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Traditiegetrouw is het najaarsnummer van Natuurklanken weer gevuld 
met vakantieverslagen van KNNV-ers. De reisverhalen lopen zowel wat 

plek als wat inhoud betreft, ver uiteen: van Noorwegen tot de Franse _ 
alpen, van Bretagne tot Gotland en he~ Beierse Woud, om van de er
gens daartussen liggende Montdordures maar te zwijgen. Maar ook ons 
eigen land is,met de wadden,vertegenwoordigd. 
Niet uiteen loopt de kwaliteit van de bljdragen: elk jaar weer is de 
redactie verrast zowel door de intense aandacht waarmee onze leden 
in hun vakantie de natuu~ bekijken als door hun vermogen om hun er
varingen in boeiende verhalen weer te geven. Plezierig vindt de re
dactie het dat er niet alleen vakantie-ervaringen van KNNV-ers in 
dit nummer voorkomen, maar ook ervaringen met KNNV-kampen. 

De artikelen komen niet uitsluitend uit de eigen afdeling:maar liefst 
een viertal schrijvers van buiten de eigen kring achten Natuurklan
ken hun bijdrage waard. 
Een verrassing - teminste voor één redactielid - was het om een zelf 
meegemaakte anecdotische gebeurtenis na 10 jaar,uitgebreid tot een 
dramatis.ohe herinnering in Natuurklanken terug te vinden. Dat was 
het verhaal over het giftige"peterselie-torkruid" van Cap Fréhel in 
Bretagne. Een plant die overigens intussen ook in ons land ontdekt 
is, in de duinen van Voorne. Ogenschljnlljk wild en in de passende bio
toop, maar er is al zóveel bljzonders gevonden in de rluinen van Voorne •• 

Er zijn meer verrassingen. Een Isabeltapuit, óók in Bretagne, een wit
halsvliegenvanger op Gotland, een spaanse wormhagedis in Frankrijk. 
~r is voor natuurliefhebbers veel te beleven in binnen- en buitenland. 
Toch vraag je je af: hoe lang nog, bij alle lokale en sluipende inter
nationale aantastingen, vergiftiging van de bodem, lucht en water, het 
ontsluiten van natuurgebieden voor recreatie (de honderden nieuwe ski
pistes in de bergbossen om maar een enkel voorbeeld te noemen). Zeker, 
regeringen en samenwerkende groepen nemen allerlei milieumaatregelen 
als de bedreigingen acuut worden en de natuur maakt soms verwonderlljk 
snel van nieuwe milieus rijke gebieden. Maar in alle landen groeit de 
bevolking verder en overal blijft het beleid gericht op economische 
groei; Je kunt niet het gevoel van je afzetten dat, mondiaal gezien, 
de achteruitgang vnn de natuur wel te vertragen is maar niet te stuiten. 
Waarom dit sombere geluid, dat zo afsteekt bij opgewekte vakantieverha
len? Misschien kan het bijdragen - voorzover nog nodig - tot het besef 
dat liefde voor de natuur niet met genieten tijdens vakantiereizen kan 
volstaan. 
Zorg voor de letterlijk overal optredende aantastingen en bedreigingen 
van diezelfde natuur is evenzeer vereist. Iets te bereiken is er met 
die bezorgdheid alleen als heel veel mensen die delen en op een of 
andere manier in daden omzetten. KNNV-.ers zijn niet de laatsten van wie 
dat gehoopt mag worden. Niet iedereen voert daadwerkelijk actie in een 
bootje van Greenpeace, maar een lidmaatschap van een milieuvereniging 
of eens meedoen aan een hakdag zijn óók daden! 

Redactie 



donderdag 
13 december 

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 uur. Van Meursplein Heerde 
(parkeerplaats). Met auto's verder naar ex
cursieterrein. 
HAKDAG. Er worden weer vr~willigers gevraagd 
voor de hakdag. 
Verzamelen om 9.30 u. op de hoek Kortenbroekse
weg I Elspeterweg. 
Inlichtingen: Eveline Drev~n, tel.05780-l2673• 
Brood meenemen. Voor koffie en soep wordt gezorgd. 
Convocatie volgt nog. 
REPTIELEN EN AMPHIBIEEN . OP DE OOST-VELUWE 
Lezing te houden door drs. H.P.J.J.Cuppen, 
bioloog. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de Eper Gemeentewoning, Stationsstraat. 

zondag MIDWINTERWANDELING IN WELNA •. 
30 december De wandeling duurt ca. 2 uur. Ook niet-KNNV-leden 
4i/f __ ._"..._~- kunnen aan deze wandeling deelnemen. 

~~~--:-_.,(f Chris Drev~n en Frans van Noorden leiden deze 
L : wandeling. 
~~ t . k Verzamelen: 14.00 u. Chevalierschool in Tongeren. 
'C".- é 

donderdag Het is al weer drie en een half jaar geleden, dat 
17 januari_ '\ zo'n 60 KNNV-ers naar de bronnen van de Berkel 
1985 J ) in Westfalen togen. Deze jubileumbustocht werd 
E~ ~_.." toen door de afdeling Epe/Heerde georganiseerd 

ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de 
,~~~ landellJ""ke KNNV. We gaan deze tocht vanavond op-- rr-· ..-'(. 

·
1 

··, · ,:::- nieuw beleven. 
~~Ï {?;. ~ ...rt!;:};=- De Heer G.B.Grootjans uit Borculo verzorgt voor 

\{' :J·_ -.. ( hbÏ. _ ons een dia-avond onder de ti tel: 
~ . ~ .~ L DE BERKEL VAN BRON TOT ZUTPHEN 
--~ Was U indert~d niet van de part~, dan kunt U 

nu alsnog van al het moois genieten wat U toen 
heeft gemist. 
De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden 
in de Eper Gemeentewoning. 



WINTERWANDELING TE NIERSEN 
Wordt het spoorzoeken in de sneeuw, turen in de 
beken, bomen herkennen aan hun knoppen of ont
moeten we onze winterse avifauna? 
De wandeling staat in ieder geval onder de des
kundige leiding van Henk Menke. 
Verzamelen: hoek Enkhoutweg/Elburgerweg te 
Niersen om 14.00 uur. 

------------------.. - ..._ -~- ~ ·- -
Y SLAND. OERlAN'J1~ 

--r--- ~-

Op maandagavond 17 december 1984 zullen twee robuuste 
vikingen, deelnemers aan een expeditie door IJsland in 
juli 1984 U vergasten op een met dia's oml~st verhaal 
omtrent doorstane ontberingen t~dens hun tocht langs de 
poolcirkel. 

U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom in het Centrum 
voor Blologie-onderw~s in de R~nstraat 6 te Apeldoorn: 

Met een g~oep~a van zes mensen werd per bus de ringroute 
rond IJsland afgereisa. Tevens werden enkele tochten het 
barre, onbewoonde en grotendeels onbegroeide binnenland 
in, ondernomen. 
IJsland bleek een land van tegenstellingen: 

··hete stoombronnen en borrelende zwavelpoelen naast 
barre gletschermassa's, 

doodse lava- en puimsteenwoestijnen naast dichtbevolkte 
vogelrotsen, 

warme zonnige dagen naast nachtvorst op de tent, 
ijskoude smeltwaterstroompjes naast met aardwarmte 

heet gestookte kassen, 
lieflijke hellinkjes naast denderende watervallen, 
bizarre lava-formaties en vulkaankegels. 

Wat er zoal aan planten en dieren werd ontmoet, houden we 
nog even geheim. Alleen de jonge watersnip die door onze 
tent banjerde en de sneeuwgors die b~ de Drekedgil 
(Drakenkloof), diep in het binnenland, ons brood aan zijn 
jongen voerde, zal ik U vast noemen. 

Na vier weken stapten we, gebruind en met rugzakken vol 
filmpes, kilo's lava en ander vulkanisch gesteente, weer 
in het vliegtuig, de hoofden vol indrukken, herinneringen 
en anekdotes die we de l?e graag aan U willen sl~ten. 

Het wordt een gezamenl~ke avond voor KNNV Apeldoorn en 
het IVN Apeldoorn, waarbjj ook KNNV-ers uit Epe/Heerde 
welkom z~ n. ----------------"'._ 

-·--- I---·~::::--:-~.=----
~---..;;-i~~ ~_,y~~~;~..:=- ~er~rd ~elp~igson . 

,.. ~~~ .'1, J~(JJ.WI~ ~.,~ar Jol eln Dlksdot tlr 
~' -c.-0~~~~ ~~--

-~~ 
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SA INT MAUQIC [ /1, C6T [_S 
ZOME_RKI-\MPvA~ D~ K.N.N.V-JUL\ ,c94 

Bladerend in de kamp-Natura van de K.N.N.V. kom je een naam 
tegen: Saint Maurice-sous-les-Cotes. Een tweetal zomerkampen 
in het Noordfranse land staat hiermee aangekondigd. 
De toevoeging "sous-les-Cotes" doet je al vermoeden, dat het 
plaatsje onderaan een vr~ steile helling moet liggen, een 
bergrug vermoedel~k, die uit een wat vlakker gebied opr~st. 
Je gaat op de kaart zoeken: Metz en Verdun moeten de grotere 
plaatsen in de buurt z~n, de Maas de dichtstb~z~nde rivier. 
En zo vinden we de r~ dorpjes, waarvan vele de toevoeging 
sous-les-Cotes achter hun naam hebben. In Hannonville-sous
les-Cotes is al eens eerder een kamp geweest, een Pinkster
kamp. De dorpjes liggen inderdaad langs de helling van een 
bergrug, vanwaar je naar het Oosten toe uitziet over een gol
vend landbouwgebied, dat ook veel bossen en meren kent, de 
streek van Woevre. 

Ons kampterrein lag op de helling van de Cotes, een ongeveer 
N-Z. lopende heuvelrug, waardoorheen in de langsrichting de 
Maas stroomt. Een boomgaard,grenzend aan de Camping-à-la
Ferme van de fam. Gouchon, die door de K.N.N.V. was afgehuurd, 
bood ruim plaats aan onze tenten. We keken van hier uit over 
het dorpje heen in de vlakte, een schitterend uitzicht. 
Het heuvelland met z~n verschillende 
kleuren onder een steeds veranderen
de belichting boeide elke dag. Als~~~:!~~~~ 
ons kamp al in de schaduw van de berg ~~~~~~ 
lag, baadden de velden in de verte 
nog in de zon. Op koude dagen was 
dat jammer voor ons, op de paar hete 
dagen erg prettig. 

We kozen persoonl~k voor het eerste 
kamp, in de hoop nog veel orchissen 
in bloei te vinden. Mede door de 
koude voorzomer bleek dat inderdaad 
het geval te zijn, zoals uit dit ver- M\~TJ...E.fOE OF l• 

slag zal bl~ken. VOGrEL.L7N 
Uit de vele vogell~m of mi~tlèto~,die tot boven de w.c.tenten 
in de oude appelbomen hing, konden we de eerste dag al ver
moeden, dat het hier met de plantenr~kdom best goed zou zit
ten, de grote bladen en vruchten van de herfstt~loos in het 
gras achter het kampeerterrein wezen al op een geringe be
mesting met kunstmest, ook al een gunstig teken. 

De Cotes bestaan uit kalkruggen, die bestaan uit kalk uit 
het Jurat~dperk. Alle kalk is ontstaan uit resten van zee
dieren. Dat was dan ook heel goèd te zien. Tot vlak achter 
het kamp, op de weg naar het dorp, kon je de fossiele 
schelpresten oprapen. 



kR.U\PE..~S EN LOPE1<S 
De eerste excursie ging langs en door de boshelling boven 
het kamp. Het was een complete verrassing. Wàt een weelde 
aan bomen, struiken en planten op deze krljthelling! 
Een bos, waarin zowel de mos- en kruidenlaag, als de struik
en ook de boomlaag volledig ontwikkeld z~n, vind je in ons 
land praktisch niet meer. Hier was zowat alles aanwezig, 
wat in een middeneuropees bos thuishoort. Om enkele voorbeel
den te noemen: Langs de bosrand groeide de Pyrenese vogelmelk 
ook wel bosvogelmelk genoemd. H~ manifesteert zich in deze 
t~d van het jaar als een hoge stengel vol witgroene bloemen. 
Blad is er nu niet meer te zien. De merkwaardige spekworte~ 
diB met z~n grote, glimmende, hartvormi e bladeren door de 
struiken slingert, werd goed be- '~~6~0 " 
keken. Loupes en plantenboeken ~o~~ 
kwamen tevoorschjjn. Er bleken twee voc.u.MLÇUc? 
soorten planten te z~n, mannel~ke 
en vrouwel~ke. De laatste ver
toonden soms al bessen , nu nog 
groen, die later helder rood zul
len worden. Vertakte stengels vol 
kleine bloemknoppen voorspelden 
ons voor de komende week de sier
l~ke bloei van de graslelies. Ze 
stonden op de lichte plekken in he 
bos. Later zagen we ze inderdaad ~~~ 
overal bloeien met een lelieachtige ~~A~ 
bloemtros, vol witte sterretjes. 
Groenwit bloeide er ook de merkwaardige 

De eerste keverorchis, een groenig geval, werd vol enthou
siasme begroet. Later hadden we in de meeste bossen waar we 
kwamen, moeite niet op deze wat onopvallende orchissoort te 
trappen. . 
Een ander soort orchis, nog in knop, deed de plantenmensen 
even twijfelen. Was het nu een breedbladige wespenorchis of 
misschien de b~ ons nauwel~ks voorkomende bruinrode wespen
orchis? We kozen voor de laatste soort en niet onterecht. 
Later in de week vonden we ze op menige plek in bloei. 
Het l~ken wat sombere bloemen in de lange tros. Het de 
loupe bezien, bl~ken het juweeltjes te zljn. 
Dat je in zo'n bos wat hogerop, al meteen de eerste dag ook 
het witte, het bleke en het rode bosvogeltje zou vinden, 
had niemand gedacht. Aan hun heerl~ke geur herkenden we de 
nachtorchissen. Zowel de bergnachtorchis als de welriekende 
kwamen allerwege in de streek voor. 

In ditzelfde fantastische bos groeiden op open grasplekjes 
de statige muggenorchissen.Net als de bruinrode wespenorchis 
Legonnen ze in onze kampweken allerwege te bloeien. Ook de 
muggenorchissen geuren, of je ergens hyacinthen in bloei 
hebt staan. De rose bloemtrossen van de muggenorchis zljn 
echter heel wat sierlljker dan onze plompe gekweekte hyacin
then. 

ll\1 SLC\\<ktNGANG- DE. BOS t-\LLL\NG OP 
De eerste-dag-excursie in de kampen is meestal berucht, voor
al b~ de kinderen. Het terrein is nieuw, de planten- en 
dierenwereld voor velen onbekend, de soortenrljkdom groot. 



(De A.K.C. weet z~n terreintjes goed te kiezen). De meeste 
kampdeelnemers gaan de eerste tocht mee. 

7 

Het tempo van de excursj_e zou menige slak kunnen verbeteren! 
Bij elk plantje wordt stilgestaan en vaak komen loupes en 
meerdere flora's er aan te pas om een bloemetje op naam te 
brengen. IJverig wordt alles genoteerd, soms zelfs met de 
latijnse naam er nog bij. 
Zo gin het dus ook b~ dns. Gevolg was, dat de excursie al 
~~i~;~~f~~?~ vrij snel uiteen viel in een groepje 

snuffelaars en fotografen en een 
aantal mensen,die wat meer wilden 
doorlopen. De laatsten aten aardbeien 
boven op de kaalslag,terwijl de ande
ren nog vlak boven het kamp hun 
plantjes determineerden. 
Boven het kamp vonden we de mooie 
blauwe sla in bloei, een composiet 
met hemelsblauwe bloemen in een tros 
en met diep ingesneden bladeren. 
De bloemen doen wel wat aan die van 
de cichorei denken. 
Het rondbladig wintergroen stak er 
zijn ronde bloempjes omhoog en geurde 
ons tegemoet. De amandelwolfsmelk, 

~~·" die zonder bloemen zoveel op het pe
perboompje lijkt en de cypreswolfsmelk 
met zijn vele smalle blaadjes, het 
eigenaardige drielobbige blad van het 
leverbloempje, de vele uitgebloeide 

tiL{ primula 1 s, alles duidde er op een 
zeer rijke bosflora. 

. ~ 
Dat de beboste hellJ.ng een heel ande-

re bestemming had gehad, kon je merken aan de verwilderde 
wijnranken en de verwilderde kersen, die er voorkwamen. 
Was dit gebied na de afschuwelijke eerste wereldoorlog, die 
met de beruchte loopgravenperiode in deze streek zijn groot
ste verschrikkingen gekend heeft, hier nog debet aan? Zelfs 
in dit bos vlak bij het kampterrein konden we de loopgraven 
nog herkennen. Onze eerste bosvogeltjesplanten groeiden 
erin. Een oerwoudachtige begroeiing had ze bijna overal 
overwoekerd. Zijn de wijngaarden nooit meer hersteld op de 
hellingen, waar lang nog munitie in de grond moet hebben 
gezetenenwellicht nog zit? 

51" RU \Kt ti 'vJ t e-LDt 
Vele wilde bomen en struiken waren er te zien in dit oer
woudachtige hellingbos en naar we later bemerkten in veel 
bossen rondom. 
Orider de struiken viel de alom bloeiende rode kornoelje op, 
die witte bloemschermpjes heeft en de struikvormige kamper
foelie met zijn besjes tweeéan twee, nu nog groen, straks 
rood en daarom dan ook rode kamperfoelie geheten. 
Liguster en vuilboom waren allerwege aan te treffen, maar 
ook de bij ons niet inheemse wollige sneeuwbal en de hoge 
goudenregenstruiken, helaas niet meer in bloei. Hazelaar, 
Gelderse roos, kruisbes, braam, framboos, ze vormden hier 
en daar een ondoordringbare takkenwirwar. Hoge planten als 
brandnetel, engelwortel, fluitekruid, bereklauw, leverkruid 
en bosandoorn vormden versperringen langs de bosrand. 
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Als een ware liaan klom op menige plek de bosrank tot hoog 
in de bomen naar het licht, om zijn groen-witte bloemtrossen 
een goede kans te bieden. 
Hoger op de helling was naaldhout ingeplant. De grond is 
daar door erosie,bestaande uit een voortdurende uitspoeling, 
wat minder kalkrijk. De onderbegroeiing is er minder dicht, 
waardoor de fijne trosjes van het parelgras temeer opvielen. 
Door dit bos van de eerste excursie zo uitgebreid te be
schrijven, zijn we al aardig ingewijd in de geheimen van de 
streek. We zouden nog veel van dit soort bossen bezoeken 
en tijdens elke excursie werd er wel een nieuwe, nog niet 
gemelde soort plant of dier bij gevonden. 
Bijna overal was een groot assortiment aan kruiden te vinden 
onder een gevarieerd bladerdak van eiken, beuken, haag
beuken, kersen, lijsterbessen, spaanse aken en sparren. 
We komen hier vast nog eens terug als de primula's 
bloeien. 

E.K.G. 

Tieke Waagemans tekende het landschap bU Saint Maurice 
op pagina 4. 

ZOME..Rk' A MP VAtl Dl:. I< .1'\.l'I.V. V/.l,t-1 3- 16 _JuL\ 198Lt 
Een uitgebreid verslag over het kamp zal ik niet·geven; 
dat wordt al gauw langdradig met allerlei opsommingen 
en zo. Ik begin maar patsboem met het kamp in Plévenon, 
3,5 km zuid van Cap Fréhel. Een stuk grasland, normaal 
bevolkt door schapen, duidelijk te merken, want vóór het 
opzetten van onze tenten moesten eerst de keutels weg
geschept worden. Gelukkig was het vroeg. 
Het kamp had, van de toegang af gezien, links een bomenrij 
van iep, eik en berk met een ondergroei van brandnetels 
en ander onkruid. Over het midden in lengterichting liep 
een schijnbaar droge greppel. De aanwezige lissen verzeker
den ons van een zompige bodem. Op het terrein stonden een 
paar eiken en appelbomen,die tijdens de hitte van de dag 
voldoende schaduw gaven voor kaartende of schakende jonge
lui. 

Langs de weg D34, 
ten,die ik vanuit 

lH'I\'oi\ic..uS":~t 

m'n eerste eigen excursie, trof ik plan
de auto in de vlucht zoveel onderweg 
heb gezien, nl. de umbi licus rupestris 
of ook cotyledon umbi licus-veneris, ge
noemd naar de mooie navelvormige kuil in 
het midden van het jonge blad en daarom 
in de wandeling ook wel venusnavel genoemd. 
Alleen te oordelen naar de vorm van de 
bloemen zou de naam venussnavel bok toe
passelijk kunnen zijn. 
Ik zag er ook een plant.die in de buurt 
van de bereklauw stond en er in de verte 
wat van had. Wat bleek? Deze plant, de 
oenanthe crocata of in A.B.N. het peter
selietorkruid blijkt in z'n geheel dodelijk 



giftig te z~n. Een eerdere kampeerster had eens een blad 
geproefd en volgens zeggen ook weer uitgespuwd. Toch was 
ze enkele uren geheel buiten westen geweest. En zulke 
planten groeien zomaar langs de kant van de weg en geen 
fransehond of kat of frans kind die het·in z'n kop/hoo~d 
haalt om ervsn te eten. Deze plant komt ~oor.l~ngs de ·· 
Atlantische kust tot aan Nieuwpoort in België, slaat 
ons land over en versch~nt weer aan de monding van de 
Elbe. 
Nooiere plante~ waren er ook.Ik noem maar de wilde margriet 
b~ bosjes, erg mooi, de scrophularia scorodonia een helm
kruidachtige (komt in ons land niet voor), blauw net witte 
heggewikke. 

Onze eerste excursie bestond uit een kalme wandeling door 
het dorp, daarna over een landweg met aan weersz~den in
teressante en zeer afwisselende begroeiing 
van o.a. behaarde ratelaar, teer guichelheil, 
keukenkruiden als laurier.en venkel, hertshooi in 
drie soorten, Californische cypres, spekwortel, riet
orchis, bokkenorchis en b~enorchis. 
's Middags vonden we de grote blauwe morgenster, lucerne, 
stalkruid, wilde th~m, duizendguldenkruid dat hier erg 
veel voorkomt. 

En wat vogels betreft, daar zagen 
we de geelgors, putter, grasmus en 
goudvink. 

Om het kamp konden we dagel~k9 ge
nieten van de tjiftjaf, die in de 
bosschage achter ons nestelde en 
van andere bekende vogels. 

Dit brengt me op de vroege ochtend
excursie, die t~dens elk KNNV-kamp 
wel wordt georganiseerd. W~ waren 
met z.'ri zevenen, o.l.v. Piet van 
Loo. 

De ochtend was fris. Om kwart over 5 stonden we al klapper
tandend op de aangrenzende weide onder de bomen te luisteren 
en te k~ken, gewoon te genieten van de dingen die kwamen. 
Wàt een belevenis. Eerst zie je de omgeving als silhouet, 
herkenbaar de contouren van bomen en gebouwen. 
In de verte klonk zwak het geluid van vogels. Dichterb~ 
klonk als eerste de zang van een veldleeuwerik, gevolgd 
door het gekraai van een haan. Wat een ervaring. 
Nu begint de dag dacht ik, met de roze gloed tegen de wol
ken, de dageraad. Wat mooi. En terwjjl we al dit schoons 
in stilte op ons lieten inwerken, werden we kwalijk verrast 
door de afgr~sel~ke kreet van een kerkuil. Wat een afgang 
vqor de naam! Direct daarop de kras van een kraai.die 
hiermee vergeleken als muziek in de oren klonk. 
Om half z~s vloog er zowaar een vleermuis over ons heen en 
hoger een zwerm zwaluwen. Bomen en gebouwen waren nu dui
del~ker te onderscheiden; in de verte kwam het vrachtver
keer in actie. 
Een kwartier later hoorden we de zang van een cirlgors 
-dit op gezag van Piet- want ik heb de vogel nog nooit 
eerder gezien of gehoord. 
En dan onze bekende winterkoning. Ik heb me alt~d afge
vraagd hoe het mogel~k is, dat zo'n klein vogeltje zo'n 
stemvolume heeft. Ongeloofl~k. Daar is nog de zangl~ster 
met z'n prachtige zang en de tjiftjaf. 
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Om zes uur is alles goed zichtbaar en komen de vogels aan 
bod,die normaal overdag te zien en te horen zijn zoals b.v. 
de koekoek en heggemus. 
Verder op onze wandeling richting Les Vaux hoörden we 
vanuit een bamboebos een paar nummers uit het wel 70 
variaties tellende zangrepertoire van de pimpelmees. 
Het vogelbestand was volgens Piet aan de karige kant. 
Er waren tijden, dat er wel 70 à 80 verschillende vogels 
waren waargenomen. 
Met de vogelwaarnemingen bij Port St.Jacques van o.a. 
oeverloper, grote gele kwikstaart en bij Cap Fréhel met o.a. 
grote en kleine mantelmeeuw, drieteen meeuw, zeekoet, 
kuifaàlscholver, stormvogel, kwamen we met moeite op de 
helft van het aantal vogelsoorten,Jan van Genten konden 
we met de kijker in de verte onderscheiden. Het spectacu
laire duiken was ons niet gegund. Jammer. 

Langs de kust is het ook interessant te wandelen. Zee, 
beukende molven tegen de rotsen riepen weer beelden op 
uit een lang vervlogen tijd, vroeger aan de Zuidkust van 
Java. 
En dan de kleine kommen in de rotsen,gevuld met kristal
helder water.waar je o.a. zeeegels, zeeanemoon, zeester 
en zelfs een baby vliegende vis zag. Zo'n beestje van lt 
cm is.te vergelijken met een baby met armpjes,die tot op 
de grond reiken. Heel koddig. En dan die kreeften en 
krabbetjes, watervlooien. 
Aan schelpen valt er niet veel bijzonders te vinden. 

Wat vennetjes betreft, op dè weg van Plévenon naar Cap 
Fréhel is zo'n vennetje.Als je een kind een plezier wilt 
doen, moet je naar een vennetje gaan met een schepnet en 
een glas. Wat een plezier heeft zo'n kind daar niet van. 
Allerlei wondere wezens, zoals salamandertjes, grote li
bellenlarven, duikwantsen. 

In het Bois de Coron had je ook een paar van die vennetjes. 
Practisch al het kindervolk was aanwezig. En dan maar kijken 
en griezelen van o.a. waterschorpioen, staafwants, vijver
loper, schaatsenrijder, groene kikker, kleine bruine kikker, 
salamanders (komen daar veel voor), kikkerlarven bij mil
joenen. 

Eén excursie heeft een bijzondere indruk op 
We behoefden daarvoor ·niet eens zover 
te rijden, naar Chateau Serein, oost 
van Plévenon, langs de kuststreek. We 
wandelden door een natuurbos met beek
jes langs het pad. Het bos bestond uit 
een zwaar beukenbestand + es ,tamme 
kastanjes, eik, wilde kers en altijd
groene soorten. Op de helling op het 
zuidoosten groeien klimop als bodem
bedekker,ngestekelde muize doorn 
(ruscus aculeatus). Deze plant heeft 
bladachtige verbrede stengels met een 
scherpe punt. De kleine bloempjes ko
men uit de nerf van deze schijnblaadjes. 
Je zou hetniet zeggen, maar de plant behoort tot de lelie
acht~gen • Ook was er hulsteik, waarvan die plek de 
noordelijkste groeiplaats in Europa bleek. 

Vanwege de hoge vochtigheid groeiden daar welig diverse 
varensoorten, w.o. de naaldvaren en de tongvaren, adder
tong. 



3 km. noordelijk bleek de kust zeer steil en een wandeling 
naar het strand was er niet bij vanwege de vele bramen. 
Hier vonden we ook weer varensoorten als de zwartsteel
varen en steenbreekvaren. 
Onze excursieleider Sieuwke v.d. Werf vond dit landschap 
bijzonder aan te bevelen voor toekomstige Cap Fréhel
gangers. 
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Tijdens een dagje zwemmen haalde een fransoos een merkwaar
dige vis uit het water. Ik had hem nog nooit gezien. De 
man noemde het "Baudroie". In de bib. traceerde ik hem 
als te zijn de zeeduivel (Lophius piscatorius). De vis 
heeft een grote brede bek en een kop,die bijna de helft 
van z'n lichaam beslaat. De vis heeft een stel dolkscherpe 
~eg~lvormige tanden van_zo'n 2~ cm.lengte. Op z'n kop 
heeft hij een losse rugvinstraat met een klein "vaantje", 
waarmee hij naar andere vissen hengelt. Nieuwsgierige 
vissen worden aan6elokt,wanneer hij de hengel heen en 
weer beweegt en ze zijn dan het haasje. 
De zeeduivel is een bodemvis, maar leeft niet van bodem
dieren. Hij wordt 1,5 m lang en heeft een donkere ru~e 
huid. 
"Mijn" exemplaar was 1 m 20 lang. 
Verder heb ik ook zeemuiltjes gevonden, die als trosjes 
aan elkaar hingen. Met deze wezens is iets heel bijzonders 
aan de gang. De ene keer zijn ze man, de andere keer vrouw. 
Als ~e zo'n ketting bekijk~~~~ dan is de meest 
rechtse op de schets meneer en de meest linkse mevrouw 
en daartussen heersen overgangsvormen. Heel wonderlijk. 

Dit is maar een greep uit mijn belevenissen tijdens het kamp 
Cap Fréhel. Een interessant gebied. Toen wij er waren, was 
het er bloedheet, zodat de middagexcursies soms naar de 
avond werden verplaatst en men dus van het strand en de 
zee kon genieten. 
Al met al een goed kamp onder de prima leiding van Eric 
Goudsruit en z'n secondanten, w.o. de excursieregelaars 
Joop v.d. Nieuwegiessen en Sieuwke v.d. Werf. Deze laatste 
is een zeer enthousiaste KNNV-er, buitengewoon actief, 
boeiend verteller, weet ontzettend veel van planten, 
speelt blokfluit en heeft geprobeerd op z'n Bretons te 
zingen. Niet eenvoudig. 
Aansluitend op dit laatste nog een kort verhaal als p.s. 
over een "fez noz"= nachtfeest in Pléherel. Onder de 
muziek van een draaiorgel werden diverse streekdansen 
uitgevoerd door een volksdansgroep voor een groot 
publiek. Het feest werd gehouden in een soort aula bij de 
kerk. Te~afwisseling trad ook een doedelzakspeler op. 
Deze man ·wist de meest snerpende geluiden uit het instru
ment te toveren, zb, dat het een kleine hond waarlijk 
teveel werd. Deze begon heel hoog te huilen, hetgeen op 
onze lachspieren werkte. De bazin zag het anders en trok 
het beest de zaal uit. C'est ~a. 

Otto v.d.Broeke. 
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GR~PT LE\\/ l~OO\L.,MACr\TlGL 
MOORDENAAR ZYN V\~NS? 

We gaan wandelen in het mooie Wiehengebergte en het 
Teuteburgerwoud met een aantal KNN.V-ers. Het is herfst 
1984, om precies te zijn, midden october. _ 
Het bos om het Natuurvriendenhuis in Verthe bij Osnabruck, 
waar we logeren,staat vol met paddestoelen. 
Groteheksenkringen van lichtgrijze nevelzwammen fleuren de 
natte bodem op tot op de meest donkere plekken. 
Zwavelkopjes versieren de oude naalhoutstobben. Honing
zwammen, letterlijk bij bosjes, staan allerwege. Ze 
puilen uit de stammen, ze groeien op de grond, op wortels, 
op het pad, onder beuken, eiken, sparren. 
Onze eerste wandeling in dit OsnabrÜcker Land voert 
voornamelijk door bos. Eerst op vrij zure, natte bodem. Nat, 
niet alleen van de regen 1die er de afgelopen weken zo 
overvloedig op gevallen 1s, maar ook van nature is het 
hier nat. De namen op de kaart met "venne" duiden er al 
op. En al heeft men bijna alle venen ontwaterd ten behoeve 
van de bosbouw, waar het wat meer open is langs brede 
paden vinden we waterminnende planten als pijpestrootje, 
pitrus, dophei, wolfspoot en blauwe knoop. 
Opgestapelde kletsnatte dennestammetjes (ze moeten er al 
jàren liggen) worden verteerd door allerlei soorten zwam
men. Blauwe kaaszwam (meteen Danish Blue gedoopt) en de 
bittere kaaszwam, het gele horentje, gele en paarse 
korstzwam, elfenbankje, helmmycena; allemaal oude bekenden 
uit de Veluwse naaldbossen. De aardige franjezwam groeit 
er plat op het naaldendek onder de sparren. Fopzwam, 
botercollybia, roestvlekkenzwam, dennenvlamhoed staan er 
en koraalzwammetjes in soorten en allerwegs mycena•s. 
Aan het me dat bij het doorbreken van de steeltjes 

tevoorschijn komt, herkennen we ze als 
melkmycena's. De bosgrond, vooral onder 
de sparren is er werkelijk mee bezaaid. 
Maar •••• alle~overheersend is weer de 

~~-honingzwam, op en vlak naast de bomen, 
;·~~~~~~op sparren en beuken vooral. 

We lopen verder en komen op een ander 
bodemtype terecht. Het is meteen aan de 

~~~~~~~~~ be~roeiing te merken. Hier is het lemig 
(loss) en kalkrijk. Machtige beuken en 
eiken overheersen,al is er ook naa'ldhout 
aangeplant. 

En ook hier overal ••••• honingzwammen! 
Het wordt gewoon griezelig, vooral als we opmerken, dat de 
bast van veel beuken (ook jonge exemplaren) grote wittige 
kringen vertoont van een soort schimmel. we· zagen dit 
nooit eerder zo massaal. 



\ "!> • 

Honingzwammen tasten vooral beschadigde en zwakke bomen 
aan. Hun dikke myceliumstrengen groeien onder de bast 
door en verstoppen de vaten in de boom, die voor vocht- en 
voedseltransport dienen. Een boom met de honingzwam als 
gast,gaat aan z~n gast te gronde. 
Is wat we hier zien bevestiging van de alarmerende berichten 
over de stervende bossen door zure regen of wat dan ook? 
Slaat de moordende honingzwam zijn slag in verzwakte zieke 
bossen? In alle vormen zien we ze: als dichte bolle knopjes 
op een dikke steel, de plaatjes nog bespannen met een vlies 
en als grillige grote bruine pannekoeken op krommê, gering
de stengels. Mooi zijn ze, juist 
door hun grillige vormen en de 
wij.ze van groeien in vaak grote 'Y ~. . • . • 

groepen b~een. /.w:·.-~~ ·.·:·~;:>" 
B~zonder fraai is ook de dode ll~ ... u~··-".'~ ~ 
stam, die we tegenkomen, die van ......... ~J]( ......... ~ 
onder tot boven met honingzwam-
men begroeid is, in alle stadia ~~:·.::.,!' . .;.~·. 
van ontwikkeling. Prachtig! 1~~~ ...... 
Er wordt druk gefotografeerd! 1?~ 

ll 1-ov' • ~C?pe.rarveJ!I · 
Maar er zijn ook andere soorten t ~ -l!~ '·' 1 nrz....,a,.., 
op te merken. De aardige zwarte knoopzwam zit als dikke 
stukken drop op èen oude stam~ De groene an~strechterzwam 
en een hele verzameling bruine anijszwammen vind ik door 
mijn neus acht'erna te gaan, zó sterk geuren ze naar anijs! 

Fraai is de groep·spitsschubbige parasolzwammen. Er zijn 
ook veel grote parasolzwammen in dit bos. heel ppectacu
laire verschijningen altijd.En allerwegs kopergroenzwammen. 
Boleten zijn er weinig langs ons pad. Maar misschien zijn ze 
wel geplukt; we zagen deze zondag hele families gewapend 
met mandjes en tassen het bos in trekken om "Steinpilze" 
zoals ze de boleten hier noemen, te verzamelen. "Pfeffer
linge" (han.ekammen) hebben we helemaal niet gezien. 
De volgende dag wandele~ we langs een bosrand langs een 
flank van de heuvelrug in het Naturpark HÜsede. 
Heerlijk smaken er de blauwe pruimen, die aan de half ver
wilderde boompjes langs het veld groeien. De vruchten des 
velcts zijn hier rijk vertegenwoordigd. Behalve in de vorm 
van deze pruimen ook nog door valappels, stoppelknollen 
en bramen eri weer ••••••• honingzwammen. Deze zijn nl. in 
een jong stadium ook heel goed eetbaar. Maar we verzamelen 
ze niet. Ze beginnen me langzamerhand te benauwen door. 
hun grote aantal. · 
G~en bos of bosje, oud of jong, waar ze niet groeien. En 
ook hier weer de schimmelplekken op de beuken •••••• 
stG.,rié::r.$/~~ ~Als we op onze wandel~ng later.eieconfron-

/ 

1 . G) teerd. worden met foss1.ele saur1.ersporen. 

M
, · die op een rotswand in een voormalige · .··l groeve te zien zijn, lezen we op de ver-
( klarende.bordjes, hoe het deze reptielen 

() /) vergaan 1.s. 
- ,/"" 
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Aan het einde van de Kr~tperiode,waarin ze de kustmoerassen 
bevolkten, z~n ze plotseling allemaal dood gegaan. Naar 
de precieze oorzaak van deze massale sterfte kan men slechts 
gissen. 
Dat de mens in hun uitsterven de hand heeft gehad, is echter 
onmogel~k, want er waren nog geen mensen! 
Maar nu zijn er wèl mensen. Door h.un toedoen z~n er al veel 
dieren- en plantensoorten uitgestorven. 
Wat gaat er nu gebeuren? 
Zullen latere generaties zegggen: 
"K~k, vroeger waren hier bossen" en elkaar de fossiele 
stobben in de rots w~zen? 

Els Koopmans.-Grommé 

I 

·~ .~~ 
~~~~~~ 

MOORSE. VORI'1l-lAGEDISin fRAI'lKR~K 
een :ze/d 2ame waarnem/n9 

Tljdens onze vacantie in Frankrljk verbleven we 4 weken op 
de camping in Parcey aan de Loue (z~rivier van de Doubs). 
Parcey ligt ca. 8 km ten zuiden van Dole en ca. 30 km 
ten oosten van Dyon. 
Op een avond vonden wlj daar langs de rivier een "slang" 
ca. 30 cm lang, ruim vingerdik, zand/leemkleurig met ringen 
als een regenworm en evenals een regenworm, geen aanwljs
bare kop of staart, een dier dat zich als een slang voort
bewoog. Volgens Elseviers Reptielen en Amfibieëngids was 
het de Moorse Wormhagedis (Blanus c~nereu~).Maar deze worm
hagedis komt alleen voor op het Iberisch schiereiland, 
dus Spanje/Portugal. 
Omdat ons dit noordel~kè voorkomen vreemd voorkwam, heb 
ik geschreven naar het Instituut voor Taxonomische 
ZoÖlogie in Amsterdam. Het antwoord dat ik vandaar kreeg, 
luidde in het kort als volgt: 

"Uit Uw beschrjjving ljjkt het inderdaad een wormhagedis 
"geweest te zjjn. Dat is, voor zover tot nu toe bekend, 
''een soort die niet tot de Franse herpetofauna behoort. 
"De omgeving van Dyon is een van de streken waarvan de 
"herpetofauna redeljjk goed bekend is, het l~kt daarom 
"het meest waarschijnljjk, dat het dier, gewild of onge
"wild, uit Spanje is meegebracht (mogelijk meegerold in 
"een tent, van de ene op de andere camping terecht ge
"komen?) 
"In ieder geval zal ik Uw waarneming doorgeven aan de 
11 Société Herpétologique de France, vanwaar uit de Franse 
11 herpetofauna in kaart wordt gebracht. 

w.g.Annie Zuiderwljk." 

A.Herweyer-Smit 
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Zoals we al zoveel jaar gewoon zijn te doen, tekenden we ook 
nu weer in voor een van de vele KNNV-kampen. 
De keus viel op water. In de omgeving van Dolgellau bevond 
het kampterrein zich op een ruime weide, waarlangs-een me
anderende beek stroomde. 
Het water in de beek stond laag. Sinds februari van dit jaar 
was in Wales geen regen van betekenis meer gevallen. Voor
waar een uit~ndering voor deze streek, waar het jaargemid
delde aan regenval ongeveer 5x zo hoog ligt als in ons 
kikkerland. En daar ontbrak het in 1984 niet aan water. 
Terreinen gelegen aan snelstromende beken zijn altijd goed 
voor een drietal vaste vogelsoorten. Zo ook in Engeland. 
De grote gele kwikstaart, ijsvogel en waterspreeuw ontbraken 
dan ook niet op hèt lijstje. 
De waterspreeuw (hij lijkt overigens meer op een grote winter
koning met witte borst, maar lopen doet hij als een spreeuw) 
heeft de gewoonte om in kleine watervalletjes en op plaat
sen,waar de stroom van het water onderbroken wordt door 
stenen, zijn voedsel te zoeken. Hij doet dit door onder water 
steentjes en andere voorwerpen om te keren om te zien of 

wc~t~np~jpeuw' daaronder iets van zijn gading te vinden 
is. Het is dan niet ongewoon als hij daar
bij geruime tijd geheel onder water ver
toeft. 
Dichtbij het kampeerterrein bleek zich 
een van zijn favoriete plekjes te bevinden. 
Regelmatig hield hij zich daar op en ver
toefde soms langdurig op de stenen om zich 
te poetsen en uit te rusten. 
Ook in de beek werden regelrnatig waarnemin
gen gedaan van enkele middelste zaagbekken. 

Wordt deze soort in de winter en als broedvogel in Engeland 
vooral aangetroffen op de voedselarme meren, hij staat tevens 
bekend als zomergast in rivieren (en beken). De drie bij het 
kamp verblijvende exemplaren moeten hier waarschijnlijk dan 
ook niet 'gebroed hebben. 
Een andere vogelsoort, de oeverlope~, hield zich ook al in 
en om de beek op. Herkenbaar aan de "witte komma" in zijn 
verenkleed dribbelt deze vogel zeer beweeglijkmen en weer 
en is constant pikkend doende zijn kostje bij elkaar te zoeken. 
Hij wipt werkelijk voortdurend met staart en kop. Onget~
feld zal ook deze oeverloper zijn nest ergens aan de beek 
hebben gehad. 
Maar Wales biedt meer dan beken. Het kamp was gesitueerd 
aan de zuidkant van het Snowdonian National Park. Een ge
bied, dat geheel midden-Wales omvat en rijk is aan flinke 
heuvels, waar min of meer begaanbare paden ons naar de ver
schillende toppen voerden. · 
In de onderste regionen vinden we bos. Veelal wat ouder 
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opgaand eikebos, waar door een goed beheer een grote diffe
rentiatie in plantengroei is ontstaan. Met die verscheiden
heid kun je veel bosvogelsoorten verwachten. 
Naast vele "gewone", maar daarom niet minder interessante 
soorten, ook in dit terrein voor ons leuke vogels. 
Een van hen is de taiga- of kortsnavelboom
kruiper. In gedrag niet verschillend van 
"onze" boomkruiper, ook hij kruipt alleen 
omhoog langs de stammen van de bomen om 
achter los zittende stukjes schors te 
foerageren op kleine insecten en 'spinne
tjes. Dat zijn snavel korter is dan die 
van de boomkruiper, is met de'kjjker niet 
te zien. Dankzij vangsten en me'tingen weten 
we dat in Engeland alleen de taiga-boom
kruiper voorkomt en in Nederland alleen k'«>rl:~"· 
(als broedvogel) de boomkruiper. boo...,\.cr..,;t>~ .. 
Een wel op te merken verschil in uiterlijk is de 

I 
; i 

Doordat de Engelse versie-wit van onderen is, lijkt de boven
kant donkerder bruin en is~at mogelijk ook wel. Met een 
gunstige lichtval is dat onderscheid wel te maken. 
Een ander vogeltje in dit soort bos is de verschillende ma
len waargenomen kleine bonte specht. Huismusgroot met een 
kenmerkende witte dwarsbandering op de rug. De typische 
golvende vlucht kennen we ook van de andere spechte -
soorten, waarvan we de grote bonte en de groene ook gere
geld tegenkwamen. 
Nog zo'n voor ons zeldzame bosbroedvogel is de houtsnip. 
Deze grootste snippensoort vloog op enkele avonden al 
blatend over het kampterrein. In ons land (en waarom dan 
niet overzee?) een vogel, die al in maart/april tot 
broeden komt. Of hij nog jongen had in juli weet ik niet, 
maar zijn altijd weer imposante baltsgedrag in de schemering 
deed vermoeden, dat het territorium nog goed tegen soort
genoten werd verdedigd. 
In een halfopen landschap aan de voet van een van de vele 
heuvels troffen we een familie beflijsters aan. Befljjsters, 
de naam geeft het al aan, tooien zich met een maanvormige 
witte (bij de mannetjes) of lichte (b~ de vrouwtjes) bef. 
Voortdurend bleek dat de beflijsters samen met een aantal 
grote ljjsters optrokken. Het leek of ze elkanders gezel
schap wel zochten, maar toch ook niet wilden. Het ge
fladder in de groep en het onrustig heen en weer vliegen 
van rotsblok naar rotsblok, om elkaar dan toch weer op te 
zoeken, gaf een onrustig kjjkerbeeld. 
De beflijster broedt in de drogere heidegebieden: in de hei, 
in lage struiken en ook wel in rotsspleten. Veel gebieden 
in Wales voldoen aan deze biotoopeisen. 
Naast het eikebos kent ook de Welshe boswachterij haar 
plantages van onder andere Corsicaanse den en Douglas 
spar. Ook hier geldt,dat bos niet alleen mag kosten, 
maar ook nog op moet brengen. 
Toch bieden ook deze, in feite onnatuurlijke terreinen, aan 
enkele vogelsoorten onderdak. Veel soorten zijn dat inder
daad niet door de eentonigheid. 
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Maar toch wel enkele leuke soorten. Zo wil ik er twee 
noemen: de s~s en de barms~s~ De eerste broedt incidenteel 
in ons land, de laatste jaarl~ks in de bossen op onze eilan
den en in de duinstreek. De barmsijs komt voor in geheel 
Engeland, de sijs staat bekend als broedvogel van noordelijk 
gelegen delen van dit land en Schotland, maar werd in 
midden-Walas zo geregeld waargenomen, dat broeden aldaar 
niet uitgesloten moet worden geacht. Dat nestelen doet 
h~ meestal in coniferen (dat is een verzamelnaam voor 
alle naaldbomen). Voedsel zoeken doet h~ hangend aan de 
takken. Het best is de manier van foerageren te vergelijken 
met die van onze mezen. 

'RQot:4borll:;l ... pt .. dt. Nu wordt het t~d om hoger op te gaan. Via 
de stenige voetpaden lopen we door de 
donkerpaarse dopheide-soort. Hier en daar 
groeit een enkele boom of struik. Op 
vochtige plaatsen vinden we zonnedauw en 
beenbreek. Dat laat ook een vogelaar niet 
onberoerd. 
Bewoners van die hei z~n o.a. graspieper, 
tapuit, roodborsttapuit en paapje. 
Het mannetje van de roodborsttapuit 
heeft een diepzwarte keel en kop, die 
scherp contrasteren met de brede witte 
halsband. 

Boven op rotsblokken zittend ·en met de excursie meevliegend 
laat h~ z~n felle tik horen. Chat is engals voor kletspraat
je. Wie de vogel eenmaal kent, weet dan dat h~ zijn engelse 
naam "stonechat" eer aan doet. 
Het leuke van vogelen in begin juli is, dat veel soorten 
net uitgevlogen jongen hebben, Is de zang van de meeste 
soorten goed herkenbaar, de bedelgeluiden van de jongen en 
de alarmroepjes van de ouden leveren meestal meer problemen 
op. Wanneer de excursieganger zich echter rustig nestelt op 
een verdekte plaats, komt h~ al gauw achter de ware identi
teit en verbl~fplaats van de vogels om hem heen. 
De ouders gaan de jongen weer voeren als ze denken dat het 
gevaar geweken is en de vogelaar wordt in de gelegenheid 
gesteld het verenkleed van adulte en jonge vogelsta behljken, 
hun(bedel)gedrag waar te nemen en de bijbehorende geluiden 
in zich op te nemen. 
Nog hoger in het bergachtige gebied wordt de excursie plot
seling en onverwacht verrast door een luid ki-ki-ki-ki 
van links. 
Een slechtvalk met prooi strijkt ongeveer 75 meter verder op 
de bergwand neer b~ een van de jongen,die het nest al ver
laten hebben en al fladderend langs de helling "wandelen". 
Op het geluid van de oude vogel beginnen de jonge slecht
valken met hun bedelgekrijs, want dat is het. Nadat de 
prooi is afgegeven verdwijnt de oude vogel weer. 
De jongen zijn stil, de excursie strijkt neer en wacht in 
spanning af. Het duurt niet lang of de luide roep kondigt 
de komst van een der oudervogels aan. Het bedelen van de 
twee jongen begint weer tot de vogel is vertrokken. Dat 
gaat zo een aantal malen door. 



Van de meeste roofvogels, behalve slechtvalk, werden ook 
buizerd, sperwer, havik, rode wouw en torenvalk gezien. 
Het is bekend dat z~ in de t~d dat ze jongen hebben, zeer 
luidruchtig z~n. Vooral na het uitvliegen der jongen 
is dat belangr~k, omdat de oude vogel dan zo snel mogel~k 
zijn prooi af kan geven en weer op zoek kan gaan naar 
nieuwe mondvoorraad. En ook hier zal gelden dat de 
grootste schreeuwer het meeste kr~gt. 
Dat het geluid in deze t~d belangr~ker is dan het zicht 
voor de jongen, werd "bewezen" door het feit, dat het 
alt~d de oude vogel was, die iets van zich liet horen. 
Is die verdwenen, dan z~n de jongen ook weer stil. 
Een biotooptype is nog vermeldenswaard in dit kader. 
Dat is de kust op 20 km van het kamp, met een diep het land 
ingaand estuarium. Dat de kust vroeger nog grilliger geweest 
moet z~n, is af te leiden uit het feit, dat midden in het 
land, in het verlengde van het huidige estuarium een hoge 
vogelrots is gelegen. Op deze rots broedt de atlantische 
vorm van de aalscholver, met in de broedt~d buiten de 
witten wangen, een geheel zwarte nek en kop. Deze vogels 
vliegen voor hun voedsel dagel~ks enkele malen de paar kilo
meter n'aar de Ierse Zee heen en weer. Een "vliegbeweging" 
die we overigens ook b~ enkele nederlandse aalscholverkolo
nies kunnen waarnemen. 
Een opvallende vogel is ook de rouwkwikstaart, die een veel 
donkerder bovendek heeft dan de witte. In Engeland komt de 
witte practisch niet voor en b~ ons de rouwkwikstaart niet. 
Hun gedrag is identiek. Het verschil zit hem in de geogra
fische verspreiding. De twee kwikstaarten worden dan ook 
beide als ondersoort van een en dezelfde soort beschouwd, 
hetgeen vooral in de lat~nse naam tot uitdrukking komt. 
Het estuarium van Barmouth kent vooral zandige, voedsel
arme slikken en is daarom niet echt r~k aan vogels, ook niet 
in de echte trekt~d. K~ken we vanaf de heuvel echter op het 
estuarium neer, ter~l raaf en alpenkraai aan ons voorb~ 
trekken en overdenken we onze kampt~d van de afgelopen 13 
dagen (met een totaalscore van 105 vogelsoorten door de 
vogelaars b~eengebracht (turven bl~ft leuk))dan kunnen we 
concluderen dat we weer een fantastische t~d achter de 
rug hebben. 
Dat belet ons echter niet om met een omweg en ongeveer 
het halve kamp (het was zo gezellig,dat wel elkaar niet 
konden missen) het eiland Skomer met z~n papegaaiduikers, 
noordse stormvogels, zeekoeten,alken, kuifaalscholvers en 
drieteenmeeuwen aan te doen. 
De grljze zeehonden lagen ook lekker 
te zonnen op de rotsen en dat is, 
met het beeld van de grote jagers 
achter de dagboot naar huis in ge
dachten,reden genoeg om naar een 
volgend kamp uit te zien. 

Ton Bode. 
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Een man die er veel met z'n auto kwam tipte de voorzitter 
over een terrein met een ongekende bloemenweelde. 
Frans was enthousiast en sleepte m~ mee vanwege h1 1 n ver
onderstelde kennis van uitheemse gewassen. 
Eerst een beetje tegenstribbelend, heb ik me toch gewon
nen moeten geven: b~ ons eerste bezoek in juni was de 
karakteristiek "bloemenzee" niet misplaatst. 

W~ waren er 's avonds. Het terrein is nogal goed afge
sloten. Overdag wordt er entree geheven, maar de beheerder 
was er niet meer.Wè hebben het er maar op gewaagd.We kwamen 
tenslotte niet met de bedoeling om te zondigen tegen de 
voornaamste verbodsbepalingen in natuurterreinen zoals 
kamperen, vuurtje stoken of iets achterlaten of meenemen.· 

Het is een fascinerend terrein. De aanduiding "berg" is 
wat overdreven, maar het gebied steekt toch met steile 
hellingen boven het omringende bos uit. Het is heel ge
accidenteerd. Vlakke stukken op verschillend niveau wisselen 
af met steile heuvelruggetjes en "escarpments". 
De geologische gesteldheid is vry mysterieus. Wel is duide
l~k dat de grote variatie in bodem en ondergrond een heel 
soortenr~ke plàntengroei mogel~k maakt. 
De oppervlakte is overwegend zandig. Een hier en daar ste
nige ondergrond zorgt voor moerassige plekken die weer 
hun eigen plantengroei hebben. Plaatselijk komen steensoor
ten aan de oppervlakte. 'Ne vonden nogal wat ree en te con-
glomeraten, soms met ~ze rinslui tingen. I< otv\~o.-S-

s\e.. 
~1aar we kwamen tenslotte voor de planten. "~ 1 

Geel en wit overheerste. Waren het b~ ons ~ u ·~ • ./\ 

eerste bezoek vooral kruisbloemen en ka- ~~~ ~1''} 
millesoorten, later bepaalden de r~zige ~ I /1 
honingklavers met deze kleuren het beeld. \ '?-j 
(De witte honingklaver, oorspronkel~k ~ , \ 

1
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een oosteuropese immigrant, is nu door V ~Z 
heel West Europa een vaste bewoner van \J\l!fl· t{J~ 
zonnige schaars begroeide terreinen). \:_~' ,;". , · 
Vertrouwd uit onze eigen omgeving waren '#;-
soorten als vingerhoed, brem, kleverig t~ 
kruiskruid en smalbladwikke. < -

De moerasvegetatie was vertegenwoordigd met so rten als 
moerasspirea, wederik, watermunt, egelskop en wolfspoot. 

Soorten van zuidel~ker herkomst waren er ook:·de kompas
sla, die z~n bladeren op z'n kant zet en ze meestal ook 
nog keurig noord-zuid richt, de absinth-alsem, een nog 
meer zilverwit behaarde verwant van onze b~voet, die de 
absinth z'n smaak moet geven. 

B~zondere vondsten waren de Bernagie een ruwbladige 
met hemelsblauwe bloemen - ook gekweekt als ouderwets 
tuinkruid - en de f~ne kervel, een soort die ik alleen 
van de binnenduinrand ken. H~ ziet er uit als een slank 
fluitekruid. 



Een van de mooiste soorten die we vonden 
was de zachte wikke, óók al een zuider
ling. H~ l~kt op een heel forse vogelwikke 
maar de bloemen hebben een witte onderlip. 
Aan grassen ontbrak het niet. 
We noemen alleen het eekhoorngras met z'n 

~ ~"/' lange dunne zijdeachtige halmen. 
-' ,r 

een klein 
Ons eerste 

aanwezig, geen 

Maar Frans, die de eerste keer zo onder de indruk van de 
geurige bloemenweelde was, dat h~ wel een zomerhuisje wil
de bouwen aan de rand van het gebied, vond, zeker de tweede 
keer, toen een heel stuk bloemenpracht was gladgeschaafd, 
dat het beheer toch te weinig rekening hield met de 
floristische waarden. 
Voor geinteresseerde leden is de complete soortenlijst be- · 
schikbaar. En voor wie zelf eens wil gaan k~ken: het 
gebied ligt aan de Pollenseveenweg in Ernst. Op werkdagen 
melde men zich b~ de beheerder. Entree: ordures f. l4.50/m3, 
begeleidende personen gratis. 

Henk f·'tenke. 

DE VOGELS WAREN VROEGER, 

Bij het lijstje le waarnemingen zomervogels 1984 
in de vorige Natuurklanken ontbrak de naam van 
Harry van Diepen. Zijn opgave kwam te laat ••• 

Met de wielewaal (14/5),de grasmus (22/4) en de gele 
kwikstaart (17/4) waarvan Adri Hottinga de primeur had, 
was h~ vroeger, bleek uit z~n opgave. 
Voor de nachtegaal gaf h~ dezelfde datum op als Frans 
van Noorden. Een "gedeelde le plaats" dus hierb~. 
Wie het leuk vindt het jaar na jaar b~ te houden, 
kan de l~st dus alsnog corrigeren! Red. 
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. Dit jaar ging de reis eens niet ver naar het noorden; een 
klein eindje maar: naar Vlieland, waar we overigens wèl 
ontelbare gasten en doortrekkers uit het hoge noorden ont
moetten. 
In vroeger jaren had de reis erheen een b~zondere attractie, 
doordat je meestal op zee moest overstappen, van de grotere 
boot,die naar Terschelling voer op een kleinere, die de 
passagiers voor Vlieland op kwam halen. Tot na de oorlog 
deed dit de "Stortemelk", later de iets grotere "Vlieland". 
Op de terugweg gebeurde het qngekeerde. Zo ging het nog 
in 1961. Onze kinderen vonden het maar niks toen dit afge
lopen was. 
Tegenwoordig vindt de overtocht plaats met een schip.dat 
veel te groot l~kt voor het kleine ~iland. 
Op Vlieland waait het alt~d (nou ja, altijd •••• ) Dat de wind 
veelal min of meer zuidwestel~k is, dus in de lengterichting 
van het eiland, naar het dorp toe, heeft dit voordeel dat, 
als je vanuit het bewoonde deel van het eiland de duinen in 
of langs het wad fietst, je dan wel heen tegenwind, maar 
terug de wind in de rug hebt (vacantiegangers mogen geen 
auto op het eiland meenemen). Natuurl~k waait de wind ook 
wel eens anders. Zo kregen ~ een volle noordwesterstorm 
over ons heen en nog een harde noordooster. 

Betreffende de plantengroei wil ik alleen vermelden, dat 
er weer veel cranberries waren (Amerikaanse veenbessen) 
op dver het eiland verspreide zure, natte laagten. We 
hebben er heel wat meegenomen. 
Van de vog~lwereld in het duinlandschap (dat b~na heel 
Vlieland beslaat) waren vooral de blauwe kiekendieven op
vallend, met hun slanke vleugels in sierl~k- zwenkende 
zweefvlucht. Verder kan ik nog eksters noemen, waarvan in 
"De vogels van Vlieland" van Spaans en Swennen (KNNV - W.M. 
75) in 1968 nog vermeld staat: "onregelmatige gast, waar
van het voorkomen v~f keer is vastgesteld", maar die we nu 
overal op het eiland tegenkwamen. Tenslotte vermeld ik nog 
de ontmoeting (t~dens een gietbui) met drie sneeuwgorzen 
in de lage duintjes ten oosten van de haven. 

Het boeiendst in nazomer en herfst is 
het vogelleven van kust en wad. 
Tekenend voor de harde wind die er 
stond, was dat we op onze eerste 
wandeling langs de wadkant twee groepen 
steenlopers,terz~de op een grasveldje 
neergedoken zagen zitten, inplaats van 
zoals anders aan de waterkant. Er stond 
daar ook een eenzame rotgans en verder 
en groepje goudplevieren. Deze laatsten 

n we ook later regelmatig, samen 
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met enkele kieviten (verwanten van de plevieren). Steenlo
pers zaten als regel natuurlijk niet op het gras, maar 
(zoals het hoort) op de steenglooiing langs de wadkant of 
op de strekdammen. Daar kon je ze haast altijd wel aantreffen 
in hun bonte pakjes, rouragerend of rustend of opvliegend 
en langsvliegend met hun heldere fluitje. 
Enige uren voor hoogwater, wanneer voor d~ steenglooiing 
en tussen de strekdammen nog een slikrand bloot ligt, 
kon je daar en in het ondiepe water ernaast,behalve 
tureluurs en rosse grutto's (die in september zo·rossig niet 
meer zijn) ook groenpootruiters aantreffen - zo bijvoorbeeld 
op en bij een slikveldje achter de laatste huizen van het 
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dorp, waar je ze dan van vrij dichtbij met de kijker goed kon 
zien en ook de kleur van hun poten kon onderscheiden. 
Op wat grotere afstand zijn de groenpootruiters van hun ver
wanten,de tureluurs,wel te onderscheiden door hun wat 
hogere, slanke postuur en lichtere tinten. 
Aan de wadkant, waar de Postweg erlangs loopt, zag je verder 
ook hier en daar wel een paar oeverlopers en soms bontbek
pleviertjes; ook wel wulpen. 
De eidereenden hoef ik natuurlijk nauwelijks te noemen. 
Bij hoogwater of daaromtrent vind je ze altijd in groten getale 
of rustend op de walkant -soms in gezelschap van een groep• 
je steenlopers- of op het water dobberend, veelal kop in de 
veren. 
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Voor de rest is er ten tljde van hoogwater langs het grootste 
deel van de waddenkust -tot aan het Posthuiswad in het 
westen- niet zoveel te beleven. Hetzelfde geldt overigens, 
zij het in wat mindere mate, voor de tijd van laagwater, 
wanneer de meeste wadvogels ver van de kust op de droogge
vallen platen fourageren. 

Voor de Noordzeekust maakt de stand van het getij voor de 
vogelbevolking niet zoveel uit. Daar kun je onder alle om
standigheden wel eens drieteenstrandlopers aantreffen, heen 
en weer rennend met het uitlopende en weer terugmjkende 
water van de branding golven, en op de strekdammen steen
lopers. Dit geldt vooral voor de gedeelten strand waar wei
nig mensen komen, zoals bijv. in de buurt van de noordoost
punt. Ook rosse grutto's zagen we daar wel. Soms vlogen er 
een eindje uit de kust aalscholvers langs. Heel leuk was de 
ontmoeting ,'die we daar hadden met een drietal heel kleine 
strandlopertjes, die op een strekdam rondscharrelden. Er 
waren daar ook een paar bontbekjes en enige steenlopers 
actief en je kon zien dat onze strandlopertjes beduidend 
kleiner waren. Een van de drie had kennelijk behoef~aan 
rust 1 want hij stak een paar maal het kopje tussen de veren. 

Teml"'''in~k. 5 ~ranJI. Ze kwamen tenslotte zo dichtbij, dat ik 
ze in de kijker nog maar net scherp kon 
krijgen. 
Als je dan weer even gewoon keek en de 
vergroting wegviel, zag je pas goed hoe 
klein ze waren, niet veel groter dan 

ssen. 
Je kunt dan eerst denken aan de Kleine 
strandloper, maar de okergele pootjes en 
de meer muisgrijsbruine kleur wezen uit. 
dat 1 t Temminek's strandlopers waren, die 
even klein zijn (vroeger hebben ze in 

nederlandse vogelgidsen zelfs "Kleinste strandloper" geheten). 
Een interessante ontmoeting, want volgens de vogelboeken 
is dit strandlopertje een doortrekker in heel klein aantal. 

Het rijkst aan vogelleven, in het bijzonder van een paar uur 
voor tot een paar uur na hoogwater, zijn het Posthuiswad en 
de Kroon~polders,gelegen in de zuidwesthoek van het eiland 
(de Vliehors niet meegerekend). Daar concentreert zich tegen 
de tijd van hoo@water een groot deel van de vogels van het 
westelijk deel van de Waddenzee. Hoogwater is namelijk rust-
tijd voor de scharen vogels,die op het wad hun voedsel halen. 
De z.g. hoogwater-vluchtplaatsen zijn dus vooral rustplaat
sen. Het is daarom gelukkig dat de meeste vogels zich 
tijdens luchtmacht-oefeningen op de Vliehors niets van de 
knallen aantrekken; ik heb daar meermalen op gelet als ik 
ze in de kijker had (Waar ze wèl door verontrust worden zijn 
laag overvliegende sportvliegtuigen). 
De Kroonspolders zijn een viertal langgestrekte gebieden, 
door stuifdijken van elkaar en van het oostelijk deel van 
de Vliehors en door een dwarsdijk van de Waddenzee geschei
den. Tegenwoordig wordt alleen in de eerste(aan de noord
kant gelegen) polder wat hooibouw bedreven; de andere drie 
zijn prachtige natte natuurgebieden. 
In de hoek tussen de genoemde ongeveer noord-zuid lopende 
dwarsdijk en de zuidkust van het eiland ligt het Posthuiswad, 



zo genoemd vanwege de nabijheid van het 11 Posthuis 11 

(dat vroeger dienst deed ten behoeve van de postverbinding 
met Holland via Texel; thans is het restaurant-annex logeer
gelegenheid). 

In de regel zie je op het Posthuiswad in deze 
tijd van het jaar vooral tijdens de overgangen 
tussen laagwater en hoogwater vele en veler
lei soorten steltlopers, meestal veel berg
eenden, soms rotganzen en ook wel zilverple
vieren. Over de dwarsdijk kun je tijdens de 
wisseling van het tij ook vluchten eenden 
zien overkomen, o.a. wintertalingen en slob
eenden -deze kun je, als ze recht boven je 
zijn, aan het profiel van kop en snavel wel 
goed herkennen-. 
Anderhalve kilometer ten noordoosten van de dwarsdijk lig 
aan de rand van het Posthuiswad de duintop genaamd 
Dodemansbol (zo genoemd naar een nabij gelegen zeemansgraf). 
Op een van de laatste dagen van ons verblijf ten tijde van 
hoog water op deze duintop gezeten had ik het gezicht op 
een verzameling van honderden wulpen, die aan de kant 
stonden te rusten. 
De grootste concentratie van wadvogels zat om die tijd 
echter in de Kroonspolders. Die bestaan - uitgezonderd de 
eerste polder- voor het grootste deel uit plassen en 
slikveldjes en pioniervegetatie. Ze zijn makkelijk te bena
deren vanaf de dwars~k. 
In de tweede polder liep vrij dichtbij een klein aantal 
bonte strandlopers, maar wat verder we9 stond een enorme 
schare kanoetstrandlopers, rustend op eén poot. Een paar 
keer zag ik dat een vogel op één poot hinkend zich even 
verplaatste. 
Deze grote schare deed me denken aan die beroemde foto 
van rustende kanoeten (een veel groter leger overigens 
dan wat ik zag) van Eric Hosking, die je in verschillende 
boeken tegenkomt, o.a. in de Vogelatlas van Voous en in 
het boek van Makatsch over de vogels van strand en wad. 
r1eer naar de zuidkant stond een andere grote verzameling: 

.allemaal rosse grutto's, ook rustend. Verder een paar 
zilverplevieren. 

In de derde en vierde polder: scharen wulpen en kanoeten. 
Achteraan in de derde polder stonden als witte gedaanten 
12 lepelaars. Ook kwam een vlucht kluten over. In de 
verte steeg een grote dichte wolk van wat onget~feld 
bonte strandlopers waren op, zwenkend en zich vervormend, 
maar steeds één wolk blijvend, om verder weg weer neer te 
dalen. Zulke wolken zie je vooral bij de massale ver
plaatsingen tijdens de wisselingen van het getij~ 
Wat hier beschreven is, vormt maar een beperkte weergave 
van alles wat het eiland aan boeiends te bieden heeft. 

Wie eenmaal Vlielandvaarder geworden is, komt altijd weer 
terug. Als je op de vaart naar Harlingen terugkijkt en h~t 
bekende profiel van het eiland met ~et ho9e Vuurboetsduln 
en het vuurtorentje erop steeds kle1ner z1et worden, denk 
je alweer aan het volgende bezoek. 

P.Groen. 



Zomer 1984. Veel wind, regen en sporadisch de zon. Toch 
heb ik er een f~ne vacantie gehad. Binnen een halve dag 
reizen waan je je in een andere wereld; ruimte,rust, een
zaamheid en een overweldigende natuur. Tenminste als je 
de toeristische centra mijdt, op de oostkant van 't 
eiland verblijft (Oosterend) en niet op de camping blijft 
hangen. 
Terschelling viel voor mij grofweg in drie delen uiteen: 
De Noordvaarder (een jong (woest) gebied, de zee vormt 
hier veel land). · 
Midden Terschelling (hier liggen de plaatsjes, weilanden). 
Oost Terschelling met de Bosplaat, kwelders en wad. 
Op Terschelling kom je zeker de cranberry (oxycoccus 
maarocarpus)tegen. Deze amerikaanse veenbes is zo genoemd, 
omdat het gebogen bloemsteeltje doet denken aan de hals 
van een kraanvogel (engels: Crane). 
Terschellingers noemen de bes gewoon 11 beikes·"· Verwonder
l~k is,dat deze van oorsprong noord-amerikaanse plant, in 
Europa alleen op Terschelling en Vlieland voorkomt. 
Cranberries werden vroeger vanwege hun langdurige houdbaar
heid door de zeelui op hun lange zeilreizen meegenomen als 
middel tegen de gevreesde scheurbuik. 
In 1839 spoelde na een woeste noord-wester een vat cranber
ries op het strand aan. Jutter Pieter Sipkes Cupido vond 
het, rolde het de duinen in, opende het en zag rode bessen 
en geen drank. Teleurgesteld kieperde hjj het vat in de 
duinen leeg. De bessen kwamen toevallig in een gunstig 
milieu terecht en hebben zich van daar uit over het eiland 
verspreid. 
Rond de eeuwwisseling zijn ze in de vorm van plaggen mee
genomen naar Vlieland en ze hebben zich daar ook ontwik
keld. 
Men heeft dit ook op de andere waddeneilanden geprobeerd, 
maar dat is steeds mislukt. Op Terschelling groeien de 
bessen zelfs tot strandpaal 17. In de Bosplaat heeft men 
ze aangeplant, maar ook daar mislukte het. Strandpaal 17 
fungeert als een klimatologische scheidslijn. 

Op het vaste lan~ heeft men het ook op 
verschillende plaatsen geprobeerd. Alleen 
in Drente (Hoogeveen) is een klein veldje 
te vinden. 
Een veld cranberries wordt "beikeplak" 
genoemd. Ze ontstaan spontaan, docp 
wanneer andere planten de overhand krijgen 
verdwijnen ze snel. Vanwege het bescherm
de karakter van het duingebied is het 
verboden de beikeplakken te bemesten of 
in cultuur te brengen. Vanaf 1886 
worden de cranberry-velden verpacht en 
is de vrije pluk verboden. 



Op Vlieland is vrije pluk wel toege
staan, maar volgens zeggen komt er 
weinig van de oogst terecht vanwege 
het vertrappen en t~ vroeg plukken 
door toeristen. 
De waterbehoefte van de cranberry 
is groot. Dit jaar was er,mede 
door bet natte weer,een geweldige 
oogst. 
Tot laat in het voorjaar moet de 
plant in of onder water staan. 
Midden juni is de bloeitijd en zijn de velden bedekt met een 
zee van rose bloempjes. De bloei is bijzonder vorstgevoelig 
en een enkele nachtvorst kan een volledige misoogst ver
oorzaken. Gelukkig komt dit op de Waddeneilanden weinig 
voor door de invloed van de zee. 
Begin september begint de oogst. De bessen zijn rijp en 
dieprood van kleur. Qua smaak verschillen ze met de im
port uit Amerika. Met een plukbak (een houten bak met 
daaraan lange stalen pennen) worden de bessen van de 
cranberry geritst. 
Alleen op Terschelling kun je-allerlei cranberry producten 
kopen. Bij de firma Bo~t kun je een prima rondleiding krijgen 
m.b.t. de verwerking tot compote, jam, wijn, siroop en 
likeur. Alleen voor •t gratis proeven is dit bezoek al 
de moeite waard. 
Nog een paar losse opmerkingen: 
Ik vond op het strand één complete "zeeegelschelp". Toen 
ik deze oppakte en schoon wilde maken, knapte hij. De vol
gende dag b~ paal 24 ·een knots van een zeehond zonder kop 
(afgerukt door een scheepsmotor?). 
1 s Avonds laat vlak voor het donker valt ca. 22.45 uur 
keren alle meeuwen naar de kolonie terug. Een schitterend 
schouwspel; trefzeker vliegen ze naar hun plekje, met af 
en toe een klagerige schreeuw. 
De schreeuw hoorde ik weer tijdens de terugreis op de 
boot boven op het dek. Een grote zilvermeeuw zeilde 
op de wind een meter boven mijn hoofd. Tot ziens ••••• 

Zweden - voor het behoud van de 
dwerggans 

Om de dwerggans (Anser erythropus) 
te redden is in Zweden een uniek expe
riment gaande. 30 Jaar geleden telde 
men nog 30.000 exemplaren van deze 

vogel; op het ogenblik zijn er nog 2 à 
300 over. Deze teruggang zou voorna
melijk te wijten zijn aan de jacht in 
Turkije, waar de dwerggans overwin
tert. Thans begint een project dat sinds 
3 jaar wordt uitgevoerd door WWF
Zweden en de FedeFatie van Zweedse 
jagers vruchten af te werpen: men 
heeft de vogel bijgebracht niet meer 
naar Turkije te gaan. Om deze drang 
bij de jonge vogels te onderdrukken, 
heeft men dwerggans-eieren uit laten 
broeden door brandganzen (Branta 
leucopsis) die gewoonlijk in Neder-
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land overwinteren. De jonge vogels en 
hun nieuwe ouders worden vervolgens 
naar Lapland gebracht, het broedge
bied van beide soorten. Het jaar daar
op volgen de jonge dwergganzen hun 
adoptief-ouders naar Nederland, om in 
het voorjaar weer naar Lapland terug 
te trekken. Deze herfst zijn er in 
Stockholm S volwassen vogels met 20 
jonge dwergganzen waargenomen 
(Svenska Dagbladet, 29-10-83). Ook 
in ons land z:ijn al verschillende malen 
geringde jonge dwergganzen gezien 
die afkomstig zijn van dit experiment. 

OKT. 'Ot.., 



Al een week waren we in Noorwegen toen we 
de eerste orchideeën z~gan,ter~l we toch 
goed gekeken hadden. Natuurljj-k niet alleen 
naar orchideeën, ook naar andere planten, 
die we bjj ons ni'et of weinig zien. Een 
van de.redenen voor die "schaarste" was, 
dat we veel in Oslo en langs de relatief 
druk bevolkte oosteljjke kant van de 
Oslofjord verbleven. We hadden al wel 
diverse aardige planten gezien, zoals het 
stjjf rechtop staande Noordse walstro, bla
deren van het Leverbloempje en bjjna zwarte 
Wilde akelei. 
Ook genoten we van de overdaad aan klokjes 
en walstro overal. Eigenljjk niets te kla7 
gen dus. 

2j. 

De eerste ontmoeting met orchideetjes kwam 
pas toen we de Oslofjord overstaken en be. 
gonnen aan een tocht naar de westkust, waar 
we enkele dagen over deden. In een berm bjj 
een parkeerplaats in de buurt van Kongsberg 
schemerde wat wits in de diepte achter· de 

lfl struiken: een Gevlekte orchis. In een heel 
vt:' lichte uitvoering. Later vonden ~ er nog 
~~ meer, steeds bjjna wit en vaak in gezelschap 

e~;:r:' van Veenpluis. Deze plant werd met die 
\-~ orchidee tot onze gids. Op deze twee "wit

koppen" afgaande, anidekten we veel plant-
,~.. jes die ons anders niet zo snel opgeval-.;ti len zouden zjjn. Ramischia bjjvoorbeeld valt 

}~/ tussen het veenmos en de bosbesstruikjes 
'k tt l nauwelijks op , maar als j e op een . paar 

9ev\E'-kte 
occ.hb 

decimeter afstand dat orchideetja met z'n 
gevlekte blaadjes bekjjkt en dan speurend 
verder loert of er nog meer staan, dan 
lichten de groenige bloempjes 
plotseling op. Nog niet eens 
herkend, maar wel met een ge
voel van: dat is wat! En ja, 
Ramischia dus, een wintergroen
achtig plantje met onopvallen

de bloempjes aan een gebogen bloemstengeltje. 
Knikkend wintergroen noemt men het ook wel en 
die naam past er zo op het oog heel goed bjj. 
Later zagen we ook het meer opvallende Rondbla~ 
dig wintergroen. 

Helemaal verscholen door z'n eenvoud is de Kleine 
Keverorchis. We zagen veel exemplaren bjj elkaar. 
Voor ons een complete verrassing. Vaak kwam er 
maar een stengeltje van zo'n 10-12 cm boven een 
dik pakket veenmos'uit. Een plantje met twee 
tegenover elkaar staande bjjna driehoekige blaad
jes met daar een eindje boven een tiental 
bloempjes. kl k ' eine evefor eh i~ 
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Nee, géén bloemen meer. Ze waren uitgebloeid en al met de 
zaadverspreiding begonnen. Het spreekt voor zich dat dit 
zaad, zoals b~ alle orchideeën, stoff~n is. Het ~lantje 
zelf is zo onopvallend, dat we er thuis zelfs nog een 
ontdekten •••• op een foto van Vetblad. 
Vetblad, dat vaak b~ de genoemde gidsen stond, maar ook 
op plaatsen waar die zich niet waagden, zoals tegen 
steilerotswanden in een randje mos. Het kon zich daar 
vestigen en handhaven dankz~ de voortdurend water afv-oe
rende bergwanden. Daar dankten ook de andere planten hun 
bestaan aan. De meesten groeiden echter onderaan diezelfde 
bergen in de nog dieper dan de weg liggende bermen. En 
daar groeide het Vetblad ook volop. En helemaal boven, op 
de hoogvlakte stond Vetblad, vaak in zulke aantallen en 
in zo'n dichtheid, dat je erover lopen moest om het pad 
te kunnen volgen. 

:z~""(Le.~.s~ Opmerkel~k was, dat het hier nog maar 
korn~e-1\e net bloeide, ter~l het beneden b~na 

uitgebloeid was. Dat gold ook voor an
dere planten. 
De Zweedse kornoelje b~voorbeeld, droeg 
beneden al r~pe bessen, ter~l boven de 
schermen van bloempjes nog prachtig 
afstaken tegen de vier witte schutbladen. 
Dit plantje en andere plantjes van de 
boomloze hoogvlakte suggereerden ons 
half Europa door te reizen in plaats van 
alleen Zuid-Noorwegen. Die indruk werd 

gewekt door hun namen: Engels gras, Zweedse kornoelje, 
Schotse affodil, Laplands kartelblad en de planten met 
"Alpen" als voorste deel van hun naam: Alpen-pekanjer, _ 
Alpen-geeltje, Alpen-vrouwenmantel en Alpenhelm. 
De orchissen lieten het hier afweten, maar dat maakte niet 
uit. Deze gebieden, die vidda of fjell genoemd worden, 
hebben een onvergetel~ke indruk gemaakt. Vooral de oneindige 
weidsheid met de botanische details, want de vogels die ik 
me er voorgesteld had, kregen we niet te zien. 
In de hele vacantie was dat trouwens erg mager. 
Zo zagen we pas op de laatste dag een buizerd en daarmee 
direct de helft van alle roofvogels van ons l~stje. 
Het andere exemplaar schenk ik elders wat meer aandacht. 

Behalve kramsvogels en bonte kraaien zagen we geen enkele 
vogelsoort veel. Sommige soorten zelfs uitgesproken wei
nig. B~na nergens zagen we eenden of andere watervogels. 
Meren en fjorden zagen er leeg uit. Opvallend kaal alle
maal! We hebben ons er over verbaasd. 
Wel lokte op de hoogvlakte een goudplevier met zijn alarm
roep ons ongewild over een heuvel. Er bleken er nog meer 
te broeden. We stoorden ze op onze tocht. Na steeds even 
goed gekeken te hebben, gunden we deze prachtige vogels 
verder hun rust. 
:t-1aar terug naar de berm, waar de planten
weelde van geen ophouden wist. Al duurde 
het dagen voor we alle hier genoemde 
soorten gevonden hadden. 
Maar was een plantje eenmaal "ontdekt" 
dan zagen we het werkelijl "overal". 
Dat ging op voor de Veenbes en het 



l~. 

Linnaeusklokje. Voor de Zweedse kornoelje en de Zevenster. 
Voor Beenbreek en Moeraskartelblad. Voor de Pekanjer, de 
Grote pimpernel en de Monnikskap, al stonden de laatste 
drie in een heel ander milieu. Maar waar het ook stond en 
wat het ook was, elke nieuwe soort was weer een ontdekking. 
Zo troffen we - weer geleid door de Gevlekte orchis -
ook de Rietorchis en drie soorten Zonnedauw, maar dat 
was pas aan het eind van de vacantie, nadat we ze al 
langs de oevers van meertjes gezien hadden. 
Beenbreek vonden we even~ens. Daar hadden we echter geen 
witte gids voor nodig, want de gele bloempjes straalden ons 
tegemoet. Hun standplaats leidde ons weer naar een minder 
opvallende plant: de Grote Wolfsklauw. Al kruipt hU juist 
naar het licht en richt daarnaar de arendragende zUtakken. 
Het was in deze omgeving, dat we aan de rand van een 
meertje hele velden Zonnedauw vonden. Enkele vierkante 
meters werden volledig rood gekleurd door de bladeren van 
deze plantjes. 
De Waterlobelia kleurde zo met haar 
bloemen tientallen malen grotere 
stukken lichtblauw. Een bUzonder ge
zicht. 
In het Zuidwesten van Noorwegen bereikten 
we de kust ter hoogte van Haugesund. 
De rotsen direct aan zee waren soms slechts 
zeven, acht meter hoog. De toevoer van 
zouten moet daar toch groot zun. MoeilUk 
te begr~pen dat juist daar Gevlekte or
chissen groeiden. En massaal. 

Frans Bosch. 

N\NE... KUNNE.t-\ ON5 GE.E'-N " 
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cantie doorgebracht in ~ 
Chatel in de Franse Alpen. savoye \ ·~ 
Chatel ligt ca. 15 km ten. ANNEcY cHAMOHix .A / • 
zuiden van het Meer van ,.. • .. ""' v .. ~· 
Genève of Le Leman zoals· \\ {'f"H .. Ja;.llt 

de Fransen zeggen, op een i. 
afstand van slechts enke- ' 
le honderden meters van FRANKRUK '---:> 
de Frans-Zwitserse grens. o 10 20 Jo. •o sokm \ 
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Het ligt op een hoogte van 1235 m en is daarmee de hoogst 
gelegen toeristenverblijfplaats ·zowel voor de zomer als voor 
de wintersport van de Chablais, zoals het noordelUke deel 
van Savoye heet. Het 'dorpje met ca. 850 inwoners ligt. in 
het dal van de Dranse d 1Abondance, één van de vele rivier
tjes waardoor de Dranse gevoed wordt. In het vacantiesei
zoen wordt het inwonertal aanzienlijk verhoogd. Helaas laat 
dit in het landschap duidelUk z'n sporen na, met name in 
de vorm van vele skipistes met bijbehorende kabelbanen en 
een groot aantal hotels en pensions op tot voor kort nog 
bijna onbereikbare plaatsen. 
Ondanks dat is er nog genoeg te genieten in deze omgeving, 
met zijn bloemrijke weiden en bossen, omgeven door hoge, hier 
en daar nog (of altijd) met sneeuw bedekte toppen. 
D~ hoogste bergen in de directe ~mgeving zijn de Mont de 
Grange (2433 m), de Pointe de Bellevue (2009 m) en de 
Pointe de Béeret met een hoogte van 2251 m. Vanuit ons va
cantiehuis hadden we een mooi uitzicht op de, op een af
stand van ca. 13 km gelegen Dents du Midi, waarvan het 
hoogst gelegen deel zelfs tot ruim 3200 m reikt. · 

Maar eerst iets meer over de indeling van de Franse Alpen, 
die zich uitstrekken vanaf het Meer van Genève tot aan de 
Middellandse Zee. 
Historisch gezien is er de splitsing in Savoye, Dauphine 
en Haute~Provence. Geografisch gezien, kunnen we beter 
onderscheid maken in de NoordelUke Franse Alpen en de 
Zuidelijke Franse Alpen, vooral op grond van klimatologische 
omstandigheden en dus verschillen in vegetatie. 
Dez/e scheiding loopt ongeveer van Valenee in oostelijke 
richting naar het dal van de Drac en vervolgens in 
noordoostelUke richting naar het dal van de Isère. Het 
noordelijk deel van de Franse Alpen vormt het eerste hoge 
obstakel dat de oceanische winden op hun weg over Frankrijk 
tegenkomen. Hier vallen dus de zgn. "stUgregens". 
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Ook in de droge zomer, als het in de dalen zeer warm kan 
z~n, is er door het smelten van de 's winters overvloedig 
gevallen sneeuw, voldoende w~ter voorhanden. 
Mede door deze omstandigheden is het landschap voorzien van 
een r~ke vegetatie. 
In het noorden worden de Franse Alpen vooral gekarakteri
seerd door uitgestrekte naaldbossen van f~nspar en larix, 
in het zuidelijk deel treffen we voornamel~k de grove den 
aan. In de veel drogere delen van de zuidelijke alpen zijn 
duizenden hectaren, oorspronkelijk woeste grond, beplant 
met lavendel, waarvan de bloemetjes in de parfumeriefa
brieken worden verwerkt. 
Maar nu weer terug naar het noordelijk gelegen Chatel. De 
omgeving van het dorp was een uitgelezen gebied voor iedere 
natuurliefhebber. Met name de bloemrijke alpenweiden bieden 
altijd weer een grandioos schouwspel. Het voert te ver om 
alle soorten die we gevonden/gedetermineerd hebben te 
noemen, maar hieronder toch een kleine "bloemlezing". 
Om te beginnen de Alpenleeuwebek (Linaria alpina) een 
liggend plantje met afstaande stengels en eindstaridige, 
dieppaarse bloemen met een opvallende, oranje keelknobbel. 

GELE 
· .. Aeon i turn 

Een andere opvallende plant 
is de gele monnikskap (Aco
nitum vulparia), met een 
hoogte van 0.50-1.00 m. 
Van de 5 gekleurde kelkbla
den is het bovenste kopvor-

~~~ mig verhoogd tot een soort 
helm, waarin zich de beide 
kroonbladen bevinden. Deze 
zijn vervormd tot lang ge
steelde, spiraalvormig op
gerolde honingbakjes. 
De plant welke bij ons alleen 
in Zuid-Limburg voorkomt, is 

D d 
voor de bestuiving volledig 

oorsne e over • 
bloem afhankelijk van de hommels. 

Zelfs zodanig, dat in die 
MONNIKSKAP v w6 gebieden waar geen hommels 

· voorkomen, de plant geheel 
ontbreekt. Vulparia 

Het Wildemanskruid (Pulsatilla vulgaris)., vroeger Anemone 
Pulsatilla genoemd, zalbij de meesten wel bekend zijn als 
tuinplant. 
Een zo mogelijk nog mooiere plant is de Alpenanemoon (Pulsa
tilla alpina) met alleenstaande, grote, fluweelwitte bloe
men op 10 tot 30 cm hoge bloeistengels. Werkelijk een 
plaatje om te zien. De subspecie - apii flora- heeft bleek
gele bloemen. 
Het z~n planten zonder bloemkroon, maar met bloemkroonachtige, 
gekleurde kelkbladen. Een eindje onder de bloem bevindt zich 
een driebladig, groen omwindsel. 
Een ander familielid met witte bloemen is de Anemone narcissi
flora. Bij deze soort staan de eveneens witte bloemen in 
schermen van 3-8 aan de top van tot een halve meter hoge 
bloeistengels. 



De Senecio doronicum,.een kruiskruid dat veel weg heeft van 
onze "tuindoronicum, stond uitbundig te bloeien in de nog 
smeltende sneeuw\op een hoogte van ca. 2000 m. 

Open gelegde 
bloemkroon 

A L PE N K L 0 K J E 
Soldanelia alpino 

Het Alpenklokje (Soldanella 
alpina) dat we hier eveneens 
vonden, is een teer alpien 
plantje, met diep ingesneden 
bloemkroonblaadjes, welke een 
franje van smalle violetrose 
segmentjes vormen. 

Het lijkt of de overal aanwezi
ge gentianen met hun grote, 
aleenstaande, diepblauwe bloe-
men extra hun best doen om op 
te vallen. De Gentiana kochiana 
met grote, alleenstaande diep
blauwe bloemen, is altijd weer 

v.Wo een feest om te zien. 
Het achtervoegsel van deze gentiaan doet me denken aan äe 
naam van een of andere geleerde. 
De toelichting in de flora ontbrak echter en in de W.P. 
stonden wel een groot aantal lieden welke met de naam"Koch" 
waren gesierd, maar daar was ~geen botanicus bij. Dus daarmee 
was de vraag nog niet beantwoord. Nu is er nog een 
plantengeslacht "Kochia", vertegenwoordigers van de "ganze-

.voetfamilie"; hieronder vinden we Ruig zoutkruid, Studenten
kruid (K. scoparia) en zomercypres. Weer in de encyclope -
die gezocht bij de Nederlandse ~amen en toen bracht de W.P. 
uitkomst, want bij Studentenkruid stond dat het geslacht 
"Kochia" was genoemd naar de Duitse plantkundige W.D.J. 
Koch (1771-1849) en zo was dat probleem dus ook weer opgelost. 
Tenslotte de Gentiana verna. Deze soort heeft geen nederland
sa naam. Gezien het latijnse achtervoegsel Verna, afgeleid 
van vernatis,wat "van de lente" betekent, zou je hem 
Voorjaarsgentiaan kunnen noemen. De opvallende lichtblauwe 
bloempjes zijn anders dan blj de meeste gentianen, niet ge
opend, maar de bloemkroon wordt tussen de bloemslippen af
gesloten door witte schubben. 
Vele opvallende alpenbloemen, met name de soorten die zich 
ervoor lenen om geplukt te worden, vinden we afgebeeld op 
posters bij v.v.v., boekhandels, banken enz. met het verzoek 
om ze NIET te plukken. Gelukkig wint, ook in Frankrijk, de 
natuurbescherming geleidelijk terrein. 
Ondanks dit en de vaak aanwezige borden met vrij vertaald het 
opschrift"DE BLOEMEN ZIJN HET MOOIST, DAAR WAAR ZE GROEIEN", 
zie je helaas toch nog mensen met grote bossen net geplukte 
bloemen. Vaak zljn ze al verlept en "rljp" om weg te gooien 
voor ze thuis zijn. 
Op het gebied van vogels heb ik eigenlijk niet zo veel te 
melden, maar om toch een paar van de opvallendste waarnemingen 
te noemen: 
De Rode wouw, een soort,die de laatste jaren ook enige ma
len in Nederland heeft gebroed, zagen we verschillende malen. 
Hoger in de bergen, in de buurt van de sneeuwgrens, zagen 
we regelmatig Alpenkauwen met hun gele poten en snavel. 
Ze lijken door hun minder glanzende verenkleed veel zwarter 
dan het blj ons bekende kauwtje. · 
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Verder de Havik, Slechtvalk \lx), Raaf, Boomleeuwerik en in 
onze tuin Putter, Kneu en Zwarte roodstaart. 
Op het gebied van insecten was de von.dst van een enorme 
neushoornkever (Oryctes nasicornis) 
de moeite waard. Deze vertegenwoor
diger van de familie van de blad
sprietkevers valt op door de grote 
gekromde hoorn op de kop. De larven 
leven in molm en bladaarde. Met 
veel geduld wist ik nog een mooie 
dia te maken van een libelle, de 
Pyrrhosoma nymphula (zover ik 
weet weer geen nederlandse naam), 
een fraaie roodgekleurde soort, 
die vanaf z'n uit~kpost regelmatig op jacht ging boven 
een klein poeltje met stilstaand water. 
Dit waren zo een paar grepen uit onze vacantiebelevenissen 
van de afgelopen zomer. Naast het vele dat deze streek op 
het gebied van natuur en landschap te bieden heeft, was 
er ook ruimschoots gelegenheid voor mijn interesses op 
ander gebied, zoals een bezoek aan Genève, met o.a. de be
roemde Jet d 1 Eau,een ca. 140 m. hoge fontein, Montreux met 
het bezienswaardige Chateau Chillon, het luxe Lausanne enz. 
Kortom, we hebben er een ideale vacantie doorgebracht en 
zullen ons bezoek graag nog eens herhalen• 

H.J. van Woerden. 
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Drie eilanden staan aan de horizon, 
Als 1 t niet zeer nevelt. Jongens komen kijken, 
Wanneer dè postboot keert, die langs de dijk een 
Rookpluim doet strijken, licht-bruin voor de zon. 

De winter duurt hier lang; het spaarzaam groen 
Bevat een stillen winter in zijn takken. 
En in de binnentuintjes, kalme vakken, 
Zou zelfs geen moordenaar een moord gaan doen. 

Het drievuldig plaveisel, gele klinkers, 
Gekleurde keien, blauwe, bolle steenen: 
Zij dragen jaren reeds dezelfde beenen. 

Want 1 s avonds, in hun pas van stille drinkers, 
Slenteren mannen rookend naar het dok •• 
De haven langs- en weer terug naar 't dok. 

s. Vestdijk. 
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Dit jaar brachten w~ onze vacantie door op Gatland in de 
Oostzee. Het ligt op l/3 van de afstand tussen Zweden en 
Litauen. Het is een vr~ groot eiland; ca. 130 km lang b~ 
een grootste breedte van ca. 50 km. Het is vr~ vlak en 
ligt grotendeels 20-50 m hoog. Het hoogste punt is ca. 80 m. 

Je kunt er op diverse manieren komen, maar je bent toch al 
gauw drie dagen onderweg. Behalve natuurlijk als je (via 
Stockholm) gaat vliegen. De overtocht naar Visby, haven en 
hoofdplaats, vanaf de Zweedse oostkust duurt een uur of 4. 
En daarvan moet. je zeker een deel besteden in het restaurant1 

Gatland is om diverse redenen een interessant gebied. Uit een 
oogpunt van levende natuur is het erg gevarieerd. Er is veel 
bos of wat daarvoor doorgaat, want veel bos heeft een nogal 
open karakter. Meestal is het grove dennenbos. Loofbos is 
er zeldzaam. 
Vooral in het zuiden z~n er flinke oppervlakken alvar. 
Dat is een vagel~k op heide l~kende vegetatie met veel jene
verbessen (maar meestal niet zo zuilvormig als in Nederland). 
De vegetatie ertussen is zeer gevarieerd. 
Op diverse plaatsen z~n er natte delen,die in het voorjaar 
onder water staan, maar 1 s zomers meestal min of meer uit
drogen. Daarnaast is er een grote oppervlakte met cultuur
land, zowel akker- als grasland, waar je allerlei gewassen 
tegenkomt zoals diverse granen en koolzaad. 
De oppervlakte cultuurland is nog vergroot doordat vele ve
nige natte delen z~n ontwaterd en ontgonnen. Op vele plaat
sen, die niet ontgonnen z~n, werd de waterhuishouding· niette
min vaak gestoord. Vaak zie je dan dé ontwikkeling van 
immense oppervlaktes met galigaan. 
Niettemin .z~n de moerassige stukken vaak r~k 
aan plantensoorten. 
De galigaan, een b~na manshoge plant van de 
Cypergrassenfamili·e, met scherpsn~dende 
bladeren werd van oudsher veel als dakbedek
king gebruikt zoals b~ ons het riet. 
Typisch voor Gatland z~n begroeiingen die een 
mengsel van bos, hakhout en hooiland l~ken 
te z~n. 
Vroeger werden die zeer intensief beheerd. 
In het voorjaar werden dode takken en oud 
blad weggeharkt, in de zomer werd hooi ge-
oogst, tegen de herfst sneed men de jonge 
loten af. Dat loof was eveneens bestemd 
voor wintervoer voor het vee. Zo nu en dan 
werd ook hout gekapt. Het blad zorgde voor 
de bemesting. Dergel~ke vegetaties heten 
ängen of lÖvängen. 
Langs de kusten vindt men in de vlakkere 
delen kwelderachtige vegetaties, maar ook 



grazige zandige landjes en soms iets wat op duinen l~kt, 
maar dan wel heel ih de verte. 

In tegenstelling tot het vaste land van Zweden, dat groten
deels een ondergrond van graniet en gneis heeft, bestaat 
de bodem van Gatland uit zeer oude kalksteen, die 400 à 
600 miljoen jaar geleden is gevormd in een tropische zee, 
die zich in een schotelvormige depressie bevond van het 
grote, uit stollingsgesteente bestaande; Fenno-Scandina
vische massief. 
De kalklagen,die in de loop der jaren z~n ontstaan en na
tuurl~k verschillend van samenstelling en aard z~n, liggen 
min of meer schotelvormi~, waardoor ze op_het eiland worden 
aangetroffen in ZW-NO georienteerde zones. Gatland ligt 
nl. op de NW rand van de schotel. 
Er z~n zones met harde kalksteen, die beter bestand z~n 
tegen erosie en daarom ook veelal wat hoger liggen. Ze z~n 
ook minder onderheving aan verwering en minder toegankel~k 
voor grondbewerking. De plaatsen waar veel van dit gesteente 
dicht aan de oppervlakte ligt, dragen dan ook grotendeels. 
bos. 
De zones met zachtere kalksteen z~n voor een belangr~k deel 
in cultuur, ook al omdat vooral daar afzettingen uit de 
~st~s terecht· kwamen. Verschil in ondergrond veroorzaakt 
dus een groot verschil in landschap. 

Ook de ~st~d heeft een interessante invloed uitgeoefend. 
Niet zo zeer de ~st~d zelf als wel de afloop ervan. B~ he~ 
aflopen van de 4e, de Weichsel~st~d, vonden nl. twee pro
cessen plaats. In de eerste plaats smolt het ~s af en verza
melde het water zich in de lagere delen ten ZO van ,de ijskap. 
De ~skap werd ui teraard steeds kleiner. Door het enorme ge
wicht van de ~skap was het land,als een zwaar geladen schip, 
een eind in de diepte gezonken. 1-1u geleidel~k de jjskap 
smolt, kwam ook het land geleideljjk weer omhoog, een proces 
dat nog steeds niet afgelopen is. 
De zee die aanvankel~k ontstond was zoet, had geen directe 
verbinding met de oceaan en had een hoger niveau dan deze. 
Toen echter de midden-zweedse slenk vr~ kwam (d.i. het ge
bied tussen Stockholm en GÖteborg waarin ook de grote 
Zweedse meren liggen) ontstond een verbinding met de oceaan 
en werd het waterniveau in korte tijd lager en het water 
zout. Door de rijzing van het land werd de verbinding 
echter weer verbroken, met als gevolg geleidel~ke verzoeting. 
Toen ... in het boreaal ca. 8000 jaar geleden het klimaat vr~ 
snel warmer werd,steeg het waterniveau in de oceaan snel 
en kwam weer verbinding tot stand via Denemarken. 
De ~skap was grotendeels afgesmolten en sindsdien is de 
situatie dan ook niet belangr~k meer gewijzigd. De nog steeds 
voortdurende rijzing van het land maakt echter wel, dat 
vooral in het noorden de zee nog steeds terrein verliest 
op het land. 

Al deze gebeurtenissen hebben vermoedeljjk veroorzaakt, dat 
vroegere eilanden met hun klifkusten nu ten dele als tafel
bergen op het land liggen. Aangezien die eilanden te be
schouwen zijn als door de erosie gespaarde resten van de 
harde kalksteenlagen, liggen ze op Gatland vooral in de 
beboste zones. Stora en LillakarlsÖ, 2 eilanden voor de 
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ZW-kust z~n nog steeds eiland en laten zien hoe je je dat 
moet voorstellen. 
Eén van de grootste tafelbergen is Torsburgen, die in de 
vroege middeleeuwen als verdedigingswerk is gebruikt. Er 
ligt een paar km! lange ringwal op van gestapelde stenen, 
die gebouwd schijnt te zijn met als basis een vroegere strand
wal van het eiland van dest]jds. 
Het is bij velen onbekend, dat Gatland en vooral de hoofd
plaats Visby in het verleden een zeer belangrijke economische 
betekenis heeft gehad. De centrale ligging in het Oostzee- · 
gebied was gunstig voor de ontwikkeling van handel. In de 
vroege middeleeuwen, zo ongeveer van 800-1300 ontwikkelde 
Visby zich tot .het handelscentrum.van het noorden met be
langrijke contacten met vooral de Arabische en Byzantljnse 
wereld. Van de grote welvaart getuigen onder meer de vele 
kerken op het eiland,die bijna alle uit de tijd rond 1250 
dateren en enkele statige oude gebouwen uit die tijd in 
Visby. 
Al vanaf ongeveer het jaar 1000 maar durend tot 16 à 1700 
is er in het noorden een voortdurende machtsstrijd geleverd 
tussen Zweden, Denemarken en de Duitse Hanzesteden, waar
bij territoriale aanspraken en handelsbelangen een belang
rijke rol speelden. . 
Visby in Gatland is uiteindel~k in die strijd vermalen en 
verviel tot armoede. Bij een grote plundering in 1525 
werden alle grote kerken van Visby verwoest. De ruines 
werden in 1810 onder monumentenzorg geplaatst. Dat was ook 
de.t~d,dat weer wat verbetering van levensomstandigheden 
intrad. 
In het museum Gatlands Fornsal in Visby is veel over de 
historie van het eiland te vinden. Daaruit 'blijkt ook dat 
Gatland b~zonder rijk is aan monumenten uit de brons- en de 
steentijd. Een teken dat er ook to~n reeds een belangrijke 
cultuur was. Wellicht te beschouwen als de basis voor de· 
latere welvaart. Veel van de monumenten z~n op kaarten 
aangegeven en dus gemakkelijk te vinden. 

Een van de charmes van Gatland vind ik, dat het ook op de 
plaatsen die grotendeels in cultuur z~n, nog zo veel ge
zelligs te bieden heeft aan plantengroei. Bossen, bermen, 
akkers en graslanden herbergen een uitgebreid assortiment 
aan soorten, waaronder spectaculaire,zoals de wilde weit, 
die prachtige verwant van de hengel met z~n gele bloemen 
tussen de felpurperen schutbladen. Hij komt vaak in grote 

groepen voor. In de akkers vinden we gele ganze/bloem, 
en soms de wilde ridderspoor. 
Op allerlei plekken kom je de grote cen
taurie tegen en op ruige plaatsen met wat 
stenige bovengrond zag het soms blauw 
van het slange/kruid. Dan weer verraste 

1een arm graslandje met massaal kaasjes
kruid. Voorts kwam juist t~dens de va-

l cantie de cichorei in de bermen aller
wege in bloei. Een van de planten die 
opvalt in bosranden en waar de grond 
slechts extensief gebruikt wordt, is de 
knolspirea, waarvan de bloempjes wat 
groter z~n dan van de moerasspirea en 
de knoppen z~n roze aangelopen. Een 
prachtige plant en alom tegenwoordig. 



In de stukken alvar kun je uren zoek 
brengen. Veel jeneverbes, rozen en slee
doorn en daartussen een soortenr~ke ve
getatie met zonneroosjes, engbloem, bloed
ooievaarsbek, rozenkransje, grote brunel 
en wat niet al. 
Alvars komen voor op stenige ondiepe 
bodems, waar weinig mee te beginnen 
valt. Ze werden en worden soms nog ex
tensief met schapen begraasd. 

Hoewel de Oostzee geen get~den kent, kan 
het er wel waaien en de laagste delen 
van de kust komen dan ook wel eens onder 
het zoute water te staan. We vonden daar 
dan ook zilte rus, zeebies, zeeaster, 
melkkruid, sierl~ke vetmuur, schorrekruid ~~ 
en vele andere· planten. Wtlo\~<~KI-.u~ 
Opvallend waren de grote kussens hauwklaver, een vlinderbloe
mige met alleenstaande, lang gesteelde vr~ grote gele bloe
men, die b~ ons alleen in Zuidlimburg voorkomt. 
T~dens een van onze excursies werd onze aandacht getrokken 
door een voortdurend loeiachtig geblaf: oew, oew, oe-oew. 
Het bleek een groep zeehonden te zijn, die met z'n tienen 
op een rotsplateau'tje lagen te zonnen. We deden toen maar 
hetzelfde op wat drogere grond onder het genot van onze 
boterhammen en konden ze ondertussen goed bek~ken. 
Het was een andere soort dan bij ons: de grijze zeehond, 
ongeveer anderhalf maal zo groot. Later hoorden we dat 
ze, vermoedelijk dank z~ de beruchte PCB's vrijwel onvrucht
baar zouden zijn. 
Het is de moeite waard een bezoek te brengen aan een van 
de eilanden voor de ZW-kust ... W~ gingen vanuit het haventje 
van Djupvik naar Lilla Karlso. Het eilandje wordt alleen 
bewoond door t~del~k er verblijvende wetenschappelijk werk 
doende studenten én onderzoekers, die ook de rondleidingen 
verzorgen. Een wandeling van een paar uur eerst onderlangs 
de kust half rond het eiland (soms schoenen uit) en daar
na boven over weer terug. 
Langs de kust veel vogels, zoals zeekoeten en alken en 
bovenop een korte grazige vegetatie,waarin echt walstro, 
th~m, aarereprijs en zonneroasje opvielen. 
Terug in Djupvik kochten we nog een paar r~kt flundre, 
gerookte tong, zodat ook de avondmaaltijd weer op gepaste 
wijze versierd was. 

Wat ik nog niet vermeldde is, dat 
de vele kalksteenafzettingen 
Gatland tot een luilekkerland voor 

~~~~~~geologen maakt. En het leukste is, 
' dat ook de eerste de ~este knuppel 

op dat gebied, zoals ondergetekende, 
gegarandeerd iets vindt. 
Op allerlei plaatsen waar 
wat gegraven is of waar 



losse kalkbrokken liggen, of gesteente bloot komt, zitten 
fossielen. 
Koralen, brachyopoden, zeelelies, tribalieten en hoe ze 
allemaal ook mogen beten. Natuurl~k, de mooie stukken vind 
je niet als je zo eenseen kwartiertje staat te grabbelen, 
maar dat neemt niet weg, dat het toegeven aan die 
"goudkoorts" en de kans op het vinden van een of ander 
pronkstuk een b~zonder element toevoegt aan de belevenissen 
op Gotland. 

Alsof er nog niet genoeg te beleven valt! 
Bert Kop. 

Met vakantie ben ik naar het Beierse Woud geweest, dat in 
het uiterste zuidoosten van West-Duitsland ligt tegen de 
Tsjechische grens aan. Het gebied ligt vr~ hoog, er is 
daarom ook sprake van een middelgebergte, waarvan de hoogste 
toppen respectievel~k 1453 en 1456 meter hoog zijn. Het 
gebied wordt begrensd door de Donau en in Tsjecho-'Slowakjje 
door verschillende rivieren,waaronder de Mordau. Het hoogste 
en natuurlijkste gebied ligt het meest zuidoostelijk. Hier 
ligt ook het oudste Nationaalpark van West-Duitsland.· 
Zoals de naam Beierse Woud al doet vermoeden zjjn hier grote 
uitgestrekte bosgebieden,die hele bergruggen omvatten. Deze 
bossen zijn bijna allemaal "onnatuurlijk" en fungeren als cul
tuurbossen voor de bosbouw. Vroeger tot zo'n dikke honderd 
jaar geleden waren hier wel echte ongerepte wouden,maar die 
wouden werden in snel tempo kaalgekapt als grondstof voor de 
zich snel ontwikkelde glasindustrie. Later is men het kale 
terrein opnieuw gaan beplanten. Zo nu ben je enigszins op 
de hoogte van het gebied en zullen we nu het accent eens 
nader leggen op de dieren- en plantenwereld. De zoogdieren
en vogelwereld waren er slecht vertegenwoordigd. Enige 
bijzondere, maar tegeljjk ook zeer schuwe en zeldzame vogels 



waren: Auerhoen, Wespendief, Hazelhoen en Oehoe, die ik 
geen van alle gezien heb. Alle aandacht dus gericht op de 
plantenwereld, die in dit gebied zeer de moeite waard was 
vanwege o.a. de iets kalkhoudende rijke lemige grond. Een 
rijke plantengroei in alle facetten van het gebied. 
Het facet dat ik eruit ga lichten is het hoogveengebied. 
Hoogveen? in zo'n hoog gebergte? zul je je afvragen. Toch 
komt hoogveen er voor in vlakke gebieden met slecht door
laatbare grond, waardoor het er altijd vochtig is. In het 
Beierse Woud blijken .zulke gebieden op zo'n 600 tot 900 meter 
te liggen. 
Eén ervan heb ik bezocht, het was een vrij klein hoogveenge
bied, maar het had de juiste kenmerken. Een flink gedeelte 
bestond ui.t water wat het kunstmatige meer vormde. Aan de 
NW-kant lag het eigenlijke hoogveen. Ik liep er overheen, 
d.m.v. de houten paden die er waren. Op de grens van water 
en veen zag het rose en wit van de dikke plakkaten Water
drieblad, waar echter niet bij te komen was. Wat wel voor, 
achter en naast je snufferd stond was •••• slangenwortel bij 
duizenden. Een prachtige plant waarvari enkele ook nog in 
bloei stonden, een heel apart gezicht! Die slangenwortels 
waren nr. l in het reservaat dat bleek wel, overal en 
overal stonden ze, dotterbloemen namen daarentegen een veel 
bescheidener plaats in. Datzelfde gold ook voor het khikkend 
nagelkruid,dat op enkele plaatsen zijn roestbruine geknikte 
bloemen liet zien. 

Die plaatsen waren zo ongeveer op de grens van het gemengde 
bos en het veen. Het leuke van dit reservaatje was bovendien, 
dat aan de NW-zijde diverse watervallen waren tengevolge van 
de steil oplopende rotswanden aan de rand van het veen. 
Deze rotsen waren o.a. met muurvarens rijk begroeid. Het meer 
zelf bevatte glashelder water met enig insekten- en vissen
leven. Al met al een uiterst aardig reservaatje temidden 
van uitgestrekte bossen. 

Rowan Koster. 
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De vogelaar,die er ooit is geweest 
zal hoogstwaarsch~nl~k verrukt terug
denken aan dat zweedse dorpje. 
Zo vergaat het m~ althans als ik het 
aantekenboekje doorblader bij·het schr~-
~en van dit stukje. · 
Samen met Gibraltar en de Bosporus is 
Falsterbo een van de toverwoorden op 
het geied van vogeltrek en ik was in 
de gelukkige omstandigheid daar de 

ek van september te kunnen doorbrengen. 
Falsterbo is gelegen op de uiterste zuidpunt van Zweden op 
het schiereiland Sk~ne, zo'n 40 kilometer onder MalmÖ. Het 
is wat we in Nederland een villadorp noemen met wit ge
pleisterde p~oreske oude huizen met veel houtwerk. 
Eind september, begin october echter wordt daar de welge
klede zweedse happy few aangevuld met honderden ongewassen 
uitziende groenige vogelliefhebbers, die vrijwel permanent 
met ee.n kijker in het oog naar de lucht turen. 
W~ kampeerden gratis op een beschut grasveldje naast het 
museum met een kraan aan de buitenmuur van het vogeltrek
station als enige faciliteit. Mocht U trouwens ook het plan 
opvatten hier eens naar toe te gaan: w~ betaalden voor 
tweeveerboten -die van Noord-Duitsland naar Denemarken en 
die van Kopenhagen naar MalmÖ- 110 D.Mark. Door vier-perso
nen gedeeld werd dit zo ongeveer 30 gulden voor een retour
tje, een bedrag waar je nauwelijks mee op de Waddeneilanden 
komt. 
Al in Noord-Duitsland in de omgeving van LÜbeck begon de 
vogelpret. 
Naast de autobaan cirkelde een groep van 12 Rode wouwen. 
Later in Puttgarden zagen we de boot net vertrekken en in 
Kopenhagen verging het ons al net zo. Hier moesten we ge
ruime tijd wachten en de motregen beloofde niet veel goeds 
voor de trek. 

I 

Opvallend in Denemarken waren de groente- en fruitstalle
tjes langs de weg. Onbemand. Je neemt wat je wilt, legt het 
geld in een kistje, waarin je ook het wisselgeld kunt 
vinden, en rijdt verder. Onvoorstelbaar in Nederland. 

Op de veerboot van Kopenhagen naar MalmÖ veel passagiers 
die flink in de olie zijn. Keurig geklede mannen en vrouwen, 
helemaal niet het type van een beroepsdrinker, varen de 
hele dag op en neer en laten zich in het volstrekt onge
zellige zitgedeelte belastingvr~ vollopen. 
Om een uur of elf komen we in een gelukkig droog Falsterbo 
en in het donker wordt de tent opgezet. De Oostzee ligt 
op 100 meter en ruist flink. We vernemen dat dit voor de 
trek een goed teken is, de wind staat dan in het westen. 
Als we de volgende morgen het hoofd buiten de tent steken 
is het prachtig herfstweer. Tientallen sperwers -werkelijk
scheren door de bomen rond het grasveld achter de groepen 
zangvogels, waarvan de trek al in volle gang is. 



41. 
Onze dagindeling en die van alle hier aanwezige vogelaars, 
is steeds vr~wel hetzelfde. Om zes uur of nog vroeger op
staan, koffie zetten en dergelijke, dan met de auto naar 
"de punt",waar tot een uur of tien grote groepen zangvo
gels en holenduiven trekken. Dan met de auto naar de vier 
kilometer oostelijk van Falsterbo gelegen hei, waar in de 
opstijgende warme lucht de roofvogels zich opschroeven om 
dan de oversteek naar Denemarken te maken. Dit gaat af
hankelijk van het weer door tot een uur of drie en dan is. 
alles wat die dag in de omgeving verbleef wel vertrokken. 
Wij gaan dan terug naar de tent om vroeg te eten en daarna 
weer in de auto naar een 50 kilometer het binnenland in 
gelegen meer, waar in de late schemer kraanvogels neerstrij
ken om daar veilig de nacht door te brengen. 

Zoals gezegd was 's morgens het eerste doel "de punt". Dit 
is het meest zuidwestelijk gelegen strand van het schierei
land. Een smal strand, een enkel~ rij lage duintjes en 
daarachter een heuvelachtig terrein met groepen bottelrozen 
en een aantal gemillimeterde helgroene grascirkels. 
"Holes" heten ze geloof ik in de golfsport, want deze to
taal aan onze activiteiten tegengestelde hobby wordt hier 
bedreven op uitgestrekte terreinen langs de kust. Overigens 
gaan deze twee liefhebberijen hier in goede harmonie samen. 
De vogelaars,die in alle richtingen over het terrein zwer
men wachten even na een waarschuwing, waarna de golfer z'n 
bal langs hen heen slaat.· 
Op het duin bij 11 de punt" verzamelen zich elke 
morgen een paar honderd vogelaars,gewapend 
met telescopen op statieven. Enige status
symbolen blijken ook hen niet vreemd, want 
verschijnen de golfers in ruitbroeken, bij 
de vogelaars zijn peperdure zweedse jacks 
met een opgerolde vos als merkteken wel 
zo ongeveer het summum van buitenleven. 
Ook"de professor" is hier elke morgen 
in alle vroegte aanwezig. Het is iemand 
van het vogeltrekstation, die hier het 
hele jaar tellingen doet. 
Als hij zijn kijker richt, gaat er meer 
optiek in dezelfde richting, omdat er dan 
wel wat interessants te zien zal zijn.- kro~V'\'-'.,qeh 

Grote groepen gewone vinken, groenlingen, kepen, mezen, 
kruisbekken en ander moeil~k te determineren klein spul 
trekt over ons heen om vaak bij de zeereep terug te zwenken 
en in de bottelrozen neer te strijken. 
Vrij laat voor hun doen trekken enkele tientallen boerenzwa
luwen langs ons en ook kun je hier sperwers boven zee zien 
jagen. 
Langs de waterlijn trippelen ruiters, kleine en bonte strand
lopers en boven de zwemmende eiders gaan groepen middelste 
zaagbekken en aalscholvers voorbij. 
Af en toe wordt een smelleken waargenomen en een paar mor
gens vliegt boven het golfterrein een velduil. Soms dromt 
ergens in het terrein een groepje vogelaars bijeen. Enkele 
van ons kunnen hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gaan 
~ken om welke bijzonderheid het gaat. 



~2. ... 
Het blijkt een Siberische snor te zijn, die op een meter van 
het publiek door het gras wipt. Je moet hem maar treffen 
tussen al dat kleine spul dat hier langs trekt. 
Bijna elke morgen worden wel een paar Grote sterns gezien 
en ook net zo vaak worden ze achtervolgd door de Kleine 
jager, die ze op de huid blijft zitten tot ze hun visje 
laten vallen. 
Op anderhalve kilometer uit de kust ligt een eilandje 
met de status van natuurreservaat, M~kläppen genaamd. Het 
zal zo iets zijn als Griend en als we door een van de in 
slagorde opgestelde telescopen kijken, tellen we er zo'n 
veertig zeehonden. Op een morgen zwemmen er enkele vlak 
onder de kust en kunnen we vanaf het duin hun opduiken 
mooi volgen. 
Als tegen negenen de trek wat afneemt kuieren we terug naar 
de vuu'rtoren, waarnaast in een bosje een vogelringstation 
is. In het duin treffen we een tapuit en op een van de vele 
badhok es zit een Grauwe klauwier. 

In de her en der opgestelde mistnetten 
bij het ringstation hangen veelal 
pimpelmezen en fitissen. Een aantal 
ervan doet tijdelijk dienst als levend 
lesmateriaal voor schoolklassen, die 
hier biologie in het vrije veld krijgen. 
Een kleuterklas zit op z'n knieën rond 

,.. een ring er, die een aantal "badtassen" 
bij zich heeft staan, waar hij steeds 
een andere soort vogel uit haalt. 
Opgewonden geluiden klinken al~ hij als 
laatste een Zwarte specht tevoorschijn 
haalt, ~e fel kijkend meteen in 1 s mans 
pols gaat hameren. 

Om een uur of tien, half elf behoort iedere vogelaar op de 
hei te zjjn, waar dan de imposante trek van de buizerds op 
gang komt. Het begint met enkele exemplaren,die een ter
miekbel vinden en binnen enkele minuten is de groep aange
groeid tot wel 50, 60 en soms 90 vogels, die allemaal 
door elkaar cirkelen om hoogte te maken. Er zitten ook 
vaak wespendieven en ruigpootbuizerds tussen, maar dit is 
met een gewone kijker vaak moeilijk te zien, zeker met 
hel zonlicht. 
Roofvogels.die we in Nederland maar zelden zien zoals Rode 
wouwen, komen in tientallen over ons heen. Eveneens hebben 
we bijna elke dag wel enkele boomvalken op ons lijstje en 
iemand van ons noteert een slechtvalk. Over sperwers heb ik 
het helemaal niet meer, want die zijn alom aanwezig: 
1 s morgens rond de tent, boven "de punt" en ook hier we_er 
de hele dag in grote aantallen te zien. 
Dé kick vormen natuurlijk de zeldzaamheden. Als na honderden 
buizerds de aandacht onder de vogelaars wat is verslapt en 
de meesten wat liggen te luieren of een praatje te maken, 
en er komt bijvoorbeeld een bastaardarend over, is alles 
weer in rep en roer. Waarschijnlijk tweemaal hebben we deze 
arend in de kijker gehad. Het eerste exemplaar kwam hoog 
aanvliegen en zwenkte af voordat we hem met zekerheid 



konden determineren. De tweede kwam laag over, zodat we 
zelfs een foto konden maken en het vliegbeeld goed in ons 
opnamen. Kleuren zie je tegen de lichte lucht moeilDk, zodat 
de beste mogelDkheid van het op naam brengen ligt in de 
contouren van de vogel. Aan vogelgidsen die spreken over 
ronde of ovale neusgaten heb je op dat moment weinig. 
Ook zagen we -waarsch~nl~k - tweemaal een dwergarend in de 
lichte vorm. De lichte kop en eveneens lichte borst en rug 
doen ons na lang vergelijken besluiten met de genoemde arend 
te doen te hebben. Het is trouwens opmerkelijk, dat met al 
die vogelkennis,die hier verzameld is, een sluitende deter
minatie moeil~k wil lukken. Als de bastaardarend overkomt, 
wordt in eerste instantie het hele arendarsenaal genoemd, 
totdat na langdurig vergel~ken en afstrepen de Bastaard 
overblijft. 

Na gegeten te hebben rijden we in de namiddag naar het eerder 
genoemde meer. Slechts weinig mensen weten dat hier kraan
vogels komen slapen, dus het is er.-gelukkig voor de vogels
nooit druk. 

M 
0 1 3 " lik..., 
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Trekroutes over Falsterbo e.o. 

Een paar uur voor ze zullen invallen begeven we ons door 
de alweer geploegde graanakkers naar het water. We instal
leren ons achter een houtwal en dik gekleed en voorzien 
van zakflesjes alcoholica -tegen de kou uiteraard-
wachten we op de eerste vogels. Die komen meestal al vr~ 
vlot in enkele exemplaren over,waarschljnlijk om te verkennen 
of de kust veilig is. 
Daarna is het wachten tot het schemerdonker is. Boven het 
doodstille en verlaten landschap hoor je dan ineens in de 
verte het getoeter van de aanvliegende vogels. 



~~~· 
50, 60 en een maal 85 vogels vliegen een paar keer rond 
het meer, om dan met veel lawaai op altijd dezelfde plek neer 
te strijken. De laatste avond vonden we een plek aan de over
kant van het meer. Op de kaart had ik uitgeplozen dat je 
hier na enkele kilometers lopen in een beukenbos kon komen, 
dat uitliep in het meer. We vonden op goed geluk een aan
legsteiger van een visser en we hadden hier de zon in de rug. 
Na enige tijd kregen we een natuurfilm gepresenteerd. Een 
door de laagstaande zon prachtig uitgelichte Rode wouw kwam 
aanvliegen en dook voor ons vanaf flinke hoogte in het meer. 
Hij of zij liet zich echter niet als een visarend in het 
water plonzen, maar remde vlak boven de waterspiegel, om dan 
een dikke vis uit het meer te grissen. Dit tafereel her-
haalde zich nog enkele malen. · 

Die avond komen al om kwart voor zes de eerste zes kranen 
voor ons langs. We wachten deze keer niet tot de grote groep 
geland is. We lopen door het bos en langs akkerweggetjes 
terug naar de auto. Het meer was intussen bevolkt met 
grote groepen Grauwe- en Canadese ganzen. In het bos klinkt 
de roep van een bosuil en de schrille kreet van een andere 
uilesoort. Dan horen we in het donker boven ons het ge
trompetter van diverse groepjes kranen, vermengd met het 
smient-achtige gefluit van de jonge vogels. Over enkele 
weken zullen ze het in zuidelijker oorden moeilijker krijgen 
dan hier in dit verstilde landschap. 
Fascinerend Falsterbo. 

Roel Pannekoek. 

Literatuur door ons gebruikt naast de bekende vogelgidsen: 

l. FALSTERBO (Gustaf Rudebeck e.a.) In het zweeds, maar als 
iemand het op een bandje wil vertalen hoor ik dat graag. 

2. VLIEGBEELDEN VAN EUROPESE ROOFVOGELS. 

UIT .DE. VOL/(SI<I{ANr 
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Wanneer men naar een nog onbekende landstreek gaat, maakt 
men zich een voorstelling van het landschap. En steeds is 
het weer anders dan men zich voorgesteld had. Tenminste, 
zo vergaat het mij. Ook Bretagne was anders dan ik verwacht 
had. 
Ten eerste viel de afstand toch wel bitter tegen. Waarom ik 
het dichterbij gewaand had weet ik niet, maar 1200 km vind 
ik een heel eind. Laat ik er echter direct bij zeggen, dat 
de lange reis beloond werd met een mooie landstreek, 
boeiende oude steden en een schitterende kust. Vooral over 
die Bretonse kust had ik al veel horen vertellen. Wat ik 
nu niet verwacht had, was dat het Bretonse cultuurland 
en dat is bijna heel Bretagne practisch tot aan de zee .door
loopt en de ruige rotsachtige grillige kust pas daar begint 
waar hij steil naar zee afdaalt. 
Die kuststrook waar de natuurliefhebber op af komt is dus 
wel erg smal maar ook erg mooi. 
Zo omstreeks half september had de vegetatie nog voldoende 
kleur om voor een schitterende aanblik te zorgen en een 
wandeling over een smal voetpad tot een fijne natuurhisto
rische belevenis te maken. Het bleek zaak om niet te veel 
van het voetpad af te ~ken, ten eerste niet omdat de kust 
vaak zeer steil is.en een misstap je enkele tientallen meters 
lager kan doen belanden, ten tweede omdat je zodra je het 
pad verlaat, in een wel zeer doornige begroeiing terecht 
komt. Hiervoor is vooral de overal voorkomende gaspeldoorn 
verantwoordelijk. 
De eeuwige · zeewinden houden de gaspeldoorn hier betrekke
lijk laag. De bloei was nog steeds niet achter de rug en 
harmopieerde prachtig met de bloeiende struik- en dopheide. 
Erg mooi was trouwens ook de rode dopheide. Deze heide
soort werd vroeger grauwe dopheide genoemd en wordt in mijn 
flora van Heimans, Heinsius en Thijsse uit 1947 nog zo ge
noemd. 
Engels gras was uitgebloeid, maar de strobloemachtige 
uitgebloeide bloemknoppen vroegen · · · ~'-'Y..loft-:. 
nog steeds de aandacht. Zeevenkel 2e12ver.\<e-l 
bloeide nog volop en ook de wilde 
peen stond vaak nog volop in bloei. 
Maar ook hier hield de zeewind de 
plant laag bij de grond, waardoor 
gedrongen, nauwelijks 15 cm. hoge, 
maar toch rijkbloeiende planten 
ontstonden. 
Hoewel niet erg merkbaar heeft de zuidelijke golfstroom 
terdege invloed op het klimaat. Massa's "nederlandse" 
planten kom je in Bretagne tegen. De golfstroom voorkomt 
echter, dat het er 1s winters vriest, zodat je hier en 
daar in tuinen een aangeplante palmboom tegenkomt. Mooi 
zijn ze niet, meer curieus. 



Hoewel bijna uitsluitend cultuurland, vind je overal ter 
afscheiding van erven en landerijen heggen, hagen en hout
wallen. Die houtwallen zijn eigenlijk stenen muren, maar 
dermate overwoekerd door al wat plant heet, dat de 
muurtjes meestal niet zijn terug te vinden. Opvallend veel 
varens komen op die wallen voor, maar verder zowel 
kruidachtige planten als struiken en zelfs hele bomen. 
De gestreepte leeuwebek, een fraaie plant met licht
blauwe gestreepte bloempjes en gele keelknobbel bleek 
een vaste bewoner van deze wallen. In Nederland kom je de 
plant niet in het wild tegen, maar als tuinplant schijnt 
hij het hier goed te doen. 
Al uitgebloeid maar daarom niet minder mooi was het navel
kruid. Dit vetplantje kom je zowel op oude muren als op 
boeren afdakjes tegen. Het blad lijkt erg op het blad van 
waternavel, vandaar dan ook bijna dezelfde naam. 

Half september mag je natuurlijk al vogeltrek verwachten. 
Nu weet ik niet of vogels die langs de kust trekken ook 
steeds de kustlijn volgen o~ soms stukken afsteken. 
Bretagne. is een schiereiland en je kunt heel wat kilometers 
besparen door het eiland dwars over te steken. 
Toch was ook op de uiterste westpunt een bescheiden trek 
waar te nemen. Opvallend veel putters vlogen over en 

zeer veel roodborsttapuiten. Vooral.die 
roodborsttapuiten gaven niet de indruk 
veel haast te maken met hun vertrek naar 
het zuiden. Ze vlogen van rots naar rots 
en scharrelden al voedselzoekend tussen 
strandkeien en rotsblokken. 
De meest verrassende ontmoeting betrof 
een vogel die we nooit eerder ontmoet 
hadden. Het dier was niet erg schuw, 
zodat hij vrij dicht benaderd kon worden. 
Zelfs met het blote oog kon het verenpak 

b \t . heel goed bekeken worden. Dat hebben 
I2.e1 e- c..p~.A.d:.we dan ook gedaan, want vogelboeken 

moesten achteraf vertellen met welke vogel wij oog in oog 
stonden. De stuit was wit, de staart dofzwart evenals 
de vleugelpunten. Opvallend was de lichte oogstreep. 
Verder was de vogel grijs-bruin-crême van boven met een 
toch ook weer enigszins geelachtige gloed. De borstpartij 
was licht en de poten donker. Vooral door de staarttekening 
meenden we al meteen met een tapuit te maken te hebben en 
de kleur deed ons vermoeden, dat we een ontmoeting met de 
Isabeltapuit hadden. 
De rappe manier waarmee hij over de rotsblokken liep trok 
ook onze aandacht. 
Terug op de camping werd meteen de Gids voor de vogels 
van Europa van Arthus Singer (uitgavè Elsevier) geraad
pleegd. Inderdaad, we hadden de Isabeltapuit gezien maar ••• 
als leefgebied werd Oost-Griekenland, Turkije en omgeving 
vermeld. Vreemd om zo'n vogel dan in Bretagne aan te 
treffen. Toch kon het beslist geen andere vogel zijn. 
Terug van vacantie werd nogmaals een vogelgids geraad
pleegd; ditmaal Petersons Vogelgids. Ook daarin staat de 
Isabeltapuit afgebeeld maar met de toevoeging, dat de vogel 
als dwaal~ast wordt waargenomen in Roemenië en Groot 
Brittannie. Nu liggen Groot Brittannië en Bretagne pal bij 
elkaar. Dit maakt de ontmoeting met de Isabeltapuit minder 
onwaarschijnlijk dan het aanvankelijk leek. 

Fr. v. Noorden. 
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HALSBC\ND5fLUG.SNA PP.LYRE 
OP GOTLAND 

wat doe je als vogelaar, wanneer je naar een onbekend ge
bied gaat? Je pluist de Atlas van Europese Vogels na op te 
verwachten vogels. Je maakt er een lijstje van en steekt 
dat in de vogelgids. 
Het door ons deze zomer bezochte gebied behoorde tot het in 
de Oostzee gelegen Zweedse eiland Gotland. 
Naast een aantal tot de noordelijke avifauna behorende vogel
soorten, waren er enkele zeer specifiek voor Gotland aange
geven. Een pijltje bij het eiland op het kaartje in de vogel
gids gaf dit duidelijk aan. 
Eén daarvan was de withalsvliegenvanger (muscicapa albicollis). 

Wanneer je dus op excursie gaat in het betreffende gebied 
ben je al enigszins voorbereid op een ontmoeting met de 
voor jou nieuwe vogelsoort. Of je hem echter zult zien, is 
natuurlijk afhankelijk van een aantal externe factoren, waar
onder een dbsis geluk. Dat geluk speelde ons wat betreft 
de withalsvliegenvanger wel parten. 
Tijdens een tocht op gehuurde fietsen langs de oostkust 
van het eiland, even nadat we een hoogzit van de Zweedse 
vogelaarsclub hadden bezocht, waar we overigens volgens 
Nederlandse maatstaven weinig bijzonders te zien kregen, 
viel ons oog op een bont getekend vogeltje op een muurtje 
bij een solitair staande woning. 
Direct flitst op zo'n moment het lijstje met namen door je 
hoofd en je realiseert je,dat het mogelijk één van het 
lijstje is. Door de kijker werd mijn vermoeden bevestigd. 
Duidelijk verschilde dit mannetje van dat van de bonte 
vliegenvanger door het vele wit rondom hals en nek en op de 
vleugels. Het gedrag was duidelijk vliegenvanger-achtig. 
Gedurende een kwartier konden we hem enkele malen goed be
kijken. 



De volgende dag terug met camera en 400mm telelens. De lt '1· 
eigenaar van de woning was zeer gastvrij en nodigde ons uit 
om in de tuin rond te lopen, waarbij hij ons ook wees op de 
nestkast,waarin reeds grote jongen zaten. Ook het wijfje 
vertoonde zich nu meermalen. 
Aangezien de nestkast op een zeer donkere plek verscholen 
zat, was fotograferen niet mogelijk. Maar met een zeer 
tevreden gevoel over de leuke waarneming gingen we kamp
waarts. 
Enkele dagen later zagen we nog een paartje met uitgevlo-
gen jongen vlak bij ons kampterrein in Fidenäs. · 

Als blijvende herinnering kocht ik het boek met tekeningen 
over de withalsvliegenvanger en enkele andere vogels van 
Staffan Rosvall op een marktje in de buurt. Een voorbeeld 
van de fraaie tekeningen ter illustratie hierbij. 

Siem van Huijzen. 

VOO.[~ W~~~~[M[!M en 

twee uur lang Jf[~WJEJR<S k~ken. 
Samen met mijn broer ben ik er eens goed voor gaan zitten. 
Pontificaal op het balcon van zijn flat op· de Hoge Weerd. 
Het was 1s morgens half acht op zaterdag 20 october. 
Doel was wat van de vogeltrek waar te nemen. Per tien 
minuten zouden we noteren, wat er over trok. Dat nota
tiesysteem werd al snel verlaten, omdat we voornamelijk 
groepjes koperwieken te zien kregen. Bovendien vlogen 
de groepjes, gehinderd door de harde westelijke wind, in 
langgerekte formaties, waardoor moeilijk vast te stellen 
was, wat bij het voorgaande of het komende groepje hoorde. 
Aantallen waren zodoende niet te noteren. 
Tot half tien hebben we er gezeten en al die tijd waren 
twee sperwers actief. Ze vlogen laag over de bomen om 
dan plotseling te wenden of te duiken. Menig groepje 
koperwieken vloog er voor op of om. Maar het grootste 
deel van de tijd speelden ze op de wind. Vaak met één of 
meer zwarte kraaien. Een heel bijzonder gezicht: een 
sperwer en een zwarte kraai, die al·s een eenheid dezelfde 
kronkelende en draaiende baan door de lucht trekken. 
Diverse keren konden we dat waarnemen, steeds minutenlang 
zonder aanvallen op elkaar, zoals dat met buizerds wel 
gebeurt. En als er al eens iets dreigends plaats vond, 
leek het meer een plaagstootje. 
Heel opvallendwas, dat de beide sperwers niet als paar 
(wat het waarschijnlijk wel was) aan dit soort luchtacroba
tiek deden. 
Behalve koperwieken zagen we ook enkele kramsvogels en 
een paar groepjes spreeuwen en vinken. Bovendien al in 
de ochtend duidelijk trek van de buizerd (3 ex.). We 
bleven twijfelen over twee andere roofvogels, die we als 
wespendief en visarend aanmerkten, omdat kenmerken van 
andere soorten niet klopten.Echt duidelijk herkend hebben 
we ze jammer genoeg niet. 

Frans Boscg 
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We wandelen in een heerl~k zonnetje langs de glooiende 
velden van het Teuteburger woud. Het is october. Hier en 
daar staan nog mais en voederbieten op het veld. Soms is 
er de verrassing van een geel bloeiend veld raapzaad of 
een akker met witbloeiende Ölrettich, een radUsachtig 
gewas. De oogst is in volle gang. Vers geploegde akkers 
vormen zwarte vlakken in deze lappendeken. 
Ineens bl1jft één van ons verrast staan. "Moet je daar 
eens ~ken" zegt ze 11 daar op die akker". Dan zien w:lj het 
ook. 
Er is daar iets zeer merkwaardigs te zien. We ~ken te
gén de lage herfstzon in. Er ligt een zilveren waas over 
de zwarte kluiten. Het golft in de lichte wind als een 
zee. De hele vers geploegde akker is overdekt met rag
f~ne spinnedraden. Ze liggen allemaal in één richting 
over het veld gespannen. Het is een fascinerend gezicht,, 
die golvende sprei van zilverachtige z~den draden. f 
Het moeten honderdduizenden spinnetjes z~n, die deze

2 
dra

den sponnen. Het ziet er totaal anders uit dan de vele 
webjes van de hangmatspinnetjes die allerwege tussen 
struikjes en kruiden hangen. Dit zijn alleen maar eind loos 
lange draden, die hier en daar even de kluiten rake~ 
We z~n getuige van de reis van de jonge spinnen. Sommige 
spinnesoorten klimmen op zonnige dagen naar een_lJóog punt 
zoals een hekkapaaltje of het uiteinde van een pak. 
Daar steken ze hun achterlijfje omhoog en spinnen een 
lange, aan het einde vr~ wapperende draad. Deze vliegt 
door de termiek omhoog en als de draad hoog genoeg is, 
laat het spinnetje zich van z~n zitplaats los en zweeft 
het door termiek en wind meegevoerd de lucpt in. Z~n grote 
reis is begonnen. ke" 
Als herfstdraden is het versch~nsel be~~d. 
Reizende spinnetjes heeft men tot op A km hoogte aange
troffen. Ze kunnen zo wel 100 km reiien. 
De spinnetjes kunnen hun draadjes ook weer inpalmen en 
daardoor de plaats van landing he nvloeden. Het is een 
effecti. eve manier voor de spinne evolking om zich te ver
spreiden. 
Spinnenestjes bevatten soms wel 000 eitjes en voor al 
deze kleine rovertjes die daar~ geboren worden, zou 
dicht b~ "huis" veel te weinig! te vangen z~n. 
Nooit zagen we de z~den draa~es waaraan deze jonge 
reizigers wegtrekken zó mooi/.àls tijdens deze zonnige 
wandeling. 



HEEFRATEN OVER HET SI. 

?ROt:FGtEBJtD NAT\ONAAL LAND5C\1AP 

V~LUV~ 
In Nederland zijn ca. 20-tal gebieden van hoge natuurlijke-, 
landschappelijke- en cultuurhistorische waarde, die in 
aanmerking komen voor de status Nationaal Landschap. 
Enkele jaren geleden zijn vijf gebieden aangewezen als 
Proefgebied Nationaal Landschap. Die gebieden zijn: 
Waterland, De Veluwe, Noordwest-Overijssel, Hergelland 
en de omgeving van Winterswijk. Men heeft bewust sterk 
uiteenlopende gebieden gekozen om de nodige ervaring 
op te doen met het fenomeen Nationaal. Landschap. 
Over het laatstgenoemde proefgebied hebt U in de kranten 
het nodige kunnen lezen. De besluitvorming hoe er in 
Winterswijk inhoud aan het Nationaal Landschap moet wor
den gegeven, is reeds in de gemeenteraad gesneuveld. 
Wellicht ten on rechte, want het beleid in de Nationale 
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,Landschappen is er niet 
op gericht dat alles b~ 
het oude moet bl~ven. 
Nieuwe ontwikkelingen 
kunnen in de meeste ge
vallen heel goed aan
sluiten op wat er is 
aan waardevolle, speci
fieke streekeigen ge
bieden. 

~ Het Proefgebied Natie-

\ 

naal Landschap Veluwe 
\ is te groot om in z~n 

geheel aan te.pakken. 
Daarom is het gebied 
verdeeld in ean vijf-
tal deelplannen. 



De bedoeling is alle plannen binnen deze zittingsperiode 
van de Provinciale Staten rond te krijgen. 
Vorig jaar is gestart met het deelgebied Zuid-Oost. De 
werkzaamheden voor dit deelplan zullen eind 1984 worden 
afgerond. 
Dit betekent dat de voorbereidingen voor het volgende 
deelplan -Noord-Oost- kunnen beginnen. Ook dit deelplan 
zal in nauwe samenwerking met de bevolking, de eigenaren 
en de gemeenten worden gerealiseerd. 
Voor het overleg met de bevolking in het.deelplan 
Noord-Oost denkt men in eerste instantie aan twee ge
biedsgroepen: Epe en Wapenveld. 
In principe komen voor dit overlèg reeds bestaande groepen 
in aanmerking. Daarnaast is het mogelijk voor niet-georgani
seerden zich te melden bij het PROJECTBURO NATIONALE 
LANDSCHAPPEN van de provincie, dat speciaal is opgericht 
om alle deelplannen op te stellen, die tezamen het 
beheers- en ontwikkelings programma voor de Veluwe moeten 
vormen. 
Natuurlijk praat de KNNV mee in het deelplan. Als U ook 
mee wilt praten als groep of als individu, moet U zich 
opgeven vóór medio november bij het PROJECTBURO. 

De gespreksronden zullen in de winter van 1984/1985 
worden georganiseerd. 

Wie op de hoogte gehouden wil worden over de ontwikkelingen 
rond het proefgebied, kan bij de AFDELING VOORLICHTING VAN 
DE PROVINCIE GELDERLAND het Bulletin Veluwe aanvragen 
dat 2x per jaar verschijnt.(Postbus 9090, 6800GX Arnhem 
tel. 085 - 592293). 
Als U meer wilt weten over de komende inspraakprocedures 
en daaraan mee wilt doen, kunt U zich melden bij de 
Afdeling Centrale Inspraak van de Provincie. 
Enkele inspraak-procedures zijn o.a. Streekplan Veluwe, 
Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP), Stilte
gebieden. 

Telefoonnummers: 

Dienst Voorlichting van de Provincie: 
Afdeling Centrale Inspraak van de Provincie: 
Projectburo Nationale Landschappen: 
HET GAAT OM ONZE EIGEN LEEFOMGEVING! 

085·_·- 592223 
085 - 592214 
080 - 262562 

Harri~e ~~·tD~epen 
. ' . 

Correspondentieadres: 
KNNV afd. Epe/Heerde ~~ , ~-
Bongerdpl. 1, Epe. , --~-~-~)~1 ,./~> 
tel.0578G - 12083 . ~~~~ 

____--Y~ 



Stuurpraat, de rubriek van dit b~ad, waarin het bestuur 
zijn doen en laten nader belicht, heeft U geruime tljd moeten 
missen. Dit wil echter niet zeggen,dat er ook niets te ver
tellen was, integendeel. 
U heeft dit natuurlljk al kunnen signaleren aan het program
ma,zoals U dat de afgelopen maanden is gepresenteerd. 
Een keur aan lezingen, excursies en wandelingen bood U 
alle gelegenheid om er op uit te gaan en Uw natuurhisto
rische belangstelling te tonen. 
Lezingen, maar vooral ook het buitengebeuren, de excursies 
dus, zljn, ervaar ikzelf altijd, zeer genoeglljk en bovenal 
leerzaam. Of we nu blj volop zomerse zonneschljn planten in
ventariseren, blj zonsopgang het vogelleven bestuderen of 
in de stromende regen tevergeefs de bronstgeluiden van de 
edelherten willen beluisteren, maakt niet uit. 
Het samen er op uit gaan, met een gelljk gerichte belang
stelling, maakt altljd alles goed. 
Als bestuurders hebben wij een goed overzicht over wat er 
nog in het verschiet ligt, voor U is dat meestal een ver
rassing. 
Om een ding kunnen we echter niet heen en dat is het 
komende inventarisatie object/gebeuren/project, of hoe 
U het ook maar noemen wilt. Gezamenlijk in excursieverband 
of individueel, zeer intensief of heel oppervlakkig. 
Geheel naar ieders eigen keuze willen we volgend jaar een 
gebied in al zljn natuurhistorische variatie gaan inventa
riseren. Hoe, waar en wanneer, och, daar is het nog iets 
te vroeg voor, maar we zullen U beslist tljdig genoeg, via 
Natuurklanken op de hoogte brengen. 
Uiteraard blljven we ook op andere fronten actief: 
- een studie-weekend over natuurbescherming 
- "Tussen heuvels en rivier" 
- actief natuurbeheer 
- natuurpaden 
- inventarisaties e.d. 
Wlj als bestuur hopen, dat dit alles niet voor niets is en 
zien U dan ook graag op een van de komende activiteiten 
verschljnen. Voor elk immers wel wat wils. 

Peter Pfaff. 
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Enkele storende fouten uit het september-nummer moeten eerst ge
corrigeerd worden: 
1. Het kopje "Amfibieeën" was onvolledig. Daar moest uiteraard 

bjj: "en reptielen". 
2. De Gierzwaluwen (blz. 31) kregen nesten toegedicht. 

Deze waren echter van Boerenzwaluwen. 
3. Hondsroos (blz. 33) moest zjjn: Hondsviooltje. 

Excuses voor de gemaakte fouten. 
Tussen de waarnemingen vindt U nog enige verlate lente- en zomer
meldingen. Verder treft U bjj de vogels zowel opmerkeljjke zomer
ivogels als bjjzondere doortrekkers en wintergasten. Al Uw inzen
dingen bljjven van harte welkom. Stuur ze, zoals U ze geformuleerd 
wilt hebben, vóór31 december naar: Frans Bosch, Eikelkamp 65, Epe. 
De waarnemingen zjjn voor verantwoording van de-waarnemer. 
Afkortingen waarnemers: EW= Mevr.E.A.Ebens-Witkamp, AHS, Mevr. A. 
Herweijer-Smit, EKG= Mevr.E.Koopmans-Grommé, RG= Mevr.S.E.Remmelts
Geerlings, RK= Rowan Koster, vNo= Frans van Noorden, AH= Adrie 
Hottinga, HvD= H.van Diepen, FB= Frans Bosch. 

Aalscholver 
Befljjster 

Bl.Kiekendief 

Boerenzwaluw + 
Huiszwaluw 

Bonte 
.Boomklever 

Boomleeuwerik 

Bo.ompieper 

Boomvalk 

13/ 9 
30/ 9 

1/10 
24/10 

11/ 9 

7/10 

13/10 

9/10 
11/9 

23/ 9 

11/ 8 
11/ 9 

26/10 

1 ex. Apeldoorns Kanaal Hoorn. 
4 ex. Olde/broekse Heide -
Gemeentebossen Heerde. 
Korte Enkweg.In achtertuin. 
q In rechte ljjn laag over de 

HvD 
· AH+HvD 

B.Bouchette 

heide vliegend.-Zuideljjke richting. FB 
in flink aantal op telefoondraden RK 
Na 2 uur verdwenen.Lohuizerweg 
Epe. 
laatste groepjes trekkend over 
de uiterwaarden. 
15 ex. Zalk-Ruitenberg 

1 ex.Rauwenhofweg Epe. 

FB 

AH+G.Ger
ritsen. 
RK 

luid roepend op schoorsteen van RK 
school.Beekstraat Epe. 
voorjaarsachtige zang omgeving RG 
van Manenspad, 

doortrek Vorchten AH 
op weidepaal langs IJsseldjjk FB 
t.h.v. Wapenveld. 
Zwolse Bos FB 



Draaihals 
Frater 
Gekr.roodstaart 
Goudvinken 
Grauwe Klauwier 
Groenpootruiter 

Gr.bonte specht 

11/ 8 
21/10 

23/ 9 
25/ 8 
23/ 9 
10/ 8 

Grote gele kwik- sept. 
staart 

Keep 
Kerkuil 
Kievit 
Klapekster 

Kleine Zwaan 

Kolgans 

Koperwiek 

Kramsvogels 

13/10 
14/10 
19/10 

21/10 
21/ 9 

-............. 
11/10 

19/10 
16/10 
10/ 8 
20/10 
2/10 

21/10 
26/10 
15/10 

6/10 

17/10 

24/10 

3/10 

S5. 
Vorchten 
3 ex. Kerkdorp/Doornspljk 
~ Boerweg Epe 
Oost Ravenweg Epe 
juv. ex.blj het Kievitaveld 
2 ex. Welsummerwaarden t.h.v. 
Houtweg. 
De hele zomer regelmatig in de 
tuin. Eikelkamp. 
Hartensemolenbeek, Bernardlaan 
Vaassen, tijdens excursie beken-
stichting. 
Veel trekgroepen 's rtachts 
ca. 40 richting ZW 
achter Vlaamsegaai aan.Oost 
Ravenweg. 
~ Dellenweg Epe. 

Vorchten 
5 ex. boven de wei.Lagestraat 
Wapenveld. 
Koekenbergweg 
Vorchten 
3500 ex. Wapenvelderbroek 
Tongerenee Heide 

AH 
AH 
RK 

RK 

FB 
AH 

Mw.Doorn
berg. 

AHS 
Ria de Vos 
RK 

RK 

AH 
EW 

RK 

AH 
AH 
FB 

Tegenover de Oostvaardersplassen is een 
doodlopend stuk dljk in het Markermeer. 
Deze dljk kan als parkeerplaats gebruikt 
worden en vormt zo een fraaie observa
tiepost om vanuit de auto vogelwaarne
mingen te doen. In de berm trof ik een 
Kleine jager aan in de donkere fase.Hlj 
was druk doende met zljn verenkleed en 
liet zich tot op enkele meters benade
ren. Toen vloog hlj op, zodat heel dui
delljk het vliegbeeld waargenomen kon 
worden, waarblj vooral de verlengde mid
delste staartveren goed zichtbaar waren. 
Hlj ging weer vrlj snel elders in de berm 
zitten, waar h~ zich opnieuw tot heel 

dichtblj liet benaderen. Uiteindelljk ben 
ik maar weggegaan. Ik kon hem toch 
moeil~k wegjagen. vNo 
2061 adulte en 82 juv.Veluwemeer AH 
1450 Veluwemeer AH 
5x een groep over horen trekken. ·FB 
Door de laaghangende bewolking 
slechts één groep gezien. 
voor mlj eerste ex. dit najaar EKG 
trekkend naar zuid. 
erg veel trek, laag, in de och- EKG 
tend,'s middags storm en regen! 
constant op wilde appel in de T.Deerenberg 
tuin. Van Walsurnlaan Epe. 
voor mlj eerste ~.dit najaar boven EKG 
Epe, trekkend naar zuid. 



Kramsvogels 
Kruisbek 
Pimpelmees 
Raaf 
Roodborst 
Ruigpootbuizerd 
Spe 

Tapuit 
Tjiftjaf 

Velduil 
Vlaamse Gaai 
Waterpieper 
Wespendief 
Wielewaal 

Witgatje 

Zw. roodstaart 
Zwarte specht 

Zwartkop 

14/10 
16/10 
12/10 

15/ 8 
10/10 

6/10 
2/9 

10 

grote troep Ragestraat EW 
26 ex. Dellenweg Epe. HvD 
weer een paartje in de tuin EW 
2 ex. Noorderheide Elspeet AH 
geregeld te zien b~ huis, zingt. EW 
Hoophuizen FB 
jaagt in tuin op kleine vogels. RG 
Burger enk. 
20 min.voor zonsopkomst. Burger- FB 
enk Epe 
2 ex. gedurende 2 uur constant FB 
actief boven de Hoge Weerd. Vaak 
met Zwarte kraaien spelend op de 
wind (zie elders in dit nummer) 

1/11 met prooi(Merel), achterna geze- vNo 
ten door Ekster. Wisselseweg. 

1/9 zoekt voedsel op gazon,~kt on- RG 
der alle losliggende sprietjes 

24/ 8 
16/~9 
23/ 9 

24/ '9 

13/ 9 
21/ 9 

17/10 
14/10 
21/10 
22/ 6 
14/ 5 
15/ 5 

10/ 8 

24/ 6 

25/10 

23/ 9 
15/ 9 

5/ 9 

en blaadjes om iets van gading 
te vinden.Burgerenk. 
Enige ex. Bauwenhofweg 
groep Pluizenmeer 
eerste door m~ waargenomen 
je dit najaar. Hulshorst. 

RK 
RK 

troep- EKG 

2 ex. Schraatgravenweg,Wapenveld. HvD 

roept, Zwolse Bos. EW 

Marle/Vorchten AH 
Lagestraat Wapenveld , 2 ex. EW 
Kerkdorp/Doornspijk AH 
1 ex. De Dellen, Epe HvD 

Vorchterbroek HvD 
Grote Wetering,fietspad nabij HvD 
Plakkenweg, Vorchten 
9 ex. Welsummerwaarden t.h.v. HvD 
Houtweg. 
28 ex. Vegtelarij, Epe. Overtrek- HvD 
kend w. 
Verloren Beek 

Lagestraat Wapenveld 
2 ex. antwoorden elkaar, 
Zwolse Bos. 
rourageert in vlier (de bessen 
eet h~ niet) Burgerenk. 

Chris 
Drev~n 

EW 
EW 

RG 



PLANTEN 
Bergvlier 

Blauwe Knoop 

Dotterbloem 

Duinsalomo 
zegel'?. 

Erica 

Kardinaalsmuts 

Kleine Leeuwe
bek 
Klokjesgentiaan 

Kraaiheide 
Rode Aalbes 

INSECTE.N 
Argusvlinder 
Boskrekel 

Citroenvlinder 
Distelvlinder 

23/ 9 

19/ 9 

Langs Hierdense Beek t.h.v. 
Hulshorst. 

EKG 

Een berm vol met bloeiende ex., RG 
waaronder enkele witte(helmknoppen 
blauwbruin) omgeving yeenweg. 
bloeiend omgeving Lange Veente-
weg 

Een vondst van Wies Schenkels 
in een bosje bjj de Vegtelarjj, 

Eveline 
Drevjjn 

Henk Menke 

een nieuwe wijk in Epe. De duin
salomonszegel heeft heel wat min
der bloempjes bjj elkaar en heeft 
een wat minder overhangende sten
gel dan de hier algemene Veelbloe
mige Salomonszegel. Die stengel is 
bovendien hoekig; die van de Veluw
se soort rond. 
Dat klopt allemaal, maar de Duinsa
lomonszegel komt in het binnenland 
(behalve Zuid-Limburg), maar spora
disch voor. We moeten in de bloei
tjjd maar eens naar de helmdraden 
kUken: die zjjn bjj de Veelbloemige 
behaard en bjj de Duinsalomonszegel 
kaal. 

3/ ll dochter van Adrie en Zwier Hottinga- Red. 
Doornbos,ch, Vorchten. 

augustus in een heg aan de Papenstraat Henk Menke 
te Epe. In oude heggen kunnen 

2/ 9 

22/ 9 

1/ 9 
2/ 9 

13/ 9 
20/ 9 

29/ 9 
17/ 9 

allerlei natuurljjke etruiken 
voorkomen. Een aardig gebied 
voor kader onderzoek! De Kardinaals
muts komt op de Veluwse zandgronden 
weinig voor, hoogstens hier en daar 
op de iets rjjkere gronden langs de 
beken. 

Station Nunspeet EKG 

Volop op bekende plek heide EKG 
Gelders Landschap. 
Met bessen, zjj het weinig. Welna RG 
Hierdense beek t.h.v. Hulshorst EKG 

, , 
ex. Burgerenk RG een 

Kleine zwarte krekeltjes, als Ria 
plaag in huis. Ernst. 

Wilgenweg RG 
l ex. Heide Gelders Landschap 
Epe. (weinig ex. dit jaar). 

EKG 

de Vos 



50. 

PADDESTOELEN 
Geschubde Inkt
zwam 

Oliebolzwam 

Roze Spjjkerzwam 

Ruwsparige Inkt
zwam. 

29/ 9 

23/ 9 

Spechtinktzwam"' 30/10 

ZOOGOJEREN 
Das sept. 

17/ 9 

23/ 9 

Wezel 26/ 8 

Groep in het gras van de berm- RG 
strook tussen Molenpad en Oude 
Wisselseweg. 
Stuifzandgebied met Grove Den EKG 
Hulsthorster Zand. 
(Gomphidius roseus) Deze zeldzame A. Sieders 
soort is een begeleider van de 
algemene Koeienboleet, een gele 
boleet met mjde poriën. Gevon-
den in de voormalige zandafgra-
ving achter de leemkuil in Tonge-
ren. 
(Coprinus echinosporus) Dit A. Sieders 
uiterst zeldzame kleine inktzwam-
metje stond in mjjn eigen tuin. In 
Epe. Het paddestoeltje ljjkt wat op 
het meer algemene Plooirokje. 
(C. plicatiles) 
Vosbergen. H.Waanders + 

Mw. Everaars 

(sporen van-) waarschjjnljjk ook J.v.Dalen 
eerder de zeldzame paringakreet 
vernomen "schreiend kind". 
Prenten eveneens~"kinderhandje". 
Landgoed Tongeren. 
Jagtlustweg Epe. Méér dan l ex. HvD 
Krabt regelmatig plastic van 
kuilvoerhoop.(gras) stuk. Waar
schjjnljjk op zoek naar larven en 
wormen. Ondergraaft één kuilvoer
hoop.Pjjp van ca. 2 meter. Diverse 
prenten + uitwerpselen met veel 
dekschilden van mestkevers. 
Hulshorster Zand. Excursie KNNV. HvD 
Prenten en uitwerpselen met dek
schilden van (mest)kevers en 
graan o.a. mais. 
Hoofdstraat overstekend,bjjna RK 
overreden. 



Geelgerande 21/ 9 2 ex. waterloopje langs Landje 
!q~ 

Wanda 
Watertor van Jonker Koopmans 

Heidespinner 23/ 9 Omgeving van Manenepad RG (rups) 23/ 9 Op verscheidene plekken op EKG 
struikheide, Hulshorst en Epe. 

Hertshooihaantje 2/ 9 Klein glimmend kevertje, zwart EKG 
met blauwe of groene glans, dat 
uitsluitend op St.Janskruid 
voorkomt. (Nunspeet/hulshorst) 

Kleine 13/ 9 Verscheidene ex.op het bloeien-
de Duifkruid. Burgerenk. 

RG 

~ 11 
v.Ommen Koninginnepage '17/ 9 Volkstuin Heerde. Verpopt zich 

(rups) en komt uit! 

Olifantsrups sept. Epe, op Smalbladig wilgenroosje. EKG 
Pyramiderups- 8/ 9 Huis binnen gevlogen. Epe. EKG 
vlinder 

~ VOGELPOOTJE = SERRADELLE 

In het vorige nummer werd in de rubriek waarnemingen de vondst 
van vogelpootje vermeld. Het plantje was op een voederwei ge
vonden. 
De vondst moet echter betrekking hebben op s e r r a d e 1 1 e, 
een wat forsere verwant van_het vogelpootje, die soms gekweekt 
wordt als groenvoer of bodemverbeteraar vanwege de stikstofbin
ding. 
Vogelpootje is een mini-vlinderbloemetje van schrale zandgrond 
en dankt zijn naam aan de bij twee of drie bijeenstaande inge
snoerde kromme peultjes. 

Henk Menke 

= =OP HET Li\J.\ TSTE OGENBLIK BINNENGEKOMEN ............. 
Ba dhamia utricularis nov. 

IJsvogel 

Kruisbek 

11/ 11 

9/ 11 

Buurtbos, Lunteren 
Een slümzwam, die er uitziet als 
een platte tros paarse druifjes 

Kanaal ter hoogte van Hattem 

Tongeren, bij de Leemkuil, Epe 
10 ex. 

COP7' JANUAQl l'lL\MMt..R 
U ITE.Q ~TE. ll'ILt..VE.R DATUM 15 DEC. 

RP 

RP 

EKG 
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