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REDACTIE NATUURKLANKEN 
F. Bosch, (waarnemingen), Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe, 
P. Groen, Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen, 
Mevr.E.Koopmans-Grommé, Bongerdplein l, 8162 AW Epe, 
W. B~lsma, Ballastputweg 9, 8162 EN Epe, 
H. Menke, Schotakker 38, 8162 JE Epe, 
Mevr.Th.A.Herwe~er-Smit, Pelzer~ark 3, 8162 GA Epe, 

BESTUUR 
Waarn.Voorzit
ter 
Secretaris 

Nat .hist. 
secretaris 
Penningmeester 

Leden 

P. Pfaff 
Willem Dreeslaan lOl, 8161 EN Epe 
C. J. Drevl;jn, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe (Wissel) 
H.J. van Woerden, 
Vuurdoornstraat 104, 8171 XG Vaassen, 
L. van Broekhoven, 
Woest~nweg 190, 8172 CX Vaassen, 
Mevr. 0. van Basten, 
Molenkampweg 23, 8181 CA Heerde, 
Mevr. Y.M. Roelants, 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen, 
P. Pfaff, 
Willem Dreeslaan lOl, 8161 ZC Epe, 
W. Bijlsma, 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe, 
R.H.D. Heideveld, 
Brandweg 2, 8181 SW Heerde, 

WERKGROEPEK EN CONTACTADRESSEN 

Rubriek 
waarnemingen
Paddestoelen 

Vogels: 

Floristiek 

Natuurbescher
mingscommissie 
Zoogdieren 

Insecten 

F. Bosch, 
Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe, 
Mevr. H. Everaars-Wester1ing, 
DÜrst Brittlaan 37, 8181 ED. Heerde, 
H. van Diepen, 
Troelstrastraat 2, 8161 DS Epe, 
H. Menke, 
Schotakker 38, 8162 JE Epe, 
Mevr. E. Drev~n- D~kstra, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe, 
Peter Pfaff, 
Willem Dreeslaan lOl, Rl6l ZC Epe, 
Mevr. E. Koopmans-Grommé 
Bongerdplein l, 8162 AW Epe, 

tel.05780-20313 
" 05788- 3849 
" 05780-12083 
" 05780-14482 
" 05780-13010 
" 05780-13703 

"' ~ 

" 05780-16744 

" 0 57 80-126 73 

" 05788- 5390 

" 05788- 1754 

" 05782- 2821 

" 05788- 1919 

" 05780-16744 

" 05780-14482 

" 05782- 3879 

" 05780-20313 

" 05782- 2581 

" 05780-15114 

" 05780-13010 

" 05780-12673 

" 05780-16744 

" 05780-12083 

CONTRIBUTIE f. 35.- per jaar. Huisgenootleden f. 7.50 per jaar. 
Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 

ten name van: KNNV Epe/Heerde 
Gironummer van de bank: 83 00 71 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP VÓÓR l NOVEMBER s.v.p. 

.. 
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INHOUD NOYE.M!)t~E.R 1986 

Inhoud ~ 
Voorwoord 
Programma 
Vr~willig Landschapsonderhoud 
Stuurpraat 
Knotwilgen 

Redactie 

E. Drev~n I Y. Roelants 
Wim Bij ls:m.a 

Notulen Alg.Ledenverg. 28-10-'86 Chris Drev~n 
Landel~ke kampen en reizen 
Vijf dag,en Viroinval 
Vangen en weer loslaten 
Waterwildexcursie Lauwersmeer 
Noorderheide eind september 
Wildeplantenruil 
Vacantie-obsessie 
Bonte vliegers in de koude 
vleugel 
Pruimen 
Vogeltrek in Zweden 
Nazomer op Vlieland 
Fish, tin and c opper (Cornwall) 
Berlijn 
Kenia 
Het Kameleon (gedicht) 
De wintertuin in de zomer 
Op de koffie voor paddestoelen 
Aanvulling b~ artikel blz. 51 
Een kolibrie b~ de fuchsia's 
Opmerkel~k vogelgedrag 
Een goedbedoelde blunder 
Verrassing op Terschelling 
Afdelingsbibliotheek 
Mededelingen Vogelwerkgroep + 
Bekenstichting 
Uit andere bladen 
Meldt Uw waarnemingen 
Waargenomen 

Dik Kooprrans 
Agn~s Herwe~er-Smit 
Wim v.d. Bergh 
Deelnemer 
Henk Menke 
Bauke Terpstra 
Els Koopmans-Gro~m~ 

S.E.Remmelts-Geerljngs 
Roel Pannekoek 
P. Groen 
Henk Menke 
Henk van Woerè.en 
Gerda van Sloten 
A.c.w. Staring 
Wout van Soest 
Eert Koster 
Albert Sieders 
Els Koopmans-Grcmmé 
M.Witkamp/H.v.Diepen 
Fre.ns Bosch 
Anca Ebens 

P. Groen 
Redactie 
Frans Bosch 

HET VOLGEND NUMMER ---------, 
is het januari/februari nummer. Het is de I 
bedoeling om hierin net als vorig jaar, in 
hoofdzaak verslagen van eigen onderzoek en 
onderzoeken van werkgroepen op te nemen. 
De redactie ontvangt Uw copy graag vóór 15 
december a.s. Dit geldt ook voor een even- I 
tueel ontwerp voor een omslag. . 

Omslagtekening: E.Koopmans-Grommé, Overige tekeningen: G.van 
Sloten, H.van Woerden, H. Menke, S.Remmelts-Geerlings. 

Foto: Annemiek Kop 

I . 
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VOOR 'v/OORD 
De traditie getrouw bevat dit november-nummer van ons 
blad weer een verzameling vacantieherinneringen. Ook 
dit jaar stuurden verscheidene van onze leden ons korte
re of langere verhalen over natuurhistorische ervaringen 
opgedaan in hun vacantie. 
Het zijn weer zeer uiteenlopende streken waarover bericht 
wordt - van de Waddenzee tot Kenia. 

Het is natuurlijk niet alles vacantieherinnering wat de 
klok slaat in dit nummer. Daarnaast vindt U, behalve op 
zichzelf staande b~dragen, vaste rubrieken zoals aan 't 
begin het programma van komende activiteiten van de 
afdeling (noteert U even in Uw agenda?), verder verslagen 
van excursies, activiteiten van werkgroepen e.d. en als 
alt~d aan het eind de ingezonden waarnemingen van leden. 

Het leek de redactie ook de moeite waard als vast onder
deel van het t~dschrift een knipselrubriek op te nemena 
Daar is in dit nu~mer mee begonnen. 

Redactie. 

A.IL· 

\ 



maandag 
2Lj. nov.embér 

.. i' f(-1: ~ I 

VOO~ UV AGE.NDA: 

P~O~ftAMMA 

NACHTVLINDERS: RUPSEN OPKWEKEN 
Avond van de Insectenwerkgroep. Introducé's 
opgeven b~ Els Koopmans, tel. 05780-12083. 
Plaats: b~ de heer W. Tol Bonenburgerlaan 3, 

Heerde. 
T~d 20.00 uur. 

woensdag BIJEENKOMST VOGELWERKGROEP 
26 november Bespreking ervaringen 1986 
~ Bespreking plannen 1987 

/:::::~ f ~ ... Begroting 1987 
~ ~Plaats : Eper Gemeentewoning, Stationsstraat • 

..ll Tij d : 19. 30 uur. 
donderdag 
ll december 

~~ liii 

zondag 
14 december 

VACANTIEDIA-AVOND 

W~ kunnen meegenieten met de vacantiebelevenissen 
van de leden van onze afdeling. 
Wilt U dia's, foto's of tekeningen van Uw vacantie 
laten zien? geeft U dan op b~ Chris Drev~n, 
tel. 05780-126 73 Pladb: 1:. per Serne.en\..e'-'onii"Cj, StolioMsVe~o.f:: 

EXCURSIE NAAR DE PIER VAN IJMUIDEN Î\1cl:2ou . 
onder leiding van Harry van Diepen. 
Op de verlengde Zuiderpier is het alt~d goed voge
len. We verwachten o.a. eidereenden, jagers, drie
teen meeuwen, papegaaiduikers, alken, roodkeel- en 
parelduikers, strandlopers, steenlopers, ganzen, ..::J !tI t r t. sneeuwgorzen, zwarte zeeëenden. 

--- I ai L zMeenemen: warme kc ledl). ng' llac:u-dzenk, vffe~dkijkebr' tedles-d 

zaterdag 
3 januari'87 

coop, zee voge gl s, o le en roo e •• 
Vertrek: 8.00 uur A.H. te Epe (auto's) 
Terug ca. 15.00 uur. 

In verband met gezamenl~k autovervoer is opgave 
vooraf noodzakel~k b~ Harry van Diepen, tel. 
05780-15114. (meer~den 10 cent per km). 
NIEUWJAARS-WANDELING NAAR TONGEREN 
onder leiding van Chris Drev~n. 
start: 14.00 uur b~ restaurant De Witte Berken 
-A aan de Oost Ravenweg 8. 

p 

a " -

Om ~ 16.00 uur z~n we terug b~ De Witte 
Berken waar we veel leden hopen te ontmoe
ten voor onze Nieuwjaars-samenkomst! 
Het eerste "drankje" is voor rekening van 
het bestuur. 
Voor vervoer: contact opnemen met Chris 
Drev~n, tel. 05780-12673. 

"MET DE RUGZAK EN TENT DOOR SCHOTLAND" 
dia-lezing door de heer J.L. Ebrecht. 
Het boeiende verhaal over dit fascinerende 
is zeer aan te bevelen: 
Elders in dit nummer staat meer informatie 

gebied 

over 

3. 



t,. 
deze lezing. 
T~d: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe; 

20.00 uur. 

zaterdag 
31 janu~ . .ri 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE PIER VAN IJMUIDEN 
ond8r leiding van Tjalling v.d. Meer. 

... 
,?· 

De afdelingen van het gewest verzamelen om 10.00 
., uur in/bij restaurant "De Zuidpier". 

' B~ slechte weersomstandigheden wordt een wandeling 
gemaakt langs het strand en door de duinen. 
Neem Uw lidmaatschapskaart van Natuurmonumenten 
mee (indien mogel~k). 
Meenemen: warme kleding, lunchpakket, kijker. 
Opgeven vóór 24 januari 1 87 b~ Chris DrE:)Vijn, 

tel. 05780-12673 in verband met het 
regelen van vervoer. 
We r~den gezamenl~k naar IJmuiden. 

Vertrek: .±. 7.15 uur bij A.H. in Epe. 

I"'E.T Df. RL\G ZAk' t.l"l Tf:.MT t>OOQ. S C~OI LAHD 

Een toelichting van de spreker van 22 januari 1987. 
Met deze lezing willen w~ U kennis laten maken met 
Schotland. Het echte Schotland van buiten de platgetreden 
toeristische routes. 

In opzet bestaat de lezing uit twee gedeelten: 
Voor de pauze een inleiding met een hoofdzakel~k physisch 
karakter: geologische geschiedenis, geomorfologie, het 
klimaat enz. 
Hierop aansluitend nemen mj U mee voor een tocht naar 
Skye. Hier gaan we o.a. naar de geheimzinnige Coolins, een 
oer-bergland op Skye. 

Na de pauze is de inleiding meer gericht op de mensel~ke 
inbreng. Een zevenm~lsgang door de historie; mensel~ke in
vloed op het landschap, flora en fauna. 
Vervolgens een kampeer-zwerftocht door de Cairngorms, 
het bergland tussen Breamar en Aviemore. 

J.L. Ebrecht. 

-----~-----------,-

/J~o/:;s 
ÜMSLAGONT\JE_RP NATUURKLANKEN I ) 3 ~;z I 

Wie van U wil een ontwerp maken1 voor de voorkant van 
Natuurklanken van januari/februari? Het mÓet een vol
ledige voorpagina z~n, met naarfi--van -b_et jblad, KNNV
afdeling en datum, op ware grootte, met~zwarte inkt 
(ev. viltpen) op wit papier. 

B~ meerdere inzendingen kiest de redactie er een uit 
die dAn gebruikt wordt. 

We hopen op veel creativiteit van onze leden. 

De Redactie • 
.....__ __________ ~---------------------------J 



\' RIJWILLIG LANDSCHAP~~~?:.~o~.[_J. ~ 
Het seizoen voor het landschapsonderhoud is aangebroken. Op 
zaterdag 11 oktober beginen we weer met het opknappen van de 
natuurterreintjes in Vaassen. Aangezien de opkomst de afge
lopen winter niet overweldigend was, vraagt de natuurbescher
mingscommissie van de K.N.N.V. een ieder, die er voor voelt 
op 2en gezellige manier mee te helpen ons landschap te bewa
ren, te komen meedoen. 
Voor gereedschap, koffie en soep wordt gezorgd. 

We werken steeds op de 2e zaterdag van de maand en beginnen 
om half 10. De bedoeling is om 's middags door te gaan, maar 
diegenen, die alleen een halve dag kunnen, zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. 
Het programma voor· de komende tijd ziet er als volgt uit: 
11 oktober :jeneverbesterrein ten zuiden van Elspeterweg 

(ingang t.o. camping de Drieskamp), verwijderen 
van opslag 

8 november:idem, of jeneverbesterrein Elspeterweg/hoek Kor-
tenbroekweg 

13 december:jeneverbesterrein hoek Kortenbroekweg 
10 januari :idem 
14 februari:"Landje van Jonker", dunnen van de bosrand 

(bij de Boerweg in Wissel) 
14 maart :idem 

Aan het begin van iedere werkdag zal verteld worden wat er 
gedaan moet worden en waarom. 
Wij hopen op een grote opkomst! 

Voor nadere inlichtingen: 

Natuurbeschermingscommissie Koninklijke Nederlandse Natuurhis
torische Vereniging 

Eveline Drevijn 
Wisselseweg 78 
8162 RN Epe (Wissel) 
05780-12673 

Bij een familie aal te Peking 

Yvonne Roelants 
Sprengenkampweg 4 
8171 RL Vaassen 
05788-1919 

Sprak op zekere dag pa Ling tot ma Ling: 
"Aal, al vertoont de temperatuur reeds daling, 
Aan de winter heb ik maling r 
Als jij in m'n armen bent, darling!" 

R.P. 

5'. 
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Het is alweer enige tijd geleden dat deze rubriek in Natuur
klanken is verschenen. 
Dit hoeft natuurlijk niet te betekenen dat de afgelopen maan
den het bestuur op zijn lauweren heeft gerust en vol belang
stelling heeft toegekeken hoe de leden zich met diverse 
georganiseerde lezingen en excursies hebben vermaakt. 

Voordat het programma van een periode vastgesteld is, wordt 
door het bestuur uitgebreid van gedachten gewisseld over wat 
interessant voor de leden kan zijn. Zijn de voorstellen goed
gekeurd en is het programma vastgesteld, dan moet de secre
taris met de voorgestelde sprekers contact opnemen en nagaan 
of de betreffende data in de agenda van de sprekers passen. 

Hiermee is in het kort de samenstelling van een programma 
weergegeven. 
Buiten het samenstellen van het programma moet het bestuur 
nog meer taken verrichten, b.v. het contact onderhouden met 
diverse organisaties die dezelfde doelstellingen nastreven 
als onze afdeling. 
Het uitschrijven van eventuele extra ledenvergaderingen in
dien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. Het bijwonen 
van de VV (Vertegenwoordigende Vergadering) die ditmaal op 
l november plaats vond te Amersfoort (Hoogland). 
Op deze VV (waar iedereen welkom is) zijn deze keer weer een 
aantal belangrijke en interessante punten aan de orde geko
men zoals: 
Het promoten van de KNNV door middel van stickers, balpennen, 
schrijfbloes en de groene winkel aan de Oudegracht 237 te 
Utrecht, die elke woensdag-, donderdag-,vrijdagmiddag en 
zaterdagmorgen geopend is; 
Een zeer fraaie propaganda diaserie met geluid van de afdeling 
Veendam (zij gaan hiermee 11 de boer op 11

); 

Een film van de ARC (Algemene Reis Commissie) over een vaar
kamp op het IJsselmeer en de Waddenzee, van een aantal jaren 
geleden; 
Het vaststellen van de begrotingen en goedkeuren van de 
staat van baten en lasten van de diverse commissies en van 
de vereniging; 
Het ~er(her)kiezen van aftredende en nieuwe leden van het 
Hoofdbestuur (Dik Koopmans is in het HB gekozen); 
Voor het komende verenigingsjaar een voorlopig programma 
van kampen en reizen aankondigen; 
En last but not least: 
Het vaststellen en goedkeuren, na het aanbrengen van een aan
tal amendementen, van de nieuwe Statuten en het Huishoudelijk 
reglement, waardoor de vereniging nu volledige rechtspersoon
lijkheid bezit. 
Dit heeft ook tot gevolg dat voor de afdeling nu gewijzigde 
statuten en een nieuw huishoudelijk reglement vastgesteld 
moeten worden. 
Dit zal nog wel de nodige werkzaamheden van het bestuur 
vragen. 



Nadat het bestuur van de afdeling zich heeft gebogen over de 
opgestelde Statuten en het Huishoudel~k reglement, zullen 
t~dens de algemene ledenvergadering van de afdeling in maart 
de Statuten en het Huishoudel~k reglement goedgekeurd moeten 
worden. 

Zo ziet U, dat ook het bestuur z~n steentje b~draagt aan het 
functioneren van de afdeling. 

Tot slot vraagt het bestuur van U om t~dens de excursies en 
de lezingen van Uw belangstelling te laten bl~ken door een 
massale opkomst, het schr~ven van artikelen in Natuurklanken 
over het meemaken van een excursie of iets wat U interessant 
en de moeite waard vindt omtrent een gebeurtenis in de 
natuur. 

En bezoek de groene winkel in Utrecht een keer als U toch 
in de buurt bent en steun de vereniging dan door het kopen 
van propagandamateriaal, Wetenschappel~ke Mededelingen of 
ander materiaal,waarvoor U belangstelling heeft. 

'v./1·m b~ls mcl 

,, ONZE. TELGEN RE.IZE.tv' 7 MAA~ 
\<I'::J 2\j\\1 Al TE. D\tP GtVOi2TE..LD" 

"Ach", sprak een eendagsvlieg in Doorn, 
"hoe heerlijk is het ochtendgloren 
en hoe verrukkel~k het uur 
waarop het laaiend zonnevuur 
verstild ter kimme wordt gedreven! 
Men moest twee dagen kunnen leven". 

Kees Stip 

f· 
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NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING IN DE 
EPER GEMEENTEWONING dd. 28 october 1986. 
=============================================== 
Aanwezig: 28 leden. 
Afzeggingen: de heer en mevrouw Koopmans, de heer Heideveld 

en de heer Verrreulen. 

BESTUURSVERANDERING 

Peter Pfaff leidt de 
ledenvergadering die 
voorzitter optreden. 

vergadering en zal tot de algemene 
in maar~gehouden wordt, als vervangend 

Hetbestuur hoopt dan nieuwe bestuursleden te kunnen begroeten. 

De voorzitter geeft een korte toelichting over het aftreden 
van de heren Van Diepen en Van Broekhoven. 
H~ bedankt beiden voor het werk dat z~ voor onze afdeling 
hebben verricht. 

ABONNEMENT. NATUURKLANKEN 

Het bestuur zal zich buigen over de vraag of we tot twee 
soorten abonnementen kunnen komen nl. een met en een zonder 
portokosten. 
Ook wordt in overweging genomen of een bevriend lid Natuur
klanken naar een abonnee kan brengen. 

De vergadering had begrip voor de verhoging van abonnements
kosten gezien de hoge druk- en portokosten van Natuurklanken. 

CONTRIBUTIEVERHOGING 

Met één stem tegen is de verhoging van de contributie 
naar f. 35.- voor leden en naar f.' 7. 50 voor huisgenootleden 
aangenomen. 

De contributieverhoging is noodzakel~k geworden door een aan
tal veranderingen die b~ de vereniging plaats zullen vinden. 
- De vereniging gaat de ledenadministratie zelf b~houden, 

waarvoor de benodigde apparatuur aangeschaft is. 
- De diverse corrmissies van de vereniging (die voor alle 

KNNV-ers werkzaam z~n) moesten voor publicatie in Natura 
betalen. Dit was een vreemde zaak, zodat er nu een regeling 
getroffen is om deze commissies nog maar een gedeelte van 
de kosten te laten voldoen. 

- Het huren van een pand in Utrecht waar het bureau, de ad
ministratie en de winkel ondergebracht z~n. 

- Het te werk stellen van een betaalde kracht voor halve da-
gen t.b.v. de administratie. 

Door dit alles ziet het verenigingsbestuur zich genoodzaakt 
de afdracht door de afdelingen aan de vereniging te verhogen. 

Verder heeft ook de afdeling hogere uitgaven als gevolg van 
de toegenomen kosten van o.a. porto, zaalhuur en Natuurklanken, ( 
die door inkomsten gedekt moeten worden. 
Deze zaken b~ elkaar: de verhoogde afdracht en hogere afde
lingskosten, dwingen het bestuur om tot de voorgestelde 
contributieverhoging over te gaan. 

Het bestuur zal het voorstel overwegen om leden voor wie de 
verhoging een groot bezwaar is, korting te geven. 



L 0 l'--\ D E..L Y 1<. G teE U R t N "' .c~. \< .1'-1. r\ .\/ . 9· 
VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING 

De voorzitter kondigt de Landelijke Vertegenwoordigende Verga
dering op zaterdag l november aan en deelt mee dat ons lid 
Dik Koopmans candidaat is voor het Hoofdbestuur. · 

Niemand had iets voor de rondvraag, zodat om 19.45 uur de 
vergadering gesloten kon worden. 

Secretaris: Chris Drevijn. 

P.S. Dik is inmiddels benoemd. Proficiat! 

\mN HARTE AANBEVOLEN! I 
LAtH>t.L~Kt. KAt'lPE:.N E."" l<E.\Z tti. di-4_,~ /):;:::·:.{ 
Voor U opgetekend op de Vertegenwoordigende_~ergadering op 
l november jl.: r==-~g~Y/ 

Hemelvaart: 27- 31 mei 1987 ~~__; 
Lengerich 
Raturn 
Wieringen 
Vaarkamp 
Brakel 

(Teutoburgerwoud, Duitsland) 
(Achterhoek) 
(Noord Holland) 
(Wadden) 
(België, geomorfologisch kamp). 

Hemelvaart-Pinksteren: 28 mei - 8 juni 

Orval (Belgische Ardennen) 

Pinksteren: ~ 

Lengerich 

.juni 

(Teutoburgerwoud, 
(Achterhoek) 
(Zuid Beveland) 

Duitsland) 
Raturn 
Oudelande 

ZOMEE 

15 - 29 juni 
29/6-13 juli 
13 - 27 juli 
27/7-10 aug. 

Terschelling 
Bessans (Vanoise,Frankrijk) 

11 

11 

Yorkshire Moors (Engeland) 6 - 20 juli 

13 - 27 juli 
27/7-10 aug. 

Cap Fréhel (Bretagne~ Frankrijk) 
11 11 

HERFST 

17 - 24 oct. Terschelling (kamphuis) 

REIZ=EN~·~H=O~T~E=L=S~e~·~d~. 

2?. april - 6 mei Zuid Spanje (vlieg -bus) 
La Calamine (België) 4 - 9 mei 

29 mei -16 juni 
13 -27 juni 

Montafon (Oostenrijk) 
Öland (Zweden) Eigen 

13 -28 juli Noorwegen (bustocht) 
9 -22 aug. Val Sinestra(Zwitserland) 

Voor details: zie winter-Natura's. 

vervoer. 
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Forellen, die de waterval in het riviertje Hermeton op
springen, twee waterspreeuwen scharrelend langs de oever, 
prikkeldraad dat scherp was, een draaihek door dat geen 
draaihek was, zie daar de ervaringen van tien minuten ex
cursie in de schitterende streek van de Coudroz. 
Wel waren er sommigen die terug wilden omdat het ging rege
nen, maar dat half uur regen z~n we goed doorgekomen, on
danks het vastlopen in een sleedoorn-bramenbos op een 
steile helling. 

En wat een schitterend weer hebben wij negentienen verder 
genoten, terw~l U in Holland ons beklaagde over regen en 
wind. 
Dit jaar hebben we het wel zeer getroffen in Batiment II van 
het Centre Marie Victorin te Vierves, een biologisch studie
centrum van de provincie Namen. We z~n veel dank verschul
digd aan de Belgische leiding: Kurt en Brigitte Hofmans, 
die niet alleen een viertal f~ne excursies leidden, maar 
ook een paar avonden met biologische wederwaardigheden van 
de streek verzorgden in het kleine amphitheatertje van het 
centrum. 

We leerden de geomorphologische terreinen van het natuur
reservaat Hermeton-Viroin kennen: Condroz, Fagnes, Cales-
t-iè~L en Ardennen. En we zagen een verschillend plantendek 

met d$ verschillen in de daarin voorkomende dieren. Als 
toetssteen gebruikte Kurt de verschillende soorten sprink
hanen, die in dit deel van België voorkomen. En reken maar, 
dat we daar op zullen letten nu we ze kennen; Boomsprinkhaan, 
braamsprinkhaan, veldkrekel, sprietknopje, o nee, knopsprietje, 
kortvleugelige veldsprinkhaan, het negertje en het wijfje van 
de goudsprinkhaan met haar rode d~en. 

Twee echte Waalsen, Germaine en Irène,schotelden ons iedere 
dag precies op t~d een goede maalt~d voor. En als er nog 
t~d was deden we 1 s avonds spelletjes. Ik heb het moeten 
afleggen tegen Kurt met "vier op een rij". Maar volgende 
keer neem ik revanche. 

Want voor allen die aan dit herfstkamp van onze afdeling 
deelnamen staat vast dat het een van de best verlopen 
vacanties is geweest en dat we hier zeker nog eens terug 
komen. 

En over onze vele natuurhistorische ervaringen zult U 
binnenkort meer vernemen. 

Dik Koopmans. 
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Om half acht zouden we vertrekken b~ de Keet. Dit werd echter 
uitgesteld tot tien voor acht doordat ~~n van de excursieleden 
zich verslapen had! 

Aanwezig waren in totaal zo 1 n 14 mensen. _ Op de heenweg werd 
de auto gevolgd van H. van Diepen, dit resulteerde j_n een 
frequent links, rechts, links, rechts afslaan zodat het af 
en toe meer weg had van een sterrit of zoiets. 
Maar goed, landschappelijk gezien was het op deze manier wel 
leuker dan wanneer we de kortere snelweg genomen hadden. 

Om tien uur was afgesproken met de excursieleider Gerard 
Mast: b~ de Dokkumer Nieuwe Z~len. Daar werd vervolgens 
afgesproken om eerst over een gedeelte van het oude land 
te r~den en dat we 1 s middags o.a. naar een belangr~ke concen
tratie waterwild zouden gaan kijken. 

De gehele excursie werd gekenmerkt door veel autor~den en af 
en toe uitstappen om ergens naar te k~ken. Er werd gestopt 
b~ concentraties goudplevieren,die vr~ talr~k aanwezig waren. 
Ook zagen we concentraties smienten en een enkele kiekendief. 

's Middags zouden we als hoogtepunt een bezoek brengen aan de 
Rug; een plaats vanwaar grote eencentraties waterwild te zien 
zijn. (Vorig jaar zag ik hier o.a. twee slechtvalken! ) • Al 
lopend gingen we op weg. Eindel~k uit de auto's. ~aar helaas, 
na enkele honderden meters gelopen te hebben kwamen we voor 
een hek te staan en G. 1'"1ast reageerde met: "vroeger kon je 
hier altijd gewoon doorlopen! 11 Het einde van het verbaal was 
dat we inderdaad konden doorlopen, maar wel weer terug naat 
de auto's! 

Besloten werd door G. Mast dat we naar een andere (met de 
auto bereikbare) waterwildconcentratie zouden gaan. Onderweg 
hierheen zagen mj althans nog een prachtige ruigpootbuizerd! 
Op deze alternatieve plaats waren vr~ veel p~lstaarten te 
zien,waarvan een enkel exemplaar nog in zomerkleed verkeerde. 

Tot zover de vogelwaarnemingen. 
Dit verslag zou niet compleet z~n als we niet stil zouden 
staan b~ de continu voortdurende bedreigingen die dit gebied 
aantasten. 
Allereerst is daar de recreatie, waaronder ondermeer surfers, 
die de noodzakel~ke rust verstoren. 
Verder vinden er militaire activiteiten plaats en als klap op 
de vuurp~l (letterl~k wellicht) is er een kruitfabriek ge
stationeerd. We kunnen zonder meer met enige oprechte zorg 
de toekomst van dit prachtige gebied tegemoet zien. 

/ ..!?__..~ ':> 

s (_~- )__:,~ t; 
qronde.\12-nde ~ 

p Sü b:u~ d::e"' 

W. van den Bergh. 

(~~n van de excursieleden)~ 



Op 30 augustus jl. gingen we met "wisselend weer 11 in het 
Koot wijker Veen op jacht naar vlinders en insecten onder 
de enthousiaste leiding van Bauke Terpstra. 
Het was helaas weer een klein groepje waar we mee op pad 
ginger., maar wel heel enthousiast. 

We hebben al wandelend rond het ven nog vrij veel interes
sante dieren gevonden. Otto ving in z 1 n net alles wat te
woog, kwam derhalve opgewekt met een piepklein kikkertje 
aanzetten, maar ook met een van de vele krekeltjesinmet een 
fraaie roofvlieg. 
We vonden al wandelend ananasgallen (een knopgal) en o. a_. 
een bonte gal op de eikeboompjes, een boswesp, diverse 
soorten sluipwespen, diverse waterjuffers, een . 
heidelibel, een "lantaarntje" (een libel met een li.cht vlekje 
op het achterlijfje), een hooibeestje, een vuurvlindertje, 
de heidevlinder, een rneriansborstel (rups), een rups van 
de psi-vlinder, het gamma-uiltje, vele, vele grasmotjesJ 
sprinkhanen en vcor de floristen: de zonnedauw (de kleine 
zonnedauw) en de grondster. 

De dopheide was nog in volle (tweede)bloei en tot onze 
grote vreugde hoorden Henk van Woerden en Els de roep van 
roofvogels. Er werd ijverig gespeurd en ja hoor, hoog in 
de lucht werden zes roofvogels gesignaleerd, waarvan er 
door Els zeker 4 als wespendieven werden herkend. 
De trek van de vogels was waarschijnlijk al in volle gang. 
Het was een prachtig gezicht, het cirkelen van deze vogels 
in de wolkenlucht! 

Bauke wist met z 1 n kennis van de vele "beestjes" onze 
aandacht steeds geboeid te houden. Hij wees ons ook op een 
paar in onze streek zeer zeldzame mierennesten-Deze butskop
mieren rraken een nest van veel fijner materiaal dan de ge
wone bosmieren. Je ziet er niet zo veel bijzonders aan, maar 
als je er met de vlakke hand even op tikt, komen de miertjes 
met honderden tevoorschijn, een heel merkwaardig gezicht. 

I'Yler\ ~VIl. 
'<l t>rsbz.l 
r rL<ps J 

IN 5 lC 1 E.NCTRO(J' : 

Agnès Herweijer-Smit. 
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(Een excursieverslag). 

Helder water stromend door gemetselde gootjes in een gort
droog heideveld, een groepje moeflons, dat net zo nieuwsgierig 
naar ons hljkt als mj naar hen en een aantal op ezels l~kende 
paarden b~ een voerbak. Dat z~n de eerste beelden, die me 
voor de geest komen als ik terugdenk aan de excursie door 
"De Noorderhei de" op 28 september jl. 

Iedereen leek wel op pad om van deze laatste septemberzondag 
te genieten. Maar op"De Noorderheide" kwamen we behalve onze 
22 excursie-genoten, geen mens tegen. Het gebied is nl. niet 
toegankel~k voor publiek. Alleen onder leiding van Adrfu 
Hottinga konden we het ~zeren hek binnentreden, als kwamen 
we in een heiligdom. Dat idee van een heiligdom heb ik van 
dit gebied van m~n jeugd af gehad, zo vaak als we langs het 
onverbiddel~ke hek fietsten van dit particuliere terrein 
met z~n statige landhuis. 250 ha ervan zUn nu onder de hoede 
gekomen van Staatsbosbeheer. Met grote zorg is men vervuld 
over de toekomst van de heidevelden in dit stuk Veluwe. 

De struikheide is er voor een zeer groot deel dood, een lot 
dat deze planten met vele soortgenoten delen in ons land. 
Maar doordat hier vooral oude heide staat is het sterfte
percentage erg hoog. Plaggen wordt een te kostbare zaak! 

Merkwaardig in het terrein is ook de armoede aan grassen 
(behalve het door het wild niet geliefde :illjpestro'otje). 
Deze is ontstaan door jarenlange overbegrazing door het 
wild. 
De 35 damherten, de 40 moeflons en de Przwalskipaarden moe
ten dan ook worden b~gevoerd. Deze paarden zijn een nieuwe 
verschijning in het terrein. Het is een fokgroep van dit 
wilde-paardenras. 
In 1878 werden de laatste echte wilde paarden van de hele 
wereld ontdekt door een Poolse kolonel in Russische dienst, 
Nikolai Michailovitch Przwalski, tijdens zijn ontdekkings
reizen in Centraal Azië. Een trieste historie van afschie
ten volgde, zodat er sinds 1968 daar geen exemplaren meer 
in het wild z~n gezien. 
Ongeveer 600 Przwalskipaarden leven nu nog in gevangenschap 
o.a. in dierentuinen. Inteelt is daar onvermijdel~k. 
Met geld van het Wereld Natuur Fonds heeft men nu fokgroepen 
samengesteld uit exemplaren van verzamelingen uit de hele 
wereld. Dit alles dankzij de activiteiten van de "Stichting 
voor Behoud en Bescherming van het Przwalskipaard", waaruit 
weer de Stichting "Reservaten Przwalskipaarden" voortkwam. 
Doel is de dieren in een natuurlijke omgeving uit te zetten 
en zo zelfstandig te maken, dat hun nakomelingen in het 
wild kunnen worden losgelaten. 
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Het voor zichzelf zorgen is echter in het 
gras-en kruiden-arme veld hier onmogel~k. 
Voerweiden, hooi en brokken vormen het 
voornaamste voedsel. De enige planten die 
in het bos in redel~k aantal staan, z~n bos
bessen, maar die eet het wild niet. 

Merkwaardig vervormde jonge sparretjes bl~ken 
hun Bonsai-achtige vormen te hebben gekregen 
door vraat van de damherten, waarvoor ze ook 
aangeplant worden. 

De boompjes hebben onderaan warrige, korte 
takjes en daarboven een lange "top". Ze vror

,,bon~c.t"l"!5po.rnu.je.. den ook wel opgehaald door Burgers Dierenpark 
in Arnhem om als kuilvoer voor elanden en 

rendieren te worden verwerkt! 

In het ~olvende landschap met z~n boomgroepen verwacht je 
ook reeen, maar deze ontbreken, omdat ze de aanwezigheid van 
de onrustig rondtrekkende moeflons niet verdragen. 

Dat het vliegend hert,onze grootste nederlandse kever, hier 
nog vr~ veel voorkomt, is waarsch~nl~k mede te danken aan 
het feit, dat men er alle wilde zw~nen heeft afgeschoten. 
Deze varkens hebben de gewoonte de grond om de oude eike ~ 
stobben, woonplaats van de keverlarven, rigoreus om te 
woelen en de larven op te eten. 

Een andere keversoort die we veel zagen (vliegende herten 
v~onden we niet die dag) waren de mestkevers. Ze hadden 
zich soms helemaal ingegraven in de paardev~gen. Op die
zelfde mest vonden we ook nog heldergele 
paddestoeltjes met een fijn ring et je om de orcm·Jt' he.k-e..-.z~a ..... 
steel(kleefsteelstropharia's bleken het 
na determinatie te zijn). ~
Andere zwammen waren de oranje bekerzwam-~ 
men op het kale bospad en een fraai groep--- .z-~=5-, 
je koningsmantels op een dennestobbe en ~~ · _. - 1fiJ 
de onvermijdelijk aanwezige honingzwammen. ~ -~~---
Maar nu over de vreemde watergoten. Ze 
maken deel uit van een uitgebreid irrigatiestelsel, dat 
kunstmatige v~vers van water moest voorzien. De v~vers z~n 
voor een groot deel nog intact, maar doordat het geheel 
niet meer onderhouden is, staan veel _goten droog. Het 
water is behalve voor het wild ook van belang voor zaad
etende vogels als kruisbek en s~sje, voor Nederland zeld
zame broedvogels, waarvan hier broedgevallen zijn vastge
steld. 

Amfibiën als rugstreeppad,. kleine watersalamander, heikik
ker en groene kikker zetten er hun eieren af. De laatste 
soort komt hier alleen voor dankz~ het feit dat de enige 
pomp die nu nog in bedr~f is, het niet-zure grondwater op
pompt. 
Ook adder en ringslangkomen .er voor. 

Het water zorgde mede voor de aanwezigheid van grote libel
len en een grote gele kwikstaart. 



Het was een fijne wandeling in een onbekend gebied dat, als 
de plannen eens verwezenlijkt kunnen worden, deel zal geen 
uitmaken van een groot aaneengesloten natuurgebied op onze 
Veluwe. 
Mede naar gegevens van Adri Hottinga. 

Een deelnemer. 

Gevraag_Q Aangeboden 
Planten van: 

nagelkruid 
boerenwormkruid 
paarse dovenetel 
teunisbloem 
dagkoekoeksbloem 
vrouwenmantel 
vijfvingerkruid 

wederik 
penningkruid 
kruipend zenegroen 
ereprijs 

Als ruilobject zijn bos-, 
vijver- of tuinplanten 
welkom! 

geranium (wilde) 
donzige klis 
kruizemunt. 

B.Koster 
Oost Ravenweg 3 
Epe. tel.05780-l4069 

Zaad van blauwe monnikskap 
plantjes van Perzische bereklauw 
Vergeetmijniet jes 

A. Herweijer-Smit 
Pelzerpark 3 
Epe. tel.05780-l3703 

Zaad van bleekgele hennepnetel 
en dauwnetel. 

Planten van slangekruid 

E.Koopmans-Grommé 
Bongerdplein l 
Epe. tel.05780-l2083 

F.Bosch 
Eikelkamp 65 
Epe. tel. 05780-20313 

Perzische Bereklauw is een prachtige schermbloem 
die op een goede standplaats 2 à 3 meter hoog kan 
worden. Hij houdt van vochtige humusrijke grond er
schaduw. 
Het is voor sommige mensen geen "katje" .om zonder hand
schoenen aan te pakken: voor wie er gevoelig voor is 
kan aanraking blaren veroorzaken. 
Maar als U de ruimte hebt en U niet de behoefte hebt 
om hem te aaien, kan hij een sieraad in Uw tuin zijn. 
Het is een twee à driejarige plant die na de bloei 
sterft. 

Henk Menke"' 
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De laatste jaren heb ik t~dens vacanties er een gewoonte 
van gemaakt om me gedurende allerlei omzwervingen te ver
diepen in een bepaald natuurhistorisch onderwerp, dat ffie 
op dat moment erg aansprak. Maar t~dens de vacanties van de 
afgelopen jaren betrap ik mijzelf er steeds vaker op dat 
m'n belangstelling meer en meer afdwaalt naar iets dat me 
steeds vaker gaat intrigeren, soms zodanig dat ik h~t ge
vaar loop aan andere belevenissen voorb~ te gaan. 

Want orchideetjes,en met nadruk zeg ik orchideetjes, obse
deren me steeds vaker. Voor velen heeft het woord "orchidee" 
een haast magische klank en onget~jfeld denken we daarb~ 
aan de vele tropische juwelen die van hoog tot laag het 
complexe tropische bos kunnen sieren. Maar veel van de 
fraai gevormde en gekleurde orchideeën,die we van onze 
bloemisten kennen, hebben nog nooit een tropisch bos gezien, 
laat staan dat ze er gebloeid hebben, doch z~n ontsproten 
aan het technisch geknutsel van vele prettig gestoorde 
hybridenkwekers. En ze hebben er al wat afgekruist, vele 
tienduizenden hybriden brachten een ongekend veelvoud aan 
mensen in verrukking, die zich vergaapten aan hun bizarre 
vormen en kleuren. 

Maar m~ spreken de wilde stamvaders/moeders meer aan, ver
smolten in een bloem. Met name de op het eerste gezicht on
aanzienl~ke mini-soorten, uit de grootste plantenfamilie met 
naar schatting zo'n 25.000 soorten verspreid over de hele 
wereld, boeien me steeds meer. Ze z~n wat betreft hun uiter
l~k, aanpassingsvermogen en hun vele ingenieuze foefjes 
niet te vergel~ken met welke plantengroep dan ook. 

Orchideeën en tropische oerwouden worden meestal in één 
adem genoemd, maar veel mensen zullen verbaasfi opl~ken 
als ze horen dat orchideeën even goed ~roeien in gematigder 
streken, zelfs tot in Noord-Scandinavie en IJsland, waar ze 
vaak in het voorjaar worden overspoeld door ijzig smeltwater 
of blakend tevoorschijn komen op plaatsen waar nog maar net 
een dik pak sneeuw is verdwenen. En wat zuidel~ker, in de 
Alpen bijvoorbeeld, waar ze ons kunnen verrassen tot hoogten 
van~ 2700 m., in elk geval op plaatsen waar de omstandig
heden extreme vormen kunnen aannemen. 

Eén van de eerste plantjes die in Noorwegen op koude. 
hoogten m'n warme belangstelling trokken, was de koraalwortel 
(Corallorhizida trifida), een nietig haast onbetekenend 
plantje, klein, kaal, bladerloos en bleekgroen tot purper
bruin van kleur. Dit laatste waarschijnlijk door de overma
tige aanwezigheid van de kleurstof anthocyaan.opgenomen 
uit de zwakzure sphagnummoerassen waarin deze plantjes te 
vinden zijn. 
Bij nadere bestudering blijken deze 10 tot 15 cm. hoge plant
jes heuse orchideeën-bloempjes te bezitten die met behulp 
van een loupe alle bloemdelen te zien geven die zo ken-



merkend zijn voor een orchidee, de drie kelkbladen, de drie 
kroonbladen, waarvan ~et onderste meestal is uitgegroeid tot 
een lip van een vaak bijzondere vorm ~en verder de zuil waarop 
zowel de vrouwelijke als de mannelijke delen zijn te vinden. 
De koraalwortel blijkt vroeger tot de saprophyten te zijn ge
rekend, maar bij nauwkeuriger bestudering heeft men ontdekt 
dat ze parasiteren op bepaalde schimmels die op hun beurt 
van andere rottende stoffen leven. 
Twee andere fraaie miniatuurtjes die na veel speurwerk hun 
groeiplaats vrijgaven zijn het eenblad (Malaxis monophyllos) 
en de kleine keverorchis (Listera Cordata). Vooral het zoe
ken naar dit laatste orchideetje, vaak maar 6 of 7 cm hoog, 
was te vergelijken met het zoeken naar de bekende speld in 
de hooiberg; maar dan een hooikleurige speld. 
Bij deze tweebladige plantjes is vergissen uitgesloten. 
Determinatie geeft geen problemen: de 7 mm grote groenbruine 
bloempjes zijn vooral aan hun gevorkte lip goed herkenbaar. 
Naar mijn ideeJverdient dit bloempje een schoonheidsprijs voor 

E~- gratie en eenvoud. 

\}. 

ble~d 
Zoals gezegd is het zoeken naar deze nieti-

KI(,Y,e. kevu. 
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ge plantjes een heksenwerk, maar na veel 
geduld en driftig oefenwerk blijk je ze va
ker en beter te kunnen herkennen in aller
lei zure struweeltjes en op door dennenaal
den gevormde humus. In Noorwegen zijn deze 
orchideetjes wel de meest onopvallende 
plantjes. Eén teleurstelling bleef mij 
echter achtervolgen, want de in Scandina
vië groeiende dwergorchis (Chamorchis 
alpina) hield haar groeiplaatsen hardnek
kig verborgen ondanks jaren vruchteloos 
getuur. 

Het vervolg van de speurtocht naar deze minzame miniportretjes 
speelde zich deze zomer af in Oostenrijk, waar met name de 
kalkrijke Lienzer Dolomieten en het imponerende Grosz-Venediger 
massief diverse prijzen uit deze löterij bleken te bevatten. 
Hier stond op sommige uitbundig bloeiende almen het meest 
geliefde alpenbloempje te pronken: de zwarte vanille-orchis. 
(Nigritella nigra) of Schwarzes KohlrÖschen zoals de Oosten
rijkers dit nationale bezit noemen. Dit naar vanille ruikende 
orchideetje heeft een bijzonderheid die we van andere orchi
deeën niet kennen. Waar, bij de meeste bloemen van orchideeën 
voor het ontluiken van de bloem, deze zodanig draait dat de 
lip naar onder komt, blijft deze bij de vanille-orchis boven 
staan. Een eigenwijs karaktertrekje van dit aardige orchideetje. 

In de meeste bergweiden, zelfs tot aan de poolcirkel en de 
zuidkant van de Lofoten, vinden we nog zo'n simpel orchi
deetje dat vooral in Noorwegen heel gemakkelijk is te vinden 
op de door schapen en rendieren afgegraasde berghellingen. 
Wit en eenvoudig markeren ze soms massaal nun groeiplaatsen. 
Eveneens wit, eenvoudig,maar beduidend minder algemeen vond 
ik deze dennenorchis (Goodyera repens) soms in groepjes bij-
een in de donkere Oostenrijkse dennenbossen, waaronder ze in 
hun drang naar licht heel lange dunne stengels kunnen vormen. 



Hieraan kunnen een twintigtal helder witte 
die allemaal bezet zijn met vele klierharen 
makkelijk doen herkennen. 
De kroon- en kelkbladen, ook wel petalen 
en sepalen genoemd, zijn er ver naar voren 
gevouwen, als willen ze het zuiltje, de 
bakermat van hun voortbestaan, beschermen. 
Evenals het vorige plantje bewonen ze het 
grootste deel van Europa, waar ze overi
gens hoge eisen stellen aan hun groei
plaatsen. Overigens stellen de meeste or
chideeën hoge eisen aan hun omgeving. 
Temperatuur, vochtigheid, licht of 

bloempjes zitten, 
die dit bloempje 

schaduw zijn zaken die hun microklimaatje 
bepalen waar ze zich al of niet thuis 
voelen. C\1al"r"ore-hi~ '~\ 
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Zo ook bij de Herminturn cf honingorchis, Herminiurn rEonorchis, 
die bepaald zeldzaam is in Europa. Dit naar honing ruikende 
plantje heeft ook een plaatsje gevonden in de rij van de van 
wit naar bleekgroen gekleurde plantjes, die als kalkliefheb
bers bekend staan. Twee plantjes maar mocht ik er in Oosten
rijk van behljken, de rest bleef verborgen tussen de overige 
begroeiJ:ng. 

Al dat geneus naar deze kleine orchideetjes maakte mij ·steeds 
enthousiaster. Toch bleef mij een gevoel van "iets niet af 
te kunnen hebben ronden" bezig houden. Je zou achter elke 
grashalm bijna spoken gaan zien. Maar dan uitgerekend op m'n 
laatste klauterpartij door de Grosz-Verediger mocht ik het 
zoete geluk proeven een dwergorchis (Chamorchis alpina) te 
vinden, groots in al z'n kleinheid, amper 4 cm hoog. Maar 
juist uit deze geringe omvang straalt de kracht die nodig 
is om de extreme verschillen van dag en nacht te overwinnen 
in de Europese gebergten, waar ze voorkomen tot een hoogte 
van ~ 2700 m. Het is bepaald ook een zeldzaam plantje. 

Wel, ik heb zo maar lJI:at boeiende leden van een prachtige 
plantenfamilie aan rr willen voorstellen, planten die in 
voor ons bereikbare streken alleen maar terrestrisch voor
komen en waarvan ik hoop dat ze, ondanks allerlei bedreigende 
factoren, nog vele miljardm stoffijne zaden kunnen verspreiden. 
En wat betreft bovengenoemde kleine orchideetjes houd ik mij 
vast aan een gouden ge zegde: 

"Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd". 

Bauke Terpstra. 
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Als men vraagt: "Waar ligt dat Ailefroide (Frans voor koude 
vleugel) toch, waar de KNNV-zomerkampen worden gehouden", 
is het meest duidel~ke maar merkwa~rdige antwoord: In een 
warme streek, westeljjk van Brianion en oosteljjk van de Mont 
Pelvoux in de Franse Alpen. Wie verwacht in dit vr~ zuide
l~ke Alpengebied palmen te zien, komt bedrogen uit. 
Brian~on is de hoogstgelegen stad van Frankr~k en Ailefroide 
ligt op ~ 1500 m en dat is ook voor een dorp in de Zuidel~ke 
Alpen behoorl~k hoog. In de winter is Ailefroide dan ook ver
laten, in de zomermaanden juli en augustus echter staat de 
wjjde omgeving van de nederzetting vol met tentjes, tenten 
en caravans. De huizen z~n seizoenwinkeltjes -en- restaurantjes, 
vacantiewoningen, een gidsenbureau e.d. 

Het kamperen is er niet vrij, maar op vele plaatsen mogelijk ge
maakt, doordat het kampeerterrein ook vele "vleugels" heeft! 
Je kampeert hier in een vrjj ruig stuk hooggebergte. Overal 
rondom z~n hoge puinhellingen, waarboven rotspieken, de 
hoogste met sneeuw, naar de hemel reiken. 

Die hemel was tijdens ons verblijf de meeste dagen prach tig 
blauw. Dat betekende overdag warm tot zeer warm weer en 
's nachts een schitterende sterrenlucht boven een jjskoud 
kampeerterrein. De uitgebreide puinhellingen die deze plek 
z~n ruige karakter geven, z~n lawinebanen, waarlangs enorme 
steenstortingen plaats hebben gevonden en nog plaats vinden. 
Dat het gevaar van langs een helling neerdonderende stenen 
ook midden in de zomer bestaat, bleek ons toen we op weg 
naar Ailefroide buldozers ontmoetten. Ze hadden zojuist de 
weg vrjjgemaakt van de lading rotsblokken en modder, die de 
vorige dag de weg versperd had. 

Na dit stenige verhaal zal het menigeen die het hooggebergte 
niet kent verbazen, dat de wereld tussen het puin en op de 
hooilanden en wilde bosweitjes zo liefljjk kan zjjn. Een r~k
dom aan bloemen, bomen en struiken verrast ons. De bloemen
zee is hier en daar van een ongekende weelde. 

Ik had me van Ailefroide vooral veel voorgesteld van de 
vlinders. De stoere bergtochten o.a. langs en over de mooie 
Glacier Blanc liet ik dan ook aan anderen over. Mjjn verwach
tingen werden nog overtroffen bjj het_ zien van de vele dag-
conc.e..--trol:.te. va .. vilnele-rs 0 (> na..tle vlinders in de bloeiende hooilan

ple..k den·, de wilde kalkgraslandjes en 
de half-open vochtige bossen. 
Die vlinderrjjkdom wordt m.i. ver
oorzaakt door een aantal factoren: 
1. de afwezigheid van akker-,tuin

en ooftbouw, dus geen insectici
den. 
De grote verscheidenheid aan 
soorten in de vegetatie door 
bodem en klimaat bepaald en de 
afwezlgheid van onkruidbestr~
dingsmiddelen. 

\.k\.qea.c\eràewitie!. 3. adi~(X-IIIlilcÁel"' q.b\e~uwtie..s s-.di\'{\-<öp~ei 
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3. De vele zonuren en de zuidel~ke 
ligging die voor hoge temperatu
ren, vooral b~ de grond, zorgen. 
Zelfs b~ de sneeuw is het in de 
zon warm. 

.Zy.;e~r\:;e. Apollo 11lol'\de.,. 
Parn~~SIIA~ WWitrno!.yoe-

VLINDERJACHT 

Dat al dat bonte vlinderspul 's 
nachts niet bevriest l~kt wonder
baarl~k. Maar als je bedenkt, dat 
o.a. de kleine vos zeer koude winters 

-in Nederland overleeft, is het eige~
l~k minder verwonderl~k dan het zo 
l~kt. Trouwens, met name die kleine 
vos is een vlinder, die je totb~ de 
eeuwige sneeuw nog nectar ziet peu
ren uit de bloempjes van :pelster
plantjes als de stengelloze silene. 

Dit jaar tref ik in het KNNV-kamp nog een vlinderenthousiast 
in de persoon van Wim He~ligers. H~ is heel bedreven in het 
cp naam brengen van moeil~ke soorten als blauwtjes, parel
moertjes en dikkopjes. 
We lopen t~dens diverse excursies met grote vlindernetten 
te zwaaien en tellen stippeltjes, l~ntjes, adertjes, verge
l~ken grootte en kleuren van de t~del~k in potjes gevangen 
gehouden schoonheden. 

Bijzonder rijk zijn soms die plekken, waar een kale bodem wat 
vochtig is. Zulke situaties vind je o.a. aan de oevers van 
een meanderend beekje of waar water uit de rots siepelt en 
over de weg loopt. 
Als op die plekken ook wel eens vee komt, is het bezoek van 
dagvlinders wel eens massaal. De stoffen die uit de mest in 
het water komen, sch~nen SOffimige soorten erg te interesseren. 
Als evenzovele surfzeilertjes staan de tientallen vleugeltjes 
omhooggericht op de vochtige grond. 
Voora: hlauwtjes en dikkopjes in allerlei soorten, maar ook 
grote vlinders zoals het grote geaderde witje, de koninginne
page en grote parelmoervlindersoorten als de keizersmantel 
en de adippevlinder staken er hun roltongen in de "geurige" 
modder. Ze waren zo mooi te bek~ken; de fotografen en deter
minerende lieden knielden graag voor ze in het sl~k. 

ZUIDELIJKE SOORTEN 

Dcor Wim werd ik opmerkzaam gemaakt op een b~zondere soort 
koninginnepage, die alleen in Zuid-Europa en dan nog zeer 
lokaal, voorkomt. We zagen deze vlinder dan ook vooral op 
overdag zeer warme plaatsen. Het fraaist vertoonden ze zich 
aan m~ op de rose bloemen van de smalbladige spoorbloem, zelf 
ook een warmteminnaar. Dat was op een nog koele ochtend toen 
we op weg waren naar een fraai kalkweide-gebied vol wuivende 
stipa (een sierlijk gras met zeer lange kafnaalden). De vlin
ders zaten toen nog onbewegel~k op de bloemen (voer voor 
fotografen). Deze zuidelijke koninginnepage (Papilio alexanor) 
heeft inplaats van de donkere plek b~ de vleugelbasis een 
lange lichtgele vlek en een donkere streep. Hij doet door 
dit strepenpatroon denken aan de koningspage, die hier ook 
wel voorkomt. 

Een andere belangwekkende verschijning is de zwarte apollo
vlinder (Parnassius mnemosyne). 



De gewone e;rote soort vloog allerwege, maar de zwarte was 
weer zo'n soort, die je niet zomaar opmerkte, als je 6r 
niet op verdacht was. 
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Op zijn bijna doorzichtige vleugels ontbreken de voor de gewone 
apollo zo karakteristieke oranje kringen. Daardoor lijkt de 
zwarte apollo in de vlucht op een groot geaderd witje, een 
daar zeer algemene soort. 

Stilzitten was er op de warme bloemenveldjes niet bij voor 
deze snelle soorten, zodat je ze vaak wel moest vangen om 
ze te kunnen vergelijken met de afbeeldingen in de vlinder
gids. 

BOSVLINDERS 

In de vocbtige bergnossen werken de moskussens als reuze
sponzen. Door de vele rotsblokken op de bodem, waartussen 
kleine waterloopjes hun weg zoeken (de sneeuw boven in de 
bergen smelt snel in deze hete dagen!) is de begroeiÎng met 
europese lariksen en een rijke struiken- en kruidenlaag erg 
open. Er zijr talloze zonnige plekken met veel bloemen in 
dit vochtige milieu. 
Dáár was het, dat ik de grote ijsvogelvlinder of Nijmeegse 
kapel (Limenitis populi) heb kunnen bewonderen. 
Deze grote bosvlinder maakt een zwart-witte indruk in de 
vlucht maar de oranje achterzijde van de vleugels vertoont een 
wondermooi patroon van zwarte lijntjes en witte vlekken. 
Hinstens even fraai en nog meer aanwezig in zulke bossen was 
de aan de Nijmeegse kapel verwante Limeni tis reduc ta. Een 
fraaie heel lichtblauwe plek op de achterkant van de achter
vleugel (zie Elseviers vlindergids) onderscheidt deze zuide
lijke soort van onze kleine ijsvogelvlinder. Alleen door zo'n 
vlinder even te vangen, is dit te zien. 

Het bekijken van de achterzijde van de vleugels is bij het op 
naam brengen van vlinders net 
zo belangrijk als het bekijken 1 Ç 
van de onderkant van de hoed 1-h~pcHcnicl ö~i 
bij paddestoelen. 

Bij blauwtjes, parelmoervlin
ders en dikkopjes is het 
zelfs beslist noodzakelijk. 

Zeer warme hellingen bij bos
randen waren de vliegplaatsen 
voor nog andere zeer grote 
donkere vlin.dersoorten, zoals 
de Hipparchia fagi (verwant 
aan onze heidevlinder) door 
de fransen Le Sylvandre ge
noemd. Een andere is de 
Brintesia circe, die de 
fransen Le Siléne noemen. 
Beide soorten "verdwijnen"als 
ze op een boomstam zitten 
door de fraaie schorstekening 
op de achterkant van hun 
vleugels. 
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Hoewel het eind juli was, vlogen nog allerwege oranjetipjes 
rond (b~ ons voorjaarsvlinders) wat ons eraan herinnerde, dat 
de zomer hier laat begint en vroeg eindigt. 

De aardigste nachtvlinder die in zo'n bosrandmilieu vloog, 
was de hommelvlinder. Het is een pijlstaartsoort die net als 
kolibrivlinder en glasvleugelp~lstaart in de lucht voor een 
bloem "stilstaat" om nectar te tanken. 

Voor de gelnteresseerde lezer heb ik de volledige l~st 
van tijdens het kamp waargenomen dagvlindersoorten ter inzage. 
Ze bevat maar liefst 72 soorten! 

Tot slot wil ik nog even op een ander aardig insect de aan
dacht vestigen, speciaal voor wie in Zuid-Europa met vacantie 
is. 
Dat is de vlinderhaft (Ascalaphus macaronius). Het is een 
roofinsect, dat net als libellen op andere vliegende insecten 
jaagt. De vlinderhaften hebben gekleurde (geel met zwarte) 
vleugels en z~n zeer snel. Opvallend z~n de lange sprieteL 
met dikke knoppen Fraaie dieren in een zeer fraai land! 

vllnderhc.Jt 
A .5cct\aph1..4.5 Ma.caroV\iu.• 

[kleure-n: <jeel e.,2.....,.:.r~ 

Els Koopmans-Gromrr.é. 

UHE...T L':JSTE.R5Tl2\KKE.N I E.E.N 'RITE. " 
Dit ston~ er b~ven een verhaal in "Ardennes-Temps libre" 
een toe~l~te~glds voor de Franse Ardennen, uitgegeven door 
het"Comlte Departemental du Tourisme". De opsteller van het 
stuk bestaat het om voor de leergierige lezer een minutieuze 
besch~~ving te geven van de hele techniek met b~behorende 
hulpmlddelen van de van generatie op generatie overgeleverde 
"tra di tie" van het lijsterstrikken tijdens de herfsttrek. 
Met foto van een aan een tak bungelende gestrikte zang
l~ster. Hoe is het mogel~k. 
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Dit jaar heeft ons een overvloedige pruimenoogst gebracht. 
Begin september hingen de pruimen volop aan de bomen, van 
velerlei soort, blauw, groen en geel. Ook de wilde verwant 
deed mee. De struiken van de sleedoorn waren -en z~n- over
laden met verhoudingsgemjs grote, donkerblauw ber~pte 
vruchten. Uiterst wrang weliswaar, máár •••• een lust voor 
het oog. 
Pas als er vorst overheen is gegaan zullen ze veel van hun 
wrangheid verliezen en eventueel te "pruimen" zjjn. 

De boerder~ in ZW. Frankr~k,waar we t~dens onze vacantie ver
toefden, was aan alle kanten door r~kdragende pruimeboompjes 
omgeven. Dat beloofde wat. Helaas ••• mj waren niet de eni
gen die het op de vruchten hadden gemunt,en wie niet oppaste 
kon het slecht vergaan. 
De betrekkel~k kleine veldwespen waren niet zo hinderl~k: als 
je je rustig bewoog gebeurde er niets. Ze hebben een aardig 
open nest vol gaatjes, op een soort steel hangend aan een 
muur, of zomaar aan wat los gesteente in een bouwland. Er 
was echter een ander soort wespen, waardoor je beslist niet 
moest worden gestoken, aangezien een steek van zo'n wesp 
zelfs dodel~k kon z~n. We werden er al meteen voor gewaar
schuwd. De buurman had onlangs een groot nest in een boomhol
te dichtgemetseld. 's Avonds na zonsondergang, wanneer zo
veel mogel~k insecten naar het nest zouden z~n teruggekeerd. 
Hjj had zich b~ die gelegenheid uitgedost in een complete im
kersuitrusting, helm op en langgekapte handschoenen aan. 

Ondanks deze maatregel zwierven er nog heel wat van die ge
vreesde hoornaarswespen rond. Ze z~n groot, tot zo'n 3 cm 
lang, slank en overwegend chocoladebruin getint, met wat 
geel natuurl~k. Het mannetje bezit overigens geen angel, maar 
wie onderscheidt ze, als een dreigend gezoem hem benauwt! 
De hele dag bleven ze b~ de pruimen rondhangen en slechts af 
en toe kregen we een kans er wat van te plukken. Werd het 
gezoem al te luidruchtig, dan verdwenen we weer schiel~k. 

Gelukkig waren de hoornaarwespen niet de enige liefhebbers 
bjj de boompjes. Ook vlinders kwamen op de uit g~barsten 
pruimpjes lekkende zoetigheid af, en wel speciaal een prach
tige zwart-met-witte-band vlinder, de Satyrus circe. 
Sierljjk zweefden verschillende van deze vlinders af en aan, 
van vrucht naar vrucht, soms wat uitrustend op de grond, op 
een muurtje, of ook wel op de bloeiende hemelsleutel, waar 
de hoornaarswespen zich eveneens op thuis bleken te voelen. 
Trok de donkerpurperen kleur ze aan of het voor ons on
zichtbare ultra-violette licht? 

Een andere mooie, iets kleinere vlindersoort voelde kennel~k 
niets voor het pruimenat en beperkte zich tot de naastlig
gende wei, die overigens vol bloeiende ruige weegbree stond, 
waarmee de rups van dit oranjerode vlindertje met zwarte 
tekening, Melitaea didyma, zich voedt. Boven de wei fladder
den ook diverse soorten blauwtjes rond. Liep je er door, dan 
sprongen er sprink..~anen yoor je voeten op, die dan merk-



waardig genoeg dezelfde kleu
ren als de oranjerode en 
blauwe vlindertjes toonden. 

De blauwe sprinkhaan moet er
bij zijn geweest. Hij hoort thuis 
in grasachtige terreinen en 
zijn achtervleugels zijn hel
der lichtblauw met een zwar
te band. 

In het gras langs wat struik
gewas troffen we een sprink-

S~. haan aan die zich heel anders 
Zv..~ari:;- m<!.-t- wiüe. ·"'"'"ol-vl ,;.,de.(' gedroeg 0 Hij sprong helemaal 

S:.t'::lru...s ( ~rink:e!>iOI) c1"rc.e. niet weg, was zelfs met een 
takje nauwelijks in beweging te krijgen. Het was een bidsprink
haan, groen als het omringende gras. Je kon hem inderdaad 
een devote, als het ware "biddende" houding niet ontzeggen. 
Zo, 111et opgeheven voorpot en, loert hij op een prooi. Je zou, 
als je hem zo zag zitten, niet denken, dat dit een echt 
roofinsect is, dat zich zelfs aan soortgenoten vergrijpt. Bo
vendien schijnt hij goed te kunnen vliegen! 

Een zwart-met-witte-band vlinder lokte ons terug naar de 
pruimeboompjes. Na zich tegoed gedaan te hebben, streek hij 
neer op de grond en bleef daar rustig een poosje zonnen. In 
afwachting van zijn verdere gedragingen ontdekten we een 
groene, bewegingloze rups, die even later werd aangepakt 
door een lang en slank, gevleugeld dier, een rupsendoder. Een 
eindje verder zagen we een tweede rupsendoder, met dezelfde 
roodzwarte kleur en een even dun, uitgerekt achterlijf. Aller
lei holletjes vonden we in het erf en naar één van die hol
letjes moest de rups blijkbaar worden vervoerd. 
Nu is dat maar niet zo één, twee, drie gebeurd. Een rukje, 
met nauwelijks enig resultaat, inspectie van een paar holletjes, 
een eindje vlieger en terug naar de rups. De twee rupsendoders 
lieten elkaar volkomen links liggen. Elk had zo zijn eigen 
besognes met eigen holletjes. Terug dus naar de rups. Een 
duwtje hier, een duwtje daar, weer een eindje vliegen, zenuw
achtig een holletje in, er wat aan fatsoeneren, terug weer. 
Trekken, rukken, duwen, een eindeloos, moeizaam karwei. De 
bedoeling van al die inspanningen is dat een in de rups 
gelegd eitje later als larve meteen volop voedsel heeft aan 
de in zo'n holletje gedeponeerde rups. De zorg voor het na
geslacht kan een zware opgave zijn. 
De volgende dag was de rups weg. Zou het gelukt zijn? We ho
pen het van harte voor dat zwoegende beestje. 

U begrijpt hoe we genoten hebben van die paar zonnige weken, 
en -natuurlijk. - van die heerlijke pruimen die dit jaar te 
kust en te keur overal "bij de hand" waren. 

Remmelts-Geerlings. 
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VOGELTREK IN ZWEDEN 

Als je al eens eerder de genoegens van een weekje vogelen in Falsterbo hebt 
mogen proeven, zoals ik in '84, en je gaat het jaar daarop niet, dan begint 
het toch zo rond september weer te kriebelen. De trekaantallen van het 
Falsterbo Vogelstation worden eens nageplozen en ik zie dat er op de topdag 
van ons verblijf daar in '84 + 1500 Buizerds zijn geteld. En in het hele na
jaar het hoogste aantal Sperwers daar ooit geteld: 17000! 
Thuis gebleven wil je dan ook wat van de trek meemaken. Op zachte, wat mis
tige avonden klinken allerleisoortige vogelgeluiden boven je en 's morgens
vroeg ga je naar de rietkraag langs het Randmeer en een paar uur later, met 
inmiddels prachtig weer, zat ik op het hoogste punt van de Stakenbergse hei. 
Toch bleef de lucht op wat Spreeuwen en Torenvalken na akelig leeg. Ja, een
maal een topweek in Falsterbo en je bent verwend. 

Met die herinneringen van 2 jaar terug is de voorpret des te groter als al 
dit voorjaar afgesproken wordt bij welzijn de laatste week van september 
weer naar Zuid-Zweden te gaan. 
We komen zondagsavonds aan met de staart van de cycloon Earl in het vooruit
zicht. Dit is geen bezwaar, want na een paar dagen slecht weer krijg je on
herroepelijk een goede dag, waarop alles aan vogels wat in Zuid-Zweden ~s 
blijven hangen, massaal overgaat. Gestuwde trek heet dat, en als alles mee
zit kan zoiets een topdag worden. 

'sMaandags is het echter 
prachtig weer, maar er 
staat een straffe westen
wind. We gaan met de fiets 
naar de punt, het uiterste 
zuiden van Zweden. 
Naast kampeerspullen voor 
3 personen en voedsel voor 
een week hebben we de fiet
sen meegenomen, waardoor 
we veel mobieler zijn en 
niet zo gebonden aan de 
auto en dus aan elkaar. 

De anders zo rustige Oost
zee kleurt groenzwart met 
witte koppen. Grote groe
pen vinkachtigen komen 
laagvliegend tegen in 
wind internend bij de zee
reep om dan in wanorde 
terug te worden geslagen. 
Op de immer kortgeschoren 
golfveldjes hippen veel 
Gele kwikstaarten en op
vallend veel Boerenzwa
luwen proberen weg te 
trekken. Een Smelleken 
scheert voorbij. 

• ZUI.D-2 WEl)E.N _~kA NE 
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Bij het bosje rond de vuurtoren, waar ook het ringstation is gevestigd, 
is het druk met vogelaars. Je kunt er in de luwte van de bomen in het zon
netje zitten. We maken een praatje met een gegoed vogelaarpaar, dat eigen
lijk naar de Bosporus had gewild, "maar 1600 gulden per persoon, inklusief 
excursie", maar vanwege te weinig boekingen was de reis "gecanceled". Ze 
hadden daarom maar weer met Falsterbo genoegen genomen. 



9.h . 

Vanuit het dorp komen drie gaai-achtige vogels aangevlogen. Al is vliegen 
een te groot woord. Het is meer klapwieken. Het zijn Notenkrakers, die in 
het bosje achter ons neerstrijken. 
Toch herkennen we de volgende morgen aan de moeizame rnanier van vliegen ze 
meteen, als er een zeven stuks boven het golfterrein gaan. 
In Nederland zijn notenkrakers altijd aardig genoeg voor een stukje ln de 
krant, maar hier zijn ze niet ongewoon. 
Ik heb die eerste morgen m'n telelens in de tent gelaten, -er komen nog 
zoveel dagen-, maar daar krijg ik spijt van. De volgende dag ZlJn ze op te 
grote afstand en daarna zien we ze niet weer. 

Dinsdag is het zwaarbewolkt en windstil. In het golfterrein op de punt, 
"Nabben" in het Zweeds-, houden zich naast de gele kwikken veel groepen 
Kneuen op. Grote aantallen Vinken, Kepen en Groenlingen gaan nu het water 
over. Vlak voor de kust vliegt een indrukwekkende groep Middelste zaagbek
ken over het water. Het vele wit van de vogels licht hel op in het harde 
zonlicht dat af en toe door het wolkendek kiert. Een troep Rotganzen trekt 
over zee en we krijgen door hun roep een paar Grote sterns in de kijker. 
Naast de boerenzwaluwen scheren er deze dag ook Huiszwaluwen langs en de 
volleerde vogelaars in onze omgeving, die elk trekgeluidje herkennen, wij
zen ons op overtrekkende Boomleeuweriken. 

Omdat het een wat regenachtige dag is, is er geen buizerdtrek en we rnaken 
daarom 's middags een tocht langs de zee. Op het vlakke water dobberen 
twee Parelduikers. Al lopende speuren we behalve naar vogels ook naar barn
steen. In de dikke lagen stinkend wier dat langs de waterlijk ligt, vinden 
we een paar stukjes. Opvallend is het grote aantal Sperwers, dat boven het 
duin zweeft. We noteren verder nog een Boomvalk, Havik en een vrouwtje 
Blauwe kiek. Daar waar het land in een ruime bocht richting Trelleborg gaat, 
komen we in een kweldergebied met rietkragen en plassen. Een Witgatje vliegt 
een paar maal voor ons op en op een strekdam zitten wat Steenlopers en Berg
eenden. Door hun gefluit worden we opmerkzaam gemaakt op een groep van zo'n 
75 Smienten, die op een kleine binnenzee dobberen. 
De terugweg verloopt etappegewijs, omdat we enkele keren schuilen voor de 
fikse buien op de veranda's van de honderden bontgekleurde strandhutjes. 

Woensdag: lichtbewolkt, noordwestenwind en veel buizerds. 
Als we 's morgens het hoofd uit de tent steken, dwarrelen er al een aantal 
over ons veldje. Dat belooft een goede dag te worden. 
Om een uur of tien verlaten we het strand om een gunstig plekje op de hei 
te zoeken. We hebben dan al op de punt behalve tientallen buizerds een Rode 
wouw en één van de laatste Wespendieven genoteerd. Omdat de wespendief niet 
zoals de buizerd in onze contreien blijft hangen, maar doortrekt naar het 
zuiden, valt het hoogtepunt van de trek hier in Falsterbo rond 1 september. 

Omdat de omstandigheden voor een goede roofvogeldag gunstig zijn, -en iedereen 
kent die-, is het op de hei al een drukte van belang. Van het individualisme 
wat normaal gesproken een vogelaar kenmerkt, is hier weinig te merken. 
Langs de rand van de hei heeft zich een cordon van honderden meters gevormd 
van liggende, zittende en staand turende vogelaars. Sommige slepen naast hun 
last van fotospullen, telescopen en statieven een kinderwagen achter zich 
aan of torsen de kleine in een zitje op de rug. Jong geleerd ..... 

Met het warmer worden en dus het toenemen van thermiek komen steeds meer 
buizerds over. Opvallend dit jaar is het relatief grote aantal Ruigpoten 
dat nu al trekt. Het hoogtepunt van deze soort ligt doorgaans pas in de 
laatste dekade van oktober. 
De rode wouwen zijn vandaag ook goed vertegenwoordigd. We hebben tussen de 
buizerds al diverse exemplaren zien overtrekken als onder de vogelaars die 
met een telescoop zijn uitgerust beroering ontstaat. Ze hebben iets groots ln 
de peiling. Langzaam komt het naderbij zweven en als ik voor mezelf de 
vogel in m'n kijker als een arendachtige determineer, hebben zij al gemeld, 
dat het een Steenarend is. Uit jarenlange waarnemingen is gebleken, dat het 
bijna allemaal juvenielen betreft, die aan het zwerven gaan. 



Bijna tegelijkertijd gaat 
aan de overkant van de hei 
op een paar kilometer af
stand nog een arend voor
bij richting Skanör, die 
volgens onze buren een juve
niele Zeearend is, maar ge
zien onze ontmoeting de 
volgende dag ook een Juve
niele steenarend zou kunnen 
zijn. 

Rond de middag neem ik een kijkje aan het strand, waar op het militaire 
gedeelte de rust wordt verstoord door soldaten op schietoefening. Bij 
elke knal kantelen de laagstvliegende roofvogels van schrik. 
Na terugkomst wordt me door m'n reisgenoten gemeld, dat er nog een steen
arend is voorbijgegaan. 
We liggen al kletsend en snoepend in het warme herfstzonnetje als om een 
uur of drie de hele meute overeind komt. Vanaf de overkant van de hei 
komt wederom iets indrukwekkends onze kant op, maar het is nu van nog 
groter kaliber dan een paar uur geleden. De vogel gaat rechts van ons 
over en zelfs de telescoopjongens kunnen hem niet op naam brengen. Van 
alles wordt genoemd: zeearend, keizerarend, steppearend. Dan gaat de naam 
Vale gier door de gelederen. Inmiddels is het beest achter het bos uit 
het zicht geraakt en er onspint zich een heftige diskussie over wat het 
nu werkelijk was. De vogel geeft zelf uitsluitsel als hij enkel minuten 
later terugkomt en nu zo dichtbij, dat iedereen kan zien dat het werkelijk 
een vale gier betreft. De witte kop en nek met kraag en de korte rechte 
staart, nog afgezien van de grootte., sluiten vergissingen uit, maar naast 
ons krijgen twee keurige Zweedse dames, type KNNV (sorry hoor), het met 
elkaar en met een steeds groter wordende groep Hollanders aan de stok. 
Dit is nog nooit vertoond, een vale gier in Zweden en ze zijn nauwelijks 
te overtuigen. Later horen we, dat midden vorige eeuw(!) een vale gier 
in Denemarken is waargenomen. 
Met zo'n aantal zeldzaamheden ("rariterer" in het zweeds) kan de dag na
tuurlijk niet meer stuk, maar bovendien hadden we aan het eind van de dag 
nog een aantal mindere grootheden genoteerd: een kleine dertig rode 
wouwen, havik, twee Slechtvalken, twee vrouwtjes blauwe kiek, boomvalk en 
een groep van zo'n dertig verlate huiszwaluwen. 

Ook de volgende dag is het stralend weer. We besluiten per fiets de om
geving van het dorp Skanör te verkennen. Zoals Harderwijk altijd maar 
weer met z'n Vispoort te pronk loopt, hebben ze in Skanör een dikke soort 
boerengans als plaatselijk symbool. (Op dezelfde manier verkopen ze nu in 
Bastogne noten, omdat daar een amerikaanse generaal nadat hem door de 
duitsers was gevraagd zich over te geven, "NUTS!" heeft uitgeroepen, maar 
dit terzijde). 
Die gans kom je dan ook in allerlei vormen tegen. Uitgehold als eierdopje 
of z'n voetstappen op de dorpsstraat geschilderd als oversteekplaats voor 
het beest. Terwijl enkelen van ons boodschappen doen passeert mij de gan
zenhoeder met een groepje van deze ganzen. 's Mans stofjas past niet zo 
in het beeld. 

Aan de westkant van het dorp liggen langgerekte natuurterreinen, die zich 
uitstrekken vanaf de vuurtoren van Falsterbo tot aan de noordpunt van het 
schiereiland. "Flommen" is het genaamd en hier bij Skanör bestaat het uit 
natte graslanden, die overgaan in lage duintjes met zeedennen. Daarachter 



ligt een gebied met lagunen, die in verbinding staan met de Sant. 

We zijn nog maar nauwelijks een van de paden in gefietst, of iemand van 
ons ziet eigenlijk iets te laat opnieuw een arend. De vogel zat onver
wacht dichtbij in het gras, maar gaat voor ons op de vleugels om een eind 
verder weer neer te strijken. Meteen worden alle kenmerken opgenomen en 
even later verdwijnt de vogel in de binnendrijvende zeemist. 
Met vergelijkingsmateriaal in boeken komt het dichtst in de buurt een 
witbandzeearend. Maar dat blijkt al te kras. s Avonds worden met enkele 
Denen en nog ettelijke boeken alle mogelijkheden afgewogen en we komen 
uit op een jonge steenarend. 

We fietsen afwisselend in zon en dan weer in dikke lagen mist om het ge
bied heen en krijgen verder nog in de kijker een Watersnip, blauwe kiek, 
witgatjes en in de zeedennen troepen Goudhaantjes. En zoals bijna elke 
dag gaan boven ons de ruigpoten en gewone buizerds en enkele rode wouwen. 

Rond het middaguur komen we weer bij de hei, maar al snel blijkt, dat 
gisteren alles is overgegaan en er is nauwelijks trek. 
Omdat we hadden afgesproken 's avonds weer naar het kraanvogelmeer te 
gaan, waar we deze week al eerder waren geweest, besluit ik nu alvast 
per fiets te vertrekken. Ik zal m'n metgezellen op de afgesproken plek 
treffen en met de auto zal de + 45 kilometer retour gaan. 
Van een fietskaart en leeftocht voor de rest van de dag voorzien en met 
~tralend weer ga ik op weg. Ik kom door dorpjes als Räng, Fuglie en 
0-Grevie en bespeur eenzelfde soort melancholieke rust als op herfst
tochten in de Ardennen. Nu het graan van het land is en de laatste akkers 
geploegd, is het stil in de dorpjes. Alles is nu kaal, maar wat zal het 
hier mooi fietsen zijn in augustus als heel Zuid-Zweden volstaat met 
tarwe. Wel even iets aantrekkelijker dan de hollandse maisplantages. 

De heuvels hier zou je kunnen omschrijven als vals plat, maar ik kom er 
toch wel achter, dat met m'n drieversnellingsnaaf een fietsvakantie hier 
niet aan te bevelen is. 
Voorbij Alstad verlaat ik de grote weg en koers richting Elinedal, waar 
het landschap heuvelachtiger wordt met grotere plukken beukenbos. 
Bij een kolossale zweedse boerderij stop ik. Achter de gebouwen eindigt 
een steile beboste heuvelrand van waarachter in een langzame regelmaat 
roofvogels als trage deltavliegers opdoemen om boven de verwarmde akkers 
de thermiek weer op te pakken. In enkele minuten tel ik een torenvalk, 
een boomvalk en vijf ruigpoten. 

Na nog een half uur fietsen bereik ik Lindholmen aan de westzijde van het 
kraanvogelmeer. Onderweg heb ik nog een foto gemaakt van een reusachtige 
treurbeuk, die hier schijnbaar zonder aanleiding in de weidse akkers is 
geplant. In Nederland is het typisch een parkboom, maar hier als solitair 
maakt ie meer indruk. 
Boven het bos rond het meer zweven enkele rode wouwen. Steeds meer vogels 
verschijnen en op een gegeven moment tel ik er twaalf. Twee jaar terug 
hadden we van Zweden gehoord dat de rode wouw hier broedde, dus ik ver
moed dat dit enkele ouderparen met jongen zijn. 
Aan het begin van het bospad laat ik m'n fiets staan en loop de paar 
kilometer naar het meer. In het bos passeer ik een ree en een ring
slangetje en kom dan bij een vissteiger, vanwaar je een mooi uitzicht 
over het water hebt. 
Na een poosje verschijnen m'n reisgenoten en met poedersoep, brood en 
koffie wachten we op de kranen. In tegenstelling tot de eerdere keren 
deze week, toen ze pas in de late schemer arriveerden, horen we nu hun 



"kroe kroe" al om zeven uur. Zoals gewoonlijk 
maken de schuwe vogels eerst enkele verkennings
roudjes over het meer, alvorens ze op een ondiepe 
plek landen. De groep van 14 kranen komt een 
paar keer vrij dicht voor ons langs, zodat we 
met de achter het bos ondergaande zon het blauw 
van de vogels als bijna wit zien. 
Eenzelfde effekt zou de volgende dag een door 
de morgenzon uitgelich:te blauwe kiekendiefman 
opleveren. 
Nadat de groep kraanvogels 
akkers aan de overkant van 
Grauwe-, Riet- en Canadese 
als slaapplaats. 

op hun vaste stek geland 
het meer diverse groepen 
ganzen kiezen evenals de 

is komen van over de 
ganzen aangevlogen. 
kraanvogels het meer 

Als het zo goed als donker is, 
fiets öp de drager geknoopt te 
gehuchten als 's middags terug 

zoeken we het bospad weer op en na de 
hebbenl rijden we door hetzelfde rijtje 
naar Falsterbo. 

De zondag daarop verlaten we op de terugreis in de buurt van Lübeck 
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even de autobaan om bij een van de schaarse gasstations te tanken. We 
moeten even wachten en speuren routinematig de lucht af. Het kan niet op. 
Hoog boven ons vliegt opnieuw een steenarend. Nauwelijks een kwartier 
later zit tot besluit nog een Visarend op een paal langs de autobaan. 

En mag dan een overigens kostelijk verhaal in de NRC van Koos van Zomeren 
de titel hebben meegekregen "Falsterbo en de verveling van zwermen voge
laars"; dit geldt zeker niet voor ons. 

Anone en Willcm van lllanen (IUHI) 

Roel Pannekoek 

tekeningen Emmy en 
Jan Nijendijk 
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Het was rustig weer en heel helder zicht toen we 
zodra de veerboot de haven van Harlingen uit was 
het hoge Vuurtoetsduin van Vlieland (het hoogste duin van 
Nederland) al aan de horizon onderscheiden, een afstand van 
27 kilometer hemelsbreed. De veerboot moet echter een veel 
grotere afstand afleggen. Die moet de ondiepten verm~derr en 
in de nab~heid van het eiland een enorme omweg maken om de 
Richel heen (een zandige plaat,die alleen b~ hoogwater onder 
loopt) en vaart zelfs tussen Terschelling en Vlieland door 
een eindje de Noordzee op, om dan de steven te wenden en de 
vaargeul te volgen vlak langs de oostpunt van het eiland de 
Waddenzee weer in, en dan dicht onder de zuidkust naar de 
aanlegdam tegenover het dorp. (Vlieland heeft ook een haven, 
dichter b~ de oostpunt gelegen; die wordt gebruikt door 
vrachtboten, vissers en jachten). De hele overtocht duurt on
geveer anderhalf uur. 

We waren dit jaar gedurende de tweede helft van augustus op 
het eiland. Er waren al grote aantallen vogels uit het hcge 
noorden op het wad, z~ 1 t nog niet die ontelbare scharen die 
je er later in 't trekseizoen kunt aantreffen. Opvallend 
was dat de bergeenden, die een maand later b~ honderden op 
het Posthuiswad te vinden z~n, er nu zo goed als geheel ont
braken; die waren in retraite voor de rui. In deze tijd van 
het jaar gaan namel~k vr~wel alle volwassen bergeenden van 
NW-Europa (zowel de broedende als de niet-broedende vogels) 
naar een waddengebied in de Duitse Bocht, gelegen tussen 
de mondingen van de Weser en de Elbe. In dit uitgestrekte 
gebied, dat gevormd wordt door zandplaten en lage onbewoon
de eilandjes, ruien gedurende de periode juli tot half 
september jaarl~ks zo'n honderdduizend bergeenden. 

Voor zover steltlopers een duidel~k van het winterkleed ver
schillend, kleuriger zomerpakje bezitten, is dit in augustus 
nog wel te zien. Zo konden we bij kanoetstrandlopers en rosse 

konoebshand\oper grutto's nu nog goed de bruine en ros-
,zn zcze\<r-e~ol sige kleuren van hun zomerkleed waarne

terwijl daar 
Als typisch 
soorten als 

men. Later z~n die verdwenen. 

Uiteraard was ook de flora nog kleuri
ger dan we b~ onze later in het seizoen 
vallende bezoeken van de laatste paar 
jaren gewend waren. zo bloeide aan de 
wadkant de mooi paarse lamsoor nog vol
op, vooral in de kwelder naast de 
Dwarsdijk (een stuifd~k die aan de zuid
westkant van het eiland ongeveer lood

__ recht op de waddenkust staat en aan z~n 
k~ andere kant de Kroonspolders begrenst), 

lnmiddels de zeekraal al prachtig bruinrood werd. 
voor de waddenkant van het eiland vind je verder 
Obione, schorrekruid, Engels gras (wonderl~k dat 



deze soort ook in Zuid-Limburg langs de Geul groeit),rode 
ogen"-troost -van deze half-parasiet was één van de kleine 
grasveldjes aan de wadkant haast vergeven ... en voorts vele 
van die soorten met "zee" in hun naam, zoals zeeaste:r, 
zeeweegbree, zeepostelein, zeemelkk~uid, zeeschijnspurrie 
en niet te vergeten de heerlijk ruikende zeealsem. 
Daartegenover vind je aan de Noordzeekant 
van het eiland in de zeeduinen om te begin
nen de zeeraket, die tot op het strand 
groeit, en dan de twee juwelen van het 
eiland: de blauwe zeedistel, die o.a. opzij 
van de Badweg stond te bloeien,en de fraaie 
zeewinde, die aan het eind van het "Paè 
van 20" aan de lijzijde van de zeereep tegen 
de duinhelling groeit, de grote kelken zijn 
diep rose met vijf witte lijnen. 

Interessant is dat verscheidene soorten die 
op het eiland voerkomen ook in het rivieren
land thuis zijn. Zo bloeiden bijvoorbeeld l>1a!.\we. ze.e&;iste.l 
langs de Postweg, die aan de waddenkant in de lengterichting 
van het eiland loopt, gele h_Qningklaver, pastinaak, hekse
melk, heelblaadjes en veel fraaie exemplaren van de knikke~
de distel; en in de duinen o.a. ossetong, kleverig kruis
kruid en allerwegen natuurlijk geurig echt walstro. 

Een specialiteit van zowel Vlieland als Terschelling, de 
lepeltje/heide (Oxycoccus macrocarpos), droeg dit jaar op 
de meeste groeiplaatsen -zurige, doorgaans nattige veldjes 
en laagten in de duinen- nauwelijks bessen, de cranberries, 
waarvan vorig jaar juist zo overvloedig "geoogst" kon 
worden. 
Deze uit het noordoosten van de v.s. afkomstige veenbes 
is omstreeks 1840 door een schipbreuk op Terschelling te
recht gekomen. Er spoelde toen een vat met cranberries aan, 
dat door de strandjutter Pieter Sipkes Cupido -teleurgesteld 
door de inhoud- in het duin werd leeggestort. Sindsdien is 
de soort op Terschelling ingeburgerd en later in cultuur 
gebracht. Aan het eind van de vorige eeuw is hij ook op 
Vlieland uitgezet en naderhand verwilderd. Van sommige veld
jes werd hier de pluk vroeger door Staatsbosbeheer ver
pacht, maar later is die vrijgegeven. Dat er dit jaar haast 
geen bessen waren (ook van Terschelling kwam het bericht 
dat de oogst mislukt was) kwam door de strenge droge kou 
in februari, het natte voorjaar en de droge zomer; veldjes 
waar je vorig jaar in september de laarzen aan moest, wilde 
je er plukken, waren nu uitgedroogd. Wij vonden echter één 
plaats waar ze toch rijkelijk voorhanden waren, een wat ver
borgen plek die wij al eerder ontdekt hadden en die zelfs aan 
de eilanders blijkbaar niet goed bekend is, want we zagen 
er nooit iemand. 
Het was de derde van een oost-west verlopende keten van 
drie duinvalleitjes, rondom ingesloten door hoge stuifdui
nen, midden op het eiland, aan de westkant van het "Pad van 
30" (over die naamgeving straks nog wat). We kenden deze 
prachtige duinvalleitjes al sinds 1950 en hebben sindsdien 
in de loop der jaren de vegetatie daar geleidelijk zien 
veranderen, deels door verdroging, deels door (daarmee ook 
samenhangend) dichtgroeien. 
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Vooral de eerste kom is reeds overwegend bedekt met kruip
wilg en duindoorn. In de vijftiger jar~n vonden we in deze 
(meest oos~lijke) kom nog duizendguldenkruid, moeraswespen
orchis, moeraskartelblad en parnassia (lepeltjeheide nog 
niet, die is daar later terecht gekomen en verwilderd). 
Die rijkdom is daar nu voorbij. 
In de derde kern, die het minst ver gevorderd is in deze 
vegeta~ie-successie vonden,we ~u nog wel enkele exemplaren 
van dulzendguldenkruid en moeraskartelblad. 

\epe\l:jc 
V.e3de. En de lepeltjeheide gedijt daar dus 

uitstekend. 
In de tweede kom trouwens ook wel; in 
de eerste het minst.-Gelukkig komen op 
andere plaatsen van het eiland nog ge
noeg van zulke heerlijkheden als 
parnassia en verschillende orchideeën 
voor. 

De kraaiheide, die je allerwegen in de 
lagere delen van het kalkarme duin
gebied aantreft, droeg dit jaar even
eens weinig bessen. Ze worden altijd 

K'.-0101·, <lt. - door allerlei vogels gegeten, o.a. 
wulpen en fazanten, en je vond geregeld hun door de bessen 
paars gekleurde uitwerpselen. 

Er is natuurlijk veel meer over de flora van het eiland te 
vertellen dan ik in dit vakantieverhaaltje doe. Bijvoorbeeld 
over de omgeving van de Oude Kooi, waar als grote bijzonder
heid de rijsbes voorkomt. Of de Kroonspolders, vier lang
werpige gebieden, door stuifdijkenvan elkaar, van de Wadden
zee en van de Vliehors gescheiden. Tegenwoordig wordt al
leen in de eerste,aan de binnenkant gelegen polder wat hooi
bouw bedreven; de andere drie zijn prachtige natte natuur
gebieden, ideaal voor vogels, vooral ook als rustgebied 
voor de steltlopers tijdens hoogwater. Je vindt er o.a. de 
vleeskleurige orchis (ook wel incarnaatorchis genoemd), 
maar die bloeit niet meer in. augustus. 

Over de plantengroei van Vlieland bestaat een prachtig boek 
van V. de Vries: "Vlieland - Landschap en Plantengroei", 
uitgegeven bij Brill in Leiden. Het is echter van 1950 en 
we moeten ons dus realiseren dat de flora thans niet hele
maal meer is wat zij toen was; wat dus vooral te mjten is 
aan een verdroging van het eiland. Deze verdroging is 
overigens reeds begonnen met de aanplant van dennen, die 
sinds 1904 en vooral in de twintiger en dertiger jaren 
door Staatsbosbeheer is uitgevoerd in sommige delen van het 
eiland, om daar de verstuiving van de duinen tegen te gaan. 
Ten behoeve van deze aanplant werden ter plaatse ontwate
ringsgreppels of slootjes gegraven. Behalve hierdoor is 
de algemene verlaging van de grondwaterstand mede veroor
zaakt door de wateronttrekking ten behoeve van het toene
mende watergebruik door de vacantiegasten. 

Gelukkig speelt bodemverontreiniging hier geen grote rol. 
Daarentegen is verontreiniging wèl aanwezig in het Noord
zeewater. Het lijkt erop dat deze de oorzaak is van een 
achteruitgang van de verscheidenheid in het assortiment 
schelpen op het strand. Verschillende soorten die we 
vroeger veel aantroffen zijn naar onze ervaring zeldzamer 
geworden, bijv. de Venus-schelp. 
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Er is één (niet zeldzame) soort die iets merkwaardigs vertoont, 
nl. het zaagje. Van deze soort vinden we overwegend linker 
schelpen en slechts hier en daar een enkele rechter; 
zie het figuurtje (de beide helften liggen 
hier met hun rugkant naar elkaar toe). 
Het tekort aan rechter schelpen moet na
tuurlijk elders gecompenseerd worden 
door een teveel. Dat linker en rechter 
schelpen plaatselijk uit elkaar raken 
moet zijn oorzaak vinden in hun ver
schil ·in vorm, waardoor de eb- en 
vloedstromen en de waterbewegingen 
van zeegang er. deining hen in enigs-
zins verschillende richtingen trans- l,_·,W~I<(r .sche..lp eYl Re..c.h\:.tr scl->t!r 
pcrteren. vanhc.t 2.c:I0.~1e., 

Vogels zie je aan het Noordzeestrand minder dan aan de 
Waddenkant, waar de grote meerderheid van de vele soorten 
gasten uit het hoge noorden zich ophoudt; daarover is in or.s 
vacantieverhaal van twee jaar geleden in dit blad geschreven. 
Er zijn echter vier soorten die zich ook frequent aan de 
Noordzeekust ophouden. Twee daarvan zijn zelfs overwegend 
aan die kant te vinden, nl. de drieteenstrandloper en de 
paarse strandloper. De andere twee, nl. de steenloper en 
de rosse grutto kun je aan beide kanten van het eiland 
vaak waarnemen. Alle vier zijn hoog-arc.tische broedvogels. 

Het kleine blonde drieteenstrandlopertje nestelt op de rand
gebieden van de toendra langs kusten rondom de hele Poolzee. 
Buiten het broedseizoen kan hij op bijna alle zandige kusten 
ter wereld aangetroffen worden. Op Vlieland zijn er tijdens 
het trekseizoen regelmatig wel ergens enkele op het strand 
te zien, heen en weer rennend bij het uitlopende en weer 
terugwijkende water van de brandinggolven, tussendoor telkens 
weer pikkend in het natte zand. 

De paarse strandloper, bij ons een schaarse wintergast - ik 
heb hem dit jaar niet gezien- broedt in stenige arctische 
toendra's alsook in het kustgebergte van Noord- en Midden
Scandinavië. Buiten het broedseizoen blijft hij zich aan het 
stenige milieu houden en zo fourageert hij op Vlieland over
wegend langs de lage basaltstenen dammetjes (strandhoofden), 
die over het grootste deel van het strand van het eiland 

(op onderlinge afstanden van om
streeks 180 m) in zee uitsteken en 

.s ht.t~\opeN dienen om 11 slijtage" van het strand 
door de langs de kust heen en weer 
trekkende getijstroom tegen te gaan. 
(Tussen twee haakjes: de nummering 
van deze strandhoofden -van west 
naar oost- verklaart de namen van 
de eerder in dit verhaal genoemde 

wee dwarsweg.en, die van de Wadden-
~---~kant naar de Noordzeekant lopen). 

<~ Steenlopers (uitstekende naam; hun 
Engelse naam is Turnstone) houden 
zich eveneens aan een stenig bio
toop. 
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Hun broedplaatsen worden rondom het hele poolgebied gevon
den langs of nab~ steenachtige of rotsige kusten. Zuide-
lijk gaat het broedgebied tot langs de kusten van Scandinavi'ë, 
noordel~k echter tot het uiterste noorden van Groenland 
(84° NB, 700 km van de pool!) en Ellesmere Island. Terug
meldingen van b~ ons geringde vogels mjzen vooral naar 
het laatstgenoemde gebied als broedplaatsen; deze vogels 
leggen dan zo'n 4000 km over Groenland en de Atlantische 
Oceaan af. Buiten het broedseizoen hoort de steenloper 
tot de grootste zwervers over de aardbol. Zelf heb ik hem 
in 1947 aan de kust van Zuid-Californi~ gezien. Op Vlieland 
zien we deze vrol~k-bont gekleurde vogel met z~n heldere 
fluitje veelvuldig in groepjes langs het steenhellinkje aan 
de wadkant (daar waar de duinen niet tot aan de waterkant 
reiken) en op de strandhoofden aan de Noordzeekant. H~ peutert 
z~n eten -slakjes, kleine kreeftachtigen, insecten- van tus
sen de stenen of keert er wierplakken voor om. 

Rosse grutto's z~n b~ ons talr~k als doortrekkers, ook z~n 
ze wel wintergasten; en er overzomeren ook meestal wel een 
aantal. Hun broedgebied is de moerassige toendra en aan
grenzende streken van Oost-Lapland oostwaarts tot Noord
oost-Siberi~. Ook hier gaat het b~ vele van de rond de Wad
denzee verbl~vende vogels om afstanden van wel 4000 km van 
en naar hun thuisgebieden. Ze fourageren op Vlieland zowel 
op het wad als op het strand. Het is ons opgevallen dat er 
juist b~ veel wind ook graag aantallen op het strand ver
bl~ven, vooral op die delen waar weinig mensen komen (e~ 
zulke plaatsen het je op het eiland). T~dens de stormachti
ge laatste vier dagen van ons verbl~f op het eiland zag je 
ze regelmatig aan de rand van de uitlopers van de branding 
stappen, tegen de wind in, telkens weer in het natte zand 
borend met hun een heel klein beetje opgebogen lange snavel. 
Rusten t~dens hoogwater doen de vogels als regel aan de 
Waddenkant op het Posthuiswad of in de Kroonspolders; al heb 
ik wel eens op een stille plek van het Noordzeestrand b~ 
rustig weer met nauwel~ks branding een groepje aan de wa
terkant op één been zien staan suffen. Daar ik ze toevallig 
in de k~ker had toen ze de een na de ander een poot op
trokken, zag ik dat enkelen op het linker, anderen op het 
rechterbeen stonden; er was bl~kbaar geen voorkeur. 

Op 28 augustus woei er volle storm (windkracht 9) over het 
eiland. Toen we twee dagen later weer overvoeren was de wind 
iets minder, maar de Waddenzee was bedekt met witte koppen. 
Dat was wel wat anders dan het rustige water van de heen
reis, 

P. Groen. 

Een voortreffelijke uitgave "De Vogels van Vlieland" 
van de hand van A.L.Spaans en C.Swennen, is versche
nen als W.M. no. 75 van de K.N.N.V. (1968). 
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Een kennismaking met de natuur en de historie van Cornwall. 

Mist en ree;envlagen verdreven ons van het dek tjjdens de kor
te overtocht van Calais naar Dover, zodat we de "White cliffs 
of Dover" plotseling door de patrjjspoorten heen voorbij zagen 
schuiven. Grauw en nat waren ze; ze deden Albion geen eer 
aan. 

Uren later liepen we langs de boulevard van Eastbourne op 
zoek naar een eetgelegenheid. Een naargeestige avond tegen 
het reusachtige, volkomen verlaten decor van een fin-de 
siècle zeefront van luxe hotels en een pier vol gesloten 
speel- en eet-automaten. In een zjjstraatje moest onze reis
honger het doen met een kom soep en een broodje. 
Het was weer even puzzelen met de vreemde munten en de man 
die ons h~elp was nog zo jong dat hjj zich de pr~-decimale 
tjjd niet kon heugen en ten stelligste bestreed dat een 
shilling óóit 12 pence was geweest. 

Maar een etmaal, later scheen vijfhonderd kilometer verder 
naar het westen een vriendeljjke avondzon over een glooiende 
camping met een prachtig uitzicht over een mjde baai en de 
hoge klifkust van het Lizard schiereiland. 
We waren aangekomen in Cornwall, bijna zover westelijk al~maar 
kon: een 15 kilometer van het havenstadje Penzance, aan de 
zuidkust. In die steeds versmallende lange tong kon het 
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moeil~k anders dan dat de zee de achtergrond van b~na al on
ze tochten vormde. 
Voor een begrip van het landschap is het nodig iets van de 
geologische bouw van ZW-Engeland te weten. Het meest opval
lende ele~ent van de geologische kaart vormen een aantal 
grote, ronde, min of meer op één lijn liggende "eilanden". 
Het z~n de resten van intrusies van stollingsgesteente en 
ze vormen ook hoogten in het landschap. 
Intrusies z~n "indri~gingen" van vloeibaar gesteente dat 
uit de diepte van de aardkorst omhoog kv.ram. Dit vormde 
echter geen vulkanen maar duwde de bovenliggende gesteente
lagen, meestal devonische zandsteen, omhoog tot enorme koepels. 
In de loop van honderden miljoenen jaren is die oudere bo
venlaag weggesleten en vinden we de harde granietkerne.n als 

''·moors"(Dartmoor, Exmoor, Bodmin moor) in het zuid-v~restelijke 
schiereiland van Engeland terug. De Scilly eilanden vormen 
de westel~kste intrusie. 

Zulke opwelvingen van graniet of andere stollingsgesteenten 
z~n vaak ontstaan aan de rand van verschuivende continenten. 
Naar we moeten dan wel heel ver terug in de aardges::::hiede
nis, lang voordat het oercontinent uiteendreef in de tegen
woordige schollen. 

Dat binnendringen van heet vloeibaar gesteente had nog an
dere gevolgen. De omringende afzettingsgesteenten verander
den, maar nog belangrijker voor Cornwall was dat er in het 
oorspronkel~ke gesteente lange diepe scheuren ontstonden. 
Deze vulden zich met hete vloeistof en gassen uit het 
dieptegesteente. Heel langzaam koelden de massa's af; een 
proces waarb~ de mineralen in volgorde van hun smeltpunt 
uitkristalliseerden. 
Die bevatten in Cornwall o.a. tin en koper. Zo gingen die 
scheuren en spleten later de ertsen bevatten waaruit het 
tin gewonnen werd. Aanvankel~k werd het uit de rivierafzet
tingen gezeefd; heel lang geleden al, want de Romeinen 
kochten al tin van de Kelten. Later ontdekte men dat het 
tinerts uit gangen afkomstig was. Dat leidde tot m~nbouw, 
eerst dagbouw, later diep onder de grond, zelfs onder de 
zee. 
Tientallen mijntjes ontstonden rond en in de "moors". In de 
vorige eeuw werden ze van stoomkracht voorzien. Het einde 
van deze bloeiende n~verheid kwam toen ontdekt werd dat men, 
o.a. in Indonesië, de r~ke 
tinertsen maar voor het op
scheppen had. Nóg steken 
overal in het verlaten land 
de machinegebouwtjes hun 
schoorstenen als handen met 
vermanend opgeheven mjs
vingers in de lucht. 

Sommige m~neigenaars boften: 
tn diepere lagen bleken 
onder het tin ook koper
ertsen schuil te gaan. 

De titel van mttreisverhaal 
-de heilwens waarmee de 
Cornwallers elkaar toe
dronken- is dan ook een sa
menvatting van de bestaans
bronnen van dit verre 
Keltische land. 



37-. 
Een ander middel van bestaan -dat uiteraard liefst verzwe
gen werd- was de smokkelarij. 

Bretagne was dichtbij, de taal verwant en de kust van Corn
wall bood tal van verscholen landingsplaatsen. 

Dat zich in Cornwall nog heel lang de Keltische cultuur hand
haafde is veel minder bekend dan van Schotland, Ierland, 
Bretagne en Wales. 
Maar de sporen ervan zijn terug te vinden in de plaatsnamen 
en de eigennamen. Onze kampeerboer heette "Andrewartha", 
naar zijn boerderij, en dat betekent "boerderij op de hoogte", 
waarmee de ligging nauwkeurig was aangeduid. En op een volks
dansavond bleek de kilt tot de lokale dracht te horen. 

Al deze bijzonderheden zijn dan wel niet natuurhistorisch 
maar wel heel boeiend. Ze waren bovendien erg gemakkelijk 
toegankelijk want er was een schat van literatuur over alle 
mogelijke aspecten van de streek tot in de kleinste kioskjes 
te koop. 

Het maakte onze vacantie, die toch in de eerste plaats voor 
landschap en natuur bedoeld was, ongekend veelzijdig. Maar 
ik besef dat ik de lezers van Natuurklanken in de eerste 
plaats een indruk van dat landschap en die natuur moet 
geven. 

Wat is nu karakteristiek voor Cornwall? Voor mj is dat al
lereerst de kuststreek. Hij is ongelooflijk lang -men behljke 
de kaart maar eens- en de variatie is bijzonder groot. Hij 
varieert van een 70 m hoog klif tot duinstroken. Alle ge
steenten van Cornwall hebben hun eigen kustformatie. Kale 
steile rotskusten naar het westen en noorden, eeuwig be
laagd door golven en wind, warm gestoofde zuidhellingen, 
ver het land instekende baaien met groene beboste oevers. 
Langs heel die lange kustlijn loopt een prachtig wandelpad. 
We hebben daar vele tientallen kilometers van gelopen en 
het werd nooit eentonig. Al die variatie in aard en ligging 

van de kust weerspiegelt zich in de 
vegetatie. Als ik het beeld van de plan
ten langs het kustpad uit mijn herinne
ring terugroep, dan zie ik allereerst 
hoe kleurrijk die vegetatie was. 
Heide- en bremsoorten vormden dichte 
vegetaries, waarin de rode dophei en 
de gaspeldoorn de toon aangaven. Over
al was ook Engels gras te vinden, al 
was dat meestal Uitgebloeid, maar met 
bloemen bedekte pollen zeesilene, 
Engelse sedum, thijm, zandblauwtjes~
wilde peen en rolklaver zorgden nog voor 

Ze~s·1lene veel kleur. 
Minder kleurig maar even veelvuldig 
groeien er adelaarsvarens en valse sa

lie· planten die bij ons de schaduw zoeken maar in het veel 
vochtiger klimaat van de atlantische kusten die beschutting 
niet nDdig hebben. Heel opvallend door z'n massale optreden 

·was een~ de gaspeldoorn woekerende warkruidsoort. Die 
weefde so~rose dekentjes van vele vierkante meters over 
de lage groene stekelstruikjes. 
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Als er één plant karakteristiek moet worden genoemd voor 
Cornwall dan is dat de vingerhoed. Ze waren al ver in hun 
bloei, dus hoog opgeschoten,en je zag ze werkelijk ov~ral 
boven de vegetatie uitsteken, op elk stenen akkerwe.lletje, 
in elk stukje heide of gaspeldoorn, hun lange stengels 
zwaaiend in de wind. 

We war.delden vaa'~ langs de kustpaden var: het Lizard schier
eiland. Dat bestaat uit allerlei, grotendeels kristallijne 
gesteenten. De geologen weten er niet goed raad mee, want 
die gesteenteE hebben geen enkele relatie met de rest van 
Cornwall; de Lizard l1jkt er op een rare manier tegenaan 
geplakt te zijn. 
Op eer. van die wandelingen ontdekten we dat de vegetatie j_n
eens heel andère soorten bevatte: knolspirea, zaagblad, knik
kende distel, grote pimpernel, planten die kalk nodig hebben 
of tenminste niet op een nitge~:proken zure boderr, groeien. 

Ook op de Lizard hebben bodemdalingen een 
rivierdalletje in een diepe baai veranderd. 
Stroom en wind hebben die baai afgesloten 
met een hcge strandwal van zand en vcoral 
f~n grind. De steentjes hadden elkaar ten
slotte matglanzend gepol~st. We waren 
daar, op Loe Ear, op de enige echt tropi
sche dag van onze vacantie. Er was hele
maal niemand behalve wlj, verderop een paar 
landgenoten en een eenzame jogger die met 
een vasthoudendheid een betere zaak waar
dig langs de scheidslljn van glinsterende 
golven en glimmende steentjes heen en 
weer draafde. Een paradijselljke situatie 
en wij en onze verre landgenoten gedroegen 
ons gre.ag daarnaar. Niet te lang trouwens, 
want voorzoverre je huid niet aan •t para
dljs gewend is verbrandt die als de hel! 

De begroeiing van die merkwaardige grind-
~aQgb\od dijk droeg, tenminste voor een planten-

liefhebber, bij aan de paradijselijke ambiance. De wal v1as 
hier en daar, vooral aan de wat beschuttere landzijde~ dicht 
begroeid met gele hoornpapavers. Overal stonden blauwe 
zeedistels en meer naar de zee kwamen uit minieme plantjes 
de grote bloemen van de zeewinde. 

Een bijzondere verschijning op warme plek~ 
ken langs de kust is het boomkaasjes
kruid. De malvabloemen zljn direct te 
herkennen aan hun "boompjes" van ge
bundelde meeldraden. Maar ook door 
zljn omvang (tot een meter of twee hoog 
en een echte dikke houtige stam) is 
het een opvallende verschijning. 

Vrij bekend is dat Zuid-Engeland, net als 
Zuid-Ierland en Zuid-Bretagne en de Ka
naaleilanden,in zljn flora subtropische 
elementen heeft. Het betreft veelal 
geimporteerde soorten in tuinen. 
Palmen houden er zich (zlj het zichtbaar 
met moeite) staande en je vindt er ook 
een paar mooie heesterachtige tuinstrui
ken en hebe's (heester-ereprijzen uit 
Nieuw-Zeeland) met prachtige blauwe 



bloemen en leerachtig blad. Enkele 
Een paar mesembryanthemumsoorten 
vormen met hun vetplantachtige 
bladeren en grote roze of gele 
bloemen kleurige tap~ten op stei
le zuidhellingen. Prachtig bloei
den ook de als haagbeplanting ge~ 
bruikte en vaak verwilderde fuch
siastruiken. 

Het subtropische van het atlanti
sche kustklimaat zit niet zozeer 

soorten z~n verwilderd. 

in de warmte v-an de zomers als rne.'>uW> \J,-~a ... t'ne""'-' ...... 

wel in de zachte winters. Maar nèt als bij ons waren de laatste 
twee winters ook daar ongewoon streng, met temperaturen van 
meer dan 100 vorst. Dat is daar heel ongewoon. Die lage 
temperaturen hadden ook aan de beroemde Engelse tuinen, waar
van Cornwall een paar prachtigevoorbeelden kent, ernstige 
schade toegebracht. Alle bamboesoorten die daar veel wer-
den geplant, waren bevroren. Waarom de al even tropische 
boomvarens die strenge vorst wel overleven is dan weer een· 
raadsel. 

We moeten toch ook nog even in 't binnenland rcnd~ken. 1 t 
Meest opvallende element in 1 t landschap z~n de stenen mu
ren die alle weilanden en akkers omringen. Vaak z~n ze 
met natuurl~ke houtwallen bedekt en ze hebben een r~ke 
begroeiÎng. In 1 t vochtige klimaat voelen de tong- · 
varens zich thuis. · 
Heel algemeen is ook onze dagkoekoeksbloem, maar evenveel 
komt voor de venusnavel, een steenbreeksoort met een 
opvallende bladvorm, die bij ons ontbreekt. 

Dat geldt ook voor een wilde iris (de 
stinkende iris); en de meekrap, een ruwe wal
strosoort met gele bloempjes, die wel als 
verfplant gebruikt wordt, is b~ ons ook niet 
echt inheems. 

Het mooist zie je die walletjes als je,ge
wapend met een 1:25000 Ordnance Survey kaart, 
het binnenland intrekt langs de public foot
paths. Dat is heel avontuurl~k. Soms moet je 
je letterl~k tussen de koeien door wringen
en je moet ook over de vaak wel 2 meter hoge 
walletjes klimmen. Die z~n daartoe meestal 
voorzien van een paar uitstekende platen 
leisteen schuin boven elkaar. 
Het Engelse woord daarvoor is "style". 

In heel veel weilanden leiden rechtopstaande 
stenen je aandacht af van de plantjes. Dat 
z~n "menhi,rs": Keltisch voor "lange stenen". 
In heel Co"rnwall wemelt het van de prehis
torische resten: hunebedden, stenen met gaten, stenen in 
kringen, hele dorpen. 

Daarmee is een van de vele overeenkomsten met Bretagne 
aangegeven,een gebied waar Cornwall ook landschappel~k 
en wat flora betreft zoveel mee gemeen heeft en niet 
aleen dat, maar ook z'n Keltische verleden. 
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De merkwaardigste parallel vind ik dat ook 
Corrwall z'n Mont Saint Michel heeft. 
In de baai van Penzance (Mount's Bay) ligt 
een volkomen identiek rotseilandje: 
Sairt Michal's Mount. Het is alleen b~ eb 
te bereiken (net als vroeger het franse 
equivalent). En tet gebouw op de top-van 
Saint Mj_chel 1 s Mount, nu een kasteel, is 
van oorsprong een kloosterkerk, gesticht 
door de Benedict~nen van Mont Saint Michel. 

Overigens gebruikten de Romeinen het eiland
je indertijd al als handelspost, van waaruit 
ze van de Kelten tin kochten. 

Wie in Corrwall op vacantie gaat komt niet 
alleen steeds weer de zee tegen, maar kan 
ook de geschiedenis niet ontlopen. 

Henk Menke. 



Afgelopen september z~n we een week in Berl~n geweest. Nu 
wordt een bezoek aan deze stad niet onmiddell~k geasso
cieerd met natuur en landschap. 
Toch bestaat Berl~n niet alleen uit huizen, gebouwen en 
straten, in tegendeel, een belangr~k gedeelte (ca 350 km2) 
van het grondgebied van Oost- en West-Berl~n, met een ge
zamenlijke oppervlakte van ca. 883 km2, bestaat uit parken, 
bossen, meren en diverse waterlopen, zodat er al met al 
van een behoorl~k stuk natuur valt te genieten in en rond 
Berl~n. Het park van het uit ~ 1700 daterende slot Charlot
tenburg bestaat uit een fraai complex van tuinen in diverse 
st~len. Aan één zijde wordt de tuin begrensd door de rivier 
de Spree, welke daar ook de in het park gelegen v~ver en 
waterpart~en voedt. 
Iets wat onmiddell~k opvalt is het feit dat naast de ruim
schoots aanwezige kauwtjes, de plaats van de b~ ons bekende 
zwarte kraaien wordt ingenomen door bonte kraaien. 
De oost-en zuidgrens van het verspreidingsgebied van de 
zwarte kraai valt ongeveer samen met de grens tussen Oost
en Westduitsland om vervolgens vanaf Salzburg de Zwitserse 
Alpen te volgen tot de Frans-Italiaanse grens. 

Wat de gebruikel~ke parkvogels betreft ~ken deze niet of 
nauwel~ks af van de b~ ons bekende soorten. Opvallend was 
de waarneming van grote gele kwikstaarten. 
Het was leuk om op een open plek in het beboste gedeelte 
een aantal zwarte wouwen op de grond te zien, een bekend 
versch~nsel in gebieden waar hogere dichtheden van deze 
soort voorkomen. In deze situatie vormen ze ook kleine 
broedkolonies en azen ze in groepen van meerdere vogels. 

Verder brachten we een bezoek aan de dierentuin van Berl~n. 
We gingen er eigenl~k heen om de Panda-beren, een geschenk 
van een Chinese delegatie, met eigen ogen te aanschouwen. 

Maar de hele entourage 
van de tuin was dermate 
boeiend dat we een paar 

~' . 

uur later dan we van plan 
waren weer op straat 
stonden. 

Grote Gele Kwikstaart v,\,J, 

Wat ons hier tevens opviel 
was het feit dat alles zo 
keurig is onderhouden, 
nergens papiertjes of rom
mel. Ook de dierenverbl~
ven zagen eruit om door 
een ringetje te halen. 
De bekende 11 Deutsche GrÜnd
lichkeit" zal hier wel de
bet aan zijn. 
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Eén van de hoogtepunten voor de bloemen-en planten-liefheb
ber is een bezoek aan de zeer belangr~ke botanische tuin 
van West-Berl~n. 

Met een oppervlakte van ~ 42 ha is het de grootste van de 
Bondsrepubliek. Er z~n in kassen en tuinen meer dan 18.000 
soorten planten ondergebracht, welke z~n ingedeeld in di
verse plan~en-geogr.afische afdelin~en,zoals b~voorbeeld 
de Pyreneeen, de Balkan, Klein Azie en de gebergten van 
Noord-Amerika •. 

Maar ook de flora van de Europese laaglandbossen komt 
hier in een b~zonder fraaie, natuurl~k aandoende omgeving 
goed tot z~n recht. 

Van de ~ 20 voor het publiek opengestelde kassen vormen de 
grote koepelkassen een bijzondere attract'ie. 
Volgens de gids is het grote glazen tropenhuis het hoogste 
van de wereld. · 
Nu ben ik nooit zo weg van kwalificaties als de hoogste 
"dit" en de mooiste "dat", want dan loop je steeds om je 
heen te hljken met het idee van is er nu nergens in de wereld 
een kas die nog nèt wat hoger is. . 
Maar goed, h~ is in ieder geval heel hoog en dat biedt de 
mogel~kheid om enorme palmbomen, metershoge bamboeplanten, 
varens enz.een ruim bemeten plaats te bieden,compleet met 
stromende beekjes en waterval. 

Maar het meest spectaculair vonden we de, uiteraard overdekte, 
v~iver met vertegenwoordigers van de waterleliefamilie en dan 
natuurlijk met name de Victoria Amazonia:l. en de Victoria 
cruziana. 
Toen deze plant in 1801 door de uit Bohemen afkomstige bota
nicus H~nke werd ontdekt werd h~ genoemd naar de toenmalige 
koningin Victoria van Engeland. Deze waterplant komt uit
sluitend voor in het stilstaande of vr~wel stilstaande water 
van meertjes welke zich hebben gevormd nab~ een aantal z~
rivieren van de Amazone. Het stilstaande water is een be
staansvoorwaarde voor de plant, want tegen een iets hogere 
stroomsnelheid z~n de grote dr~vende bladen met een door
snede van twee à drie meter niet opgewassen. Na de ontdek
king kreeg de plant de naam "Victoria regia" toebedeeld, 
waarb~ men er van uit ging dat dit de enige vertegenwoordi
ger van dit plantengeslacht was. Toen echter een aantal ja
ren later in de omgeving van Paraguay een tweede soort, 
met kleinere bladen werd ontdekt, is de naam gemjzigd in 
Victoria Amazonica (de eerstgevonden soort) en de Victoria 
cruziana. 
Wanneer men de plant aan het eind van de zomer ziet is het 
nauwel~ks te geloven dat de enorme bladen en bloemen in 
januari van hetzelfde jaar z~n ontkiemd uit een zaadje ter 
grootte van een erwt. Omstreeks augustus,_ september versch~
nen dan, één voor één om de v~f à zes dagen 1 de prachtige 
bloemen met een doorsnede van 15 tot 20 cm. Ze bloeien slechts 
twee nachten, de eerste nacht wit en de tweede dag rose tot 
rood. Hierna kromt de steel zich waardoor de bloem onder 
water verdw~nt om daar het zaad te produceren voor de volgen
de generatie. 
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Aristolochia grandiflora 

Naast deze plant groei
de in dezelfde kas on
dermeer de uit Australie 
en Nieuw-Guinea afkomsti
ge reuzen-waterlelie 
(Nymphea gigantia ) met 
grote, blauw met gele 
bloemen. Een andere 
spectaculaire soort, in 
dit geval een klimplant, 
was de uit Midden-Amerika 
afkomstige Aristolochia 
grandiflora, welke zich 
in het vochtig-warme 
klimaat van de kas b~
zonder goed thuis voelde. 

Het is een lid van de fa
milie van P~pbloemen. 
De enorme bloemen waren 
een centimeter of 20 
groot, dieprood van 
kleur met geelachtige 
vlekken en stippen. 
Aan de onderz~de waren 
ze voorzien van een draad
vormig aanhangsel met 
een lengte van 20 à 30 
cm. Aan de achterz~de is 
de bloem voorzien van 

een enorme, trompetachtige buis. Uiteraard voert het te ver 
om een verdere beschr~ving te geven van de tuin, vandaar ook 
het advies: bent U eens in de gelegenheid om een bezoek te 
brengen aan de "Botanischer Garten" doe het dan, U zult er 
geen sp~t van hebben. 

Verder biedt Berl~n uiteraard een uitgebreid scala aan moge
l~kheden voor andere interesses, zoals b~voorbeeld het 
wereldberoemde Pergamonmuseum inOost-Berl~n, voor diegenen 
die belangstelling hebben voor de geschiedenis en bouwkunst 
van de klassieke oudheid een absoluut hoogtepunt. 

Kortom t~dens een bezoek aan Berl~n hoeft U zich beslist niet 
te vervelen. 

H.J. van Woerden. 
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Een bevoorrecht mens ben je als je eens kennis mag maken 
met de grootse natuur van Kenia. Weliswaar speelt het best 
bewaarde natuurleven ook daar zich af in natuurreservaten, 
~aar die z~n van een dusdanige afmeting en qua aanblik z6 
weinig verschillend van veel gebieden daar buiten,dat het 
verschil je niet alt~d opvalt. Gazelles, zebra's en giraf
fes kom je ook elders tegen. 

Kenia is b~ uitstek het land van de grote zoogdieren: Vaak 
zagen we groepen olifanten, vergezeld van jongen van diverse 
leeft~den, van negen maanden, maar ook van twee weken. Dat 
kleintje trippelde parmantig orr, z~n moeder heen, zocht met 
z~n slurfje tussen haar voorpoten en vond daar de rUke bron. 
Een andere olifant bestond het om de rivier, waaraan onze 
lodge lag te doorwaden. R~ was bl~kbaar niet bang voor 
de talloze krokodillen. Hij klorr, het talud op en stond een 
poosje in de tuin voor h~ weer op z~n gemak rechtsomkeert 
maakte. 

In een andere lodge kwam 's avonds een n~lpaard op bezoek 
en ging zich rustig te goed doen aan de prachtige tropische 
bloemenpracht. Die zag h~ natuurl~k ook niet alle dagen, 
want, op enkele meren, rivieren en wat poelen na, is het 
landschap nogal savanne-achtig. Het droge seizoen doet al 
het gras verschroeien tot een soort stug hooi. De bomen 
z~n veelal acacia-soorten met parasolachtige kronen en 
dorens zo groot en scherp als flinke stopnaalden. Ook z~n 
er struikachtige acacia's vol stuitergrote zVJarte balletjes, 
die tot schuilplaats dienen voor mieren. 

Een onvergetel~ke herinnering is voor m~ ook de aanblik 
van vier giraffen, die in het halfduister van de vroege 
ochtend, als zwarte silhouetten, van de boom op enkele 
meters van ons raam stonden te eten. 

De grote hoeveelheden gnoe 1s, zebra's, waterbakken, spies
bokken, buffels, Grants- en Thomsongazellen, impala's en 
wrattenzwijnen maakten ons bezoek tot een paradjjselijke 
ervaring. Zo moet de wereld er duizenden jaren geleden 
uit hebben gezien in de t~den dat de grotbewoners hun 
tekeningen maakten. 

Ik wil niet te veel in opsommingen vervallen, maar een 
uitzondering moet ik toch maken voor de gerenuk of 
giraffenhalsgazelle, die op z~n toch al hoge achterpoten 
staand de bladeren van de bomen eet, iets anders lust hjj 
trouwens niet. En ook nog voor de dikdik~ het kleine, wat 
schuwe dwerghertje. 

Natuurl~k z~n ook de roofdieren in de k~ker genomen. Ver
schillende malen zagen we leeuwen, zonnend op een soort 



Kerbert-terras, of wat doezelend, 
maar één keer zelfs parend. ~~ ~ 
Ook ontdekten we een luipaard- ~~~ 
moeder met twee jongen, waarvoor ~; ~~ 
ze een gevangen impala, buiten ~'\': " 
bereik van de hyena's, in de 
boom had gehangen. Verder nog ~ 
een prachtige, lenige cheetah, 
verschillende soorten mangoes
ten en een genetkat, die in de 
eetzaal 's avonds kwam buurten, 
z~n lange staart sierl~k omlaag 
van de balken hangend. 

De vogels zijn een hoofdstuk '---- - ~:::: 
apart. We kwamen enkele bekenden _- __ ~ - :.. -~- ~ ·_ 
uit Holland t egt: n: blauwe reiger, :::=:::::__-::::;::- ,__ __ ~--
purperreiger, lepelaar, oever- ~ ~~~~ --~ 
lopertje, maar het merendeel was ~ 
àf grot er, àf veel kleuriger h~ e,...vo\cor -ó ... ç 
dan w~ gewend z~n: de goliathreiger, de geelsnavel- en de 
gehelmde ooievaar, de maraboe, de heilige ibis en de glanzen
de hadada-ibis, parelhoenders met pauwblauwe nekken, neus
hoornvogels, ~svogels, verschillende soorten trappen en de 
secretarisvogel met z~n bosje pennen achter het oor, fier 
en eenzaam stappend over de vlakte. Struisvogels met 
blauwe en paarse nekken, ooruilen, de visarend en veel 
gieren, vooral als er wat op te ruimen valt. 

De hamerkop is een heel karakteristieke vogel. Z~n kop 
l~kt inderdaad op een hamer. H~ maakt een zeer solide nest 
en doet daar meer dan een half jaar over, maar dan kan het 
wel een mens dragen en heeft het formaat van een boomhut. 

Onze Hollandse spreeuwen kunnen een prachtige glans vertonen, 
de Keniaanse glossy starling is glanzend koningsblauw met 
een fel geel oog, of half pauwblauw, half donkerrood, die 
heet dan ook superb starling. 

Verder z~n er talloze kleinere vogels: sunbirds, die aan 
kolibri's doen denken,en heel veel soorten wevervogels, 
waarvan de nesten heel kenmerkend in grote aantallen aan de 
bomen hangen. 
De eerste vogel die me opviel in Kenia was de fiscal shrike, 
een soort klauwier dus, die heel graag langs de wegen op 
telegraafdraden zit, met het uiterl~k van een kleine ekster. 
Wat h~ overigens met de belasting te maken heeft is me niet 
duidel~k geworden. 

Een vogel die we met bl~dschap herkenden van onze IJssel
excursie was de n~lgans. We kwamen 
hem als Egyptian goose regelmatig 
tegen met z~n grote bruine oogvlek. 
In Egypte was h~ heilig, maar h~ komt 
er niet meer voor tegenwoordig. Om 
nooit meer te vergeten waren de 
duizenden flamingo's op het Nakuru
meer, een algenr~k brakwatermeer. 
Tot slot nog een paar insecten. 
Vlinders waren er niet erg veel.maar 
er is ook niet veel voor ze te ha
len in deze droge t~d van het jaar. 
Termietenhopen z~n er zeer veel. 
Deze rode bouwwer.ken zie je overal bon\..e.... ~~c.vc~\ 



oprijzen, soms anderhalf à twee meter hoog en met een schoor
steen of luchtkanaal waar warme lucht uitkomt, de broed
warmte. 

Muggen waren er gelukkig vrijwel niet, hoewel malaria 
nog altijd een veel voorkomende ziekte daar is; in verschil
lende lodges moesten we onder een klamboe slapen. 

De safari 1 s waren uitstekend georganiseerd en mede dank zij 
het aangename klimaat en de boeiende belevenisse~ hebben 
we een onvergetelijke tocht gemaakt. 

Gerda van Sloten. 

WIE HEEFT ER BELANGSTELLING VOOR: 

"Indische tuinbloemen" van M.L.A. Bruggeman ( uitgave van 1940) 
Het is uitgegeven zoals de oude Verkade- albums met ingeplakte plaatjes 

naar aquarellen van Ojong Soerjadi 

Jaargangen 1983, 1984 en 1985 

Bellen met 05780- 13406 

van het tijdschrift "Grasduinen" 

dc}.J. 
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Een vreemdling wandelde a.an de kust, 
Waar de as van 1 t groot Carthago rust; 
Daar kwam een tweede hem te moet, 
Al·s landsman kenl:ijk bij z:ijn groet. 

Men zet zich neer, en 1 t l:ijdt niet lang, 
Of 1 t reisverhaal is drok te gang; 
Elk brengt wilvaardig voor de dag, 
Wat raars of schoons h:ij zwervend zag, 
Tot A. begint: "Het koddigst dier, 
M:ij ooit bejegend, huisvest hier. 
Van maaksel schier een hagedis; 
Z:ijn staart - lang tien duim, naar ik gis; 
De tong voor mug en vlieg te gauw; 
En nu de kleur? - Denk! hemelsblauw!" 

"Elauw r 11 r,leesmuil t B. 11 Ik Herken Uw beest; 
Maar, vriend, dat is nooit blauw geweest. 
Men heet het een kameleon, 
Ik vond het schuilend voor de zon 
In 1 t lommer van een dadelbos; 
Daar kroop het, net zo groen als 1 t mos!" 

"Noch boom, noch struik, een mijl in 1 t rond 
Waar ik het m:ijne kruipend vond 
Ginds aan die naakte puinhooptop, 
Het volle daglicht scheen er op; 
Geen mogel:ijkheid tot oogbedrog: 
En 1 t beest was blauw; dat zeg ik nog!" 

"Green! groen! geloof mij! 11 11 1 k Zeg U blauw! 11 

"Groen!" "Blauw!" Zo gaat het: snauw op snauw. 
Men stampvoet, blikoogt, vloekt en zweer 
De vriendschap was in gram verkeerd! 
Als, zie, een derde wandelaar kwam, 
Die reeds van ver hun twist vernam! 

Zijn woord is: "Heren, kiest in m~i 
Uw scheidsman! 1 k Hoor tot geen partij. 
B:ij 1 t lamplicht ving ik heden nacht 
Het dier, dat U aan 1 t hljven bracht, 
En draag 1t,in dit servet geknoopt, 

Naar Tunis, of 1 t er iemand koopt. 
Ik weet nauwkeurig wat ik ving: 
Zwart! gitzwart is het lel:ijk ding! 
Is 1 t blauw.of groen, dan sta ik kla 
En eet het op met huid en haar!" 

Hier slaakte h:ij 1 t, en,voor zwart als git, 
Vertoont zich 1 t arme schepsel wit! 

Géén sprak er dan 1 t kameleon; 
Juist van een ras, dat spreken kon. 
Het sprak: "Goe luitjes, hoort hoe 1 t is: 
Elk had gel:ijk, en elk had mis! 
De kleur, b:ij dieren van m:ijn slag, 
Verwisselt zesmaal op een dag. 

Doch laat m:ij nu in vrede gaan! 
1 k bied U een raad als losgeld aan; 
Sch:ijnt anderen, wat U krom scheen, recht, 
Heet niemand daadl:ijk dom of slecht". 



Afgelopen lange winter hebben we ons dagel~ks kunnen verma
ken met de eindeloze hoeveelheid vogels die zich tegoed de
den aan de overvloedige dis op de voertafel. Als ik b~ het 
krieken van de dag de containertjes met zonnepitten weer 
ging vullen, zaten de vogels in de bomen achter het huis al 
te wachten. Groenvinken, vinken, een enkele s~s. een paar 
keer zelfs een barms~s en een paar appelvinken. Het leek 
wel of ze wisten dat er wat te halen viel. En uren kon je 
je vermaken met het geruzie, soms hoog oplopend. Maar ja, 
dat hoort er nu eenmaal b~ in het vogelleven; dat is de be
kende str~d om het bestaan. 
En wat zich te bescheiden gevoelde om de containermaalt~den 
te bemachtigen, scharrelde op de grond om de "kruimkens" op 
te pikken. Bovendien strooide Ü\. rijkel~k wildzangvoer, dat ik 
kocht b~ een plaatsel~ke zaadhandel. Zaad, dat ik aanmengde 
met krachtvoer en waaraan ik voor de houtduiven en turkse 
tortels een paar handen met hennepzaad toevoegde. Belangstel
ling in overvloed! 

Behalve de reeds genoemde soorten waren er talr~ke mezen: 
koolmees, pimpel, matkopmees, zelfs een paar keer de glanskop 
en zo nu en dan de zwarte mees. Winterkoning, roodborst en 
heggemus waren wel van de part~, maar alt~d in zeer bescheiden 
mate. Opvallend was dat er b~zonder weinig huismussen waren, 
daarentegen wel ringmussen. Grote l~ster, merel, koperwiek 
en kramsvogel rourageerden allen op het halfrotte fruit dat 
ik voor een paar centen b~ een groenteboer kon ophalen. 
Merkwaardig, er was hoegenaamd géén belangstelling van spreeu
wen. Maar verschenen ze, dan zeiden we alt~d tegen elkaar: 
"Nou slaat het weer om 11 en dat kwam tot dusverre àltijd uit. 
Nou heb ik jammer genoeg die versch~ndata van die spreeuwen 
niet genoteerd. Maar het zou wel eens kunnen dat omstreeks 
die t~d de astronomische klok in dat spreeuwenlichaam opeens 
gaat lopen en de dieren, die in de wintermaanden vaak in gro
te aantallen b~een zich verplaatsen en ook gezamenl~k in wei
landen voer zoeken, zich eensklaps herinneren dat er nog 
iets ànders is dan eten. En op zoek gaan naar een partner. 
Zo maar een gedachte. Ik zie die spreeuwen graag in hun bepa
reld verenkleed. Als ze lopen gebeurt dat op een holletje, 
kwetterend, ruziënd en gejaagd. En als ze zingen, probeer ik 
alt~d te ontdekken wie ze nu weer nadoen. En al ben je dan 
nog zo'n goeie vogelaar, je vergist je danig. 

Een hele aanloop. Ik had beslist geen plannen om wat over 
het spreeuwenvolk te vertellen, maar het hoort wèl b~ het 
voorjaar. 
Want het voorjaar kwàm en met het voorjaar eerst de winter
aconieten, toen de sneeuwklokjes. Daarna een hele serie vroe
ge bloemen: het lenteklokje, de crocussen, de wilde narcis
sen en noem maar op. Als dàt spul eenmaal bloeit, de cornus 
mas met z~n prachtige goudgele bloemen scherp afsteekt tegen 
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het blauw van de voorjaarshemel en wonderl~k oplicht tegen 
een uit het noorden aankomende latezwarte sneeuwlucht, dan 
duurt het niet lang meer of je ziet overal allerlei groei
punten van planten tevoorsch~n komen. 

Dan kr:ijgt de jonge border alle aandacht. "Kijk, daar komt 
de zwarte ooievaarsbek en daar komt het wildemanskruid". 
"En kijk eens: het longkruid komt ook tevoorschijn". 
Vanzelfsprekend heb je al heel gauw in de gaten van welke 
planten het zaad van het vorige jaar is gaan kiemen. En ook 
dat plaatst je alt:ijd weer voor verrassingen. Je kunt daarb~ 
zo heerl~k je fantasie vr~ spel geven en dan proberen je voor 
te stellen hoe over een aantal weken de geraniumborder er uit
bundig bloeiend b~ zal staan. 

Maar dit jaar ontdekten we tussen al dat opkomende spul een 
aantal kiemen waar we gewoonweg geen raad mee wisten. Dàt 
leek wat hiè~p en dàt leek dàarop. Maar het wàs wat an
ders! We hebben, heel nieuwsgierig, niet botweg de schrepel 
er in gezet, maar hebben alles de kans gegeven tot wasdom te 
komen en dat is een feest geworden. De vreemdste planten ver
schenen! 
Voorjaar 1 84 deed ik 

Al..'lE.M. 
AI"\C>~O~IA 
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al een soortgel~ke ontdekking. Er ver
scheen een prachtig bladrozet met sterk 
gevormde bladeren. Op het eerste ge
zicht, het kon niet mis, een scherm
bloem. Echter geen bloei. Flora erb~, 
gedetermineerd: dolle kervel of knol
ribzaad. Dolle kervel viel af, knolrib
zaad werd ook een twijfelgeval, want de 
wortel was wel erg dik, maar knolvor
ming was niet te\ontdekken. Dit jaar 
groeide de plant uit tot een meer dan 
twee meter hoog exemplaar, met tallo-

ze dwarsstengels die tenslotte alle
maal r~kel~k eindigden in prachtige 
bescheiden schermen, die tegel~k 

bloeiden. Het bleek de gevlekte 
scheerling te z:ijn; zeer vergiftig! 

Ik heb er vaak met plezier naar 
zitten k:ijken en evenzo vaak ge
dacht aan de w:ijsgeer Socrates. 

Het verhaal gaat dat de gif
beker die h:ij te drinken 
kreeg een drank bevatte, die 
gebrouwen was van de gevlekte 

scheerling. Wat m~ opviel: 
t:ijdens de bloei kwamen er 
practisch geen insecten op. 
Terwijl in het algemeen de 
schermbloemen b:ij insecten 
erg in trek z~n. Toch z~n 
alle schermen bestoven, 
want enkele weken na de 
bloei propte de plant in 
het zaad. En toen kwamen 
de zwarte luizen! Daarna, 
ik werd gewoon bang van een 
tuin vol gevlekte scheer
ling, heb ik de plant afge
sneden. Maar het bl~ft een 
belevenis, die arme 
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Socrates ten sp~t! 

Sp8ntaan verschenen als gevolg van het vogels vueren: blauw 
maanzaad,vlas (wit en blauw), koolzaad, gele mosterd, herik, 
herderstasje, mergkool (werd vroeger geteeld als veevoeder), 
vergeten kruidkers, sofiekruid, zonnebloem, cannabis (hen
nep), damastbloem, boekweit (roserood en wit bloeiend), peen 
(een soort winterwortel, echter paarsrood van kleur en goed 
eetbaar), kruidkers, moederkruid (composiet met vele afwij
kende bladvormen), slaapmutsjes (in kleuren oranjerood/paars) 
en als laatste nog een b~zonder moeil~k te determineren 
plant: de ambros~n alsem 1). Toen die opkwam dacht ik dat 
het een afrikaantje was; opvallend was de gel~kenis in de 
bladvorm. Maar hoe ik ook determineerde, steeds ging ik de 
mist in. Tenslotte heeft een engelse flora, die ik toevallig 
in handen kreeg, de oplossing gegeven. 
Véél van de genoemde soorten z~n uit Amerika afkomstige ad
ventiefplanten; naar alle waarsch~nltkheid opnieuw ingevoerd 
voor het samenstellen van vogelvoeders. 

Wat hebben we er veel aan beleefd! Onze oud-voorzitter Frans 
van Noorden kwam in augustus even op bezoek en bleek in z~n 
tuin dezelfde ervaring te hebben opgedaan. En ook h~ genoot 
daarvan. En dat allemaal dank z~ het voeren van de vogels in 
de wintertuin. 

Beleefd en warm aanbevolen! Wout van Soest. 

1) Daar gebleken is dat de ambros~n-alsem geen echte alsem 
is, is de plant in de nieuwe flora's opgenomen als 
alsem-ambrosia (Ambrosia artemL:siifolia - zie Heimans 
en Th~sse, blz. 1066). · 

Redactie. 

P.S. Daar de redactie is gebleken dat veel meer mensen 
zulke "vreemde gasten" in hun tuin zagen opkomen de 
laatste jaren, verwachten we van de lezers zeker 
enkele reacties-of nog beter- aanvullingen op boven
staand artikel. 

Najaar 
De dichter wrlfft zich wenend in de koude handen 
en op het butagasstel pruttelt erwtensoep, 
achter de vuüe ruit verwaait de afscheidsroep 
van vogels onderweg naar verre, wanne landen. 

Het regent buiten, want dat hoort bij zulke dagen, 
in tie WC druipt nog zi/n natte paraplu, 
ma(U' dat is allemaal niet meer belangrijk, nu 
hij \veer die drang voelt zich poëtisch te beklagen. 

De wereld heeft weer dat vertrouwde, dat bekende ... 
"Een nieuwe herfst," begint hij blij, "wat een eUende! 

JAN BOERSTOEL 
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Iedere afdeling · heeft z 1 n paddestoelenkenner, zo ook de on
ze. Daarom vroeg ik de familie Sieders een kopje koffie te 
komen drinken en daarna wat paddestoelen in ons bosje te 
komen bekijken. 

Ons terrein is te beschouwen als een voormalige kwekerij in 
een kwelgebied, waar al 40 jaar de natuur alleenrecht heeft. 
Al die tijd is er namelijk niets aan het onderhoud gedaan. De 
ergste sporen van verwaarlozing hebben we kunnen uitwissen 
in de drie jaar dat we er wonen. Er ligt en staat nog veel 
dood hout en dat is aantrekkelijk voor spechten en padde
stoelen. 

We hadden de koffie nog niet op of Albert duwde me een 
cocosmelkzwam onder de neus die hij al bij aankomst gevonden 
had. 
Als gevolg van de droge zomer is het een slecht paddestoelen
jaar, echter niet in ons moerasbosje. De meest voorkomende 
soort vormde de krulzoom, waarvan de zoom van de hoed naar 
onder omgekruld is. Ze stonden er bij tientallen, net de in
houd van grote mokken koffie, met een steeltje eronder. 
Hebben we de massale groei van de krulzoom en ook van het 
bosplantje rankende helmbloem te danken aan de zure regen? 

Er waren nog andere melkzwammen: zwartgroene-, kaneelkleuri
ge- en rimpelende melkzwam. Overdadig waren ook aanwezig 
de honingzwammen, waarvan een aantal al "gespoord" hadden. 
Bij eet zien van deze houtzwam keek ik steeds ongerust om
hoog en ik dacht: "zou die boom er ook aan gaan?". Maar ge
lukkig, 1 t bleken steeds dode wilgen of eiken te zijn waar hij 
op groeide. 
Op andere stobben zagen we ook zwavelkopjes en stobbezwamme
tjes. De vliegenzwam vonden we op verborgen hoekjes onder 
struikjes van spiraea douglasii, restanten van de oude kwe
kerij. In totaal kwamen we op 25 soorten paddestoelen. Om U 
een indruk te geven van de bezetting op zo'n moerassig bos
perceeltje: fopzwam (spec.), botercolybia, helmmycena, 
chloor- en bundelmycena, geweizwam, trechterzwam, glimmer
inktzwam, vezelkop, franjehoed, valse canthqrel, gele rus
sula, een paar prachtige dennevoetzwammen en de berkezwam. 

De meeste belangstelling van Albert ging uit naar de verti
cale vlakken bij slootjes, waar de leukste verrassingen te 
vinden waren. De belangrijkste vondst van deze morgen was een 
satijnzwam ( speç.) die bij Albert thuis duchtig bestudeerd wordt. 

Ik heb wel geleerd deze morgen dat je om paddestoelen te 
determineren je neus nodig hebt! 

B. Koster. 
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door A/bert Sie.cle.r..s 
Graag wil ik nog een kleine aanvulling geven b:ij 
het stukje van Bert Koster. 
Met zeer veel genoegen denk ik terug aan de inte
ressante excursie, die we gemaakt hebben op het 

E.lz.e.sdt~hzvamterrein van de familie Koster. Het van oorsprong 
moerassige bosperceel met veel berk en els en een weelderige 
OLdergroei aan struiken en planten is doorsneden met grep
pels en sloten en vormt als het ware een klein sprengenge
bied. De gevarieerde begroeilng van loofhout met hier en 
daar een den, de vochtige o~geving met veel dode takken en 
stronken die niet opgeruimd worden en langzaam verteren, 
scheppen hier een ideale omgeving voor een rljke paddestoelen
flora. Termjl we over het algemeen kunnen spreken van een 
slecht paddestoelenjaar en er vooral in onze omgeving 
weinig te vinden was, konden we hier ons hart nog ophalen. 
We verbaasden ons over het grote aantal soorten dat we 
hier in een betrekkelljk klein gebied aantreffen, veel 
algemeen voorkomende soorten maar ook enkele specifieke ver
tegenwoordigers van het moerassige elzen-berkenbos. De 
kokosmelkzwam (Lactarius glyciosmos) houdt van een vochtige 
atmosfeer en is in onze omgeving zeker geen algemene ver
schljring. Voor een verrassing zorgde een paars-bruine fop
zwam ~et een opvallend roodachtig-bruine enigszins paars 
getinte hoed en een wljnrode tot donkerpaarse steel. Een 
exemplaar dat zo'n beetje het midden hield tussen een ge
wone fopzwam (laccaria laccata) en een rodekool~of ame
thystzwam (Laccaria amethystina). Waarschljnlljk hebben we 
hier te maken met een zeldzame soort, nl. Laccaria purpu
reo-badia, die op venige grond blj berken en elzen voorkomt. 

Een andere vondst, die me een paar dagen prettig heeft be
zig gehouden en me nogal wat hoofdbrekens heeft gekost, be
stond uit een aantal rosesporige, grljsbruine min of meer 
trechtervormige paddestoeltjes, die we langs een greppel
rand vonden. De wittig-grjjze plaatjes aan de onderkant van 
de hoed kleurden al gauw roze en blj microscopisch onder-
zoek bleken de sporen 5 of 6-hoekig te zijn. Het was dus 
meteen duidelljk dat we hier met een satljnzwam of Entoloma 
te maken hadden, maar toen begonnen de moeil~kheden pas! 
Er komen nl. in ons land meer dan 100 soorten satljnzwammen 
voor; hiervan staan in het bekende Spectrum paddestoelen
boek zo'n 17-tal soorten beschreven. Het bleek al gauw 
dat geen van deze beschrijvingen van toepassing was op onze 
Entoloma. Gelukkig hebben we in Leiden, verbonden aan het 
llijksherbarium, een mycoloog die zich gespecialiseerd heeft 
op het terrein van de satljnzwammen en alle in Neqerland 
voorko~ende soorten uitvoerig heeft bestudeerd en omschre
ven. Met behulp van zljn tabellen en na veel omzwervingen 
in het doolhof van kenmerken kwam ik tenslotte terecht 
blj Entoloma politurn of wel de elzesat~nzw~. 

Voor de zekerheid heb ik toch maar een paar exemplaren 
opgestuurd naar Leiden. 
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Na een paar dagen kreeg ik van de heer Noordeloos bericht. 
Hij schreef dat het hier de Entoloma politurn betreft "gezien 
de gedeukte hoed, de gladde steel, de bijna isodiametrische * 
sporen en het intracellulair pigment". 

De elzesatijnzwam is een niet zo erg zeldzame paddestoel, 
die op vochtige plaatsen onder loofbomen, vooral elzen 
en berken voorkomt en die, voor zover mij bekend nog niet 
eerder in onze omgeving is gevonden. 

~ isodiametrisch wil zeggen dat in 
en breedte ongeveer gel:ijk zijn : 

sporen Entoloma politurn 

(r)<JC?QO 

doorsnede lengte 

\~~~ /,<1 ~ 
""'f/ 

Albert Sieders._ 
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t'\acro~\o5surn s l::e\\ctro'rui"YI 
I 

Vertelden we in de vorige Natuur
klanken over olifanten (olifants
rupsen) in de fuchsias, nu hoorden 
we van een "kolibrie" bij de fuchsia 1 s. 
Dat gebeurde in de tuin van onze le
den Albert en Annie Sieders in Epe. 
In hun kleine tuin was het deze zomer 
een lust om de vele verschillende fuch
sia-soorten te zien bloeien. Op een 
warme septemberdag zagen ze het vol
gende: 

Een zeer snelle vlinder schoot van bloem naar bloem, stond 
daar even stil in de lucht, een lange roltong werd in een 
fuchsiabloem gestoken, termjl het insect zwevend in de lucht 
voor de bloem bleef staan en dan schoot h~ weer weg. Landen 
was er niet bjj. Er werd "in de lucht getankt". 
Aan kleuren, vorm en manieren herkenden ze later via de boe
ken in deze vlinder de kolib~vlinder. Deze opvallende ver
schjjning heet om z~n gedrag ook wel onrust en om z~n voed
selplant, walstro-achtigen, meekrapvlinder (ffieekrap is 
familie van het walstro). Latjjnse naam: Macroglossum stella-
ratum. 

Opvallend bjj de kolibrievlinder z~n de snelle vlucht, de 
lange tong, de kaneelbruine achtervleug~ en de lichte plek
ken op het harige achterl~f dat ook wat opgewipt is t~dens 
de vlucht. 

Van de pjjlstaartvlinders die b~ ons voorkomen is het vr~wel 
de enige soort die overdag bloemen bezoekt. Verwarring is 
alleen mogeljjk met de glasvleugelpjjlstaart, die dezelfde 
gewoonten heeft en ook overdag vliegt. Deze mist echter de 
meeste schubben op de vleugels, waardoor ze doorzichtig z~n. 
Als je daarop verdacht bent is dit altjjd wel even te zien. 
Bovendien ontbreekthet heldere kaneelbruin op de achter
vleugels, wat zo kenmerkend is voor de kolibrievlinder. 

Hoewel er elk jaar wel kolibrievlinders in ons land voorko
men, is hun aantal sterk wisselend. Het z~n nl. trekvlin
ders, die meestal niet voor juni hier arriveren, veelal uit 
het mediterrane gebied. Een zomergeneratie kan zich.hier dan 
ontwikkelen, maar in koude en natte zomers is ook het aantal 
nakomelingen niet groot. Kunnen ze in een gunstig najaar 
hier nog wel tot october doorvliegen, ze kunnen niet over
winteren. In zuidel~ker streken vliegen ze tot december nog 
veel rond. Ze overwinteren daar in huizen en schuren en ko
men dan alweer eind januari tevoorschjjn. 

De kolibrievlinder is in onze streek beslist een zeldzaamheid. 
Dat h~ op uitheemse planten als fuchsia's afkomt, is b~zonder 
leuk, omdat er daarvan veel in onze tuinen gekwe~kt worden. 
De warme droge zomer was voor deze soort waarsch,ijnlijk wel 
gunstig. Weer iets om naar uit te kjjken als volgend jaar Uw 
fuchia 1 s weer in volle fleur staan. 

Els Koopmans-Grommé. 
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I ' V>Yi Opmerkelgk vogelgedrag 
fli ,', 2~, .ff-o/'.;?'/1" ;Y' 

L.S. Epe __ 'jz/,.,, sep~/19f6 

Hierbjj zend ik U een paar foto 1 s van een Lestkast je bij ons 
huis, waar een meesje deze zomer voor de warmte een zonne
scherm van blaadjes maakte. Wjj vonden het heel merkwaardig. 
Hebt U ooit zoiets gezien? 
Degenen die het zagen maakten allen de opmerking dat hier 

"wel ki.ndervingertjes aan 1 t werk zouden zjjn geweest", maar 
onze kinderen weten dat ze nooit aan nestkastjes mogen komen 
en zjjn bovendien te klein om een ladder aan te slepen en dan 
daarbovenop zoiets voor elkaar te krjjgen. 
Dit kan alleen een fjjn snaveltje tussen het dakje en de zjj
wand werken. Het merkwaardigste vind ik dat ook een blad 
voor het vlieggat hangt, zodat het opgelicht moest om in en 
uit te gaan! 
De tweede foto deed ik erbij om te tonen hoe hoog het hangt") 
Hopende U hierrree te plezieren, Hoogachtend, 

w. g • M. Wit kamp. 

Ik ben onlangs bij de nestkast wezen hljken. 
In de kast zat een oud koolmezennest + 1 ei. Naar mjjn oor
deel hadden er een aantal jongen in de kast gezeten. 
De bladeren zijn van eer. Amerikaanse vogelkers. 
Ik heb de foto's meegenomen naar de V.W.G. Noord-Veluwe. 
Een dergelijk "zonnescherm'' was ook daar onbekend. 

w.g. H. van Diepen. 

Op één van de mooiste stukjesvochtige heide ln de omgeving 
van Epe, het gentianenplekje op de Tongerense Heide, trof 
ik zowaar grote weegbree aan. Eén flinke plant. Na even ge
aarzeld te hebben, besloot ik een kleine bjjdrage aan het 
landschapsbeheer ter plaatse te leveren. Er worden daar 
ook vrjj massaal jonge vliegdennen uitgetrokken. Met een 
ferme ruk vloog de plant eruit en •• naast het ontstane kuiltje 
lag een hagedis op zijn rug. 
Laat het nu toevallig zo zijn dat een levendbarende hagedis 
onder deze pol zjjn toevlucht had gezocht. Het beestje had 
een fraai gele buik en was dus een mannetje. 
Het bewoog door de avondkou nauwelijks. 
Naarmate het in mijn handen op temperatuur kwam werd het ac
tiever. Uiteindelijk kreeg het zjjn kapotte holletje terug 
en werd het met wat randjes plag liefderijk toegedekt. 

Frans Bosch. 
23 sept. '86 



l!fRJ<ASS/NG OP 
Ons huisje in Midsland aan zee bood- door z'n toge ligging -

een schitterend uitzicht op de omliggende duinen. De wolken
massa's J al of niet beschenen door de zon, waren indrukwekkend. 

Op een wandeling door de duinen hadden we al twee torenvalken 
waargenomen, die stonden te bidden tegen de felle N.-Westen
wind. Naderhand konden we ze oo~ vanuit ons huis zien als ze 
op de schoorstenen of dakpunten van andere huisjes zaten te 
rusten. 

We kregen loge's- ook vogelaars- die de bovenslaapkamer 
kregen met bedden onder het raam. Wie schetst onze verbazing 
toen m~n broer, net wakker en opk~kend na gekrabbel in de 
vensterbank, oog in oog "lag" met het mannetje torenvalk! 

De vogel reageerde door zich te laten "vallen", maar zat er 
even later weer, zodat ook m'n schoonzusje hem van vlakb~ 
zag. Het was maar een kort ogenblik, maar wat een schoonheid 
zo'n vogel van dichtb~ te mogen aanschouweno En dan te be
denken dat de vensterbank slechts 5 cm breed was •••• 

Anca Ebens. 

ENIGE GREPEN UIT DE AFDELINGSBIBLIOTHEEK 
======================================== 

Het rijk tussen de dijken door René Beunk en Martin Heinen 

Een uitgebreide studie over de IJsseluiterwaarden en hun 
bedreigingen. 

De Oost-Veluwse amfibieën e~e tielen door Martin.Heinen. 
~ --

Voorkomen, bedreigingg~e ~ve~pre"dingskaartjes. 
. . .. . /4'/ 

Amflbleen en reptlele ~n Nederlan~ W.M. 139 van de K.N.N.V. 

Winterswijk, geol~f'"ct~U door W'\Peletier en H.G.Kolst.ee. 

Dikke W.M. 175 v.d. K.N.N.V. 
\ 

Mineerders van bomen,struiken en kruiden door A.v.Franken-
buyzen, G. Houtman en W.J. KaboJ\ 

met afbeeldingen va~ zeer veel "gemineer<\e" bladeren. 
W.M. 150 van de K.N.N-~V. / 

De vallei van de Leuvenumse Beek door I.I.Y.Castel, J.Fanta, 
E.A. Koster. \ ~ 

W.M. 159 van de K.N.N.V.~~ 

De Kluut door Wim Ruitenbeek. 

Alles wat U weten wilt over deze mooie vogel. 
W.M. 169 van de K.N.N.V. 

De krekels en sprinkhanen in de Benelux door M. Duym en 
G. Kruseman. 

Uitgave K.N.N.V. 

Na telefonische afspraak te leen bij Els Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein l, Epe. tel. 05780-12083. 
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Sinds enkele jaren werken onderstaande organisaties (NOU 
en SOVON) n.s.uw samen op het gebied van de informatievoor
ziening over vogelstudie. 
Voor een bedrag van f. 22.- per jaar kunt U zich abonneren 
op het tjjdschrift Limosa, een populair-wetenschappelijk tijd
schrift, dat viermaal per jaar verschjjnt. 
Limosa is een gezamenljjke uitgave van NOU en SOVON, waarin 
ook de redactie van het vroegere "Watervogels" deelneemt. 

Voor Limosa is aanmelding mogeljjk door storting van f.22.
op girorekening 42 98 649 t.~v. Limosa te Kamper.. 
Voor de NOU is betaling mogeljjk via girorekening 125347 
van de Nederlandse Ornithologische Unie te Katmjk. 

Nederlandse Ornitholo
gische Unie (NOU) 
p/a Dr. A.Spaans 

R.I.N. 
Postbus 9201 

6800 HB ARNHEM. 

Samenwerkende Organisaties 
Vogelonderzoek Nederland 
( SOVGN) 
p/a J. Nap 
Henry Dunantstraat 7, 
8264 AB KAMPE~. 

NIEUWS VAN DE"BEKENSTICHTING" 

In het laatste nummer van De Wijerd, orgaan van de"Stichting 
tot 3ehoud van de Veluwse Sprengen en Beken" vinden we twee 
interessante artikelen en wel: 

l. De watermolen nabij Huis Molecaten. 

Een interessante historische beschrjjving van de water
molen op landgoed Molecaten bjj Hattem van de hand van 
ons lid Wim Oosterloo. 

2. Namen van beken en sprengen op de Oost- en Zuid-Veluwe. 

Een overzicht van de oorsprong van de namen van ver
schillende beken in onze streek van de hand van 
drs N.A. Wijnen. 

Leden van de Bekenstichting ontvangen "De Wijerd" gratis, 
geinteresseerden in bovenstaande artikelen kunnen het blad 
(7e jaargang nr 3, oct. 1 86) lenen van de Bibliotheek van 
de K.N .N. V. 



Achteruitgang paddestoel 
voor bode bossterfte door Frits B~oe~~ndaal 
------------------------~~-------TROUW/8~· 86 
Het aantal paddestoelen in 
ons land loopt schrikbarend 
terug. Kon je vroeger in de 
bossen met gemak een mand 
volkl1Jgen met eetbare soor
ten, nu lukt dat alleen n_og in 
de supermarkt. De achteruit
gang is pas laat, enkele jaren 
geleden, opgemerkt. Volgens 
dr. E. Arnolds van het Biolo
gisch station in Wijster komt 
dat vooral omdat paddestoe
len zich maar af en toe laten 
zien. Met name's zomers en in 
de herfst, en soms maar eens 
in de paar jaar. 

Paddestoelen zijn de vruchtlichamen 
van schimmels die met een fijn ver
takt netwerk van draden in de grond, 
op bomen en soms zelfs op een enkele 
konijnekeutel leven. Om een goed 
beeld te krijgen van het verloop in 
aantallen zijn betrouwbare gegevens 
over vele jaren nodig. Die zijn 
schaars. Via omwegen heeft Arnolds 
zich toch een redelijk beeld van de 
terugloop kunnen vormen. ,.Rond 
1940 zijn wa.arschJ,jnl.ijk al de eerste 
8001"ten verdwenen. Tussen 1950 en 
11110 is er een grote groep uitgestor
·ven. De grote kiap kwam echter in het 
begin van de Jaren zeventig. Sinds
dien lijkt het steeds sneller te gaan." 

Cantharel 
Over1pJul gaat het niet met alle pad
destoelenvormende schimmels berg
afw&arta. Saprofutische en parasitaire 
schimmels gaan er zelfs op vooruit. 

Saprotyten aoen Zlch t.egoea aan dooa 
organisch materiaal, zoals afgevallen 
bladeren en dood hout. Parasieten le
ven ten koste van levende organis
men, die meestal door andere oorza
ken zijn verzwakt. Het succes van 
beide groepen w~ rdt in verband ge
bracht met de ;·italiteitsvermlnde
rtng van de bossen. 

De grote klap 1s )Jevallen bij de S717n
biotische schimmels, een groep waar
toe onder andertJ Pe cantharel en bo
leten behoren. ze vlechten onder
gonds hun dra<.1 -nnetwerk rond en in 
de wortels van bomen en struiken. 
Deze combinatie van wortel en 
schimmel heet mflcorrhiza of zwam
wortel. Binnen in de wortels wisselen 
de schimmels uit de bodem opgeno
men mineralen uit tegen suikers. 

schimmel en boom hebben belde 
voordeel bij deze ruilhandel: de eerste 
:mtvangt suikers die hij zelf niet kan 
maken, terwijl de laatste dankziJ het 
netwerk van schimmeldraden de be
schikking krijgt over een veel groter 
oppervlak om water en mineralen uit 
de bodem op te nemen. Er zijn in Ne
derland naar schatting 2 300 soorten 
symbiot1sche schimmels. Arnolds: 
"Van zo'n honderd soorten weten we 
zeker dat ze sterk zijn achteruitge
gaan. Het werkelijke aantalligt ver
moedelijk veel hoger, zo tussen zeven
honderd en duizend." 

Ammonium 
Er zijn de laatste jaren steeds meer 
aanwijzingen gekomen dat luchtver
ontreiniging de hoofdoorzaak van de 
terugloop is. Onderzoekers van het 
Laboratorium voor aquat1sche oeco-
logie van de katholieke universiteit in 
Nijmegen hebben nu de eerste experi
mentele bewijzen voor deze hypothese 
gevonden. Dr. A. Boxman en drs. H. 
van Dijk hebben aangetoond dat 
symbiotische schimmels zeer gevoelig 
zijn voor o,mmoniu.m,. een van de 
hoofdbestanddelen van Te cocktail 
gje we hardnekkl,J 'zure regen 4 blij
ven noemen. 

Boxman vond dat geïsoleerde schim
mels in scha.a.ltJes langzamer groei
den en minder mineralen opnamen 
naarmate ze aan hogere ammonium
gehaltes werden blootgesteld. yan 
Dijk heeft een reeks jonge naald
boompjes met mycorrhizas in een kas 
beregend met ammoniumhoudend 
water. Naarmate de hoeveelheld am
monium in de 'neerslag' toenam, 
groeiden de schimmels ondergronds 
lluurz,luner en vnrrnden ze boven
gronus '"''mder paadestoelen. Bij bei
de expertmenten bleken ammonium
gehaltes die in vriJ schone delen van 
Nederland worden gemeten al scha
delijk. 

De achteruitgang van symbiot1sche 
paddestoelen is het grootst in gebie
den met een voedselanne bodem die 
van nature al zuur (kalkloos) iB. In die 
gebieden, waar het merendeel van de 
Nederlandse bossen 1s aangelegd, 
werkt ammonium vooral bemestend. 
Het treft symbiotische schimmels zo
wel via de bomen als via de bodem. 
Wanneer het op bomen terechtkomt, 
verdringt het belangrijke mineralen 
zoals kalium, calcium en magnesium 
uit de biaderen. Zolang de voorraad 
strekt vullen bomen het tekort via 

hun wortels vanuit de bodem aan. 
Daarnaast moeten ze het overschot 
aan ammonium in hun bladeren 
wegwerken, omdat teveel ervan gütig · 
Is voor de cellen. 
Boxman: "Dit alles kóst energie, wat 
ten koste gaat van de groei van de 
bomen zelf, en uiteindelijk ook van 
die van symbiot1sche schimmels, om
dat verZwakte bomen hen minder sui
kers kunnen leveren." Ook in de bo
dem hoopt zich ammonium op, en ook 
daar verdringt het de andere minera
len. Het gevolg hiervan is dat symbio
tische schimmels, en via hen de bo
men, een zeer eenzijdig voedselpakket 
krijgen voorgeschoteld, met verhou
dingsgewijs te veel stikstof en te wei
nig kalium, calcium en magnesium. 

Ook bomen 
Uit de Nijmeegse expertmenten is 
duidelijk geworden dat zo'n wanver-
houding in het dieet niet best is voor 
de gezondheid van symbiotische 
schimmels. Ook de bomen die eraan 
vastzitten komen uiteindelijk in de 
problemen. Boxman: "Dit zien we 
heel duidelijk bij de kasexperimen
ten. Eerst gaan de schimmels achter
uit, je krijgt ondergronds minder ny
corrhizas en bovengronds minder 
paddestoelen. Na verloop van tijd t>e
ginnen de bomen te verkleuren, ze 
_lqijgen gebreksverschiinselen." 
"Dat lijkt precies op wat zich in veel 
Nederlandse bossen heeft afge
speeld", zegt J. Roelofs, projectleider 
van het Nijmeegse onderzoek. De 
achteruitgang van symbiotische pad
destoelen 1s begonnen in Noord-Bra
bant, en is vervolgens overgeslagen . 
naar het midden en oosten van het 
land. Het zijn alle streken met zure, 
arme en droge zandgronden. Met zeer 
veel intensieve veehouderijen, die 
zorgen voor een hoeveelheid ammoni
umsulfaat in de neerslag die ver bo
ven..~~-ltm«\.elijk_ gemiddelde ligt. 
Nu, jaren later, zijn de bossen in deze 
gebieden er het slechtst aan toe. "Je 
kunt de achteruitgang van symbioti
sche 'paddestoelen zien als voorbode 
van de bossterfte," meent Roelofs. 

"Op droge, arme zandgronden redden · 
bomen het niet zonder mycorrhizas. 
Als die verdwijnen, betekel\t dat dat 
bomen veel minder water en minera
len uit de bodem kunnen opnemen. 
ze kunnen het vaak nog een tlj(ije 
uithouden, maar krijgen op den duur 
onherroepe1Jjk water- en voedselge
brek. De achteruitgang van symbio
t1sche schimmels speelt waarschJ,jn
l.ljk een cruciale rol in de bossterf te." 



Bosreservaten nu definitief ingesteld 
U i f "Het Geldersch Landschap" 19 86 'nf I 

Tijdens haar vergadering van 3 oktober jl. heeft het dagelijks bestuur van Het Geldersch Landschap 
besloten om over te gaan tot de instelling van een aantal bosreservaten. Met dit besluit werd een 
belangrijke stap gezet in een ontwikkeling die reeds een aantal jaren geleden op gang kwam. 
In het onderstaande wordt nader ingegaan op deze ontwikkelingen. 

Dit besluit betekent dat er thans, verspreid over 
meerdere terreinen, in totaal zo'n 600 hectare bos 
de status van bosreservaat heeft gekregen. Hierbij 
wordt aangetekend dat er bij Het Geldersch 
Landschap twee soorten bosreservaten worden 
onderscheiden. 
In de eerste plaats zijn er de zogenaamde strikte 
bosreservaten. Dit zijn bosgedeelten waar de 
ontwikkeling van natuurlijke bos-ecosystemen met 
zich spontaan vestigende en verjongende inheemse 
boomsoorten bevorderd wordt. · 

Zo zijn er ook bepaalde 
bostypen die juist door een bepaalde beheersvorm 
~·en zekere natuurwaarde hebben gekregen of 
kunnen behouden. Er worden daarom, naast de 
strikte bosreservaten, ook bostype-reservaten 
onderscheiden. 

Onderzoeken 
Bij het instellen van de bosreservaten heeft het 
bestuur van onze stichting de wens geuit om de 
ontwikkelingen in de bosreservaten nauwlettend in 
het oog te houden en om daarover periodiek verslag 
uit te brengen. Het belang van een dergelijk 
vervolgonderzoek is duidelijk. Er moet worden 
nagegaan in hoeverre de doelstelling die voor deze 
bossen geformuleerd is ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. Er dient bij voorbeeld inzicht 
verkregen te worden in de effecten van de eerste 
inleidende beheersmaatregelen, zodat dit beheer 
zonodig tijdig bijgesteld kan worden. 
Bij dit onderzoek in de strikte bosreservaten zal 
vooral worden gelet op de bosstructuur, de vegetatie 
en de broedvogelbevolking. 

Niets doen? 
Wil de instelling van bosreservaten zeggen dat er op 
die plaatsen nu plotseling met iedere vorm van 
beheer gestopt zal worden en dat het gebied nu 
geheel aan zijn lot wordt overgelaten? Neen, in de 
meeste gevallen is dat niet zo. 
Het zal duidelijk zijn, dat waar het gaat om de 
instandhouding van bepaalde bostypen die bij 
voorbeeld ontstaan zijn door menselijke activiteiten 
een actief bosbeheer noodzakelijk zal blijven. 

Maar evenzo zullen de strikte bosreservaten lang niet 
altijd zonder beheer kunnen. In de eerste plaats moet 
daarbij gedacht worden aan het externe beheer. In 
de directe omgeving van bosreservaten kunnen zich 
altijd ontwikkelingen voordoen, die het gewenst 
maken om het bosreservaat hiertegen af te 
schermen. 
Denkt u hierbij maar aan een sterk toenemende 
recreatiedruk op het terrein en aan het inwaaien of 
inspoelen van bestrijdingsmiddelen of eutrofiërende, 
bemestende stoffen (bij voorbeeld vanuit 
aangrenzende landbouwgronden). 
Een bufferzone rond het bosreservaat die zodanig 
beheerd wordt, dat de begroeiïng voldoende dicht 
blijft, is daarom erg belangrijk. 
Door een dergelijke bufferzone vrij te houden van 
niet-inheemse boom- of struiksoorten blijft de uitzaai 
van deze soorten in het bosreservaat zelf beperkt. 
Dit is vooral van belang voor die soorten, die zich 
nogal agressief gedragen zoals Amerikaanse eik, 
Drents krenteboompje, gewone esdoorn en 
Amerikaanse vogelkers. Ze kunnen soms vrij 
gemakkelijk de plaats innemen van inheemse bomen 
of struiken en door de slechte vertering van hun 
bladeren blijkt ook de bodemvegetatie onder 
dergelijke soorten sterk achteruit te gaan en soms 
zelfs helemaal te verdwijnen. 
Hoe mooi deze soorten ook mogen zijn,- denk maar 
aan de fantastische herfstkleuren van de 
Amerikaan&'"' eik - in de strikte bosreservaten 
kunnen ze niet gehandhaafd worden. 

Voorzover 
deze in het bosreservaat voorkomen zullen ze 
verwijderd worden. De meeste haast maken wij 
daarbij met die soorten die zich gemakkelijk 
verspreiden. Door het kappen van deze soorten 
worden open plekken gecreëerd waar inheemse 
boomsoorten zich wellicht weer kunnen vestigen. 
Ook het aantal afstervende en dode bomen kan 
hiermee wat vergroot worden. Het zijn met name 
deze processen van natuurlijke verjonging en verval, 
die een belangrijke rol spelen in meer natuurlijke 
hossen. 

Str~kte bosreservaten zullen worden ingesteJd in delen van de 
1andgoederen Ampsen, Duno, Br11ggelen, Petrea, Tongerense Heidcj, 
St..s..v E'rden, Kie ftskamp, W8keromse Zand er: Zandhegge. 

Spinnen en mezen 
In naaldbossen die door zure 
regen versneld hun naalden 
verliezen is aangetoond dat het 
aantal spinnen opmerkelijk is 
afgenomen en daam1ee ook het 
mintal kleine zangvogels, zoals 
mezen, die zich voor een groot 
deel voeden met spinnen. 

_sq. 

-De Stichting Het Geldersch Landschap wordt binnen
kort de nieuwe eigenares van het landgoed Majuba. Nog voor 
het einde van dit jaar hoopt Het Geldersch Landschap (HGL) 
het 121 hectare grote bosterrein ten noordwesten van Epe te 
kunnen toevoegen aan haar totale terreinbezit van 7500 hecta
re, verspreid over geheel Gelderland gelegen. Majuba, een ge
accidenteerd terrein gelegen aan weerszijden van de Officiers
weg aan de westkant van de Koekenbergweg, gaat samen met 
het pal ernaast gelegen terrein de Scherpenberg -ook eigen
dom van HGL-een aaneengesloten gebied van biina 280 hecta
re vormen. 

(Uj t Noord-Vsluws Dagblad) 
(Uit "Panda" oct. 1986) 



bo· 
DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HET MILIEU 

Tijdens de afgelopen zitting van het Europees Parlement in Straatsburg heeft de Vergadering een 
duidelijk ultimatum gericht tot de "Twaalf" om een serieus communautair beleid te voeren voor 
het behoud van het milieu. Het Parlement heeft met grote meerderheid een verslag goedgekeurd 
waarin wordt gedreigd met annulering van "het Jaar van het milieu 1987", dat de Europese Raad 
heeft uitgeroepen, als de Raad in de komende tien maanden de schone woorden niet omzet in 
daden. In het rapport wordt voorgesteld dat de Lidstaten het volgend jaar iedere maand een 
"speciaal projekt" aanwijzen dat kan gaan van het zuiveren van afvalwater tot en met een 
systematische "bewustmaking" van de publieke opinie <Doe. A2-205/85). 

Het Parlement heeft voorts een verslag goedgekeurd over de verankering van de milieubescherming 
in het EEG-verdrag. ln een amendement dat eveneens is aangenomen, wordt feL kritiek uitgeoe
fend op het feit dat het EEG-milieubeleid onduidelijk en onvoldoende is gedefinieerd in de 
"Europese Akte" (aangenomen op 16 en 17 december 1985 in Luxemburg) (Doe. A2-203/85). 

Tenslotte heeft het Parlement de waarschuwing herhaald tegenover de monocultures, door ee~ 
verslag goed te keuren waarin wordt betreurd dat "een ernstig verlies is ontstaan aan plaat
selijke plantenvariëteiten (en soorten) en dat dit verlies met name is veroorzaakt door de 
sterk toegenomen toepassing van monocultures en door ingrepen in het Landschap". In het 
verslag wordt er op aangedrongen een lijst te publiceren van de Europese plantesoorten, 
reserves aan te Leggen en verzamelingen van planten 
te bestuderen, en een "Europese plantentuin" te 
creeren, eventueel in Kew Garden in Londen• (uit Nieuwsbrief-Natuur no. 86-3 

van de Raad van :Suropa.) 
CYPRUS : VOGELS BETER BESCHERMD 

Uit een onlangs ingestelde studie is gebleken dat de massale vernietiging van vogels op het 
eiland sterk is teruggelopen en dat er minder netten en Lijm word~n gebruikt.In vergelijking 
met 1985 zijn op hun doortocht van Cyprus 18 miljoen trekvogels m1nder gedood (Nationaal 
Agentschap). 

Botulisme bedreigt 
trekvoeels 

SEVILLA (AP) - Spaanse autoritei· 
ten vrezen dat botulisme, die is uitge
broken als gevolg van een massale vo
gelsterfte in de delta van de rivier de 
Gualdalquivir, duizenden nieuwe 
slachtoffers zal maken onder watervo
gels die op hun trektocht naar Afrika 
het zuidwesten van Spanje aandoen .. 

De Spaanse vice-premier Alfonso 
Guerra, voorzitter van de raad van be
stuur van het nationale park Coto Dona
na, vergeleek het gevaar met ee.n ramp
zalige vogelsterfte in het park m 1973. 
Toen stierven 70 duizend vogels in het 
park en de omliggende rijstvelden. 

In september zijn door nog niet ge
heel opgehelderde oorzaken 20 duizend 
vogels gestorven in het park, het groot
ste vogelreservaat van Europa. De der
tien leden tellende raad hield zaterdag 
een vergadering in Sevilla over de vo
gelsterfte en de discussie rond de oor
zaak. 

De eerste berichten suggereerden dat 
de voselsterfte zich beperkte tot het 
park zelf, maar Guerra zei dat ook. dode 
vogels waren gevonden in Las Mansmas 
- de moerasdelta tussen Sevilla en de 
haven van Sanlucar 'de Barrameda waar 
veel rijst wordt verbouwd. 

(Uit fie Volkskrant 
6-10- '86 ) 

Braks wil jaarlijks 
2000 hectare meer 
bos en natuurgebied 

DEN HAAG (ANP) - Minister 
Braks van Landbouw en Visserij wil de 
komendejarenjaarlijks tussen de 1.500 
en Z.500 hectare natuurterrein en bos 
verwerven en onder de Natuur~her
mingswet brengen. Het zal voorname· 
lijk gaan om uitbreiding of voltooiing 
van natuurterreinen. Thans wordt 
reeds 141 dui2end hectare natuurter· 
rein en bos ten behoeve van natuur· en 
landschapbehoud beheerd. 

Dat staat in het door Landbouw en 
Visserij uitgebrachte uitvoeringspro
gramma 1987-1991 van het Structuur· 
schema Natuur- eó Landschapsbehoud. 
Het is voor het eerst dat een dergelijk 
voortgangsprogramma is uitgebracht. · 

Van de 141 duizend hectare natuur· 
gebied wordt 66 duizend hectare door 
Staatsbosbeheer beheerd, wat jaarlijks 
43 miljoen gulden vergt. Particuliere 
organisaties beheren 75 duizend hecta
re natuurterrein en bos. Zij krijgen jaar
lijks 22,5 miljard gulden van het .rijk. 
Door ze onder de Natuurbeschermmgs
wet te brengen worden ze beschermd als 
natuurmonument (in geval van particu
lier eigendom) of staatsnatuurmonu
ment (staatseigendom). Begin dit jaar 
waren dat respectievelijk 69 en 51 ob
jecten. Daar moeten er jaarlijks no(! 
eens tien tot twinti2 bijkonum. 

(Uit De Volkskrant 
20-9- '86) 

Inpoldering van deel 
Waddenzeegebied 
Friesland verboden 

DEN HAAG (ANP) - De provincie 
Friesland mag de laatste buitendijkse 
stukken van het Waddenzeegebied niet 
inpolderen. Donderdag vernietigde de 
afdeling rechtspraak van de Raad van 
State de concessieverlening aan de pro
vincie om 950 hectare tussen Zwarte 
Haan en Holwerd in te polderen. 

Volgens de afdeling rechtspraa~ heeft 
de regèring onvoldoende gemouvet;rd 
dat met de bedijking van het geb1ed 
zwaarwegende nationale of regional~ 
belangen worden gediend. 

Met deze uitspraak lijkt na ruim tien 
jaar een einde te zijn gekomen aan het 
touwtrekken tussen de provincie Fries
land en de Vereniging tot Behoud van 
de Waddenzee over het betrokken bui
tendiikse gebied. 

( Uit De Volkskrant 
29-8- '86) 



ërrt'CTCN VAN VlRZURIIYG 

Verzwakt door zure neerslag wordt de 
boom kwetsbaar voor parasieten, 
waarover de laatste tijd veel is te 
doen. De parasieten kunnen toeslaan, 
doordat de boom zijn natuurlijk af
weermechanisme kwijt raakt als ge
volg van de inwerking van zure neer
slag. Een gezonde boom isoleert para
sieten, een zieke boom niet. Doordat 
de parasieten de kans krijgen, raakt 
de water- en voedselhuishouding van 
de boom in de war. 
Zure neerslag belaagt bomen niet al
leen direct, doordat giftige stoffen te
recht komen op takken en bladeren, 
maar ook indirect. Zure neerslag 
komt ook op de grond terecht en in de 

Bijgaand staatje uit het vitaliteitson
derzoek 1985 van Staatsbosbeheer 
geeft meer gedetailleerde informatie. 

Soort V MV 

grove den 48 36 
Corsicaanse + 
Oostenrijkse den 40 42 
do u glas 33 43 
fijnspar 48 41 
eik 40 39 
beuk 72 21 
overig naald 63 28 
overig loof 64 28 

alles 50 35 

bodem. Er komt in de grond alumi
nium vrij, dat inwerkt op de wortelha
ren. Die worden beschadigd, afgebro
ken en de boom is niet meer in staat 
voldoende voedsel en water op te ne
men. Hij krijgt gebrek aan kalium en 
magnesium. 
Op de Veluwe wordt sinds 1983 de 
toestand van de bomen geïnventari
seerd. Verleden jaar was, in vergelij
king met voorgaande jaren, de vitali
teit van de grove den iets verbeterd. 
Maar de vitaliteit van douglas en eik 
was afgenomen. Over het geheel ge
nomen neemt als het gaat om de bos
sen op de Veluwe de kwalificatie "niet 
vitaal" toe. 

V= vitaal, MV =minder vitaal, 
WV =weinig vitaal, N = niet vitaal. 
De getallen staan voor procenten. 

wv N oppervl. 

14 2 113.400 

15 3 15.860 
22 2 15.530 
9 2 13.120 

19 2 43.850 
6 1 8.550 
8 1 24.030 
7 1 47.010 

13 2 281.350 

tuit "Milieu in Gelderland" 
Uitgave van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland.) 

ZO HOORT H E..T N\t.T ~ 

VARIA 

Wortelschimmels 
Van de 130 soorten wor1cl
schimmcls (of mycorrhizae) die 
in Nederland voorkomen zijn er 
55 ernstig in aantal en voorko
men achteruitgegaan. Deze 
schimmels spelen voor bomen 
een vitale rol omdat ze helpen 
bij de opname van bepaalde 
voedingsstoffen. 

Visarend 
In Zweden worden 3200 vis
arend-paartjes (of wel 60% van 
de totale Europese populatie) 
bedreigd doordat uit vele meren 
Lloor verzuring alle vis verdwe
nen ts. 

Eiken 
Een eikenbos in Hongarije Jat 
regelmatig onderzocht wordt 
door wetenschappers telde in 
1972 nog 813 gezonde bomen. 
Hiervan waren er in 1984 nog 
406 in leven. Merkwaardig was 
het dal verschillende plante- en 
diersoorten die goed legen ver
vuiling kunnen aanmerkelijk in 
aantal waren toegenomen. 

Elanden 
Op de eland wordt traditioneel 
gejaagd in Zweden en Noorwe
gen. Cadmium, vrijgekomen 
door vcrzuring van de boLiem, 
hoopt zich op in deze grote gra
zers en wel in dusdanige hoe
veelheden dat consumptie van 
het vlees in sommige gebieden 
valt ar te raden. 

(Uit "Panda" 
oe t. 1986) 

Deze zomer ving een sportvisser in"de Berkel in de 
Acherhoek een rivierkreeft. Inplaats van het zeldzame 
dier terug te zetten nam h~ het mee naar Apeldoorn en 
liet het in de tuinv~ver van z~n vader los, hoewel 
beiden onbekend waren met de voedselbehoeften van de 
kreeft. 

(Uit het Noord-Veluws Dagblad). 

ROE..K 
De Westduitse vereniging voor vogelbescherming heeft de 
roek uitgeroepen tot vogel van het jaar 1986. Het gaat 
in de Bondsrepubliek met de soort als broedvogel zo 
slecht dat h~ op de rode l~st staat. 



Onlangs hoorden we van een 
lid dat h~ eenmarterachtig 
dier had begraven, zonder 
z~n vondst te laten determi
neren door iemand van de 
zooggie~er.!sgroe]_. 

De mensen van deze groep z~n 
bezig met het inventariseren 
van zoogdieren, en elke 
vondst of waarneming, ook 
van "gewone" dieren als 
eekhoorns of bosmuizen of 
van de spitsmuis die Uw \ ,. 
kat aandraagt is welkom. 

Is een dood dier "te vies om 
aan te pakken" wilt U de 
vondst dan toch doorgeven 
voor U hem wegwerkt in een 
vuilniszak of de grond? 

, ' I J"r . 

.. ~· ~{ft 
I,. ·~ 

De aanduiding "muis" is onvoldoende. Stop het dier in een 
plastic zak en breng het b~ de zoogdierlieden. Ze komen het 
ook graag halen! (adres zie voorin dit blad). 

Vogelringen,gevonden op dode vogels,naar de vogelwerkgroep 
sturen! 

Vreemd is het dat onze afdeling vaker via de lezers van 
onze rubriek "Tussen heuvels en rivier" in de plaatselijke 
kranten waarnemingen doorkr~gt dan van eigen leden. 
Hoe kan dat? 

Redactie. 

Een vos uit de bossen, zo'n lepe, 
die wou naar de vroegmis in Epe. 

Toen zei de pastoor: 
dat gaat zo niet, hoor, 

kom eerst maar eens biechten, begrepe? 
P.G. 

MY-. 

\ 

'· 
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De waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemer. 
Lijst van waarnemers + afkortingen: 

EKG= Els Kooprr.ans-Grcmmé, HvW= Henk van Woerden, HB= Han 
Bosch, FB= Frans Bosch, YR= Yvonne Roelants. PG= P. Groen, 
RP= Roel Pannekoek~ AHS= Agnès Herwe~er-Smit. 

\lOG-E..~ 
Appelvink 18/10 

Boerenzwaluw 10/ 9 

Buizerd 18/ 9 

DOORTREK: 18/10 

Gr.gele kwikst. 28/ 9 

Grijskopspecht? 31/ 8 

Havik 5/10 

Keep 13/9 

Klapekster 25/10 

Kruisbek 10/10 

N~lgans 12/ 9 

Patrijs 12/10 

Roodborsttapuit l/10 

S~s sept. 

Tjiftjaf 28/ 9 

Visarend 14/ 9 

Wespendief 14/10 

5 ex. b~ sporthal, Hoge Weerd, HB 
Epe. 

Nest met nog niet vliegvlugge Mw.Lee~derts 
jongen in de schuur. Plus twee 
andere in de buurt. Hoevenweg 
Epe. 

jong ex. Pelzerkamp. Op de grond AHS 
zittend en roepend. 

Vink,keep,graspieper,kruisbek,. AH 
pimpelmees,boompieper,koolmees, 
goudhaantje, s~s. 

Bij"irrigatievijver"Noorderheide. Exc .KNJ\V 

Mevr.Schierbeek in Wissel meent EKG 
stellig deze vogel in haar tuin 
te hebben gehad. 

Tongerense Heide. HvW 

Paalveen,grote groepen over- EKG 
trekkend. 

Tongerense Heide FB 

Troepje,begraafplaats Norelbos. EKG 

2 adult+4 juveniel,IJssel,Veessen.FB 

Weteringd~k Z.v.Oene. EKG 

Tongerense Heide FB 

Hele maand veel grote groepen , EKG 
ook in de dorpen. 

Laat zich nog horen, Gortelse 
Bos. 

l ex. boven Burgerenk Epe, 
wordt aangevallen door vlucht 
kauwtjes. 

9 ex. vliegend boven markt 
Epe in westel~ke richting, 
10.30 uur. 

PG 

FB 

Mw.Lodder 



Wulp 

f'LAN Tt.\'1 
Akkerandoorn 

Akker leeuwebek 

Dauwnetel 

Duivekervel 

Eironde leeuwe
bek 

20/ 9 

14/10 

14/10 

21/ 9 

l/10 

14/10 

I 86 

Groot Spiegelklok
je 

" 
Kleine leeuwebek 

Kroontjeskruid 

Slijkgroen 

" 
14/10 

I 86 

Spiesbladleeuwebek " 

lt\.1 ~f-C T E..N 

Glasvleugelp~l- 23/ 8 
staart 

Kolibrievlinder aug. 

23/ 9 

Mierenleeuw 25/ 9 

Rhyssa persuaso- 28/ 9 
ria? 

6 ex.in weiland,Wisselse weg, 
Wissel. 

Volop in bloei(nieuwe planten) 
oude voerkuil,Zuuk 

Nog enkele ex.in bloei (nieuw 
opgekomen) oude voerkuil,Zuuk. 

1 .Rand van zonnebloemveld(mas
saal)b~ Bisschof-Tulleken, 
Heerde.Volle bloei.Hierbij ook l 
ex.met fasciatie,nog nooit ge
zien b~ lipbloemigen. 

2.0mgewoelde plek begraafplaats 
Norelholt in Epe.Volle bloei. 

3.Voerkuil Weteringd~k, Oene. 

Bloeit rand zonnebloemveld 
Bisschof-Tulleken, Heerde 
Bloeit, oude voerkuil, Zuuk 

Op bietenakker, Marle 

Op graanakker,Staatsbosbeheer 
Fortmond. 

Op bietenakker, Marle. 

FB 

EKG 

EKG 

EKG 

EKG 

P.Bremer 

P.Bremer 

P.Bremer 

Volop in bloei,vele exemplaren, EKG 
oude voerkuil, Zuuk. 

Langs IJssel b~ spoorbrug P.Bremer 
Zwolle. 

Op bietenakker, Marle. P.Brerr:er 

Tuin Hardermjk RP 

Op hanggeraniums bij huis, YR 
Sprengenkampweg, Vaassen. 
Op fuchsia's in tuin,tweemaal A.Sieders 
gezien.Zeer snelle vlieger uit 
de familie van de p~lstaarten 
(zie elders in deze krant). 

Enkele kleine vangtrechters EKG 
b~ Smitsveen, Epe. 

(vermoedel~k deze soort) Forse Exc.KNNV 
sluipwespsoort met legboor die 
langer is dan haar hele lichaam 
(4 cm), Noorderheide. Deze sluip-
wesp legt haar ei op larve van 
reuzehoutwesp, die in dennestarn-
men leeft. 



Vliegend hert 

VLINDERS 

15/ 7 B~ huis,Sprengenkampweg,Vaassen.YR 

Op de warme l4e october nog zien vliegen: fKC 
gammauiltje (op witte dovenetel), ~1. vuurvlin
der (op kamille), klein geaderd witje (op kamil
le), heivlinder (op asters). 

In het geheel genomen waren er in de nazomer, in 
vergel~king met vorig jaar, zeer weinig dagvlin
ders. Atalanta's waren zeer schaars (zelf zag ik 
totaal 4 ex.) distelvlinders zag ik zelf helemaal 
niet. Ook de gewone soorten als dagpauwoog, kleine 
vos en citroentje waren er, ondanks het fraaie 
weer, betrekkel~k weinig. Droogte?Vrcege nacht
vorst in September? 

Wie nog vlinderwaarnemingen heeft gedaan, wil 
die ze zo snel mogelijk door~even aan Els Koopmans
Gromm~, Bongerdplein l, 8162 AW Epe. 

PA DDtc:>TOE..LE...N 

Kleefsteel -
strophar ia 

Ronde truffel
kr:otszwam 

ZOOG D\E..RE.N 

Bunzing 

Hazelworm 

28/ 9 

14/ 9 & 
9/10 

2/ 8 

5/10 

Geel paddestoeltje op mest van Exc.KNNV 
Przwalskipaarden, Noorderheide. 

Op Korrelige hertetruffel, Elbur-
gerweg b~ Niersen. PG 

Jong ex.b~ huis,Sprengenkamp
weg Vaassen. 

Tongerense heide. 

YR 

HvW 

RECTIFICATIE vorige Natuurklanken pag. 32. 

Niet Roel, maar Peter Pfaff had de grote wolfsklauw in 
het Kroondomein het eerst gevonden! 

IN2tNOlNGE.N \/OOR Dt.ZE. RUBRIE.~~ \-\Alf_OE.CE.MBE.'R. 'Bb '\ 
NAAQ ·.FRANS BOSC~ ,E.\~E.L~AMP b5, c9\hl "Z\{ E.PE.. TE.L.OS]c90.'203\3' 


