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Alweer een nieuw nummer van Natuurklanken. 
Voor de meesten van U een vanzelfsprekend feit dat die 
regelmatig in de bus komt vallen. Toch is dat voor de 
redactieleden wel eens anders. Zo ook deze keer. 
Plotseling werd Els Koopmans ziek, die we toch wel de 
spil van de redactie kunnen noemen, en wel precies op 
het moment dat Natuurklanken gemaakt moest worden, wil
den wij dat deze nog op tijd voor de ledenvergadering 
uitkwam. 
Bij deze wenst de redactie haar van harte beterschap en 
willen we haar bedanken voor het feit, dat ze ondanks 
alles toch nog de essentiële medewerking wist te verle
nen. Bovendien hebben we nu goed gemerkt hoeveel werk 
zij alt~d voor Natuurklanken verzet, nu het ineens op 
onze schouders terecht kwam. Daarvoor alle lof! 

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, is het van 
dat echte_ druilerige weer, waarbij je met een kop koffie 
b~ de kachel gaat zitten. Dat is precies zo'n moment 
om zo'n genoegelijke dikke Natuurklanken in de brieven
bus te vinden en die eens lekker op je gemak te gaan 
zitten lezen. 
In dit nummer o.a. weer een paar excursieverslagen en 
verslagen van onderzoekjes en opvallende waarnemingen. 
En dan nogal wat aandacht voor vlinders met onder meer 
een wedstrijd voor kinderen. Dit in het kader van"l989 
Vlinder jaar". 
Verder de gebruikel~ke rubrieken met o.m. de waarnemingen 
en het programma. Noteer de data meteen in Uw agenda!! 

Nu veel leesplezier en hopelijk tot ziens op een excursie 
of lezing! 

Namens de Redactie, 

I dske Mul der. 
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c, zondag 
12 maart 

donderdag 
16 maart 

VOOl< U'w' AGENDA: 

~~eG~AMMA 
Denkt U er om: VOOR ALLE EXCURSIES EN WANDELINGEN 
EVEN OPGEVEN DAT U KOMT! (tel. 05788-5390, tenz~ 
anders vermeld). 

EXCURSIE IN DE OMGEVING VAN GORSSEL 
onder leiding van Els Hendrikso 
We gaan, wanneer de waterstand van de IJssel dat toe
laat, in de Ravenswaarden naar weide- en watervogels 
~ken en een rivierduintje bezoeken. Ook willen we een 
k~kje nemen b~ het ooievaarsstation. Uitw~kmogel~kheid 
b~ hoog water is het bosgebied b~ 't Joppe, waar we 
in ieder geval een wandeling kunnen maken. 
Els Hendriks woont b~ de IJssel en kenthet gebied zeer 
goed. 
Vertrek: 9.00 uur b~ A.H. in Epe (auto's). 
We hopen ca. 13.50 uur weer thuis te z~n. 
K~kers en waterdicht schoeisel aanbevolen.· 
Vooraanmelding verplicht (tel.05788-5390). 

JAARVERGADERING VAN DE AFDELING 
met na de pauze een quiz. 

Dit is de gelegenheid eens Uw stem te laten horen, met 

~ 
kritiek en ideeën te komen, Uw gehele bestuur eens in 
levenden l~ve te zien en te horen over alle wel en wee 

:vv.r, • van de K.N.N.V. afd. Epe/Heerde. 
Er zijn nog twee bestuursleden nodig! 

De stukken voor deze vergadering worden U op verzoek 
~ 

1 
'\ van te voren toegezonden en ze zijn in elk geval op 

'~ 3·~'\ de vergadering aanwezig. 
-\\\ \\\•' ·\~\ We hopen op een goede opkomst. Laat zien dat de K.N.N.V. 
·~~ C· ··· U ter harte gaat! 
\ N'....=::--~ Tijd: 20.00 uur. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

zaterdag VROEGEVOGELEXCURSIE NAAR IJSSELVLIEDT (bij We ze12l 
25 maart . (b Op dit landgoed b~ Wezep bevindt zich een kolonie Blau

:~,.-·~ we Reigers. De vogels zijn in de nog kale bomen goed te 
, ~-~~.zien. Verder hopen we nog andere bosvogels waar te 
V ;"': -.:.~·fÎ nemen. Bovendien huist er een roekenkolonie. 

<-. .''\'1'""· Voor de wandeling z~n laarzen, oude kleding en ee11. 
~.~\'1 ~ker aan te bevelen. Leiding: Els Koopmans-Gromme. 

Vertrek: 7.30 uur A.H. te Epe (auto's) 
7.45 uur Centrum Heerde " 

Opgaven: tel 05780-12083. 

zaterdag \ ~eenkomst op VOSBERGEN voor de medewerkers aan de 
l april >'- inventarisatie en hen die dit ook willen gaan doen. 

I ~=' \ "-.o:· (In dat geval even bellen naar Els Koopmans 05780-
-~~ ~---- 12083). 
1 ~

7 

Evaluatie en nieuwe plannen, onder leiding van Baron 
~!.~'; ... :- S.v.Deedem en Victoria Kloek. 

~ We komen bij elkaar om 10.3) uur op de boerderij van de 
,.~ ~ ~ familie Kloek. Dat is de boerderij van de Vosbergenweg 

f' gezien rechts van het pad naar het kasteel. 



maandag 
3 april 

~3 
zondag 
9 april 

woensdag 
12 aiJril 
~ 
~~ 

zaterdag/ 

EERSTE CURSUSAVOND "VLINDERS LEREN KENNEN" 
Tijd: 20. 00 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Voor nadere b~zonderheden: zie los inlegvel in dit blad. 

VROEGE VOGEL-ZANG-EXCURSIE IN HET KLOOSTERBOS 
onder leiding van Adrie Hottinga. 

Dit merkwaardige loofbos ligt op een uitloper van het 
Veluwse zand in de Hoenwaard. Geregeld staat b~ hoog 
IJsselwater het bos gedeeltel~k onder water. Ook de 
Hoenwaard zelf is een interessant vogelgebied voor 
water- en weidevogels, die van de d~k af zeer goed 
z~n waar te nemen. Tevens wordt het beschermde gebied 
van de Rezenberg bezocht! Wilt U zich opgeven? 
K~ker en waterdicht schoeisel aanbevolen. 
Vertrek: 6.45 uur van restaurant "Het Mussennest" in 

Wapenveld (aan de grote weg). 

(Vertrek: 6.15 uur van A.H. Epe (auto's) 
( " 6.30 uur centrum Heerde " ) • 
TWEEDE CURSUSAVOND "VLINDERS LEREN KENNEN" 

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

Zie inlegvel-

zondag LANDELIJK MOSSEN-WEEKEND Z lf- QQ\{ (IÇ'_t..) 
15/16 .:P~~.}.'~· .. (Zie Natura voor nadere b~zonderheden) • .5\UURPRAA'T .. ·' ;' _ ... 
maadag 
17 april 

0~0 
c::,R) 

donderdag 
20 april 

DERDE CURSUSAVOND "VLINDERS LEREN KENNEN" 

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

- Zie inlegvel-
EEN ZWERFTOCHT DOOR ROEMENIE EN JOEGOSLAVIE 
Lezing met dia's door de landel~k bekende Apeldoornse 
natuurfotograaf Wil van Schieveen. 
Dit belooft een zeer b~zondere avond te worden, die 
U niet mag missen! 
Neem ook eens een niet-lid mee op deze "zwerftocht". 
Tijd: 20.00 uur. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

zaterdag VROEGE VOGELEXCURSIE van de Vogelwerkgroep. 

~
ril T~d: 5.45 uur b~ A.H. te Epe (auto's) 

........ / · . Kloek. Dat is de boerderij van de Vosbergenweg 
·~·· .-- ~ 6.00 uur Vosbergen bij de boerderij van de familie 

~
7 gezien rechts van het pad naar het kasteel. 

zaterdag 
6 mei 

BEZOEK AAN DE OOSTVAARDERSPLASSEN 
Het is het bestuur gelukt een excursie onder leiding 
van één der opzichters in het plassengebied zelf te 
bespreken. We gaan o.a. naar de hut b~ de Aalschol
verkolonie waar we oog in oog zullen staan met deze ' . interessante kolonievpgels, hun nesten en hun JOngen. 

auwborstjes z~n er ook alt~d waar te nemen. 
Aansluitend kunnen we nog één van de nieuwe polder
bossen bezoeken om de zangvogels te beluisteren. 
Vooraanmelding verplicht: tel. 05788-5390. 
Vertrek: 8.00 uur A.H. te Epe (auto's) 

p 



zaterdag 
20 mei 

, .. ·- • r----• 

donderdag 
25 mei 

la 
~ ~~~ 

J'litjjJ 
vrijdag 
26 mei 

EXCURSIE NAAR DE GEELMOLENSE BEEK en omgeving in Vaassen. 
onder leiding van Yvonne Roelants. 
We vertrekken van het begin van de Emmalaan, achter 
het bos van de Cannenburg. In deze t~d van het jaar is 
het een feest om in dit kleinschalige bekenlandschap 
te wandelen. Yvonne Roelants kent dit gebied goed en 
zij is door haar werk voor de Bekenstichting en de 
Stichtïng Behoud Kleine Landschapselementen uitstekend 
op de hoogte van de historie en met de problemen met 
betrekking tot het beheer. 
Vertrek: 9.00 uur. 
Plaats: Begin Emmalaan Vaassen. 
Opgaven: bij Yvonne Roelants 05788-1919. 

LANDSCHAPPEN EN PLANTENGROEI BIJ DE MIDDELLANDSE ZEE 

Lezing door Harry Pijfers, met fraaie dia's over dit 
vacantiegebied van veel Nederlanders. 
Wie er niet alleen voor de zonnige stranden komt, 
maar zich ook in de bijzondere flora wil verdiepen, 
mag deze laatste lezing vóór de zomervacantie niet 
missen. Warm aanbevolen! · 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

VLEERMUISEXCURSIE VOSBERGEN 
De zoogdierwerkgroep verzorgt een wand.eling op landgoed 
Vosbergen, waarbij met behulp van een batdetector naar 
vleermuizen geluisterd kan worden. Door het materiaal 
waarmee gewerkt wordt, staat de wandeling slechts voor 
een beperkt aantal mensen open. 
De excursie krijgt een vervolg op 4 juni 's morgens. 
Vertrek: 21.15 uur A.H. te Epe. . 

21.30 Vosbergen, bij de oprit naar het kasteel. 
Opgave bij: Frans Bosch, 05780-20313 ~óór 25 mei a.s. 

maandag ., AVONDEXCURSIE IN SCHAVEREN BIJ EMST 
29 me~i .......-1:""\ "G d .. c::....- (;,. J oe e WJJn behoeft geen krans". We gaan in dit typisch 
~ '~ Oost Veluws landschap een aantal plaatsen bezoeken 

~/' ~ ~ waarover in het Rapport Schaveren verslag is gedaa~. 
~~·~· ~-Jr~-- Vertrek wandeling: 19.00 uur van de parkeerplaats 
1) 1[~;--_·~~::J-:..•:J.!:.,: · van Restaurant Schaveren, Oranjeweg 72 (even 

, _ ~l,._c:::::- _ 'tc-. westelijk van de kruising met Woesterweg en 
Veldweg). Wilt U zich opgeven? 

zaterdag 

3 juV;I/f.l# 
. :: :~ t·: 

zondag ·. · 
4 juni 

EXCURSIE NAAR HET KOOTWIJKER VEEN 

Deze excursie is ons aangeboden door de afdeling 
Apeldoorn. Bijzonderheden in de volgende Natuurklanken • 

VLEERMUISEXCURSIE VOSBERGEN 
Deze ochtendexcursie is-eëll vervolg op de wandeling 
van 26 mei. 
Vertrek: 03.15 uur A.H. te Epe. 

03.30 uur Vosbergen. 
Opgave: Frans Bos~h, 05780-20313 vóó~ mei! 

Men kan Zlch voor beide excursies afzonderlijk 
opgeven. 



zaterdag 
10 juni 

Wilt U de volgende daa ook nog noteren? 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE DRENTSE A 

zaterdag 
24 juni 

VAREN IN DE WEERRIBBEN met een boot van Natuur
monumenten + bezoek eendenkooi. 

zaterdag THEMADAG OVER "DE HEIDE" 
9 september georganiseerd voor het gewest door onze afdeling. 

Excursie naar de Geelmolense beek en omgeving in Vaassen, op zaterdagoch
tend 20 mei. 

Hoewel de titel boven deze toelichting doet vermoeden, dat dit een beken
excursie betreft, is dit slechts ten dele het geval. De bedoeling is na
melijk om tijdens de wandeling ook aandacht te besteden aan de eerste a
grarische nederzettingen ter plaatse - de zogenaamde "celtic fields" -

.: ~.~ , ........ 
1 

en de waarschijnlijke reden waarom de bekervolken zich juist dáár, op de 
:·§ •,': .•. ·· ~ rand van het Veluwemassief hebben gevestigd . 
. ~~~ · Ook de relatie van de mens met de beken zal in de belangstelling staan. 

$
·~~~ 1 Ons pad zal voorts voeren langs heiderelicten met jeneverbessen, om ten

t~~~ ~; slotte via het dal van de Geelmolense beek en de Hartense Molenbeek weer 
'.'· - ·.·• ·achter het Cannenburgherbos uit te komen. 

h · :.Y "='Vertrekpunt en -tijd èn het telefoonnummer waar u zich kunt opgeven voor 
~·· - · · 'de excursie kunt u in het programma vinden. 

Yvonne Roelants 

PLANTENWERKGROEP IN OPRICHTING 

Voor deze werkgroep meldden zich al enkele leden 
aan. Ze willen graag zo gauw mogel~k starten. 

Nieuwe aanmeldingen zo spoedig mogel~k b~: 

K.N.N.V. Bongerdplein l 8162 AW Epe. 

WIST U DAT: 

De zeer interessante vlinderlezing van de Heer J.v.d.Made 
72 bezoekers trok? Een record aantal! Was U er ook? 

Zo'n aantal is wat veel voor de a.s. 3-delige cursus: 

VLINDERS LEREN KENNEN cel~ 
in april. 
Daan kunnen we zo'n aantal eenvoudig niet toelaten. Meldt 
U dus p.o. aan als U dat toch van plan was! 
(zie inliggend formulier). 

Het Bestuur 



'Dt K.N.N.V. AfD. E.PL I HttRDE. ORC.ANI~f.f.Qr 

E.EN CUI<5US: , . ·t~.., 

\1\b~lhjlg)~~~ \L~~~~ ~~lril~~lNl ~- J;;J$) 
In het kader van het vlinder jaar 1989 organisteert .on·ze 
afdeling, na de lezing van J.G. van der Made over de Neder
landse Dagvlinders, een cursus 

~plaats, kosten: 

De cursus wordt gehouden op drie avonden namelijk 

maandag 3 april 
woensdag 12 april 
maandag 17 april 

en een excursie op een nader te bepalen datum. 

Alle avonden worden gehouden in de Eper Gemeentewoning, 
Aanvang 20.00 uur. 

Van de cursisten wordt een kleine bijdrage in de kosten ver
wacht, voor de drie avonden f. 25.-. Voor de niet-leden van 
de K.N.N.V. zal dit bedrag f. 30.- zijn. Het is wel de bedoe
ling dat voor de hele cursus wordt ingeschreven. 
Doel. 

Doel van de cursus zal zijn meer te weten te komen over zowel 
dag- als nachtvlinders die in Nederland voorkomen. Hun levens
wijze (dus ook rupsen, voedselplanten, biotoop), vliegtijden, 
herkennen van de diverse soorten, we hopen het allemaal te 
kunnen belichten. 

Inhoud cursus. 

De eerste avond zullen de Nederlandse Dagvlinders aan bod ko
men. Aan de hand van materiaal en te vertonen dia's zal de 
heer Ge Flint uit Deventer, die zeer deskundig is op het ge
bied van zowel dag- als nachtvlinders, ons wegwijs maken in 
de Nederlandse (dag)vlinder wereld. 

De tweede avond vindt eveneens plaats onder leiding van de 
heer mi. Flint. Op deze avond staan de nachtvlinders centraal. 
Eveneens aan de hand van dia's en geprepareerde exemplaren 
uit zijn verzameling zal inzicht worden gegeven in de ver
schillende families en de werkwijze om de soorten te determi
neren. 

Op de derde en laatste avond zullen de heer en mevrouw De 
Gooier ons wegwijs maken in de vlinderpopulaties van de heide
en bosbiotopen in onze omgeving. Zij doen al jarenlang onder
zoek naar de Veluwse dagvlinders. 
Naast het herkennen van de hier voorkomende vlinders zullen 
de technieken worden behandeld,welke gebruikt kunnen worden 
bij het inventariseren van terreinen. 

Tenslotte zal de cursus op een nader te bepalen tijdstip worden 
gevolgd door een avondlijke excursie, waarbij o.a. met behulp 
van U.V.-lampen nachtvlinders zullen worden gevangen. 
Hierbij is het de bedoeling dat de deelnemers zelf, onder 
begeleiding of zonodig met hulp van de heer Gé Flint 
de vlinders op naam zullen brengen. 

Maximum aantal deelnemers aan de cursus bedraagt 20. 

Aanmelden bij de secretaris: H. van Woerden, 
Vuurdoornstraat 104, 
8171 VG Vaassen • 

• • • • • • • • • • • lt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hierbij geeft: 

Opzenden naar de secretaris. 

(naam,adres,tel.nr.) 

zich op voor de drie avonden omvattende cursus: 
11 Vlinders leren kennen" 

Speciale wensen t.a.v. de stof: 

Handtekening cursist: 





Ook deze in Natuurklanken weer een stukje over de 
toekomstige activiteiten van de afdeling. 
In de komende maanden vinden er weer verschillende 
lezingen en excursies plaats. De data en het onderwerp dat 
behandeld of het gebied dat bezocht gaat worden heeft u al 
in het programma kunnen lezen. 
Denkt u er aan dat u zich voor de vlindercursus, die op 
maandag 3, woensdag 12 en maandag 17 april gehouden wordt, 
bij de eerste secretaris H. van Woerden, Vuurdoornstraat 104 
8171 VG vaassen o kunt even. 
We willen u er op attent rnaken dat op 15 april een 
manifestatie plaats vindt van de Welzijnsraad waar de 
afdeling Epe/Heerde van de KNNV vertegenwoordigd zal zijn 
met een stand. Voor de bemanning (met excuses voor het 
woord) zoeken we nog een aantal medewerkers. U kunt zich 
opgeven bij het bestuur. 
Tevens w~ en we u er a vast op W~Jzen 
9 september voor het gewest een themadag 
als onderwerp "de heide". 

Houdt u de avond van 16 rnaart vrij zodat u de jaarvergade
ring van de afdeling bij kunt wonen. 

HEBT U ER AL AANGEDACHT OM UW CONTRIBUTIE VOOR DIT JAAR 
OVER TE MAKEN MET HET ACCEPTGIROBILJET DAT U SAMEN MET HET 
VORIGE NUMMER VAN NATUURKLANKEN ONTVANGEN HEBT? 
ZO NEE, WILT U DIT DAN ALSNOG DOEN, ZODAT DE AFDELING AAN 
ZIJN FINANCIELE VERPLICHTINGEN KAN VOLDOEN. 
DE BEDRAGEN ZIJN VOOR LEDEN F. 35,00 EN VOOR HUISGENOOTLEDEN 
F. 7,50 PER JAAR. 
Indien u geen gebruik maakt van dit acceptgirobiljet 
wordt u verzocht uw contributie op één van de onder
staande nummers over te maken: 

Postbank 989945 
ABN Apeldoorn 53 13 41 542 
beide tnv KNNV afd. Epe/Heerde te Epe 



B 

8!lige noé;c;es 9emaak! tydellsde londe/yfe 
)VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING v. d.K. N.N. V,~ 

Op 5 november 1988 werd de jaarlijkse Vertegenwoordiger.de 
Vergadering gehouden in Ede. 

Deze (meestal tot V.V. afgekorte) vergadering is het hoogste 
bestuursorgaan van onze vereniging. 
Als vertegenwoordigers van onze afdeling waren Wim Bijlsma 
en Els Koopmans-Grommé aanwezig, terwijl Henk Menke als lid 
van de kascommissie ter plekke was. 

Zo'n v.v. is altijd weer een gezellige ontmoeting met aller
lei mensen uit het hele land, die zo langzamerhand tot ken
nissen en vrienden zijn geworden. Je kent ze van landelijke 
gebeurtenissen als cursussen, kampen, reizen, studiedagen, 
etc. 

Er was ook een kleine expositie verzorgd door diverse 
groepen en de veldwinkel stond er met een forse verzameling 
ui.tgaven en andere zaken. 

Discussi.e ontstond als gewoonlijk over de verslagen van de 
Algemeen Penningmeester en de financiële overzichten van 
de commissies en fondsen. 
De kritiek was meer van formele dan principiële aard, 
waarna aan de penningmeesters dan ook decharge werd ver
leend. 

U kunt in Natura de zaken als nieuwe Hoofdbestuursleden 
e.d. vinden. 

De meeste opwinding veroorzaakte de aanbieding van het ont
werp van een nieuwe huisstijl oftewel logo of vignet voor 
de K.N.N.V. 
U vindt het nieuwe ontwerp hieronder afgebeeld. Het is de 
bedoeling de letters zwart te drukken en het logo zelf in 
groen uit te voeren. Het geheel is een verdere stylering 
van het oude logo, dat U allen kent. We beelden het ten 
overvloede hieronder af. 
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De ontwerpers Inge Mol en Henk van de Belt schr~ven als 
toelichting o.a •••• ~ •• "Het vignet is een mix van een ge
styleerde weergave van het huidige vignet en de natuurl~ke 
vorm van een wilgezaadje, alsook een abstractie van een cel
structuur en een imitatie van een in K.N.N.V.-publicaties 
veel gebruikte grafieksoort. Het vignet geeft een ontplooiing 
weer, maar houdt iets mysterieus. Het is ook zeer klein te 
gebruiken" ••••• 

Ik hoop dat U dat alles kunt terugvinden in het ontwerp! 
De V. V. heeft er niet meteen zijn fiat aan willen geven. 
Sommige afdelingen vonden dat er te weinig gelegenheid was 
geweest het met de "achterban" te bespreken. 
Nu, w~ bieden het b~ deze te Uwer beoordeling aan! 
De V.V. van dit jaar zal leren of het "zaadje" levensvat-
baar is. 

Uw vertegenwoordigers op de V.V. 

Els Koopmans-Grommé 
Wim Bijlsma 

a.~. 
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tNSECTEN'vJERKGR OE? 
In dit nummer van Natuurklanken vindt U een losse circulaire 
over de a.s. cursus: 

VLlNl'E.RS LEREN KE.NNEN 
We hopen op voldoende deelnemers om deze interessante cursus, 
georganiseerd door onze afdeling in het kader van het 
Vlinderjaar 1989, te laten doorgaan. 
De inleiders z~n zeer kundig en bovendien gewend aan leken 
duidel~ke informatie te geven. 
De lage pr~s van de cursus (f. 25.-) is mogel~k door een 
b~drage van de afdelingskas. 

De Insectenwerkgroep heeft een aantal winteravondb~eenkomsten 
gehad met verschillende onderwerpen. 
De eerste dagvlinders, b~en en zelfs een zweefvlieg z~n al 
gezien. We hopen op een betere zomer dan de beide voorgaande. 

U bent welkom om kennis te maken met onze gr~. 

Contactadres: A. Herwe~er-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 
tel. 05780-13703. 



FLOR ON 
- DE NEDERLANDSE WILDE FLORA OPNIEUW GEINVENTARISEERD -

Al van het begin van de eeuw af is er in Nederland "gehokt" 
en "gestreept". Het voorkomen van wilde planten in vakken 
("hokken") van 5 x 5 km werd genoteerd op streepljjsten. Heel 
veel inzicht in de verspreiding van allerlei wilde soorten is 
op die manier verkregen. 

Na 50 jaar werd een streep onder de oude ljjsten gezet; van 
1950 - 1980 werd de tweede inventarisatieronde gemaakt. 

En nu worden er plannen uitgewerkt om, met een wat andere 
opzet de kennis over de verspreiding van onze flora in over
eenstemming te brengen met de huidige werkeljjkheid. 

Het "andere" van die opzet is in de eerste plaats dat er met 
een fjjnmaziger grid wordt gewerkt: van 5 x 5 km wordt over
gegaan op "kilometerhokken", l x l km dus. Dat vergroot het 
aantal hokken met een factor 25! 

Verder wordt de soortenljjst gesplitst in een paar grote groe
pen. De zeer zeldzame soorten, de bedreigde of om andere re
denen meer aandacht beh0evende soorten en de rest worden apart 
behandeld. 

Een volledige inventarisatie kost zeker 10 jaar - een periode 
waarin alweer veel veranderd kan zjjn. Van een beperkt aantal 
soorten wil en kan men ook sneller gegevens hebben over toe
of afname. 

Om de nieuwe ronde, met de nieuwe aanpak, op poten te zetten 
is de stichting F L 0 R 0 N opgericht. In deze stichting 
participeren het Rjjksberbarium, het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Natuurmonumenten en nog enige instellingen, waar
onder de K.N.N.V. 
Bjj de opzet is af en toe ook gekeken naar het s.o.v.o.N. 
dat. met succes vogelinventarisaties coÖrdineert. 

FLCRON wil regionale coordinators benoemen, die het werk in 
hun streek moeten acti.veren. Regio's hebben de omvang van 
halve of hele provincies; Gelderland telt er drie. 

En wie gaat nu wat doen? Voor de hand liggen de contacten met 
overheids- ert particuliere instelljngen die recent al veel 
gedaan hebben. Enkele provincies beschikken over omvangrjjke 
km-hok inventarisaties. Maar ook particulieren zjjn zeer 
welkom, mits ze over een goede soortenkennis beschikken. 
Bij de K.N .. N.V. zijn ergeinteresseerden genoeg, maar voor velen 
die hun plantjes verder aardig kennen geven groepen als gras
sen, biezen en zeggen vaak veel moeiljjkheden. Maar, wie echt 
wil en een paar jaar door zet, krijgt ook de moeilijke groepen 
wel onder de knie. Het meest leer je van meelopen met erva
ren floristen. Verder overweegt FLORON ook instructieve 
excursies en kampen. 
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Voor K.N.N.V.-afdelingen ligt er ongetw~feld ook een stimule
rende taak. Op de studiedag in Leiden die aan FLORON gewijd 
was, was de deelname van K.N.N.V. 'ers verrassend groot. 
FLORON suggereerde de mogel~kheid dat een afdeling b.v. een 
hok "adopteert 11 en dat jaarlijk,s bijhoudt. Wat je allemaal 
niet aan aardige gegevens uit één hok kunt halen heeft 
Van IJzendoorn al verscheidene malen boeiend in Natura be
schreven. 

Een discussiepunt op die bijeenkomst was de vraag: Nederlands 
of Latijn? FLORON neigde tot Latijn, maar kreeg uit de zaal 
kritiek. Terecht dacht ik, zeker vanuit K.N.N.V.-standpunt, 
want onze vereniging heeft zich juist be~verd om via een 
nederlandse versie van de streepl~st meer mensen bij het in
ventarisatie/werk te betrekken. 
Maar FLORON heeft intussen gekozen: in Gorteria lees ik b~ 
de aankondiging van een werkweek: "staat open voor alle ge
interesseerden, zowel beginners al ervaren floristen, hetzij 
Nederlands-, hetzij Latijnstalig. (Die werkweek wordt van 22 
tot 28 juli in de omgeving van N~megen gehouden. Nadere in
lichtingen b~ ondergetekende.) 

FLORONwil dit jaar van start gaan. U zult ongetwijfeld in 
Natura er over lezen en over activiteiten in onze omgeving 
zal uiteraard Natuurklanken U nader informeren. 

Jubals bloemenlied. 

Zo simpel 
als een bloem 
met meeldraden 
en stamper(s) 
en bloembode;TI 
en het binnenste 
bloem
bekleedsel 
en het buitenste 
bloem
bekleedsel 
en 253 
andere 
meer of minder 
duidelijk 
te determineren 
merk- en ken
tekenen van 
bloemen en 
planten, maar 
toch, hoor: 
zo simpel 
als een bloem. 

Hans Andreus. 

Henk Henke. 
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Het jaar 1988 heeft een voortzetting van de activiteiten van 
de voorgaande jaren te zien gegeven. 

a) Het Landje van Jonker is voor het eerst sinds een aantal 
jaren niet alleen gemaaid, maar ook gehooid. De dieren 
van "Dierenpark Wissel" hebben de opbrengst aan hooi in
middels verorberd. 
De hoeveelheid Veenmos wordt overigens groter, de hoeveel
heid gras kleiner. 
Of we in de toekomst de zorg voor "ons" landje zullen hou
den is onzeker, aangezien de heer Jonker z~n bedr~f ver
kocht heeft. Gelukkig is een deel van z~n terrein -waaron
der het landje- aangeboden aan de Stichting Bureau Beheer
Landbouwgronden. Mogel~k neemt deze instelling zelf het 
beheer op zich. We zullen zien! 

b) Aan de Rauwenhoffweg hebben we de afgelopen winter geen 
werkzaamheden verricht. De winter was te zacht, zodat we 
niet op het terrein terecht konden. Met hetzelfde probleem 
z~n we dit lopende seizoen geconfronteerd. We zullen met 
het Anthonie Gilde overleggen hoe we toch de noodzakel~ke 
werkzaamheden kunnen (laten) verrichten. De houtopstand 
moet nl. wel-teruggebracht worden. 

c) Op de jeneverbessenterreinen in Vaassen is de nodige op
slag verwijderd. 
Op het geploegde stuk aan de Elspeterweg (b~ Yvonne) be
ginnen zich jonge heideplantjes te ontwikkelen. We wachten 
vol spanning af wat het wordt. 
Ook hebben w~ jonge jeneverbessen gevonden in het niet
geplagde deel. 
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Hoewel het winterseizoen b~na voorb~ is, willen we nog eens be
nadrukken, dat we best nog wat man/vrouw-kracht kunnen gebrui
ken. Elke 2e zaterdag van de maand (november/maart) z~n we 
paraat. Als de hele dag gewerkt wordt, voorziet Yvonne ons van 
soep en koffie. Een reden op zich om te komen! 

Naast vogels kijken, planten en in sec ten determineren_. etc. bie
den wij een kans om op een heel andere manier met de natuLr be
zig te z~n. Dè manier ook om KNNV-ers in de dop te laten zien 
dat sommige landschapstypen beheerd moeten worden en dat je 
daar, zo jong als je bent aan mee kunt doen. 

Overigens pakken zich donkere wolken samen aan het subsidie
firmament. Er is fors gesnoeid in onze aanvraag, zodat het de 
vraag is of we kunnen doen wat we graag willen. 

Aanmeldenvoor meewerken 
b~: Eveline Drev~n, 

tel. 05780-12673. 

~ Eveline 

~~~ 

Drevijn. 
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KINDER-VLINDER W'ED5TR0D 
u;ie kLeuren de vLinder het mooist? 

Zoals jullie misschien al wel gehoord hebben, is dit jaar 
-1989- uitgeroepen tot vlinderjaar. Daarom wil onze afdeling van 
de K.N.N.V. daar dit jaar wat extra aandacht aan geven, zoals 
b~voorbeeld lezingen en cursussen voor de volwassen leden. 
Maar omdat de meeste kinderen vlinders ook vaak erg mooi vin
den, hebben we speciaal voor hen een wedstr~d uitgeschreven. 

WIE MOGEN ER MEEDOEN: 

Alle kinderen tot en met 12 jaar die een vader, moeder, oom, 
tante, opa of oma of ander familielid hebben die lid is van 
afdeling Epe/Heerde van de K.N.N.V. Schr~f er wel eventjes b~ 
hoe oud je bent en van wie je de vlinder hebt gekregen. 
Het kan natuurl~k voorkomen dat er in één gezin meer kinderen 
mee willen doen, of dat je dat mooie harde papier zelf wilt 
houden om de vlinder uit te knippen, aan 2 kanten te ver
sieren en in je kamer op te hangen! Dan mag de tekening ook 
eerst, gecopieerd worden voordat je hem kleurt. 

WAT MOET JE DOEN: 

Misschien heb je het al begrepen: de tekening van de vlinder 
achterin is nogal kaal, die mag je dus zoveel kleur geven 
als je zelf mooi vindt. Het is niet de bedoeling dat het een 
bestaande vlinder wordt, maar juist een fantasievlinder. Hoe 
je dat doet, mag je helemaal zelf weten: met kleurpotlood, 
verf, waskr~t, viltstift, lapjes, gekleurd papier, noem 
maar op. 

WANNEER INLEVEREN EN WAAR: 

De versierde fantasievlinders waarop staan: je naam, adres, 
leeft~d en van wie je hem kreeg, moet je inleveren vóór l.mei 
dat is ook de uiterste inleverdatum voor copy voor de 
nieuwe Natuurklanken. 
St uur je tekening op naar, of breng hem langs bij I dske Mvl
der, Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Zet op de envelop: "vlinderwedstrijd". 

WAT GEBEURT ER MET DE FANTASIEVLINDER: 

De redactie van Natuurklanken k~kt welke vlinder het mooist 
is versierd in de leeft~dsgroep tot 6 jaar en in de leeft~ds
groep tot 12 jaar. Die 2 kinderen winnen een VERRASSINGSPRIJS 
die uiteraard met vlinders te maken heeft. 
In de volgende Natuurklanken wordt al vermeld wie de gelukkige 
winnaars z~n. Bovendien wordt daarin vermeld wanneer en waar 
alle inzendingen te bezichtigen tijn en eventueel weer mee 
naar huis kunnen worden genomen na afloop. 

Idske Mulder. 



Zoals de kranten al in alle toonaarden hebben vermeld, was 
januari bijzonder zacht in 1989. 
Er bloeide dan ook al heel wat, voornamelijk in de tuinen 
overigens. Er worden daar nogal wat planten en struiken ge
kweekt, die men juist om de vroegebloei heeft gekozen. Op 
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31 januari maakten we de balans op van wat we bloeiend waren 
tegengekomen. Ongetwljfeld kan deze lijst aangevuld worden. Wie 
van de lezers hield ook aantekening van de winterbloeiers? 

P.S. op 5 februari vlogen 5 honingbijen op de bloeiende Mahonia! 

Planten 

l. Iberis -verscheidene 
2. Crocus ThomassiÏ 
3. Gele Crocus 
4. Iris reticulata 
5. Gevlekte Dovenetel 

(hele winter) 
6. Paarse Dovenetel 

(hele winter) 
7. Madeliefje 

(hele winter) 
8. Erica carnea 

(hele winter) 
9. Arabis (enkele bloemen) 

10. Doranicum 
11. Peperboompje (hele 
12. Mahoniasoort 

(hele winter) 
13. Muurbloem 
14. Sneeuwklokje(hele maand) 
15. Winteraconiet (2e helft) 
16. Viburnum(winterbloeiende 

soort) 
17. Muur 
18. Eerderstasje 
19. Stengelloze Sleutelbloem+ 

cultuurvariëteiten 
20. Schoenlappe~plant 
21. Kerstroos (wit en paars) 
22. Stinkend Nieskruid 
23. Skimmia Japonica 
24. Primula Wanda 
25. Tuin-wolfsmelk 
26. Maagdepalm 
27. Blauw Druifje 
28. Klein Kruiskruid 

l. 

2. 

3-
4· 
5. 

6. 
7. 
8. 

Els Koopmans-Grommé. 

0omen en Struiken 

uitge-
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fUCHS\A 

Aan een Fuchsia, die de hele zomer in onze tuin had gestaan, 
ontwikkelden zich in huis vreemde bloemen. Dat was eind no
vember. Eerst ontdekte ik een soort spoor aan de buitenz~de 
van een bloemknop. M~n vermoeden dat deze uitwas van het 
kelkblad hol zou z~n bleek juist toen de bloem openging. 
Behalve deze "spoor", of eigenlijk sch~nspoor, vertoonden de 
kelkbladen nog op enkele andere plaatsen kleine uitstulpingen, 
alle eveneens hol. Ze bevonden zich steeds op het midden 
van het kelkblad. Merkwaardig was ook dat de grootste spoor 
op een kelkblad ontstaan was, dat duidel~k uit twee bladen 
bestond, die tot één blad waren samen/gegroeid. Inplaats 
van de gebruikel~ke 4 kelkbladen droeg deze bloem er dan ook 
maar 3. De kroon was normaal, ook bij de andere "gespoorde" 
bloemen. De Fuchsia was niet "zo ver gegaan" dat er nectar 
in de sporen zat. 
Wie van de lezers heeft zoiets ook wel eens opgemerkt b~ 
Fuchsia's of andere bloemen? 

Els Koopmans-Grommé. 
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Vreemd gedrag of functioneel ? 
In de zomer van 1986 stond ik een poos te kijken bjj een zon
nebloemenveldje. Nee, het was niet "ergens" in Frankrjjk, 
maar gewoon in de buurt van Heerdeo Het was daar in ver
scheidene opzichten een interessante plek om even rond te 
neuzen. Het volop bloeiende zonnebloemenveldje werd geflan
keerd door een aantal forse exemplaren van de dauwnetel, 
waarvan twee planten bovendien nog opvallende fasciaties 
vertoonden. 

Doordat het zonnig weer was, vlogen alle~lei insecten af en 
aan. Zweefvliegen, bjjen en hommels kropen rond over de enor
me schjjven met buisbloempjes van de zonnebloemen. Je kon 
duideljjk zien hoe ze bloempje na bloempje van de schjjf af
zochten naar nectar en stuifmeel. Telkens kwamen er weer 
nieuwe insecten aanvliegen. Allen vlogen dan regelrecht naar 
de bloemen toe en landden op de buisbloempjes. 

Er waren ook vlinders aanwezig. Een fraaie Atalanta pronkte 
met zjjn fluwelen kleuren en overal kropen Gammauiltjes op de 
zonnebloemen rond. Het gedrag van deze Gammauiltjes was 
echter verschillend van dat van de andere insecten. Ze 
vlogen nooit meteen op het hart van de bloem, maar gingen 
telkens aan de achterkant van de lintbloemen zitten, onzicht
baar voor mjj dus. Vervolgens kropen zjj na deze vreemde lan
ding, tussen de lintbloemen door tot op het hart met de buis
bloempjes, om daar hun portie nectar op te zuigen. 

Eerst dacht ik met toeval te maken te hebben, maar er waren 
daar tientallen Gammauiltjes en ze gedroegen zich allemaal 
eender. Eerst landen op de achterkant van de bloem en ver-
volgens naar voren kr-uipen. · 
Deze zomer merkte ik weer een dergeljjk gedrag op. Nu betrof 
het de Gammauiltjes die in september naar de Herfsttjjloos 
in onze tuin kwamen. 
Ook zij vlogen aan onder of achter de wijdopenstaande bloemen, 
om zich daarna tussen de lila bloembladen door naar de in
gang van de bloem te wringen. In alle gevallen dat ik de 
Gammauiltjes de Herfsttjjlozen zag bezoeken was hun gedrag 
het zelfde. 
Heeft dit gedrag te maken m~t het feit dat Gammauiltjes 
nachtvlinders zijn en dus eerst een sclaluvrsituatie opzoeken 
om zich daarna ~as in de zon te wagen? 
Heeft iemand van de lezers er een verklaring voor? En wie 
merkte het ook op? 
Misschien leuk o~het volgend seizoen extra op te letten. 

Els Koopmans-Gromm~. 

\} 
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KLEINSCHALIGE VERSCHILLEN 
B~ NACHT ELUKE AFKOEL I NG 

Elke morgen kun je b~ het telefonisch weerbericht op 003 
behalve de gegevens van het weer om 8 uur op verschillende 
plaatsen in het land ook de minimumtemperaturen tussen 19 en 
7 uur te horen kr~gen. Het kan dan opvallen dat die binnen 
ons kleine land van noord naar zuid en van west naar oost 
soms nogal uiteenlopen. Het gaat hier dan om luchttemperaturen 
gemeten op 1,5 meter hoogte (in een thermometerkast, een vr~ 
op poten staand wit geschilderd kastje met spleten opz~, waar 
de wind vr~ doorheen kan str~ken). Vlak b~ de grond gemeten 
minimum-temperaturen kunnen om te beginnen vele graden lager 
z~n dan die op 1,5 meter hoogte en kunnen dan ook van plaats 
tot plaats veel grotere verschillen vertonen, zelfs op heel 
korte afstand in open landschap, vooral na heldere stille 
nachten. 
Zo kan na een stralingsnacht met minimum-temperaturen om het 
vriespunt een grasveld er 's ochtends wit ber~pt uitzien, ter
w~l een kaal veld daarnaast of ook het tegelpad door het gazon 
vr~ van r~p gebleven is. Deze kleinschalige (microklimaat~ 
verschillen ontstaan door verschillen in eigenschappen van de 
ondergrond. Het gaat hier om het samenspel van aan de ene 
kant de in- en uitstraling en aan de andere kant de warmte
huishouding in de bodem. 

De warmte-uitstraling van het aardoppervlak hangt hoofdzake
l~k van de temperatuur en maar weinig van de aard van de bo
dem of de begroeiing af. Bij "aardse" temperaturen gaat het 
om infrarode straling, d.w.z. straling met golflengten die 
langer z~n dan die van rood licht, dat van zichtbare (licht)
straling de grootste golflengten heeft. 
Tegenover het warmteverlies van deze uitstraling staan over
dag de inkomsten uit de zonnestraling en uit de warmtestraling 
van de atmosfeer, 's nachts alleen uit die laatste. 
Deze instraling (tegenstraling) uit de atmosfeer is echter 
alles behalve te verwaarlozen, ook b~ wolkenloze hemel. Het is 
hoofdzakel~k de waterdamp in de lucht die verantwoordel~k is 
voor deze straling. 
Daarnaast geeft ook het kleine beetje koolzuurgas (kool
dioxyde, C02), dat in de lucht voorkomt, een kleine b~drage; 
die neemt wat toe dank zij de verbranding van fossiele kool
stof, wat op de lange duur het wereldklimaat kan beinvloeden 
(temperatuurst~ging) - maar daar gaat het hier nu niet om; 
de waterdamp heeft verreweg het grootste aandeel in de at
mosferische tegenstraling. 
Deze straling wordt nu practisch totaal door het aardopper
vlak geabsorbeerd, de gesteldheid van de bodem maakt hier 
weinig verschil; ook water en ja óók sneeuw absorberen deze 
infrarode straling practisch geheel. 
De uitstraling van het aardoppervlak overtreft b~ wolkenloze 
hemel echter verre de atmosferische tegenstraling; de energie
balans is negatief en de temperatuur daalt. 



Maar nu komen de verschillen. 
Terw~l het stralingsverlies nauwel~ks van de aard van de onder
grond afhangt, maakt het voor de optredende temperatuurdaling 
een groot verschil of het b~voorbeeld om droog of nat zand, 
klei of veengrond, begroeide of kale grond, of een wateropper
vlak, of een sneeuwdek gaat. 
Het gaat mer om twee eigenschappen van de ondergrond. Om te 
beginnen reageert de ene soort materie veel gevoeliger op 
ontvangst of verlies van warmte dan een andere. Dat hangt af 
van wat men noemt zijn "warmtecapaciteit". Grote warmtecapaci
teit wil zeggen dat een stof veel warmte te missen heeft(of 
kr~gen moet) voordat z~n temperatuur een bepaald aantal graden 
daalt (of st~gt);of omgekeerd: dat die stof om een bepaalde 
hoeveelheid warmte af te geven maar een kleine temperatuurda
ling behoeft te ondergaan. Daarentegen zal een stof met een 
kleine warmtecapaciteit b~ gel~k warmteverlies een grotere 
temperatuurdaling ondergaan. Een kleine warmtecapaciteit 
heeft b~voorbeeld droog, los zand, dank z~ de lucht tussen de 
korrels. Vandaar dat op droog zand in een heldere stralings
nacht de temperatuur lager wordt dan op b~voorbeeld leemgrond. 

Maar er is een tweede belangr~ke factor en dat is de warmte
geleiding ( voortplanting ) in de bodem. Koelt het oppervlak 
door uitstraling af, dan zal het kouder worden dan de diepere 
lagen (wanneer althans niet na een periode van flink vriezend 
weer de vorst nog in de grond zit); er zal dus van dieper ~it 
de bodem warmte naar boven geleid worden, die de afkoeling van 
het oppervlak voor een deel compenseert,en wel des te meer 
naarmate de warmtegeleiding in de grond beter is. 
En hierin verschillen nu diverse grondsoorten aanzienl~k. 
Zo heeft weer droog zand een kleiner geleidingsvermogen dan 
compactere of vochtige grond en dat zandoppervlak zal daardoor 
onder gel~ke omstandigheden sterker afkoelen. Het warmtegelei
dingsvermogen belnvloedt de temperatuurdaling dus in dezelfde 
zin als de warmtecapaciteit. Water heeft grote waarden van 
allebei. Daardoor zal natte grond door uitstraling minder af
koelen dan droge grond en een wateroppervlak nog minder. 
Een bodembedekking,d.w.z. een vegetatielaag (b~v. gras of 
hei) of een laag sneeuw, kan als het ware als een bovenste 
laag van het aardoppervlak opgevat worden en heeft a~ zodanig 
(alweer dank z~ de lucht erin) een gering warmtegeleidings
vermogen. 

Vandaar dat boven begroeide grond en boven een sneeuwlaag b~ 
nachtel~ke uitstraling de temperatuur lager wordt dan boven 
kale grond. Met het oog op nachtvorstschade in het voorjaar 
hebben tegenwoordig fruittelers in hedendaagse boomgaarden dan 
ook liever kale grond dan gras onder de bomen. 

Aan de andere kant is een laag losse sneeuw als voortreffel~ke 
isolator tegel~k een bescherming van de grond eronder tegen 
diep indringende vorst èn bevorderl~k voor lage temperaturen 
door uitstralingaan het oppervlak. 

Natuurl~k hangt de temperatuurdaling 's nachts niet alleen van 
de ondergrond af maar ook van de lucht. 
Daar het b~ afwezigheid van wolken de waterdamp in de lucht 
is die de tegenstraling uit de atmosfeer bepaalt, geldt: 
hoe droger de atmosfeer (overigens ook hoe kouder de hogere 
luchtlagen) hoe sterker de afkoeling. 
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Een locale factor die microklimatologisch ook nog van belang 
is, is de topografie van het terrein. Heel sprekend komt de 
invloed daarvan tot uiting in een terreininzinking, b~voorbeeld 
een duinpan. In een stille heldere nacht gaat de afgekoelde 
lucht van de z~kanten door z~n grotere zwaarte langs de 
helling naar beneden gl~den, zodat zich in de lonp van de 
nacht een poel van koude lucht onderin ophoopt. 
Op de bodem van de duinkom kan b~ doorgaande stralingsarkoeling 
de temperatuur dan heel laag worden. Een kras voorbeeld leverde 
een diepe duinpan op Schiermonnikoog, waar in mei 1980 waar
nemingen werden gedaan door medewerkers van het Instituut voor 
Aardwetenschappen van de Vr~e Universiteit in Amsterdam. 
Na een inval van polaire lucht in de paar voorafgegane dagen 
daalde in de stille heldere nacht van 9 op 10 mei de tempera
tuur op de bodem van de duinkom tot -120 c. terw~l boven op 
de duinrand het minimum -2° C was. Om het geval nog mooier te 
maken: overdag steeg op die lOe mei de temperatuur van het 
zand op de bodem van de duinkom tot 300 c .•• 
In dit verhaal ging het steeds over heldere nachten, omdat de 
microklimaat-verschillen dan het duidel~kst z~n. Met bewolking 
wordt de nachtel~ke afkoeling sterk getemperd. Een wolkendek 
straalt namel~k sterk naar beneden uit (afhankel~k van de 
temperatuur van de bewolking, lage wolken dus meer dan hoge). 
Daardoor wordt het stralingsdeficit van de bodem veel kleiner, 
dus ook de afkoeling en eveneens de kleinschalige temperatuur
verschillen tussen verschillende plaatsen. 

Tenslotte is er dan nog de factor wind. Ook die maakt dat 
locale verschillen kleiner worden, flinke wind verdoezelt ze 
als het ware. Maar over windinvloeden zou natuurl~k nog veel 
meer gezegd kunnen worden. 

OOOOSHOOF~ 
V L.l I"! DE-R 

P. Groen. 
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in onze omgev'inj in 1988 

Het vorige se i zoen zijn, met name door de leden van de 
Insectenwerkgroep weer een groot aantal vlinderwaarnemingen 
gedaan. In dit artikel vindt U een samenvatting van de in 
onze omgeving waargenomen nachtvlinders. 
Voordat we hiermee verder gaan zal ik eerst de vraag "wat 
is een nachtvlinder" proberen te beantwoorden. 

Zoals bekend z~n er vlinders die overdag en 's nachts vlie
gen. De nachtvlinders vormen eigenl~k geen duidel~k te onder
scheiden groep. Er worden alle vlinders toe gerekend die niet 
b~ de dagvlinders horen. De sprieten van nachtvlinders w~ken 
af van die van hun familieleden, de dagvlinders. 
Deze hebben allemaal sprieten met een knotsvormig eindje. 
B~ nachtvlinders kunnen de sprieten draad- of kamvormig zijn 
maar ze eindigen nooit in een knots. 
In rusthouding worden de vleugels doorgaans tegen de z~kant 
van het lichaam of op de rug gevouwen, waarb~ ze niet naar 
boven worden geklapt. 

Het eerste wat opvalt in deze l~st, is het feit, dat nacht
vlinders zich gedurende het hele jaar vertonen. De eerste 
waarneming dateerde in 1988 van 5 februari, terw~l de laatst 
genoteerde waarneming op 26 november plaats vond. Beide 
nachtvlinders behoren tot de typische wintersoorten, namel~k 
de Kleine Wintervlinder ( Operophtera brumata), terw~il de 
laatste waarneming de Grote Wintervlinder (Erannis defoliaria) 
betrof. 

Tussen deze twee uitersten ligt een breed scala van waarne
mingen waarvan het overgrote deel in de maandenjuli t/m 
september werd gedaan. 

Nu nog even terug naar de Wintervlinders , ze horen beide 
tot de Geometridae of Spanners, of OQk wel, naar 
de letterl~k vertaalde Lat~nse naam,(Land)meters. Deze naam 
danken ze aan de manier waarop de rup~en zich voortbewegen. 
Door het ontbreken van buikpoten, trekken ze t~dens het 
"lopen" het achterlichaam bij, om vervolgens het voorste deel 
van het lichaam vooruit te schuiven. 
B~ deze handeling wordt het lichaam beurtelings tot een boog 
gespannen en vervolgens weer gestrekt. Met enige fantasie wekt 
deze manier van lopen de indruk dat de rupsen de afgelegde 
weg opmeten, vandaar de naam (Land)meter. Het is overigens met 
ca. 300 soorten, één van de grootste vlinderfamilies in ons 
land. 
De vlinders z~n over het algemeen vr~ teer van bouw met in 
verhouding vr~ grote vleugels. De forsere soorten kunnen soms 
met Uilen worden verward. Opmerkel~k is, dat b~ de Spanners 
een aantal soorten is, welke net als linders hun vleugels 
in rust verticaal omhoog klappen. 
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De_Kleine Wintervlinder komt in 

l< L. 'wJrtfi!.RV\..INDe..Rs' 
(iets ver 13 root) 

het hele land voor en vliegt van 
october tot februari. De volwassen 
rups laat zich op een gegeven mo
ment op de grond vallen om vervol
gens in de strooisellaag te ver
poppen. De w~fjes z~n vleugelloos 
en klimmen na het uitkomen tegen 
de stam van een boom op. Ze wachten 
daar het moment af dat een mannetje 
op de door haar verspreide geur af
komt. Hierna vindt de bevruchting 
plaats en zet het vrouwtje de tien
tallen eieren af. Ze doet dit tus
sen en tegen de knoppen van b.v. 
Eik, Berk en Wilg, maar ook diverse 
soorten vruchtbomen z~n b~ haar in 
trek. 
Aangezien de vlinders soms massaal 
voorkwamen werden vroeger rond de 

stammen van vruchtbomen wel l~mbanden aangebracht, waarna de 
omhoogkruipende vrouwtjes en de erop afkomende mannetjes eenvou
dig konden worden gevangen. 

Voor de van october tot januari vliegende Grote Wintervlinder 
geldt in grote l~nen hetzelfde. De vlinder is groter (span
w~dte ca. 35 mm.) en veel sprekender van kleur met lichtbruin 
en donkerbruin gebandeerde vleugels. 

Overigens is het zo, dat nachtvlinders niet, zoals de naam 
doet vermoeden, alleen 1 s .nachts zijn waar te nemen. Vele soor
ten vliegen overdag in groten getale. Een sprekend voorbeeld 
hiervan is b.v. het Gammauiltje (Autographa gamma). De eerste 
waarneming van deze vlinder dateert van 25 maart, een vr~ 
vroeg t~dstip voor deze uit het zuiden afkomstige immigrant. 
De waarneming werd gedaan in een winkel, zodat het goed moge
l~k is dat h~ hier met ingevoerde vruchten of groente is aan
geland. Op 6,7 en 9 september was de vlinder in aantallen van 
honderden stuks aanwezig in het vlinderr~ke gebied in de om
geving van de voormalige visv~vers in Ernst. De als rups over
winterende soort is absoluut niet bestand tegen temperaturen 
onder het vriespunt. De vrouwtjes hebben bovendien een hoge 
temperatuur nodig om de eierstokken te ontwikkelen, zodat 
vrouwel~ke nakomelingen van eventueel t6ch in onze streken 
verpoppende rupsen niet in staat z~n eitjes te leggen. In het 
najaar trekken de vlinders weer naar het zuiden. 

In totaal werden ca. 150 verschillende soorten in de vorm van 
rupsen of vlinders gedetermineerd. Het aantal waargenomen 
soorten ligt belangr~k hoger, maar voor amateurs, zoals w~ 
z~n, is het b~na niet te doen om alle soorten die we tegenko
men (er z~n er ca. 2200 in Nederland) exact op naam te 
brengen. B~ tw~fel wordt de vondst dus niet genoteerd, want 
alleen een 100% zekere waarneming komt voor registratie in 
aanmerking. 

Het voert te ver om in dit artikel alle soorten te no.emen 
maar een kleine greep uit de waarnemingen is toch wel op z~n 
plaats. 
Om te beginnen een paar vertegenwoordigers van de opvallende 



Sphingidae of Pijlstaarten. De naam danken ze aan het feit dat 
de rupsen op het achterlijf een opvallende doorn of pijl hebben. 
De over het algemeen grote, forse vlinders hebben een min of 
meer torpedovormig lichaam. Het zijn uitstekende vliegers. In 
ons land zijn 19 soorten waargenomen, maar een groot aantal 
hiervan behoort tot de zeldzame soorten. 
In de vorige Natuur~lanken stond al een overzicht van de 
pijlstaartwaarnemingen,hieronder volgen nadere bijzonderheden. 

De Populierpijlstaart (Laothoe populi) werd lx als vlinder 
waargenomen in Vorchten, terwijl Els Koopmans 2 rupsen aan
trof op de in haar tuin staande Wilgeboom. 
De vlinder is nogal variabel van kleur, meestal grauwbruin 
met grillige, donkerbruine dwarsbanen over de gekartelde 
of geschulpte vleugels. Ze komt 
verspreid over het hele land 
voor. 
De geelgroene rupsen vertonen 
doorgaans 7 schuine gele flank~ 
vlekken en zijn voorzien van een 
korte, rechte gele of groene 
doorn. De grote rups verpopt 
zich ondergronds dicht bij de 
voet van een boom en brengt zo 
de winter door. Als dit stadium 
met succes wordt afgerond, komen 
in mei de eerste vlinders te 
voorschijn welke vervolgens in 
2 of 3 generaties tot augustus
september kunnen worden waarge-
nomen. v'LltiDE.t<: V ciOL\'fAt"\T-'lR.UP.S 

Verder werd in Heerde nog een dood exemplaar van de zeldzame 
Doodshoofdvlinder (Acherontia atropos) gevonden. 
Eveneens in Heerde werden nog exemplaren van de Dennepijlstaart 
(Hyloicus pinastri) en van de Ligusterpijlstaart (Sphinx 
ligustri) aangetroffen. 

Zowel in Vaassen als in Epe werden rupsen van het Avondrood 
(Deilephila elpenor) gevonden. Het Avondrood naar de vorm 
van de rups ook wel Olifantsvlinder genoemd, hoort met ~jn 
vleugellengte van 25 tot 35 mm tot de middelgrote Pijlstaarten. 
De kleur van de vleugels is licht karmijnrood met groene vel
den op de voorvleugels. Ze vliegen in de periode mei-juli in 
de schemering, waarbij ze zoals de meeste Pijlstaarten in koli
briachtige vlucht van bloem naar bloem snorren. 
De rupsen komen nog al eens voor op Fuchsia's, vandaar 
gelijk een oproep aan de Fuchsia liefhebbers om de eventuele 
vondsten door te geven aan de Insectenwerkgroep. 

Tenslotte werd in Heerde nog een vlinder van de Pauwoogpijl
staart (Smerinthus ocellata ) waargenomen. Kenmerkend zijn de 
opvallende oogvlekken op de achtervleugels. In rust zijn deze 
"ogen'' verborgen, maar bij verstoring worden ze plotseling 
getoond om op deze wijze eventuele belagers af te schrikken. 
Ze vliegen 's nachts.met een voorkeur voor bosranden en park
landschappen. 

Een andere opvallende familie vormen de Arctiidae of Beer
vlinders, welke door 36 soorten wordt vertegenwoordigd in ons 



land. 
Maar ook hier geldt weer hetzelfde, een groot aantal is 
zeldzaam tot zeer zeldzaam, zodat de kans dat iemand ze al
lemaal te zien krijgt, niet erg groot is. 
De bekendste vertegenwoordiger is de Grote Beervlinder 
(Arctia caja). De opvallende, bont gekleurde vleugels van 
deze vlinder, beantwoorden niet erg aan het beeld wat we door
gaans van nachtvlinders hebben. Ondanks het algemene voorko
men is de vlinder door zijn verborgen levenswijze niet algemeen 
bekend. 

Meer kans hebben we om 's avonds op de buitenlamp of de ver
lichte ramen, exemplaren van de Tienuursvlinder (Spilosoma 
lubricipeda) aan te treffen. Deze witte, met zwarte stippen 
getooide vlinder is in de maanden mei t/m october een regel
matige bezoeker van bloemrijke tuinen. Zijn naam dankt hij ver
moedelijk aan het feit dat hij pas later op de avond actief 
wordt. 
Een naast familielid, de Tijgervlinder (Spilosoma lutea) is, 
zoals de Latijnse naam al aangeeft overwegend geel van kleur 
met een variabele tekening van bruine vlekjes. 
De rupsen leven groepsgewijs op Brandnetel en Braam. 

Met deze vlinder wilde ik dit artikeltje besluiten. Hopelijk 
is hiermee Uw nieuwsgierigheid naar het voorkomen en het doen 
en laten van vlinders gewekt. 
Mocht dit het geval zijn, geeft U zich dan op voor een binnen
kort te houden vlindercursus of bezoekt U eens één(of meer) 
avonden van de Insectenwerkgroep, waar U meer kennis kunt 
opdoen over deze en nog veel meer ongewervelde diertjes die 
ons land bevolken. 

Een complete nachtvlinderlijst van 1988 is voor geÏnteresseerden 
op te vragen bij: 

Vuurdoornstr. 104, 
8171 VG Vaassen. 

De Nachtorchis. 

Henk van Woerden. 

Een zomeravond, na een warme regen 
toen pas de luister van de volle m~an 
bove~ de lage dennen was gestegen, 
heb lk de nachtorchis in bloei zien staan. 
Een kleine pijlstaart zweefde vlammend boven 
de blanke bloem en in 't doorzichtig grijs 
des avonds deed een tederheid geloven 
aan het bestaan van 't oude paradijs. 

Ik ging voorbij, een andre schoonheid riep 
mij verder. Arm, maar aan verlangen rijk, 
was ik de dwaas die in het daglicht sliep, 
dromend van wat hij zag,verblind, verrukt, 
en het geluk dat binnen het bereik 
kwam mijner handen heb ik nooit geplukt. 

Jan van Nijlen. 

. l~ 
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RAPP.O.R·T SCHAVEREN o-oK TE KOOP 
Op de middag van de 8ste februari jl. werd door onze 
K.N.N.V.-afde.ling het rapport "SCHAVEREN, EEN DOORSNEDE VAN 
EEN NOORD-VELUWS LANDSCHAP" aangeboden aan de wethouder van 
Openbare W3rken van Epe, de Heer Prins, die .ook Milieuzaken 
in z~n portefeuille heeft. 

We maakten van die gelegenheid gebruik de wethouder te w~zen 
op de belangr~ke hoofdstukken over bestemmingsplannen en 
beheer en drongen in een gesprek nog aan op meer duidel~k
heid in de bestemmingsplannen i.v.m. de recente ongunstige 
ontwikkelingen in het Tongerense- en Wisselse Veen. 
Verder kwam de zorg voor de veiligheid van de dassen in het 
gebied van Schaveren ter sprake. 
De leden van onze afdeling hebben het boekwerk in huis en 

·het wordt verzonden naar aller.lei instanties. 

Doordat de pers b~ de aanbieding aanwezig was, kwam er een 
uitgebreid verslag in het Noord Veluws Dagblad van 9 februari 
j.l. 

Onder dit stukje vindt U enkele zinsneden uit dit pagina
vullende artikel. 
Naar aanleiding van deze publiciteit kwamen er nogal wat 
verzoeken binnen om ook zo'n rapport. 
De mogel~kheid voor particulieren om in te tekenen voor toe
zending, is er. Men moet daartoe bellen met 05780-12083, of 
schr~ven naar K.N.N.V., Bongerdplein l, 8162 AW Epe. Men 
moet f. 10.~ voor één exemplaar betalen. 

Wanneer er een tweede druk nodig is om ieder tevreden te 
stellen, kan het wel even duren voor men het toegezonden kr~gto 

Schaveren 
In een bijna honderdpagina dik 
rapport heeft de KNNV Vereni
ging voor Veldbiologie Epe
Heerde weergegeven hoe waar
devol het gebiedje Schaveren, 
ten westen van Ernst, is. Het is 
een nog vrij gaaf, kleinschalig ge
bied, karakteristiek van het N.O. 
Veluwse landschap en dat zou ei
genlijk zo moeten blijven, vindt de 
KNNV. Het rapport is gistermid
dag aangeboden aanBen W van 
Epe. De gemeente Epe kan een 
grote bijdrage leveren aan de be
scherming van het gebied. 

De Knipsels 

Mevrouw Koopmans vroeg de heer 
Prins vooral het laastste hóofdstuk 
niet over te slaan. Daarin geeft SBB-

. medewerker A. HoUinga beheer
sadvlezen. die erop gericht zijn de 
landschappelijke en natuurweten
schappelijke waarden van Schave
ren te behouden en versterken. De 
KNNV ziet dergelijke adviezen en zo 
mogélijk maatre~elen graag neerge
legd in een . mrichtingsrapport. 
Schaveren moet het voor de bescher
ming van natuur en landschap nu 
van de bestemmingsplannen en bij
behorende bepalingen hebben. 
,.Maar bestemmingsplannen geven 

• niet altijd de, letterlijk en tigilurlijk, 
waterdiëhte gai:äntiè dat l!r geen on
gewenste dingen gebeuren", memo-· 
reerde mevrouw Koopmans aan re- r 

cente gebeurtenissen in het Tonge-. 
rense- en Wisselseveen, ·waar éige-i 
naren grondwerkzaamheden ver-. 
richtten die volgens 
milieuorganisaties strijdig zijn met 
de bestemmingsplanbepafingen. 

Het Bestuur. 

De KNNV'ers zijn door hun onder
zoekswerk er nog meer van door
drongen geraakt, dat Schaveren een 
gebied îs om met zorg mee om te 
springen. ,.Als je er twee jaar lang 
hebt rondgezworven, ga je 'ian zo'n 
gebied houden. Die betrokkenheid 
is zo groot, dat we met geslagenbeid 
aan 'Onze dassen' dachten toen begin 
deze. week het bericht in de krant 
ston'd over een aangereden das op de 
Langeweg." Het verkeersslachtof
fer bleek echter vermoedelijk tot een 
andere dassenburcht te behoren. 
Niettemin blijft de KNNV zeer be
zorgd over het voortbestaan van de 
dassenfamilie die in het onderzoeks
gebied 'woont', waar zandwegen op 
de nominatie staan verhard te wor
den. Bij verharding van wegen zul
len onder dassen meer verkeers
slachtoffers vallen. 



EEN VERSLAG 

Het was een hele verrassing dat voor de excursie naar bet 
landgoed Vosbergen zich zo 1 n vjjftig deelnemers hadden aange
meld. We waren nog niet de excursie naar het landgoed De 
Zwaluwenburg vergeten, waar niet zo lang geleden vier (4!) 
deelnemers kwamen opdagen, waarvan er ook nog twee vroegt~
dig weer naar huis moesten. Bedenkt U dan, dat de voorberei
ding voor een goede excursie tenminste zès uur bedraagt, dan 
weet U hoeveel uren er in iedere excursieganger "gestoken" 
waren. 
Maar goed, die 2lste januari 1989 stonden we dan met z'n al
len voor de brug van het kasteeltje Vosbergen, waar mevrouw 
Victoria Kloek ons opwachtte. De dochter van de vroegere 
kasteelbewoner had de excursie prima voorbereid en vele b~
zonderheden werden ons verteld. Allereerst mochten we een 
k~kje nemen op het erf van de boerder~. De v~froedige 
hooiberg heeft niet al z'n geheimen aan ons kunnen vertel
len, want de vleermuizen, die hier in kunnen huizen, hebben 
we niet gezien. Opvallend b~ deze hooiberg is dat de ver
strengeling van bouwkunst en natuur in het verleden heel 
sterk is geweest, men gebruikte de materialen die direct in 
de omgevihg voorhanden waren. Zo werd ook de waterkracht van 
de beek gebruikt voor het aandr~ven van een molen. 
Nu is er alleen nog een watervalletje te bekennen en iets 
wat op een molenv~ver -w~erd- kon l~ken, is er niet meer, 
die is veranderd in een broekbos. 
Het molenhuis en de b~behorende woningen z~n allang verdwe
nen. 

__ , 

Net als op de meeste landgoederen is 
er in de loop van de t~den veel bos 
aangeplant. Soms gebeurde dit wegens 
economische omstandigheden, was de 
graanpr~s laag, dan was het voordelig 

·~~~ om plantsoen te kopen en te planten. 
Mevrouw Kloek heeft ons daarvan een 
paar aardige voorbeelden gegeven. 
Er wordt zo het een en ander aan her
stel van natuurl~ke toestanden gedaan. 
Paarden, ingeschaard in lanen, kunnen 
nogal wat schade berokkenen aan bomen 
en andere vegetatie, in de naaste toe

komst wordt er aan herstel gewerkt. 

Grappig is het verhaal over de duivetillen. U kent ze hier 
en daar in het land wel. Maar niemand was zomaar gerechtigd 
om duiven te houden, daarvoor bestonden strenge regels. En 
de landheer, die daarvoor vergunning kreeg, moest voldoende 
bouwland hebben, want duiven brengen zeker schade aan b~ 
zaaien en oogsten. Overigens kregen de boeren, als er een 
vergunning was verleend, geen schadevergoeding voor al die 
vretende duiven. U hljkt de duiventil op de Heerder ~sbaan 
er nu anders op aan. Dat de duiven vandaag merkwaardig 



gekleurd waren lag vermoedelijk meer aan een houdbare 
kunstmatige kleurstof, dan aan de natuurlijke afkomst van 
die beesten. 

We vonden een menigte paddestoelen op het 
terrein. Het aardigste waren de Oesterzwam
men; Grijze Gaatjeszwammen, Oranje Aderzwammen 
en Scherpe Schelpzwammen kwamen er naast ve
le andere bekende soorten voor. De heer 
Albert Sieders zal U er gaarne iets over 
vertellen. 

De Zwarte Zwanen, die in de grachten om 
het kasteel leven, zijn nog steeds niet 
gewend aan hun verblijf op het noordelijk 
halfrond. Het paar is uit Australië af
komstig en houdt zich aan de daar geldende tijden: 
de jongen in het najaar ter wereld en dat geeft 
winters nogal eens problemen. 

We konden terugzien op een geanimeerde excursie en onze 
dank aan Victoria Kloek moeten we hier dan ook nog eens 
uitdrukkelijk betuigen. 

Dik Koopmans. 

EEN VERSLAG VAN DE GEWESTELIJKE VOGELEXCURSIE. 

Op de laatste zaterdag van januari vertrokken we met vier 
mensen (in ~~n auto) richting Lemsterhoek voor een veelbe
lovende ganzen/eendenexcursie. Rond 10 uur ~adden zich daar 
ongeveer 50 mensen verzameld, waaronder de excursieleiders 
Hans Grotenhuis en Tjalling v.d. Meer. 

Voordat je het land intrekt is het natuurlijk leuk om wat te 
weten over het landschap. Op een uitgereikt stencil werd dan 
ook bijv. de schotelvormige bouw van Gaasterland beschreven. 
De bossen zijn vooral te vinden in het middengebied, daar 
waar vroeger vaak heide groeide. Een tocht van dorp tot 
dorp over de rand van het gebied is zo het aantrekkelijkst 
door het uitzicht dat je hebt over het lage land. 

De eerste vogels namen we waar b~ ~~n van de kleinere meren. 
Enorme hoeveelheden Smienten en nog enkele andere eende
saorten dobberden op het water dat onder een fikse wind be
hoorlijk te keer ging. Verder was het weer erg gunstig. 
Boven ons zagen we grote koppels Grauwe Ganzen, Kolganzen 
en daartussen nog een enkel paar Brandganzen. Ook in de 
weilanden zonder vogelverschrikker vonden we enorme 
aantallen. 

Tijdens de tocht langs de kust waren er lliinder vogels te zien. 
Wel bemerkten we in een groep schapen er ~~n die de zaak niet 
recht had kunnen houden en op z'n rug gekeerd was! Daar zo'n 
schaap binnen het uur kan sterven, renden we het weiland 
in en hielpen hem overeind. 

2"f 
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Pas in cè buurt van het gemaal te 
Stavoren werd het ècht interessant. 
Tussen de tientallen Kuifeenden ont
dekten we Grote Zaagbekken, Topper
eenden en Tafeleenden. Dankzij de 
"toeters" die enkele fervente voge
laars bij zich hadden, konden we ze 
uitgebreid en duidelijk bekijker.. Toch 
handig zo'n telescoop! 
Stavoren had nog een verrassing voor 
ons in petto in de vorm van een Kwak. 
Half slapend, ongeveer 1 1/2 meter 

boven het water zittend liet hij zich als topmodel fotogra
feren, waar natuurlijk dankbaar gebruik van werd gemaakt. 
Deze kleine reigerachtige bevond zich al enkele maanden in 
het midden van het slootje, overdag slapend, tegen de avond 
jagend. 

Inmiddels had iedereen trek gekregen, zodat het Stavorens 
café een goede klant aan ons had. Een visser kwam ons daar 
een dode~seend brengen, die hij in z'n netten aangetroffen 
had. In de buurt zouden,er nog meer zitten, zodat we na 't 
eten besloten even op die plaats te gaan kijken. 

We troffen er twee vandeze leuke eenden -compleet met 
"pijlstaart"- aan. 

Na de IJseenden zijn wij (uit Epe) afgehaakt en hebben we het 
land van Gaast en Klif achter ons gelaten. 
Door de N.O. polder met z'n mooi zwart geploegde akkers zijn 
we richting huis gereden. We hebben méér soorten en veel 
grotere aantallen gezien dan je op 't eerste gezicht zou 
verwachten in het kale Frieland en dat maakte het tot een 
geslaagde excursie. 

1. 
2. 
3. 
4· 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Mireille de Heer. 

Waargenomen_yQgels + geschatte aantallen. 

Aalscholvers 
Grauwe Gans -enorme aantallen 
Brandganzen-één paar 
~olgans - enorme aantallen 
Wilde Eend 
Smienten -enorme aantallen 
Slobeenden 
Tafeleenden 
Kuifeenden - vele 
Brilduikers 
Grote Zaagbekken 
IJseenden- 2 
Nonnetjes. 3~ + 1$ 
Toppereenden 

15. Fuut 
16. Blauwe Reiger-onverwacht 

veel 
17. Kwak - 1 
18. Buizerd - 1 
19. Torenvalk -1 
20. Meerkoeten 
21. Kieviten 
22. Wulpen-zeer grote groepen 
23. Kokmeeuw 
24. Grote Mantelmeeuw- 1 
25. Koperwieken 
26. Roeken 
27. Eksters 



Voorst * 3 
Olst ( Welsurn ) 2 
Zuideinde (IJsselmuide:O) 1 

18 10 

2 

9 10 

5 
2 
1 

47 

*( aanvullende gegevens zijn door derden aan 
S.O.V.O.N. verstrekt ) 

Gedurende de periode 1965 tot en met 1988 zijn van minstens 47 plaat
sen bekend dat er ooit Kerkuilen gebroed hebben. 
Daarnaast zijn er in enkele gemeenten ook boerderijen en gebouwen waar 
de laatste jaren regelmatig solitaire Kerkuilen gesignaleerd zijn, 
zonder dat er 1zich broedparen gevestigd hebben. 

Aantal lokaties zonder broedresultaat: 

Elburg 
Ermelo 
Heerde 
Oldebroek 
Voorst 

Totaal: 

3 
2 
4 
4 
1 

14 

In de loop der jaren zijn door Staatsbosbeheer veel kasten geplaatst. 
Uiteraard zijn er door particulieren ook zelf kasten vervaardigd en 
geplaatst. 

Kasten 

Nijkerk 
Putten 
Ermelo 
Elburg 
Oldebroek 
Heerde 
Epe 
Voorst 

Totaal: 

4 
1 
2 
4 
1 
7 
1 
3 

23 

.r:'t\ {'r; \.:.\J,h\ 
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I 
\ 

' 

Overzicht broedgevallen Noord-Veluwe in 1988. 

Gemeente: s.o.v.o.N. Broedlokaties 

l. Nijkerk 32 - 25 Boerderij 
2. . ' ? 32 - 15 Gebouw 
3. Putten 32 - 15 Schuur 
4. Ermelo 26 - 56 Boerderij 
5. ' ' 26 - 58 Schuur 
6. Elburg 27 - 12 Kerk 
7. Oldebroek 27 - 12 Schuur 
8. Heerde 27 - 25 Gebouw 
9. Epe 27 - 53 Schuur 

10. IJsselmuideo 27 - 13 Boerderij 

Aantal jongen 

6 
? 
4 + ? 
3 
5 + 4 
3 
4 + 3 
3 
5 
8 

31 

Totaal: 12 broedparen + 2 vervolglegsels. Totaal aantal jongen 48 +? 
Gemidd. aantal per broed-
sel 4,4 
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Overige gegeven~ - Veluwe. 

Barneveld 
Apeldoorn 
Wageningen 
Ede 

2 broedparen 
3 
1 
1 

, , 
broedpaar 

, , 

Overige gegevens - IJsseldal. 

Voorst 2 broedparen 

Op de Veluwe en in het IJsseldal hebben in 1988 tenminste 21 paren ge
broed. Aangezien de gegevens bij verschillende instanties (Oecologisch 
Instituut Heteren ( ringers ), Vogelbescherming Zeist, S.O.V.O.N. Arn
hem en diverse Vogelbeschermingsgroepen ) gemeld worden, zal het to
taal aantal ongetwijfeld hoger zijn. 

Uit de gegevens van 1988 blijkt in ieder gaval dat de Kerkuil uit het 
dal klimt en dat dankzij de medewerking van velen een compleet beeld 
van de Veluwe en het IJsseldal samengesteld kan worden. 

Landelijk overleg. 

Op 18 november heeft de bijeenkomst van landelijke coördinatoren 
plaatsgevonden te Zeist. Belangrijke punten uit dit overleg zijn: 

1. Premieregeling: zie overzicht 

2. Voorlichting : er zal naar gestreefd worden om een poster en 
een diaserie over Kerkuilen ter beschikking te stellen voor de 
coördinatoren 

3. Projectsubsidies: in overleg met Vogelbescherming kunnen aanvra
gen ingediend worden voor de plaatsing van Kerkuilkasten 

4. Uit het landelijk overleg zijn ( voorlopig ) de volgende gegevens 
over de Kerkuil in Nederland beschikbaar gesteld: 

Provincie/regio: eerste broedsel: tweede broedsel: 

Groningen 14 + 2 
Friesland 74 + 10 
Drente 68 + 8 
Overijssel 53 + 7 
N.O.P. ? 
Flevopolder 1? 
Achterhoek noord 16 + 0 
Achterhoek zuid 34 + 5 + 1 3e.broed-

sel 
Veluwe 19 + 2 
Utrecht ? 
Betuwe ? 
Zeeland 20 + 2 
Noordbrabant 53 + ? 
Limburg 22 + 2 

Totaal ( voorlopig ) 374 38· + 1 374 + 39 



Premieregeling. 

Vogelbescherming te Zeist stelt een premie ter beschikking voor 
ieder geslaagd broedsel. 
Uit de volgende vier premies kan een k~uze gemaakt worden: 

I 25,-. ( vervolglegsel + I 25,-. ) 

abonnement voor een jaar op het tijdschrift Vogels 

abonnement voor een jaar op het jeugdtijdschrift Vogelaartje 

( 1989 - Kerkuilenboek ) 

In 1988 is een bedrag van 4 x I 25,-. betaald en 7 families ontvan
gen in 1989 het tijdschrift Vogels 

Tot slot. 

In 1988 hebben de volgende personen gegevens verstrekt over de Kerk
uil: 

H. Vlottes 
R Vogel 
E. Osieck 
A.J. Jansen ) 
A.J. Mörzer Bruyns) 
P. Harskamp 
B.v.d Brink 
W. Janszen 
B. Hanekamp 

gem. Apeldoorn en Voorst 
S.O. V.O.N. 
Vogelbescherming 

Nijkerk, Putten en Ermelo 

Nijkerk 
Oldebroek, Elburg en IJsselmuiden 
Harderwijk en Ermelo 
Barneveld 

Er zal voorgesteld.worden o~ de Veluwe en het IJsseldal in deelgebie
den te verdelen, zodat regiocoördinatoren hun eigen gebied inventari
seren en dubbel/werk vermeden wordt. 

In het voorjaar van 1989 zal een bijeenkomst belegd worden voor de 
personen die actief betrokken zijn bij de Kerkuileninvantarisatie en 
bescherming. 
Voor het plaatsen van Kerkuilkasten en overige informatie, kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. 

Adrie Hottinga, 
Kerkweg 10, 
8193 KK - Vorchten. 

( tel. 03412- 51874 ) 
privé 05783- 1459 
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KERKUIL broedkasten 
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Veluwe - prov. Gelderland 



KNlP5ELS 

De A5 0, de nieuwe autosnelweg tussen Apeldoorn en 
Arnhem die de dagelijkse meldingen van files ter 
hoogte van de Woeste Hoeve uit de ether deed ver
dwijnen, had een toonbeeld van groeiend natuur- en 
milieubesef moeten worden. Voor de h~rten werden 
twee cerviducten aangelegd en voor de dassen kwa
men er tunnels. 

opseptember (minstens) drie dassen ten prooi rijn u- . 
vallen aan het voortrazende verkeer op de 'dasvrien
delijke' A50. Is daarmee het bewijs geleverd dat de 
kostbarevoorzieningen nutteloos zijn? Moeten we re
kening houden met het uitsterven van de zoveelste 
diersoort? 

Maar dan komt daar ineens de Vereniging Das en 
Boom de voldoening verstoren met de mededeling 
dat er sinds de officiële ingebruikneming van de weg 

Jaap Dirkmaat, de voorzitter van de vereniging Das 
en Boom, wil er alles aan doen om dat laatste te voor-

. komen. "Wij zullen vechten tegen alles wat de das be
dreigt." 

Aantal dassen QP léluwe groeit 
Nederland telt op dit moment zo'n 1200 dassen. De belangrijkste concentra
ties bevinden zich op de Veluwe, in Zuid-Limburg en in hetRijk van Nijme
gen (met daar op aansluitend Noord-Limburg en Noord-Oost-Brabant). In 
Gaasterland, de omgeving van Staphorst en Midden-Limburg zijn ook nog 
behoorlijke aantallen te vinden. Elders, bijvoorbeeld in Montferland en in 
Utrecht, komen verspreide dassenburchten voor. 
Op de Veluwe was de das enkele jaren na de oorlog uitgestorven. In 1964 
werd een begin gemaakt met de herintroductie: op verschillende plaatsen 
werden dieren uitgezet. Op dit moment zijn er meer dan honderd dassenho
len. In het rijk met heggen en boomgaarden gestoffeerde Limburgse heuvel
land zijn ongeveer evenveel burchten. Op de Veluwe is sprake van een groei 
van het aantal dassen, maar in Limburg holt de dassenstand achteruit. De
bet daaraan zijn onder meer verkeer en wegen, de moderne landbouw, zure 
regen/bossterf te, ontgrondingen en recreatie. Het menu van de das bestaat 
uit regenwormen, muizen, mollen, larven en rottend fruit. 

In de herfst van 1988 kon men de voorlopige balans opmaken 
van de gevolgen van de virusziekte voor de gewone zeehonden 

(Phoca vitulina). In heel Noord-Europa zijn zeker 18.000 dieren 
gestorven; in het Waddengebied is 75% van de populatie aan het 

virus ten onder gegaan. Wil de soort er weer bovenop komen, 
dan zijn rust en schoon water een absolute voorwaarde. 

De Waddenzeeministers vergaderden onlangs over te treffen 
· maatregelen. Ze maakten afspraken, maar het blijft voorlopig 

vaag hoe een en ander uitgevoerd gaat worden. 

Senegal, Guinee-Bissau en Mali zijn 
als overwinteringsgebieden onmis
baar voor de grutto. Marokko en Tu
nesië zijn voor deze weidevogel van 
groot belang als doorvlieglanden. 

Pand~ 
-nov. '88 

De grutto is internationaal gezien de 
belangrijkste weidevogel die binnen 
de grenzen van Nederland voor
lr"'...,t. 

Voorheen werd meestal aangenomen 
dat onze grutto's voornamelijk in de 
Senegaldelta overwinteren. Dat bleek 
niet het geval te zijn. Weliswaar wer
den in de Senegal-delta en omgeving 
duizenden grutto's aangetroffen, 
maar de grootste aantallen bleken 
zich een land zuidelijker te bevinden, 
in Guinee-Bissau. 

In Guinee-Bissau verblijven de grut
to's in hoofdzaak in de rijstcultuur. 
Dus zó van de Nederlandse boer naar 
de Afrikaanse boer. Daarbij hebben 
zij een duidelijke voorkeur voor rijst
velden van mindere kwaliteit, waar de 
vegetatie niet te dicht en niet te hoog 
is. Zij eten wel degelijk rijst. Meestal 
pikken ze de na de oogst achtergeble-

Das in Ernst 
doodgereden 
EMST - Een das van de 
burcht in Ernst is het slacht
offer geworden van het auto
verkeer. Het dier werd giste
ren langs de Langeweg ge
vonden. be Vereniging Das 
en Boom in Nijmegen is inge
seind. In het verleden zijn in 
de omgeving Oranjewe
g/Langeweg vaker dassen 
doodgereden. 

N.Yel. 
Dbl. 
7- '1. ~'s9 

AFRIKA 

ven korrels op, maar men ze soms 
aan de halmen zien plukken. Ook ro
ven ze wel van de pasgeoogste rijst
planten, die in bundels op de dijkjes 
tussen de rijstvelden op transport lig
gen te wachten. Niettemin trekken de 
boeren zich weinig aan van de aanwe· 
zigheid van grutto's. 
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Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 

Secr.: Officiersweg 50, 8162ED Epe. Telefoon: 05780-21129 

Nog eens: het Wisselse Veen en ... 

DE LERING DAARUIT. 

In het verleden hebben we het er als eens over gehad. Langs de Oostravenweg in Epe liggen een 
aantak drassige stukjes land. Een van deze stukjes Is een landschappelijk-ecologisch heel Interessant 
gebiedje ,dat ,voor zover toegankelijk, door de vrijwillige landschapsonderhouders van de KNNV wordt 
onderhouden. 
Een er naast gelegen stuk had een minder fortuinlijk bestaan. Het werd destijds aangekocht door .het 
loonbedrijf Lokhorst. Dit begon met het om te ploegen, te draineren, op te hogen en zwaar te bemes
ten, waarna mais werd ingezaaid. Omdat een aantal zaken in strijd was met de voorschriften van het 
bestemmingsplan hebben we de gemeente min of meer moeten dwingen om hun verantwoordelijkheid 
te nemen , de overtreding van de door hun zelf uitgevaardigde voorschriften vast te stellen en de firma 
Lokhorst aan te schrijven de zaak in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dit gebeurde na een 
uitspraak van de Raad van State. 
Helaas bleek echter dat Lokhorst de uitspraak maar ten dele heeft uitgevoerd. Er zitten nog steeds 

functionerende draineerbuizen in de grond er de nog aanwezige ophooggrond is niet afgevoerd maar 
over het land verspreid. 
Daarom gaan wij op 28 februari naar de Haag ,waar de Raad van State een hoorzitting hierover 
houdt. Wat er daarna gebeurt zal de tijd leren. 
Het wordt langzamerghand een gebed zonder eind en je moet als Milieugroep wel lange adem hebben 
om al die bestuurlijke traagheid bij te houden. 

De les hieruit. 

Voor iedereen die er oog voor heeft, en welke KNNV-er heeft dat niet, vindt er op een aantal 
plaatsen in onze gemeente een sluipende aantasting van van natuurwetenschappelijk interessante 
soorten landschap plaats. (ja zeker, ook in Schaveren ,net indringend door de KNNV onderzocht 
en beschreven !l. Stiekem ontstaan nieuwe maïsvelden, nog stiekemer worden daarvoor sloten ge

graven en met de uitgegraven grond land opgehoogd. Ook wordt plaatselijk overmatig gegierd of 

wordt spul van onduidelijke samenstelling of oorsprong gestort of gedumpt. 

Het is dringend nodig dat dit soort zaken zo vroeg mogelijk wordt gemeld bij politie 
(afdeling milieu), gemeente en bij het bestuur van de KNNV. 
Milieuzorg kan dit niet alleen en ik doe graag een dringend beroep op elke KNNV-er om de ogen 
goed de kost te geven In onze gemeente. 
ledereen kan echt zelf wat doen om op het rnllteu te passen. 
Bij voorbaat bedankt namens het milieu. 

Jan Polman 
Vereniging Milieuzorg gem. Epe 

girorekening 1963127 
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- )Bibliolheeknieu'w's 
In verband met het Vlinderjaar, dat natuurl~k alles met 
planten en blpemen te maken heeft, willen we onze leden 
op de volgende werken in onze bibliotheek w~zen: 

Van dier en plant, water en land- Kees Hana 

Allerlei onderwerpen uit de Natuur boeiend beschreven. 
Warm aanbevolen! 

Ik zie, ik zie wat jll_ook kan zien - J.A. N~kamp 

Een bundel korte artikelen over gewone dingen vlak b~ huis, 
waar we vaak weinig van weten. 
Ook heel geschikt om materiaal voor scholen en cursussen 
uit te halen! 

De bloemen en hun vrienden - Jac. P. Th~sse 

Een Verkade-album dat zelfs de meest verstokte insecten
hater tot inkeer brengt. Zeer veel informatie over de bloem
bezoekende insecten, veel dus ook over vlinders. Schitterende 
illustraties f · 
Vlinders - W.J. Kabos 

Een oud boekje, dat echter veel goede kleurplaten bevat, 
ook veel van nachtvlinders. Men kan er zeker veel soorten 
mee op naam brengen. 

Dagvlindertabel - J. Lucas. N.J.N. uitgave 

Voor wie in het veld dagvlinders wil determineren zeer bruik
baar. Veel kenmerken. 

Im Wunderreich der Falter - F. Schnack 

Een echt leuk "ouderwets romantisch vlinderboek" met veel 
informatie. 

De Nederlandse trekvlinders - B.J. Lempke 

Resultaten van onderzoeken naar de trekactiviteiten van dag
zowel als nachtvlinders met afbeeldingen van de soorten 
trekvlinders (oude druk). · 

VI 

Butterflies en Moths - Illustrated Encyclopedia v. V.J. Stanek 

Veel schitterende foto's en goede beschr~vingen van in- en 
uitheemse vlindersoorten en hun rupsen. 

Wil van Santen schonk ons: 

Vele oude jaargangen van het t~dschrift Natuur en Milieu 
en oude "specials" van Natura. 
Buitengewoon interessant om je nog eens in deze "oude 
tijden" van de Natuurbescherming te verdiepen • • 

Helen Logeman schonk ons nog: 

3 jaargangen (1983,1984, 1985) van het t~dschrift 
Grasduinen. Zeer fraai! en behalve nog veel zeer mooie boek
werken (zie vorige Natuurklanken) de bekende Spectrumuitg_.§;Y.,g: 



Wilde bloemen van Roger Philips en S.E. Stumpel
Rienks. 

Van Ria de Vos ontvingen we: 

De verandering der Surinaam§e Insecten: Maria s. Merian. 
Dit prachtige plaatwerk verscheen in 1705, na een reis 
naar Suriname van deze fantastische onderzoekster en 
tekenares. Deze nieuwe uitgave bevat ook bijzonderheden 
uit het leven van deze vrouw, die rupsen, vlinders en 
bloemen tekende in een tijd, dat er van deze dieren 
nog zeer weinig bekend was. 

Birds of the Netherlands Antillen: Prof. Dr.K.H.Voous. 
Broedvogels en gasten van de Antillen worden uitgebreid 
beschreven in dit helaas niet gelllustreerde maar 
uitstekende boek. 

Flowers of St.Martin. 
--- Met l9de eeuwse aquarellen van Hendrik Rijgersma. 

Boeken kunnen gratis geleend worden door leden van de 
afdeling (tel. 05780-12083, Bongerdplein l, Epe). 

Wina Boomsluiter heeft aangeboden te helpen met het ordenen 
van de bibliotheek en het maken van een kaartsysteem. 

Wie zorgt nu nog voor een goede bibliotheek- en werkruimte 
voor onze K.N.N.V. afdeling? 

Das, in Nederland, J.J.Dirkmaat 
Harde kaft, 23x2l cm. 125 bladzijden met 
bijna honderd illQstraties, zowel tekeningen 
zwartlwit als kleurenfoto's. 
Uitgeverij Stubeg b.v. Hoogezand. 
Prijs f. 24.50. Verkrijgbaar in de boekhandel. 
schriftelijk te bestellen bij Das en Boom, 
Rijksstraatweg 174, 6573 DG Beek-Ubbergen. 
ISBN90-6523-036 X. 
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De waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemer. 
L~st van waarnemers + afkortingen. 

AE= Anca Ebens. FB= Frans Bosch, RK= Rowan Koster, EM= E..K. 
Murris, EKG= Els Koopmans-Grommé, PG= Pier Groen, AHS= 
Agnès Herwe~er-Smit. 

Het is me al vaak opgevallen, dat b~ de waarnemingen veel on
nauwkeurigheden doorgegeven worden. Zo wordt b~voorbeeld de 
plaats van de waarneming vaak slordig, onjuist of zelfs hele
maal niet vermeld. Een treffend voorbeeld en de aanleiding 
tot dit stukje, is het b~schrift b~ de l~st van eerste zomer
vogelwaarnemingen in het januarinummer. Daarin schr~ft Wim 
van Waveren Hogervorst, dat 23 april kennel~k een goede gier
zwaluw-dag was. Gierzwaluwen werden toen in de hele regio ge
zien. Wat werd er dan doorgegeven? Dit: 

IJsseldijk 
Uiterwaarden, Oene 

- Welsurn-Houtweg Oene 
Oe nerdijk 
Brandweg 

De laatste waarneming staat los van de andere vier, die elk 
één en dezelfde Gierzwaluw betreffen. Er vond die dag nl. een 
afdelingsexcursie plaats. Op de terugweg van Welsurn naar 
Oene werd het dier laagvliegend langs de ~k gezien. Door 
het zo verschillend in te vullen concludeerde de schr~ver, 
dat de Gierzwaluw in de hele regio gezien werd. 

De waarde van de waarnemingen zou vergroot worden, als 
le meer mensen hun waarnemingen in zouden zenden 
2e de gegevens juist en volledig genoteerd zouden worden. 
M.i. hoort daar alt~d b~: 
soort, datum, aantal, plaats en evt. b~zonderheden. Een 
geschat aantal is beter dan een term als "een groep"· of "veel" 
Wordt er geen aantal genoemd dan veronderstel ik alt~d, dat 
het l ex. betreft. 
Voor de plaats stel ik voor zoveel mogel~k de veldnamen te ge
bruiken van een (klein) gebied, b~voorbeeld: Wisselse veen, 
Welsumerwaarden of Dorperveld evt. aangevuld met een of meer 
straatnamen. Vooral bij lange "lintvormige" landschapselementen 
als de IJssel of het Stroombreed treden onnauwkeurigheden 
snel op. 

oop nle , a leman en 
weerhouden waarnemingen 

De l~st waarnemingen getuigt dit keer o.a. van de zachte win
ter. Sommige plantesoorten bloeien al. Van veel vogelsoorten 
kon al de eerste zang genoteerd worden. Els Koopmans meldde 
zang van de volgende so. orten in het dorp Epe: koolmees, pim
pelmees, boomkruiper, boomklever, winterkoning, heggemus, me
rel (zacht), groenling, spreeuw (na zonsopkomst, "luie" soorten!), 
huismus en kokmeeuw. 



VOGrE..L5 
Aalscholver 

Barmsijs 

Bl.Kiekendief 

Blauwe reiger 

Boomkruiper 

12/2 

22/l 

22/l 

26/l 
7/2 

28/l 

5/2 
14/l 

28/l 

l ex. Marledjjk 

ca. 6 ex.in berken,Kroondomein 
tussen Elspeterweg en Valkeniersw. 
ca. 10 ex. samen met vinken, Zand
gatruigte, Ravenswaarden,Gorssel 
2 ex.bjj Kievitsveldplas 
20 ex. tuin Epe. 

Lepelaarsweg,Flevoland 

Land van Jonker, Wissel 

voedselzoekend op Pruimeboom, 
Lagestraat Wapenveld (hier alleen 
af en toe te zien!) 

10-15 ex. Lepelaarsweg, Flevoland 

~ 

EM 

PG 

EKG 

Dik Koopmans 
Jo Bouchette 

AHS 

EKG 

AE 

Bonte Kraai 

Bosuil jan/febr. paar, 'snachts roepend en ant

AHS 

PG 

~9/l 
Brilduiker ~~ 11/2 

' 

Buizerd 

Canadese Gans 

28/1 
4/2 

12/2 

12/2 

woordend, omgeving Elburgerweg 
bij Motketel 
roepend, Koekenbergweg/Tongerense
weg, Tongeren 

2 paar, IJsseldjjk·tussen Terwalde 
en Welsurn 

RK 

EM 

3 ex. binnen ca. 20 meter,Flevoland AHS 
vangt verzwakte merel bjj voederta- E.Blokdjjk 
fel, Park Wissel, Wissel 
4 ex. Marledjjk EM 

16 en 4 ex.in twee groepen,Marle- EM 
dijk 

Geelgors jan/febr. in groepen bjj voerplaatsen PG 

Goudplevier 

Groene Specht 

Grote Ljjster 

Grote Zaagbek 

Klapekster 

Kolgans 

28/l 

22/l 
5/2 

10/2 

14/l 

ll/1 

18/1 

12/2 
22/l 

5/2 
8/2 

4/l 

Niersen 
Leperaarsweg, Flevoland~ 

Landje van Jonker, Wissel 
Tuin Epe,Stationsstr. pikkend 
in het grasgazon naar insecten 
"lachend" omgeving Boerweg/Molen-
weg 

AHS 

FB 
Mev. Colombijn 

PG 

zingt 't hoogste lied, Lagestraat, AE 
Wapenveld 

1t! + 4 ~ IJsseldijk tussen Terwalde EM 
en Welsurn 
J g~maal v.d.Feltz, Bandjjk Terwol-RK 

de ' 
9, Marledjjk EM 

in top van een eik, op enkele me- RK 
ters van de weg.Gortelse Heide, 
Vierhou terweg 
Tongeren, bekende plek EKG 
Tongerense Heide FB 

paar duizend op uiterwaarden bjj PG 
Welsurn 



Nonnetje 

Wjlgans 

Raaf 

Rietgans 

Ringmus 

Smient 

Sperwer 

Spreeuw 

Steenuil 

Veldleeuwerik 

Vink 

Watersnip 

Wilde Zwaan 

Wintertaling 

IJsvogel 

Zanglijster 

Zwarte Specht 

Zwarte Zwaan 

Zwartkop 

ll/2 

2/2 
ll/2 

12/2 

29/l 

12/2 

jan. 

27/l 

ll/2 

l2/2 
14/l 
7/2 

19/2 

18/l 

9/2 

12/2 
13/2 

9/l 

26/l 

4/l 

ll/2 

12/2 

18/2 

2 paar, IJsseldUk tussen Welsurn EM 
en Terwalde 

IJsseldijk, Veessen Mev. Bakhuis 
2 paar,IJsseld~k tussen Welsurn en EM 
Terwol de 
4 paar, verspreid, MarledUk EM 

2 ex. korte tUd na elkaar opvlie- RK 
gend en luid roepend, Haelberg,Epe 

l ex. Marled~k EM 

ca. i3 ex. iedere dag op de pinda's AE 
en vetbol, som met drie tegelUk. 
Lagestraat,Wapenveld 

ca. 40 ex. Vorchten aan de over- AE 
kant v.d. IJssel 
20 à 30 ex. IJsseld~k tussen Ter- EM 
walde en Welsurn 
ca. 70 ex. grazend, MarledUk EM 

Oost Ravenweg, Epe RK 
& om •t huis, komt.geregeld langs, AE 
veren mus gevonden 

dood jong ca. een week oud, Eikel- FB 
kamp, Epe 

2 ex. in ochtendzon op grote wilg, AE 
Wilgenweg, Wapenveld 

volop zingend, Renderklippen EKG 

eerste vinkeslag, Pelzerpark Epe AHS 
eerste slag gehoord. Wanda Koopmans 

5 ex. op "beruchte" maisakker, RK 
Oost- Ravenweg, Epe 
l ex. Rauwenhoffweg, Epe RK 

achttal, roepend, uiterwaarden bU PG 
Welsurn 

l paar,IJsseldUk tussen Terwalde EM 
en Welsurn 
4 paar, MarledUk EM 

Sprengen Paleispark 't Loo Exc. KNNV 

12/2 zingt, Pelzerpark AHS 

PG 
AE 
EKG 

jan/febr. omgeving Motketel 
19/l 3 x roep, Polberg 
5/2 Tepelbergweg/hoek Boerweg, l ex. 

baltsroep 

ll/2 l ex. IJsseldUk, tussen Terwalde 
en Welsurn 

EM 

3/ll & Tegen 1 t raam gevlogen,versuft, AE 
later toch verdwenen 



PLANTEN 
Blauwe druif jes 

Fluitekruid 

Forsythia 

Oeverstekelnoot 

Speenkruid 

\NSE..KTE.N 

Citroenvlinder 

Dagpauwoog 

Kleine Vos 

Honingbij 

Zweefvlieg 

?ADDJ:.~TOE.LE.N 

Klein oranje 
zandschijf je 

30/l 

13/2 

13/ 2 

22/l 

7/2 

7/2 

8/2 
8/2 

20/2 
5/2 
8/2 

5/2 

8/2 

9/2 

Wasgele bekerzwam jan. 

in bloei,tuin op de zon, Epe. 
Zeer vroeg! 

EKG 

Vaassenseweg t.h.v. Zeed~k,N~broek.RK 

eerste bloemen, zeer vroeg EKG 

oude planten met zaad, massaal EKG 
b~ zandgat, Ravenswaarden,Gorssel 
(Elk jaar weer terug) 

• 
2 bloemen volop in bloei, tuin Epe,EKG 
zeer vroeg! 

l ex. J Tongeren bij ven, fladder~ J. v. Dalen 
de tierig in de zon rond 
l ex~ tuin Epe, overvliegend EKG 

Norelholtweg Epe. Overgang bos- Mev.Witkamp 
rand/moestuin 
tuin, Bongerdplein EKG 

rondvliegend, Niersen PG 
Wisselse Veen,Veenweg,hoek Woes- FB 
terbergweg 

5 ex. op winterbloeiende Mahonia EKG 
Epe. Verder alle warme dagen die 
volgden, steeds meer ex. ook veel 
op crocus 

l ex. in zonnige hoek tuin,Epe EKG 
(vr~ kleine,zeer slanke soort, 
welke?) 

Inermisia fus.ispora= Oe tospara EKG 
fusispora. Een vr~ zeldzaam nietig 
oranje tot geel bekertje, dat op 
mos groeit met velen b~een. Speciaal 
op kale (afgebrande?) heideplek. 
Render klippen. 

groepje a/d voet van een boomstomp.PG 
Niersen 



Nagekomen waarnemingen: 

Zwarte Zwaan 16/2 al ca. 14 dagen IJsseld~k, af
slag Oene 

Mevr.Bakhuis 

Nijlgans 16/2 ca. 30 ex. kolkje ontzanding a/d 
IJssel b~ Oene 

Mevr.Bakhuis 

Veldleeuwerik 2 zingend Renderklippen PG 
Flamingo 

( 

Grote Bonte 

4 ex. bij de oever v.h. Veluwemeer Hr Harmse 
ZW van de brug van Elburg naar de 
polder (Veluwse oever). 
Deze waarneming kwam binnen n.a.v. 
eeri "Tussen Heuvels en Rivier" over 
de Randmeren. 

roffelt in Winfried, Wapenveld AE 

~ OOK DIT JAAR GELDT WEER: 

[!) VLINDERWAARNEMINGEN 

- voorzien van datum, plaats, - \~ A ' soort terrein en liefst 
~~ weersomstandigheden 

~<j zijn zeer welkom bij de Insecten-
( ~ werkgroep p/a Agnès Herwe~er, 
~ Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 

VLINDERJAARteL 05780-13703 

HET LOSSE VODJE EN DE DEGELIJKE AGENDA 

Het komt nogal eens voor, dat iemand zegt:"O ja, ik heb ook 
nog een Grote Gele Kwikstaart gezien en de eerste Citroen
vlinder vloog al vroeg in mijn tuin". 
Als je dan vraagt: "Wanneer was dat dan precies en wáár was 
dat?" wordt er vaak heel weifelend geantwoord :zo van 
"Ja, wanneer was dat ook alweer, het was nog véór we naar 
Oma gingen, het zal wel in mei z~n geweest. Het moet ergens 
bij het Kanaal zijn geweest"! 
Zulke waarnemingen-verliezen nogal wat van hun waarde, door
dat men een en ander niet zo gauw mogel~k op een vaste plek 
heeft genoteerd. 
Een agenda is daar uitstekend geschikt voor b~voorbeeld. Het 
losse vodje op het keukenkastje raaktmeestal zoek. Daarom •••• 

Redactie. 
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