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OPZEGGING LIDMAATSCHAP VÓÓR 1 NOVEMBER s.v.p. 

Omslag naar een ontwerp van Ben Warmer uit Epe. 
Tekenwerk: Els Koopmans-Grommé, Gerda van Sloten, 

Frans Bosch. 
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lf'JHOUO MAART ... APR\L 1987 
Inhoud 
Voorwoord, zomervogels 
Programma 
Paasweekeinde + nieuws gewest 
Stuurpraat 
Gedichtje 
Onze penningen 10 jaar beheerd 
Wie weet ergens stinzeplanten? 
Hoeveel huiszwaluwen broeden er nog? 
Insectenwerkgroep, landelijk dag
vlinderprojee t 
Het vroege voorjaar in de Viroinval
lei 
Ontstaan flora en vegetatie in het 
kustgebergte in het N.W. van de Ver. 
Staten 
Landschapsonderhoud 
Punk en pech bij de pier 
Winterslaap (gedicht) 
Ze doen het zo goed op de T.V.! 
Het Rengel, een komende publicatie 
Sodomsappel 
Vroege vink(gedichtje) 
Nachtvlinders 
Wildeplanten ruil 
Een insectenvriendel~ke tuin 
Vogels in de winter voedsel bieden ••• 
April op de Veluwe (gedicht) 
Vogelzaad en zomertuin 
Knipsels 
Een bijzondere vogelwaarneming / 
(zwarte ooievaar) 
Barms~sjes in de winter 
Hoe koud het was 
Waargenomen 

Bestuur 
Bestuur 

Chris Drevijn 
Frans Bosch 
Bestuur 
Els Koo.pmans/Henk Menke 
Frans Bosch 

Els Koopmans 
Kurt Hofmans/ 
Brigitte Barenbrug 

Hans Grotenhuis 

Eveline Drevijn 
Frans Bosch 
Jan Boerstoel 
Bert Koster 
Henk Menke 
Gerda van Sloten 
Frans van Noorden 
Henk van Woerden 
Henk Menke 
Els Koopmans 
Henk Menke 
Jo Landheer 
Els Koopmans 
Pier Groen 
Han Bosch 

Pier Groen 
Pier Groen 
Frans Bosch 

B~lagen: Zomervogellijst + stukken voor de jaarvergadering 
(voor leden). 

COPY VOOR HET MEINUMMER MOET UITERLIJK 22 APRIL BIJ 
DE REDACTIE ZIJN. 



2. 

\/OOR\JOOQD 
Uit een rommelig allegaartje van blocnotevelletjes, kladjes 
en keurig uitgetypte stukken, heeft de redactie weer een 
Natuurklanken samengesteld. De lezer zal niet vermoeden. 
welke puzzels soms moeten word~n opgelost voor alles met 
de juiste gegevens en exacte naamgeving voor U ligt. 

Er is in de eerste plaats het afdelings- en gewestel~k nieuws. 
Het programma biedt weer zeer veel voor onze leden. 
Er is een meerdaagse vacantie in het prille voorjaar in Bel
gië. U kunt meedoen aan één van de werkgroepen, de zeer in
teressante lezingen b~wonen, deelnemen aan excursies en een 
b~drage leveren aan één van de onderzoeken. 

Belangr~k is ook het meedenken en meebeslissen t~dens de 
a.s. jaarvergadering, die gevolgd wordt door een zeer in
teressante lezing. 

De aankondigingen van de werkgroepen zullen U misschien 
stimuleren mee te gaan doen met hun activiteiten. Het z~n 
echt geen geleerde gezelschappen, maar men probeert er samen 
wat meer te weten te komen door gericht met een onderwerp 
bezig te zijn. 
Vóór in dit blad vindt U contactadressen hiervoor. 

Let U ook op de a.s. themadag, georganiseerd door het ge
west. Die is voor ieder lid toegankel~k en alt~d zeer de 
moei te waard. 

Ondanks de koude die nog heerst terw~l we dit schr~ven, 
kunnen de vacantiekriebels weer worden opgewekt door het 
lezen van de verhalen over reisdoelen dichtb~ en zeer 
veraf. 

Door een stinzeplantenonderzoek (vanuit de IJsselacademie 
georganiseerd), het dagvlinderproject, het zoogdierenonder
zoek en de deelname aan het SOVON-onderzoek (B~zondere 
Soorten Project) en een huiszwaluwen-inventarisatie, le
vert de afdeling een b~drage aan landel~ke onderzoeken. 
Ze passen in de legpuzzel die de stand van zaken op natuur
gebied in ons hele land omvat. 

Noteert U de programmapunten in Uw agenda? 

De Redactie. 

KY\<T U AL NAAR Zf_ U\T? 
DE ZOMERVOGELS KOMEN TERUG ~ 

Zoals elk jaar vindt U ook nu weer in het voorjaarsnummer 
de l~st van vogels die de winter in andere streken door
brengen. 
De tjiftjaf is meestal de eerste en dan volgt de rest. Het 
duurt wel tot in mei voor alls weer "op honk" is. 

Noteert U de datum waarop 1 de vogels op onze l~st voor het 
eerst hoorde en/of zag en waar dat was? Ook inzendingen van 
maar enkele waarnemingen z~n welkom. Misschien zat daar nu 
wel net de allereerste b~. 

Inzenden in juni 1987 b~ de redactie. 



P~©~W.~M 
zaterdag 
28 maart 

zondag 
29 maart 
Denk om 
zomertijd! 

woensdag 
l april 

donderdag 
9 april 

zondag 
12 april 

van \e.z.\ngen, excurs\ 
EXCURSIE VAN DE VOGELWERKGROEP 
naar het Dorperveld bij Epe. 
Vertrek A.H. Epe om 6.30 (wintertijd) 
met auto's. 

WANDELEN MET ROEL PANNEKOEK 
in het Horsthoekerveld en de Heerder Sprengen. We 
hopen de eerste lenteverschijnselen waar te nemen. 
Vertrek: 10.00 uur Parkeerterrein t.o. restaurant 
De Keet tussen Epe en Heerde. Duur wandeling ca. 
2 uur. 
AVOND INSECTENWERKGROEP 
Mevrouw I. Stuve zal ons iets vertellen over 
Kevers. Verder b..espreken we bijzonderheden over 
de soorten van het dagvlinderproject en het excur
sieprogramma. 
Plaats: Huize Welgelegen te Heerde (bij de stop
lichten aan de Hoofdstraat). 
Tijd: 20.00 uur. 
I. JAARVERGADERING VAN DE AFDELING 

De uitnodiging en de stukken vindt U los in dit 
nummer. Geef blijk van Uw belangstelling en neem 
de gelegenheid te baat Uw kritiek en ideeën te 
spuien. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Tijd: 19.00 uur Daarop sluit aan: 

II. EEN VACANTIE IN ANERIKA 

Een dia-lezing door Hans Groo_tenhuis uit Deventer. 
We worden meegenomen naar de staat Washington aan 
de Westkust van Noord-Amerika. We zullen beelden 
te zien krijgen van het fraaie beboste kustgebergte. 
Hans heeft prachtige dia's gemaakt van landschap 
en plantengroei en weet er veel en boeiend over 
te vertellen. Een uitgebreide beschrijving over de 
inhoud van de lezing vindt U in deze Natuurklanken. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Tij d : 20 • 00 uur • 
LENTE OP WINDESHEIM EN BIJ DE KLEIPUTTEN 
Een excursie onder leiding van H. v.d. Laan uit 
Zwolle. 
Tijdens de wandeling op dit bij de IJssel bij Zwolle 
gelegen landgoed wordt aandacht geschonken aan 
het voorjaarsgebeuren van de flora en vogelbevol
king, iets waar dit oude landgoed zich prima voor 
leent. Daarna bezoeken we de oude kleiputten, een 
beschermd gebied met een grote vogelrijkdom. 
Vertrek: 8.45 A.H. te Epe (auto's) 

8.55 Dorpsplein Heerde 
Terug: ca. 13.30 uur. 
Start wandeling: 9.30; Ingang landgoed. 
Kijker en waterdicht schoeisel met klem aanbevolen! 



17 t/m 20 
april 

zaterdag 
25 april 

zaterdag 
25 april 

zaterdag 
9 mei 

AFDELINGS VOORJAARSKAMP IN DE BELGISCHE ARDENNEN 

Er zijn nog enkele plaatsen vrij! 
Bellen: 05780-12083. 
Zie verder artikel over het gebied en aankondiging 
in dit nummer. 
EXCURSIE VOGELWERKGROEP 
naar 1 t gebied De Hertenkamp bij Vaassen. 
Vertrektijd 6.00 uur. Parkeerterrein bij De Cannenburg. 
Terug: 9.00 uur. 

GEWESTELIJKE THEMADAG IN DE WEERRIBBEN 

Themadag met het onderwerp "vervenings- en 
verlandingsprocessen in de Weerribben" 
Plaats: Bezoekerscentrum van natuurreservaat 

"De Weerrib ben", Hogeweg 27, Ossenzijl 
(georganiseerd door de afdeling Steenmjk) 

Programma: 
9.30 uur: 

10.00 " 

10.45 
11.15 

11 

" 

Koffie + opening door Dik Koopmans 
Inleiding door Hermien van Sloch
teren over de vegetatie in "De 
Weerribben". 
Pauze. 
Inleiding door Ronnie Veldkamp 
over de vogelstand in "De Weer-
ribben". 

Beide sprekers zijn als bioloog werkzaam bij Natuur
monumenten en hebben ongeveer 2 jaar gewerkt aan 
een beheersplan voor de Weerribben. 

12.00 uur: :Lunchpauze met soep. 
13.30 " We gaan per fluisterboot de Weer

ribben in. 
11 Afsluiting. 

Aan de themadag zijn geen kosten verbonden, behalve 
de consumpties (koffie, thee, soep etc.) en de 
reiskosten. 
Meenemen: pen en papier, waterdichte kleding en 

schoeisel, kijker en lunchpakket. 
Opgeven :voor 7 april bij Chris Drevijn, tel.: 

05780-12673 
VOGELZANG OP WELNA 
Een excursie onder leiding van de heer W. van 
Waveren die in dit gebied goed bekend is. 
Vooral in de vroege ochtenduren kunnen we volop 
genieten van de vogelgeluiden. Er zal ook aandacht 
geschonken worden aan de roofvogels die in Welna 
broeden. 
Vertrek: 5.30 uur 

5.45 uur 
A.H. te Epe of 
hoek Chevalierlaan/weg Epe-Nun
speet (kruising 1 t Harde). 

6.00 uur start de wandeling. 
De wandeling duurt tot ongeveer 9 uur. 



donderdag 
14 mei 

16-17 mei 

-~~~ /h\/C/'/ 
zondag 
24 mei 

donderdag 
4 juni 

zaterdag 
13 juni 

13 en 14 
juni 

DE VOGELS VAN HET BOS 
Lezing met overvloei-dia's door de heer W.Janszen 
uit Harderwijk. 
Een avond om warm aan te bevelen (Qok b~ niet
leden~ .die_ natuurl~k van harte welkom z~n~ 
We zullen de vogels volgen in de 4 jaarget~den. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d : 20.00 uur. 
GEWESTELIJK KAMPEERWEEKEND 

op een S.B.B. kampeerterrein te Elp (in Drente) 
Excursiedoelen: hoogveenterreintjes en het gebied 

van de Drentse A.a. (B~ slecht weer 
o.a. de vlinderkassen in Emmen). 

Opgave vóór 5 mei door overmaking van f.lO.
(administratiekosten) per inschr~ving op gironummer 
864408 van Dik Koopmans onder vermelding Kampeer
weekend Elp. Deelnemers ontvangen informatie b~ 
aanmelding. Meer inlichtingen tel. 05780-12083. 

ZWERVEN MET FRANS VAN NOORDEN IN DE OMGEVING 
VAN LICHTMIS 
Zorg voor koffie, een broodje, laarzen, een veld
~ker. Het wordt zeker een interessante tocht. 
Verzamelen om 8.15 uur b~ A.H. te Epe (auto's) 

of 8.25 uur Dorpsplein te Heerde 
Terug ongeveer 13.00 uur. 

AVONDEXCURSIE IN WIJHE 
Na de geslaagde lezing van de heer Veerman zullen 
we nu een bezoek brengen aan z~n plantentuin in 
Wijhe. Daarna zullen we de 11 di,jk van Barlo" bezoe
ken en Earlo's kolk. Dit landschappel~k zeer fraaie 
uiterwaarden gebied (planten reservaat van S.B.B.) 
is een bezoek in dit jaargetijde zeker waard. 
We verwachten dat de excursie omstreeks 21.30 uur 
afgelopen is. 
Vertrek: 18.15 b~ A.H. te Epe (auto's) 
Begin rondleiding tuin: 19.00 uur in de tuin van 
de heer Veerman. 

WIEKEN, WETERING EN WEIDEVOGELS 

fietsen in de omgeving van Oene onder leiding van 
Dik Koopmans. 
Omdat op zaterdag ook de molen van Oene geopend . 
is, zullen -we behalve aan de fraaie planten en dle-
renwereld van het gebied tussen de "heuvels en 
de rivier" ook e_en bezoek aan de molen brengen. 
Vertrek: 9.00 uur·A.H. te Epe (op de fiets) 
Terug: ca. 15.00 uur. 
INSTRUCTIEF GRASSEN-WEEKEND Jeugdherberg Elst(Rhenen) 
zie ook Natura 1987 -2/blz. 43. 
Inlichtingen W.H.v.d.Bosch, tel. 078-125389. 



J'&t ~;~~n:!;; I 
~do-r;z. 

Van Goede Vrijdag 17 april tot en met tweede Paasdag 20 april 
a.s. gaat een groepje KNNV-ers naar het Centre Marie Victorin 
in Vierves-sur-Viroin. 
Ze willen in deze aan natuurschoon zo rijke streek het voor
jaar beleven (zie de vori e Natuurklanken +het stuk'e van 
onze gastvrouw en gastheer Brigitte en Kurt in dit nummer • 

Er kunnen nog enkele deelnemers bij. De prijs bedraagt 
~ f. 36.- per dag'p.p. voor overnachting+ alle maaltijden. 

Alleruiterste opgavedatum (liefst eerder): 28 maart a.s. 
tel. 05780-12083, waar U ook nadere informatie kunt krijgen • 

....-41!l~~'l\.' l ~ I I ..... x~-<- ,"· Itske Mulder 
..>..~"'"" ..... ,:.--.. ~·..:.· Els Koopmans-Grommé .. -o#-,\, '- '-' r-} 

OVER HET GEWEST GESPROKEN 

Sinds het vertrek van Dik Koopmans en Annemarie Fondse 
naar het Hoofdbestuur van de K.N.N.V. zoekt het gewest 
IJsselstreek twee nieuwe bestuursleden nl. een voor
zitter en een secretaresse. Wie voelt hier iets voor of 
weet een mogelijke candicaat? 

Het Bestuur. 

\?E.~AL\JE. OE. IN \-\E.T ?R()~QAMMA YE..lH'\E.LDE. E.\/E.NE.M~N1E.N 'JDDR 
\t:...oe.RE..E.N, V\NDT u \·HE~ONDf.~ NO~ tN'C'fE. eoTAN\5C\~E. E.:~.c.uR~\E.s 

zaterdag 
4 april 

zaterdag 
9 mei 

zaterdag 
13 jupi 

EXCURSIE FLORISTISCHE WERKGROEP IJSSELSTREEK 

Zwerfexcursie langs westelijke IJsseldijken tussen 
Deventer en Zutfen, onder leiding van Jan Hulshof. 
Vertrek: 9.30 uur station Zutfen. 
EXCURSIE FLORISTISCHE WERKGROEP IJSSELSTREEK 

Inventarisatie Landgoederen N~endal en Hogen
kamp onder leiding van Ben Wijlens. 
Vertrek: 9.30 uur station Olst. 
EXCURSIE FLORISTISCHE WERKGROEP IJSSELSTREEK 
Inventarisatie Landgoed Nijendal onder leiding 
van Ben Wijlens. 
Vertrek: 9.30 uur station Olst. 



Besturen is moeilijk, maar bijsturen nog meer. 
Om het besturen wat makkelijker te maken stellen wij het 
zeer op prijs als leden zich aanmelden als bestuurslid. 
Wij hebben altijd 9 leden in het bestuur gehad. 
Duidelijke taken zijn die van voorzitter, penningmeester, 
secretaris en natuurhistorisch secretaris. 
De ledenadministratie is ondergebracht bij de penning
meester. De overige bestuursleden hebben soms een verte
genwoordigende functie, b.v. van onze Natuurbeschermings
commissie, in Milieuzorg, in de Bekenstichting, in het 
Streekmuseum, in de Milieuraad en in de Milieugroep NO
Veluwe. 
U begrijpt: veel handen maken het werk lichter. 

Het bijsturen is één van de discussieonderwerpen in het 
bestuur. Zijn we op de goede weg of moeten we het beleid 
veranderen? Hoe kunnen we de oude, bekende waarden hand
haven en toch ook weer nieuwe wegen inslaan? 

Een belangrijke ontwikkeling is de toegenomen activiteit 
van de werkgroepen. Natuurstudie is altijd één van de 
uitgangspunten van onze vereniging geweest. 

Hoe de discussie zich ontwikkelt zal zeker aan de leden 
kenbaar gemaakt worden; misschien dat U zelf ideeën heeft? 
Schroom niet, maak ze kenbaar. Besturen wordt namelijk 
prettiger als de leden hun betrokkenheid tonen. 

Het Bestuur. 

Een eenvoudige ransuil uit Ede 

Was jaloers en met reden. 

Hij had in Epe een neef 

Over wiens kost men schreef. 

Hij wou dat ze dat in Ede deden. 

FB 



Tijdens de eerstvolgende jaarvergadering op 9 april a.s. 
zal Laurens van Broekhoven afscheid nemen van het bestuur 
van onze afdeling. 

Na 12 jaar, we mogen wel zeggen "trouwe dienst" in het be
stuur(waar hij na twee jaar de kas overnam), gaat hij het be
heer van de penningen overdragen aan Itske Mulder (als de 
ledenvergadering tenminste met de nieuwe candidate in
stemt). 

Voor die leden die min of meer regelmatig de excursies en 
lezingen van de afdeling bijwoonden, zal Laurens van Breek
hoven geen onbekende zijn, aangezien hij en zijn echtg8note 
trouwe bezoekers van onze afdelingsavonden en -excursies 
waren (en zijn). 

Tijdens zijn optreden als penningmeester bleek Laurens van 
Broekhoven een deskundig beheerder van de verenigingakas 
te zijn. Binnen het bestuur viel het soms niet mee om voor 
bepaalde zaken de benodigde gelden los te praten, maar 
deze opstelling heeft er mede toe bijgedragen dat onze 
afdeling financieel zo gezond is als een vis. 

En dit ondanks het feit dat de kosten van het lidmaatschap 
in deze periode slechts zijn gestegen van f. 25.- per jaar 
tot ·f. 35.- met ingang van dit jaar. 

En daarom Laurens, nogmaals bedankt voor het gedurende ve
le jaren vervullen van de tijdrovende functie van penning
meester en niet minder voor die positieve bijdragen tijdens 
de vele bestuursvergaderingen die we samen met je hebben 
meegemaakt. 

Het verlaten van het bestuur is geen afscheid van de af
deling, zodat we je nog regelmatig bij onze activiteiten 
hopen te ontmoeten. 

·\ ___ '' \-1(-I<_R_Y_G_~ _.5_T_R_A_I_<_.S_I<_A_-r_J_E._s __ ;_A_L_s_J_Y_N_u __ _. t'\.AAR GE..E.N I<A"TE..RTJt.S K'R.YGT'' 



In een zaal in Zwolle vond de start plaats. 
De start van een onderzoek naar het voorkomen van z.g. 
Stinzeplanten in het hele gebied, dat wordt bestreken door 
de onderzoekactiviteiten van de IJsselacademie. 
Op 20 februari hield Piet Bakker, biolooog van Natuurmonu
menten, in "De Terp" in Zwolle een boeiende lezing over de 
stinzeplanten. 

Een groot aantal geÏnteresseerden luisterde naar z~n 
verhaal en er meldde zich spontaan een flink~ ploeg om 
in het gebied van IJssel en Vecht te gaan speuren naar 
stinzeplanten. -

Onder leiding van Hendricus v.d. Laan·uit Zwolle kwamen de 
vr~willigers op 4 maart jl. b~ elkaar om de nadere instruc
ties te horen. Hendricus had een keurige streepl~st samen
gesteld van de te noteren soorten. Een lijst overigens, die 
wel wat verbazing wekte bij de deelnemers. Er stonden nl. 
ook heel wat planten op, die je nu niet zo één, twee drie 
tot de stinzeflora zou rekenen, zoals b.v.: mosbloempje, 
kraailook, veelbloemige salomonszegel. Het blee_k, dat ze 
met name belangrijk werden geacht als begeleidende soorten. 
Het criterium van "wanneer beschouw je een plant als een 
stinzeplant" gaf aanleiding tot enige discussie. Conclusie: 
"Ze moeten er minstens 25 jaar staan, duidelijk verwilderd 
zijn en het milieu moet een stinzemilieu zij~'(b.v. oude tui
nen, buitenplaatsen of restanten ervan, boerenerven, stads
wallen). 
De meeste soorten bloeien in het voorjaar, als het blad 
nog niet volledig aan de bomen zit. 

Ieder van de aanwezigen nam op zich, met anderen samen, 
bepaalde landgoederen enz. op stinzeplanten te onderzoeken. 
De plantenmensen van onze afdeling werd verzocht het ge
bied van de gemeenten Epe en Heerde voor hun rekening te 
nemen. 
Henk Menke en Els Koopmans namen de instructies in ont
vangst. Ze hopen op de medewerking van een aantal enthou
siaste plantjesmensen, die enkele lenteavonden aan deze 
zaak willen besteden of alleen op pad willen gaan.(Er is 
toestemming gevraagd voor betreden van afgesloten terrei
nen!). 
Maar ook elke individuele melding van andere leden is zeer 

Ieder van U weet wel ergens een oude 
tuin, erf, restant van een buiten of 
een berm waar b.v. sneeuwklokjes e.d. 
verwilderd zijn. Waar diè staan, kan 
nog veel anders verborgen zijn dat 
later bloeit of op een achtererf 
staat.Voor een juiste determinatie 
(ook sneeuwklokjes z~n er in soorten!) 
gaan we er graag even naar toe* 

Een greep uit de soorten van de lijst 
volgt hieronder: 

b\Glu\ole dr,_,;Ç·!~5 
Sneu~"" ~\~k ie.. 



sneeuwklokje (div.soorten) 
winteraconiet 

lo 

wrangwortel 

ster- en wilde hyacinth ~~ 
blauwe druifjes 1 

sneeuwroem i 
crocus (div.soorten) ~ i 
bostulp ~, ~ 

donkere ooievaarsbek 
sleutelbloem (div.soorten) 
vogelmelk (div.soorten) 
geelster (div.soorten) 
viooltje (div.soorten) 
bosanemoon (div.soorten) 
wilde akelei 
voorjaarszonnebloem 
reuze.bereklauw 
voorjaarshelmbloem 
holwortel 

lelietje der dalen · 
look (div.soorten) 
maagdepalm uou.s 1 
wilde narcis ~ 
groot- en Japans 

WE REKENEN OP ALLER MEDEWERKING! 

(adressen:zie voor in dit 
blad) 

StiJlzenplanten 

Tekst P. A. Bakker 
Foto's E. Boeve 

Een opmerkelijke uitgave over 
de stinzenflora, waartoe voor
jaarsbloemen behoren als 
sneeuwklokje, narcis, wilde 
hyacint, lenteklokje, knikkende 
vogelmelk enz. Deze planten 
zien we vooral veel op buiten
plaatsen, bij herenhuizen en 

· op oude boerenerven. 

Els Koopmans 
Henk Menke 

P. A. Bakker, een van onze 
bekendste botanici, beschrijft 
zo'n 60 soorten; hij geeft 
daarbij historische en actuele 
details. Prachtige kleurenfoto's 
van natuurfotograaf Evert 
Boeve maken het boek extra 
aantrekkelijk. 
168 pag., gebonden, 200 kleu
renfoto's, tekeningen en ver
spreidingskaarten. 
l.adanprijs f 39,!11; niet-ledenprijs 
f 49,50. 

Uit "Natuurbehoud" van "Natuurmonumenten"o 

Hoeveel hu\sz~/o\u'w'en 
broe.~en\~r noq .\nd?net 

al de 1nqsqe"t>te . 

!i--
De vogelwerkgroep houdt zich o.a. bezig met de inventari=
satie van minder algemene broedvogels in de omgeving. Z~ 
neemt hiermee deel aan een landel~k project: het B.S.P. 
(B~zondere Soorten Project). Binnen deze onderneming worden 
ook alle vogels die in kolonies broeden gelnventariseerd. 
Soorten als de roek en de blauwe reiger hebben binnen het 
onderzoeksgebied enkele kolonies. 

De huiszwaluw wordt in het kader van het S.B.P. niet als 
koloniebroeder aangemerkt. Dat is nogal merkwaardig. Zeker 
na lez~ng van het themanummer van Het Vogeljaar over dit 
dier (Het Vogeljaar 34e jg.no 4-5 aug.-okt. 1 86). 
Hierin komt de huiszwaluw zeer duidelijk als koloniebroeder 
naar voren. B~ de soort wordt bovendien een sterke achter
uitgang gesignaleerd. 

De vogelwerkgroep heeft daarom op haar laatste vergadering 
besloten deze soort ook te gaan inventariseren. Hierb~ 
kan op een aantal b~zonderheden, die voor een effectieve 
bescherming van belang kunnen z~n, gelet worden. 
Daarover straks meer. 



Bjj de vogelwerkgroep is een klein aantal ne-stplaatsen be
kend. Er is (nog) niet systematisch naar huiszwaluwen ge
zocht. Deze vogels broeden aan allerlei bouwwerken: aan 
huizen in de dorpen en boerderjjen achteraf, aan gemalen en 
onder bruggen. 

Bjj allebekende kolonies wil de werkgroep gaan inventarise
ren. Daarvoor is van belang dat de bewoonde nesten worden 
geteld. In Het Vogeljaar wordt als ideale tel-periode ge
noemd de laatste week van juli plus de eerste week van 
augustus. Of dat i.v.m. mogeljjke vacanties ideaal voor de 
tellers is, is maar de vraag. Gelukkig is er een langere 
periode redeljjk geschikt. Vanaf ~ 20 juni kunnen de eerste 
jongen uitvliegen. Daar bjj het inventariseren goed gelet 
kan worden op in- en uitvliegende volwassen vogels en op 
bedelende jongen, zou het tellen al vóór die datum kunnen 
beginnen. Tot half autustus kan ermee doorgegaan worden. 
Eén of tweemaal tellen in de ideale periode verdient 
echter de voorkeur. 
Bjj het inventariseren kan gelet worden op: 

1. 

2. 

4· 

het materiaal en de kleur van de ondergrond waartegen 
het nest bevestigd is. Zowel van de horizontale als 
verticale zijde. 
de windrichting waar de muur naar "kijkt". Een onder
verdeling in acht windrichtingen is voldoende nauw
keurig. 
belemmeringen in de aanvliegroute. De afstand tot de 
dichtstbijzijnde bebouwing of begroei1ng dient genoteerd 
te wor-den. 

ervaringen van de eigenaar !bewoner plus historische 
gegevens en het (toekomstig) beheer. 

Ieder die inventariseert kan een schema als het onderstaande 
hiervoor gebruiken: 

Nesten ---~ 1 2 ) 4 etc. 

1. Materiaal hor. 
vert. 

Kleur hor. 
vert • 

. -

2. Windrichtin.e: 

I). Belemmerin.e:en 

~- Btizonderhe den 

Bjj het tellen dient gelet te worden op mogeljjke inwoning 
door andere vogelsoorten. De huismus is zo een potenti~le 
kraker. Deze nesten zjjn vaak makkeljjk te herkennen aan 
uithangend nestmateriaal. 

I 

Mensen die over gegevens beschikken,die voor de inventari
satie van huiszwaluwen van belang kunnen zjjn, wordt vrien
deljjk verzocht contact op te nemen met een lid van de 
vogelwerkgroep.(Enkele adressen staan voor in dit blad). 
Met voldoende medewerking van u kan dan misschien de in 
de titel gestelde vraag beantwoord worden. 

Frans Bosch. 
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Dt JN5EC1[~\JE.RK~ROtP· EN HEJ 
\\ LANDE-LlJl< DAGVL\tvDE.Q1'1<0JECT'' 

De eerste b~eenkomst van de insectengroep in onze afdeling 
zit er weer op. Zweefvliegen en libellen werden belicht door 
resp. Peter Pfaff en Henk van Woerden. 

De volgende keer (l april) z~n de kevers aan de beurt. 
(zie programma} 

In verband met de deelname van onze groep aan het Landel~k 
Dagvlinderproject van de "Vlinderstichting" in Wageningen 
werd de methode van waarnemingen noteren besproken en z~n 
de formulieren + informatie uitgereikt. 
Ons wordt gevraagd dit jaar op bepaalde soorten te letten. 
Dit z~n schaarse tot zeldzame soorten èn soorten waarvan de 
laatste jaren geen waarnemingen meer z~n binnengekomen. 
Verder een aantal trekvlinders. 
U vindt het l~stje hierb~. 

In het kader van ons eigen streekonderzoek noteren 
ook alle andere soorten die we tegenkomen. 

we echter 

Dat een zeer exacte naamgeving (ook latijnse namen) en preciese 
determinatie voor zo'n onderzoek noodzakel~k z~n, is begr~
pelijk. 

Nieuwe medewerkers en losse waarnemingen z~n uiteraard zeer 
welkom. De vorige twee jaren z~n er interessante soorten ge
zien. 
Het voorkomen van veel ~oorten vlinders heeft alles te ma
ken met een goede, gevariëerde biotoop en een goed beheer 
van terreinen en wegbermen. Meedoen met een dagvlinder
onderzoek is meedoen aan een stukje natuurbescherming. 

Inlichtingen: tel. 05780-12083. 

Els Koopmans-Grommé. 

Lijst van soorten die In 1987 geïnventariseerd worden. 
1. Zeldzame soorten en soorten waarbiJ speelaal aandacht aan ecologie en b!l!Yr 

besleed kan worden. 
2. Trek vlinders. 
3. Soorten die de laatste Jaren plet meer waargenomen worden, maar waarvan even

tuele waarnemingen zeker opgestuurd kunnen worden. 

I. 
Heteropterus morpheus SpiegeltlikkopJe 
Carterocephalus palaemon 1 Bont dikkopJe 
Hesperla comma .. Kommavlinder 
Erynnis tages • Bruin dikkopJe 
Spialla sertorlus KalkgraslanddikkopJe 
Pyrgus malvae Aardbelvlinder 
Papillo machaon Konlnginnepage 
leptldla sinapis Boswitje 
Aporia crataegl 1 Groot geaderd witje 
Callophrys rubrl Groentje 
Thecla betulae Sleedoornpage 
Quercusla querqus Eikepage 
Nordmannla lilels Bruine Eikepage 
Strymonldla w-album lepepage 
Lycaena dispar Grote vuurvlinder 
Heodes lltyrus 1 Bruine vuurvlinder 
Palaeochrysophanus hippothoe Rode vuurvlinder 
Cupido minimus Dwergblauwtje 
Vacclnllna optllete Veenbesblauwtje 
Macullnea •Icon erlcae Heidegentiaanblauwtje 
Ladoga camlila • Kleine Ijsvogelvlinder 
llmenltls popuil Grote Ijsvogelvlinder 
Apatura Iris Grote weerschiJnvlinder 
Nymphalls polychloros Grote vos 
Nymphalls antiopa Rouwmantel 
Bolaria aquilonarls Veenbesparelmoervlinder 
Closslana selene Zilveren maan 
Fabrlclana nlol.Je Duinparelmoervlinder 
Mesoacidalia aglafa Grote parelmoervlinder 

Argynnls paphla .. Keilersmantel 
Melltaeac:inxla Veldparelmoervlinder 
Melllcta athalla Bosparelmoervlinder 
Coenonympha arcania ., Tweekleurig hoolbeest;e 
Coenonympha tullla VeenhooibeestJe 
Hipparchia statlllnus Kleine helvlinder 
Melanargla galathea , Dambordje 

2. 
Collas hyale 
Colias croceus 
Vanessa atalanta 
Cynthla cardul 
lssorla lathonla 
Fabrlclana adlppe 

• Gele luzernevlinder 
Oranje luzernevlinder 

~Atalanta 

' Distelvlinder 

3. 
Thymelicus acteon 
Strymonldla prunl 
Lycaeldes ldas 
Cyanlrls semiargus 
Macullnea arlon 
Macullnea telelus 
Meeuilnee nauslthous 
Closslana euphrosyne 
Brenthls lno 
Euphydryas aurlnla 
MeiHaea dlamlna 
Coenonympha hero 

Kleine parelmoervlinder 
Adlppevllnder 

Dwergdikkopje 
Prulmepage 

• Vals heideblauwtje 
Klaverblauwtje 
Tijmblauwtje 
Pimpernelblauwtje 
Donker pimpernelblauwtJe 
Zilvervlek 
Purpers treepp•relmoervllnde r 
Moerasparelmoervlinder 
Woudparelmoervlinder 
Z 11 verstreephoolbees t)e 



Twee medewerkers van het 
België,Kurt en Brigitte, 
drage over deze streek. 

fleé vroege voor;Oar 
ltv' DE.. VlRO ll\/VA LLE. \ 

Na het verheugend nieuws te hebben vernomen dat jullie 
in april onze streek weer komen opzoeken, trachten mj hier 
een beeld te schetsen van wat er in deze maand in de 
Viroinvallei te beleven valt. 

De winter achter de rug, begint het landschap stilaan weer 
groen te kleuren. 
Deze kleur wordt op dit tijdstip van het jaar vooral bepaald 
door het opschietend gras in de weiden. Doch ook sommige 
bomen beginnen groene tinten te vertonen. De kalkgraslanden 
daarentegen zijn rosser dan ooit. Nochtans is er in dit sei
zoen in elk biotoopstype al leven te bespeuren.We bespreken 
ze in het kort, één voor één en blijven vooral in de Cales
tienne vermits daar de eerste tekens van leven vroeger en 
duidelijker waarneembaar zijn dan in de Ardennen (zacht kli
maat!!). 

Zo zijn de goed geëxposeerde weiden versierd met de mooie 
gele bloempjes van de Echte sleutelbloem. Sommige weiden 
staan er werkelijk vol van, een uniek gezicht dat in het 
laagland zelden gezien wordt. De hellingbossen op kalk zijn 
op dit tijdstip van het jaar echt het bekijken waard. Zo vin
den we er de Wilde narcis, het Ruig viooltje en de Bosanemoon 
dikwijls in grote getale wat mooie kleurencombinaties geeft 
waarvan jullie tijdens de diavoorstelling van vorig jaar al 
een voorproefje hebben gekregen. 
Een ander mooi sieraad van dergelijke bossen is het in Bel
gië integraal beschermd Peperboompje. De bundels van mooie 
roze of rode bloempjes verspreiden juist in dit seizoen een 
heerlijk ruikende geur. Een andere attractie is de zeldzame 
en mooie Sterhyacint die in België enkel bekend is van de 
omgeving van Chimay en het Viroinbekken. Ook deze plant 
geniet zeer terecht van een wett~lijke bescherming. Dan zijn 
er natuurlijk ook wel minder opvallende verschijningen waar 
te nemen. Daarbij denken wij aan het Bosbingelkruid, de Witte 
klaverzuring, het Bosviooltje en een aantal gras- en zegge
soorten, zonder nog het Palmboompje te vergeten. 

De alluviale bossen bevatten een andere maar daarom niet 
minder interessante flora. Zo zullen er in april hopelijk 
volgende planten in bloei ·staan: de Helmbloem, en de in 
ons land zeldzame Bosgeelster en Gele anemoon. Ook in deze 
bossen kunnen nog andere, minder opvallende planten waar
genomen worden. 
Ondanks ze op dat ogenblik nog helemaal ros zullen zien, 
zijn ook de kalkgraslanden een bezoek waard. Zo zullen we er 
dan het Blauwgras, de Voorjaarsganzerik en de lage Zegge 
bloeiend aantreffen. Voor de amateur-fotografen is het 
een uitdaging om de blauwe schijn van de bloeiaar van 
eerstgenoemde plant duidelijk op de foto te laten uitkomen. 
Voorts kunnen we er eveneens enkele Kruisbloemigen aan
treffen waaronder de Zandscheefkelk en het Muurhongerbloempje 
het vernoemen waard zijn~ 



De kalkrotsen hebben ook al het één en ander te bieden. 
Zo vinden we er de Gele kornoelje in volle bloei en als 
het in het vroege voorjaar goed weer is treffen we er even
eens de liggende Erepr~s en de Kogelbloem bloeiend aan~ 

Tenslotte is er ook langs de beekjes wel wat te ontdekken 
waarvan vooral de prachtige en sterk geurende populaties 
van Daslook in het oog ~:pringen. 

Dit moet U een idee geven van wat er in april op floristisch 
gebied te beleven valt. Op avifaunistisch gebied moeten we 
voor de maand april vooral de trek der roofvogels vermelden. 
Zo komen dan veel Rode en Zwarte Wouw, Blauwe en Bruine 
Kiekendief en Buizerd over. Om een Slechtvalk of Visarend 
te zien is echter wat meer geluk nodig. Ook de Uilen zul
len van de partij zijn. Voorts zijn de grote aantallen vink
ar.htigen wel prettig om te zien. 
De Appel-, Goud- en Distelvink zijn dan erg algemeen. 
Uiteindelijk zijn er natuurlijk ook nog de typische bewoners 
van de snelstromende rivieren: de Waterspreeuw, de Grote 
Gele Kwikstaart en niet zo typisch maar wel erg mooi, de 
IJsvogel. 

Verschillende amfibieën zullen tegen dan ook reeds uit hun 
slaap ontwaakt zijn. Wij denken vooral aan de Vuursalamander, 
de Vroedmeesterpad en enkele Watersalamanders maar ook aan 
de Muurhagedis. 
Om een Gladde slang of Adder te zien te krijgen zal wel een 
zeer grote dosis geluk nodig zijn. 

Vóór jullie komst zal zowel een vogel- als amfibieën-
en reptielenstage plaatsvinden. Mocht er tijdens deze stages 
iets leuks ontdekt worden dan zullen we jullie dit niet 
onthouden. 

Op het gebied van insekten zal er waarschijnlijk nog niet 
zoveel te beleven zijn. Vooral het ontbreken van de 
sprinkhanen en krekels zal jullie zeker wel opvallen. 
Immers, vele zijn nog in het eistadium of zijn d~t net voor
bij zodat er hoogstens kleine larfjes zullen rondwippen. 
Twee soorten maken een uitzondering op deze regel. Zij 
kunnen op dat ogenblik wel als volwassen worden aange
troffen. Wie weet nog welke??? 
Dan is er nog last but nat least het prachtige en geva
rieerde landschap dat door ieder verschillend wordt erva
ren en waar woorden te kort schieten om een goede weerga-
ve te lukken. 

Kurt Hofmans & Brigitte Barenbrug 

Vierves_sur-Viroin 
België. 
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Hans Grotenhuis, die we op donderdagavond 9 april a.s. als 
spreker in onze afdeling ontvangen, stuurde ons dit over
zicht, tevens syllabus, van z~n lezing, die verlucht zal 
z~n met prachtige dia's van dit unieke gebied. 

OtiTJTA/JN,fLORA l!Y VlGtTATIL 
VAN \î[T KU~1GCö[RC,T[ IN f\t1 NOORDVL~T(N VAN Dt 
1. Inleiding. YéRéN/G/)f JT~TlN 
In het westen van het Noordamerikaanse continent strekt zich 
op relatief korte afstand van de kust een noord-zuid gericht 
gebergte uit. Dit gebergte loopt vanaf California via Oregon 
en Washington (de staat Washington, niet te verwarren met de 
stad Washington, het regeringscentrum in het oosten van de 
V.S.) tot in de provincie British Cillumbia in Canada. 
Het Noordelijk deel heet de Casc.ades, het zuidelijk deel de 
Sierra's. Dit artikel behandelt het ontstaan, de flora en ve
getatie van een klein gedeelte van de Cascades en het 
Olympisch Gebergte, gelegen in de staat Washington tussen 470 
en 49° noorderbreedte, ongeveer dezelfde breedte als noord 
Frankr~k. 

I.(. S.A. 

2. 

Ongeveer 30 miljoen jaar geleden werd de geologische basis 
gelegd voor de Cascades. Door talloze vulkanische uitbarstingen 
werden er dikke lagen lava en as afgezet. Daarna (ongeveer 
12 miljoen jaar geleden ) werd dit pakket omhooggedrukt en 
geplooid door spanningen in de aardkorst. Gedurende dit pro
ces ontstonden er in de aardkorst een aantal zwakke plekken. 
Via deze zwakke plekken zocht het magma uit het binnenste 
der aarde een uitweg. B~ rleze erupties kwamen geen grote hoe
veelheden lava vr~ die grote oppervlakten bedekten, maar er 
werd een aantal kegelvormige bergen gevormd, de vulkanen. 
Van noord naar zuid z~n dat Mount Baker (3300 m), Mount 
Rainier (4400 m, de hoogste top,in Washington), Mount Adams 
(3800 m) en Mount St.Helen (oorspronkel~k 3000 m). Na een 
eruptie in mei 1980 is de kratertop geëxplodeerd, waardoor 
de hoogte is teruggebracht tot ca. 2600 m. Ook de andere vul
kanen in deze streek kunnen tot uitbarsting komen. 



De vulkanische activiteiten beperken zich overigens niet 
tot Washington, maar strekken zich naar het zuiden toe uit 
via Oregon en California tot in Mexico. 

Door de overheersende westen wind wordt via de Grote Oceaan 
vochtige, relatief warme lucht aangevoerd. Doordat de Casca
des vrij dicht bij zee liggen heeft de lucht nog maar weinig 
vocht verloren voordat ·ze de bergen bereikt. Daar wordt de 
lucht gedwongen om te stijgen met als gevolg afkoeling en 
veel neerslag (stijgingsneerslag). In de hogere delen van het 
gebergte valt de neerslag uiteraard in de vorm van sneeuw. 
In sommige delen valt jaarlijks 15 m sneeuw. 
De sneeuw vormt de basis voor de gletsjers. Door de enorme 
sneeuwval zijn grote delen van het gebergte geheel met ·~s 
bedekt. In de lagere delen zorgt de stijgingsneerslag (in de 
vorm van regen) voor een vochtig klimaat. Het zal du-idelijk 
zijn dat de neerslag grotendeels aan de westzijde van de berg
keten valt, immers als de lucht over de bergen is, is de 
neerslag al gevallen. Daarom is het aan de oostzijde van de 
bergen aanzienlijk droger. 

3. Ol~mpisch Gebergte 

Het schiereiland,waarop het Olympisch Gebergte ligt, lag onge
veer 50 miljoen jaar geleden beneden de zeespiegel. Er werd 
sediment afgezet dat onder zijn eigen gewicht werd samenge
perst tot zandsteen en leisteen. Na deze betrekkelijk rustige 
periode brak er een periode van vulkanische activiteiten aan. 
De ontwikkeling van het Olympisch Gebergte loopt paraTiel aan 
de vorming van de Cascades zoals hierboven omschreven. Door 
de invloed van de zee, zowel tijdens de vorming van het ge
bergte als voor die tijd,. zijn er naast lava ook sediment -
gesteenten aanwezig. 

Omdat het Olympisch Gebergte op een schiereiland ligt en 
direct aan zee grenst, doen de stijgingsregens zich hier nog 
meer gelden dan in de Cascade?,• Op de zuidwestelijke hellingen 
van het gebergte valt maar liefst 3500 mm per jaar (dat is 
3, 5 m). · 
Ondanks de geringe hoogte van het gebergte (de hoogste top, 
Mount Olympus, is slechts 2400 m hoog) valt er in de hogere 
delen altijd nog 5 m sneeuw per jaar. Daarom is de hoeveel
heid ijs en gletsjers relatief erg groot voor een zo laag 
gebergte. 

4. De vegetatiez~ 
De verschillende vegetatiezones in de staat Washington kun
nen globaal in drie grote eenheden worden verdeeld: 
a. De zone ten westen van de Cascades met een vegetatie on

der invloed van het gematigde vochtige zeeklimaat. 
b. De zone ten oosten van de Cascades met een continentaal 

klimaat en een daaraan aangepast vegetatiepatroon. Deze 
zone blijft in dit artikel buiten beschouwing. 

c. De gebergten, d.w.z. de Cascades en het Olympisch Geberg
te. 

Het gehele laagland tussen de zee en 
de Cascades wordt gerekend tot de zone 
van het laaglandbos (coast forest). 
De in cultuur gebrachte gronden behoren 
in principe ook tot deze zone, evenals 
de lagere delen van de berghellingen 
tot een hoogte van ongeveer 1000 m. 
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In het gebergte worden, evenals in het Europese bergland, 
een aantal vegetatiezones onderscheiden die samenhangen met 
de hoogteligging. Tussen de 1000 m en de 1500-1700 m vinden 
we het bergbos (mountain forest). Daarboven, tot ongeveer 
2500 m., ligt de sub-alpine zone en de toppen hoger dan 
2500 m behoren tot de alpine zone. De boomgrens ligt op 
ongeveer 1800 m. Deze hoogtes zijn van toepassing op de 
Cascades. ln het Olympisch Gebergte liggen deze zones lager, 
de boomgrens ligt daar b.v. op ongeveer 1500 m. In de tabel 
worden enkele belangrijke soorten aangegeven in relatie met 
de vegetatiezone waarin ze voorkomen. Voor de boszones zijn 
alleen soorten van de boom- en struiklaag aangegeven. 

laaglandbos bergbos sub-alpine alpine 
t zone zone 

• Pseudotsuga menziesii 

* Tsuga heterophylla 

Thuja plicata 

* Abiea grandh 

* Picea sitehensis 

Alnus rubra 
llO 

"' Acer macrophyllum "' 'il Acer circinatum 0 

2 . 
Tsuga mertensiena 

Pinus murrayana 

Picea engelmannii 

Populus trichocarpa 

Abies laaiocarpa 

Juniperus communis 

Ribes, diverse soorten 

Vaccinium, diverse soorten 

Lonicera ciliosa 

Corylus cornuta 
llO Rubus, diverse soorten "' "' 8 Gaultheria shallon 

i! 
+> 

Mahonie aquifolium 
., 

Cornus stolonifera 

Lonicera utahensis 

Lonicere involucrata 

Phyllodoce empetriformis 

- Empetrum nigrum 

[ 
Anemone occidentslis 

Parnassis fimbriata 

Arnica latifolia 

= Lupinus, diverse soorten :;:j 

~ Castilleja, vele soorten -- - ----
.'I Pedicularia, vele soorten 

Gentiana, diverse soorten 

Himulus, diverse soorten 

Saxifraga, diverse soorten 

'-- Lilium, diverse soorten 

De met * gemerkte soorten worden in Nederland in de bosbouw 
toegepast t.b.v. de houtproduktie. 
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5. De bossen van het laagland en de berghellingen. 

De climax van de natuurlijke vegetatie in deze streken is het 
naaldbos. In de boomlaag hebben de Douglasspar (Pseudotsuga 
menziesii), de Hemloekspar (Tsuga heterophylla), de Sitkaspar 
(Picea sitchensis) de Reuzenzilverspar (Abies grandis) en 
Thuja plicata een groot aandeel. 
In het nu ontgonnen laagland was de Thuja plicata zelfs de 
belangrijkste boom. Deze bomen bereiken zeer grote hoogtes, 
40-60 m. De Douglasspar spant echter de kroon met een hoogte 
van vaak meer dan 70 m en een diameter van 5 m. Het zijn niet 
slechts enkele exemplaren die deze kolossale afmetingen be
reiken, maar het hele bos staat er vol mee. Door de natuurlij
ke verjonging komen deze soorten ook voor in de struiklaag 
en zo ontstaat een gevarieerde leeftijdsopbouw in de soorten 
die uiteindelijk de climax vormen. In de struiklaag -komen 
tevens een aantal loofhoutsoorten voor die een belangrijke 
rol spelen in de natuurlijke verjonging van het bos. Loofhout 
vormt ook het hoofdbestanddeel van de begroeiÏng die de 
beken en riviertjes begeleiden. Enkele soorten die we hier 
aantreffen zijn de Witte balsempopulier (Populus trichocarpa), 
Acer circinatum, enkele elzen zoals Alnus rubra, Alnus rhom
bifolia, Alnus tenuifolia, enkele soorten wilg zoals Salix 
lasiandra en Salix sitchensis. 

De natuurlijke verjonging voltrekt 
zich globaal genomen als volgt. Na 
het afsterv~n van ~~n of enkele 
bomen ontstaat een open plek waar 
plotseling veel licht tot de bodem 
kan doordringen. Dan ontkiemen mas
saal diverse loofhoutsoorten die 
een dicht struweel gaan vormen. 
Soorten die hier veel voorkomen zijh 
o.a. Acer circinatum, Acer macrophyl
lum, Acer rubra, enkele Vaccinium 
soorten, Symphoricarpus albus en 
Oplopanax horridus, een aan de 

\Aio"'t\ri~irop Aralia elat e ( DuivelswandelstO~-\_) 
verwante soort. Dit struweel schept een microklimaat waarin 
het naaldhout kan ontkiemen. Na verloop van tijd verschijnen 
er jonge naaldbomen in de struiklaag. Enkele van deze jonge 
bomen zijn uitverkoren om in een tijdsbestek van honderden 
jaren uit te groeien tot een volwassen woudreus. Als de 
schaduwwerking van de opgroeiende bomen te sterk wordt, ver
dwijnt het loofhout weer, eerst de soorten die veel licht no
dig hebben en daarna ook de meer schaduwminnende soorten. 
Tenslotte ontstaat er een ondergroei zoals die ook elders 
in het bos aanwezig is. De verjonging van ~~n soort ver
dient speciale aandacht, nl. de Hemloekspar (Tsuga hetero
phylla). Het zaad van deze soort kiemt bij voorkeur op dood, 
rottend hout. Dat is in overvloed aanwezig, veelal QOde 
stammen die zeer dik zijn. Gaat de jon@boom na kieming op 
zo'n stam groeien, dan bereiken de wortels pas na verloop van 
tijd de bodem; de eerste levensjaren zijn min of meer sapro
fytisch. Het afbraakproces van de stam waarop de zaden zijn 
gekiemd, gaat ondertussen onverdroten voort. Na vele jaren 
is er niets meer van de stam over en staan de jonge Hemloek
sparren op steltwortels. Omdat de dode stammen kieming en 
groei van meer dan ~én Hemloekspar mogelijk maken, kan men 
soms een rij keurig in het gelid staande bomen aantreffen. 
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Cl'p ec."' dodQ. :l"~Wl 

Dat geeft een zeer merkwaardige indruk, een galer~ van 
machtige stammen. 

Tussen de groei (natuurl~ke verjonging) en afbraak is een 
wisselwerking aanwezig die het bos in stand houdt. De af
braak is even interessant als de verjonging. De natuurl~ke 
dood van de woudreuzen is een jaren durend proces. Het begint 
met verminderde vitaliteit en eindigt met de dood. Dan vallen 
de naalden en takken eraf en vervolgens de schors. Er blijft 
dan een kale, door weer en wind uitgebleekte b~na witte stam 
over. Het rottingsproces dat dan vr~ spel heeft doet de stam 
na jaren afknappen of omvallen, waarna het rottingsproces de 
stam op de grond verder doet vergaan en zodoende de voedings
bodem en groeiplaats vormt voor talloze organismen, o.a. 
voor de zaailingen van de Hemloekspar zoals hierboven is 
omschreven. 
Niet alt~d verloopt het ~roces van afsterven zo rustig. Hele 
stukken woud kunnen in éen keer worden vernietigd door een 
natuurramp zoals een lawine, een vulkanische uitbarsting of 
bosbrand b.v. ontstaan door blikseminslag. Maar ook in die 
gevallen bl~kt het bos zich te kunnen regenereren. Het zal 
duidel~k z~n dat in bossen met een zo gevarieerde houtopstand, 
zowel qua hoogte als qua ouderdom, de kruidlaag eveneens goed 
is ontwikkeld. Op plaatsen waar door de gesloten kronen van 
de bomen nauwel~ks licht tot de bodem doordringt, is de bodem 
bedekt met mossen en vinden we enkele saprofytische hogere 
planten zoals de Indian Pipe (Monotropa uniflora, een soort 
Stofzaad), Pleuricospora fimbriolata (een familielid van 
het Wintergroen) en de Fine-drops (Pterospora andromedea, 
familie van de Heide). 
Op iets minder donkere plekken hebben de varens de overhand 
waarb~ de Polystichum munitum een opvallende versch~ning is. 
Over het algemeen is de bosbodem enigszins zuur, reden waarom 
vertegenwoordigers van de Heidefamilie alom aanwezig z~n, 
zoals de Gaultheria shallon en vele soorten bosbessen (Vacci
nium spec.), varierend in hoogte van enkele tientallen cen
timeters tot struiken van b~na manshoogte. Opvallend is dat 
we een aantal soorten tegenkomen die b~ ons in tuinen en 
plantsoenen worden toegepast, of hun nauwe verwanten zoals 
Mahonia aquifolium, Tiarella unifoliata,Heuchera cylindrica 
en Dicentra formosa (Gebroken hartje). 
Bovendien komen in deze zone een aantal vertegenwoordigers 
van de Orchideeënfamilie voor,zoals enkele soorten uit de 
geslachten Habenaria en Corallorhiza (Koraalwortel), 
Calypso bulbosa en Goodyera oblongifolia. Deze opsomming 
is verre van compleet want een gedetailleerde beschr~ving 
van de zeer r~ke begroeilng van de bosbodem zou veel te ver 
voeren. 



Vermeldenswaard is de begroeilng van 
de zuidwestelijke hellingen van het 
Olympisch Gebergte. Door de grote 
neerslag (3,5 m regen per jaar) is 
hier sprake van een gematigd regen
woud. De overvloedige regenval en 
de hoge luchtvochtigheid scheppen 
de ideale omstandigheden voor uit
bundige groei van epifytische mos
sen en varens. De meterslange 
slierten baardmos hangen in dichte 
gordijnen neer uit de toppen van de 
bomen. Dit geeft het bos een bijna 
buitenaards karakter dat zich 
moeil~k laat beschrijven. De be
groeiing, ook in de hogere etages, 
is zo dicht, dat bijna nergens ook 
maar een glimp van de hemel te 
zien is. 
Alles is groen, vele tinten groen, waardoor het diffuse 
licht slechts mondjesmaat doordringt. 

De zojuist geschetste begroeilngen komen alleen voor in de 
nationale parken en de aangrenzende '.'recreation areas". 
Dat zijn in Washington:North Cascades National Park, gesticht 
in 1968 en groot 204.000 ha; Mount Rainier National Park, 
gesticht in 1899 met een oppervlakte van 98.000 ha en 
Olympic National Park, groot 364.000 ha. Daarbuiten worden 
de bossen geëxploiteerd t.b.v. de houtproduktie. Er wordt 
op zeer grote schaal hout gekapt. Grote oppervlakten worden 
in één keer kaalgekapt, de stobben, takken en de commer
cieel niet bruikbare stukken hout worden platgebrand en de 
aldus ontstane desolate kapvlakten worden na enkele jaren 
weer ingeplant met naaldhout. Er ontstaat dus weliswaar weer 
bos, maar dit bos is soortenarm en alle bomen hebben dezelf
de leeftijd. Er is geen sprake van een gedifferentieerde 
leeftijdsopbouw en soortensamenstelling. In een dergelijke 
aanplant ontstaat nooit een zo uitgekiend evenwichtig eco
systeem als in de bossen van de nationale parken. Dat ver
schil is duidelijk te zien! 

6. De subalpine en alpine zone. 

Tot slot nog enige aandacht voor de sub-alpine en alpine 
vegetatie. De sub-alpine zone vormt de overgang van het 
dichte woud van de lagere berghelling naar de open alpine 
zone zonder bomen en struiken• 
In de sub-alpine zone ligt de boomgrens. In deze zone worden, 
naarmate men hoger komt, de bomen kleiner en staan verder 
uit elkaar. Soorten als Hemlockspar, Reuzenzilverspar, 
Sitkaspar en Thuja plicata zijn dan uit het bosbeeld ver
dwenen. De nouglasspar is er nog wel, maar veel kleiner. 
Nieuwkomers zijn de Picea engelmannii, Pinus murrayana en de 
Jeneverbes. Een belangrijke rol in de overgang naar de boom
loze alpine zone speelt de Abies lasiocarpa. Deze soort is 
in de gehele sub-alpine zone aanwezig en komt zelfs, zij het 
spaarzaam, nog voor boven de boomgrens. Door het barre klimaat 
en de korte groeiperiode groeit de boom daar uiterst langzaam, 
groeischeuten van minder dan l cm per jaar. De struiklaaag 
wordt ook minder soortenrijk en in de kruidlaag verschijnen 
de eerste niet aan het bos gebonden soorten. Op plaatsen 
waar water aanwezig is vinden we diverse vertegenwoordigers 
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uit het geslacht Mimulus (Maskerbloem), Parnassia fimbriata, 
Valeriana sitehensis en nog vele andere soorten, waarvan 
sommige nauw verwant zijn aan soorten uit het Europese berg
land, maar er zijn ook geslachten die in Europa niet voorkomen. 
Een van die geslachten uit de sub-alpine zone, maar ook uit 
de alpine zone is de Paintbrush (Castilleja). Hij behoort 
tot de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) en heeft opval

lend gekleurde schutbladen, bij de 
meest~ soorten verschillende tinten 
rood en rose, bij enkele soorten 
geel. 

Al stijgende in deze plantenrijkdom 
zijn we in de alpine zone aangeland 
De bomen ontbreken en het landschapa
beeld wordt bepaald door de immense 
gle-tsjers. 
Veel soorten uit de sub-alpine zone 
komen we hier weer tegen. Evenals 
in het Europese bergland komen hier 
véel vertegenwoordigers uit het 
geslacht Kartelblad (Pedicularis) 
voor. Op Mount Rainier komt zelfs 
een endemische soort voor, de Pedi

cularis rainierensis. De meest opvallende Pedicularis is de 
P. groenlandica, de Elephants Head. De bloem met een als 
slurf verlengde onderlip, twee uitstaande zijslippen als flap
oren en bolle bovenlip toont een treffende gelijkenis met de 
kop van een olifant. Tussen alle onbekende soorten die eerst 
moeten worden gedetermineerd komen we een paar bekenden uit 
onze eigen stadstuin tegen, b.v. de Jacabsladder (Polemonium 
pulcherrinum). B~kenden denken we tegen te komen als we 
soorten zien die als .twee druppels water lijken op hun equi
valenten uit het Europese bergland en ook in dezelfde omstan
digheden groeien. Nadere bestudering leert dan dat de bewuste 
Europese soorten niet in Amerika voorkomen. Het blijkt dan 
te gaan om soorten van het Amerikaanse bergland. Dit geldt 
b.v. voor Phyllodoce empetriformis tegenover P. caerulea 
uit Scandinavië; Cassiov.e stellariana tegenover c. tetragona 
eveneens uit Scandinavie; Veratrum viride tegenover V. album 
uit de Alpen en Epilobium latifolium tegenover E. fleischeri 
ook uit de Alpen. 
De laatste planten die we op de kale rotsen en puinhellingen 
tegenkomen zijn sporenplanten; vertegenwoordigers uit het 
geslacht Selaginella op de droge groeiplaatsen en op de 
enigszins vochtige plekken soorten uit het geslacht 
Lycopodium (Wolfsklauw). 

Dit artikel is niet meer dan een zeer beknopte beschrijving 
van het ontstaan en de vegetatie van het kustgebergte in de 
staat Washington. Met name over het ecosysteem van de bossen 
zou nog veel meer zijn te schrijven en floristen kunnen er 
hun hart ophalen. Overigens is het ~loristisch onderzoek in 
de hierboven behandelde streek uiterst gering, zowel profes
sioneel als door amateurs. Het is niet uitgesloten dat ge
detailleerd onderzoek nog een aantal nieuwe soorten aan 
het licht zal brengen en "splitters" zullen zeker een fors 
aantal nieuwe soorten kunnen afsplitsen van thans bekende 
soorten. 
Ik wil dit artikel beëindigen met Menno Boomsluiter te be
danken voor de uitnodiging om naar Washington te komen, voor 
zijn gastvrijheid en voor het met raad en daad terzijde staan 
bij het organiseren van mijn excursies en het determineren. 

Hans Grotenhuis 
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In 1986 is er op een viertal terreinen door KNNV-leden, 
aangevuld met enkele andere trouwe helpers, de handen uit 
de mouwen gest aken. 

l) JENEVERBESSENTERREIN VAASSEN 

Het afgelopen jaar hebben we wat extra subsidie gekregen, 
zodat we een deel van het jeneverbessenterrein hebben kun
nen laten plaggen. De heide is sterk vergrast en door het 
ver~jderen van de bovenlaag hopen we weer een gezonde hei
de te krijgen. Misschien kiemt · er ook weer een aantal je
neverbessen om daarna tot bomen op te groeien. En wie 
weet, worden ze nu eens niet uitgespit en in een tuintje 
neergepoot! ~~ 

Niet alleen is er geplagd, ook is er weer de nodiJe Jpslag 
in en om de nog overgebleven jeneverbessen ver~j~rd.~ 

2) TERREIN KORTENBROEKWEG \ 7 
Bij de jeneverbessen en in het bosje is druk gewetkt. rh het 
open terrein hebben we voornamelijk bramen en eert enkel~, 
boompje ver~jderd. In het bosje staat een schrikbatend~ ~oe
veelheid opslag van Amerikaanse vogelkers. Een dè~~ is :d9or 
een aannemer weggehaald, een ander deel door ons 'zelf.~ 
De komende paar jaar hoeven we ons er echter nog rt~et te 
vervelen: een pàar bomen zorgen voor zeer veel nakomelingen! 

"'lr 
3) LANDJE VAN JONKER 

Net als in de voorgaande jaren is het terrein gemaaid en 
geharkt. Het maaisel is afgevoerd. Geleidelijk aan vermin
dert de hoeveelheid maaisel en komt de oorspronkel~ke ve
getatie terug. Deze winter zijn we begonnen met het creëren 
van een open plek in het bosje, aansluitend aan het gras
land. Het is de bedoeling, dat hier weer een interessante 
bodemvegetatie ontstaat als de zon de kans krijgt om tussen 
de bomen op de grond te sch~nen. 

4) TERREIN HOEK RAUWENHOFFWE~/OOST-RAVENWEG 

In 1986 is het terreintje aangekocht door het Anthonie
@ilde. Het beheer bl~ft -in overleg met het Gilde- bij de 
KNNV. De kosten worden betaald door het Anthonie Gilde. ~ 
Er is nu twee keer in 1985 en 1986 gemaaid en de ergste 1• 
ruigten z~n verdwenen. Behalve dat er gemaaid is, zijn er ~,~ 
ook wat elzen en wilgen gekapt. Het met bomen begroeide ~ 
gedeelte wordt teruggebracht tot een vrij smalle stroaki f 
aan de ~gerense kant. \ ~(Î',·) 1 .( 

Het zou aantrekkel~k zijn als het Anthonie Gilde zijn bezit// 
aan natte terreinen uitbreidde, zodat er in het Tongerensel,/ 
Veen, aansluitend aan het Paalveen, een soort reservaat zou 1 

kunnen ontstaan. De vraag is alleen of het waterschap\)~'{ 11j 
daaraan zou willen meewerken! ~'J!Jf: 

Eveline Drevijn ~ 



Een excursieverslag. 
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Zaterdag 31 januari jl. vond een gewestelijke excursie naar 
de Pier van IJmuiden plaats. Een tocht die al een poos op 
mijn verlanglijstje stond~ 
Elke afdeling had het vervoer onderling geregeld, zodat er 
met zo weini9 mogelijk auto's gereden zou worden. Dat er uit 
Epe slechts eén vertrok was waarschijnlijk niet de bedoeling. 
In totaal ontmoetten elka.ar zo'n 15 KNNV-ers bij restaürant 
"De Zuidpier". Een verrassend klein .groepje dat op de grote 
pier nauwelijks opviel. Besloten werd heen en terug tot het 
eind te lopen om daarna de lunch te gebruiken. Gelukkig 
had iedereen wat te eten bij zich, want de wandeling duurde 
bijna vijf uur. 

Direct in het begin zwom een zeeduiker. Om dit soort waarne
mingen was het iedereen te doen. Dus dat trof. Nog voordat 
het dier benoemd werd, stelde iemand vast, dat het gewond 
was. Of in elk geval, dat er vissnoer aan een van de poten 
zat. Het bleek een roodkeelduiker te zijn, die door het draad 
ernstig in zijn bewegingsvrijheid beperkt was. 

Aalscholvers waren steeds druk in de weer. Vele tientallen 
vlogen af en aan. Meestal boven de vaargeul, die dichter bij 
de Noordpier ligt. Opeens kwam een groep andere vogels in 
beeld. Het bleken middelste zaagbekken te zijn. Schitterende 
vogels, vind ik • Vooral de mannetjes zien er prachtig 
punk-achtig uit. Ze toonden hun schoonheid voorbeeldig. 
Vaak richtten ze zich op uit het water, zoals brilduikers 
dat doen: de koppen achterover gooiend. Brilduikers waren 
er trouwens volop. Ook een enkele grote zaagbek liet zich 
zien, maar hun aantal stond in geen verhouding 
tot dat van de middelste. 

Minstens 58 telde ik er. Maar telkens 
doken er weer nieuwe op, zodat een 
exacte telling vrijwel ondoenlijk was. 
De langs de IJssel zo vertrouwde non
netjes ontbraken volledig. 

Een groepje vogelaars kwam ons tege
moet sluipen. Niet over de twee-baans 
br?dé weg die over de pier is aange
legd, maar tussen de basalt- en beton
blokken, die het talud beschermen, 
door. Er moest iets te zien zijn. Een 
paar maal richtten de mannen zich te
leurgesteld op om even verder weer 

tot sluipen over te gaan. Paarse strandlopers en steenlopers 
vlogen schreeuwend weg. Daar was het ze echter niet om te 
doen. Opeens zat er een sneeuwgors voor ons. Even maar. 
Een vrouwtje;, ontdekten we later in de vogelgids. 



Voor de sluipers was de lol eraf. Ze kwamen weer het nor
male pad op. Hun bijna één meter lange telelenzen waren 
toch nog ontoereikend geweest. 

Opmerkelijk was trouwens de staat van verwering van de 
betonblokken. Het zeewater had menig massief blok aan de 
bovenzijde vrijwel rond geslepen. 
Behalve de genoemde strandlopers rourageerden ook veel 
scholeksters en oeverpiepers op en tussen de stenen. Een
maal zagen we een oeverpieper zelfs van weggeworpen brood 
eten. 

Op één plaats zaten een paar heel bijzondere vogels;"IJs
landse tureluurs", beweerde excursieleider Tjalling v.d. 
Meer met zoveel aplomb, dat ik dacht met een grapje te 
doen te hebben. Maar nee, deze ondersoort blijkt te bestaan. 
De poten van de vogels leken me lichter dan die van de be
kende tureluur en de rug was vrijwel egaal grijs. 

Erg veel $oorten hebben we verder niet gezien. Leuk om te 
vermelden zijn nog de grote en zwarte zeeëend, de eider
eend, de kanoetstrandloper en de roodhalsfuut. 
Vaak waren deze vogels van zeer dichtbij te bewonderen. Ze 
zaten recht onder ons op of aan de voet van de pier. 

Toen we het beginpunt naderden, bleek de roodkeelduiker 
er nog te zwemmen. Erachter lag het strand met grote 
stukken ijs erop. Een bijzonder gezicht. Terwijl ~j in het 
restaurant van iets warms genoten, stapte een man, gehuld 
in een waterdicht pak, het koude zeewater in om de rood
keelduiker te redden. Die bleek echter nog wel zo mobiel 
dat de kansloze onderneming al na enkele minuten gestaakt 
werd. De vraag blijft of de duiker zichzelf zal weten te 
redden. 

Frans Bosch. 

~lNT~RSLAAP 
Zo'n egeltje, dat in november slapen gaat 
en dromend alles mist: de Sint als kreupelrijmer, 
de· kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer, 
de nieuwjaarsborrels en denieuwjaarsleuterpraat, 

fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard: 
sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen 
en carnaval ••• Zoiets zou u toch ook wel willen? 
Pas als de lente t'rugkomt in de loop van maart 

ontwaakt hij fit en fris na bijna twintig weken. 
En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken. 

Uit: Het Parool 
Jan Boerstoel. 
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, Schaatsen onder geven de mensen vleu-
' "

0 "'....--....gels op het ijs. Zo ook ons viertal op 
0 :; , e~1 februari. M~n zoon Yuri had een rug
'/).<~;;~ -zak bij zich en was dus de man van de 

", -----;:-:._1: 1~ proviand. Die rugzak zou hem nog goe-
/j ~ de d~ensten be~zen. . . 

/-~ c. ~ ///~ ~r-""-~0Vanult Elburg g1ngen we r1cht1ng Kam-
;t:; "'-r~ .......... ~~ ..... o .. a>? p~n över. het Veluwemeer. In dit ganzen-

~=:;;;;;;;;~~~~Ff·~; riJke gebled was geen enkele gans te = \ I bekennen. Wèl zagen we halverwege de 
tocht grote hoeveelheden ganzekeutels op het ~s, verspreid 
over een oppervlakte ter grootte van een voetbalveld. 
De keutels moeten behoorl~k warm geweest z~n, want het ~s 
is ter plekke flink weggedooid. 

De sfeer op het ~s is fascinerend. Wie weet werkt er 's zo
mers ook nog iets van dat sfeertje door en stimuleert het 
de mensen van die natuur te genieten en zich in te zetten 
voor natuurbehoud. 

Na gerust te hebben b~ Roggebotsluis gingen we terug naar 
Elburg. Vandaar ging het richting Harderw~k. Op een gegeven 
ogenblik.raakten we Yuri kmjt en zaten we zonder proviand. 
Een tegenvaller! 

Na een hele t~d kwam h~ opdagen. Een gewonde ransuil was de 
reden van z~n late komst. Nab~ Hoophuizen had h~ een uil 
over het ~s zien fladderen. H~ zag meteen dat er iets niet 
in de haak was. De uil vluchtte in het riet en dacht daar 
veilig te z~n. Yuri deed. z'n scha~tsen uit, zakte een paar 
keer door het ~s, maar kreeg de uil te pakken. Omdat hD 
vaak op een kinderboerderD helpt, was het vangen van de uil 
geen probleem voor hem. De uil verzette zich met alle 
kracht die in hem was en zette alle veren op. Kortom, de 
meesten van ons zouden er voor teruggedeinsd z~~n. Een stokje 
of handschoen waar de uil zDn nagels in kan slaan, biedt dan 
uitkomst. 

M~n zoon dacht dat het om een velduil ging, gezien de bio
toop waar h~ gevangen was. De rugzak was hèt uitgelezen 
transportmiddel. Dat stond de uil niet erg aan, want h~ 
ging ontzettend te keer op de terugtocht en boorde zelfs 
z~n nagels dwars door de rugzak. 

B~ de Elburgerbrug was een E.H.B.O. en een politiepost waar 
Yuri de uil naar toe bracht. Er werd hem gezegd, dat ze 
goed voor de uil zouden zorgen. B~ navraag bleek, dat de 
politie hem bezorgd had bD het vogel- en egelcentrum in 
Kampen. Daar constateerde men dat de vogel in goede conditie 
was en dus geen last van de winter had gehad, maar dat er 
een vleugel gebroken was en de breukplek erg dik was. De 
uil,die een ransuil bleek te z~n, moest dus geröntgend wor
den en werd naar het roofvogelcentrum in Emmeloord gebracht. 



Hier heeft men iemand die net zo goed vleugels zetten kan 
als de öns door een lezing bekende man van het roofvogel
centrum in Woudenberg. De vleugel werd goed gezet, maar 
binnen twee dàgen was de uil t.g.v. inwendige kneuzingen 
overleden. Men denkt dat de ransuil tegen een auto gevlogen 
is. 

Jammer van alle moeite en goede zorgen. De beheerster in 
Kampen deelde nog mee dat sommige mensen een dode roofvogel 
ook terug wilden hebben, wat nu overigens niet meer gedaan 
wordt, onder het argument "want ze doen 1 t zo goed op de 
TV". . 

Ik dacht dat mensen alleen kijken naar wat zich ,OP het beeld
.scherm afspeelt ,naar b.v. prachtige films met levende uilen. 
Maar ja! Uf zeggen sommigen "ik heb al een vrouwtje, nu wil 
ik er graag nog een mannetje bij hebben staan!". Raar maar 
waar. 

In de laatste dagen van januari hoorde Yuri nog 's nachts 
een ransuil om zijn slaapkamerraam keffen. Hij imiteerde het 
geluid, waar de ransuil op reageerde. 
Dat hij zo gauw weer zou kennismaken met een ransuil, had 
mijn zoon niet verwacht. 

B. Koster. 

De. resu\\:.dten van ,.'Prol~\:. 'c9~·: een ondu<,oe.k hCictr 
floro e,n fcu.,na ~(:ï.He.t: Re.nqel"'n~>cha.ve..re.n bq Em't 

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat leden van de 
afdeling hebben meegewerkt aan het onderzoeksproject 
"Het Rengel" een gevarieerd terrein bij Schaveren. 

Sindsdien is het stil geworden rondom dat onderzoek. 
Toch is er heel wat materiaal verzameld en het is de be
doeling om dat uit te werken en te bundelen. Er is over 
gedacht om van het resultaat een "special" van Natuur
klanken te maken, maar de mensen van het onderzoek hebben 
in overleg met de redactie, besloten om van het Rengel- ' 
onderzoek een apart verslag te maken. 

Er wordt aan gewerkt, maar of het voor de vacantie lukt, 
is te betwijfelen. U hoort nog nader. 

Henk Menke. 
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SODOMSAPPELS 

Op onze reis door Israël 
bezochten w~ ook de Dode Zee 
en het gebied daaromheen. 

Een van de steden daar was 
Sedom, in het oude testament 
bekend als Sodom. 
Om zijn zedeloosheid werd het 
samen met Gomorrah door vuur 
en zwavel verdelgd en alleen 
Lot, een neef van Abraham, 
bleek rechtschapen genoeg om 
met z~n gezin te kunnen ont
vluchten. Lot 1 s vrouw kon haar 
nieuwsgierigheid niet bedwingen, 
z~ keek om en veranderde voor 
straf in een zoutpilaar. 
Bl~kbaar in de loop der eeuwen 
niet als enige, want er bevinden zich in die buurt vele 
zoutpilaren, als gevolg van het hoge zoutgehalte van de 
Dode Zee (33%). 
Op een tocht in de wat groenere omgeving werd onze aan
dacht gevestigd op een kleine boom met grote lichtgroene, 
kortgesteelde, tegenoverstaande bladeren, die grote 
groene appels droeg. "Dit is de Sodomsappel" zei de gids. 
"H~ komt hier alleen voor". Ik t~felde aan de waarheid 
van dit verhaal. M~n ervaring met toeristische gidsen is, 
dat ze meestal op biologisch gebied volkomen ongeinteres
seerd z~n en bovendien meende ik de boom te herkennen. 
Trouwens 1 sodomsappels had ik in het Middellapdse Zeegebied 
als een kruidachtige nachtschadesoort leren kennen. 

Thuisgekomen was het raadsel snel op te lossen. De gids 
had gel~k, z~ het gedeeltel~k,en ik ook. 
De sodomsappel van de Dode Zee is de Calotropis procera, 
in het engels Giant milkweed en in India rnadar of jercum 
genoemd. Daar heb ik hem dan ook voor het eerst ontmoet 
in grote hoeveelheden. 

Het is een ~d verspreide houtige struik die tot vier me
ter hoog kan worden en in droge steppen of woest~nachtige 
gebieden massaal voorkomt. Aan de trossen v~ftallige 
witte bloemen met een paarse vlek herken je duidel~k de 
familie der Asclepiaceae of z~deplantfamilie. 
Na de bloei kr~gt de plant grote, opgeblazen eivormige 
vruchten die 10 cm kunnen worden. Opengebarsten zie je 
de zaden in een massa haren. Die haren leveren een 
minderwaardig vervangingsmiddel voor kapok, een soort van 
stopmateriaal dus. Uit de stengel wordt in India de 
yercumvezel gewonnen, die tot de fabricatie van textiel 
of touw kan dienen. 
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Het melkachtige vocht 
doet aan latex denken en 
wordt gebruikt voor medi
cinale doeleinden en als 
ontharingsmiddel. 

Enige tientallen jaren ge
leden werd de plant in 
tropisch Amerika ingevoerd 
en héeft zich daar in kor
te t~d over enorme gebie
den verspreid. H~ groeit 
dus als onkruid maar is 
geschikt om duinen vast te 
leggen in de droge zandige 
kustgebieden waar h~ voor
komt. 

Nu de andere sodomsappel. 
Dat is een nachtschade
achtige, de Solanum sodo
maeum, een verwant van on
ze aardappel en de zwarte 
nachtschade. Het is een 
struikje tot 1 m hoog met 
zeer doornige takken en 
bladeren. 

De groene bladeren z~n 
van onderen kleverig en 
verdeeld in diepe bladlob
ben. De bloemen z~n vr~ 
groot, 2f cm, en paars 
met een harige bloemkroon 
en kelk. De vrucht is een 

besvrucht van ongeveer 2 cm, die glanzend geel is. 

H~ groeit evenals onze zwarte nachtschade langs wegranden, 
ruderale plaatsen en akkers en komt voor in Spanje, Grieke~
land en de oostel~ke en zuidel~ke Middellandse Zee-landen. 

Tenslotte schijnt, volgens Van Dale, de sodomsappel nog een 
legendarische appel te z~n, die naar men beweerde b~ 
aanraking tot stof verging en zo de schone sch~n van een 
waardeloze kern symboliseerde. 

Gerda van Sloten • 

..---------------------~-·-~ 

VRD.E4E VINK 
Waargenomen: ll/2 zingende vink - E.K.G. 

Een vink wilde graag in Natuurklanken staan 
Daarom is h~ toen naar Epe gegaan 
H~ vloog metéén 
Naar Bongerdplein 1 
En is toen direct z~n slag gaan slaan. 

F.v.N • 

.l-----------------------·---~---- .... ---· -·~·-·--



~~"'~~V/~~ ~cl ~Ir~ 
rondom ons hu\s 

Terwijl ik dit stukje zit te schrjjven (eind februari) is het 
al duideljjk te zien dat de activiteiten buiten weer toene
men. De koolmezen zjjn alweer druk bezig de nestkastjes te 
inspecteren, de sneeuwklokjes staan in bloei en zo te zien 
zal het niet lang meer duren voordat de crocussen dit voor
beeld volgen. 
En met de komst van de eerste bloemen zien we ook de eerste 
vlinders weer verschjjnen. Om te beginnen zullen we bjj de 
eerste zonnige dag de dagpauwoog, kleine vos en citroenvlin
der kunnen begroeten. Dit zjjn soorten die hier als vlinder 
overwinteren en welke door het langer worden van de dagen 
en het stjjgen van de temperatuur worden geactiveerd om hun 
"winterslaap" te beëindigen. 
Ook de atalanta is soms al zeer vroeg in het voorjaar in de 
tuin te zien. Deze overwintert als vlinder in het Middel
landsezeegehied en kan bij gunstige weersomstandigheden in 
b.v. Frankrjjk en België al vroeg zjjn opwachting maken in 
ons land. 

Maar gezien de titel van dit verhaal zullen we het er wat be
treft de dagvlinders hierbjj laten en overstappen naar hun 
minder opvallende 1 maar niet minder interessante familiele
den, de nachtvlinders. Verschillende soorten van deze'~a
milieukunnen we ook al heel vroeg in het voorjaar aantref
fen. 

Om te beginnen de wintervlinder, de naam zegt het al, kunnen 
we als het maar niet te koud is in januari en februari al 
aantreffen, of liever gezegd nog aantreffen, want deze 
vlinder legt zjjn eitjes in spleten van stam en takken van 
loofbomen, waarbjj ook diverse fruitbomen erg in trek zjjn. 
Na het uitkomen van de eitjes doen de rupsen zich tegoed 
aan de bladeren, waarna ze zich, als ze volwassen zjjn,op 
de grond laten vallen om vervolgens in de grond te verpop
pen. Na het verpoppen, he.t is dan immiddels september/ 
october geworden, kiest de vlinder,althans het mannetje, 
het luchtruim. Het vrouwtje heeft geen vleugels. Zo kunnen 
we de vlinder de hele winter,onderbroken door eventuele 
vorstperiodes, aantreffen. 

Een soortgeljjke cyclus hebben de kleine en de grote mantel
uil, welke soorten we overigens in onze omgeving slechts 
zelden zullen aantreffen. 

/l n 

'""j\ 0~ (, 70 
fl_,\..~ \) ~' ~ . '~ 

Tot de echte vroege vlinders, 
dat wil zeggen, de soorten die al 
in maart als vlinder het levens-

,. licht aanschouwen, behoort de al
·o gemeen voorkomende nunvlinder. 

Deze vlinder vliegt yrjjwel uitslui
tend op bloeiende wilgekatjes. Als 
je daarop aangewezen bent, moet je 
er dus wel vroeg bjj zjjn. Ditzelfde 
geldt overigens voor zjjn zeer na
bjje familielid de denneuil. Uit 



30 

de naam kan je weliswaar niet opmaken dat ook deze vlinder 
zo gek is op wilgekatjes, maar die naam heeft dan ook be-
trekking op de groene, van wit met gele lengtestrepen voor
ziene rups, welke een voorkeur voor dennebomen heeft. 
Geen wonder dus dat h~ in onze omgeving een algemene ver
sch~ning is. 

Maar nu over de nachtvlinders om ons huis. Om daar nacht
vlinders waar te nemen moeten ze\er eèrst z~n en daar kunnen 
we. zelf invloed op uitoefenen door de k~uze van planten en 
het t~dstip van bloei in de gaten te houden. 

Voor vlinders aantrekkel~ke soorten z~n b~voorbeeld: 
aubretia (voorjaar), damastbloem (voorjaar/zomer), hemel
sleutel (herfst), herfstasters (herfst), dag-+ nachtkoekoeks
bloem, lavendel, spoorbloem en buddleia, eveneens in de 
zomer. Het ·planten van kamperfoelie of andere 's nachts 
geurende bloemen trekt uiteraard met name de nachtvlinders 
aan. Nu is het met vr~ eenvoudige middelen mogel~k om wat 
meer over de in Uw tuin voorkomende nachtvlinders te weten 
te komen. Hierb~ kunnen we een reeds aanwezige buitenlamp 
voorzien van een lamp met een verm/ogen van 150 à 200 watt 
en spannen hiervoor een stuk wit laken, waarop de aanvliegen
de vlinders zich kunnen neerzetten. Hierop kan men ze gemak
kel~k observeren en eventueel met behulp van een glas of 
iets dergel~ks vangen om ze met b.v. een vergrootglas nog 
even nader te bestuderen. U zult dan versteld staan van de 
grote variatie in tekening van de nachtvlinders. U kunt b.v. 
het schitterende "goud" bewonderen in de vleugels van de 
koperuil. 

Waarom nachtvlinders door een lamp worden aangetrokken is 
nog niet volledig verklaard. 
Er is echter een onderscheid tussen het gedrag op enige af
stand van de lichtbron en het gedrag in de onmiddaQ~ke na
bijheid hiervan. Op grote afstand 11 ziet" de vlinder de lamp 
als een lichte vlek met een hoge intensiteit, omgeven door 
een donkere band. De vlinder oriënteert zich op de donkere 
ba1"d en tracht dus langs de lamp te vliegen. Dicht bij de 
lamp gekomen is de lich tintensite i t echter zo hoog dat hij 
"daglicht"- gedrag gaat ver.tonen en zich alleen maar wil 
verschuilen. Zodra h~ echter weer in het donker zit kr~gt 
h~ instinctief weer impulsen om te gaan vliegen en herhaalt 
de zaak zich weer. 

Omdat niet alle nachtvlinders zo aangetrokken worden door 
een lichtbron kunnen we ook een 
suikerhoudend stroopje maken en 
dit 1 s avonds op ~én of meer 
boomstammen smeren, waarna we in 
het donker enkele malen met be
hulp van een zaklantaarn contro
leren of er belangstelling voor 
de zoetigheid bestaat. 
Verder vliegt er ook een aantal 
nachtvlinders overdag. U kunt 
ze als nachtvlinders herkennen 
aan het ontbreken van een knopje 
aan het sprieteinde. De gamma
uil en de kolibrievlinder z~n 
zulke dagvliegers onder de nacht
vlinders. 
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Rest ons nog de vraag, hoe heten de vlinders. Om deze vraag 
te beantwoorden dienen we een boek te hebben waarin de meest 
voorkomende soorten goed z~n afgebeeld. 

Aan te bevelen, maar niet zo goedkoop (f. 39.90), is de uit
stekende "Spectrum natuurgids11 : "Vlinders van Europa". Hier
in z~n ruim 300 soorten dag- en nachtvlinders afgebeeld. 
Zowel afbeeldingen van "opgezette" exemplaren met uitge
spannen vleugels en foto's van de vlinders in hun eigen om
geving, welke de herkenbaarheid enorm verbeteren. Bovendien 
z~n van vele soorten eveneens de rupsen afgebeeld. 
De uitgave "Nachtvlinders in kleur" van Moussault is een 
erg handig boekje. Voor een pr~s van rond de f. 20.- vindt 
U hierin ongeveer 300 gekleurde afbeeldingen van nachtvlin
ders met een goede beschr~ving. 
Als U de moeite neemt om in de zomermaanden in eigen tuin 
een aantal avonden te besteden aan deze interessante in
secten moet het geen problemen opleveren om als "beginner" 
een twintig ä dertig soorten te determineren. 
Wanneer dit artikeltje de aanleiding vormt om enige avtivi
teiten in deze richting te ontplooien, dan wens ik U hierb~ 
veel succes. 

Mocht~ belangstelling bestaan voor insecten in het algemeen 
kom dan eens naar de avonden van de insectenwerkgroep. 
Els Koopmans kan hierover alle inlichtingen verschaffen. 
(Zie ook programma voor in dit blad) en tenslotte, waarne
mingen van vlinders of andere insecten z~nalt~d welkom. 
Ook deze meldingen kunnen al of niet schriftel~k worden 
doorgegeven aan Els Koopmans (adres voorin). 

Henk van Woerden. 

( waarsch~nl~k midden april beschikbaar). 

AANGEBODEN 

Marjolein 
Vrouwenmantel 
Siberisch winterpostelein 
Paarse toorts (witte variëteit) 
Vingerhoedskruid 
Turkse balsemien 
Pinksterbloem 
Wilde peen 
Maagdepalm 
Longkrui.d 
Klimop 
Judaspenning 
Teunisbloem 
Kaardebol 

(OOK \/OOQ \,...JIE Zf.Lf NIE..T«l AAN 
iE. BltOE.N HE.BBE.t-\.) 
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GEVRAAGD 

Knautia 
Blauwe knoop 
Kruldistel 
Kleine kaardebol 

Els Koopmans-Gramme 
Bongerdpl. 1. Epe 
05780-12083 



[LN lNSE.C LYKt TUIN 

Als je insecten in je tuin hebt, kun je twee dingen doen: 
l. "Al die vieze beesten uitroeien" 
2. 11 Al die schepseltjes bewonderen en bestuderen" 

Als we het laatste willen, iets waaraan ik in onze vereniging 
niet zou willen tmjfelen, kunnen we proberen een grote ver
scheidenheid aan insecten naar onze tuin te lokken. -Immers, 
wat je vlak bij huis hebt, kun je elke dag even gaan bekijken. 
Wanneer je werkelljk geregeld oplet, wat voor vliegen, rupsen 
(als ze je plant mogen opvreten worden het fraaie vlinders!), 
b~en, hommels en kevertjes op je tuinplanten voorkomen, gaat 
er een wondere wereld voor je open! 

Ik weet nog goed, hoe enthousiast ik was, toen ik het fraaie 
aspergehaantje voor het eerst. op onze enige aspergeplant ont
dekte. En zelfs nog een ander aspergeminnend torretje ook. 
Ik had deze kleurige gasten al eens in een keverboek gezien 
en jaren gehoopt dat ze ook op "mijn'' asperge zouden komen. 
Nu, we hebben het wèl geweten. Sinds .hun komst wordt onze 
asperge elk jaar finaal kaal gevreten! Dat deert ons niet; 
hlj was niet voor àn~e consumptie bestemd. 

Het lag in mljn bedoeling U wat tips te geven voor een tuin 
die insectenvriendel~k (dus ook vogelvriendelljk!) is inge
richt. 
Maar alvorens ik dit doe, even een paar simpele voorbeelden 
van wat in het voorjaar20al te beleven valt als we rekening 
houden met het insectenvolk. 
Dat begint al met de lieveheersbeestjes, die, opgewarmd door 
het zonnetje tegen onze zuidmuur uit de strooisellaag omhoog 
komen kruipen. Dat gebeurt soms al in januari! 

Elk jaar is het spannend wanneer in maart de eerste kleine 
vos of citroenvlinder en de honingb~en versch~nen om de vroe
ge botanische crocusjes te bezoeken en de scilla's. 
Meestal .is een aardhommelkoningin ze al voor geweest, luid 
brommend op zoek naar een nestholte. Merkwaardig, dat we nooit 
insecten op de bloemen van het sneeuwklokje zien! 

Wanneer we niet al te veel spitten en harken en de schoffel 
aan een rommelmarkt weggeven, kunnen we ook de alleen leven
de wilde bijensoorten verwachten. Ze maken hun holletjes in 
de zandige grond. Het mooie fluwelen graafb~tje, dat om 
haar warmbruine heharing wel "vosje" genoemd wordt, is in 
onze tuin ook alt~d van de part~, meestal in april. Het 
verzamelt stuifmeel en nectar voor het broed in haar holle
tjes. Als de nestjes niet bezo~ht worden door een klein 
koekoeksbijtje, dat háár jong dat van het "vosje" laat op
eten, kan zich een nieuwe generatie "vosjes" ontwikkelen. 
Ook het koekoeksb~tje is elk jaar in onze tuin present! 

Tot zover wat losse lente-aantekeningen uit mijn dagboek, 
om U attent te maken op het fraais dat Vlak om huis te bele
ven valt! 



Ik wil nu proberen enkele maatregelen te noemen, die kunnen 
bijdragen tot een insectenrijk milieu. 
l. Waar dit kan, de strooisellaag (oud blad, plantenresten 

etc.) in de winter niet rigoureus wegharken. 
Veel larfjes, eitjes en volwassen insecten overwinteren 
daarin of vlak eronder. Het "teveel" halen de vogels er 

wel uit! Wat "rommelhoeken" laten bestaan met o.a. oud 
hout, riet etc. 

2. Uitgebloeide planten voor een deel (of allemaal) laten 
staan of in ieder geval niet tot de grond afsnijden! 
(reden: zie bij punt 1.) Resten op composthoop. 

3. Géén mest op grasgazon en minder maaien. De grasgroei 
neemt af en er kunnen zich andere kruiden in vestigen 
als madeliefje, pinksterbloem etc. 

4. Een tuinvijvertje aanleggen, waarmee waterinsecten, li
bellen en div. zweefvliegen in Uw tuin komen. Bijen 
drinken er. 

5. Planten en bomen in Uw tuin brengen die veel insecten 
lokken. 
Kijkt U eens in het voortreffelijke Verkade-album 
"De bloemen en haar vrienden" van Jac.P.Thijsse (in de 
KNNV-bibliotheek) of in "De bonte berm" van Prof.Dr. 
Zondermjk (helaas uitverkocht, bij mij te leen). 

Uit eigen ervaring heb ik tenslotte een lijstje opgesteld 
van insecten-planten. U kunt er misschien Uw voordeel mee 
doen. 

PLANT 
Wilg,vroegbloeiende 
soort zoals katwilg, 
boswilg 

Crocussoorten 
Scilla 
Erica Carnea(sneeuw

heide) 
Kl.hoefblad (woekeraar!) 
Groot hoefblad 

Blauwe bosbes 

Longkruid 
Voorjaarshelmkruid 
Holwortel 
Maag dei? alm 
Pinksterbloem 
Look zonder lOok 
Judaspenning 

Cotoneastersoorten 
Appel etc. 

Paardebloem 
Meidoorn 

Helmkruid 

Wikkesoorten 
KlaversoortE;m 

BEZOEKERS 

Bijen, hommels. · ,\ 

. t. b"" l" \ f Wl Jes, ~en, v legen, zwee -
vliegen, landkaart je. \I 

Wespensoorten, helmkruidbladwesp, 
helmkrui drups. 

Blauwtjes, dikkopjes. 



Knautia 
Scabiosa 
Knoopkruid 

Dovenetelsoorten 

Dagkoekoeksbloem 
Zeepkruid 

Thijm 
Munt 
Mar,jolein 

Bereklauw 
Engelwortel 
Pastinaak 

Peen 

Turkse balsemien 

Lelieachtigen als 
Salomonszegel 
Tuinlelies 

Vuilboom 

Wild stuk gras 

Ka!!ill_erfoelie 

Brandnetel 

Div. Populieren + 
wilgen 

Klimo . .~::p____ ___ _ 

Berk 
Eik 

Boerenwormkruid 

Krul- en akkerdistel 
en Kale .jonker 

Struikheide 

Dopheide 

Fuchsia 

Smalbl.wilgeroos,je 

Div. enkelbloemige 
composieten (als 
asters) geen rode 
soorten. 

Buddleia of "vlinder
struik". 

Nachtvlinders. 

Dagvlinders, vooral witjes 
Bij en en m;untuil t je. \1 • 1( 

I 1\\ /1~ 
Zweefvliegen, kevers, la~dka&rtje. 

"~ I\\ J ) [}! l "/ 
Rups koninginnepage 1 zweefvliegen. 

Hommels! 

Leliehaantje 
~'1/L ~J( 

Vuilboomblauwtje, citroentje. 

Hooibeestje , zandoogjes, sprinkhanen. 

Nachtvlinders o.a. p~lstaarten. 

Rupsen van brandneteluiltje,b~na al
le kleurige dagvlinders, brandnetel
boktor. 

Populier- pijlstaart, Pauwoogpijl
staart,wilgenhoutrups, div. blad
wespen + galwespjes, Weersch~nvlinder. 

Atalanta, vliegen, b~en. 

~upsen van wapendragers + tauvlin
der, diverse kevertjes. 

Zweefvliegen, kevertjes, kleine 
wespjes. ~ 

Zomerdagvlinders, hommels, b~en, 
kevers (penseelkever! ). 

Heidevlinder, rupsen van heideuiltje, 
heidespanner, nachtpauwoog. 

Hommels, groentje. 

Rups avondrood (olifantsrups). 

Kolibrievlinder. 

Dagvlinders, zweefvliegen, b~en. 

Veel nazomer dag- en nachtvlinders 
+ bijen etc. 

Het is natuurl~k niet moeil~k deze l~st veel langer te maken. 
Ik hoop, dat U met deze "greep" Uw voordeel kunt doeno De 
vraag en aanbod rubriek WILDE~PLANTEN-RUIL kan U erb~ helpen. 

Els Koopmans-Grommé. 



~\ 
VOGELS IN DE WINTER VOEDSEL BIEDEN BETEKENT 

• ~1 S ZOM~RS TUINTJE WIEDEN! . ~ ~ , \~ 

~~,~~;~~~~~ 
Na het artikel van Wout van Soestover de zomerse vruchten 
van het winterse vogelzaad riep een redactielid al: "Henk, 
dat is iets voor jou om op te reageren!" 
In het laatste nummer schrljft Frans van Noorden ook heel 
boeiend en zelfs humoristisch over hetzelfde onderwerp en 
hij verbindt er de vraag aan of de planteninvasie in zijn tuin 
nu echt alleen veroorzaakt wordt door dat wildzangvoer. 
De redactie riep nu in koor: "Reageren!" 

Nu voel ik me minder geroepen naarmate men harder roept, 
maar deze hebbelljkheid onderdrukkend, voeg ikdan maar een 
aflevering aan de reeks toe. 

Ik ben geneigd om op Frans z'n vraag te antwoorden: "nee, 
het is niet allemaal vogelzaad wat in je tuin opslaat. Van 
de soorten die je noemt is er een aantal dat op practisch 
elke tuingrond spontaan en massaal verschljnt. Muur, perzik
kruid en kleefkruid horen daar zeker toe. Dat buren al die 
opslag niet hebben zegt hoogstens iets over hun wiedgewoon
ten. En wat je zelf aantreft na verhuizing zegt iets over 
de wiedgewoonten van de vorige bewoner". 

Verder moet ik bekennen dat ik niet weet waar het vogelzaad 
vandaan komt. Wordt het geoogst van gekweekte planten en 
zo ja waar, of wordt het uit hooi van bermen gewonnen? Kan 
iemand daar iets over zeggen? 

Als je een niet al te vlljtig wieder bent of-wat verstandiger 
is- een selectief wieder, sta je verbaasd over wat er in de 
loop van de jaren ook zonder vogelvoer allemaal in je tuin 
versch~nt. (Lezers: dit is een uitnodiging om te reageren!) 

Frans van Noorden noemt de breedbladige wespenorchis. Ik 
weet nog hoe ik als tienjarige jongen vergeefs probeerde om 
die orchis in mij.n plantentuintje te zetten. Datzelfde jaar 
verscheen h~ spontaan in m'n vaders moestuin: geen kiem
plantje maar een flinke pol; drie of vier forse stengels. 

Afgelopen zomer maakte ik, ook in m~n eigen tuin, kennis 
met een paar mooie grassen die spontaan waren verschenen. 
Het ene was een groot soort liefde
gras (Eragrostis capillaris). Dat 
is een heel sierlljk gras met grote 
pluimen van heel kleine bloempjes 
(of bloempakjes) aan vele dunne 
steeltjes. Het geheel is zo f~n en 
~1 dat een bloeipluim haast iets 
neveligs heeft. 
De herkomst blljft onzeker. Ik vond 
dezelfde plant een jaar eerder in 
een maisveld blj Didam en één ge
droogd exemplaar is, goed ingepakt 
mee verhuisd. De kp.n~ dat er een 



zaad ontsnapt is, l~kt me vr~ klein. 
Maar landel~k is het een zeldzame 
adventief. 

Een ander gras, aanmerkel~k robus
ter van bouw bleef lang anoniem. 
Het werd manshoog en had zulke 
forse bladeren en bloeipl~imen, dat 
je aan mais ging denken. 
Maar de bloeimjs was tweeslachtig 
en de vrouwel~ke kolven, typerend 
voor mais, ontbraken. 

Els Koopmans hield het op pluim
gierst -een vr~ algemene aanvoer
soort. Nu wist ik wel zeker dat 

~ane.~:~oot het dat niet was, maar ais je 
' niets hebt te bieden dan zo'n ont-

kenning, sta je niet ze erg sterk. 

Het raadseltje werd op een onverwacht moment heel elegant 
opgelost. 

De floristische werkgroep van het gewest vergaderde in het 
kantoor van de zuiveringsinstallatie, een gebouwtje omringd 
door besheesters die veel vogels lokken. 
Plotseling zag ik voor het raam een paar forse grasstengels: 
onmiskenbaar de pseudomais uit m~n tuin. Ik wees Els,die ook 
aan die vergadering deelnam, erop. Zie je wel, zei Els toch 
pluimgierst. Dat klopte, alleen had ze naar een andere plant 
gekeken dan ik. 
Het toeval bracht niet alleen die twee omstreden grassoorten 
tezamen, maar bracht ook een floristische autoriteit in ons 
gezelschap. Die bevestigde de pluimgierst en loste ook het 
raadsel van mijn reuzegras op: een -wel een gekweekte
variant van de hanepoot. 
In dit geval was herkomst uit vogelzaad wel zeker - en daar
mee het versch~nen in m~n tuin vermoedel~k verklaard. 
De gewone hanepoot is een eenjarig, algemeen, nogal grof 
akkeronkruid. H~ versch~nt laat in de zomer en valt o.a. op 
door z~n vaak plat op de grond liggende bloeitakken. 
(In onze streek wordt ook een andere plant hanepoot genoemd: 
het zevenblad, een schermbloem die met z~n kruipende wortel
stokken een uiterst hinderl~k onkruid kan z~n). 

Henk Menke. 

ÄPRlL OP DL VELU\JL__;·~~__;;:._~_:.~~~-~ 
"U ' ~-:--.;:_-

In andre streken is 't nu volop voor jaar. -~-~:,;,·_~ ........ -
Daar staan nu al veel bomen in een za.ch t, 
pril waas van groen en gaat jong gras ontspruiten. 
Verblindend trilt er de ~le bloesempracht. 

Hier bl~ft het donker op de stille heide, 
die nog van winterkoude l~kt verstard. 
Vaal en verlaten liggen de stuifzanden 
en al het loofhout ziet nog kaal en zwart. 
Maar meer dan naar het lieflijkste op aarde 
trekt naar dit stugge land m~n hele hart. 

Jo Landheer 

-----------



NOGMAALS: 

(Een tweede reactie op het artikeltje van W.v.Soest 
Natuurklanken· in nov/dec. 1986 over vreemde planten in 
de tuin na een winter van vogels voeren) • 

••••••• In onze tuin hebben we al verscheidene jaren achteryen 
overal "onkruiden" uit vreemde oorden. 1 · 
De "gevreesde" gevlekte scheerlin9 staat er nu al enkele,psei
zoenen en vormt elk jaar wel aan eén van zijn planten een/rhoge 
bloeistengel. Merkwaardig is, dat ook in onze tuin geen ~nsec
ten de bloemschermen bezoeken, maar ze leveren volop zaad~ 

Zowel in 1985 als in 1986 stond er, de ene keer voor, de ~nde
re keer in de achtertuln, een fraaie alsemaRl~~- Dubbelkelk 
(een gele composiet), diverse kamillesoortán, akk~~~oningkla
ver, Jacabskruiskruid, bloeiden er volop,/ oor zover~ e ze had
den laten staan. Herik, witte krodde en g andere kru sb oe
migen die ik vergat te determineren, z~ verschenen. 
Een heel klein crucifeertje trok wèl ex a m~n aandacht. et 
had kleine, half-liggende stengeltjes e veervormige blaa jes. 
Ronde, gegroefde zwarte vruchtjes zate telkens twee aan twee 
langs de bloeistengel. De bloempjes waa uit ze ontstonden~ 
waren nauwel~ks te zien door hun nietig voorkomen. Het bleek 
de tweeknopvarkenskers te z~n die tegenwoordig kleine varl' ns
kers heet (Coronopus didymus);volgens Heimans en Th~sse i~ 
het plantje uit Amerika afkomstig 11 

ko. ... .._r\e..l-

Veel plezier beleefden we aan een r~kbloeiende gele hennepne
tel, enn variëteit met rose aangelopen bloemen, die ik nooit 
gezaaid had. 

Dat de hele tuin in voorjaar 1986 vol spinazie en peterselie 
stond, was aanleiding voor ons één heel maaltje spinazie 
en vele malen soepgroente uit eigen tuin te eten. Het was 
wel oppassen voor de kiemplanten van de dodel~k giftige 
gevlekte scheerling! 

~ 
f...,~P 

-:.:· r-.. ..-c~ 

je niet zaait, kun je oogsten! 

Boekweit en doperwt 
en het fraaie kanarie-. 
z~ad lieten we staan 
om hun sierwaarde. 
Van de vele opkomende 
peentjes van 1985 
lieten we er in 1986 
enkele in bloei komen. 
Ze z~n fraai en lokken 
veel zweefvliegen. 

Zoals U ziet, ook als 

Els Koopmans-Grommé. 



Aankoop Majuba goedgekeurd door Provincie 
Gelderland (un~ :f)e\deu L~n"'~o.ë'·, o\e.c.198t.) 

Door So% van de koopsom van landgoed Majuba onder Epe voor haar rekening te nemen hechtte de 
provincie Gelderland op 10 dec. jl. haar goedkeuring aan de aankoop van dit typisch Veluwse 
natuurgebled door Het Geldersch Landschap. Al eerder zegde het rijk toe de andere helft van het 
aankoopbedrag te zullen fourneren. 

Korte karakteristiek 
Majuba heeft een oppervlakte van ± 121 ha. Het ligt 
ongeveer 3 km ten westen van Epe, ten westen van 
de Koekenbergweg, ten noorden van dé 
Uchttorenweg en ten zuiden van de Kamperweg. In 
het noordwesten grenst Majuba aan ons gebied "de 
Scherpenberg". 
Tot ver in de 19e eeuw maakte het huidige Majuba 
deel uit van het onafzienbare golvende heidegebied 
van de NO-Veluwe, waartoe behalve "de 
Scherpenberg" ook de ongeveer 1 km noordelijker 
gelegen "Dellen" behoorden. 
Eind vorige eeuw en in de eerste decennia van deze 
eeuw werden heide en zandverstuivingen goeddeels 
beplant met grove den, thans de overheersende 
boomsoort op Majuba. 
Vooral de oudste bospercelen hebben een hoge 
natuurwaarde door de vestiging van berk en de 
ondergroei van o.m. dopheide, struikheide, 
kraaiheide en vossebes. 
Van de broedvogels komen vrij talrijk voor de 
typische aan naaldhout gebonden soorten kuifmees 
en zwarte mees en recentelijk ook de kruisbek. 
Tevens komen er diverse soorten roofvogels voor. De 
meest bijzondere vertegenwoordiger van de 
zoogdieren is hier de das. In een dichtbegroeid 
terreingedeelte bevindt zich een uitgebreide burcht 
met meerdere belopen pijpen. 
Overiae bilzonderheden van Majuba, die 
medebepalend zijn voor de aankoopwaardigheid van , 
het gebied: 
- vrij grote bodemkundige variatie en een niet

vergaven bodem 
- plaatselijk g""'heel natuurlijke bosgedeelten 

alsmede een spontane geleidelijke overgang naar 
een loofbosstadium 

Strenge winters brengen vogelstand 
schade toe 
Wat waren de gevolgen van de stren
ge winters van 198411985 en 1985/ 
1986 voor de vogels? Hebben de vo
gels de klap van de massale sterfte in 
de eerste winter kunnen goedmaken in 
het daaropvolgende broedseizoen en 
wat was de invloed van de tweede 
strenge winter? Deze vragen zijn be
antwoord door onderzoek van de vo
gelorganisatie SOVON (Samenwer
kende Organisaties Vogelonderzoek 
Nederland). 

• Het -blijkt dat juist vogels met een 
'winternaam' het sterkst zijn achter
uitgegaan: ijsvogel en winterkoning. 
Van die twee heeft de ijsvogel het 
meest te lijden gehad van de strenge 
winters. Waren er in 1984 nog enkele 
tientallen ijsvogels in ons land, nu 
zijn er nog maar een paar. Bij de win
terkoning bedroeg de achteruitgang in 
de winter van 1984/1985 50%. 
Andere vogels die sterk zijn achteruit
gegaan door de winter van 1984/85 
zijn goudhaantje (25%) en roodborst 
(15%). Ook kool- en pimpelmees, 
meerkoet, fazant en verschillende 
soorten uiten hebben het moeitijk ge
had. Bij vogeltellingen na de tweede 
strenge winter van 1985/86 bleek ech
ter dat de soorten niet verder achteruit · 
waren gegaan. Bij sommige was zelfs 
een licht herstel opgetreden. 
De afgelopen twee winters brachten 
niet alleen barre omstandigheden in . 
Nederland: de vorst drong door tot in 
Zuid-Europa. Onder de trekvogels die 
daar overwinterden vond een ware 
slachting plaats: minder dan de helft 
van onze boomleeuweriken en hout
snippen keerde na de eerste strenge 
winter terug. Ook de stand van de to
renvalk, de veldleeuwerik en de gras
pieper werd gehalveerd door de kou. 
Bij tellingen tijdens de afgelopen zo
mer bleek dat ook deze vogels zich 
tijdens de tweede strenge winter rede
lijk hadden kunnen handhaven. 

u ib: 1'1.\le..lu~!l D~~lo.oÎ' 
" ol. e.c. . i 9 eH 

Boomvalk en houtduif zijn de beste 
maatjes 
In de buurt van een boomvalkennest 
hoef je maar even te zoeken en je 
vindt ook het nest van een houtduif. 
Dat weet vrijwel elke vogelaar. Men 
heeft dit -verschijnsel altijd toege
schreven aan de agressiviteit die 
boomvalken in de buurt van hun nest 
aan de dag leggen tegenover indrin
gers. De houtduif zou van deze be
scherming profileren en zo betere 
broedresultaten bereiken. 
Een logische redenering. maar klopt 
hij ook? Dat was een vraag die Rob 
Bijtsma zich stelde toen hij begon met 
een 3 jaar durend onderzoek op de 
Zuidwest-Veluwe. 

Bij maar liefst 82 boomvalkennesten 
speurde hij naar bezette houtduiven
nesten, in een gebied met een straal 
van 50 meter rondom de nestboom. 
Negen keer vond hij geen enkel dui
vennest, in alle andere gevalten I tot 
15. Gemiddeld bleek elk boomvalk
paar goed voor 5,4 houtduivennesten. 
Dit betekent dat in de directe omge
ving van boomvalkennesten de ge
middelde houtduifdichtheid maar 
liefst 68,5 paren per 10 hectare be
draagt. Uitzonderlijk hoog als men 
weet dat in een vergelijkbare omge
ving- oudere dennebossen-de dicht
heid gewoonlijk schomr.!elt tussen 
0,8 en 2,7 paren per 10 ha. 

Opmerkelijk resultaat van het onder
zoek was dat de houtduifconcentratie 
zich niet alleen manifesteerde in het 
horizontale vlak, maar ook in het ver
tikale. 
Bevindt een houtduivennest zich ge
woonlijk op een hoogte van gemid
deld 7,5 meter, in de omgeving van 
boomvalkennesten klimmen de hout
duiven tot bijna boomvalkhoogte: ge
middeld tot 14 meter. 
Bijlsma ontdekte verder dat de duiven 
pas met nestbouw en eileg beginnen 
als de valk haar nestplaats definitief 
gekozen en haar eerste eieren ge;egd 
heeft. 

De afstemming van nestbouw en eiteg 
op de activiteit van boomvalken, legt 
de houtduif geen windeieren. Het 
broedsucces dat normaal 36% be
draagt, stijgt in de buurt van de val
kennesten tot 73%. WGB 



Eer1 byzonc\ere voge\voornem\ng 

Op 26 augustus 1986 reed ik op het viaduct over de A50 
b~ de afslag Apeldoorn-Noord met de bedoeling via deze 
autobaan huiswaarts te keren naar Epe. 
Juist op dat moment zag ik vanuit een ooghoek een vogel 
ter grootte van een reiger vliegen. Maar dit dier had een 
gestrekte nek. Een ooievaar, flitste het door me heen 
en ik keek vlug in het achteruit~kspiegeltje of ik vei
lig in de berm kon parkeren. Dat was het geval en ik 
tast~e snel achter me waar ik toevallig een oude verrek~ker 
had liggen. Met de k~ker kon ik hem prachtig de A50 zien 
oversteken in oostel~ke richting. Maar wat was dat? De kop 
en de hals waren niet wit, zoals het hoort, maar zwart 
met een duidel~ke begrenzing over de borst. Het was onmis
kenbaar een zwarte ooievaar die intussen met rustige vleu
gelslagen boven de weilanden vloog. Ik heb hem nagekeken 
totdat h~ als een steeds kleiner stipje langzaam achter 
de horizon verdween. 

Zo'n waarneming doe je als vogelaar 
niet elke dag en één van de dingen 
die je dan graag wilt weten is: Hoe 
zeldzaam is m 1 n waarneming eigenlijk? 
Dus thuis gekomen ga je zoeken in 
verschillende vogelgidsen en dan 
vind je omschrijvingen als "onregelma
tige gast", "in Nederland doortrekker 
in zeer klein aantal in het zomer
halfjaar" en "onregelmatige doortrek
ker". 
Prof. Voous geeft in het t~dschrift 
"Vogels" veel meer informatie. Hij 

Z'-'l'arl:.e ooie.vctcu· vertelt dat de zwarte ooievaar heel 
vroeger in ons land gebroed heeft en 
dat h~ als broedvogel verdwenen is 

toen hier "de zware bossen die in Gallische en Romeinse 
t~den grote delen van 1 t Nederlandse rivieren- en deltage
bied bedekten" verloren gingen. In zijn broedgebied zoekt 
de zwarte ooievaar z~n voedsel in door geboomte omgeven 
kleine meren, ondiepe rivieren en overstroomde rivier
oevers. Geen wonder dat deze ooievaar zich niet kon handha
ven toen deze gebieden in ons land steeds meer in cultuur 
werden gebracht. Na 1950 namen de aantallen zwarte ooie
vaars in de broedgebieden in Polen, Tsjechoslowak~e en 
Hongar~e, mogel~k ten gevolge van betere beschermingsmaat
regelen, opmerkel~k toe. Daardoor z~n zwarte ooievaars, nog 
steeds volgens Voous, hoe langer hoe talr~ker geworden op 
de najaarstrek in West-Europa en ook in Nederland. 

Om een indruk te kr~gen van het aantal waarnemingen in 
onze omgeving, heb ik verder gezocht in "Vogels van de 
Grote Rivieren", "Anser" en "Natuurklanken" en daarnaast 
heb ik nog wat navraag gedaan. 



Dit alles heeft geleid tot het volgende r~tje waarnemingen 
gedaan in een gebied dat begrensd wordt door de steden 
Amersfoort, Kampen, Zwolle en Deventer. 

7 en 15 augustus 1957 4 exemplaren Deventer 
9 augustus 1959 3 11 Deventer 
17 augustus 1966 l exemplaar Wilsurn 
ll september 1968 l 11 Deventer 
6 september 1972 l 11 Olst 
21 augustus 1979 l 11 Hoophuizen 
31 october 1984 l 11 Ar kernheen-polder 
26 augustus 1986 l 11 Apeldoorn-Noord 

Hoewel ik beslist niet wil suggereren dat dit l~stje 
compleet is, geeft het toch enigszins een indruk over de 
waarnemingsfrequentie van de zwarte ooievaar in onze omge
ving. Als we ervan uit gaan dat de twee waarnemingen uit 
1957 betrekking hebben op hetzelfde groepje vogels dan 
kom ik tot 10 waargenomen exemplaren in augustus, 2 in 
september en l in october. Dit bevestigt inderdaad de sta
tus van onregelmatige doortrekker t~dens de najaarstrek. 

Voous meldt verder dat de toename in de broedgebieden in 
de jaren '50 zelfs heeft geleid tot de vestiging van eenza
me broedparen in Frankrijk en België. "Zou dat ook bij ons 
mogelijk zijn ? 11 , vraag je je af. En inderdaad lijken er 
nieuwe mogel~kheden te komen voor de zwarte ooievaar in 
Nederland. In november 1 86 stelde minister Smit-Kroes name
lijk voor het plan "Ooievaar" in de ui terwaarden van de gro
te rivieren ten oosten van de l~n N~megen-Arnhem te gaan 
uitvoeren. Dit plan kent als doelstelling het herstellen 
van de vroegere natuur langs de rivieren. Vroeger bestond 
die natuur uit een rivierbegeleidend- of ooibos. Daarnaast 
waren er diepe en ondiepe grote wateroppervlakten in de 
uiterwaarden te vinden en een groot moerasgebied in de na
b~heid van de rivier. "Als deze elementen gerealiseerd 
worden, kan het systeem zich b~ goed beheer s~ontaan 
langs de rivier uitbreiden", volgens S~mons, een van de 
ontwerpers van het plan. Deze ontwikkeling moet uiteindel~k 
leiden tot de vestiging van de zwarte ooievaar in de ooi
bossen. Vandaar de naam "Ooievaar" voor het plan. Om het 
hele plan te laten slagen, moeten de uiterwaarden vaker 
overstromen. Dit betekent dat de zomerd~ken op sommige 
plaatsen moeten worden doorgestoken. In het proefgebied 
ten oosten van N~megen-Arnhem zal dat ook op één plaats 
gebeuren. 

Een natuurliefhebber klinkt dit alles als muziek in de oren, 
maar iedere realist beseft dat enige argwaan geboden is. 
Op l december 1 86 openbaarde de eerste oppositie zich al. 
De provinciale besturen van Gelderland en Overijssel namen 
op die dag een rapport in ontvangst, samengesteld door een 
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Provin
ciale Staten Gelderland, P.S.Over~ssel, Waterschappen en 
Landbo~wschappen, waarin werd geadviseerd de zomerd~ken 
langs de IJssel te verhogen ter bescherming van cultuur
gronden in de uiterwaarden. Kortom, een waarneming van 
een zwarte ooievaar zal voorlopig nog wel een b~zondere 
gebeurtenis bl~ven in onze omgeving. 

Han Bosch. 
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Het was tegen het eind van de eerste vorstperiode van deze 
winter, om precies te z~n 21 januari, dat m~n buurman en ik 
weer eens door de bossen naar het Cannenburgergat liepen. 
Dat kan dit jaar voor 't eerst ook midden in de winter, 
want de openstelling van de wildbaan van het Kroondomein 
voor houders van een toegangskaart is nu vervroegd -van l 
april naar l januari (of eigenlijk 25 december). 
Bovendien kan men sinds vorig jaar door een klaphekje aan 
de Elburgerweg vlakb~ Niersen naar binnen. Men komt dan na 
500 meter op de oude Cannenburgerweg, die eindigt b~ het 
Cannenburgergat. 

Het was stil en mistig. Er was weinig van bewegend leven 
te bespeuren, afgezien van hier en daar een paar rondschar
relende koolmezen, een enkele kuifmees en in de verte de 
roep van een raaf. Wel liet de sneeuw genoeg sporen zien: 
van kon~nen en damherten, ook wel hier en daar van een z~n. 

De Cannenburgerweg loopt door een gebied met overwegend 
naaldhout, maar wordt omrand door berkensingels. De sneeuw 
daaronder lag bezaaid met berkerl'zaadjes'~ *Je kon zodoende 
mooi hun aardige vorm zien, als van een lettertje T of het 
silhouetje van een vliegende zwaluw. Ze waren bl~kbaar uit
geschud t~dens de voorafgegane dagen met harde NO-wind. 
Toch zat er kennel~k nog genoeg in de katjes om kleine 
zaadetertjes tot voedsel te dienen, want ergens in de kro
nen van een paarrnrken zagen we een gezelschap vogeltjes 
(ruw geschat een veertigtal) al rouragerend rondscharrelen. 
Ze zaten aanvankel~k vr~ hoog en tegen de mistige, gr~ze 
lucht waren geen kleuren te onderscheiden, maar het waren 
duidel~k s~sjesachtige vogels, zowel in profiel als in 
gedrag. Het was leuk om te zien hoe eentje, die ik toeval
lig in de kijker had, bengelend aan een katje een neerdwarre
lend wolk~ zaadjes veroorzaakte. Ze vlogen nogal eens 
groepsgemjs van een boom naar een andere en toen kwamen er 
enkele voldoende laag en dichtb~ om te kunnen vaststellen 
dat het barms~sjes waren, vooral de typisch rose-rode kleur 
op de borst was toen duidel~k. Uit het feit dat ze hier 
kennel~k overwinterden (we hadden juist de eerste zeer stren
ge vorstperiode gehad) heb ik geconcludeerd dat het noord
europese barms~sjes waren, daar de vogelboeken vermelden 
dat het deze soort is die wel b~ ons overwintert. Ook is 
deze wat groter dan de midden-europese soort en onze vogel
tjes.waren inderdaad maar weinig kleiner dan een koolmees 
die toevallig in de buurt zat. Tenslotte kan het feit dat 
ze hier in een uitgestrekt bosgebied vertoefden (zoals 
ze ook in het noorden kennen) in dezelfde richting mjzen. 

Het Cannenburgergat lag er dichtgevroren b~, wel heel anders 
dan zoals we het van vorige bezoeken kenden. Het was leuk 
om er nu eens overheen te lopen. 

P. Groen. 

* (Eigenlijk zijn het noot jes) 
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De grafieken hiernaast laten het verloop zien van de mini
mum- en maximum-temperaturen tijdens de periode van 7 januari 
t/m 5 februari, gemeten op 1,5 meter hoogte (de standaard
hoogte voor meteorologische waarnemingen) in Niersen. 
De minima hebben betrekking op de ochtend van de data die 
erboven staan; de laagste temperatuur wordt namelijk als re
gel bereikt aan het eind van de nacht -tenzij er tijdens een 
aanvankelijk heldere nacht bewolking opkomt. 

Wat de bijzonder lage minima betreft kan worden opgemerkt dat 
in Niersen, dank zij de bijzondere ligging, in stille heldere 
nachten de temperatuur vaak nog een paar graden lager komt 
dan elders. Dit geldt bijvoorbeeld voor 12 januari met een 
minimum 's ochtends van- 220 en de lage minima op 30 ~anuari 
t/m 2 februari. Wat de maxima betreft: van 7 t/m 21 januari 
kwam ook overdag de temperatuur niet boven oo, van 10 t/m 
19 januari zelfs niet boven -6o. 
Het koudst overdag was het op 14 januari, toen de temperatuur 
niet hoger kwam dan ..., 13°. Dit was te danken aan de felle 
noordoostenwind die er woei tijdens die dagen. In tegenstel
ling hiermee laat de tweede vorstperiode iets heel anders 
zien, in het bijzonder de dagen 30 januari t/m 2 februari: 
bij nachtelijke minima die te vergelijken zijn met die van 13 
t/m 17 januari, klimmen nu de overdagtemperaturen tot boven 
het nulpunt, dankzij het stille, heldere weer van deze dagen; 
zulk weer is oorzaak van zowel het een als het ander: 
's nachts sterke afkoeling door de uitstraling, overdag flinke 
opwarming door de zon, vooral als er geen sneeuw ligt (wat 
tijdens die tweede vorstperiode het geval was). 

Vergelijking van deze winter met die van twee jaar geleden 
laat zien dat het zeer lage minimum van 12 januari van dit 
jaar (-22°) toen nog overtroffen is: op 8 januari 1985 
werd 'ochtends in Niersen -23° gemeten. Een overzicht van 
die winterperiode staat in het maart-nummer van Natuurklan
ken van dat jaar. Vorig jaar viel de zeer strenge vorst 
vooral in de tweede helft van februari en op 4 maart vroor 
het toen 's ochtends nog 10 graden. 
Toen ik dit verhaal tot zover klaar had en opgestuurd, had 
ik niet gedacht, dat de vorst nog twee maal zo fors terug 
zou komen. 
Hier volgen nog twee rijtjes temperaturen,'s ochtends in 
Niersen gemeten: op 24, 25 en 26 februari: -9, - ll en 
-9; op 3 t/m 7 maart: -8, -15, -15, -13, -8~ 
Vooral de waarden van 4,5 en 6 maart waren extreem laag voor 
de tijd van het jaar. Maar de registrerende thermometer (ther
mograaf) en de kwikthermometer in de thermometerhut bevestig
den elkaar. 
Het koude-record staat overigens voor ons land nog altijd op 
naam van de winter van 1941-1942. In de nacht van 26 op 27 
januari werd het toen in De Bilt -24,6°, terwijl het absolute 
record te Winterswijk bereikt werd: daar werd -27,4° gemeten. 

P. Groen. 
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Opvallend veel vogelsoorten zijn deze winter op voederplan
ken of in tuinen gezien. Slechts een kleine selectie daar
uit treft U in de lijst waarnemingen aan. In dit voorwoord 
wil ik U de 22 soorten toch noemen. Ieder van U kan de op
somming waarschijnlijk aanvullen met eigen waarnmeningen. 
Genoteerd staan: 
Appelvink, barmsijs, boomklever, boomkruiper, fazant, geelgors, 
goudhaantje, goudvink, groenling, grote lijster, heggemus, 
houtduif, keep, kramsvogel, kuifmees, matkop, ringmus, rood
borst, staartmees, sijs, turkse tortel en zwarte mees. 
Een punt van onzekerheid blijft de sluitingsdatum voor het 
inzenden van de waarnemingen. Welnu: die datum komt over
een met de sluitingsdatum voor het inzenden van andere copy. 
Deze wordt als regel in Natuurklanken vermeld. Bij tmjfel 
kunt U vrij veilig de eerste dag van de verschijningamaand 
aanhouden. 

De waarnemingen zijn voor verantwoording 
van de waarnemer. 
Lijst van waarnemers+ afkortingen: 

Frans Bosch. 

RV= Ria de Vos, EW= Anca Ebens-Witkamp, EKG= Els Koopmans
Grommé, AHS= Agnès Herweijer-Smit, PG= P. Groen, HB= Han 
Bosch, FB= Frans Bosch. 

Appelvink 

Barrusijs 

Bl.kiekendief 

Brandgans 

Boomklever 

Boomkruiper 

Brilduiker 

Buizerd 

VOG~LS 

12/ l 
"9/ 2 

1 ~ tuin Pelzerpark, Epe 
en 19/2 Bal.ts ,.- Em.mastraat, Epe 

ll/11 en 16/11 1 86 3 ex. in esdoorn, 
grote groep trekt hier rond, 
drinken uit vijver 

15/ l l paartje, tuin Eikelkamp, Epe 
21/ l ca. 40 ex. rouragerend in berken 

omgeving Cannenburgergat" 
4/ 2 l ex. in tuin, Epe 

28/12 1 86 Oldebroekse Heide 

ll/ l 2 ~ Kavelweg 
16/11 1 86 2x een ex. Weetering,Wapenveld 

1/ 2 een tiental,Middendijk,Nijbroek 

15/ 1 l ex. in tuin,Pelzerpark 

15/ l 3 x. in tuin,Pelzerpark 

27/ l 4 ex.duiken in de IJsse1,over
kant van Vorchten 

14/ 2 2 paartjes Marle,uiterwaarden 

jan. fourageert op door Dierenbescher
ming uitgelegd aas,Emst. 

AHS 
EKG 

EW 

FB 
PG 

EKG 

FB 
HB+FB 
EW 

B.Hilberink 

AHS 

AHS 

EW 

EKG 

RV 



Buizerd 

Canadese gans 

Dodaars 

Dwerggans 

Fazant 

Fuut 

Gans 

Geelgors 

Goudhaantje 

Grauwe gans 

Groene specht 

Gr.bonte specht 

Grote zaagbek 

Heggemus 

Houtduif 

Huismus 

Keep 

winter 1 87 veel waarnemingen Wapenvel
derbroek op paaltjes. l ex. 
meestal Weerthofwegbosje 

27/ l ca. 40 ex. Schraatgravenweg. 
Bleven in de buurt bivakkeren 

14/ 2 l ex. t.h.v.Kloosterbos, IJssel 

7/ll en ll/11 1 86 in de Weetering, 
Wapenv.eld 

18/ 2 l ex. tussen ca. 1200 kol- en 
rietganzen, Vorchterwaarden 

januari in tuinen van Pelzerpark, 
vrij tam. 

17/ l 2 ex. tussen drijfijs op IJssel 
bij Wapenveld 

28/ l Trek in NW en NO richting 

EW 

EW 

EKG 

EW 

FB 

ARS 

ARS 

RV + AHS 

jan/febr. 4 ex. tijdens vorstperiode PG 
regelmatig op voerplaats,Niersen 

jan. l ex. op voerplaats,Pelzerpark ARS 

13/ l 2 ex. in uitgebloeide brandnetels,PG 
Niersen 

20/ l 4 ex. visvijvers Venz, verder ge- EKG 
regeld in dorp Epe. 11 Luidruchtig 11 

in 2e helft februari 

12/ 2 6 ex. + l rietgans, 't Vossebroek, 
Ernst. Tot 26/2 enkele malen ge- HB 
zien 

2/ l 

jan. 

23/ l 

12/ 2 

jan. 

20/ l 

29/ l 

jan. 

ll/1 

19/l 

bij 11 De Jager- st e e 11 , Epe 

roffelt op t.v.antenne,Laarstr. 
Ernst. 

12-14 ~ en 2& in Weetering in 
een wak, Wapenveld, duiken 
24 Grote Weetering, bij Breeweg 

l ex. op 't voer, later dood ge
vonden in prieel. Opnieuw l ex. 
op 't voer 

Alleen als het vriest op de grond 
in onze tuin,Epe, Zoeken liever 
oude eikels onder de sneeuw uit, 
dan ons strooivoer te eten 

sleept met nestmateriaal, Eikel
kamp, Epe 

Veel in de tuin (nog steeds) 
Pelzerpark 

en 15/l 2 ~ op voerplank en nu en 
dan l ex. Lagestr. Wapenveld 
af en toe in tuin, Epe, sinds 
die tijd tot.eind febr.altijd maar 
enkele ex. 

ARS 

RV 

EW 

EW 

EW 

EKG 

FB 

ARS + 
A.Bakhuis 
EW 

EKG 



Kievit 
Klapekster 

Kleine zwaan 

Knobbelzwaan 

Krakeend 

Kramsvogel 

Kruisbek 

Matkop 
Meerkoet 

Merel 

Nijlgans 

Patrijs 

Raaf 

Ransuil 

Rietgans 

Ringmus 

18/ 2 

2/ l 
12/ l 

27/ l 

14/ 2 

14/ 2 

18/ 2 

8/ l 

15/ l 

27/ l 
17/ 2 
17/ 2 

ca. 150 ex. Vorchterbroek 

en 21/2, Tongerense Heide 
Rauwenhoffweg 

Tongerense Heide 
vrij veel, tussen Veessen en Wa
penveld aan de IJssel 
niet veel, tussen Veessen en Wa
penveld aan de IJssel 

2 ex. Vorchterwaarden 

ca. 50 ex. vliegen over Wapen
veld 
en 20/l l à 2 ex. op appels, 
Lagestraat , Wapenveld 
ca. 10 ex. Tongerense Heide 
Paartje, Tongerense berg 
Troepje, Paalveen,Epe 

januari Geregeld op voer, Pelzerpark 

17/ l veel ex. tussen drijfijs op IJssel 
ook verscheidene vastgevroren 
op 't ijs. Bij Wapenveld 

14/ 2 Honderden op 1 t gras tussen 
Veessen en Wapenveld aan de 
IJssel 

ll/ 2 

6/ l 

5/ 3 
2/ 2 

Eerste volle zang (vroeg!), 
eerste dag zacht weer 

2 ex. op droog stuk uiterwaard 
b~i Vorchten 
Paartje Oenerweg, bij Dorpsbeek 
8 ex. onder aan de binnenzijde 
dijk, Marle 

28/12 1 86 Oldebroekse Heide 
jan./febr. af en toe omgeving Niersen 
27/ l 2 ex. Tongerense Heide 

jan. Regelmatig rond het huis, Oost
Ravenweg 

jan. zeer vele , Wapenvelder 
Broek en langs Plakkenweg 

20/ l 7 ex. bij Vossebroek, Wiemanstr. 
Ernst 

l/ 2 Enkele honderden, Middendijk, 
Nijbroek 

FB 
FB 
Bert+Rowan 
Koster 
EKG 
EKG 

EKG 

FB 
EW 

EW 

EKG 
EKG 
EKG 

AHS 

AHS 

EKG 

EW 

EKG 
EW 

FB 
PG 
EKG 

Bert 
Koster 

EW 

EKG 

B.Hil
berink 

jan. Steeds 8 à 10 ex. op pinda's en EW 
vetbol.Zitten op een rijtje te 
wachten op een plaatsje op de 
zaadcontainer! Verkennen nest-
kast (2 ex.) 

jan./febr. 7 ex. dagelijks op strooivoer PG 
naast jonge spar waarin zij huis-
den tijdens de vorstperiode 



~I ' 

Ruigpootbuizerd 20/ l Schraatgravenweg, op paaltje EW 

Scholekster 20/ l 6 ex. overvliegend,t~dens perio- EKG 

Smient 

Sneeuwgans? 

Sperwer 

Spreeuw 

Steenuil 

Strandleeuwerik 

Tafeleend 

Vink 

Wilde zwaan 

Wulp 

IJsvogel 

Zwarte specht 

Zw. kraai 

Aardhommel 

de dat grond keihard is door 
vorst! 

27/ l zeer veel op uiterwaarden Vorch- EW 
ten, veel ~ tussen de meerkoeten 
en wilde eenden 

23/ l en 24/l, vliegt roepend over Wa- EW 
penveld ook b~ de Weetering 

jan./febr. 14 waarnemingen van Ernst tot 
Wapenveld 

EKG,RV, 
EW,FB 

29/ l Lokzang voor nestholte,Eikelkamp, FB 
Epe 

8/ 2 

ll/ l 

6/ l 
17/ l 

ll/ 2 

14/ 2 

17/ 2 

17/ l 
20/ l 

en volgende dagen.Roept luid EW 
18.30 uur 

~ ""' '-1 

en 13/l, veel ex.b~ W~hese veer EW 
l(!) ex. IJssel b~ Wapenveld ARS 

Eerste volle vinkeslag (vroeg!) EKG 
Eerste dag zacht weer 

veel tussen Veessen en Wapen- EKG 
veld aan de IJssel 

le waarneming, Wapenveld EW 

Hezenberg, Grift EKG 
Man , die ik ontmoette bij Venz, EKG 
vertelde dat· daar deze zomer in 
de beek ook geregeld een ijsvogel 
zat 

27/ l Bosrand, Tongerense Heide 
februari Regelmatig omg. Motketel 

EKG 
PG 

5/ 3 ca. 3000 ex.op slaapplaats Hr.Dogger 
(populieren) b~ Viskweekw.Emst 

ll/ 2 1 s morgens in de tuin tegen zon- ARS 
nige zuidmuur,Pelzerpark, Epe 
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