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JANUAR\- FEBRUAR\ 198S 

B~ de voordeur overzie ik het spoor dat in de sneeuw achter
bl~ft. Op de mat ligt een grote enveloppe, waarvan de in
houd maar één ding kan z~n: de kopij van Natuurklanken. 
Terwfjl ik voor de derde keer in korte t~d sneeuw van de 
stoep verw~der (en daarmee mijn sporen uitwis), denk i~ aan 
de opdracht die ik op me genomen heb. Een winters voo~~ 
woord, ligt voor de hand. Vele krassen en nieuwe beginneno 
Even later is dit het resultaat. 

In dit nummer van Natuurklanken treft U een winterverhaal 
uit december, dat nog een geheel ander weertype dan het 
huidige beschr~ft. In plaats van ijsbloemen waren er nog 
bloeiende planten. 

Behalve .dit artikel is dit nummer nauwelijks een winter
nummer te noemen. Grotendeels blikt het vooruit. De op
roepen tot medewerking aan inventarisatieprojecten zijn 
duidelijk op de toekomst gericht, al kunt U zich natuurlijk 
nu reeds opgeven als medewerker(ster) aan één van die 
projecten. Ze lopen nogal uiteen. Er komt bijvoorbeeld een 
vlinderonderzoek, een broedvogelinventarisatie en een 
algemeen project dat een heel gebied bestrijkt. 
Misschien vindt U dit alles niet aantrekkelijk, dan nog 
kunt U de natuur van dienst z~n en mogelijk zelf enig voor
deel opstrijken. Biedt Natuurklanken in deze de Goudep f.ip? 
Een heel bjjzonder project is al''naar zjjn laatste rustplaats'' 
gedragen terwjjl het nog moet beginnen. De hoop op een 
goed vervolg is daarmee niet vervlogen, eerder zelfs ver
sterkt. Voordat het echter z~n voorbeeld zal benaderen 
zullen er nog vele winters verstr~ken. 
Om de laatste raadselachtige zinnen te kunnen begr~pen, 
zult U dit nummer goed moeten lezen! 

Alle lezers van Natuurklanken en in het bjjzonder alle 
medewerkers die het afgelopen jaar aan dit blad hebben 
meegewerkt, wensen wjJ een heel goed 1985. 
Tot de schrijvers behoren ook jongeren, zoals b.v. in 
het vorige nummer. Wlj verzuimden bij het artikel van 
Rowan Koster over het Beierse Woud te vermelden dat 
dit overgenomen is uit "De Modderkruiper" het orgaan 
van de Ned. Jeugdbond voor Natuurstudie afd. Epe. 

De Redactie. 
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VOOR UV AGéNDA ~ 

VAN VA NDE.L\l'JC"TE.l\1, LE..'Z ltv'Gf_\\1 E.l\IZ. 

zaterdag 
26 januari 

~ 

J·~==r 
zondag 
3 februari 
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donderdag 
14 februari 

BEZIG ZIJN MET NATUURBEHOUD 

Zoals U ook al in Natura heeft kunnen lezen, wordt 
in Ede een KNNV-studiedag gehouden over Natuurbehoud. 
Enkele bestuursleden zullen deze dag bezoeken, 
maar ook belangstellende leden zijn van harte welkom. 
Wanneer U interesse heeft voor deze studiedag, dan 
kunt U contact opnemen met de secretaris. 

WINTERWANDELING IN NIERSEN 
Deze wandeling is verplaatst van 27 januari naar 
3 februari. 
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 Henke. 
Verzamelen: hoek Enkhoutweg/Elburgerweg te 
Niersen om 14.00 uur. 

LEZING in de Eper Gemeentewoning over 
DE REUZEN VAN DE MOUNT KENYA 
De lezing wordt verzorgd door Dr R.Horeus de 
Haas, die vertelt over zijn ervaringen tijdens de 
beklimming van de Mount Kenya. Eén van de reuzen 
die we zullen ontmoeten is de reuzenlobelia, een 
plant die alleen voorkomt op de berghellingen 
in Oost Afrika. 
Voorafgaande aan het bergverhaal vertoont de Heer 
De Haas een serie dia's over de mangrove langs de 
kust. 
Voor een koude winteravond is deze lezing ~ 
aanbevolen. 
De avond begint om 20.00 uur. 

zondag WANDELEN OP DE UGHELSEHEIDE 
24 februari onder leiding van de heer H.van Woerden. 

Doordat dit mooie gebied niet direct naast de deur 
ligt, zult U er niet dagelijks komen. Toch is dit 

~~ terrein een bezoek meer dan waard. 
~We vertrekken om 13.30 uur van de parkeerplaats 

_---.~--)· ... AH. te Epe of om 13.40 uur van de markt in Vaassen. 
~ _:.~ · ~·-'" -.:... De wandeling duurt ongeveer twee uur. 



donderdag 
14 maart 

zaterdag 
30 maart 

3. 
DE STEENUIL. Lezing in de Eper Gemeentewoning. 
De heer Fuchs, een medewerker van het RIN 
verzorgt deze avond. Door zijn uitgebreide onder
zoek naar deze vogels kunnen we een bijzondere 
interessante avond tegemoet zien. Voor de pauze 
krijgt U informatie over de leefwijze van de 
steenuil, terwijl na de pauze wat dieper wordt 
ingegaan op de onderzoekresultaten van de heer 
Fuchs. Begin lezing 20.00 uur. 
Dit wordt een interessante en leerzame avond. 
Voorafgaande aan deze lezing om 19.30 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Agenda: opening 

jaarverslag 
financieel verslag 
verslag kascommissie 
verkiezing nieuwe kascommissie 
bestuurssamenstelling 
rondvraag 
sluiting. 

AKTIVITEIT 1 85 

Bodemkunde in het dal van de Smallertse Beek. 
Enkele jaren na de oorlog is de bodem van de 
gemeenten Epe en Heerde in kaart gebracht door 

c'______ c.. __ de heer De Bakker. Deze bodemkundige heeft zich 
bereid verklaard om onze excursieleider te zijn. 

-~~;,;.;..:;.--:-= Het programma ziet er als volgt uit: 
Om 10.00 uur verzamelen we bij het theehuis Schave

~~- ren in Ernst aan de Oranjeweg. We krijgen dan een 
' ~ ~......__-::;:- inleiding over de geomorfologie en de bodem in 

_.)'=-- het dal van de beek en de aangrenzende hogere 
-//~- gronden. Na de inleiding en een kopje koffie 

/ ' - gaan we het veld in, waarbij we met behulp van 
de grondboor wat profielen bekijken. 
Deze excursie is teven de start van 

AKTIVITEIT '85 

E.EN RYKE. VACANT\E. ME..T DE \é.~I.N.V. 
----========-/ 

Als U deze Natuurklanken ontvangt is waarschijnlijk de 
Natura, het landelijke KNNV-orgaan ook al in Uw brievenbus 
gevallen. 
Deze Natura is helemaal gewijd aan kampen, weekends enz. 
In een vorige aflevering stonden de hotelreizen al vermeld. 
Uit beschrijvingen van enthousiaste deelnemers aan vorige 
landelijke evenementen (o.a. in de reisnummers van Natuur
klanken) heeft U al begrepen dat er heel wat te beleven 

. valt op natuurhistorisch gebied in de streken die de 
KNNV voor U uitzoekt. Dan is er natuurlijk het fijne contact 
met KNNV-ers uit alle hoeken van ons land. Kortom: Probeert 
U het dit jaar ook eens! U moet er wel snel bij zijn, want 
sommige kampen (vooral in berggebieden) zijn erg gauw vol. 
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vol goede voornemens wil deze werkgroep in 1985 starten 
met nieuwe activiteiten. Een goede basis voor een actieve 
vogelwerkgroep is het veldonderzoek. 
Daarom stellen we ons voor om in Epe/Heerde in eerste 
instantie actief deel te gaan nemen aan de onderzoeken, 
die gecoÖrdineerd worden door de Stichting Ornithologisch 
Veldonderzoek Nederland (SOVON). 

In 1985 start SOVON met een nieuw project, het BIJZONDERE 
SOORTEN PROJECT (BSP)-
Een onderzoek naar het voorkomen van schaarse en zeldzame 
broedvogels, vooral van die soorten die nog weinig aan
dacht krjjgen. 
Met name dit project ljjkt ons geschikt om mee te starten, 
omdat het in vergeljjking met de andere onderzoekprojecten 
van SOVON minder moeite en tjjd kost. Een goede basis om 
mee te beginnen en dan eventueel later uit te breiden met 
andere objecten. 
Moeiljjk is het onderzoek niet, het vereist echter wel een 
systematische aanpak. En het is bjjzonder leuk om aan het 
project mee te werken, omdat het gaat om interessante 
vogelsoorten. 
Het SOVON zorgt voor handleidingen en formulieren voor 
de verwerking van de gegevens. Elk jaar verschjjnt er een 
verslag over de resultaten van het onderzoek. 

Binnen onze vogelwerkgroep zullen de veldonderzoek-activi
teiten worden gecoÖrdineerd door Adrie Hottinga voor de 
gemeente Heerde en Harry van Diepen voor de gemeente Epe. 

Wij weten dat er onder U veel goede vogelaars zjjn; wjj 
rekenen dan ook op Uw positieve reactie. 
Er zjjn natuurljjk meer vogelonderzoeken, die in ons land 
gedaan worden. Wellicht kunnen we daar in de toekomst 
ook nog eens aan meewerken. Ik noem er hieronder een aan
tal, zonder volledig te willen zjjn eri zonder verder op 
het doel en de wjjze van onderzoek in te gaan. 
Verder wil ik er U nog op wijzen dat er volgend jaar in de 
serie Natuurbeheer in Nederland een deel zal verschijnen 
over vogelinventarisatie. 
Enkele vogelonderzoeken: 

Broedvogel Monitoringproject 
Landeljjke Roofvogeltellingen 
Nestkastonderzoek 
PTT-project voor wintervogels 
Watervogel- en ganzentellingen 

Belt U ons? 
Adrie Hottinga 
Harry van Diepen 
Agnes Herweijer-Smit 

- SOVON 
- SOVON 
- SOVON 
- SOVON 
- RIN 

- 05783- 459 
- 05780- 15114 
- 05780- 13703 
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lijst van broedvogels~orten die in het kader van het BSP ge-l 
ïnventariseerd aan worden. . 

Dodaars 

fuut 

Geoorde fuut 

Aalscholver 

Roerdomp 

Woudaapje 

Kwak 

Blauwe Reiger 

Purperreiger 

Ooievaar 

Lepelaar 

Knobbelzwaan 

Grauwe Gans 

Bergeend 

Krakeend 

Wintertaling 

Pijlstaart 

Zomertaling 

Slobeend 

Krooneend 

Tafeleend 

Kuifeend 

Eidereend 

Wespendief 

Bruine Kiekendief 

Blauwe Kiekendief 

Grauwe Kiekendief 

Havik 

Sperwer 

Buizerd 

Torenvalk 

Boomvalk 

Korhoen 

Patrijs 

Kwartel 

Waterral 

Porseleinhoen 

Kwartelko11ing 

Kluut 

Kleine Plevier 

Bontbekplevier 

Strandplevier 

KemJ?haan 
! 

Watersnip 

Houtsnip 

Wulp 

Tureluur 

Kokmeeuw 

Stormmeeuw 

Kl.Mantelmeeuw 

Zilvermeeuw 

Grote Stern 

Visdief 
' 

Noordse Stern 

Dwergstern 

Zwarte Stern 

Kerkuil 

Steenuil 

Bosuil 

Ransuil 

Velduil 

Nachtzwaluw 

IJsvogel 

Draaihals 

Groene Specht 

Zwarte Specht 

Kleine Bonte Specht 

Kuifleeuwer ik 

Boomleeuwerik 

Oeverzwaluw 

Duinpieper 

Eng.Gele Kwikstaart 

Grote Gele Kwikstaart 

Rouwkwikstaart 

Nachtegaal 

Blauwborst 

Paapje 

Roodborsttapuit 

Tapuit 

Kramsvogel 

Sprinkhaanrietzanger 

Snor 

Rietzanger 

Grote Karekiet 

fluiter 

Vuurgoudhaantje 

Baardmannetje 

Glanskop 

Boomklever 

\Jielewaal · 

Grauwe Klauwier 

Klapekster 

Roek 

Raaf 

Keep 

Europese Kanarie 

Putter 

Sijs 

Bermsijs 

Kruisbek 

Appelvink 

Geelgors 

Ortolaan 

Grauwe Gors 

en natuurlijk alle overige zeldzame broedvogels, zoals Rode Wouw, Dwerg~ 

meeuw, Cellis Zanger etc. 
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ACTIV\TE..lT ·1985 

De KNNV afdeling Epe/Heerde is van plan in 1985 extra 
aktiviteiten te ontwikkelen. Voor een van deze 
heeft z~ haar oog laten vallen op het gebied van de 
Smallertseb~ek. Speciale aandacht zal worden geschonken 
aan 't Rengel en het omringende bos, de Woesterberg en 
het tussenliggende dal van de Smallertsebeek. 
Daarom heeft deze aktiviteit de naam gekregen van 

AKTIE TUSSEN 'T RENGEL EN DE WOESTERBERG 

Op de kaarten van Epe en Heerde komen nogal wat z.g. "witte" 
vlekken voor waar het natuurhistorische gegevens betreft. 
Op de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar is dan ook 
een oproep gedaan om natuurhistorische gegevens die de 
leden thuis bewaren, aan onze natuurhistorisch secretaris 
door te geven. 
De bedoeling van één en ander is om bovengenoemde "witte" 
vlekken met elkaar in te vullen. 
Eén van die "witte" vlekken betreft het gebied rond de 
Smallertsebeek. 
Van enkele delen van dit terrein z~n al wat gegevens in 
portefeuille. Zo is de Woesterberg op planten geinventari
seerd en is de beek op enkele punten bemonsterd, maar 
grote delen z~n nog niet onderzocht. 
Dit jaar gaan we nu aan de slag om zoveel mogel~k natuurhis~ 
torische gegevens boven tafel te kr~gen. Daartoe organi
seren ~ planten- en vogelexcursies. Er zal een zoogdieren
onderzoek plaats vinden en insecteninventarisaties zullep 
enkele malen uitgevoerd worden. 
Ook op geologisch gebied zal wat onderzoek plaats vinden. 
Naast de KNNV gaat ook de Archeologische werkgroep uit 
Epe dit jaar in hetzelfde gebied werken. 

Binnenkort gaat de hele machinerie die b~ dit project 
hoort draaien. Onze penningmeester zal een -kleine-
greep in de kas doen om de bescheiden kosten te finan
cieren. De enthousiaste kaderleden die aan dit project 
meewerken hopen, dat ook veel leden uit zichzelf of 
wanneer zlj hiertoe worden benaderd, zich willen inzetten. 
Wanneer de opzet slaagt, dan zal eind 1985 een Natuur
klanken verschljnen boordevol met natuurhistorische gegevens 
over het gebied tussen 1 t Rengel en de Woesterberg. 

~ 
~ 



De uiterwaarden van de IJssel nemen een belangrijke plaats in 
de belangstelling van de Oostveluwse natuurliefhebbers in en 
daarmee ook in de activiteitem van de afdeling. De dijkflora, 
de vogelwereld in hanken en wielen, de wintergasten, de be
groeiing van rivierduinen en oevers en, niet het minst, de 
enorme afwisseling in het landschap. 
In dat landschap speelt het menselijke element een grote rol. 
Maar- ook weer net als elders- worden de menselijke bernbeienis
sen zo geintensiveerd, dat het onder menselijke invloed gevorm
de landschap dreigt esaentiele waarden te verliezen. Een paar 
grootschalige bedreigingen zijn (niet voor de IJssel speciaal; 
maar voor de uiterwaarden in het algemeen) grondstoffenwinning~ 
afvalstoffenberging, waterbeheersing, intensivering van de 
landbouw. Een gelukkige omstandigheid is dat langs de IJssel 
al veel terreinen in handen van natuurbeschermingsins'tellingen 
zijn. Al betekent dat niet dat ze in alle opzichten volledig 
veilig zljn gesteld. 
Ook onze leden zullen, denken we, geinteresseerd zijn in de 
landelijke actie,die dit jaar aandacht wil vragen voor de 
waarden van de uiterwaarden en de bescherming daarvan. 
Voornaamste drager van die actie is de Gelderse Milieu Fede
ratie (de "koepel" van alle Gelderse milieu- en groene clubs). 
Lokale groepen kunnen daarop inhaken. In dat kader is de 
Milieugroep NO Veluwe - samen met groepen aan de oostkant 
van de IJssel - bezig met het opzetten van een ten.·toonstel
ling. Deze wordt opgebouwd rondom een paar grote kaarten die 
laten zien, hoe de planologische bestemmingen van de uiter
waarden tussen Zwolle en Zutphen zljn geregeld en hoe het 
huidige gebruik is. 
De tentoonstelling is in de eerste plaats op de gemeente
bestuurders gericht,omdat deze verantwoordelijk zljn voor die 
planologische bestemmingen. Ze zal dan ook langs alle raad
huizen in de streek reizen. Daarnaast zal ze natuurlijk voor 
iedere belangstellende toegangkeiijk zijn. 

De milieugroep heeft een aparte werkgroep ingesteld voor dit 
project en heeft de beschikking over een enthousiaste en zeer 
kundige vr~williger om het karwei te klaren. 
De K.N.N.Vo is in die werkgroep goed vertegenwoordigd. 

-c 

De milieugroep stelt zich neutraal op. Ze wil vooral laten 
zien, welke belangen zich richten op het gebruik van de 
uiterwaarden en waar die belangen botsen. 

Tenslotte nog even iets over het vignet,dat de GMF voor de 
actie gebruikt. Dat is het riviergezicht met het torentje 
van Varik, aan de Waal, westelijk van Tiel. Men zie 
"Onze Grote Rivieren" van Thljsse, pag. 41. 

Henk Menke. 
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Op weg naar Zwitserland kwamen mj in het najaar van 1982 
door de plaats Sasbachwalden. Deze plaats ligt in het 
westel~k deel van het Zwarte Woud, daar waar het Zwarte 
Woud langzaam maar zeker aan hoogte mindert en overgaat in 
het Rjjndal. 
De plaats is toeristisch erg in trek en niet ten onrechte. 
Practisch alle huizen, hotels en gebouwen z~n werkel~k over
dekt met bloeiende planten, hoofdzakel~k v.elargoniums. Maar 
ook fuchsia, hibiscus en bloeiende cacteeen z~n er te be
wonderen. Het zachte klimaat maakt het kweken van planten 
toch weer iets aantrekkel~ker dan bij ons. Wat ons naast al 
die bloemenpracht vooral in verrukking bracht was een 
enorme boomstam die op een pleintje was neergelegd. Deze 
boomstam was kennelijk een onderdeel van een gesneuvelde 
woudreus, die nu dienst deed als een soort levend (zo U 
wilt stervend) monument. Deze stam bleek niet alleen een 
fraai stuk vormgeving te zijn, het was ook een natuurhis
torisch interessant object. De boomstam was aan alle kanten 
begroeid met varens, mossen en bloeiende planten. Kortom, 
een stuk dorpsverfraaiing waar iedereen plezier aan kan be
leven. Hoe lang zo'n monument meegaat weet ik niet, maar 
toch zeker enkele tientallen jaren dacht ik zo• 
Wanneer je met zo'n "Denkmal" geconfronteerd wordt, denk je 
onwillekeurig, zoiets zou in een Veluws dorp ook niet mis
staan. Bovendien heeft zo'n "natuurmonument" ook nog educa
tieve waarde. Nu heb je in onze omgeving niet zoveel woud
reuzen voorhanden. 
Bovendien stelde Henk Menke vast, dat de klimatologische om
standigheden hier toch beslist anders (droger+koeler) zijn 
dan in het westen van het Zwarte Woud, wat de vraag oproept, 
of hier zo'n stervend stuk boom ook zo rijk begroeid raakt. 

Toen echter het bericht kwam, dat de grote witte esdoorn 
(Acer saccharinum, een Amerikaanse soort) in het Sweers de 
Landaapark te Epe voor de bljl moest i.v.m. zijn ouderdom en 
de daarbij behorende gebreken, kwam toch het idee weer naar 
boven om de machtige onderstam (doorsnee zeker 2 meter) 
ergens een mooi plaatsje te geven. Naast de aanvankelijke 
bedenkingen van Henk Menke, kwam nu Els Koopmans met de 
kritische vraag of zich op zo'n esdoornsoort, toch een exoot 
uit Noord-Amerika, wel inlandse zwammen, korstmossen enz. 
zouden vestigen. ~1aar waarom niet de proef genomen? 
Ons lid de heer Kerkhof, hoofd van de plantsoenendienst, wil
de wel meewerken om de stam ergens een goed plekje te laten 
krijgen. 
In een park of plantsoen in het dorp leek hem ongeschikt, 
omdat zo'n geweldig stuk hout natuurlijk een prachtig klim
tuig is waar de jeugd zich op uitleeft. Dat zal wel, maar 
in het Zwarte'Woud heeft men daar dan zeker geen last van. 



9. 
De heer Kerkhof stelde enkele plekken voor waar de stam ge
deponeerd zou kunnen worden; plaatsen waar de stam rustig zou 
kunnen liggen zonder al te hinderlijke publieke belangstelling. 
Als definitieve plek werd het kerkhofbos in Epe aangewezen. 

Bij het omhakken van de esdoorn bleek de boom toch al verder 
op zijn retour dan je misschien uiterl~k zou verwachten. 
De stam is tijdens de operatie in tweeën gescheurd en ligt 
nu in enkele brokstukken aan het eind van het kerkhofbos 
aan de Norelweg. De hakploeg van Harry van Diepen heeft de 
boom geveld en het gevaarte per lier naar zijn laatste rust
plaats gebracht. 

Daar ligt nu de witte esdoorn als studieobject van de KNNV. 
Dat hij de inlandse zwammen misschien zou afstoten blijkt niet 
het geval. De stam is al begroeid met wat korstmossen en 
reeds twee paddestoelen zijn erop waargenomen, een helmrnycena 
en een korstzwarn. Vermoedelijk gaat het hier om de paarse 
korstzwam of de paarse knoopzwarn. 
Terneer daar hier veel groot dood hout uit de bossen wordt ge
sleept, is het de moeite waard om te zien wat zich op het 
esdoornhout zal vestigen. 
Het is de bedoeling dat jaarlijks een verslagje de Natuur
klanken-lezers op de hoogte zal houden. 

Drie namen voor één bornengeslacht. Ze kwamen alle drie ter 
sprake in de donkere dagen voor en na Kerstmis. 
En dat naar aanleiding van een grote parkboorn,die wegens de 
slechte staat waarin hij verkeerde, moest worden geveld. 
Dat was het vorig jaar al gebleken, toen er een enorme tak 
was afgewaaid, die op zichzelf al een boom leek. 
Wat er na de kap met de oude boom gebeurde, leest U elders 
in dit nummer. 
Aanvankelijk hoorden we, dat de boom waarom het ging, die 
toen uiteraard geen blad of bloem had, een suikerahorn was. 
Ahorn is een andere naam voor esdoorn. Suikerahorns horen thuis 
in Noord-Amerika. Hun Latijnse naam luidt: Acer Saccharum. 
De naam Saccharum wijst er al op, dat ze suikerhoudend zijn: het 
sap wordt in hun vaderland afgetapt en tot stroop ingedikt. 
Het is bekend onder de naam ahornsuiker. 
Maar ik had zo mijn twijfels. Ik kende de boom ook in zijn voor
jaars-, zomer- en herfstkleed. Dat dateert al van de tjjd dat 
ik eendjes ging voeren met mijn kinderen ( ze zijn nu volwas
sen) in het parkje. Ik meende dat het een witte esdoorn was. 
De kinderen speelden rond de dikke stam en in de herfst 
zochten ze de kleurige blaadjes,die er in overvloed onder 
lagen: sierlijke esdoornblaadjes met lange, spitse punten en 
diepe ronde insnijdingen. Prachtig oranje en rood verkleuren 
ze,terwijl de achterzijde wittig is. 
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De bloemen zitten, als de boom nog kaal is, dicht tegen de 
t~gen gedrongen. De vrouwelijke bestaan o.a. uit twee bolle
tjes di~ttegen elkaar. Als kind noemde ik de boom daarom 
vroeger"blote-billetjesboom". Er stond een hele rij van aan
geplant vlak bij het huis waar ik woonde. 
Echte namen wist je toen niet, bij gebrek aan boeken erover. 
Dat is nu anders. Daardoor meende ik de laatste jaren te 
weten, dat het de witte esdoorn was. Toen ik de suikerahorn 
opz.ocht, klopte het signalement van deze esdoornsoort dan 
ook helemaal niet met dat van het gevelde exemplaar. 

Suikerahorns hebben langgesteelde bloemen 
en hun blad lijkt wat op dat van de Noorse 
esdoorn. Het heeft wel spitse punten en 
ronde ondiepe insnijdingen maar lijkt verder 
niet op dat van de witte esdoorn. 
Dus: telefoon gepakt en Frans van Noorden 
opgebeld, die zojuist een stukje over 
"de boom" had ingeleverd. Harry van Diepen 
gevraagd of het wel klopte met die naam. 
De Heer Kerkhof van de plantsoenendienst 
van Epe gebeld, die echter wegens ziekte 
niet kon antwoorden. 
Toen belde Harry weer, dat mijn verhaal 
klopte en we met acer saccharinum te maken hadden, de witte 
esdoorn. 
De verwarring was voor de hand liggend. Beide namen Saccharinum 
en Saccharum klinken suikerzoet. 
De suikerahorn (acer saccharum) wordt heel weinig in Nederland 
aangeplant, de witte (acer saccharinum) echter zoveel te meer. 
Hij groeit met wijde vertakkingen en de lange twijgen hangen vaak 
wat af. 
Als je het blad kent, herken je de boom overal in parken, 
straten en tuinen. 
Ter vergelijking van elke soort een afbeelding in dit stukje. 

En dit lange verhaal, ten be~ze van het 
feit, dat redactieleden van Natuurklanken 
niet over één nach ijs gaan, zelfs al was 
het vannacht - 12° c. 

~ 
? \]V/ 
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Els Koopmans-Gramme 



11. 

Misschien wel ten overvloede wil ik de lezers van Natuur
klanken toch nog eens attent maken op het weidevogelreser
vaat de Kievitalanden aan de Harderdijk in de Flevopolder. 
Wanneer U bij Elburg de Flevopolder ingaat en dan de eerste 
weg links inslaat -de Spijkweg- dan is het nog een kwestie 
van ongeveer acht minuten (wanneer U tenminste milieu
vriendelijk rijdt) en U bent bij de Kievitslanden. Op de Har
derdijk is een bijna 1.5 km lange parkeerstrook aangelegd. 
vanwaar de vogelaar een prachtige uitkijkpost heeft op de 
bijna 100 ha drassige weiden van het reservaat. Uit erva
ring, opgedaan tijdens excursies, weten we welk een rijk 
vogelleven zich hier ieder voorjaar afspeelt. Naast de 
grote vier kievit, grutto, tureluur en kemphaan, treffen 
we hier dan vele eendensoorten, meerkoeten, watersnippen, 
scholeksters en ook veldleeuweriken en graspiepers aan. 
De naaste omgeving van het reservaat heeft dan eveneens 
veel te bieden. In het plassengebied links van het reser
vaat broedt de kluut en zien we veel eendensoorten. 
Daarnaast zijn buizerden en torenvalken van de partij. 
Kortom, een vogelparadijs in optima forma. 

Maar ook in de winter valt er in de 
Kievitalanden en naaste omgeving veel 
te beleven. Zo gingen wij omstreeks 
half december op een zonnige zondag-
middag (heus, dat komt voor!) even een 
k~kje nemen b~ het reservaat. Wij waren 
niet de enigen die op dat idee waren 
gekomen. Zeker tien auto's, gevuld met 

- ~ vogelaars stonden op de parkeerstrook, 
waaronder een Belg. In alle auto's 
waren de mensen met veldkijkers gewapend 
en ook fotocamera's met tele-lenzen 

bra~d~ah~ werden gehanteerd. 
In één auto hing een man met veldkijker uit het zijraam, ter
wijl zijn vrouwelijke medepassagier driftig een trui zat te 
breien. Zo heeft ieder zijn hobby. Had ze werkelijk geen oog 
voor wat er in het weidevogelreservaat te zien was? Dat 
was toch echt niet mis. De laagstaande midwinterzon be
gunstigde het observeren van de vogels enorm. En er wás 
veel waar te nemen. 
Om te beginnen enkele duizenden kolganzen. 
Naast de witte stuit, die duidelijk opvalt, heeft deze grijs
bruine vogel als kenmerk de witte kol rond de rose snavel 
en daarnaast de zwarte dwarsstrepen op de borst. Tussen 
de kolganzen scharrelden wat brandganzen ror.d. Meer dan 
vljftien exemplaren konden we niet ontdekken. Ook deze gans 
is gemakkelijk te herkennen. Witte kop, zwarte hals en borst 
met daaronder weer een witte buik. 
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De brandgans zou hooguit verwlsseld kunnen worden met de 
rotgans; ook een zwart/witte gans, maar bij de rotgans is 
ook de kop zwart. Bovendien zul je de rotgans hier niet 
gemakkelijk aantreffen; die blijft aan de kust. 
De kolganzen die we hier aantreffen hebben de zomer op 
Groenland en de Noord-Russische toendra's doorgebracht. Ook 
brandganzen brengen hun jongen op Groenland groot, maar de 
Groenlandse brandganzen overwinteren in Ierland. De brand
ganzen die wij te gast hebben, komen van Nova Zembla. 
Het zijn niet alleen ganzen die de aandacht trekken, ook 
honderden kieviten bevolken de Kievitslanden. Uiteraard, 
zou je zeggen. Zolang het niet vriest en het weidevogelre
servaat zo'n prachtig drassig terrein blijft, kunnen we hier 
volop kieviten aantreffen. Al die "wi tbuikers" worden 
prachtig door de zon belicht. 

Nu waren we vooral naar de Kievitalanden 
getogen om te zien of de goudplevieren 
al weer gearriveerd waren. Deze vogel is 
duidelijk minder opvallend dan de hier
voor genoemde vogels. Het duurde dan ook 
even voordat ~ de eerste goudplevieren 
in de kijker hadden. Ook de goudplevier 
heeft een lichte buik, maar de bovenzijde~~--~ 
is goudbruin en springt beslist minder 
in het oog dan bij zijn familielid de 
kievit. 
Bovendien mist de goudplevier nu de 
zwarte kop-, borst- en buiktekening waarmee hij 's zomers 
gesierd is. 
Toen we echter de goudplevieren ontdekt hadden, bleken ook 
zij bij honderden aanwezig. 
Tot 1937 was de goudplevier nog broedvogel in Nederland, 
maar zijn broedterrein moeten we nu voornamelijk zoeken in 
Noord-Europa, waaronder Schotland. 

De familiereunis van kieviten en goudplevieren in de 
Kievitalanden duurt niet de hele winter. Het valt mij altijd 
op, dat bij zachte winters de kieviten het weidevogelreser
vaat trouw blijven, maar dat de goudplevieren na enige tijd 
toch weer verder trekken. Wacht U dan ook niet te lang met 
een bezoek aan dit reservaat, als U tenminste niet de 
goudplevieren wilt missen. Maar er is natuurlijk meer te zien. 
Vanaf de dijk kijk je uit op een bijna oud-Rollands landschap: 
groene weiden, doorsneden met sloten en rietkragen, poelen 
en knotwilgen. Aan de slootkant stond een blauwe reiger 
zich te spiegelen. 
Knobbelzwanen peddelden wat heen en weer in de sloten; 
spreeuwen vielen in zwermen op de weilanden neer. Een 
witte vlek vormden enkele honderden kokmeeuwen. Op een 
paaltje zat een buizerd en enkele meters daar vandaan zat 
een tweede exemplaar in het gras. 
Niemand trok zich iets van deze rovers aan. Toch gingen 
plotseling alle kieften en goudplevieren op de vleugels. 
Ook de spreeuwen gingen de lucht in. Met elkaar vormden zij 
een enorme vogelwolk. 
De ganzen trekken zich van àl die drukte niets aan en gra
zen rustig door. Na een poosje keren goudplevieren, kieften 
en spreeuwen weer naar de weilanden terug. De rust is weer
gekeer~. Fijn, dat we niet al te ver buiten onze regio 
zulk~ 1mposante natuurtaferelen kunnen waarnemen. 
Ga kijken! ! 

Frans van Noorden. 
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GIE..RZVALU\JE,N IN \-\LT DAk': 
G-E...LD OP ZAK 

OVEQ DE.. C.IE..RZ.VALUVv' -

Gierzwaluwen zijn van oorsprong bergbewoners, die graag 
nestelen in rotsspleten of op richels, zoals de alpengier
zwaluwen nu nog doen. "Onze" gierzwaluwen -die zo 1 n kleine 
tienduizend kilometer ver weg, in het tropische Afrika tus
sen Sierra Leone en Kaapstad overwinteren, om in de lente 
weer naar onze contreien terug te keren met vliegsnelheden 
van zo'n veertig kilometer per uur - nemen daarentegen ge
noegen met kunstmatige stekkies. 
Holletjes onder pannen, in spleten of richels, onder en 
achter dakgoten en boeiborden. Maar vaak blijken hun ver
trouwde plekjes bij terugkeer verdwenen, precies zoals nu 
in onze dagen ook vleermuizen steeds ernstiger bedreigd 
worden doordat ook hun vertrouwde verblijfplaatsen in steeds 
hoger tempo verdwijnen. Stadsvernieuwing, renovatie en her
stel zijn er vaak de oorzaak van dat de nestelplaatsen van 
de gierzwaluwen en de verblijfplaatsen van de vleermuizen 
verloren gingen. En niet ieder gebouw is geschikt als 
broedplaats voor gierzwaluwen, die wel eens,gezien hun fa
meuze vliegsnelheid en hun geringe gewicht van zo'n veer
tig gram, de straaljagers onder de vogels worden genoemd. 
Of het gebouw is niet hoog genoeg -dicht bij de grond nes
telt geen enkele zwaluw- Óf het heeft stalen gevelplaten 
en gladde, prefab betonelementen. En op zulke materialen 
hebben de gierzwaluwen het niet voorzien. 
Daar kunnen zij niets mee beginnen. Er zijn geen holletjes 
en geen spleten, geen verborgen richeltjes en geen uit
steeksels. 

Dat deze fraai gelijnde vogeltjes er bij hat nestelen nu zo 
bekaaid van afkomen - en wel in zo'n ernstige mate, dat 
zij zelfs met uitsterven worden bedreigd, want waar niet 
genesteld kan worden, kan ook geen nieuw leven ontstaan -
verdroot dakpanfabrikant Redland-Braas-Bredero BV uit 
Linschoten, gelegen in een vogelrijk poldergebied ten 
zuiden van Woerden, in het bijzonder. 
In overleg met een vogelwerkgroep uit Zoetermeer heeft 
RBB dan ook een goed onderkomen voor het nestelen van gier
zwaluwen ontwikkeld. De standaard "uitlooppan" kreeg een 
soort opbouw met een poortje, waar een holletje onder 
verborgen ligt. Onder de pan bevindt zich nog een soort 
doos, zodat er een écht nest gemaakt kan worden. Andere 
vogels zullen misschien wel eens proberen er te gaan 
nestelen, maar dat zal hen zuur bekomen, want gierzwaluwen 
dulden nu eenmaal geen indringers! 



Het het ontwerpen van deze gierzwaluwpan heeft RBB moge
lijk niet alleen gedacht aan de toekomst van deze vogel
soort, maar óók aan het oude Nederlandse gezegde: gier
zwaluw in het dak: geld op zak! 
Nieuwsgierigen kunnen de pan zien in stand nummer 273 
van de Europahal. 

De gierzwaluwenpan kost fl. 25.- en is verkrijgbaar bij: 
WAVEKA, Lindelaan 29, 3971 HA Driebergen-Rijsenburg. 
telefoon: 03438-13063 
of eventueel bij Harry van Diepen, tel. 05780-15114. 

~ 
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Weet U wat de vlieea~restaties van de gierzwaluw ~!jn? 

Per jaar: 

A. l x naar zuidwest Afrika, hemelsbreed -
6700 km= retour 13.400 km 

B. Verblijft 90 dagen in Nederland à 600 km 
per dag 54.000 km 

c. Verblijft 210 dagen in Afrika à 600 km 
per dag 126.000 km 

Totaal per jaar 193.400 km 

In zijn hele leven ca. 20 jaar, legt de gierzwaluw een af
stand af van ca. 3.868.000 km. 
Vergelijken ~ dit met een aantal grootheden: 
- Omtrek aarde 40.000 km, de gierzwaluw legt deze afstand 

96,7 maal af. 
- Afstand aarde-maan is ca. 379.500 km, dit is retour 

759.000 km. 
De gierzwaluw legt deze afstand 5x af heen en terug. 

Dit alles legt de gierzwaluw af zonder motorpech en 
servicebeurten! 

Uit: Cobouw 

14 - 17 februari 1985 

ARTIS STAAT IN BLOEI 

Tentoonstelling van 
exotische planten en 
dieren in de Amsterdamse 
Artis. 
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OOST_ VE-LUVE. 

Verslag van de lezing op 13 december'84. 

Alhoewel geplaagd door een stevige 
kriebelhoest wilde ik de lezing 
"Reptielen en amfibieën" door 
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Huub Cuppen niet missen. M~n belang
stelling was vooral ontstaan door de 
hazelwormen die ik deze zomer en herfst 
op Tongeren zag. rit vragen die t~dens 
en na de diavoorstelling gesteld werden, 
bleek dat meer mensen juist door eigen 
waarnemingen en ervaringen geboeid waren 
geraakt. 

v:. • .. · , .. 

De heer Cuppen introduceerde zich door te vertellen, dat 
h~ als bioloog werkzaam is b~ het Samenwerkingsorgaan Oost
Veluwe (SOV). Z~n taak bestaat uit het b~houden van biolo
gische gegevens, het doen van inventarisaties en het op
zetten van een documentatiesysteem. Rekening houdend met 
deze gegevens verstrekt h~ adviezen aan de gemeenten bin
nen het SOV t.a.v. bestemmingsplannen, ruilverkaveling en 
ruimtelijke ordening. 
De gegevens die betrekking hebben op de herpetofauna 
(reptielen en amfibieën) z~n vervat in een rapport. De 
beschreven diergroep is sterk gebonden aan een geschikt 
biotoop. Die geschikte biotopen verschillen per soort. 
Om een indruk te kr~gen waar een soort zou kunnen voorko
men, wordt de Oost-Veluwe grofweg in drie landschapstypen 
verdeeld: 
1. het stuwwallenlandschap 
2. het dekzandlandschap 
3. het rivierkleilandschap. 
In elk type z~n biotopen met de bijbehorende amfibieën of 
reptielen. 
De rugstreeppad bijvoorbeeld stelt door zijn gravende levens
~ze speciale eisen aan zijn biotoop. Het diertje heeft een 
losse, zandige bodem nodig. Bovendien voor de voortplanting 
ondiepe watertjes (ondiep water is relatief warm). 
De waarnemingen in het stuwwallengebied z~n meestal in 
vennen gedaan, maar ook op droge heidevelden zijn rugstreep
padden aangetroffen. 
In het rivierkleilandschap is deze pad afhankelijk van d~ken 
en andere landschappel~ke verhogingen met een wat losse bo
dem. Het diertje is waarschijnl~k niet zeldzaam, maar wordt 
door z~n verborgen, nachtelijke levenswijze weinig opgemerkt. 
Waarach .ijnl~k kan het zich op veel plaatsen in de uiterwaar
den handhaven. Het is niet zeker of het ook in het dekzand
gebied voorkomt. 

I 
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Voor de gladde slang -als voorbeeld uit de reptielengroep
is het de ideale biotoop, dat met droge, zonnige, open 
plaatsen op veen- of zandgronden,begroeid met heide. 
Of stukken land die daar wat op l~ken, zoals kapvlakten 
en bosranden. Als reptiel stelt dit dier minder hoge 
eisen aan de nabijheid van water dan de rugstreeppad, 
omdat het voor de voortplanting niet noodzakelijk is. 
Toch is er in zijn biotoop meestal water aanwezig. Het 
voedsel bestaat voornamelijk uit hagedissen en jonge 
slangen, zodat de bjotoop-eisen hoog zullen z~n, want ze 
moeten ook overeenstemmen met die van de prooidieren. 
Binnen de gemeenten Epe en Heerde is slechts één kilometer
hok in het rapport ingekleurd. Desondanks kon de spreker 
voorzichtig optimistisch zijn: het dier wordt gemakkelijk 
verward met de adder en dus minder gemeld dan hlj ver
moedelijk voorkomt. 
Mede om deze reden was het jammer, dat er geen dia van 
de gladde slang getoond werd. Het aantal dia's was in het 
algemeen karig te noemen. Overigens was de lezing 
duidelijk en interessant. · 

Frans Bosch. 

O"P [UROPEES N\VEAU 
Uit de Nieuwsbrief - Natuur - no. 84-10 
van de Raad van Europa. 

DE DESKUNDIGEN VAN HET COMITE VOOR DE ORDENING EN HET 
BEHEER VAN HET NATUURLIJK LEEFMILIEU hebben de grootste 
voorrang toegekend aan het afsterven van de bossen. 
Zij hebben zich opnieuw uitgesproken voor het samenstel
len van handleidingen voor het beheer van de verschillen
de soorten natuurlijke ecosystemen, met een beschrijving 
van de verschillende beheersprakt~ken en -methodes voor 
zilte graslanden, duinen, heidevelden, veengebieden, 
volgens een methodologie die met name wordt toegepast 
in Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De des
kundigen hebben gewezen op de noodzaak om een onderzoek 
in te stellen naar de natuurbescherming in steden en 
randsteden. En tenslotte hebben ze voorgesteld een studie 
te rnaken van de praktijken en de ervaringen op het gebied 
van de ruilverkaveling en de gevolgen daarvan op het 
natuurl~ke leefmilieu en de wildlevende dieren en planten. 
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faciliteiten gaan genieten. Op die manier zou de uitstoot 
van koolmonox~de, koolwaterstofverbindingen en stikstof
oxyde met 80 a 90 % kunnen worden teruggebracht. Proeven 
zullen worden genomen met snelheidslimieten: 100 km per 
uur op autosnelwegen en 80 km op andere wegen. 

I 

In Frankriik, in de Vogezen sterven de bomen steeds sneller 
af en de burgemeester van een gemeente die b~zonder getrof
fen is heeft een "wandelpad der wanhoop" geopend. De 
eerste maatregelen tegen de luchtvervuiling zullen in begin 
1985 worden genomen. 

NEDERLAND: DE ORTOLAAN 
Ornithologen maken zich zorgen over de ortolaan (Emberiza 
hortulana) waarvan de bevolking achter uit gaat. Het 
leefmilieu van de vogel, struikgewas, verdw~nt steeds 
meer. De EEG Commissie gaat voorstellen om de ortolaan op 
te nemen in B~lage l van de Richtlijn inzake de bescherming 
van vogels. De ortolaan kan worden beschouwd als de ver
tegenwoordiger van een categorie vogelsoorten die in 
struikgewas leven en wie hetzelfde lot beschoren is (Het 
Vogeljaar no. 3t 1984; Europees Parlement, schriftelijke 
vraag no 3ll/84J• 

~~ ~ 
VERENIGD KONINKRIJK ,%jn~ ~ ~; CëSJ 
In een uniek experiment in het eak Dis~rict National Park 
heeft men een uitkering gegeven aan plaatsel~ke land
bouwers voor het aantal wilde bloe~~oorten op hun velden. 

"~' .~ ~;- i' 
INTERNATIONALE AKTIVITEITEN - ZURE REGEN 

Overal in de wereld sterven de bossen sneller af. In 
Zwitserland wordt in een verslag aan de Bondsraad beves
tigd dat het afsterven van de bossen een wezenl~ke be
dreiging vormt voor het land. Bijna alle boomsoorten z~n 
aangetast, op b~na alle bodemsoorten; de best onderhouden 
bossen even zo goed a1s de minder verzorgde. De chronische 
vergiftiging van de bomen tengevolge van de constante toe
name van atmosferische vervuiling wordt gezien als de voor
naamste reden voor dit verschijnsel. Daarom heeft de 
Bondsraad besloten van 1985 tot 1986 een snelheidslimiet in 
te stellen van 120 km per uur op autobaneh en 80 km op 
andere wegen. Daarboven komt loodvr~e benzine nu ook in de 
pompen van steden zoals Bazel, Bern, ZÜrich en Genève. De 
twee kantons van Bazel dragen al sinds enige maanden 20 FS 
bU aan de kosten van een abonnement, om aldus het gebruik 
van het openbaar vervoer te stimuleren (Département fédéral 
de 1 1 intérieur - Dépérissement des f·örêts et poll u ti on 
de l'air, Bern, 1984). 

De Regering van de Duitse Bondsrepubliek heeft besloten om 
loodvrije benzine progressief in te voeren en vanaf 1988 de 
auto's daaraan aan te passen. Alle auto's met benzinemoto
ren die op de Westduitse markt worden verkocht zullen 
moeten voldoen aan strenge anti-vervuilingsnormen: dat geldt 
vanaf l juli 1988 voor wagens met een cylinderinhoud van i 
meer dan 2 liter, en vanaf l januari 1989 voor de andere ; 
wagens. Z~ moeten dan rijden op loodvrije benzine en zijn I 
uitgerust met katalysatoren. Automobilisten die dergel~ke _JI 
wagens kopen zullen vanaf l juli 1985 bepaalde belasting-

I 

I 
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De aandachtige en, naar ik mag aannemen, kritische lezer(es) 
van dit blad fronst wellicht de wenkbrauwen na het lezen 
van deze aanhef. Een vogel komt immers wèl of niet in de 
bebouwde kom gedurende de wintermaanden, en daarmee basta. 
Jarenlange waarnemingen, ringonderzoek en vergel~king van 
indrukken tussen vogelwaarne(e)m(st)ers en -zoals dat dan 
gaat-een wetenschappel~ke benadering van het aldus verkre
gen materiaal, hebben tot een aantal conclusies geleid, die 
ik U graag doorgeef. 
Ook Uw oplettendheid kan al verrassend snel bevestigen wat 
anderen vóór U meenden te moeten opmerken: 

Wist U dat ••• 
de roodborst, die in de kale winterse dorpstuin zo goed 
waargenomen kan worden, helemaal niet dezelfde is, die b~ 
U in de tuin heeft gebroed in die rommelhoek, of wat 
verwaarloosde hoek van Uw tuin? 
Toch is het zo. Onze "eigen" roodborsten z~n trekvogels, die 
half october 1 s nachts z~n vertrokken in zuidel~ke richting. 
Vr~wel gel~kt~dig is de populatie "aangevuld" met exempla
ren uit de Scandinavische landen. Deze laatste z~n herken
baar aan de grotere oranje keel/borst, vergeleken met de 
W-Europese exemplaren. 
Er is nog een opmerkel~k verschil. Het l~kt wel of er 
's winters meer roodborsten z~n. U hoort veel meer zang. 
Helaas, ook dit is sch~n. De "winter-roodborst" zingt om z~n 
voedselterritorium af te palen tegenover soortgenoten en ••• 
daar doen zowel de mannetjes als de w~fjes aan mee! 
Vandaar dus die 111 hoor 1 sch~nl~ke" grotere aantallen! 
Bovendien is de winterzang minder melodieus dan de zomerse, 
ik zou haast zeggen minder "weemoedig". Maar dat bl~ft 
voor mljn rekening; toch moet U eens letten op die zang
verschillen tussen zomer en winter! 

Is het U wel eens opgevallen dat •••• 
U 1 s winters zo vaak merels ziet vechten, de vleugels slap 
langs het l~f, sukkelend over de grond? 
Ook hier vermoedel~k een gedrag, dat met voedsel-territoria 
te maken heeft, èn met een groter aantal merels in de 
dorpen, veroorzaakt door aanvullingen vanuit het buiten-
gebied. · 

U heeft vast wel gemerkt dat ••• 
's winters groepjes staartmezen door de dorpstuinen trek
ken op zoek naar voedsel (vooral insecten). Het verdient 
aanbeveling all~ deelnemers aan zo'n groepsverband eens 
nauwkeurig te volgen. Vaak z~n daar noordelljke (al weer!) 
exemplaren b~, herkenbaar aan hun geheel witte kop. 



Verder is het U misschien opgevallen, dat ••• 
het bestand heggemussen ook groter lljkt dan 's zomers. 
Ver/moedelljk moeten wlj hier de oorzaak zoeken in de wat 
luidruchtiger blljken van aanwezigheid gedurende de winter
maanden; of toch ook hier •••••• ?! 

Tot slot Uw aandacht voor het volgende. 
Als U, zomaar blj U in de straat, ineens al die kleine 
zangvogels nà alarmkreetjes, ziet wegschieten en stille
tjes afwacht ••••••• tien tegen één dat er een sperwer 
op voedseltocht is. Sluipend, "huisje-boompje-beestje" 
komen deze schitterende vogels tot midden in de dorps
wijken hun dagelijkse tol eisen uit die rondtrekkende groep
jes mezen. Vooral pimpelmezen staat op hun menu. 
Vaak zijn meerdere exemplaren dagelijks in hetzelfde dorp 
op die manier bezig hun kostje op te scharrelen. 
En ook het grotere voedselaanbod, o.a. gevormd door boven
omschreven omstandigheden, heeft onmiddellijke gevolgen 
voor de grotere kans deze fiere stootvogel van héél dicht
blj - vaak van achter Uw raam - waar te kunnen nemen. 
Waarmee weer eens wordt aangetoond, dat U eigenlijk niet 
ver weg hoeft te gaan om allerlei interessante facetten 
van het vogelleven in Uw waarnemingen-logboek te kunnen 
bijschrijven! 

Wim van Waveren Hogervorst. 

Een vaag verlangen mijmert langs de sloten 
waarover zich het dringend violet 
der elzen buigt. De jonge weide, diep gebed 
in wreevlig riet, dat geel en grauw verschoten 

zichzelf bestaart, is trillend volgelopen 
van ademend verwachten, zilvergroen 
in 1 t nevelgrauw van 't aarzelend seizoen. 
Zacht sproeien bomen voor den matten hemel open 

in waaiering van grijs op grijs. Reeds is 1t bewegen 
van de arbeid op de velden milder van contour: 
bij 't weiflend winterkoren talmt de boer 
en weegt de kansen voor den oogst. Het afgelegen 

eenzelvig dorp ontdooit in dun gerucht, 
blauw drijft de buizerd in de opalen lucht 
en zwermen roeken spatten in een vlucht 
uiteen op 1 t kiemend land als wolken voorjaarsregen. 

Truus Gerhard 
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Voor de natuurvorsers is het Kloosterbos bij Wapenveld één 
van de interessantste bossen in onze omgeving. 
Voor de "vogelaars", de "plantjesmerisen", maar vooral voor 
degenen die de paddestoelen bestuderen vormt het een r~ke 
bron van inspiratie. 
TUdens de paddestoelen-excursies komen zlj steeds weer voor 
verrassingen te staan. 

Naar aanleiding van waarnemingen gedurende excursies van de 
KNNV afd. Epe/Heerde, maar ook van de excursies gedurende de 
herfstreunis van de KNNV op Oost-Raven, october 1980 en voor
al van de waarnemingen van onze paddestoelengroep, heb ik 
een inventarislijst kunnen opmaken van de paddestoelen, die 
de laatste 8 jaren in het Kloosterbos zijn gevonden. 
Hier volgt een overzicht van de excursies, waarvan de gege
vens door mij zijn verwerkt. 
datum jaar 

14 september 1977 
7 october 1978 
6 october 1979 

29 september 1980 
20 october 1980 
25 september 1981 
15 october 1982 
28 september 1983 
13 october 1984 

aantal genoteerde soorten 

71 
69 
63 
40 

KNNV-herfstreunie 100 
55 
61 
50 
54 

Alle soorten, die gedurende deze 8 jaar z~n genoteerd en 
die met zekerheid konden worden gedetermineerd zijn op 
de inventarislijst vermeld, in totaal 185 stuks. Als we 
hierbij optellen de soorten, die problemen gaven bij de 
determinatie en die nog niet op naam gebracht konden worden, 
zoals b.v. enkele gordljnzwammen, vezelkoppen en psathyrella's, 
dan komen we zeker over de 200 soorten. 
Dit betekent dat het Kloosterbos een rijke paddestoelenflora 
bezit. 
Dat er gedurende een gewone excursie van enkele uren gemid
deld niet meer dan 50 tot 70 soorten worden genoteerd, komt 
doordat zo'n excursie niet meer dan een momentopname is, af
hankelijk van de tijd van het jaar, de weersomstandigheden en 
de deskundigheid van de excursieleider. 
Over het algemeen heeft een paddestoel maar een kort leven 
en voor een grondige inventarisatie zou men, vooral in de 
maanden augustus tot november het bos iedere week of ten
minste één keer in de veertien dagen moeten bezoeken. 
Het determineren van paddestoelen levert nogal eens moeilljk
heden op. Sommige soorten kunnen alleen na microscopisch 
onderzoek van een naamkaartje worden voorzien, soms is het 
verstandig een specialist te raadplegen, wil men zekerheid 
hebben. 



Hoe komt het, dat juist het Kloosterbos zo rijk aan padde
stoelen is? .Ik geloof, dat hier de ligging- en de daarmee 
samenhangende bodemgesteldheid en begroeiing een belangrij
ke rol spelen. 
Waar de Veluwe en de IJssel elkaar in het bos ontmoeten, 
vinden we grote verschillen in bodemgesteldheid, deels dro
ge, arme zandgrond, deels vochtige voedselrijke kleigrond. 
Het hoge zandige deel is wat de paddestoelen betreft minder 
interessant; we vinden er de meer algemene soorten die we 
ook elders in de bossen op de Veluwe aantreffen. 
Het lage kleiige gedeelte, grenzend aan de weilanden van de 
Hoenwaard, dat bij hoog water van de rivier 1 s winters onder 
loopt, heeft een rijke begroeiing en hier zijn tal van bijzon
dere en soms zeldzame paddestoelen te vinden. 
Op enkele plaatsen treffen we hier poelen en plassen aan, waar 
een soort moerasbos is ontstaan en waar els en wilg welig 
tieren. Paddestoelen van de wilgenvloedbossen en berkebroek
bossen kunnen we hier aantreffen. Het Kloosterbos is te ver
gelijken met de gemengde loof- en naaldbossen op voedselrijke 
en kalkrijke gronden in Zuid-Limburg en verder in het rivieren
gebied en deze bossen zijn over het algemeen rijk aan soorten. 
Het lijkt me niet juist een opsomming te geven van de 185 
gevonden soorten. Inplaats daarvan wil ik volstaan met het 
noemen van enkele zeldzame en interessante, 
voor het Kloosterbos karakteristieke soor-
ten. 
Een buitengewoon fraaie en zeldzame pad
destoel die ieder jaar op dezelfde plaats 
op een half vermolmde boomstam te voor
schijn komt, is de goudgele bundelzwam 
(Pholiota flammans). Een andere, eveneens 
zeldzame bundelzwam, die we een paar 
keer op een populierestam hebben gevonden 
is de wollige bundelzwam (Pholiota 
destruens). 
Opvallend door hun grootte en kleur zijn ook 
enkele soorten ridderzwammen, zoals de zwavelgele narcis-rid
derzwam (Tricholoma sulphureum)en de witte ridderzwammen, 
(Tricholoma album),die al enkele jaren achter elkaar een 
soort heksenkring vormen. 

Jonge exemplaren ruiken eerst zwak 
zoetig naar meel en fruit, later ver
spreiden ze een onaangename gasachtige 
doordringende stank. 
Een ridderzwam met een heel wat aange
namer geurtje is de zeepzwam (Tricholo
ma saponaceum),die een paar keer in de 
berm van de weg is gevonden. 

Over geuren gesproken, soms komt ons 
een lekkere anijslucht tegemoet en na 
enig zoeken vinden we dan de bruine 
anijszwam ( Lentinellus cochleatus), 
een paddestoel die men vroeger nog wel 
eens vond, maar die de laatste jaren 
zeldzaam is geworden. 
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Behalve deze opvallende paddestoelen komen er in 
het Kloosterbos massa's kleine onaanzienlljke, maar 
niet minder interessante soorten voor, zoals b.v. 
de naucor::ià.'s• In het moerassige elzebos is de 
grond soms bezaaid met honderden van deze kleine, 
geelachtige tot donkerbruine hoedjes op steeltjes, 
die niet langer dan twee tot vljf centimeter zljn. 
We konden drie soorten naucoria's onderscheiden, 
nl. de rossige (Alnetorum), de bleke (EScharoides) 
en de donkere (Scolecina). 

In dit vochtige milieu voelen zich een groot aantal interes
sante zwammetjes thuis, zoals b.v. het gekroesde fopzwammetje 
(Laccaria tortilis), het gekartelde leemkelkje (Tarzetta 
catinus), het helder oranjerode schotelvormige wimperzwammetje 
(Scutellinia scutellata) en het tere wasachtige waterknoopje 
(Cudoniella acicularis) een 1 tot 4 mm lang knotsje, dat in 
groepjes op rottend hout groeit. 
Opvallend is het grote aantal vezelkoppen (Inocybe's), die we 
vooral langs de bosrand en de paden aantreffen. 
Van deze paddestoelen met hun kegelvormige en meestal vezelige 
hoeden hebben we een zestal soorten kunnen determineren o.a. 
de zeldzame groenvoet vezelkop (Inocybe calamistrata) en de 
ook niet algemeen voorkomende gladde knolvezelkop (Inocybe 
cookei). 
Kenmerkend voor het Kloosterbos zljn ook de merkwaardige 
kluifzwammen (Helvella 1s). Behalve de bekende witte kluifzwam 
(Helvella crispa) en de zwarte kluifzwam (Helvella lacunosa) 
zljn ook de minder bekende schotelkluifzwam (Helvella macropus) 
en de vrlj zeldzame roetkluifzwam (Helvella atra) hier gevonden. 
Paddestoelen die in het vochtige deel van het bos massaal 
voorkomen zljn de vaalhoeden of Hebeloma's. Ze hebben onop
vallende vuilwitte, leemgrljze of bruinige kleuren en zljn 
vooral te herkennen aan hun typische geuren. 
De meeste vaalhoeden ruiken naar radljs of knollen, zoals bv. 
de radljsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme s.l.)maar de typische 
geur van de oranjebloesemzwam (Hebeloma sacchariolens s.l.) 
doet denken aan waspoeder en wierook. 
Behalve de grote stinkzwam (Phallus impudicus) is hier ook 
de minder algemeen voorkomende kleine stinkzwam (Mulinus 
caninus) gevonden.Uit het kleine "duivelsei" komt een dunne 
sponzige steel, die aan de bovenkant eerst met donker-olljf
groene slljm is bedekt maar later feloranje van kleur is. 
Hlj lljkt wel iets op het helder oranjerode"tongetje"van de 
rupsendoder, die op rupsen en poppen van vlinders in de grond 
parasiteert en die ook verschillende keren in het Klooster
bos is gesignaleerd. 
Een merkwaardige en zeldzame paddestoel 
die onlangs (25 nov. 1984) door KNNV
excursie is gevonden is de boompuist 
(Ptychogaster albus). Het is een witte, 
wat bruinige, weke, kussenvormige zwam, 
die op een dennestronk zat. Op den duur 
wordt het vruchtlichaam een kaneelkleu-
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rige stuifbal, die uiteenvalt in ontelbare sporen. 
De verleiding is groot,nog een aantal interessante soorten 
te noemen maar dan zou het verhaal te lang worden. Tenslotte 
willen we nog twee paddestoelen noemen die in het Klooster
bos z~n gevonden en die nog maar een enkele keer in ons 
land zijn aangetroffen nl. Stropharia thrausta en Lepiota 
ignivolvata. Ze zijn zo zeldzaam, dat ze nog geen neder
randse namen hebben. 
De eerste kan gemakkelijk worden verward met de geschubde 
Stropharia, een soort die we regelmatig in het Kloosterbos 
vinden en de laatste is een parasolzwam die veel op het 
stinkparasolletje (Lepiota cristala) lijkt. 
Resumerend kunnen we zeggen, dat het Kloosterbos bij Wapenveld 
wat de paddestoelen betreft, een van de interessantste bos
sen is in onze omgeving, maar de mycoflora is slechts één 
aspect en ik ben er van overtuigd dat ook in andere op
zichten dit bos uniek is. 

Zwammen in het hout. 

Er stonden eens twee zwammen 
Geweldig door te drammen. 
Hethleek de luisteraar alras 

A.Sieders. 

dat de een zich lekker voelde in gras, 
terwijl de ander zwoer bij stammen. 

vN/M 

~---:::NT::~ 
? Gratis af te halen: 

' I 
~ 

I 
KRIELHANEN 

(zwarte Javaanse) 
NIET voor de slacht! 
fam. Wetterauw. 
05780-88319 

),_ _______________ ---.......J 



Op het landgoed "de Woudhuizen" b:ij Apeldoorn bevindt zich 
het "Woldhuis", het voormalige landhuis van het landgoed. 
Sinds 1979 worden in het voor dit doel geheel gerestaureerde 
en verbouwde Woldhuis werkweken georganiseerdmor de 
Stichting voor School in bos en landschap. 
De werkweken z:ijn bedoeld voor v:ijfde en zesde klassen van 
lagere scholen uit het hele land. 
T:ijdens zo'n week van werken en spelen in het bos maken 
de kinderen intensief kennis met de natuur rond het Woldhuis 
en met het beheer van. het landgoed. 
Uit eigen nieuwsgierigheid en vanwege activiteiten binnen 
de werkgroep jeugdeducatie (IVN Apeldoorn) heb ik me 
aangemeld om als vr:ijwilliger zo'n werkweek in de leiding 
mee te draaien. 
En zo zit je dan op een gegeven moment tussen de braam
struiken in het nachtel:ijke bos roerdompgeluiden ( "oemp 11 ) 

te produceren in het kader van een diergeluidenspel, 
waarb:ij de ronddravende "wolf" telkens voor een enorm gegil 
van de kinderen aanleiding geeft. 
De school die deze week in het Woldhuis bivakkeerde kwam 
uit Oegstgeest. Veertig v:ijfde-en zesde klaasers kostten 
ons de hele week handenvol energie. 
De klas had van te voren al veel informatie over de werk
week gekregen, o.m. door een voorbereidende les op school. 
Mede daardoor liep het programma "als een trein". 
Zo'n werkweek-programma is een druk en vol programma, 
maar met veel afwisseling. 
Een belangr:ijke dag in de week is de dinsdag, de "natuur
beheersdag" waarop VENEL-werk (Vr:ijwillig Educatief Natuur
en Landschapsbeheer) gedaan wordt. 
In ons geval betekende dat: eikenhakhout afzetten (zagen 
en hout sjouwen), een sloot uitbaggeren (alleen b:ij het 
vuurtje stoken werden we nóg viezer) en varens omhalen/ 
platslaan in een afgebrand stuk bos, waar door de hieraan 
schuldige jeugdige pyromaantjes (als alternatieve straf) 
nieuwe jonge boompjes waren aangeplant, die nu door de 
varens overwoekerd dreigden te worden. 
Na deze werkdag was het 1 s avonds opvallend vroeg stil 
op de slaapzalen •••••• 
Woensdags werd de groep in vieren gesplitst en bezocht 
elke groep alle vier de "meten is weten"-posten: 



l. profielkuil - opbouw van de bosbodem 
2. wat leeft en groeit hier allemàal - werken met naam

zoekkaarten (determineren) 

25". 

3. bomen meten - met dikte-., hoogte- en omtrekmeet- instru-
menten (eenvoudig zelf te maken) 

4. wat staat er in m~n vak? - een proefvak inventariseren. 
Donderd~ was dan de dag dat de kinderen zelf onderzoek 
mochten doen (zelf ontdekken staat centraal). 
Aan de hand van de door de kinderen zelf gekozen onder
zoek-onderwerpen werden groepjes gevormd. 
Al snel was iedereen enthousiast aan de gang. 
Er werd zand gezeefd, er werden diersporen gezocht, er 
werden bodemdieren en waterdieren gevangen. 
Na een ochtend ontdek-werk was de middag gereserveerd 
voor het maken van een tentoonstelling over het eigen 
onderzoek van die ochtend. 
Dus werd er druk geplakt en geknipt, getekend, geordend 
en geschreven. Er werden bodem-soorten - kolommen gemaakt 
en aquaria ingericht. Eindel~k was het zover, de officiële 
opening werd verricht door het doorknippen van het "lint" 
en aandachtig werd alles bekeken en werden alle toelich
tingen op het tentoongestelde aangehoord. 
Vooral t~dens zo'n dag dat de kinderen 
zoveel mogel~k zelf aan de slag gaan, 
bl~ken de grote verschillen binnen zo'n 
klas. Ter~l de één met het schr~ven ~ ·- (_.,.. ' 
van v~f zinnen al heel wat gepresteerd~ ·. -~ 
had, hadden een aantal zesde klas meis- ~~~--~ 
jes naast een grote, zeer zorgvuldig ge
maakte tekening en andere tentoonstellingsonderdelen, óók 
nog "even" een groot uitklapbaar plakwerk met van alles 
erop en eraan gemaakt voor de medewerkers van het Woldhuis. 
~üdags bracht de bus ons naar de wilde zw~nen en herten 
in "Berg en Bos" en naar Kootw~k, waar we oude potscherven 
van het ondergestoven voormalige "Caitwyck" vonden. 
Toen was er 1 s middags nog een natuurspeurtocht ("We hoeven 
toch niet wéér zo ver te lopen, hè?") en tenslotte was het 
alweer t~d voor de bonte avond. 
Na een patat-feestmaal b~ kaarslicht werden verschillende 
stukjes opgevoerd en de pr~zen van de speurtocht uitge
reikt. Daarna was er "disco" en onder~l werden Wampie en 
ik (de twee vrouwen in de leiding) in het spookhuis gelokt 
dat enkele jongens op de slaapzaal hadden ingericht. 
(eng hoor, ~zige kreten, flikkerende zaklantaarns en een 
stapel kussens die je op je kop kr~gt ••• ). 
En toen was alles ineens voorb~. De volgende morgen rest
ten slechts de laatste schoonmaakkorvees, de laatste ru
zietjes en stoeipart~en, het inpakken en alles weer in de 
bus laden. 
Het Woldhuis was ineens gek leeg en de route naar huis, 
dezelfde weg die ik zo vaak vanuit de Woudhuizen fiets. 
leek beslist anders dan anders. Ik had het gevoel heel 
lang weggeweest te z~n en erg ver van huis, i.p.v. zes 
dagen op drie kwartier fietsen afstand. 
Die avond voelde ik pas hóe moe ik was, moe, maar met 
een hoofd vol leuke en gezellige herinneringen en een hoop 
ervaringen r~ker. Ik had de hele week nog de neiging als
maar om me heen te ~ken of er niet iemand van door glipte, 
er ergens weer kinderen aan het ruzieën waren, of er niemand 
ontbrak, of geholpen moest worden. Maar ze waren er echt 
niet meer. 

Marjolein Koopmans 
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\v'f.LkE. DAGVLlNDtk>S kOMt\'\1 \-\\E.Q \/OO'R~ 
HEBT U DAGVLINDER WAARNEMINGEN OF WILT U ZE GAAN DOEN? 

Omdat het de bedoeling ïs äe komende jaren te komen tot een 
overzicht vai de in onze streek voorkomende dagvlinders, een 
verzoek aan u. In ~ebruari vliegen soms de eerste kleine 
vossen en citroenvlinders. Daarom doen we onze oproep al 
in dit januarinummer van Natuurklanken. 
Misschien- hebt U de afgelopen zomer ook aandacht aan vlinders 
be~teed en voor U_zelf notities gemaakt. 
Het zou f~n. zijn, als we deze waarnem1ngen al konden bundelen 
.door midd~l van een eenvoudig kaartsysteempje. 
U vindt hierönder een overzicht van de gegevens die in dit 
verband van waarde z~n en die U b~ Uw opgave zo mogelijk zou 
kunnen vermelden. Volledigpeid zal niet goed mogelljk zljn, 
maar alle gegevens zijn welkom. 
Verder kunt U behalve dagvlinders ook opvallende nachtvlinders 
opgeven, maar dan moet U wel zeker zijn van de juiste soortnaam. 
Voor het komende seizoen wordt een formulier gemaakt, dat Uw 
notaties kan vergemakkelijken. U kunt dit aanvragen bij de 
secretaris c. Drevijn. (Zie het voorbeeld hieronder) 
Een lijst van de in onze streek mogelijk voorkomende dagvlinder
soorten voegen we hierbij~ 

SOORT 
(Ned.+latljnse 

"naam 

STADIUM 
ei,rups,pop, 
vlinder 

! DATUM EN TIJD 

BIOTOOP WEERSOMSTANDIGHEDEN 
zo mogelijk ook plant, 
bloem,waarop aange
troffen 

VINDPLAATS 

' I 

~~--------------------------~--~----------~----------

ÓP EEN ZIJDERUPS 

Te Zutphen sprak een zijderups: 
Wanneer ik door de heide hups 
ontwikkel ik een ongeremde 
aversie tegen zijden hemden 

dan roep ik: "Geef ze van 

' 
Tr~ntje_:::j 

------



Deze lljst werd samengesteldmor Gé Flint. Met dank! 

1. Thymelicus sylvestris (Poda) = Klein bruin dikkopje 

2. Thymelicus lineola (Ochsenheimer) = Klein bruin dikkopje 

3. Hesparia comma(Linnaeus) = Geel-bruin dikkopie 

4. Ochlades venatus (Bremer en Grey) = ook een geel-bruin 
dikkop.ie.Veel en veel gewoner dan nr. 3. 

5. Pyrgus malvae (Linnaeus) = aardbezievlindertje 
bruin-zwart met witgele vlekjes;onmiskenbaar. 

6. Papilio machaan (Linnaeus) = Koninginnepage 
1 7. Coliashyale (Linnaeus) = Gele luzernevlinder 

i 
8. Colias croceus (Fourcroy) = Oranje luzernevlinder 

9. Gonepteryx rhamni (Linnaeus) = Citroentje (citroen
vlinder). 

10. Aporia crataegi (Linnaèus) = Groot geaderd witje 

11. Pieris brassicae (Linnaeus) = Groot koolwit.ie 

12. Pieris rapae (Linnaeus)= Klein koolwitje (of knollenwitje) 

13. Pieris napi(Linnaeus) = Klein geaderd witje 

14. Anthocharis cardamines (Boisduval) = Oranjètip 

15. Callophrys rubi (Linnaeus) = het Groentje (bovenzljde 
bruin - onderkant groen). 

16. Quercusia quareus (Linnaeus) = Eikenpage 

17. Nordmannia ilicis (Esper) = Bruin-oran.ie page 

18. Lycaena phlaeas (Linnaeus) = Kleine vuurylinder 

19. Heodes tityrus (Poda) = Bruifie vuurvlinder 

20. Plebejus argus (Linnaeus) = Argus- of heideblauwtie 

21. Polyommatus 1icarus (Rottemburg) = Icarusblauwtie 

-22. Celastrina argiolus (Linnaeus) = Vuilboomblauwtje 

23. Maculinea alcon (Denis & SchiffermÜller) = Alcon
' blauwtje. Gentiaanblauwtje 

24. Ladoga camille (Linnaeus) = Kleine ijsvogel 

25. Vanessa atalanta {Linnaeus2 = Atalanta,/ nummervlinder 
of admiraal 

26. C;ynthia cardui {Linnaeus} = Distelvlinder 

27. Aglais urticae {Linnaeus2 = Kleine vos 

28. N;ymphalis antiopa {Linnaeus} = Rouwmantel 

29. Inachus io (Linnaeus} = Dagpauwoog 

30. Araschnia levana (Linnaeus2 = het Landkaartje 

31. Clossiana selene {Denis & SchiffermÜller) = Zilveren 
Maan 

32. Parage aegeria {Linnaeus} = Bont zandoogje 

33. Laiiommata megera (Linnaeus} = Argusylinder 

34. A:Qhantopus hyperantur {Linnaeus2 = het Koevinkje 

35. Coenonympha pamphilus (Linnaeus} = Hooibeestje 

36. Coenonympha tullia {MÜller2 = Groot veenhooibeestje 

37. Pyronia tithonus (Linnaeus} = Oranje zandoogje 

38. Hip:Qarchia semele (Linnaeus) = Heivlinder 

VOOR LIEFHEBBERS: de bljzonderheden van elke soort 
op eenuitgebreide lljst op te. 
vragen blj Els Koopmans. 

(1881) 
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Het is moeil~k te voorspellen hoe de winter 
zal zijn op het tijdstip dat U dit leest, maar A 
vandaag is het 16 december 1984 en tot nog (,(~i?j 
toe hebben we praktisch geen vorst of sneeuw 0dagkoe. _ 
gehad. <::::::= ==::-... koek.sbloetn 
Heeft zo'n late en zachte winter ook merkbare invloed op 
groei en bloei van de planten? Dat is een vraag, die je 
eigenlijk pas goed kunt beantwoorden als je meerdere ja-

·ren je waarnemingen hebt genoteerd en vergelijkingen kunt 
maken. Dat heb ik niet gedaan, maar wel heb ik de laat
ste dagen eens goed rondgekeken en genoteerd wat ik nog 
bloeiend vond. 

Misschien kunt U nog sterkere staaltjèS- verhalen, maar 
naast onze garageoprit staat een dagkoekoeksbloem met 
welgeteld 41 bloemen eraan. Ze zijn wat kleiner en hebben 
een bleekroze wintertintje, maar toch! En het is niet de 
enige, op andere plekken staan er nog meer te bloeien. 
De rechte ganzerik, in de wilde planten-hoek pr~kt nog 
met maar liefst 21 bloemen, ook al een beetje van na
komertjes-formaat. De wilde bremopslag begon nog niet 
lang geleden met een zeer bescheiden tweede bloei. In 
diezelfde plantengroep staan verschillende exemplaren 
van het knikkend nagelkruid in bloei met zijn bruin-roze, 
hangende bloempjes. 
Aan het perzikbladklokje zit nog een laatste, wit, kerst
klokje; wat bloeit dat overigens toch onregelmatig ver
deeld over de stengel! 
De akkerkool mag volgens de flora tot october bloeien, 
maar stoort zich daar niet aan en de struikhei is toch, 
dunkt me, ook wel wat over tijd. 
Nog verbaasder werd ik, toen we op zaterdag 15 december 
een excursie naar de Amsterdamse "Stopera" mochten mee
maken en daar over het modderige bouwterrein rondliepen: 
Volop bloei van klein kruiskruid, paardebloem, melkdistel, 
reukloze kamille, bijvoet, melganzevoet, witte honingkla
ver, raket, vlasleeuwebek en teunisbloem, de beide 
laatsten volgens de flora van juli tot september! Een 
ruig gebiedje, dat wel, maar wat een levenslust. 
In Apeldoorn kon ik daarbij nog heel veel knopkruid 
noteren. 
Dat het straatgras en de muur nog bloeien is niets b~zon
ders, die zijn gewoon niet kapot te krijgen, maar dat ook 
de veel gevoeliger tuinplanten nog bloemen dragen tussen 
Sinterklaas en Kerst is toch wel curieus. 
Ik zag, rondlopend, goudsbloemen, paarse iberis, begonia 
sempervirens, pekbloem, stokroos, verschillende soorten 
ooievaarsbek, de doordragende aardbei, allemaal nog in 
bloei. 
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Els Koopmans kwam me vertellen, dat b~ hen het roberts
kruid nog bloeit. B~ ons toevallig niet, maar het aantal 
zaailingen is al heel groot en evenals de roze winter
postelein, de bermooievaarsbek, de kleine veldkers en de 
rankende helmbloem, maakt het zich met honderdtallen 
gereed voor de jaarl~kse aanval op borders en paden. 
En nu we toch met het komende voorjaar bezig z~n, kan 
ik nog melden, dat de blauwe druifjes, dwergiris, 
sneeuwklokjes en botanische crocus al behoorl~k boven de 
grond uitpiepen en het ons hopel~k makkel~k maken 
deze winter b~na bloeiend te overbruggen. 

")( 

Gerda van Sloten. 

robed::.skruf~ 

ENIGE AANVULLINGEN OP DE BLOEI VAN PLANTEN 
en andere merkwaardigheden eind december, zoals we die zagen 
en hoorden tussen 26/12'84 en 3/1'85. 

Planten 
Fluitekruid(hele pollen volop 

in bloei!) 
Herik 
Radjjs 
Braam 
Kervel 
Lathyrus 
O.I.Kers 
Rode spoorbloem 
Voorjaarsviolier j'\ 
Doranicum \ 
Mahonia(in volle bloei!) \ 
Arabis · 
Hazelaar(Amsterdam) 
Paardelbloem 
Witte dovenetel 
Gevlekte dovenetel 
Akkergoudsbloem 
Nieuw groen blad aan kale 
zomereik (Tongeren) 
Dolle kervel 
Grijskruid 
Siberische winterpostelein 

Zwammen 
Gele russulasoort 
Grote sponszwam 
Oesterzwam 
Fopzwam 
Paarse sch~nridderzwam 

Insecten 
Lieveheersbeestjes op 

houten paaltje 

Vogels 
voorjaarsroep Turkse 

Tortel 
2 kokmeeuwen met ge-

heel donkere koppen 
Op 7 januari t~dens 
strenge vorst(-110 C) in 
Heerde/Epe overvliegende 
ooievaar gemeld. 
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30 D~CE..MBE.R 19è3lt: 

FLU!Té-}(RUJ!J IN VOLLE J3LOfl! 
Op andere plaatsen in dit nummer komt U allerlei vondsten 
van bloeiende planten tegen in de laatste weken van 1984. 
Ook in onze rubriek in de plaatstel~ke kranten is er aan
dacht à.aH·: besteed en iedere KNNV-er zal wel z~n eigen l~stje 
hebben van planten die hem opvielen door hun onverwachte 
bloei. 
Het zou best aardig z~n om die waarnemingen te verzamelen. 
De lezers worden hierb~ uitgenodigd hun gegevens over wat 
ze aan bloeisels in november en december hebben aangetrof
fen, aan de redactie te sturen. Voorzover ze dat al niet 
gedaan hebben uiteraard. (Rubriek waarnemingen\ 

M~n laatste vondst zal me lang b~bl~ven: aan de Chevalier
laan in Tongeren, stond op 30 december, b~ het begin van onze 
massale winterexcursie, in de berm een eenzame fluitekruid
plant uitbundig te bloeien. Dat bloeiende fluitekruid zal 
voor velen het afscheid van een 
bloeiende herfst en voorwinter ge
weest z~n: direct na nieuwjaar werd 
het echt winter en toen dit stukje 
geschreven werd, vroor het zeven-
tien graden. 

Voor die opvallende winterbloei zijn 
wel oorzaken aan te w~zen. 
Het verband met het zachte najaar ligt 
voor de hand. De temperatuur in october 
b.v. lag l à zo boven normaal. De maxi
mum ... dagtemperaturen.1' normaal een 14oc, lagen in october op 
20 dagen op of boven de 15oc en 30 october was in De Bilt 
zelfs de warmste dag van de maand met een maximum van l80C. 
De afwjjkingen over november. waren zelfs nog groter. 
De gemiddelde dagtemperatuur lag ruim zoc boven de normale. 
De maximum dagtemperatuur die normaal b~na 9oc bedraagt, 
lag gedurende 23 dagen op of rond de 1ooc. Zelfs op 7 dagen 
rond de 15oc. 

Wie naar de l~sten van in december bloeiende soorten ~kt 
en daar eens over gaat nadenken, komt er al gauw toe, die 
soorten te groeperen.Het resultaat vindt U hieronder -
het is uiteraard vatbaar voor discussie. 

Wie in een ongewoon jaargetijde allerlei bloeiende planten 
vindt, gaat op allesletten wat bloemen draagt. Dat is een 
beetje misleidend want sommige soorten bloeien, zolang het 
niet vriest, eigenl~k elke winter. Tot die groep horen een 
aantal eenjarige tuin- en akkeronkruidjes zoals klein 
kruiskruid, sterremuur en paarse dovenetel. Soorten die 
kennel~k weinig gevoelig z~n voor de wisseling der sei
zoenen, kunnen kiemen,groeien en bloeien in elk jaar~e-
t~de, · 
Voor deze soorten is de temperatuur bl~kbaar niet de meest 
kritische factor. 
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Er is ook een groep planten die laat in de zomer 
bloeit en gewoon daarmee doorgaat zolang het niet 
te koud is of de nachtvorst er een eind aan maakt. 
De teunisbloem vind ik een mooi voorbeeld. De 
lange bloeias blijft doorgroeien als het weer mee 
zit, weliswaar steeds langzamer naarmate de tempe
ratuur daalt. Zo vond ik m'n laatste teunisbloeme
tje dit jaar op 5 november. 

îc.uni~bl. Veel composieten horen ook tot deze groep: herfst
~ aster, chrysanten, boerenwormkruid.Verder ook rozen. 

Een volgende groep zijn de planten die in een andere tijd 
-vaak in het voorjaar- horen te bloeien, maar onder in
vloed van het zachte weer tot een tweede bloei komen. 
De paardebloemen waren deze herfst een opvallendvoorbeeld -
al zijn er elk jaar in september en october wel ren paar 
bloeiende paardebloemen te vinden. Maar ook de margrieten, 
de madeliefjes, de dagkoekoeksbloem en het fluitekruid horen 
tot deze categorie. 

Er zijn veel andere voorbeelden. In november stond ergens 
in Arnhem een rhododendron in volle bloei. Nog vreemder was 
wat ik zelf jaren geleden eens in de buurt van Voorst zag: 
een toverhazelaar in september,die -volop in blad - bloeide 
alsof het februari was. 

Wat voor mechanisme bij deze groep werkt, weet ik niet. 
Vergissen deze planten zich eigenlijk een seizoen en is 
een tweede bloei in een zachte herfst - b.v. zoals dit 
jaar na een koude september - niet andefs dan een poging 
tot echte bloei in een verkeerd seizoen. 

Weer een andere categorie is die van de duidelijk te 
vroege bloeiers. 
In Didam bloeiden in december narcisjes. In een tuin in Epe 
stonden muurbloemen te bloeien. Bij deze planten - en er zijn 
veel andere voorbeelden - werkt duidelijk het mechanisme 
dat er een bepaalde hoeveelheid warmte nodig is om de bloem
knoppen open te laten gaan. Die hoeveelheid wordt langzaam 
opgebouwd - of de optelsom stokt tijdelijk- in koude perioden 
en als er veel zachte dagen zijn wordt de som snel bereikt. 
Een luwe standplaats kan daar natuurlijk veel aan bijdragen. 
Eenvoudig is het allemaal niet: er zijn ook planten, aller
lei bolgewassen bijvoorbeeld, die ook een bepaalde portie 
kou nodig hebben om tot bloei te komen. 
Door kunstmatig voor die kou te zorgen worden bollen 
"geprepareerd". 
Echte winterbloeiers zijn er maar weinig. De klimop is 
eigenlijk meer een -soms late - herfstbloeier. De winter
jasmijn is bij niet vriezend weer en tegen een beschut 
muurtje in elke wintermaand wel in bloei te vinden. Verder 
zjjn er enkele prunussen en naar ih: meen ook een viburnum 
die practisch midden in de winter bloemen hebben. Die 
prunussen stonden inderdaad in december prachtig rjjk te 
bloeien. Misschien moet je bij deze soorten toch denken 
aan zeer vroege voor jaarsbloeiers, \'« c;~rd(. ~,. .. :.,:. ......_ 

die een zo lage temperatuursom heb- 'oiJ>ern ~ t//.. &V 
ben, dat er weinig nodig is om ze ~W~ 
in janua~i, of z?als nu, al in decem- (~ ~ ~ \ 
ber te z1en blo~1en.. . \. 0- /7' ' 
Ook de sneeuwhelde 1s well1ch t zo 1 n ·~\___ {/ . 
soort. ~ 
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Overigens valt het op dat we het nu over uitheemse 
soorten hebben. Ze gedragen zich hier wellicht anders 
dan in hun vaderland. Van de sneeuwheide, die in de 
Alpen thuis hoort, is wel eens gedacht dat hij zich ont
wikkeld zou hebben uit ~uidafrikaanse erica-soorten 
en de bloeitijd van het zuidelijk halfrond behouden zou 
hebben. Maar, er groeien in Europa verscheidene erica's 
met normale bloeitijden, dus zo waarschijnlijk is die 
gedachte niet. 

Toevallig kwam ik deze dagen in een KNMI~publicatie 
een andere zachte herfst tegen. In de maand september 
1779 was de gemiddelde temperatuur l6.8oc. tegen 14.30 
normaal. 
Door het aanhoudend warme weer kregen kastanje-, linde
en iepebamen tot in october nieuwe blad.eren,zodat "een 
overvloedig en vrolijk lachend lentegroen deezen herfst 
versierden. Omtrent den 10 september begonnen veel 
pruime-, perzik-, abrikoos-, appel- en peerebaomen ook 
op nieuw schoon te bloeiën." 

Henk Menke. 

l BloEde~- de bomen tweema~~- o;--~en-~~ 
Zal de winter zich rekken tot mei. 1 

-----···---··- ---·----------- -- ' -·-· - ·•· ----··----- ·-------~ 

G R 0 E I T E R 0 0 K I E T S M 0 0 I S 

U I T U W B I N N E S T E ? 
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GE 

De waarnemingen zijn voor verantwoording van de waarnemer. 

Afkortingen waarnemers: EW= Mevr.E.A.Ebens-Witkamp, EKG= Mevr. E. 
Koopmans-Grommé, RK= ~wan Koster, vNo= Frans van Noorden, 
HvD= Harry van Diepen, FB= Frans Bosch, vWH= W.van Waveren Hoger
vorst, PG= P.Groen, HM= Henk Menke, ABS= Mevr. A.Herweijer-Smit. 
VOG-E..LS 
Aalscholver l/12 

9/12 

Blauwe Kiekendief 3/ll 
5/12 

Boomkruiper 10/12 

3 ex. IJssel - Marle. HvD 
l ex. IJssel b~ Houtweg. EKG 

IJsselmonding. RK 
..9 Tongerense Heide. FB 

klimt tegen het raamkozijn om- Tieke Waage
hoog op de derde etage van een mans 
flat aan de Ankerstraat. 

overvliegend Oude Apeldoornse- RK 
weg. 

4/12 op roestplaats Tongerense Heide.Han Bosch 

Buizer 

Dodaars 

3/ll 

25/ll 
30/12 

25/ll 
14/12 

4/ll 

Goudplevier 16/12 

Goudvink 8/12 
27/12 

Gr.Gele Kwikst. 13/12 

2 ex., aangevallen door vWH 
kauwtjes. 
6 ex. overtrekkend.Epe ri. ZW HvD 
polder b~ Wapenveld. Elk jaar vWH 
verbl~ft hier een b~na wit ex. 

4 ex. Kolk Hoenwaard,Wapenveld. Exc.KNNV 
17 ex. in het Apeldoorns Kanaal HvD 
van Apeldoorn-Hattem. 

ca. 15 ex. 't Bovenwater (ge
deeltel~k omd~kt stuk water 
recht tegenover de Knard~k in 
de Flevopolder). 

FB 

ca. 20 ZW boven woonw~k. vWH 
(welke?)zeer grote aantallen EKG 
trekkend over Epe, ri. ZZW. 

ongeveer 200 ex. t.h.v. Marle • FB 
In de uiterwaarden. 
tuin Veenweg Vaassen. Jan Polman 
3 ex. Oost-Ravenweg. RK 

rourageert tussen het grint FB 
in een waterplasje op een 
schuurdak. Knibbelakker Epe. 



Grote Zaagbek 

Havik 

Houtsnip 

Kleine Zwaan 

Kolgans 

Kruisbek 

Kuifduike 

Kuifeend 

Kuifmees 

Middelste 
bek 

Nonnetje 

Nijlgans 

Pestvogel 

Raaf 

Rietgans 

l/12 
30/12 

2/12 

4/ll 

l/12 
l/12 
It/12 

ll/12 

24/12 

30/12 

30/12 

25/ll 
24/12 

3/12 

10/12 
ll/12 
24/12 

26/12 

25/12 

10/12 

2/l 

14/11 

oct/nov. 

3/11 

24/11 
10/11/12 
dec. 

4 ex. Welsumerwaard 
3 ex. Uiterwaarden bij Olst 

l ex. Gortelseweg Gortel 

l ex. Dorperveldweg Epe 

HvD 
vWH 

HvD 

HvD 

50 ex.w.o. ll juv.Marlerwaarden.HvD 
41 ex. w.o. l juv.Veluwemeer. HvD 
279 ex.Ellertstrand Elburg HvD 
ri. ZW. 
56 ex. overvliegend Vaassen HvD 
ri. w. 
Vele duizenden ex. nabij het FB 
Weidevogelreservaat Flevopolder. 

Gehoord tijdens KNNV-exc. Tongeren. 

5 ex. Uiterwaarden bij Olst. 

63 ex. Welsummerwaard. 
107 ex. Welsummerwaard. 
92 ex. Welsummerwaard. 
147 ex. Welsummerwaard. 

5 ex. in de tuin Wissel. 

Lelystad-Haven 
l paar Lelystad-Haven 

3 ex. IJssel t.h.v.Houtweg 
Oene. ~ 
9 ex. w.o. 4 á' Welsummerwaard. 
8 ex. w.o. 3J' Welsummerwaard. 
ongeveer 125 ex. in een vrij 
gesloten formatie zwemmend. 
1 t Bovenwater. 

vWH 

HvD 
HvD 
HvD 
HvD 

vNo 

RK 
FB 

EKG 

HvD 
HvD 
FB 

tientallen IJssel Oene/Vorchten.vWH 

3x2 ex. in de uiterwaarden van FB 
Welsurn naar Terwolde. 

5 ex. bessen etend in een tuin Han Bosch 
aan de Wachtelenbergweg 
Bessen etend in de tuin. AHS 
l ex. Pelzerpark Epe. 

2 ex. op distels.IJsseldijk 
Welsum. 

Regelmatig enige ex.westkant 
Niersen, op 11/11 zelfs 6, 
telkens roepend rondvliegend. 
1 ex. vliegt over de Burgerenk 
Epe. 

22 ex.overvliegend ri.W.Epe. 
honderden ex.overtrekkend 

zowel in westelijke als in 
oostelijke richting. Epe. 

HvD 

PG 

FB 

HvD 
HvD 



Rietgans 

Rosse Grutto 

22/12 

22/12 

16/12 

Ruigpootbuizerd 25/11 

Sperwer 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Wilde Zwaan 

Witte 

IJsvogel 

Zwarte Specht 

aug. 

24/11 

begin 

1 

30/10 

24/12 

9/12 

9/12 

9/12 

12/12 

11/11 

1/12 

25/11 
24/12 

27/10 

1 ex. vrlj gehavend op bouwland. FB 
Marle. 
2 ex. tussen een klein groepje FB 
kolganzen. Marle. 

1 ex. uiterwaarden t.h.v.Marle. FB 

Knardljk RK 

doodgevlogen tegen ruit. Maat- vWH 
kampstraat Epe. 
Erg veel (17) meldingen uit 
november en december. Een kleine 
bloemlezing: 
Smitsveen Epe. Geslagen en ge- HvD 
plukt door havik(?). 

dec. Slaat binnen enkele uren 2 Mevr.Bakhuis 
Turkse tortels in het weitje 
Pelzerpark. 
jagend Zwartelandstr. Epe vWH 
("sloop" huisje-boompje-
beestje door de straat!) 
Slaat merel in de tuin.Pelzer~ AHS 
park. 

2 ex.luid zingend t~dens zonnig RK 
weer. Oost-Ravenweg. 

Beekweide Epe. vWH 

6 ex.(w.o. 4 juv.) IJssel t.h.v. EKG 
Houtweg 

3 ex. Dorpsbeek Epe bij brug 
over kanaal. 
4 ex. Hoophuizen 

62 ex. Veenweg Epe/Wissel 

EKG 

FB 

HvD 

1 ex.Apeldoorns kanaal Vosber- HvD 
gen Heerde.(In het vorige nr. 
stond bij de waarnemingen een 
ljsvogel op dezelfde dag en op 
bijna dezelfde plaats:Kanaal t.h.v. 
Hattem.Waarnemer:Roel Pannekoek). 
l ex. Apeldoorns kanaal. Hezen- HvD 
berg Hattem. 
Rauwenhoffweg Epe. RK 
Rauwenhoffweg ca. 2 uur later RK 
nog steeds op dezelfde plek. 

Molenweg Epe. RK 



~"· PLA~\TE.N 
Doornappel 

Kruisbladwolfs
melk 

najaar'84 tientallen exemplaren langs 
nog niet aangeplante bermen 
van een nieuwe straat in 
Apeldoorn. 

31/12 enkele meldingen van bloei 
blj deze plant. (~) 

HM 

nov. '84 in de tuin v.d.heer Duynstee HM 
te Vaassen.Een forse tweejarige 
wolfsmelk,die gemakkelijk l me-
ter hoog kan worden. Hij komt 
sporadisch spontaan in (moes)
tuinen op. 

PADDE..S\OE..LtN 
Gele Stekelzwam 26/10 

Groene Schelpzwam 9/12 

Oesterzwam 

Boomgaardzwam 

Ptychogaster 
albus of 
boompuist 

25/ll 

20/10 

25/ll 

25/ll 

Eperholt 

Zeer veel ex.op beukastobbe 
Sprengenweg Epe. 

EKG 

EKG 

Grote exemplaren op de bekende Exc.KNNV 
dikke beuk in het Kloosterbos. 
Aan een Amerikaanse esdoorn- EKG 
soort op de Markt Epe (vlak 
bij de groentekraam waar men oes~ 
terzwammen als groente aanbiedt!) 

Aan oude prunustak centrum Epe. EKG 

Imperfecte vorm van een zwam. Exc. KNNV 
Determinatie en toelichting A. Sieders: 

Bruine kaneelkleurige stuifbollen - boompuist volgens standaardlijst 
Nederlandse Paddestoelnamen. 
Kenmerken: half kogelvormig 2 - 10 cm doorsnede. Aanvankelijk wit, 

{~
·.- --" later bruinig en ruw behaard. Bij doorsnede jonge exempla
\' ( l · ren gezoneerd (concentrisch). 

t VJ.#là •l Rijpe exemplaren vallen op den duur ui teen in een bruin 
1r )~ 4 poeder. 

Ptychogaster albus is de imperfecte vorm van Oligoporus ptycho
gaster (Falck), een houtzwam, die op of blj ptychogaster albus 
voorkomt. Dit is een soort waterig-witte korstzwam, die op 
stronken van naaldbomen voorkomt, soms in stroken (resupinaat), 
maar ook met afstaande hoedjes van l tot 4 cm lang en l cm 
doorsnede. 
Deze houtzwam heb ik zelf nog niet gevonden maar is door Jahn en 
Julich beschreven. Hlj komt minder vaak voor dan Ptychogaster albus, 
de imperfecte vorm. 
Men spreekt van "imperfect" als de basidiën of asci ontbreken en de 
sporen op andere wljze worden gevormd. 
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Groene Kikker 27/ll 102 ex. in een verstopte duiker HvD 
overwinterend. Vliegveld Teuge. 

Kleine Watersala- 6/12 22 ex. in een ouderwetse ste- HvD 
mander nen drainagepijp. Veessen. 

10/ll jong ex. Tongerense Heide. FB 

VI~SëN 

Forel 13/ll Twee ex. schieten heen en te
rug in de linker bovenloop 
van de Geelmolensebeek. 

PG 

NAGEKOMEN WAARNEMINGEN 

Kokme~ 

Keep r-
4/l 

6/l 

·Raven(?) 

Grote hijster 

Ooievaar 

6/l 

6/l 

7/l 
7/l 

IJsvogel ~ Vlak 
Buizerd ~10/l 

Spe~~ 
Appelvink 

Vink 

Mezen 

Wintertaling 

Kolgans 

10/l 

9/1 

12/l 

13/1 

(Groenlandse vorm)l3/L 

Keep 
Watersnip 

14/l 
17/1 

2 ex.Zwolle met geheel donker- EKG 
bruine koppen! 
één ex. elke dag in tuin AHS 
Pelzerpark. Epe. 

2 ex. één met prooi in bek Kaspers 
(hing ca.l5 cm uit snavel). 
Tuin v.Walsumlaan. Epe. 
Elke dag in tuin.v.Walsumlaan. Kaspers. 

Kanaal Heerde (bij Postweg). 
Epe. Overvliegend. 

voor de Kerst. Motketel Nierssen. 
Na twee jaar de buizerd vlak 
bij huis.Wordt geplaagd door 
2 eksters.Gaat weg, blijft in 
de tuin. 
Jaagt geregeld in de tuin. 

Mev.Kuyper 
Gerhard 
Stegeman 
P.Groen. 
Ria de Vos 

Ria de Vos 

6 ex. in taxus, parkeerpl.A.H.E~ FB 

"slaat" in tuin Pelzerpark. AHS 

Van verschillende zijden opmerkingen 
dat er weinig mezen zijn op de voeder
tafels. Oorzaak? 

4 ex. Dorpsbeek in dorp Epe 
Zuukerweg 

EKG 

IJssel b~ Veessen. 2 ex. A.Donker 
Is deze vorm hier meer gezien 
in deze periode?De snavel is oranje i.pl.v. 
roze. 

2 ex. dat;elj_jks in tuin op voedertafel Vl'io 
opvliee;end uit beek bij L.v.Jonker vNo 


