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· [ UOVû/A/0' ozd l 
Natuurklanken, een krant zonder veel problemen in een afdeling 
vol problemen. 11 Stuurpraat 11 vertelt U er meer van. Uw hulp 
is hard nodig! 

Dat een aantal van onze afdelingsleden zeer actief heeft rond
gekeken in de natuur, zowel in binnen- als bui tenland , blijkt 
uit de inhoud van deze november/december krant. Traditioneel 
is dit in eerste instantie het vacantieverslagen-nummer. 
U vindt naast reiservaringen ook verslagen van afdelings
activiteiten en een uitgebreide waarnemingenrubriek. 
We hopen dat U het komende seizoen de lezingen en excursies 
zult bezoeken. Ze zUn het waard. Reserveert U nu meteen een 
plaatl:)_je voor ze· in Uw agenda en vergeet vooral de gezellige 
Nieuwjaarswandeling met koffie en koek niet! 

Het bestuur organiseert e.e.a. ook voor U. 

Ook Uw suggesties ten aanzien van ons programma z~n alt~d 
welkom. 
In deze Natuurklanken vindt U verder het vervolg op het ar
tikel over wolken van P. Groen. Beide artikelen samen geven 
een uitmuntend. en zeer begr~pel~k overzicht over dit boeiende 
natuurversch~nsel. 

Een zeer recent verslag van het 5-daagse herfstkampje in Bel
gië moet U wel het idee geven iets gemist te hebben als U 
er niet b~ was. 

De werkgroepen vogels, zoogdieren, insecten en Natuurbescher
ming/Landschapsonderhoud z~n nog steeds actief. Ze kunnen 
uiteraard best nog meer deelnemers gebruiken. 
Ze vormen de "harde kern" van onze afdeling. 

1Er gaat een wereld voor je open" zei een deelnemer aan een 
werkgroepexcursie • Belangstelling is ook hier minstens even 
belangr~k als kennis. 
Door de werkgroepen, die zich op één bepaald aspect van onze 
omgeving richten, z~n al opmerkel~ke ontdekkingen gedaan. Z~ 
droegen daardoor daadwerkel~k b~ tot een stuk natuurbescher
ming, door te attenderen op de natuurwetenschappel~ke waarde 
van terreinen in onze streek. 
Vergroting van eigen kennis is ook een belangr~k gevolg van 
deelname aan een werkgroep. 

De insectengroep wil het komend voorjaar een algemene cursus 
over insecten organiseren voor iedereen in de afdeling. U 
kunt nu al bl~kgeven van Uw belangstelling hiervoor. 

De adressen van werkgroepen en contactpersonen vindt U op de 
binnenkant van deze Natuurklankenomslag. 

Het volgende nummer 1 dat in januari versch~nt,zal in het teken 
staaiï--và.n v-e-rslagen van onderzoeken en onderzoekjes door werk
groepen en individuele waarnemers. 
Denkt U eraan tljdi.g Uw c opy ln te zenden? Liefst tussen Sinter
klaas en Kerst. De redactieleden hebben het ook dr1:k rond d<j·-· 
ze dagen! 

Redactie. 
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donderdag 
19 november 

zondag 
29 nOVEmber 

VOOP UV AGE-NDA: 

P~OGrfiAM MA 
LEZING "HET ZUIDPOOLGEBIED BEDREIG~ 

door de heer H. van Bohemen. 
B~ z~n bezoek aan de Falklandeilanden en South 
Georgia heeft de heer van Bohemen een prachtige 
diaserie gemaakt over de vogels, de vegetatie en 
het landschap. 

3. 

Vooral de invloed van de mens op dit mooie gebied 
staat in de belangstelling. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d: 20.00 uur. 

VOGELWERKGPO~P AVOND 
Nieuwe deelriemers aan de vogelwerkgroep zijn ook 
van harte welkom. 
De avond wordt gebouden in de Eper Gemeentewoning, 
Stationsstraat, Epe. Zaal:D~ Alkoof 
Tijd: 20 • 00 uur • 

.YYABJ2~LEN IN DE_ OMGEVING VAN TERWOLDE. 

onder leiding van Adri Hottinga • 
.._____ _______ ---~-- Om 1.2_.!...2Q uur verzamelen we bij A,H. te Epe (auto's) 

~--:.:;;.'!:;;~zodat we om 14.00 uur in Terwalde zullen zijn. 
---:--~~/,//De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
~--:_..- -~ d Het afwisselende landschap bi.edt talloze mogelijk-

- - ~,._·. heden om te wandelen en misschien kunnen we nog 
/ __ een kijkje nemen in de ui.terwaarclen. Daarom: 

~-=-:..:;.:::--.- neem laarzen rr1ee en natuurlijlr een kijker. 

woensdag INSECTENWERKGROEP 
9 december 

zaterdag 
12 december 

donderdag 
17 december 

Ook r:iet-leden van de groep z~n welkom. Wout 
Boomsluiter zal iets over z~n imkerservaringen ver
tellen. 
We z~n te gast b~: Mevr. H. Everaars, 

DÜrst Brittlaan 37, te Heerèe. 
Tij d : 20 • 00 uur • 

LANDE:ITJKI<: DAG VOOR VOGELSTUDIE VAN SOVO:N, NOU EN 
VOG ELBESCHE[IM ING.~·---------
Inlichtinger: over deze belangrijke dag kunt U ver
krijgen bij Jules de Vries, tel. 05788-3176. 
Plaats: De Reehorst, Ede. 
T~d: 10.30 uur- 16.15 uur. 
V .AC.ANTIE-DIA-AVON D 

Deze gezellige verenigingsavond doet het koude 
winterweer vergeter:, want de zomerse vacantiedia's 
zullen ons weer naar verre vacantielanden brengen. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d: 20.00 uur. 
Wanneer U een leuke vacantieserie heeft, of even
tueel ook er:kele mooie dia's, neem dan contact op 
met Chris Drev~n (tel. 12673). 



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

zondag 
3 januari 
1988 

NIEUWJAARSWANDELING o.l.v. Chri.s Drevijn 

Dit jaar zoeken we omgeving op van restaurant 
Jachtlust te Epe (Lariksweg 21/23). 
We starten hier om 14 uur. 
De wandeling duurt onge
veer 2 uur, zodat we om 
ca. 16.00 uur weer blj 
Jachtlust terug zljn. Het 
Bestuur biedt U dan één 
consumptie aan (de overige 
zljn voor eigen rekening). 
Wanneer de wandeling voor U 
bezwaarlljk is, bent U natuur-
lljk om 16.00 uur van harte blj 
de koffie in Jachtlust welkom! 
Zij die vervoer nodig hebben kunnen contact op. 
nemen met Chrj_,s Drevljn. tel. 12673. 

woensdag LEZING MET DIA'S OVER DE OMGEVING VAN HET ONTARI0-
20 januari~ MEER ~N CANADA 
,~ ~ ~ door Els Hendriks uit Gorssel. 

' )' (" ~J ""' ." Het landschap, de bossen en vooral de planten zul
c-,P~Vz. ~ r len onderwerp van haar lezing zijn. 
~---.' ; . ·· P~aats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 

- --~ .' -::rJ '-' • .,TIJd: 20.00 uur. ·,_ .. , .. ' 

zondag WANDELEN IN _NIERSEN o.lv. de heer P. Groen. 
7 februari Bouwland, bos en sprengen maken wandelen in dit 

gebied tot een unieke ervaring. \\_, De heer Groen woont in Niersen en zal ons onge
t~jfeld de mooiste plekjes laten zien. 

-~De wandeling duurt ongeveer 2 uur. 
_ __..,I ~Vertrek bij A.H. te Epe: 13.45 uur (auto's) 

.; •• 1•''···-··.'f . .lrt, Start wandeling: 14.00 bij het kruispuEt 
• 1/v,-,.~~ (..~:·: ... Enkhoutweg/Elburgerweg~ _ _ 

~ Landschapsonderhoud i?; (') Á'',_ 
...... ~~'~ 

De natuurbeschermingscommissie van de KNNV, afdeling Epe/Heerde, 
heeft de data vastgesteld, waarop dit najaars/winterseizoen weer ge
werkt zal worden aan het onderhoud van enkele natuurterreintjes: 

zaterdag 21 november: jeneverbesterrein ten zuiden van de 
Elspeterweg in Vaassen, verwijderen van opslag 
uit de hei 

zaterdag 12 december: idem 
zaterdag 9 januari : jeneverbesterrein Elspeterweg/hoek ~ortenbroekweg, 

verwijderen van opslag 
zaterdag 13 februari: idem 
zaterdag 12 maart dunnen van de bosrand bij het DLandje van Jonker" 

{bij de Boerweg in Wissel) 

~ij beginnen steeds om 9.30 uur. Voor koffie, soep en_gereedschap wordt 
gezorgd. 

Aangezien er nooit mensen genoeg zijn, vragen wij iedereen hieraan mee 
te helpen en ook in hun omgeving na te gaan, wie hier mogelijk belangstelling 
voor heeft. -Ook een halve zaterdag hulp is meegenomen! · · 

Voor nadere inlichtingen: 
Eveline Drevijn of Yvonne Roelants 
Voor adressen zie binnenzljde omslag. 
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In het winterseizoen is het programma niet overvol, er z~n 
een aantal goede lezingen en wandelingen georganiseerd. 
Een activiteit die U zeker niet mag mi.ssen is de nieuwjaars
wandeling die dit jaar in de buurt van Jachtlust gehouden . 
wordt. 
Het bestuur hoopt tijdens de wandelir1g, maar vooral ook t~dens 
het drankje na afloop, veel leden te ontmoeten. Voor een ver
enigi.ng als de KeN.N.V. i.s het samen beleven van de "natuur" 
heel belangr~k, maar ook het gezelli.gheids/aspect moet niet 
vergeten worden. 

Wat er in het komende jaar gebeuren gaat is nog niet helemaal 
duidel~k. Het programma zal er wel komen en ook de werkgroepen 
zullen actief z~n, maar hoe na de jaarvergadering het bestuur 
er uit zal zien is nog een groot vraagteken. Zoals U weet, 
is er een vacature voor de voorzittersfunctie en op de jaar
vergadering treedt Chris af als secretaris. 

We hopen dat leden zich kandidaat zullen stellen voor deze 
functies. Tot nu toe hebben de benaderingspogingen van het 
bestuur geen succes opgeleverd, maar wie weet brengt het 
nieuwe jaar ons voorspoed. 

Het Bestuur. 

SCHR'::JVE.R~ VAARI'\[MLR5 OPC.lLU ~ 
COPY VOOR HET VOLGENDE NUMMER GRAAG TUSSEN SINTERKLAAS 

EN KERST BIJ DE REDACTIE!!! ~ ~ 
;( .. ~ ";"'. \ 1· I •· l\_.......,t 

' - c._".;p~~~_::-:/ 
In de januari/februari Natuurklanken zar-de gele,gellheid 
worden geboden tot het publiceren van onderzoeksresultaten 
zowel van individuele onderzoeken als van werkgroepen. 
Schroomt U niet ook eerneen opmerkel~ke belevenis in eigen 
tuin of elders te beschr~ven. 
Het is kort t~d om een goed verslag te maken, dus: 
Begin er nu aan! 

Redactie. 

E.X.CUU'S: \.Jt:..GE.I'-15 ON\Il:..R.A~IT\"../OOR.DE.. ZWAARL'-JVIGH\:.10 
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\Je R p L t\ AT~\ ~"'\ ,o._ .l\ R 1-H': .. ! JAM L\AP.,\ .. ft?.;RUAR \ N LIMMt:R 
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V~F DAGEN \N fRA\PO~lT, N.O-P>E-LG\t 
een anc/ere wereld op 2.ro km qfstCAnd ~____-::----

Als we via Maastricht België binnenr~den z~n we meteen in het 
buitenland. De opschriften z~n in het Frans en linksvan ons 
is een rotswand zichtbaar, waartegen huizen leunen. Aan de 
andere z~de stroomt de Maas met een onmiskenbaar Belgische 
bebouwing van recht "afgesneden" woningen langs de oever a.an 
de overzijde. 

Vóór de industriestad Luik met z~n m~n- en staalindustrie 
slaan we linksaf. We z~n op weg naar ons afdelingsgebeuren 
in Fraipont, een dorp niet ver oostel~k van Luik. 
Fraipont is verrassend rustig en mooi, zoals het zich daar 
even van de weg Verviers-Luik af, in de Vesdre spiegelt. De 
grote goudgele kastanje op het pleintje bij de kerk vertelt 
ons dat het nu echt herfst is en belooft veel kleurigs in 
deze voor ons nog onbekende streek. 
De borden, die van hier de weg naar het Natuurvriendenhuis 
"Hurlevent" wijzen - ons verblijf voor deze vijf herfstdagen in 
België - leiden ons via een tunneltje onder het spoor door 
en langs een smal, steil weggetje omhoog daarheen. 

We zullen voorlopig de enigen z~n in het gezellige huis. 
Maria, de vrouw in het dorp, die ons de sleutel geeft, ver
telt, dat de "Responsable" om zes uur zal komen om kennis te 
maken en de verwarming aan te doen. We moeten het ons intus
sen maar gemakkel~k maken in het huis en vooral de luiken 
open doen om de zon binnen te laten. 

Vr~ snel arriveren de een na de ander de deelnemers en na 
wat bagage te hebben uitgeladen, gaan we een kleine verken
nende wandeling maken. We zien dan al meteen, dat het hier 
goed toeven zal zijn. Eén van de Grande Randonnées, de 5, 
loopt pal langs het huis en voert ons meteen langs de steile 
rotsachtige helling naar beneden, tot vlak b~ het dorpo 
Ruige hoekjes, met hier en daar al fraai gelend gras, wat 
late bloemen, adelaarsvarens en f~n kantwerk van allang uit
gebloeide schermbloemen z~n hier en daar zichtbaar tussen 
de struiken en bomen van het hellingbos. Hazelaar, haagbeuk, 
berk, zomereik en aangeplant naaldhout groei~n hier en hou
den de bodem vochtig. Een half roestig hekje sluit soms een 
pad naar een erf af of is hier al sedert lang niet meer toe 
in staat. 
Frans kondigt aan, dat h~ deze dagen b~ de fotografie extra 
aandacht aan hekken zal besteden. Door die mededeling alleen 

- t~} al letten we allemaal op de vele hekken en 
( _ · hekjes tijdens onze wandelingen. 

t _· We moeten ons tenslotte nog haasten om van 
1 het dorp onze berg weer te beklimmen om 

) vóór de komst van de "Responsable 11 , wie 
dat ook mag z~n, weer b~ het huis te z~n. 

We vinden~boven echter de deur open en de 
verwarming al aan. Een stralende Henri vap de 
Luikse Natuurvriendenbeweging v-erwelkomt ons, 
wijst de weg in het huis en regelt met ons 



de financi~n middels een omvangrijke administratie, behorende 
bij de inschrijving. 

Ik wil hier in het kort iets over de natuurvriendenbeweging 
vertellen. Toen in het Wenen van het eind van de vorige eeuw, 
de arbeiders in armelijke onstandigheden verkeerden, staken 
enkele actieve mensen onder hen de koppen bij elkaar en sticht
ten een vereniging, die tot doel had de niet-draagkrachtigen 
toch een goede vacantie te bezorgen. Ze bouwden in hun weini
ge vrije uren samen de eerste Natuurvriendenhuizen met hun 
eigen handen en maakten zo een verantwoorde vacantie mogelijk 
voor iedereen. Alles ging en gaat nu vaak nog op basis van 
vrijwilligheid. In heel West-Europa ontstond zo een net van 
Natuurvriendenhuizen. De "Eesponsable"Henri is als vrijwilli-
ger verantwoordelijk voor het huis in Fraipont. · 
We konden op foto's zien, hoe uit een armelijk, klein huisje 
in de loop der jaren dit aardige, ruime huis is gegroeid. Een 
reden om zo'n huis met respect te behandelen. 

,. 

Vier dagen wandelden we in dit stukje 
Belgi~. De zon was er vaak bij en één 
keer overviel ons een regenbui. 

Voor de eerste grote wandeling, donder
dag, brachten de auto's ons eerst naar 
de buurt van Haute Regard. Zoals de naam 
al zegt, heb je van dit punt op de hoog
vlakte een schitterend uitzicht op de 
omringende beboste dalen en weilanden. 
Dit deel van Belgi~ hoort gedeeltelijk 
tot de Condrooz. 
Boven de velden en houtwallen was telkens 

gerucht van overtpekkende vogeltjes: leeuweriken,, vinken, 
kneutjes, kramsvogels. 

Toen we ook puttertjes hoorden, bleken deze echter in kleine 
kooitjes te zitten die opgehangen en neergezet waren rond 
een open weiland. De vogelvanger stond klaar om bij het neer
strfjken van een vlucht nietsvermoedende trekkartjes het net 
dicht te trekken. We bleven extra lang op de weg heen en weer 
lopen om dit misselijke bedrijf dat in Belgi~ nog altijd uitge
oefend mag worden, te verstoren. 

Het meestal vrij saaie sparrebos, dat op de vochtige hoogvlakte 
aangeplant is, verraste met vrij veel paddestoelen, meest rus
sula's en de aanwezigheid van een paar kruisbekken. Het man
netje zat luidkeels te roepen boven in een sparretop, maar 
we zagen hem slechts als silhoue~e tegen de lichte lucht. 

Aan de bosrand aten we ons broodje op in de zon op een stapel 
boomstammen. Vóór ons lag het machtige dal van de Amblève, 
die hier een paar enorme slingers maakt. Goed was van dit punt 
te zien, dat de Ardennen hier eigenlijk uit een grote, vrij 
weinig golvende hoogvlakte bestaan. Deze is een deel van het 
Rijn-leisteenplateau, dat zich in de Eiffel voortzet. Voorbij 
de Amblève, ten zuidoosten van dit punt, beginnen de eigenlij
ke Ardennen. 
Gedeeltelijk voerde onze wandeling ons nog door wat geomorfo
logisch de Condrooz wordt genoemd. Het hele gebied -Ardennen 
en Condrooz- is ontstaan tegelijk met de gebergten van de 
Vogezen, het Centraal Massief en Bretagne. De oorsprong ligt 
in het primair, het oudste geologische tijdperk. 



Er werden toen hoge bergen gevormd. Men noemt dit de 
Hercynische plooiing. Alle toppen sleten in de loop van mil
joenen jaren af en er ontstond een vlakte, die we schiervlak
te noemen. Toen in het tertiair de Alpen werden gevormd, geo
logisch gezien dus een "jong" gebergte, ging de schiervlakte 
in Belgisch Wallonië in z~n geheel langzaam omhoog. De ri
vieren die nu veel sneller gingen stromen, slepen in deze pe
riode diepe dalen uit, die we nu nog kennen in dit gebied. 

We daalden nu af naar een aantal beekjes, die ook mee hebben 
gewerkt aan dit erosieproces. Ze dragen mooie namen als Vieux 
Chéra, Ninglingspo, Ry des blanches Pierres (Ry= Ruisseau, 
beek dus). 
Veel varens stoffeerden de rotsachtige oevers van deze beken. 
Hoog water, modder en door houtbouw en stormen over de beek 
gevallen bomen, maakte de wandeling niet alt~d gemakkel~k. 
We klauterden over ettel~ke zware stammen, stapten over de 
stenen van een gué (doorwaadbare plaats) of liepen er ge
woon doorheen en glibberden langs de hellingen. 

Het water heeft in de loop van vele eeuwen in de devonische 
zandsteen en kalk geulen en bekkens uitgeslepen en de rotsen 
langs de oevers rondgepol~st. Een bekend bekken is het 
"Bain de Venus". 

Al met al werd het een fikse wandeling. 
Een verrassing was tegen het eind nog 
de wandeling door een lange gang)gevormd 
door geleide haagbeuken die zomaar be
gon en zomaar eindigde. 

Rowan noteerde voor de groep de planten, 
paddestoelen en di.eren onderweg. De plan
tenl~st telde die dag al 67 namen, waar
van b~ 41 soorten de aantekening e.f. 
werd gemaakt, wat wil zeggen, dat ze nog 
bloeiden. 

De vr~dag werd gew~d aan een wandeling door bet Land van 
Herwe. Dat is het gebied noordelijk van de Vesdre, dat bij 
ons Zuid-Limburg aansluit. We begonnen in Nessonvaux of eigen
lijk in het oude deel dat alleen Vaux heet. Het verraste ons 
met rijk begroe:ide oude muurtjes langs een stelsel van deels 
omgeleide beekjes, die te maken hadden met een watermolen in 
hetdorp je. 

Niet allen genoten van het aardige dorp, want de chauffeurs 
brachten intussen de auto's weg naar het eindpunt van de 
wandeling van die dag. 

W~ ontdekten mooie blaasvarentjes, muurvarens, glaskruid en 
nog volop bloeiende stinkende gouwe. Roel zag een grote gele 
kwik, helemaal in st~l van deze omgeving. Karlinka spoelde 
het plaveisel schoon met hete thee, die uit een kapotgevallen 
thermosfles lekte en bracht daarmee een heel gesprek op gang 
met een te hulp schietende dorpelinge. 

Het Land van Herwe is een golvend heuvellandschap met weiden, 
akkers, hagen, houtwallen, boerder~en en kleine dorpjes. 
De bodem bevat lÖss en is daardoor geschikt voor landbouw. 
Vruchtbomen, wilgen, populieren, koeien, oude hekken en hier 
en daar een heiligenbeeldje stofferen verder het landschap. 
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De Grande Randonnée route zorgde ook hier voor een mooie wan
deling. Toerisme is er nog niet doorgedrongen. Het dorp Soiron 
heeft een mooi kasteel, waarvan we alleen door het hoge hek 
heen wat konden zien. De streekbewoners tappen er mineraalwa
ter uit een openbare bron en wlj dronken koffie en soep blj 
ons broodje in het plaatselljke café. 

We trotseerden verscheidene obstakels in de vorm van enorme 
graafmachines op een modderig weggetje en kwamen behoorlljk 
moe weer thuis, maar niet nadat een regenbui ons op het ein
de nog even liet merken, dat hoog heuvelland een hoog regen
cljfer kan hebben. 

De wandeling van de zaterdag ervoeren we als de climax van 
deze vacantie. We liepen toen van Fraipont in oostelljke rich
ting, eerst klimmende en dalende noordelljk van de Vesdre en 
voorblj Nessonvaux zuidelljk van de Vesdre. In kilometers wa
ren de wandelingen geen van alle erg lang, maar door het 
klimmende en dalende karakter van de weggetjes lljkt het alle
maal veel verder. 

De holle wegen voor Nessonvaux vertoonden soms een leistenen 
bodem, waarvan de lagen verticaal stonden. Welke krachten z~n 
er nodig geweest om de aanvankelljk vlak neergelegde kleilagen 
na hun rotsworden zo op hun kantje te zetten? Dat moet enorm 
zljn. Hier viel de amandelwolfsmelk 
op met zljn fraaie blauwgroene bladrozet
ten aan de stengels. Het bitterkruid 
verving op menige plek het havikskruid, 
dat we op de eerste wandeling zo veel 
zagen bloeien. Opmerkelljk was het voor
komen van een kruiskruidsoort met hel
dergele bloemen, maar met een bladvorm, 
die helemaal ni8t aan kruiskruid deed 
denken. De bladeren bestonden uit één 
smalle slip, die met oortjes om de 
stengel sloot. Het is een woladventief, 
vermoedelijk uit Zuid-Afrika geÏmporteerd. ee.2.E.I-'\KRLII~KQ.lliD 
In de stad Luik had ik hem al enige jaren 
geleden gezien. Hlj groeit daar tussen de straatstenen. 
De Belgische flora vermeldt dit kruiskruid als bezemkruiskruid. 
(Senecio inaequidens). Het komt inmiddels ook al langs de 
Maas in Nederland voor. 

Waar de bodem meer kalkhoudend was, zuidelljk van de Vesdre, 
stond het bos vol bingelkruid. De meeste paddestoelen ook hier 
weer in het sparrenbos! Opvallend veel prachtige knolparasol
zwammen gloorden onder de donkere takken. In het loofbos 
ontbraken de paddestoelen vrljwel totaal, hoewel er gevarieer
de begroeiing was van hazelaar, haagbeuk, beuk, zomer- en 
wintereik, linde, esdoorn, spaanse aak, berk en zelfs iep. 
Ook hier weer een schitterende beek, de Ruisseau des trois 
Bois, deze keer in een V-vormig dal in het bos en tussen 
de weilanden. Als de zon kwam; vormden beek, kleurige blade
ren en frisgroene weiden schitterende·taferelen. 
We klommen het dalletje weer uit en vervolgden onze weg 
verder naar Pepinster, al wandelend door een afwisselend land
schap van velden en bossen. Onderweg werd nog een grotje in 
een kalkwand ontdekt. Dat moest natuurlljk door Chantal en 
anderen onderzocht worden. De speleologen kwamen er niet 
geheel schoon weer uit. 
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Opmerkel~k was het bord dat op de kalkrots was bevestigd. De 
tekst zou een goed devies vormen voor onze K.N.N.V. U vindt 
hem elders in dit blad.(~a~·2J~ 
De trein bracht ons na vele uren lopen weer in 7 minuten 
terug in Fraipont. 

Zondag was de dag van het vertrek, een stralende zon deed ons 
uitgeleide en verleidde een groepjè van ons tot nóg een kleine 
wandeling in de buurt terwijl anderen naar de markt in Luj_k 
gingen. 

Deze kostel~ke dagen werden nog waardevoller door het ge
zellige huis, de enthousiaste ontvangst van Henri, maar bo
venal door de heerl~ke maalt~den, die Annemiek met hulp van 
haar zus Martien voor ons bereidde. 
Ook over broodbeleg en drinken hoefden we ons geen zorgen te 
maken. Het was allemaal dik voor elkaar. Op z~n Frans gezegd 
is ons hier voor een prikje eten van Haute-Cuisine-kwaliteit 
voorgezet! 

Dia's en zelfs een diaquiz, spelletjes, gesprekken, muziek, 
vulden de avonden. 

We ~ertrokken tenslotte met een knipoog van een Belgische 
kleine vos die in het zonnetje de laatste nectar uit het 
havikskruid zoog. 

De thuisbl~vers hadden beslist ongel~k. 

P.S. Een l~st van vondsten en waarnemingen is voor belang
stellenden bij mij in te zien. 

FOTo: ANNE.M\e.K KOP RU':>T 
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S?E-URtN NAAR AMf\B\E..E..N 
IN LUlD_ L\M~U1<G 

In juli was er gelegenheid om enkele dagen op bezoek te gaan 
b~ een studievriend in Zuid- Limburg. Samen met hem heb ik 
een jaar onderzoek gedaan aan amfibieën en het was dan ook 
vr~ logisch dat t~dens deze dagen de amfibieën in het middel
punt van de belangstelling stonden. Dit ligt nog meer voor 
de hand als men bedenkt dat Zuid-Limburg het rijkste amfibie'én 
gebied van ons land is. Een drietal soorten, te weten de 
vroedmeesterpad, de geelbuikvuurpad en de vuursalamander, ko
men binnen Nederland alleen of vr~wel alleen daar voor. Met 
name de grindgroeven en de mergelgroeven vormen geschikte 
biotopen voor de beide paddensoorten. 

De vroedmeesterpad heeft een kenmerkende fluitende roep die 
op grote afstand hoorbaar is. Deze diertjes hoorden we veel
vuldig roepen in de Julianagroeve en de Nekamigroeve in de 
gemeente Margraten. De roep werd eveneens gehoord op de Kun
derberg, maar ook daar kregen we de padden niet te zien. Dat 
lukte pas in de Meertensgroeve te Vilt. Daar zagen we er vier 
waarvan er twee eisnoeren om de achterpoten hadden. B~ deze 
soort z~n het alt~d de mannetjes die de eieren met zich mee
dragen tot dat deze uitkomen. Dan gaan de volwassen padden 
naar een ondiep watertje waar de larven worden afgezet. Lar
ven van de vroedmeesterpad, die opmerkel~k groot kunnen wor
den, waren in verschillende poeltjes binnen de groeve te 
vinden. 

De veel zeldzamere geelbuikvuurpad kregen we alleen te zien 
in de Nekamigroeve. Hier bevindt zich de laatste redel~k gro-
te populatie van deze soort binnen onze landsgrenzen. M'n vriend 
vertelde me dat dat voornamel~k te danken was aan een jongen 
die op 15-jarige leeft~d zo met het lot van deze padden was 
begaan, dat h~ allerlei beschermingamaatregelen trof en de 
eigenaar van de groeve wist te overtuigen van de kwetsbaar-
heid van de geelbuikvuurpad. Na enkele jaren van intensieve 
besc'herming zijn de resultaten al waarneembaar. Helaas moeten 
andere populaties van deze soort het zonder beschermheer 



stellen en dat is in het gemoderniseerde Limburg sch~nbaar 
niet gemakkel~k. 

De volgende dag gingen we op zoek naar de vuursalamander, een 
soort die ik in Nederland nog nooit gezien had. Volgens onze 
informatie moest het bos Bunde-Geulle nog een populatie 
vuursalamanders bevatten. Toen we in het bos aankwamen re~ende 
het p~pestelen, ideaal weer voor de vochtminnende amfibieen. 
Het bos is r~k aan beekjes die zo snel stromen dat ze prachti
ge diepe geulen in de bosbodem hebben uitgesleten. Door een 
beekje lopend k~k je tegen steile oevers op die r~k begroeid 
z~n met varens en mossen. Ook bevat de bodem er vele grote 
en kleine stenen. Dit alles is ideaal voor de vuursalamander 
die op het land leeft en zich normaal schuil houdt op vochti
ge plaatsen in de buurt van stromend, zuurstofrijk water waar
in de larven worden afgezet. We hadden zeker al een uur, in 
de stromende regen, onder stenen en plantenresten gezocht 
naar dit zeldzame amfibie toen we b~ een spoorl~n aankwamen 
die door dit bos loopt. Het beekje dat we volgden . ging 
onder de spoorl~n door en op die plaats lag geen gewone 
duiker maar er was een doorgang gemaakt van natuursteen uit 
de omgeving. Hier was het zo donker dat we een zaklamp nodig 
hadden om de gaatjes, die tussen de stenen te vinden waren, 
nauwkeurig te onderzoeken. En na lang speuren kregen we op 
deze manier een vuursalamander te zien die zich traag bewegend, 
dieper in z~n holletje terugtrok. 
Doordat dit prachtig geel-zwart gevlekte dier plaats maakte 
konden we beter in de schuilplaats k~ken en we zagen dat deze 
door nog minstens drie andere vuursalamanders werd gebruikt. 
We hebben ze verder maar met rust gelaten. Dit kan niet ge
zegd worden van de N.S. die het nodig vindt jaarl~ks de spoor
berm te spuiten met onkruidverdelgingsmiddelen die ook scha
del~k z~n voor vuursalamanders. Het is de Herpetologische 
Studiegroep Limburg nog steeds niet gelukt de N.S. over te 
halen het beheer ter plaatste enigszins aan te passen. Hope
l~k zal dat in de toekomst toch nog gebeuren, zodat de kansen 
voor één van de weinige vuursalamanderpopulaties in ons land 
weer iets gunstiger worden. 

Han Bosch • 

.-----------------------------------------------------~~--~~----~. 
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Stafkaarten~ gidsen en andere streekbeschrllYingen. 

Door een gift van de familie Van Looy en aankoop ten behoeve 
van Belgie-kampen z~n in de afdelingsbibliotheek een aantal 
Grande Randonnée-gidsjes en stafkaarten van België terecht 
gekomen. • 

Elk lid kan deze voor z~n vacantie's lenen, mits ze niet 
voor een afdelingskampje nodig z~n. 

Ook z~n er verscheidene kampverslagen van KNNV zomer- en 
andere kampen te leen. 

Inlichtingen: tel. 05780-12083. 
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Een langgekoesterde wens ging eind juni van dit jaar in ver
vulling toen w~ koaB zetten naar Jutland, en van Frederikshavn 
overvoeren naar Gateborg om kennis te maken met Zweden. 
We hebben er geen sp~t van gehad. Met een zekere weemoed lees 
ik ons reisverslag nog eens weer door. 
Zeker, het is een tamel~k duur land, levensmiddelen en kam
peertarieven liegen er niet om, en het aantal kilometers 
bedroeg meer dan 5000 in 24 dagen, ofschoon we alleen het 
zuidel~ke middendeel bezochten. Maar wat een ongerepte plan
tengroei, wat een beschermde en uiterst goed behoede natuur
gebieden, voorzien van duidel~ke voorlichting. 
Het is natuurl~k ondoenl~k een beschr~ving van de hele reis 
te geven en ik zal me dan ook beperken tot wat impressies en 
hoogtepunten. 

Het verschil in klimaat liet zich onmiddell~k vaststellen 
door de voorjaarsbloei, die nog niet afgelopen was. Overal 
seringen, tulpen, bloeiende kastanjes en in het bos nog 
bosanemonen en dalkruid. Maar tegel~kert~d de zomerbloei. 
Opvallend waren de rijke wegbermen, vaak met prachtige groepen 
lupine, in blauw, roze en wit. 

Ons eerste verbl~f was in Trcllh~ttan, aan het V~nermeer. Daar 
maakt en we een wandeling door de sluizenc omplexen. De vier oude 

houten sluizen uit 1800, die een verval 
van 34 meter moesten overbruggen om de 
scheepvaartverbinding tussen Stockholm en 
Gateborg mogel~k te maken, lagen nu gesi
tueerd in een prachtig wandelgebied vol 
bosooievaarsbek,bospaardestaart, scherpe 
boterbloem en knikkend nagelkruid. Van deze 
laatste soort vonden we een vergroeid ex
emplaar met 16 kroonbladen, waaruit in het 
midden weer een stengel ontsproot met 
bloemknoppBn, een doorwas. Ook de groene 
bladeren waren afwijkend. Ik las ergens 
dat ook Linnaeus die daar gevonden had, 
een erfel~k belaste plek dus. 

Op een excursie naar de Halleberg, een 
natuurgebied in de buurt, ontmoetten we 
onze eerste zevenster, rondbladig winter
groen, knollathyrus, gevlekte orchis en 
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leverbloempje. Zevenster is een 15 cm. hoog bos
plantje met 7 kroonblaadjes van de Sleutelbloem
familie, dat voornamel~k in de noordel~ke regio
nen groeit. Zuidel~kst verspreidingsgebied is 
Drente, waar het sporadisch voorkomt. 1) no0 lr&.c(. 
Het leverbloempje met z~n blauwpaarse bloemdek 
was grotendeels uitgebloeid. Het is verwant aan 

de witte en gele bosanemoon, maar 
heeft heel karakteristieke drielobbi
ge bladen. 

Een andere, onvergetel~ke impressie 
kregen we iets noordel~ker, langs het 
vänermeer, toen we na een tocht door 
bloeiende koolzaadvelden en tarweak
kers in een bosr~ker streek stopten 
voor koffie. Het plekje nab~ het par
keerterrein leek een bloeiende rots
tuin. Heel veel driekleurige viooltjes, 
steenanjertjes, grasklokjes, vleugel
tjesbloem, knolsteenbreek, middelste 

ganzerik, noords walstro en zweedse zandraket. Die laatste 
drie moesten natuurl~k wel achteraf op naam gebracht worden, 
want ze zijn b~ ons niet zo bekend. 

Na een dagje cultuur in de geboortestreek van Selma Lagerl3f 
in Rottneros en Märtacka in het Fryksdal (Värmland) koersen 
we naar Dalarna, waar al duidel~k rustiger wegen z~n en don
kerder naaldbossen. Hier komen nog steeds bruine beren voor. 
In de voor hen natuurl~ke omgeving is een berenreservaat ge
sticht, waar men de beren van beschermde wandelpaden en uit
ziehtspunten kan waarnemen. 
De dieren vinden er natuurl~k voedsel, doen er hun winter
slaap en er worden ieder jaar jonge beren geboren, ~adat op 
deze wijze de aanwas voorlopig is verzekerd, terwijl de moge
l~kheid om ze waar te nemen heel gunstig is. 

In het noordelijk deel van Dalarna bezoeken we het natuurgebied 
Hamra, liggend in de z.g. Finnmark, zo genoemd naar de Finse 
immigranten, die in de l6e eeuw hier kwamen als houthakkers. 
Z~ Jieten hun sporen na in nederzettingen en namen van bergen, 
water en moerassen. 

Uit de Finse t~d stammen ook veel van de 200 tot 250 jaar ou-
de dennen en sparren. Het eigenlijke "Kronpe.rk'' (27 ha) is in 
1909 als eerste nationale park gesticht. Het is een onaange
tast oerbos met grote delen moeras, die slechts toegangel~k 
z~n over houten boomstammen. Met laar~en aan lopen we als op 
evenwichtsbalken. Onder de oude dennen en sparren is een be
groeiing van dwergberk, blauwe en rode bosbes en de kruipende 
braamsoort, rubus chamaemorus, die later oranje vruchten 
kr~gt, maar nu volop bloeit. Verder lavendelbei of andromeda, 
veenbes, waterdrieblad, zonnedauw, één arig wellegras, wat er
gentiaan, heel veel rendier- en veenmos en oaardmcs, hangend 
van de boomtakken. Enige beveiliging tegen muggen was overi
gens wel geboden. 

Een tweede wandeling maken we 
wat ho~erop, b~ het oude 
Tandsjonborg-stationnetje. En 
weer wachten ons een paar ver
rassingen. Er groeien daar 
veel beukvarens, prachtig van 
tint en f~n van structuur, 
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veel witte variëteit van de bosooievaars
bek, heel veel zevenster en ogentroost, 
Polygonum viviparum, de duizendknoop met 
boven-aan de pluim roze bloempjes en on

deraan rode broedbolletjes. En dan tot 
slot maar liefst twee mij onbekende soor
ten van de Wintergroenfamilie: Ten eerste 
het éénbloemig wintergroen (Monesis uni
flora), eerst voor een vreemd soort par
nassia aangezien, omdat het alleenstaande 
witte bloempjes heeft met veel meeldraden 
en ten tweede ramischia (Orthilia secunda), 
met een rozet van bladen, langwerpig, 
spits gekarteld, als kleine e.ppelblaadjes, 
en een trosje gelige bloempjes, naar één 
kant gekeerd. 

Hamra was onze noordel~kste punt. We hou
den nu wat zuid-oostel~k aan en str~ken 
neer in Nora, vanwaar weer allerlei mooie 

plekjes te bezoeken z~n, als b~voorbeeld Alvhyttan, een be
schermde groeiplaats van orchideeën. 

Het is een verrukkel~ke, landel~ke omgeving, met kleine gehuch
ten en veel water. Aan de oever van het meer zien we een hele 
familie ganzen, 4 volwassenen met zeven jongen, die ons niet 
erg bekend voorkomen. Het bl~ken Canadese ganzen te z~n, die 
vroeger in Engeland en Zweden z~n ge1mporteerd. Ze hebben een 
zwarte kop en nek,met een witte band, het l~f is bruinig met 
een lichtere borst en witte vleugelstreep. Ze zitten rustig 
op een landtongetje, maar kiezen na een poosje onbescheiden 
waarnemen onzerz~ds toch het ruime sop. 

We vinden er akeleien, veel grootbloemcentaurie en grote ke
verorchis. Iets verder is een waar bloemenparad~sje. Daar 
groeit tussen het kaphout de gevlekte orchis in heel wat ex
emplaren, de trollius of kogelbloem,ons .. in de folder beloofd, 
heel veel kleine schorseneer, dotterbloemen, beemdkroon, veel 
rondbladig wintergroen en een soort spaanse ruiter in vergro
te editie (Circium heterophyllum). 

Onderweg naar Örebro zetten we b~ een ·kerkhof
muur onze stoeltjes uit voor koffie en zitten 
met de voeten in de bospaardestaart weer tus
sen de plantaardige vondsten: Hoge rood-roze 
lelies met bladkransen, de Turkse of Martagon
lelie, perzikbladklokjes, roomse kervel, 
Christoffelkruid en een muurvaren, zwartsteel 
genaamd. 

Een heel ander gebied bezoeken we de dag erna. 
Het is het Natuurreservaat Garphyttan, een park 

·bestaande uit bos, kleine velden en tuinen, 
afgewisseld met heuvels en steengroeven. Het 
ligt in een oude, gecultiveerde landstreek en 
was vroeger buitengoed van m~neigenaars. 
Het is een prachtig gebied en het eigenl~ke 
natuurmonument heeft schitterende bloemenweiden. 
Hele velden met lelietjes van dalen, die je 
echter zelden bloeiend tegenkomt, veel donker
paarse akelei, trollius, veel van de fraaie 
pekbloemen, voor het eerst primula's, uitge-



bloeid overigens, zeer in het oog lopen
de oranjelelies, een niet thuis te brengen 
vuilpaarse gentiaansoort, margriet, vleu
geltjesbloem, gulden boterbloem, ratelaar 
en veel bunias, een forse gele crucifeer, 
die ik eigenl~k niet kendeo 

Onze tocht gaat verder over Stockholm en de 
oostkust zuidwaarts, want het doel van on
ze volgende reisweek is Öland. Maar cmdat 
dit eiland eigenl~k een hoofdstuk apart 
is en het stukje toch al wat uit de hand 
loopt, zal ik het voorlopig hierb~ laten. 

We houden een onv6rgetel~ke indruk over 
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van de schitterende land~chappen veelal 
weerspiegeld in meren, rustige wegen en een 
rijke flora. 

Rawti.sc'hia.. (<Xth\lr'~ 
~ec.""V'I~ Gerda van Sloten. 

P.S. De zevenster groeit ook vlak b~ Epe. 
Inlichtingen b~ de redactie. 

De laatste dag was letterlijk en figuurlijk het hoogtepunt van 
ons achtdaags abonnement op de Zwitserse spoorwegen. Niet alleen 
met de trein hadden we gereisd, maar ook schepen en tandrad
baantjes brachten ons in de septembermaand van 1987 naar de 
streken, waar we wilden wandelen. 

De voorlaatste dag waren we blGven steken in het Rdndal b~ 
Disentis. Het had ons al verbaasd, dat alle hotels en kamers 
bezet waren door militairen. En hoewel er een oefenterrein op 
de Oberalp is, had hun verblUf een andere oorzaak. 

's Middags hadden we, komende van Chur, de trein in Tavanasa 
moeten verlaten om over te stap~en in een moderne postbus. En 
bij het ons zo bekende Trun, uit een vroeger K.N.N.V.-kamp be
gonnen de verwoestingen aan de spoorweg. De dalbodem was bedekt 
met een laag sediment, soms naar schatting wel 80 centimeter 
hoog. De RUn miste aan beide zijden zo'n drie rden bomen, die 
kennelijk door het woeste water waren meegesleurd. 

We hadden het kunnen weten, de berichten over de ramp na de 
zware regenval van juli en augustus hadden een bescheiden 
plaatsje in onze krant gehad. Overal waren wegenbouwers, mili
tairen en vele anderen met groot materieel bezig om wegen en 
spoorwegen te herstellen. 

Die la~tste dag begon rustig. De trein bracht ons over de 
Oberalppas naar Andermatt. Onderweg waren er op deze hoogte 
boven de boomgrens wel enige puinstortingen, maar vastgelegde 
begroeide puinwaaiers met hun meanderende beken waren in de 
meerderheid. Dan zie je van boven af opeens het Ursenendal, 
waar Andermatt als een speelgoedstadje in ligt. Haar het dal 



hePft een vreemde kleur, een grijze dalbodem met een enorme 
puinwaaier aan de rechterzijde even voorbd Andermatt. Beschul
dig de Zwitsers niet van het rUcksichtlos kapven van bomen, 
want deze puinwaaier begint ver boven de boomgrens op een 
steile helling, waarop ook niet geskied kan worden. 

In het klein hadden we in het 
geomorphologische K.N.N.V.-kamp, 
dit voorjaar gehouden in de Vlaam
se Ardennen, al iets geleerd over 
de erosie, ontstaan door afschuiving· 
Maar de puinwaaiers voor ons bd " 
Andermatt tarten iedere beschrdving 
Veel water neemt naast fijnkorrelig 
materiaal ook grote stenen mee. 
Wie heeft niet een bergrivier hare 
rommelen na een heftige regenbui? 

Dat materiaal' uit zddal of 
bergwand wordt meegenomen naar de 
dalbodem eH door het geringere ver
hang aldaar zal het zich daar neer
leggen. Zo wordt langzamerhand (en 
dit jaar snel!) een puinwaaier 

Als er veel puin naar beneden komt, wordt de rivier in het 
hoofddal opzij gedrukt of geblokkeerd. Bd de ramp met het 
Franse kampeerterrein was er sprake van zo'n blokkade; ten
slotte breken de opgehoopte watermassa's in groot ~eweld er 
door heen. 

Uit de dikte van het neere>;elegde materiaal valt op te maken, 
dat de rivier de Furkareuss hier enkele malen versperd is ge
weest en het dal over een breed oppervlak onder water heeft 
gezet. 

Wd troffen het, want na Andermatt nu geen treintunnel - de 
spoorbaan was verderop helemaal verdwenen - maar een po~tbus 
over de Furkapas. Pas 50 kilometer verder was van de verwoes
tingen niets meer te bespeuren. In het schitterende Niederwald 
in het Rhênedal mochten we weer overstappen op de trein, een 
geologische ervaring rQker. Want wat is ~~n miljoen jaren in 
de geologie? Stel dat het eens in de honderd jaar zo regent als 
in 1987, dan komt dat in de miljoen jaren 10.000 keer voor! 
En u mag uitreleenen hoever dan het Reussdal kan zdn opgevuld. 

Maar ik zie wel die boer nog staan, die mistroostig voor zQn 
land staat: een kale vlakte met merkwaardige zandige strand
vormen. Zdn schop stelt niets voor en ook een bulldozer zal 
hem dit keer niet kunnen helpen. 

Dik Koopmans. 

De schoonste wolkenvormen dragen in zich 
de bedreiging van de storm. 

Ruskin, Modern Painters II. 



IN Iil! \/Ol T'SPOOR VAN t:LN liEtliGt 
We hadden een lange zonnj~e dag door het vriendel~ke heuvel
land van Toscane en Urnbrie gereden, de kaart leerde ons dat 
we flink opschoten. Het was druk op de autostrada del Sol 
maar de talr~ke afritten naar Perugia tapten de snelweg flink 
af. Na de laatste verruilden ook w~ de autostrada voor een 
binnenweg. Nog 'n 20 kilometer - maar recht voor ons, midden 
op de helling van een grote hoge heuvel zat een heldere, ros
sige vlek. Het kon maar één ding z~n: Assisi! 

Op die heuvelhelling, een kwartiertje lopen van Assisi hebben 
we 14 dagen uiterst plezierig en comfortabel gekampeerd. De 
camping beitand uit kleine terrassen, oude ol~fgaarden. Er 
waren wat jon~ ol~ven en ~jnstokken aangeplant: elke Italiaan 
met een paar vierkante meter eigen grond doet dat. 

We hadden een prachtig uitzicht op een breed, vaak nevelig 
dal. Achter ons, boven de ol~fgaardjes waren de heuvelhellingen 
bebost. Tussen het gr~s en brons van de pas uitgekomen eiken 
zaten hier en daar felpaarse plekken van de judasbomen. 

Deze overdadig bloeiende vlinderbloe
mige (Cerris siliquastrum) is direct 
te herkennen aan z'n grote niervormi
ge bladeren. H~ vertoont het voor ons 
vr~ onbekende, maar in de tropen alge
mene verschijnsel van de "stambloei". 
De bloemtrossen zitten niet aan jonge 
loten maar komen uit dikke oude takken, 
zelfs uit de hoofdstam. 

De heuvel waarop Assisi ligt - ik 
kan beter van een berg spreken, want 
de Monte Subasio was 1300 m hoog - is 
onderdeel van de Apenn~nen. Die z~n 
in dit gebied niet zo erg hoog, ik denk 

dat ze hier de 2000 m niet halen. Het gebergte bestaat uit 
een aantal geisoleerde bergcomplexen met afgeronde toppen. 
De hoogste delen z~n boomloos, niet omdat ze boven de boom
grens liggen, maar omdat ze, vooral door hun meestal geringe 
steilte, geschikt waren voor beweiding. Het landschap doet 
in de hogere delen daardoor soms aan de Vogezen denken. 

Maar de begroeilng van deze mediterrane bergen is heel anders, 
want klimaat en bodem z~n volkomen verschillend. 
Bestaan de toppen van de Vogezen uit kristall~n gesteente, 
dit deel van de Apenn~nen bestond uit een •• harde oude kalk
formatie. Het was de tijd voor de orchideeèn en we hebben 
dan ook ons hart opgehaald aan tientallen prachtig bloeien
de soorten. Alleen over die orchideeënvondsten zou al een 
lang artikel te schr~ven z~n! Een van de weinige soorten die 
op de hoge bergweiden massaal voorkwam, was de vlierorchis. 
Het is een van de weinige Europese orchissen die gele bloemen 
heeft, er kwamen trouwens evenveel rode exemplaren voor! 
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De meeste andere soorten kwam je wel gere
geld tegen, maar nooit meer dan met een paar 
exemplaren ervan tegel~k. 

Een b~zondere versch~ning voor ons was 
ook de aspergeorchis. In z~n jeugdstadium 
-een dikke paarsige beschubde stengel
herkenden we hem eerst niet. Het is een 
van de orchideeënsoorten dieQeeft van or
ganisch afval en zelf geen bladgroen 
vormt. 

Die hoge weiden hadden niet veel alpiens-· 
één keer vonden we wat voorjaarsgentiaan
tjes -maar ze droegen wel een enorme 
bloemenr~kdom.Van onze eerste wandeling 
over de Monte Subasio zullen me alt~d de 
velden witte dichtersnarcis~es b~bl~ven. 

De laatste wandeling in 1 t zelfde gebied, 
nauwel~ks 14 dagen later, toonde een heel 
ander beeld: nu overheerste het blauw van 
de weidesalie, doorspikkeld met de witte 
sterretjes van de vogelmelk. 

Lager, en op hete zandhellingen was de flo
ra ons minder vertrouwd. Witte, gele en ra
se zonneroasjes bepaalden soms het beeld. 

We kwamen een kalkhelling tegen, uitslui
tend begroeid met een tap~t van wondkla
ver, zo massaal bloeiend dat het zelfs op 
een afstand een enorm geel laken leek. 

Niet ver daarvandaan bloeiden gele zonne
roosjes en allerlei blauVB en roods zo massaal 
en fel van kleur dat het geheel de schreeuwe· 
rige onechtheid van foto's in een kwekers
catalogus had. 

Het viel niet mee om aan de echt mediter
rane soorten namen te geven. We kwamen 
meestal niet verder dan het geslacht en voor PA-ARSC:. AsPf.Rue.oRC.To~IS 
zover ik aantekeningen maakte kom ik vermeldingen tegen als 
"een ereprijs", "een ganzerik", "een crocus". 

Herhaalde speurtochten in boekwinkels in grote steden en toe
ristische oorden leverden geen hulpmiddelen op. Een boekje 
over de natuur van Umbrië bestond eenvoudig niet. Na deze 
ervaringen, aangevuld met de herhaalde constatering dat 
mooie wandelpaden op kaarten in het terrein meestal niet be
stonden~ begon het tot ons door te dringen, dat de Italianen 
niet geinteresseerd z~n in de natuur en dat de toeristen ko
men voor de cultuur, de historie of het geloof, maar niet 
voor de natuur, hoe uitbundig die ook mag z~n. 

Wat dat betreft z~n de Italianen slechte leerlingen van 
hun aanbeden Franciscus, de heilige van Assisi. 
Want je kunt dan wel glimlachen om de bekering van een wolf 
- het toeristisch handelsmerk van Gubbio - en om het preken 
voor de vogels en de vissen, maar Franciscus voelde zich dui
del~k sterk verbonden met de hem omringende natuur. 



En Assisi mag dan vanwege Franciscus een toeristisch bede
vaartsoord zijn -compleet met een supermarkt van religieuze 
souvenirs in de basiliek- toch wordt zelfs een verre buiten
staander geintrigeerd door die broodmagere, gedreven man 
in een versleten bruine p~ die eenvoud en soberheid preekte 
-een element van verzet tegen de weelde en de macht waaraan 
ook de kerk zich te buiten ging moet daar toch wel in hebben 
gezeten. 

De laatste poging om botanische literatuur te vinden deden 
we in Perugia. Op de derde verdieping van een middeleeuws 
palazzo was het natuurhistorisch museum gehuisvest. Het was 
een boeiende belevenis. Een oude dame leidde ons -enige 
bezoekers- rond. Ze had ooit Frans geleerd maar dat was ze 
vergeten. Het museum was een pakhuis van met opgezette dieren 
volgestouwde vitrines dat nog lang niet aan de twintigste 
eeuw toe was. In het botanisch gedeelte mochten we als grote 
gunst even in het herbarium kijken. 

En er was een leestafel. Maar helaas, het enige botanische 
boek was de flora van Italie. H~ leek als twee druppels wa
ter op onze (oude) Reukels en hoewel h~ er als nieuw uitzag 
was h~ in 1934 gedrukt ••••• 

Behalve de planten in de lagere delen van het bergland 
gaven ook de bossen ons het gevoel in een totaal ander 
flora-gebied te z~n. De bergen zijn vooral begroeid met loof
bos. Dat heeft echter een laag en open karakter. Hoofdbestand
deel zijn vaak eiken en essen, maar dan wel andere soorten 
dan wij kennen: bijvoorbeeld de donzige-en de hulsteik en de 
pluim-es. Als struiken kom je ook bij ons onbekende soorten 
tegen als pruikeboom en bezembrem (spartium)(in Ned.niet wild). 

Hogerop, dus in een klimaat dat meer op het onze lijkt, vind 
je dan beuken, meelbes, meidoorn, hazelaar, sleedoorn, 
haagbeuk. .. 
De bossen zijn rijk aan onderbegroeiing. 
Plaatselijk vonden we massaal bloeiende 
cyclamen (cyclamen repandum): iedere 
keer weer een belevenis! 
Wat ons heel erg opviel was het voor
komen van allerlei planten die we hier 
als stinzenplanten kennen. Op een be
paalde berg groeiden sneeuwklokjes, 
gele anemonen, anemone blanda, voor
jaarshelmkruid, crocussen, blauwe 
druifjes, voorjaarshelmbloem. 

Franciscus moet veel hebben rondgezwor- cvcLAM~N REPA~ou~ 
ven in deze streek. 

Natuurliefhebbers zullen er geen spijt van hebben zijn 'sporen 
letterlijk te volgen. Voorbij de kluizenarij op de Monte Subasio 
zullen ze geen Italianen meer tegenkomen, maar des te meer 
bloemen. 

Henk Menke. 
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Reizend door Normandi~ op weg naar een K.N.N.V.-zomerkamp in 
Bretagne, waren we verscheidene dagen onderworpen aan de gril
len van het vochtige Atlantische klimaat. We hadden dus veel 
regen, maar dat hoort erb~. 
Een kort bezoek aan het strand tussen Cap Gris-Nez en Cap-Blanc 
Nez in het noorden stond op ons programma. 

De camping op het strand van Wissant, waar we startten, lag er 
triest en verlaten b~. We hulden ons in truien en imperm~ables 
en sjouwden langs een zeer verlaten en zeer breed strand aan 
de voet van de immense kr~trotsen van de Kanaalkusto Dezelfde 
kr~trotsen liggen aan de andere kant van de zee b~ Dover. 
De zee is hier vroeger doorgebroken en beeft het Nauw van Ca
lais gevormd. 

Het eerste dat opvalt is de s~ilte van de rotswand, die uit 
zeer witte kalk bestaat. Je kunt ermee schrijven! Er waren heel 
weinig schelpen op het strand. Zoveel te opvallender waren 
de grcte massa's mooie, rondgepol~ste stenen die er lagen. 
Allemaal vuursteen zo te zien. Vuursteen is t~dens een veel 
warmere periode in de kalk zelf gevormd. Door erosie van de 
kalk vallen de vaak zeer grillig gevormde vuursteenknollen en 
stengels uit de afkalvende kust. We zagen dit later heel fraai 
in Le Tr~port dat veel westel~ker ligt. 

Hoe lang hebben de keien aan weer, wind,zand en zee blootge
staan voor ze zo rond werden? Langs de hele Norffiandische kust 
zagen we dit versch~nsel van de gerolde vuursteenmassa 1 s. 
Zelfs in Bretagne, daar waar de krijtkust afwezig is lagen nog 
banken vuursteen voer de kust, aangevoerd docr de zee. 

We vonden het extra leuk dit zo te zien, omdat we in ons 
Hemelvaartkamp in de Vlaamse Ardennen dit jaar precies zulke 
gerolde vuurstenen in de akkers zagen als hier lagen (zie ver
slag vorige Natuurklanken). Prof. Lootens vertelde ons toen, 
dat deze docr uitbreiding van de zee uit de Noordfranse kr~t
kust hierheen waren getransporteerd. 

Minstens even merkwaardig waren de kleiige, zeer donkere banken 
en brokken op het strand. Ditzelfde materiaal, ook een zee
afzetting ligt in lagen onder het dikke kalkpakket van de kr~t
rotsen. Dit bleek de laag te z~n, waaruit de beroemde fossie
len spoelen, waara~n dit strand z~n vermaardheid ontleent b~ 
fossielen-zoekers. Door t~dgebrek en forse regenval konden we 
slechts enkele zwarte brokken van ammonieten oprapen en ~~n 
heel klein, maar fran glanzen~ exemplaartje van deze fossie-
le inktvissensoort. ~ ~ ~-~--=-~ _ 

In de huizen van de streek vonden we de -~. - "---~ , ='- -!:_~""" 
gerol~e vuurstenen ook weer terug. In Nor- 1, , 3.:~ f~ ~ ." )v) 
mandie is menige tuinmuur of .gevel ver- <,\...., r ~ ~ ~ 
sierd met rijen of vlakken van dit ma.teriaal ,J --~ 

van de streek. ~~~,~~~~~~~~~~ 
Er is nog iets opvallends in de Normandische 
huizenbouw. 



Oude boerderijen, maar ook stadshuizen zijn in vakwerk opge
trokken. Een houten raamwerk, meestal zwart geteerd, met daar
tussen een opvulling van rijshout, leem en mest, dat met wit
kalk is afgepleisterd. Deze vorm ,van bouwen houdt abrupt op 
ter hoogte van Caen. Hier begint nl. een hardere kalksoort 
uit de Juraperiode. Van deze bestendiger rotsen kun jegoed 
huizen bouwen, dus was er geen vakwerk nodig. Zo interpreteer 
ik tenminste deze overgang. 

De invloed van de eeuwenlange Noormannenrheerschappij en de 
vermenging van deze blonde mensen met de fransen is trouwens 
ook overal merkbaar. Veel blonde fransen en noors aandoende 
kerken en huizen. 

In Bretagne, midden op het schiereiland van Cotentin begint 
de granietbodem waar Bretagne voor een groot deel uit bestaat. 
Hier bouwt men dan weer met graniet. Je kunt zo aan de huizen
bouw zien wat voor' bodem er het meest voorkomt. 
De Michelingidsen van Normandie en Bre~agne g~ven uitstekende 
informatie over de geologie van de streek (hoewel bet moei
zaam lezen is in het frans!)e 

MANCHE 

0 

Baie de la Seine 

1 

Ll I i' Df. M 1 c \-1 1?-\..IM ~10 5 ~HOR.!"\ AH Dl!; 
1. , 

~: 
Aan de plantengroei is ook heel goed te zien, waar de bodem 
kalkrijk is en waar niet! In de Suisse Normande, een vrij berg
achtig gebied wat verder het binnenland in ter hoogte van 
Caen liep de grens van de beide soorten kalk net tussen twee 
heuvels door en we konden ook dit duidelijk zien aan de wijze 
van verwering 'en de plantengroei. 

Bij Cap Gris Nez, waar we op de terugreis nog weer even rond
snuffelden, komt een zeer duidelijke kalkflora voor met veel 
(helaas uitgebloeide) orchissen, grootbloemcentaurie, wond
klaver, gipskruid e.d. terwijl we op de granietbodem 
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van Bretagne naast veel voor ons ongewcne planten 
ook veel oude bekenden zagen van de Veluwe, zo
als struikheide, muizeoor, hazepootje, maar 
ook het uit het Middellandsezeegebied oprukken
de mooie grasje hazestaart om in de dierenna-
men te blijven. 

In de buurt van Plévenon, waar het K.N.N.V. 
kamp was, zijn b.v. ook schitterende heidevelden, 
deels droog, deels vochtig. Ze lopen tot pal 
aan zee. Deze Landes-de-Fréhel (Fréhel is de 
naam van de kaap)liggen op de hoogvlakte die 
daar licht golvend is. 

We staan hier op zeer oude bergen die totaal 
afgesleten zijn, net als in de Belgische Ardennen. 

De heiden waren van een ongekende schoonheid 
eind juli. De rose dophei bloeide massaal en 
daartussen door lichtte het warme geel van 
bloeiende gaspeldoorn op. En dit alles met op 
de achtergrond een diepblauwe zee, als de zon 
wilde schijnen. 
Over de andere planten van deze kustheiden wil 
ik in een volgend stukje meer vertellen, anders 
wordt dit verhaal onleesbaar. 

Eén aspect wil ik nog even noemen. Door het 
zeer vochtige maar niet koude zeeklimaat groei
en hele wouden van adelaarsvarens buiten de 
bossen en bedekken grote oppervlakten. Ze be
hoeven de beschuttende, vochtige bosatmosfeer 
niet, zoals bij ons. Ook een vochtminnaar als 
de tongvaren kunt je hier midden op de heide 
tegenkomen. 
De rotsen hebben weer hun eigen specifieke 
flora. 

Grcots is de mjze waarop rivieren en beken in 
zowel Normandië als een deel van Bretagne in zee uitmonden. 
Zeer brede, trechtervormige wadvlakten vormen ze aan de 
kust. De sfeer op zo'n blinkende vlakte bij eb is vaak heel 
bijzonder. In één van deze estuaria ligt de bekende Mont St. 
Michel, een vreemde hoge rots met kerk, klooster en dorp en 
zeer veel toeristen. Net zo'n vreemde eenzame rots ligt in 
het binnenland, maar dan zonder toeristen. 

Met onze kampgenoten zwierven we veel langs de rotsachtige 
granietkusten, over kleine en grote stranden en op de wad
vlakten. We zochten er de vele soorten, vaak zeer kleurige 
schelpen, vingen garnalen, visjes en krabben. We bewonder
den de miniaquaria die bij eb tussen de rotsen achterblijven 
en waarin de mooie zeeanemonen en vreemde zakpijpen huizen. 

Merkwaardig waren de zeer natte bosjes langs de beken. 
Bovenop was de hoogvlakte meéstal voor agrarische doeleinden 
in gebruik, maar zo'n steil beekdal leent zich daar slecht 
voor. De beekdalbossen hebben een oerwoudachtig karakter, 
wat op zichzelf al boeiend is. Maar het meest merkwaardige 
is, dat je, stroomafwaarts lopend, vaak heel onverwacht op 
het wad terecht komt. De beek heeft dan inmiddels telkens 
bredere slibranden gekregen doordat het zeewater bij vloed 
diep het beekdal indringt. Het verschil tussen eb en vloed 
is heel groot. 



Je vindt daar pal naast de eiken van het hellingbos b.v. 
wier en zeekraal, zeeaster en de fraaie heemst bloeien er. 

V?o~ wand~lingen z~n de paden in de Landes geschikt en de 
rlvlerbosJes, z~ het veel moeizamer te begaan, ook wel. 
E~. natuurlijk de stre.nden en kustpaden. In het binnenland 
z~n ~eel wegen v~rhard in dit deel van Bretagne, wat pretti
ger 1s ov de flets dan lopend. 

Op de vondsten van planten en dieren t~dens onze vacantie 
aan de Atlantische kusten wil ik in een volgend stukje 
aandacht wij deno 
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Waar en wa1~neer 1"omt eP-n oplettende wandelaar zom&.ar voor de 
vcet weg niet minder dan een 20-tal bloeiende orchidee~r van 
verschillende soort tegen biLnen een straal van naar schat
ting hoogstens 2 kilorr:eter? Dan moet h~ toch wel enorm bef
fen! Zu1ke boffercts waren wjj tijdens onze laatste vacantie, 
toen we in Frankr~k logeerden in de omgeving van bet gehucht· 
Castang, niet ver van Souillac. 

Castang ligt op een kJ eine kalkrijke causse (hoogvlakte) met 
ciiep uitgesleten, smalle dalletjes, afwisselend bezet door 
bes, akkers, weiden en veel braakliggende, stenige terreinen. 
Prf~cies in de goede tijd arriveerden we, in de laatste week 
van mei.. Een aantal soorten was volop in bloei, halverwege 
ons verbl~f meestal verwelkt, een andere groep begon pas 
voorzichtig te ontluiken, de vroege bloeiers overlapperd. 
Bovendien was bet ideaal groeizaam weer voor de orchideetjes: 
vochtig, heerl~k wamin~aar guur en koud buiten de zon, af 
en toe drukkend, met als gevolg een paar hevige onweders. De 
verrassingen in de pl.antenwereld maakten, dat we die paar 
buien graag voor lief namen. 
11 Vacantieobs·essie 11 schreef Bauke Terpstra vorig jaar boven 
een artikel om 7~n zoeken naar crchideetjes te typeren. Het 
verging ons net zo. Naarmate we meer met deze merkwaardige 
plantenfamilie in aanraking kwamen, werd ons enthousiasme 
groter en zochten we intensiever verder. 
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Al meteen de eerste dag na onze aankomst 
werden we getroffen door de grote hoe
veelheden mooie, helderroze Pyramide
orchissen (Hondskruid) in de bermen en 
tussen het gras op grazige plekken. 

r Ook de forse, lichtgroene kwasten van 
de bokkenorchissen-in-knop vielen direct 
op, ze stonden ongeveer op dezelfde 
plaatsen. 
Deze twee soorten kon eigenl~k niemand 
over het hoofd zien. Het hondskruid werd 
dan ook b~ handenvol geplukt, meegeno
men en thuis of in de restaurants in 
vazen geschikt. De bokkenorchissen liet 

men ongemoeid en terecht. Toen ze naderband gingen bloeien 
behoefden we onze neus maar in de wind te steken om ze te 
vinden. Vreemd van geur, vreemd van vorm, vreemd van kleur 
z~n de bloemen van de bokkenorchis. De kleur laat zich rris
schien het beste omschrijven als licht-vuilgroenig met iets 
vuil-paarsigs. Hierrree vergel~kbare kleuren zagen we nog b~ 
enkele andere soorten, bij de typische poppenorchis bijvoorbeeld. 
Zo was er een exemplaar met groenachtig-gele bloemen met iets 
lichtbruinigs langs de randen en een ander tooide zich met 
grasgroene helm en lip, waaraan iets paarsige randen. 
Op een totaal andere standplaats ontdekten we de grote ke
verorchis. Ergens in een bos stonden twee fikse planten te 
bloeien in een afwijkend gedeelte. Het bos was overal samen
gesteld uit hoofdzakel~k eiken, haagbeuken en veldesdoorns, 
maar hier overheersten met een ondergroei van adelaarsvaren, 
de tamme kastanjes. Behalve de keverorchissen bloeide er 
een schitterende bosorchis. Dezelfde combinatie troffen we 
elders tot in bijzonderheden nog eens aan. En alwéér die groe
nige, onopvallende kleur b~ de bloemen van de keverorchis 
met kleine roodbruin-paarsige randen. 
Van het bos naar een stenige heuveltop 
is soms maar een eindje. Tijdens de 
wandeling viel ons oog puur toevallig, 
terwijl we iets pal ernaast onderzoch
ten, op een kleine keverorchis, groenig 
bloeiend in de schaduw met zijn ongeveer 
7 centimeter lange stengel rechtop in 
wat armetierig mos. Een uitgespoeld zuur 
hoekje? 
Dat recht overeindstaan is dik~~ls een 
kenmerkend trekje van orchideeën. Heel 
fier, parmantig bijna, bloeiden zo ook 
de vliegenorchissen en de parasitaire 
paarse asperge-orchissen. Wonderlijke 
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verschijningen, de laatste met zeer fraaie bloemen, meestal 
op schaars begroeide, stenige grond, al dan niet langs de 
kant van de weg. 

Veel "gewoner" zag daarbij vergeleken de li ebtpurperen manne
tjesorchis er uit, overigens een per streek variabele socrt 
volgens de boeken. 
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Eenvoudig van uiterl~k misschien maar met verborgen schatten. 
De knollen bevatten zeer veel bassorine, een op zetmeel ge
lijkende stof met hoge voedingswaarde, die ook wel .in andere 
orchideeënsoorten voorkomt. Dertig gram per dag zou een mens 
in leven kunnen houden. Door het f~nmalen van de knollen wordt 
wel "salep" bereid, waarvan men dan, Oaa. in zuidoost-
europa een bepaalde drank brouwt. In het laboratorium kan 
men er sommige schimmels mee kweken. 

Niet alleen met de orchideetjes boften we, ock in andere op
zichten hadden we geluk. Verscheidene keren kruisten slangen 
ons pad. Eenmaal wist er ~~n geen uitweg meer, rolde zich 
op en siste dreigend naar ons, zwaaiend met zijn kop. 
Och arme, het was rr.aar een ongevaarlijke Couleuvre-soort 
(ringslangfamilie) en zodra h~ z~n kans schoon zag, verdween 
hij onder het jeneverbesstruweeL Omstreeks de maand mei gaan 
ze m-eer op trek dan anders, zodat ze zelfs nogal eens het 
slachtoffer worden van het verkeer. Tamel~k lang worden ze, 
b~na twee meter en mooi getekend zijn ze, geel(groen) met 
zwart gestreept, naar de kop toe meer geelzwart geblokt. 

Terug naar de orchideeën. Heel wat namen slaan we over, maar 
de prachtige b~enorchis mag toch niet ontbreken. In Wilde 
Planten dl I staat te lezen: "Het Geelhartje is tezamen met 
de Zeegroene Zegge en Trilgras een goede indicator voor b~
zondere omstandigheden, m.a.w. waar deze drie soorten te
zamen voorkomen kunnen we zeldzaamheden verwachten." 
Deze opmerking is wellicht gemaakt in het kader van Neder
landse omstandigheden, maar toch ••• 
We stopten even langs de weg om een paar graslelies te be
wonderen. Ze stonden midden tussen trilgras en zeegroene 
zegge en meteen daarop ontdekten we een hele r~ b~enorchis
sen. Toen schoot ons het geciteerde zinnetje te binnen. 
Het kon niet uitbl~ven: nauwkeurig rondspeurend vonden we 
het nietige geelhartje, witte sterretjes met een geel hartje! 

Wie deze streek eens wil bezoeken kunnen we nog vertellen 
dat een route van de Grande Randonn~e (in boekhandels en b~ 
V.V.V.'s te koop) het zuidel~k gedeelte van genoemde causse 
in oostwestel~ke richting doorsn~dt (oversteekt). Het is 
werkel~k de moeite waard, een stukje Frankr~k waar de 
toerist nog b~na het r~k alleen heeft. 

S.A. Remmelts-Geerlings. 

Spreuk op een kleine grot in België 
·------ -----

TOl L 1 AMI QUI PASSES EN CES LIEUX 

SOUS CONSCIENT QUE LA NATURE EST LJ.I VIE 
. , / 

L.A DJi:TRUIRE: EST UN PEU TE DETRUIRE 
' ' PROTEGE LA ET 1'U TE PRCTEGERAS 

CECI F.ST UN CONSEIL DUVALA 

(J~ vriend, die deze plaats passeert, 
Wees je bewust dat de natuur het leven is 
Haar vernietigen is een beetje jezelf vernietigen, 
Bescherm haar en je beschermt jezelf 
Dit is een waardevol advi8s.") 
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Om de aansluiting op het eerste deel van dit verhaal te ver
gemakkel~ken staat hieronder nog een keer het plaatje dat een 
indeling van de hoofdvormen van de wolken laat zien. Ook volgt 
hier nog even de betekenis van de indelingen waarop het sche
ma berust. De letters L, M en H betekenen: Lage, Middelbare 
en Hoge bewolking (over de begrenzingen hiervan is in het 
eerste deel van dit verhaal wat gezegd). De andere indeling 
is: 
I. Bewolking die een ononderbroken laag vormt van (grote) 

horizontale uitgestrektheid en die van onderen gezien 
egaal van uiterl~k is. 

II. Een wolkenlaag die of verdeeld is in min of meer losse 
elementen,"schaapjes", schollen, banden, of indien geslo
ten, toch aan de onderkant duidel~k gegolfd of geribbeld 
is. 

III.Hier z~n twee wolkentypen ondergebracht: 
(1) Wolken die, van beperkte horizontale omvang z~nde, 

zich verticaal ontwikkelen: cumulus (stapelwolk), 
cumulonimbus. 

I-I 

L 

(2) Hoge wolken bestaande uit losse veren, pluimen of 
draderige structuren: cirrus (windveren). 

I II III I. CS ::: cirrostratus 
as ::: altostratus 

CS cc ei ns ::: nimbostratus 
st ::: stratus 

cc ::: cirrocumulus 
ac ::: alt'ocumulus 
SC ::: stratocumulus 

as ac 

+ 1 1-· 

ns ct st SC cu, 

I I. 

I I I. ei ::: cirrus 
CU ::: cumulus 
eb ::: cumulonimbus 

Wanneer straks op de verschillende ontstaansMjzen van ver
schillende wolkentypen wordt ingegaan, zal over de diverse 
vormen ervan nog wat meer gezegd moeten worden. Hier worrle 
aTieen nog even herhaald dat de twee typen met "nimbus" 
("nimbo") in hun naam zich onderscheiden doordat hieruit 
neerslag valt in de vorm van regen, sneeuw of (b~ de cumulo
nimbus mogel~k ook) hagel, terMjl stratus of geen of hoog
stens motregen (slechts heel kleine druppeltjes) uf motsneeuw 
kan geven. 

Wolken ontstaan, zoals bekend, door condensatie van in de 
lucht aanwezige waterdamp tot druppeltjes. Die condensatie 
treedt op als de waterdamp oververzadigd raakt, d.w.z. als 
het waterdampgehalte van de lucht een bepaalde drempelwaarde 
overschr~dto Die drempelwaarde, die we de verzadigingswaarde 
van de waterdamp noemen, hangt af van de temperatuur: 
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b~ hogere temperatuur is h~ hoger dan b~ lagere temperatuur. 
Oververzadiging, en dus condensatie, kan ·derhalve veroorzaakt 
worden of door verhoging van het waterdampgehalte of door 
verlaging van die drempelwaarde, d.w.z. door verlaging van 
de temperatuur. 

Van deze twee manieren is nu voor het ontstaan van wolken de 
tweede -dus afkoeling- verreweg de belangr~kste. Alleen b~ 
sommige vormen van mist in koude lucht boven water (of natte 
bodem) kan verdamping van het (warmere) water oorzaak van 
condensatie in de lucht z~n. Mist -een wolk die op de aarde 
rust, zou je kunnen zeggen- kan op verschillende manieren 
ontstaan, maar dat is een onderwerp apart, waar we maar 
niet op ingaan. 

Dus afkoeling van lucht als voornaamste oorzaak van wolken
vorming. Nu kan afkoeling ook weer op verschillende manieren 
veroorzaakt worden. ·om te beginnen gewoon door afgifte van 
warmte aan een koudere omgeving. Dit kan plaats vinden als 
de lucht op een koudere ondergrond ligt, b~voorbeeld wanneer 
de aardbodem door nachtel~ke uitstraling sterk afkoelt 
en dan warmte aan de lucht onttrekt; het is dan weer mist 
die eventueel kan ontstaan. Ock als warmere, vochtige lucht 
boven kouder zeewater komt kan op deze manier mist ontstaan. 
Maar in de vr~e atmosfeer is een andere ~jze van afkoeling 
van lucht voor het ontstaan van wolken dominerend, namel~k 
afkoeling door expansie van opst~gende lucht. Lucht, die 
door een of andere oorzaak omhoog gaat, komt daardoor onder 
lagere druk en zet daardoor uit; die expansie kost energie 
en wanneer daarin niet door toelevering van energie (in de 
vorm van warmte) van buitenaf wordt voorzien, wordt die 
energie aan de eigen inwendige warmte van de opst~gende lucht 
onttrokken en deze koelt dus af. Zolang daarb~ nog geen 
condensatie van waterdamp optreedt bedraagt deze afkoeling 
ongeveer 1oc. per 100 m st~ging. Afhankel~k van het water
dampgehalte van de opstijgende lucht (in verhouding tot de 
verzadigingsw~arde) en de hoogte waartoe de lucht opst~gt 
kan dit tot condensatie en dus tot wolkenvorming leiden. 
Het niveau waarop dit gebeurt heet het "optillingscondensa
tieniveau". Wanneer de opstijgende lucht zo hoog komt dat 
de temperatuur tot beneden ooc. gedaald is, dan zou men 
kunnen verwachten dat de ontstane (of ontstaande) wolk uit 
~sdeeltjes, ~skristalletjes, gaat bestaan. 
Dit gaat in de atmosfeer echter niet zomaar. Ook b~ tempera
turen onder nul ontstaan door condensatie in de vr~e atmos
feer (in tegenstelling tot r~p aan de grond) niet meteen 
ijskristalletjes, maar druppeltjes; en reeds aanwezige wolken
druppeltjes gaan b~ een temperatuur beneden occ.cok niet 
meteen bevriezen. Tot ver beven het oo C.-niveau bevatten 
wolken onderkoelde waterdruppelt jes (dit geldt ook voor 
mist b~ vriezend weer). Wil bet tot de vorming van ~skris
talletjes in de wolk komen, dan z~n daar de zg. vrieskernen 
voor nodig. Deze z~n kleine m~nerale stofdeeltjes die een 
kristalstructuur hebben die geschikt is om als basis voor 
de vorming van een ~skristalletje te dienen. 
Natuurl~ke vrieskernen bestaan vooral uit bepaalde in de 
atmosfeer verstoven kleimineralen, waaronder vooral de stof 
genaamd kaoliniet effectief is. Ook met zulke vrieskernen 
begint de vorming van ~skristallen echter pas b~ temperaturen 
van omstreeks -looc. (Er z~n uit experimenten wel stoffen 
bekend ~ie h~t beter doen, b.v. zilverjodide, dat vries-
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kernen levert die het al bD ~3°C. doen, doch in de atmosfeer 
komen deze stoffen van nature niet voor). 

Het niveau waar in wolken de DSvorming begint noemt men het 
"ijskiemniveau". Dit speelt nu een belangrijke rol bij de vorming 
van neerslag. Het is namelDk gebleken dat, als neerslag van 
enige betekenis uit de wolken valt -en dit geldt óók voor 
echte regen (d.w.z. niet voor motregen, die uit veel klei

nere druppeltjes bestaat)- deze wolken in het algemeen tot 
boven het DSkiemniveau reiken. 
Het ontstaan van behoorlDke regendruppels in wolken verloopt 
dan overwegend via eerst ontstane DSdeeltjes, die in hun val 
groeien door het aanvriezen van onderkoelde druppeltjes lager 
in de wolk en beneden het oo- niveau eventueel smelten tot 
regendruppels (of niet, dan kan er hagel of korrelsneeuw val
len uit een cumulonimbus). Volledigheidshalve moet hier wel 
even gezegd worden dat in de tropen zeer hoog reikende 
cumulonimbi wel buien kunnen leveren zonder dat het Dskiem
niveau bereikt is. 

OpstDgende lucht, daar gaat het dus om. Dat omhoog gaan kan 
nu op verschillende manieren, door verschillende oorzaken 
gebeuren. Het kan op kleine schaal of op grote schaal 
plaats vinden, de opstDging kan heel geleidelDk z~n, gepaard 
met een gel~kt~dige grote horizontale verplaatsing, of b~na 
verticaal omhoog. 

We beginnen met dit laatste geval, dat aanleiding geeft tot 
de ontwikkeling van stapelwolken. 
Voorwaarde voor zulk een ontwikkeling is een atmosferische 
toestand die men onstabiliteit noemt. Hieronder verstaat men 
in de weerkunde een toestand waarb~ een onderliggende lucht
laag zoveel warmer is dan de erboven liggende lucht, dat 
h~ te licht is om die koudere lucht te dragen; of -wat op 
hetzelfde uitloopt- dat hoger liggende lucht zoveel kouder 
is dan de onderliggende luchtlaag, dat h~ te zwaar is om door 
die warmere lucht gedragen te worden. Het gevolg is dat de 
totale luchtmassa onstabiel wordt; d.w.z.: er ontstaan 
steil omhooggaande en neerdalende luchtbewegingen, die de 
warmere lucht naar boven en de koudere naar beneden voeren. 
Vooral die opst~gende luchtstromingen kunnen soms flinke 
snelheden kr~gen (men noemt ze thermiek; allerlei vogels 
weten daarvan). Het is in deze opst~gende lucht dat zich dus 
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wolken kunnen vormen: cumuli. 
Het hangt nu van de mate van on
stabiliteit en van de hoogte 
waartoe deze reikt af, hoe die 
cumuli zich verder zullen ont
wikkelen. Soms bl~ft het b~ 
kleine wolken, men zegt wel eens 
"mooi-weer-cumuli"; de meteoro
logen noemen de soort: "cumulus 
humilis". Men kan dan vaak mooi 
zien hoe de platte onderkanten 
van deze cumuli in één horizon
taal vlak liggen: het optillings
condensatieniveau. B~ hoger rei
kende onstabiliteit kan de verti
cale ontwikkeling echter verder 
gaan en kunnen hoge stapelwolken 
groeien (cumulus congestus is de 
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soortnaam) en eventueel buienwolken, cumulonimbi. 

In de slotfase van z~n ontwikkeling kan een cumulonimbus 
wat men noemt een "aambeeld" vormen. Het bovenste deel van 
de wolk, dat inmiddels helemaal "verijsd" is, spreidt zich 
dan z~delings uit en kr~gt een vorm die op een aambeeld 
lijkt. Dit deel ziet er dan min of meer "harig" uit en het 

CUM l.l \..0 I'IIM GLl~ 
ME-T AP>MBE.E.L.C> 

kan tenslotte het enige z~n dat er 
van de wolk overbl~ft- een grote 
dichte pluk cirrus is het dan ge-
worden (cirrus densus). 

Men noemt het typische patroon van 
naast elkaar optredende opwaartse 
en neerwaartse bewegingen, die het 
gevolg z~n van wat we onstabiliteit 
van de luchtmassa hebben genoemd, 
convectie. Die onstabiliteit, die we 
voor de duidelijkheid wel verticale 
onstabiliteit zouden mogen noemen, 
kan uit de aard der zaak op twee ma
nieren veroorzaakt worden: of door 
sterke verwarming aan de onderkant 
van de luchtmassa of door sterke af

koeling aan de bovenkant. In het eerste geval kan het op zon
nige dagen, zoals gezegd, bl~ven b~ kleine cumuli, maar het 
kan ook uitlopen op hoge stapelwolken, buien en zomerse 
warmte-onweders. Het tweede geval treedt op b~ koufronten met 
kou-inval in de bovenlucht en kan de typische voorjaars-, 
herfst- en winterbuien (eventueel zelfs met onweer) leveren. 

Tegenover deze wolkenvorming in steil omhoog gaande lucht staan 
als andere uiterste de gevallen van zeer geleidel~ke st~ging 
over grotere horizontale afstanden, in welke gevallen ook 
heel andere wolkentypes kunnen optreden. Hier valt allereerst 
te noemen de maar al te bekende wolken- en neerslagvorming 
rondom de kern van een depressie. De lucht gaat daar van al-
le kanten spiraliserend om de kern heen binnenwaarts en ge
leidel~k omhoog, met alle gevolgen van dien -bewolking voor-
al in de vorm van altostratus en nimbostratus. 

Een andere manier van geleidel~ke opst~ging, die meer in één 
richting gaat, krijgen we b~ opglijding of opstuwing tegen een 
hellend vlak. Dit gebeurt b~voorbeeld tegen de helling van 
een bergrug. Maar het vindt ook plaats in de vr~e atmosfeer, 
namel~k langs een warmtefrontvlak of een koufrontvlak. Een 
warmtefront op de weerkaart(veelal gekoppeld aan wat men 
noemt een frontale depressie) hangt in de ruimte samen met 
een scheidingsvlak tussen warmere en koudere lucht, welk vlak 
een heel kleine helling heeft (b.v. 1:100), zodanig dat de 
koudere lucht als een wig onder de warmere lucht ligt 
(zie figuur, waar de helling qus zeer overdreven is). De 
warmere lucht gl~dt nu b~ het opdringen van het warmtefront 
tegen de helling van het frontvlak op en dit geeft aanlei
ding tot een typisch samenhangend systeem van cirrostratus 
(in de hoogste delen)- altostratus- nimbostratus. 
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Bij de nadering van een warmtefront 
(dat zich in onze figuur naar rechts 
verplaatst) neemt men de frontale 
bewolking in die volgorde waar: 
eerst -soms nog vooraf/GGgaan door 
cirrusvegen- de hoge sluier van 
de cirrostratus (waarin b.v. een 
kring om de zon of de maan kan 
optreden door lichtbreking in de 
~skristallen), dan steeds lager 
en donkerder de altostratus en 
tenslotte de nimbostratus. Dit is 
de min of meer "klassieke" opeen
volging die echter natuurl~k niet 
alt~d en overal zo gezien wordt 
waar een warmtefront in de buurt 
is. 

In tegenstelling tot het warmtefrontvlak heeft een koufront
vlak als regel een steilere helling. 
B~ de passage van een koufront (óók vaak aan een depressie 
gekoppeld) schuift de erachter opdringende koude lucht onder 
de warmere en dringt deze naar boven. De wolken- en neer
slagzone is hier smaller, het wolkensysteem staat steiler dan 
b~ een warmtefrontvlak; ook kan 
hier gemakkel~k onstabiliteit 
bij optreden. 

Tegenover deze grootschalige 
processen van wolkenvorming 
staan bepaalde kleinschalige, 
waaraan we tenslotte nog aan
dacht moeten besteden. z~ geven 
vaak aanleiding tot heel mooie 
vormen. 

a..\:to cum u \u5 
me-t c..onvect ie 

Om te beginnen een soort convec
tie door onstabiliteit op klei
ne schaal, d.w.z. binnen een 
niet dikke laag in· de vrije at- goW'W'o\K.en -ClUcDCLIIT\Lih.l5 
mosfeer, waardoor met name wol-
kenvormen van de categorie II 
van ons schema kunnen ontstaan, zoals schaapjeswolken en wol
kenvelden met een golfachtige structuur (altocumulus undula
tus b~vQorbeeld, dit golfachtige slaat overigen~ alleen op 
het uiterl~k). Hier plaatje hierb~ maakt het proces wel dui
delijk. 
Daarnaast z~n er dan ook nog de echte golfwolken, d.w.z. wol
ken die inderdaad door een golvende luchtbeweging op zekere 
hoogte ontstaan. In de opgaande tak van de golfbeweging treedt 
dan condensatie op, ten gevolge waarvan de "gol.fkammen" gemar
keerd worden door wolkenbanden. 
Tenslotte moet nog gezegd worden dat niet al.le wolkenvormen 
regelrecht zo "geboren" zijn. Maar al te vaak is er een omzet
ting van de ene vorm in een andere. Zo kunnen grote stapelwol
ken door afplatting en horizontale uitspreiding wel eens een 
stratocumulusveld opleveren. 
Ook kan b~v. een altostratus door openbreken overgaan in een 
altocumul.us. Er is niets zo aan verandering onderhevig als 
wolken. 

P. Groen. 
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Eigenl~k begon het vorig jaar al, toen we een prachtige fascia
tie of bandvorming zagen van de dauwnetel. Een aantal dauwne
tels aan de rand van een akkertje in volle bloei is al een 
fraai gezicht; als er dan nog een plant tussen staat, die een 
meervoud van het normale aantal van die paarsgelipte bloemen 
draagt, is het helemaal een bijzonder gezicht. De stengel be
stond uit een aantal stengels die aan elkaar gegroeid zaten 
waardoor deze vreemd plat uitgegroeid was en een groot aantal 
bloempjes dicht opeen droeg. 

We zien dit versch~nsel ook b~ paardebloemen. Doordat de paar
debloem meestal in· grote aantallen optreedt, is de kans zo'n 
vergrote paardebloem met bandvormige stengel te vinden, heel 
groot. Wie er op let, ziet er elk jaar wel een of meer. 

Toen we deze zomer in Bretagne (verslag van deze vacantie 
elders in dit nummer) op een van de daar zeldzame kalkweitjes 
aan de kust verzeild waren geraakt, viel ons oog op een dikke 
knots van een distelachtige plant. Pas toen we er omheen ge
wone driedistels zagen bloeien, begrepen we dat we hier met 
een fasciatie van de driedistel te doen hadden. Het middelste 
bloemhoofdje was wel 6 cm in doorsnede en stond op een heel 
dikke steel. De andere bloemhoofdjes zaten dicht tegen de 
grote bloem aangedrongen en waren ook groter dan normaal; 
het geheel vormde een bloemconcentratie van wel een decimeter 
in doorsnede! Een driedubbeldikke driedistel dus, die natuur
l~k op de foto moest. 

I 
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In september hadden we het voorrecht in 
\JINGË.Q\-\OEO~KQL.l\0 een prachtig zijdal van het Rhonedal in 

Zwitserland te kunnen wandelen. Het was 
het dal, waardoor het treintje naar Cha
monix in Frankr~k r~dt. We waren in Les 
Marécottes uit dit treintje gestapt en 
wandelden naar boven langs de wand van 
het steile dal. Het WPA warm weer, we 
genoten van landschap, bloemen en vele 
vb nders, die met name op de kalkweiden 
vlogen, we bewonderden de ingenieuze hoe
renhouwknnst die zich hier manifesteert 
in ooor de zon zwartgeblakerde houten 
}1_11 i ze !1. 

Al speurend naar vlinders viel m~n oog 
o~ een mij geheel vreemde bloem. Nu is 
dat niet zoiets bij zonders, want de plan
tenwereld van de Al-pen kent zeer vele 
bloemen. Bet vreemde was, dat ik meemie 
een primula te zien, wFJt. in saptemher wel 
oneewoon is. Het bleek echter helemaal 
geen primula te z~n, maar een vlasleeuwe
bekje, of vlasbekje zoals het tegenwoor
dig heet~ De bloemen van deze exemplaren 
hadden echter een zeer ongewone ~orrr. 
Inplaats van het langwerpige geel met 
ora.nje bloempje met zijn lél.nge spoor 
iets heel anders: deze bloemen vertoonden 

L hor~"<~ cu::~l _ 
2 _c~n~~m. de zogenaamde pelorievorm, die er totaal 

anders uitziet dan de gewone. Inplaats 
van één spoor ~et nectar, staken er Laar 

beneden toe v~fsporen uit de bloembodem. Deze was ook verbreed 
en naar boven toe werd een soort zak gevormd die él_.r·. w. be
kroond was met een mooi oranje ringetje. Het hele geval was 
dus zoals je dat noemt alzijdig symmetrisch, terwijl de gewone 
bloem dat beslist niet is. Zulke pelorjevormen zien we nogal 
eens optreden bij vingerhoedskruid. Dan verschijnt er, meestal 
bovenaan de bloemtros één grote bloem, di.e :r:iet"scheef" lS 

zoals de andere vingerboedskruidbloemen. 
Inplaats van een nauwe ingang te hebben, staat deze pelorische 
bloem wijd open en is volkomen symmetrisch. Een groot aantal 
kroonslippen staat regelmatig naar alle kanten uit te stralen. 
Deze zomer bewonderde j_k nog zo 1 n pelorie in de tuin van ons 
medelid de heer Remco Me~er in Epe. 
Men ziet in deze pelorie&n een terugval van de in de loop der 
tijden "aangepaste" bloem naar een oervorm. We moeten daarbij 
bedenken, dat e0n bloem een gespecialiseerde vorm van een tak 
met bladeren is. De vormen, die we nu b~ Flanten als vlas
bekje en vingerhoedskruid (trouwens uit éen familie) zien, 
z~n zeer sterk ingesteld op het bezoek van insecten, vooral 
hommels. Ze worden b~ hun bezoek a.h.w. gedwongen hun rug 
langs meeldraden en stampers af te strijken en 2'.0 kruisbe
stuiving te bevorderen. Een nauwe "bloemkeel" is hiervoor 
voorwaarde. 

Dat er hier en daar een smalbladige weegbree groeit met een 
vertakte bloeiaar inplaats van de enkele aar die we gewend 
zijn, kan ieder die er op verdacht is, wel een keer waarEemen. 
Vaak is de stengel dan ook wat anders van vorm, een beetje 
breder en soms vreemd gedraaid. 



Enkele jarAn geleden vonden we tijdens een excursie een weeg
bree met uj_t zijn "kop" groeiend een aantal stengels met comple
te nieuwe weegbreeplantjes eraan. De ·weegbree vçrtoont dus 
ook neiging tot af~~kende vor~en, iets trouwens om eens op te 
letten bij deze zo algemene plant. 
Dit jaar vonden we verscheidene dubbel- en driedubbelaren bij 
de:z,e weegbree, zowel in onze omgeving als elders. Wat we echter 
nog nooit hadden gezien, was een smalbladige weegbree waarbij 
uit de bloeiaar van onder tot boven blaadjes kwamen groeien. 
Het warE-)n bij na.dere beschouwing eigenlijk kleine weegbreeplant
jes, die zich uit verscheidene bloempjes van de aar hadden 
ontwikkeld. Deze deed zich dan ook voor als een tak met 
blaadjes. En dat is elk bloempje immers eigenlijk. 

De herfst kwam met een massa paddestoelen. 
En kijk, ook hieronder vonden we weer a.fwijkende vormen. 
In een plantsoentje· vlak bij cns huis in Epe, .verscheen een 
groepje van een soort franjehoeden op een oude berkestronk, 
waarvan een aantal een vreemde vorm vertoonde. Sommige padde
stoelen hadden een deel van de hoeda.h.w. naar boven omgekeerd, 
waardoor een groep lamellen of plaatjes niet order..telijk omlaag 
hing onder de hced, maar omhoog stak. Bij andere exe~plaren 
stond een hele hoed omgekeerd op een andere hoed, ook met de 
plaatjes naar beven dus; nbg ster-
ker, er bleken franjehoe den te zijr~, waar
bij een complete paddestoel met steel en 
al omgekeerd op de "hoofdpaddestoel" ge
groeid was. Dit alles was géén geval van 
parasitisme, waarbij de ene soort zwam 
van de andere leeft zoals bijv. bij de kost
gangerboleet, die op de aardappelbovist 
parasiteert. 
Samen met Albert Sieders bekeek ik dit 
"geval", een verschijnsel dat ook uit de 
literatuur wel bekend is. Hoe deze vor
men ontstaan is niet helemaal duidelijk. 
Nog even in de buurt rondsnuffelend, 
vonden we in een nabijgelegen stukje plant
soen enkele berijpte russula's, een wat 
somber aandoende paddestoelensoort. 
Wie schetst onze verbazing toen we 
bij deze totaal andere paddestoelenooort 
ook weer zo'n omgekeerde paddestoel met 
hoed en steel op een andere zagen 
groeien. 
Met Albert samen bekeek ik bij hem thuis 
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de afbeeldingen van dergelijke vreemde vormen in zijn uitgebrei
de boekerij. Ik zag daar nog een andere vorm in afgebeeld, de 
zogenaamde pagodevorm en dacht: als je zoiets eens zag! 
Hierbij grceit er een hele paddestoel rechtop op de hoed van 
dezelfde soort. Wie schetst echter mijn verbazing, toen we 
bij de Leemkuil in Tongeren bij·Epe zo'~ pagodevorm vonden bij 
de rossige melkzwam. Fier rechtop was op de bruinrode hoed een 
tweede exemplaar gegroeid. Op zo'n moment heb je geen foto
toestel bij de hand en éém exemplaar pluk je niet zomaar. He
laas was hij enige tijd later niet meer te vinden. Het leven 
van een paddestoel is immers heel vergankelijk en onze tijd te 
krap om elke dag erop uit te gaana (V) 
Misschien, dat een van onze lezem ook wel eens een vreemde vorm 
bij plant of paddestoel heeft opgemerkt? Laat een,s wat van Uw 
ervaringen horen. Els Koopmans-Grom~é 

V P. s. Begin november zagen we zo'n pagodevorm bij de nevelzwam 
(Tongerenseweg). Die kwam wèl op de kiek. 
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Op een van de spaarzame zachte avonden van dit voorjaar liep 
ik naar een bosje b~ Leuvenum, waar ik dassen vermoedde. 
In de nawinter had ik hier tussen de vele holen sleepsporen 
van gras gezien en voor mezelf de conclusie getrokken, dat 
dit wel eens op een bewoonde dassenburcht kon duiden. Even 
had ik nog de illusie een nieuwe burcht ontdekt te hebben, 
maar toen Peter Pfaff met de inventarisatie-atlas aankwam, 
pr~kte op een van de l~sten -m~n plek dus- de naam van ene 
A. Hottinga. Ik had het kunnen weten ••• 

Ondertussen had ik me geinstalleerd aan de rand van een smal 
weitje, waarachter het bosje lag met de dassenburcht. Ik had 
de hoop dat de beesten het zouden believen dit weitje over 
te steken t~dens hun voedseltochten. Op wat vogelzang na was 
het stil en ik werd belaagd door steekmuggen. Opeens brak 
populair gezegd de pleuris uit en een hoog gegil schalde 
door het bos. Het was het hoge gejank van een hond die zwaar 
op z'n falie kr~gt, vermengd met een knorrend gegrom van 
een ander dier. Het lawaai bleef aanhouden en voorzichtig 
looppasde ik heen en weer, om wat te kunnen opvangen van het 
gevecht achter de struiken. Was ik nu maar dichterb~ gaan 
zitten -wat volgens Frans Bosch best had gekund- want ik zag 
niets. Het gegil en gegrom ging echter maar door en aan het 
gekraak van takken te horen waren er drukke achtervolgingen. 

Ik stond nog rechtop met de hljker in m'n ogen, toen uit de 
bosschages een vos te voorsch~n kwam, zo'n 20 meter voor m~. 
Ik mag me vergissen, maar het dier leek wat aangeslagen en 
merkte m~ in ieder geval niet op. H~ of z~ begoL wat doelJoos 
in het gras te "muizen" en ging even later langs me heen 
de houtwal door. 

Eem week later had ik opnieuw een plekje gezocht, maar dan 
wel met wat zicht op het holencomplex. Het was al zo goed als 
donker en ik wilde net naar de auto teruggaan, toen ik iets 
wits zag achter een bult. Even later kon ik met het laatste 
licht twee dassen ontwaren, die wat gingen krabben en met 
elkaar st oei den. 

Nu is bekend, dat een vos vreedzaam met een dassenfamilie 
in eenzelfde gangencomplex kan huizen, maar dat was dus hier 
duidel~k niet het geval. Misschien hadden de dassen wel 
jongen, kwam de vos te dicht in de buurt en was dat de aan
leiding tot deze knokpart~. 

Roel Pannekoek. 



- - ../ /.r-'1 
~ I: M U.-- ~ 1;',- IV:·)'~~ 
w~~~~ IJ!>~ \J'~~ ~ ~~;~~'(}:]{) 

(__eenreactle.~u -· · 
Even een paar opmerkingen naar aanleiding van het artikel in 
de vorige Natuurklanken over het Wisselseveen door Henk Menke. 

Henk noemt hier de scriptie van Paul Terwan, waarin h~ schr~ft 
dat rond 1800 een aanvraag ingediend werd voor het oprichten 
van een watermolen in de Verloren beek. Waarsch~nl~k heeft 
Paul Terwan dat op zUn beurt weer uit onze IUN-scriptie 
(Het Wisselseveen, door J.Broer en R.Pannekoek). Onlangs bleek 
mU, dat dit niet juist is. Of onze gegevens waren niet correct, 
of ~j hebben ze verkeerd geinterpreteerd. Laten we het maar 
op het laatste houden. Hoe zit het dan wel? Naar mUn weten 
is er op dit moment geen boek dat de historie van watermolens 
zo uitgebreid behandelt als "De papiermolens in de provincie 
Gelderland" van H. Voorn (uitgegeven 1985). Een dure pil van 
zo'n 740 pagina's, waarin alle waterrrolens, die ooit gedraaid 
hebben, aan de orde komen. Een eventuele watermolen op de 
Verloren beek komt in dit beek niet voor. 

De Achterste molen wordt natuurl~k wel genoemd. In 1710 slui
ten twee papiermakers een overeenkomst met de boerrichter en 
erfgenamen van Wissel voor het timmeren van een watermolen, 
aanvankel~k Nieuwe Molen genoemd, later Achterste Molen. 

De eigenaar en de pachter van de Rozendaalse molen - nu 
kopermolen - in Zuuk maken hiertegen bezwaar. Een nieuwe pa
piermolen zou de watertoevoer naar hun molen belemmeren. Geen 
bezwaar maken de papiermakers van de Wisselse molens (omgeving 
Korte Blekersweg), zU waren namelUk naaste familie van eerst
genoemden. Op bevel van de Gelderse Rekenkamer "verstonden" 
àe aanvragers zich met de 11 geinteresseerden 11 en kwam het uit
eindel~k tot een regeling, zodat in 1714 met de bouw kon 
worden begonnen. 

Een ander onderdeel uit Henk Menke's artikel, dat een aanvul
ling behoeft, betreft de tarweakker in de buurt van de kampeer
boerder~ van Jonker. H~ vermoedt, dat dit deel is opgehoogd, 
wat in ieder geval in str~d zou z~n met het beste~mingsplan. 

Ik ken de eigenaar vr~et~dshalve goed en heb hem hierover 
11 ondervraagd". En j nderdaad, zijn land is opgehoogd. Maar wel 
iets langer geleden dan sommigen denken. In 1952 namel~k 
heeft de Heidem~. menig laaggelegen perceel opgehoogd met veld
grond. Dit gebeurde op vrij grootschalige wUze. Er lag zelfs 
een spoorlijntje door het veen waarover een aa.ntal kipkarren 
werd geduwd met grond die was· afgegraven van het veld (nu 
bos) westelUk van het Veen, ongeveer waar nu het vogelreser
vaat is. Omdat dat toen dus nog hoger lag dan vandaag de dag, 
liepen de karren eigenlUk vanzelf richting Veen. De lege kar
ren werden gekoppeld en met een paard teruggetrokken. Gemid
deld werd een laag van zo'n 25 centimeter opgebracht en in 
de diepste delen nog wat meer. 
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Tevens werd het gebied gedraineerd met behulp van takkenbos
sen. Men groef om de tien meter sleuven dwars op het perceel, 
van de ene sloot naar de andere. Hierin werden de takkenbos
sen gelegd, welke volgens de eigenaar nog steeds niet verrot 
z~n. Soms raken ze wel verstopt met kwelzand. · 
Deze kwel zorgde er ook voor, dat de dit jaar breed uitgegra
ven sloot langs de kanten meteen weer wegzakte. 

Roel Pannekoek. 

KLAPEKSTERTELLINGEN 

Op de zaterdagen 21 november en 19 december 
houden enkele belangstellenden een telling van 
klapeksters in geschikte biotopen op de 1\':ord
Veluwe. Het doel is inzicht te kr~gen in de 
verspreiding en aantallen van deze interessan
te v~gel. M~nsen die ge!nteresseerd z~n en ~ee 
willen doen, kunnen contact opnemen met: 

Wim van den Bergh 
Vosbergerweg 43a 
Heerde 
tel. 05782-44 7'+ 

WERKGROEPAVOND 

Op maandag 23 november a.s. vindt weer een b~eenkomst van 
de vogelwerkgroep plaats. De B.S.P. (B~zondere Soorten Pro
ject) resultaten komen op tafel en worden besproken. 

De SOVON-nieuwsbrief wordt bekeken. Verder komen aan de 
orde het huiszwaluwenonderzoek van dit seizoen en het 
komende klapeksteronderzoek (zie boven). 

Belangstellenden (SOVON-medewerkers) kunnen b~ Jules de 
Vries opgeven of ze de Atlas v.d. Nederlandse Vogels willen 
hebben. 

Nieuwe deelnemers aan de vogelwerkgroep z~n ook van harte 
welkom. 

Zaal: Alkoof Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
Tijd : 20 • 00 uur • 
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Van de Insectengro~. 

De eerste huiskamerbijeenkomst van de insectengroep is a.lweer 
achter de rug. Er werd nagepraat over het afgelopen seizoen 
en er werden een aantal sublieme insectendia's vertoond. 
Er sprak veel liefde en geduld voor dit moeil~ke onderwerp 
uit! 

De wens kwam naar voren, een avond over waterinsecten te hou
den, misschien wel voor de hele afdeling. Die mogel~hl1eid is 
er zeker. 
Verder is Wout Boomsluiter bereid om de volgende werkgroep
avond (dat is woensdag 9 december, zie programma) over z~n 
ervaringen als imker te vertellen. Ook niet insectengroepers 
zijn welkom. 

Dan bl~kt er ook belangstelling te zljn voor een algemeen 
oriënterende insectenc1.trsus onder leiding van een de,skundige. 
Gedacht wordt aan 5 à 6 avonden in het begin van 1988. 

Wat de waarnemingen van dit jaar betreft: Het schijnt dat de 
dagvlinder die de nare naam van Gehakkelde Aurelia draagt, 
weer wat terugkomt in c1e streek. Drie waarnemingen op. ver
sclüllende plaatsen in onze regio en een zevental exemplaren 
tegelijk op rottend fruit in Salland kvramen ons ter ore. 
Misschien dat ook anderen hem zagen? 

Willen jullie alle waarneroineen mits juist op naam gebracht, 
ca. 1 december inleveren op Bongerdplein 1, 8162AW Epe. 
Vondsten van nachtvlinders en andere insecten zijr~ tevens de 
moeite waard. 

Ook niet-deelnemers aan de insectengroep wordt verzocht hun 
vondsten te melden. We publiceren in het januarinummer dan 
weer een overzicht. 
De denk dat een vlinderrijke 1d.otoop nanleiding kan zijn zo 1 n 
gebiedje te beschermen. Daar kan jeder een bijdrage aan 
leveren. 

De Insectenwerkgroep. 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 

In de laatste Wijerd, orgaan van de Bekenstichting, staat 
een ~Lnteressant artikel over de Ko12.ermolen in Zuuk. Voor 
belangstellenden ter lezing (qf copie). 

Gewerkt wordt aan een bekenpad in de omgeving van Epe. De 
Kopermolen is ongetwijfeld in deze route opgenomen. U hoort 
er nog van. 

Heeft U het bekenpad in Vaassen al eens geheel of ged~elte
lijk gelopen? Gids jes zjjn bij de V. V. V. 1 s of bij Yvonne 
Roelants (adres bij bestuur voor in dit ble.d) verkrijgbaar. 
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Op zaterdag 10 october is weer de b~na traditionele paddestoe
lenexcursie naar Tongeren gehouden. 
Ondanks de slechte weerberichten die het KNMI voor ons in pet
to· had, bleek het een stralende herfstdag te z~L, met tempera
turen dichtbij of boven de 20° •. Jammer, dat er om 10.00 uur 
slechts 8 deelnemers zich hadden gemeld op h'et kruispunt bij 
Tongeren. Dit is helaas een beeld dat zich b~ meer excursies 
voordoet. Vandaar dat ik van de gelegnheid gebruik maak om 
onze leden op te roepen om toch wat vaker naar de excursies 
toe te komen; heus, het is alt~d weer boeiend en verrassend. 

Voordat de eigenl~ke excursie goed en wel begonnen was, werden 
de eerste interessante vondsten al gedaan in de vorm van een 
aantal cantharellen of harrekammen (cantharellus cibarius), 
welke slechts enkele meters vanaf de weg in de berm groeiden. 
De laatste jaren sch~nt deze soort weer een beetje terrein 
te winnen, ge zien het stijgende aantal vondst en. 

Slechts enkele tientallen meters hiervan vermjderd nog meer 
interessante zaken, nl. verscheidene verspreide groepen van 
de kleine stinkzwam (Mutinus caninus) een vertegenwoordiger 
van de Gasteromycetales of buikzwammen. Dit z~n paddestoelen 
waarbij de sporen binnen het vruchtlichaam worden gevormd. 
Pas wanneer dit r~p is kunnen de sporen naar buiten komen. 
B~ de stuifzwammen gebeurt dit door één of meer kleine openingen 
in het omhulsel.· Bij de stinkzwammen groeit de sporenmassa 
nadat deze in het bol vormige" dui velsei"rijp is geworden met 
het boveneind van de steel mee omhoog en kcmt zo met de buiten
lucht in aanraking. Van dit interessante paddestoeltje, een 
kleine uitgave van z~n forser uitgevallen en veel algemener 
familielid de grote stinkzwam, was van vorige jaren slechts 
een enkele vondst bekend. 

Jverigens lezen we over deze paddestoel in 
het boek van Morten Lange, dat deze doorgaans 
vr~ zeldzame paddestoel in sommige jaren in
eens uitbundig _de kop opsteekt. 
Voor het "hoe en waarom" van dit gebeuren is 
tot nu toe geen goede verklaring te vinden. 

In dezelfde omgeving vonden we even later ook 
een aantal exemplaren van de kleine trompet
zwam (Pseudocraterellus sinuosus) een nab~ 
familielid van de eerder genoemde cantharel. 

Deze voor Nederland vr~ zeldzame soort groeit 
doorgaans ondertof in de buurt van beukebomen. 

Door de verschillende deelnemers werden in
'!M~I:S~~~ .."--="-==-'"middels steeds nieuwe vondsten aangedragen, 

waarb~ gezamenl~k werd geprobeerd de juiste 
naam te vinden. B~ t~~fel werd een beroep gedaan op de des-
kundigheid van ons lid Albert Sieders. Dit bracht in de meeste 
gevallen onmiddei~k uitkomst, maar er waren ook een paar 
exemplaren waarvan de naam met behulp van de thuis aanwezige 
lectuur en apparatuur nader moest worden vastgesteld. 



Al met al was de excursie na ca. anderhalf uur, tenminste 
wat betreft de afgelegde afstand, nauwelijks gevorderd. 
Aangezien het de bedoeling was om ook nog een bezoek te 
brengen aan de,aan de andere zijde van de weg gelegen Leemkuil, 
moest er even een "tussensprintje" worden ingelast om ook 
daar onze paddestoelenkennis te toetsen. 

Ook hier waren weer diverse interessante en fraaie paddestoe
len te bewonderen, zoals o.a. de sponszwam en drie vertegen
woordigers van de knolamanieten, dat is dezelfde groep waar 
ook onze meest afgebeelde paddestoel, de vliegenzwam (rood 
met witte stippen) in thuishoort. 
Hier vonden we de dodelijk giftige groene knolamaniet, de niet 
giftige gele amaniet en de zelfs eetbare parelamaniet. Wat 
betreft de eetbaarheid van de laatste zal ik U niet adviseren 
om daarvan gelijk maar een maaltje te gaan plukken, omdat 
verwarring met de overige veelal zeer giftige familieleden 
niet denkbeeldig is. 

Hoewel het gebied rond de Leemkuil nog steeds heel wat padde
stoelen herbergt, krijg je toch de indruk dat het totale aan
tal paddestoelen de laatste jaren geleidelijk terugloopt. 
Vond je hier een jaar of tien geleden nog grote aantallen 
amanieten, nu is het aantal biervan teruggelopen tot enkele 
groepjes van 5 - 15 exemplaren. Een ander voorbeeld is de 
braakrussula, enige jaren geleden nog met ' 
tientallen aanwezig, terMjl je nu moet 
zoeken om hier en daar nog een exemplaar 
te vinden. 

Hopelijk is het een verschijnsel van t~de
lijke aard en kunnen we hier en elders 
nog volop van de fraaie kleuren en vor
men genieten. 

K..J...e..lH~ IR.OMPC:rZwAM 
Voor de volledigheid is hieronder een zo compleet mogelijke 
lijst van alle gevonden soorten opgenomen. 

H.J. van Woerden. 

Coryne sarcaides ~~ Paarse knoopzwam !h:... -~1 • 
Xylaria hypoxylon ~~ · '~--~"" Gewelzwam 
Clavulina cristata - ,

1 
z ~\':'~~\~Wit te koraalzwam 

Sparassis crispa · '~·Grote sponszwam 
Pseudocraterellus sinuosuSi Kleine trompetzwam 
Cantharellus cibarius Hanekam 
Piptoporus betulinus Berkezwam 
Polyporus badius Peksteel 
Trametes versicolor Slfenbankje 
Tyromyces caesius Blauwe kaaszwam 
Lyophyllum decastes Bruine bundelridderzwam 
Tricholomopsis rutilans Koningsmantel 
ArmiJlaria mellea Honingzwam 
Laccaria amethystina Rodekoolzwam 
Laccaria laccata Fopzwam 
Collybia butyracea Botercollybia 
Collybia peronata Scherpe collybia 
Panellus mitis Denne-schelpzwam 
Oudemansiella mucida Porseleinzwam 
Oudemansiella radicata Beukwortelzwam 
Mycena galopus Melksteel mycena 



Mycena haematopus 
Mycena pura 
Amanita musearia 
Amanita phalloides 
Amanita citrina 
Amanita rubescens 
Coprinus comatus 
Coprinus micaceus 
Psathyrella gracilis 
Hypholoma fasiculare 
Hypholoma sublateritium 
Inocybe geophylla 
Paxillus involutus 
Xerocomus subtomentosus 
Russula nigricans 
Russula ochroleuca 
Russula cyanoxantha 
Russula emetica 
Lactarius rufus 
Lactarius turpis 
Lactarius quietus 
Lactarius chryssorrheus 
Lactarius helvus 
Lactarius blennius 
Phallus impudicus 
Phallus caninus (Mutinus c.) 
Lycoperdon perlaturn 
Scleroderma citrinum 
Cyathus striatus 
Ascotremella faginea 
Calocera viscosa 
Helvella lacunosa 

Grote bloedsteel mycena 
Elfenschermpje 
Vliegenzwam 
Groene knolamaniet 
Gele knolamaniet 
Parelamaniet 
Geschubde inktzwam 
Glimmerinktzwam 
Sierl~ke franjehoed 
Gewone zwavelkop 
Rode zwavelkop 
Satijn vezelkop 
Gewone krulzoom 
Fluweelboleet 
Grofplaat russula 
Geelwitte russula 
Regenboogrussula 
Braakrussula 
Rossige melkzwam 
Zwartgroene melkzwam 
Kaneelkleurige melkzwam 
Zwavelmelkzwam 
Viltige maggizwam 
Gr~sgroene melkzwam 
Grote stinkzwam 
Kleine stinkzwam 
Parelstuifzwam 
Aardappelbovist 
Gestreept nestzwamwetje 
Roodbruine trilzwam 
Kleverig koraalzwammetje 
Zwarte kluifzwam 

FOT"O~ ANNEMit.K KOP 
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Excursieleider: Bauke Terpstra. 
Aanwezigen: Bauke, Henk van Woerden, Babette, Laura en Otto. 

Met bange vreze hadden we naar deze middag uitgegeken. De 
hele week was het koud geweest en er was regen gevallen. 
Enfin, alle ellende op een r~tje, maar ziet: Op die dag 
kregen we mooi weer. \ .\.-

Met 5 "man geladen in 2 auto's reden we naar het Van Maanens
pad, parkeerden langs de weg en doken het eerste pad rechts
af richting veen in. 
Onze eerste waarneming betrof een citroentje net toen ~j 
het pad opwandelden. Even later werd onze aandacht getrok
ken door een spinnendoder, een wespensoort die zich gespe
cialiseerd heeft in het verdoven van spinnen als voedsel 
voor het nageslacht. Opvallend is het "nerveuze" gedrag van 
het insect dat zich uit in het verplaatsen van de prooi, 
loslaten, kringetjes lopen met trillende vleugels, de prooi 
weer een eindje verder wegtrekken en het ritueel herhalen. 

Een zandloopkever werd in z~n ren door scherpe mensenogen 
verschalkt en even later gevangen en bekeken. Het is een 
roofkever, die over een paar bolronde facetogen beschikt 
waarmee hij een groot gezichtsveld bestrijkt en ·met een paar 
enorme kaken waarmee hij z 1 n prooi bernach tigt. 
"Loop" kever is eigenlijk een "slome" benaming voor dit soort 
kever. Gezien het feit, dat h~ vanuit de 0-positie in z'n 
karakteristieke schuin omhoog gerichte aanva. lshouding op 
zijn prooi afschiet, zou je hem beter"sp rint"kEwer kunnen 
noemen. 

Even verder aan de rand van het veen kwam een tandem van 
de heidelibel in één zwaai terecht in het net en kon ge
vangen in een potje netjes bekeken worden. 
Hier hadden Bert en Rowan Koster zich b~ ons gevoegd. 
De vier-vlek libel konden we alleen op afstand behljken. 
De vangst van een rode knipter mocht zich verheugen in -
aah's en ooh 1s, zo mooi is dat beest. 

En passant werden spanner (ook wel 
stippelmot, een nachtvlinder), gaas-
vlieg, heideringelrups bekeken en een 
uitgewoonde gal van de harsbuilmot 
op een dennetak getoond. 
D~n heb daar ook de berkebladroller of 
sigarenmaker. Het wonderl~ke is, dat een 
ingebouwde computer.dit kleine kevertje 
zodanig stuurt, dat het met z'n kaken 
een heel speciale gebogen snede in het 
blad maakt. Daarna rolt ze het blad op 
en legt er een eitje in. Het larfje dat 
hieruit komt leeft zo in een beschuttend 
kokertje .. 



Let;. 
Het groentje -groen aan de onderkant en bruin aan de boven
z~de vanè vleugels- genoot ook onze aandacht. 

Verder waren er nog: ,springstaart in vermolmd hout, een 
weekschildkever (ook wel soldaatje genoemd), kniptorren, 
rouwvlieg, slakrups en nog veel meer klein griezelspul. 

Kleine trechtervormige kuiltjes in het zand tegen een rug 
van heide verrieden de aanwezigheid van mierenleeuwen. 
Met een stokje of gewoon met de vinger werd een drietal 
in grootte variërend van 5 tot ca. 10 mm uitgegraven en 
bekeken. Hierb~ vallen op: het dikke achterl~f, de kleine 
kop en een paar enorme kaken, die b~na de helft zo groot 
z~n als het lichaam.De vangtechniek is iets aparts. Stapt 
er een prooi, b.v. een mier op de helling van de trechter, 
dan is hij in feite al het haasje. Bij zijn poging om de kuil 
te'ontvluchten, verplaatst hij los zarid waar hij geen greep 
op' heeft. De mierenleeuw wordt door trillingen van het 
vallende zand op de prooi opmerkzaam gemaakt. H~ werpt dan 
zand naar de prooi, die in een versnelling terecht komt, 
regelrecht in de kaken van de mierenleeuw. 
Het gif uit de kaken verlamt de mier en de maalt~d begint. 
En dan te bedenken dat er uit zo'n larve een wonderl~k 
feeëriek insect voort.komt dat sterk op een waterjuffer 
gelijkt 1 

Interessant was de waarneming van een volwassen zandhage
dis van ca. 15 cm. lengte. Opvallend was de bruine huid met 
prachtige groene iriserende strepen en vlekken. Het beest 
lag lekker te zonnen op een tak van een dode struik, 
vluchtte voor ons tussen het kreupelhout, doch werd door 
Bauke met veel geduld fotografisch verschalkt. Rowan 
wist nog een jong exemplaar te vangen. 

Heideringelrupsen troffen we in hele trossen aan. 
Met de vondst van een cladonia coccifera met z'n prachtige 
vermiljoenrode kopje, werd de excursie beeindigd. 

Ott.o v.d.Broeke • 

. :z.uu.~N \./Y vooR oNs AFVAL ooK e:.E.N coMPo.sïVAT 
AANSC.~AffE.H?" 
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Sinds enige weken kan iedere 
Epenaar voor zeventig gulden 
b~ het Stilerna kringloopcentrum 
in de Stationsstraat in Vaassen 
een compostvat kopen. 
Dit vat kost de gemeente zelf 
f. 120.- zodat het niet onaan
zienl~k wordt gesubsidieerd. 

Wa~m zeJ:f c omJ2..Qst_eren? 

De Vereniging Milieuzorg Gemeente 
Epe is b~ haar ontstaan in 1984 begonnen met aandacht aan het 
afvalprobleem te besteden. 
Dat leek wel nodig want zowel de goev_g~1~.9 afval als de 
samenstelling daarvan maakt de verwerking ervan steeds proble
matischer. De hoeveelheid aangeboden afval per inwoner is 
sterk toegenomen terwijl er steeds meer schadelijke stoffen in 
voorkomen. 
Deze "probleemstoffen", ook wel "klein cbemjsch afval" ge
noemd, hebben ervoor gezorgd dat bedr~ven, zoals de Vuil Afvoer 
Maatschappij (VAM) in Wijster, niet meer in staat is om uit dit 
huisvuil een veiljg soort cernpost te maken. 
Sterker nog, veel van de op de markt z~nde compostsoorten ver
dienen deze naam niet meer. Er z~n soorten b~ die vanwege hun 
gebal te aan zware .rr.etalen puur chemisch afval zijn gewerden. 

De oorzaak van deze onmacht is, dat goedbedeelde pogingen om, 
door middel van ingenieuze scheidingsmethodes, de probleem
stoffen achteraf weer uit het afval te halen, geen succes 
bl~ken te hebben. 

Jammer, want de h.§lft van het gemiddelde huisvuil bestaat uit 
composteerbare stoffen zoals tuin- en keukenafval en deze is 
vanwege de aanwezige probleemstoffen waardeloos geworden. 
Sterker, het moet nog met speciale (dure) voorzorgen worden 
verwerkt (gestort of verbrand) om de probleemstoffen niet in 
het milieu te laten verdw~nen. 

Waarom~m.§§.B1elllke_stimulans? 

In 1986 hebben wij (de Vereniging Milieuzorg Gemeente Epe) 
een Compostnota gemaakt. 
Daarjn wordt gewezen op de mcgel~kheid voer de burgers bun 
afval direct aan de bron te scheiden in composteerbaar en 
niet composteerbaar spul. Het eerste wordt door hunzelf ge
composteerd en het laatste als afval aangeboden,maar wel 
nadat de probleemstoffen ook apart z~n gehouden om apart te 
worden ingezameld. 



De gemeente stelt dan tegen gereduceerde prijs bet VAM-c ornpost
vat aan de burgers ter beschikking. 

Voordeel voor de gemeente: Er wordt minder afval aangeboden 
Voordeel voor de burger : H~/z~ kan op een eenvoudige, weinig 
ruimte vragende stankvr~e manier continu beschikken over 
compost die geen schadel~ke stoffen bevat. 

Het VAM-co.!J'ill_ostvat en informatie daarover. 

Zoals al gemeld kan iedere inwoner van Epe nu b~ Stilerna 
het VAM-compostvat voordelig kopen. Daarb~ wordt schriftel~ke 
informatie voor bet juiste gebruik verstrekt. 

Gezien de directe relatie tussen composteren en de kringloop
processen in de natuur en de kV~Ialijke invloed van chemische 
afvalstoffen daarop, l~kt het aannemel~k dat elke KNNV-er 
z~n/haar kennis hierover zal willen en zal kunnen aanvullen. 

Jan Polman. 

Ruig en bruin staat h~ 
af te knappen in m~n tuin, 
in z~n uitgevallen kruin 
huizen slakken, traag en zwart 

En groot dat h~ groeide 
net een boom uit een sprookje 
vergiftig en boos, met de rest 
van de flora geen flikker te mak~~~ 

En nu dit - zijn bladeren ~~~ ,\ 
eens in groene etages flapperen ~ ~ 
als zemen vol gaten om z~n rabar r~.\ J) 
gelede stam, tochtig en hol fi:;l{!~~~\ .. · .1, 

Oude bereklauw, aan het eind ( 
van je Lat~n midden in de 
zomer door niets gestut dan / 
m~n blik, m~n groene herinnering. I 

J. Bernlef r: 
1

1 
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NIEUWKOMERS 
Het Nederlandse 

dierenrijk is op merkwaardige wijze 
een behoorlijk aantal diersoorten 
rijker dan een tijd geleden. De komst 
van nieuwe rassen die hier oor
spronkelijk nooit leefden heeft twee 
oorzaken: import en grensover
schrijding. Een kijkje naar de stand 
van de Oost-Europese muskusrat, 
de Aziatische wasbeer-hond, de 
Amerikaanse nerts en anderssoorti
ge Veluwse fauna. 
Eerder deze week publiceerde deze 
krant een bericht over de vondst van 
een Amerikaanse roodwangschild
pad in de Loenense Molenbeek. Een 
typisch voorbeeld van import. De 
soort wordt in Nederland ingevoerd, 
is verkrijgbaar in de betere dieren-

. handel en wordt aangeschaft om 
tuinvijvers luister bij te zetten. Een 
exemplaar klautert uit de import
kist, een ander exemplaar ontsnapt 
uit de tuin, een derde ontvangt van 
zijn liefhebbende eigenaar de vrij
heid. 
Natuurkenner Kees Bos van Bos 
Dierenwereld in Holten,· kijkt 
geenszins vreemd op van de vondst 
van een Amerikaanse roodwang
schildpad. "Het is toch vakantie-

. tijd?" luidt zijn simpele wedervraag. 

!
"Ontzettend veel mensim laten die 
dieren los als ze op vakantie gaan. 
Schildpadden vooral. Ik heb trou-' 
wens al gehoord dat er op sommige 
plaatsen cavia's in het wild zijn ge
signaleerd. Die worden kennelijk 
ook losgelaten". 
Zoals in het bericht van gisteren is 
uitgelegd, kan de schildpad welis
waar overleven in ons land, maar is 
de soort niet in staat zich in ons zee-

-- ---- --
klimaat voort te planten. Daarom is 
het niet waarschijnlijk dat de 
schildpad ooit tot de categorie der 
inheemse diersoorten zal promove
ren. 

- . - - -

Voor de wasbeer, een andere geïm
porteerde diersoort, geldt een heel 
ander verhaal. De wasbeer stamt 
oorspronkelijk uit Amerika. Onge
veer acht jaar geleden importeerde 
Duitsland er een· fiink aantal en 
bracht ze onder in parken, dieren

. tuinen en andere afgesloten gebie
den. Die gebieden waren kennelijk 

)
niet zo afgesloten als men dacht, 
want binnen de kortste keren ont
snapte een meute wasberen. Noord-
west-Europa bleek hen te bevallen: 
inmiddels hebben ze zich verspreid 
over grote delen van Duitsland en 
zijn ze ook ons land binnengetrok
ken. 
"Er zijn geen officiële schattingen, 
maar ik denk dat je in Nederland 
toch wel van enige honderden was-

'De wijze waarop thans, reeds ja
renlang, op wilde ganzen wordt ge
jaagd, heeft et•enwel met enig aan
vaardbaar of gericht jachtbeheer 
niets te maken. Integendeel: de 
commercieel geriohte excessen zijn 
symptomen van de ergste soort die 
jachtsnobisme in de hand werke11 of 
aantrekken.' (K. H. Voous) 

'beren kunt spreken'.', zegt Kees Bos. 
De Veluwe is niet hun favoriete ter
rein; wasberen geven de voorkeur 
aan waterrijke gebieden. Bos: "Ze 
zijn verspreid over het hele land. 
Langs de Vecht bij Ommen heb je er 
bijvoorbeeld een heleboel. Ze red
den zich hier best, want het zijn al
les-eters: vruchten, torren, kada
vers". 
Gevraagd naar de positieve effecten 
van de komst van de wasbeer, hoeft 
Bos niet lang na te denken. "Er is er 
niet één. Ja, 't ligt er natuurlijk aan 
hoe je 't ziet; veel mensen zeggen, 
'Goh, wat leuk om zo'n schattigwas
beertje te zien', maar voor.onze na
tuuris 't enkel ellende". VolgensBos 
zijn vooral de bodembroeders, zoàls 
patrijs en korhoen, de klos als de 
wasbeer de jachtlaarzen aantrekt. 
Hoewel er bij Bos' weten nog geen 
wasbeer-nesten gesignaleerd zijn, is 
hij er vrij zeker van dat het dier zich 
hier best in stand kan houden. "In de 
nabije toekomst zou dat wel '!l ern
stige gevolgen kunnen hebben, als 
het er teveel worden". 
Vreemei genoeg, zijn de dieren die 
door import of grensoverschrijding 
in ons land opduiken veelal van het 
vraatzuchtige tyPe, de schildpad 
daargelaten. Wasberen, maar ook 
nertsen en muskusratten behoren 
tot· die groep. De Europese nerts die 
vroeger delen van ons land bevolkte 
bestaat niet meer, zo vertelt Kees 
Bos, maar de laatste jaren heeft zich 
een plaatsvervanger aangediend: de 
Amerikaans nerts. Dit is het ooglijke 
dier dat wordt geïmporteerd voor 
fokkerijen en nerts-farms. Ondanks 
strenge voorschriften, ontsnappen 
en verwilderen er bij tijd en wijle wel 
eens een of twee. "Dat loopt tegen
woordig ook wel in de honderden, 
denk ik", aldus Bos. De nerts maakt 
het de vogels net zo moeilijk als de 
wasbeer. 
Een typisch voorbeeld van grens
overschrijding is de muskusrat. 
Vanuit Tsjechoslowakije rukten de 
ratten jaren geleden op in noord
noordwestelijke richting. In Neder
land is de roukusrat al een gearri
veerde diersoort, ook al mag iedere 
!Jurger er de jacht op openen. De 
muskusrat heeft een nieuwe bedrei
ging met zich mee gebracht, dat 
vooral in ons land serieus moet wor
den genomen, zegt Bos. De rat is na
melijk niet alleen een veelvraat, 
maar ook een verwoed graver. Bos: 
"De hele waterloop in ons land loopt 
gevaar. Die muskusratten graven als 
gekken in de dijken en wallen. Dat 
dier heeft nognooit zo'n mooi gebied 
gezien als Nederland, wat dat be
treft". 

De boommarter uit Warnsborn 
bleek een slim dier te zijn. Nadat 
het een tijd blijkbaar tevergeefs 
aan het dakleer had zitten 
trekken, ontdekte het dat het 
mogelijk was om het sluithaakje 
van de deksel van de· nestkast 
uit het oogje te trekken, zodat 
de deksel kon worden 
opengeklap i. 
Deze verworven kennis kosNe 
verschillende broedende 
koolmezen het leven. 

,,VoûEI-.5'' 
tept ·~ r spechten 

De grootste spechtesaort in ons land, 
de zwarte specht, is volgens de Atlas van 

de Nederlandse Broedvogels al bijna een 
eeuw in opmars. De laatste jaren lijkt er sprake 
te zijn van een bevolkingsexplosie, een versnel
ling van de populatiegroei ten opzichte van de 
voorafgaande jaren. 
De zwarte specht wordt meer en meer aange
troffen in oudere, vaak minder vitale dennen
bossen. Een voorwaarde blijft dat er nestgele-
genheid is, vroeger bij voorkeur in beuken, nu 
ook in oudere naaldbomen. De zwarte specht is 
meer dan de andere soorten in staat om diep in 
het hout en in vermolmde stronken naar insek
ten te zoeken. Meerinsekten als gevolg van door 
verzuring en stikstofovermaat stervende bossen 
zouden de oorzaak kunnen zijn van deze 'spech
tenexplosie'. De toename van zwarte spechten is 
des te opvallender wanneer men mogelijk beper
kende factoren als toenemende recreatiedruk en 
versnippering van het leefgebied in aanmerking 
neemt. 
Een mogelijke achteruitgang van de groene 
specht kan volgens de Brabantse vogelonderzoe
ker Frans Post worden toegeschreven aan de an
dere voedselkeuze van deze soort. Deze specht, 
met zijn heldere alarmroep die nogal mensge
richt als 'lachen' wordt omschreven, eet in ge
ringere mate dan de zwarte specht insekten uit 
de boomschors. De groene specht is gespeciali
seerd in bodemdieren, vooral mieren. De reactie 
van de bodemfauna op verzuring is volgens bo
demecoloog Nico vanStraalen van de Vrije 
Universiteit echter nog niet duidelijk. "In het 
algemeen kun je stellen dat binnen elke groep 
van bodemdieren, of het nu regenwormen, pis
sebedden, springstaarten, kevers of mijten zijn, 
er een verschuiving optreedt van zuurgevoelige 
naar zuurtolerante soorten". Veranderingen in 
biomassa zijn wetenschappelijk nog niet echt 
aangetoond, het vele bodemonderzoek ten spijt. 
Alleen bij mieren zijn er sterke vermoedens en 
dat is precies de groep waar de groene spechten 
het van moeten hebben. Of er ook sprake is van 
vergiftiging door metalen, zoals onderzoekers in 
Zweden constateerden, is nog onduidelijk . 

gno. 
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De waarnemingen zijn voor verantwoording van de waarnemer. 
L~st van waarnemers + afkortingen. 

WE::: .Wim v.d.Berg, FB::::Frans Bosch, EKG::::Els Koopmans-Grommé, 
PG::::P. Groen, AHS::::Agnès Herweijer-Sr.'lit, IWG::::Insectenwerkgroep, 
ZWG:::: Zoogdierwerkgroep, NVD::::Noord Veluws Dagblad, AS::::.Albert 
Sieders. 

Geoorde fuut 

Havik 

Houtsnip 

Huiszwaluw 

Indische gans 

Klapekster 

Kleine 'bonte 
specht 

Kraanvogel 

Kuifduiker 

Lepelaar 

22/8 

19/8 

21/10 

4/10 

22/8 

17/10 
29/10 

24/4 
17/8 

/11 

1/ll 

19/l 

4 ex.' t Bovenwater bij Oostvaar- ZWG 
derspiassen 

cirkelde als een "straaljager" T.Toes 
om een conifeer in de achter-
tuin, Klinkenburg Epe.Bij dui
venfokker duif gegrepen. 

vliegt zich dood tegen een raam ARS 
St.Anthonieweg, Epe. 

Papenstraat, Epe. FB 

zuidel~kste punt Oostvaarders- ZWG 
plassen. 

Tongerense Heide FB 
Renderklippen WB 

Molecaten, Hattem 
gehoord,Norelholtweg, Epe 
(Idske Mulder zag hem daar de
ze zomer ook). 

3 ex. in de Flevopolder 

Willemsvaart, Zwolle (wak) 

l ex. uiterwaarden tussen Olst 
en Wijhe. 
overvliegend westel~ke richting 
autobaan b~ Hattem. 

J.Kuiper 
EKG 

Exc.KNNV. 

J.Kuiper 

P.Verbeek 

EKG 

V 

Oeverzwaluw· C ~~voorjaar. Kolonie b~ het stortgat te J.Kuiper 
Hattem (bestaat al enkele jaren). 

Paapje 31/8 ~ Tongerense Heide, rourageert FB 
met een tapuit. 

Reuzenstern 22/8 2 ex. Oostvaardersplassen ZWG 

Roodhalsfuut 14/10 juv. ex. Heerderstrand WB 

Ruigpootbuizerd 6/9 trekkend met 4 buizerden, J.Ku.iper 
Hattem. 



Sneeuwgans 

Tapuit 

IJsvogel 

Zomertaling 

PLAl'{T El'J 
Agrimonie 

Akkerandoorn 

Akker leeuwebek 

Blauwe knoop 

Dauwnetel 

Driekleurig 
viooltje 

Korensla 

22/8 

31/8 

20/7 

19/9 

23/8 

l/9 

l/9 

6/9 
3/10 

26/8 

l/9 

VI 
Liggend hertshooi 19/8 

Noorse ganzerik 23/8 

Wegdistel aug. 

INSECTE..N 

49. 
l ex. zuidelijkste punt Oost- ZWG 
vaardersplassen. 

~ Tongerense Heide, fourageert FB 
in gezelschap van paapje. 

3 juveniele ex. Grote Wetering Harold 
bij Plakkenweg (mededeling Bosman 
Roel Pannekoek). 

ö' in ven aan de zuidrand v.d. PG 
Tongerense Heide. 

volop berm Stakenbergweg EKG 
bij Vierhouten 

Kuilvoerbult bij Kopermolen EKG 
bij Zuuk 

Kuilvoerbult bij Kopermolen EKG 
bij Zuuk 
Woesterweg, Ernst FB 

veel in bloei,Leemkuil Epe EKG 

4 ex. Dorp Epe. nabij Oenerweg EKG 
rand houtwal 
l ex. Kuilvoerbult bij Kopermo- EKG 
len bij Zuuk 

Berm Stakenbergweg bij Vier
houten 

aan rand van in 't voorjaar 
inp;ezaaid grasveld, Niersen 

Tongeren, paadje paraRel aan 
Tongerense weg 

EKG 

Pn 
'~T 

FB 

Potentilla norvégica. Berm EKG 
Stakenbergweg bij Vierhouten. 
Deze bloemrijke berm is de moei-
te van het bekijken waard. Een 
excursie voor plantenmensen in 
augustus zeer aan te bevelen! 

aan bosrand Nier.sen, waar twee PG 
jaar geleden wat rivierzand 
wa.s gedumpt 

Atalanta sept/oct.veel ex. te zien, o.a. op EKG 

Berke. brandvlerk- 20/8 
vlinder 

afrikaan, budleya, klimapoVeel 
meer dan vorig ,jaa.r. 

Pheosia gnom.a l ex. Heerde IWG 

Bruine vuurvlin
der 

24/8 ~ Pollenseveenweg op witte EKG 

Gammauiltje of 
Pistooltje 

klaver, 1 ex. 

aug/sept.Autographa gamma, opvallend EKG 
vee: ex. overal om en. in Epe -Ln 
tuinen,wegbermen etc. Deze trek-



5o. 

3ehakkelde 
aurelia 

Icarusblél.UWt je 

30/9 

Kleine zamervlin- 20/8 
der 

·Lindepijlstaart 

Piramidevlinder 

ZOOCrt)lERE.N 
Boommarter 

.l, 

22/8 

16/8 

.sept. 

PA D1)E_S TOE.LtN 

AbrikozenrussuJa 15/8 

Akkerchampignons 

Berijpte russula 

CantbarE:l 
of h2.nekarr. 

ll/8 

28/9 

28/9 
10/10 

vlinder treedt in somm~ge ja
ren zeer massaal op. norzaak 
Oübekend. 

op rotte pruimc:m j_n tuin r~rv.r<ole-
nae_y· 

zeer vee.L (zek.er 30) ex, op wit·-· EK~"
te klaver. Vuilstort, Ernst 

Eer:J.i thea aestivaria, l ex. 
Heerde 

IWG 

rups. Op paadje achter AH van W.Colla
Markt naar de Hoofdstraat.Gro- ris 
te oranje rups met blauwe 
"pijlstaart" 

Amphipyra pyramidea (zeer don- ~KG 
kere vorm), tuin Bongerdplein 

omgeving GortE::l. StoJ\: de weg 'NE 
over en bleef op zeer korte af
stand i.n dennmaanplo.nt zitten. 
De dooiergele bef was duidel~k 
zichtbaar 

~ verkeersslachtoffer,Oranje
weg, Emst 
Hoga w<~g, Emst 

Vries 
NVD 

Een groot aantal russula's, AS 
waaroLder de mooie citroengele 
abrikozenrussula(Rus.cbamaeleon
tina) in de berm van de Tong eren
seweg Epe, onder eik en beuk. 

Tientallen ex. ~n een groepje 
cantharellen langs de oude 
Tongerenseweg in Epe. 

(Russula parazurea),vergroei
ingen als b~ Franjehoed. Kruis
purJt _Beekstraat Epe .:zie d\c\a.o.V" 

enkele ex. Hulsborsterzand 
~antLarellus cibarius) • Enkele 
ex. onder beuk.Kruispunt Tcnge
ren. Gelukkjg z~n er dit jaar 
weer hier en daar enkelè cantha
rellen gevonden. 

AS 

EKG 

EKG 
AS 



Dennevoetzwam aug/ oe t. ( Phaeol us schweini t zii) onder den AS 

12/8 

Fraa.ie koraalzwam 31/8 

Franjehoed(spec) 28/9 

Gestreept nest- 11/10 
zwammetje 

Gewone truffelknots- sept. 
zwam 

Grauwe satijnzwam 23/11 

Groene knolamaniet 3/10 

Grootsparige truf-14/9 
felknotszwam 

Kleine stinkzwam sept. 

5/10 

10/10 

Kleine trompet- 10/10 
zwam 

Okergele gor- 23/9 
dijnzwam 

Oliebolzwam 28/9 

bij fam.Koster jn Wissel 
Stenenkomweg Epe 

(Ramaria formo~a), berm van de 
Kolthoornseweg in Heerde, onder 
beuken; een vr~ zeldzame koraal
zwam, eerder gevonden 2941'84, 
zelfde plaats. 

FE 

H.Waanders 

met merkwaardige vergroeiingen, EKG 
v.raarbij enkele ex. met complete 
2e paddestoel omgekeerd op de 
hoed. Kruispunt 
Beekstraat, Epe. 

Kruispunt Tongeren ARS 

verscheidene ex. in mos onder PG 
beuken langs de afrastering van 
het Kroondomein a.d.Elburgerweg 
bij Niersen.Sommige stonden op kor
relige hertetruffel, andere op 
stekelige hertetruffel. 

(Entoloma sericatum) niet alge- AS 
meen voorkomende satijnzwam, 
vochtig berkebosje. Bij fam. 
Koster, Wissel. 

Leemkuil, Epe. EKG 

(Elaphomyces canadensis) 1 ex. PG 
zelfde plaats als gewone truf
felknotszwam. 

(Mutinus caninus) veel ex. in Henk 
tuin, ook duivelseieren ervan. Menke 
Schota.kker, Epe. 
forse groep aan rand Vossebroek,Bauke 
Ernst. Terpstra 
Kruispunt Tongeren op verschil- AS 
lende plaatsen, enkele tiental-
len ex. Merkwaardig is het dat 
dit anders vrij zeldzame padde-
stoeltje dit jaar op veel plaat-
sen massaal tevoorschijn komt. 

(Pseudocraterellus sinuos~s) 
Kruispunt Tongeren,berm v.d. 
weg onder beuk.Een zeldzame 
paddestoel, in onze omgeving 
nog niet eerder gevonden. 

Mv.H.v.d. 
Brink 

(Cortinarius delibutus). Elze- AS 
berk~bosje. In onze omgeving vrij 
zeldzaam. Fam.Koster, Wissel. 

zeker 20 ex~ rand paden Hulst- EKG 
horsterzand. 



b2.. 

Rondkop-truffel-
knotszwam 

Roodbruine tril-
zwam 

Rossige melkzwam 

Stekeltrilzwam 

Wásgele bekerzwam 

Witte koraalzwam 

Wortelende ·boleet 

Zadelzwam 

Zwe.rte kluifzwam 

Draadknotszwam 

1 
·~ 

Goudhoed 

14/9 

10/10 

3/10 

6/9 

22/8 

10/10 

18/8 

17/8 

26/10 

15/9 
l'J/10 

1/ll 

2/11 

(Elaphomyces capitata), 2 ex. PG 
zelfde plaats als gewone truf
felknotszwam. 

(Ascotremella faginea), een Dik Koop-
zeldzame tri1zwam, op beuketak. mans (AS) 

Pagodevorm, zie Franjehoed. EKG 
Leemkuil, Epe. 

Niersen. PG 

(Peziza cerea) op vochtige mat AHS (AS) 
van carava.n. Pelzerpark Epe. 
Niet veel voorkomende bekerzwam. 

(Clavulina cristata). In het EKG (AS) 
gras Leemkuil, Epe. 

of Witte bitterboleet (Boletus AS 
radicans) berm Tongerenseweg 
Epe. Een zeldzame boleet (de
zelfde vindplaats als op 20/9'83 
en 9/8'85). 

(Polyporus squamosus) op berke- EKG 
stronk b~ v.d.Reydenschool Epe. 
Op berk Bloemstraat Epe. EKG 

Niersenseweg 
(He1vella lacunosa). Een voor 
onze omgeving vr~ zeldzame 
k1uifzwam. Leemkuil Tonge-
ren, onder berk één ex. 

massaal op houtstrooisel_, 
plantsoentjes Burgerenk. 
Een soort heel dunne sprietjes 
met het uiterl~k en de grootte 
van dasseharen. 

PG 
EKG 

Wanda 
Koopmans 

Phacolepiota aurea. Nabij Hanen- Eh·.:,,'A,s 
dorperweg Ernst aan rand van met 
huisvuil bemest sparrebos onder 
brandnetels. 
Deze zeer zeldzame paddestoel die 
meestal onder brandnetels groeit, 
werd hier vorig jaar voor het 
eerst gevonden door Dik Koopmans, 
Dit jaar staan er twee groepen 
met enkele zeer forse exemplaren 
erbij. 

N\tU\J 'f.. 'v.JAA'R Nt.MlNGt..N NAAR: 
· 'fRAN~ BOSCH ( ADRE.S VOORIN) 



de 

1s een veren1g1ng 

van natuur I iethebbers 

tussen 12 en 23 Jaar 

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie 
Noordereinde 60 

1243 JJ 's Grave 1 and 

De NJN bestaat uit ongeveer 60 plaatselijke 

afdelingen, met ieder een eigen bestuur. De 

afdeling geeft een afdelingsblaadje uit, waarin 

o.a. de excursies en verenigingsavenden worden 

aangekondigd. Een aantal afdelingen vormen 

samen een distrikt, onder leiding van een dis-

triktsbestuur. Dit bestuur organiseert kampen, 

geeft een blaadje uit en helpt als dat nodig is 

de afdelingen. De NJN heeft ook een hoofdbestuur, 

dat zorgt voor de uitgave van twee tijdschriften 

en de organisatie van de zomerkampen. Leden van 

de NJN ontvangen alle genoemde blaadjes. 

De kontributie van de NJN is f 35,- per jaar. 

IETS VOOR 

JOU? 
Je kunt je opgeven als lid of als proeflid 

IVO SC.I·\UTT"E DE:. LE.€-<.Te 1)3 .91 6L liJ<. E:P~ 
'ji!.L.I'IR,. Ct).fJ!>- IS"O:!.J-

Ook als je gewoon informatie over de NJN of 

haar aktiviteiten wil hebben kun je naar dat 

adres schrijven. 


