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DIE. U NODIG KU 
REDACTIE NATUURKLANKEN 
Pier Groen, Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen. 
Mevr.Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein l, 8162 AW Epe. 
Wim B~lsma, Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Muld~r, Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr.Th.Agnès Herwe~er-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 
-------------·--------------·-----------------
BESTUUR 
Voor zitter 
le Secretaris 

2e Secretaris 

Penningmeester: 
+ ledenadm. 
Leden 

Vacant 
Henk van Woerden (correspondentie+ exc.) 
Vuurdoornstraat 104, 8171 VG Vaassen. 
Wim B~lsma (notulen + pers) 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Mulder 
Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr. Oetie Slot-Batteram 
Molenkampweg 23. 8181 CA Heerde• 
Mevr. Yvonne M. Roelants 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen• 

WERKGROEPEN EN CONTACTADRESSEN 
Rubriek 
Waarnemingen 
Zoogdieren 
Paddestoelen 

Vogels 

Floristiek 
(FLORON) 
Planten 

Insecten 

Natuurbescher-: 
mingscommissie 

Els Koopmans-Grommé 
Bongerdplein l 8162 Epe. 
Frans Bosch, Eikel~amp 65,816? Z~ E~~· 

~~~~~~k~!~d~5~, 8li~;~:Jri ~~rs·"/:•&-;t?~:/5- t;L 
Jules de Vries 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen. 
Henk Menke 
Schotakker 38, 8162 JE Epe. 
Rob Hobbelink 
Eper Heemweg 17, .8161 BJ Epe. 
Mevr. A.Herwe~er-Smit 
Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 
Mevr. Eveline Drev~n-D~kstra, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe. 

tel. 05788- 3849 
" 05780-12083 
" 05780-14482 
" 05780-20640 
" 05780-13703 

, ~ 
" 0 5 7 8 8- 5 3 90 

" 05780-14482 

" 05780-20640 

11 05782- 2821 

" 05788- 1919 

" 05780- 12083 

" 05780- 20313 
" 05780-13612 

" 05788- 3176 

" 05780-13010 

" 05780-12895 

" 05780-13703 

" 05780-12673 

CONTRIBUTIE f. 35.- per jaar. Huisgenootleden f. 10.- per jaar. 

Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 
of Postbanknr. 989945 
t.n.v. KNNV Epe/Heerde 

"' OPZEGGING LIDMAATSCHAP VOOR l NOVEMBER 
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Inhoud + copy volgend nummer 
Voorwoord 
Stuurpraat 
Start van een nieuwe rubriek 
Programma 
Noorderdierenpark (verslag) 
Kanaald~k in october + Het Slootje 
Herfstvacantie in Hotton 
Een verrassende ontdekking 
De Mispelaar 
De Knotwilg 
Het eiland 
Oproep werkgroepen 
Zo maar een fietstochtje 
Gepokt en gemazeld 
Een kreeft 

Terugkomst (gedicht) 
De Knoppengal 
De Hongaarse poesta 
Vosbergen + Stadspost 
Andalusië in april 
Een privéstrand in Bret~gne 
Op de kop van een koekoek 
Herfst in Kroatie 
Na regen kwam zonneschijn 
Naar Dublin (gedicht) 
Vacantie in Joegoslavië 
Dialoog (gedicht) 
Bekenstichtingnieuws 
P.V.C. wég ermee (Milieuzorg Epe) 
Waargenomen 

Redactie 
Redactie 
Bestuur 
Redactie 
Bestuur 
Pim van Deventer 
Plantenwerkgroep 
Dik Koopmans 
Els Koopmans-Grommé 
Wout van Soest 
Redactie 
Pier Groen 
Bestuur 
Bertus Hilberink 
Gerda van Sloten 
Els Koopmans-Grommé en 
Marjolein Koopmans 
W. Brandt 
Wout van Soest 
Gerda van Sloten 
Redactie 
S.E. Remmelts-Geerling 
Henk Menke 
Josette Koopmans 
Eert Koster 
Els Koopmans-Grommé 
K.Schipper 
Henk van Woerden 
W. Brandt 
Y. Roelants 
Jan Polman 
Redactie 

7'/' 
DE COPY VOOR HET VOLGENDE NUMMER 
==========~~~~=~========~==== 

Het lijkt de Redactie een goede gewoonte, ook dit nieuwe jaar 
te beginnen met een Natuurklanken-nummer dat in het teken 
staat van onderzoeken, onderzoek,jes en hijzondere waarnemingen 
zoals al enkele jaren gebeurd is. 

Dat betekent, dat ieder die iets hiervoer heeft (werkgroepen 
en individuele waarnemers) vóór 15 Q&cerr.ber a.s. zijn verhaal 
bij de redactie-typiste ~s Herweiier, inlevert. 

Waarnemingen voor de gewone waarnemingenrubriek kunnen nog 
tot 20 december ingeleverd worden bij Els Koo~mans (maar liever 
eerder!). 

Redactie. 

l 
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De eerste plaats is weer voor het programma voor de komende 
weken. Noteert U het in Uw agenda? 

Traditiegetrouw bevat het november/december-numffier van Na
tuurklanken weer vacantieverhalen. 
Omdat ook gewone artikelen en verslagen er een plaats in 
moesten vinden, is het weer een extra dikke uitgave geworden, 
met voor elk lid wel iets belangwekkends. Door de grote hoe
veelheid copy hebben we niet voor iedere inzending een plaats 
in dit nummer kunnen vr~maken. Dat zal zeker in de komende 
editie w~l het geval z~n. De redactie houdt deze eveneetis 
waardevolle stukken dus "in 'portefeuille" zoals dat heet. 

Misschien kunt U uit al deze stukken ideeën voor een volgende 
vacantie halen. Die gelegenheid heeft U bovendien t~dens de 
"avond van en voor onze leden" op donderdag l~ december a.s. 
Dan kunt U eigen foto's, dia's, vondsten e.d. van de afgelopen 
vacantieperiode meenemen om medeleden in Uw enthousiasme 
te laten delen. Meldt U e.e.a. even b~ de secretaris? 
Ook wanneer U zelf niets te "bieden" hebt, bent U natuurlijk 
welkom. 
Evenals de aangekondigde Nieuwjaarsb~eenkomst op zondag 7 
januari 1990 ( zie hiervoor opgaveformulier hiernaast) kan 
dit weer een echt verenigingsgebeuren worden. 

Redactie. 

/' 

·~·g.'ö 
, 0 -~ .. 
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Als nieuwe leden begroeten w~: 

E. de Haan, 
Bongerdplein-10 
8162 AW Epe 

H.H. Damman + echtgenote 
Mezenweg 38 
8191 BD Wapenveld. 

G.A. Janssen 
Schependomlaan 13, 
6542 RL Nijmegen 
(weekendadres: fam. Beek, 
Knibbelakker 6, Epe). 

Ans Voest, 
Postbus 8, 
8166 ZG Ernst. 
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Als u deze Natuurklanken ontvangt, is de herfstvacantie voorbij 
en heeft de vertegenwoordigende vergadering (VV) alweer plaats 
gevonden. 
De meerdaagse najaars excursie/vacantie, welke dit jaar in het 
Franstalige gedeelte van de Belgische Ardennen ten zuiden van 
Luik plaatsvond, was mede als gevolg van de meer dan uitstekende 
weersomstandigheden een groot succes. Het verslag van Dik 
Koopmans zal dit duidelijk maken. 
Op de vertegenwoordigende vergadering die op 4 november in Arnhem 
gehouden is, kwamen oa de huisstijl van de vereniging, de 
contributiestructuur, de plaats van de vereniging in de 
natuurbescherming en het negentigjarig jubileum van de KNNV in 
1991 ter spráke. · · 
Het drukken van Natuurklanken op kringlooppapier heeft bij de 
leden van onze afdeling geen reacties opgeleverd zodat we er van 
ui tg aan dat iedereen het er mee eens i.s . 
Het bestuur hoopt ook deze periode weer aantrekkelijke excursies 
en lezingen georgani~eerd te hebben en verwacht dan ook een ruime 
belangstelling van de leden. 
Indien er leden zijn die ideëen omtrent lezingen en/of excursies 
hebben worden zij van harte uitgenodigd deze kenbaar te maken. 
Het bestuur kan dan nagaan of het mogelijk is deze te realiseren. 
Zoals elk jaar organiseert de afdeling ook nu weer een 
nieuwjaarswandeling. 
Deze vindt dit maal plaats op 7 januari 1990. Alle leden van de 
afdeling zijn van harte welkom. Indien u door wat voor 
omstandigheid dan ook niet in staat bent aan de wandeling deel te 
nemen is het ook mogelijk om alleen bij de gezellige bijeenkomst 
na afloop aanwezig te zijn. 
U wordt wel verzocht van te voren mee te delen of en met hoeveel 
dat u komt. 
Voor verdere bijzonderheden zie het programma. 

De volgende leden van de afdeling Epe/Heerde nemen deel aan de 
nieuwjaarsexcursie/gezellige bijeenkomst: 
Col'ld<.r~\::r~pen. 1../clolr U. 001"' c;\ ... e-\"'e-ew.~) 

Naam: ......................................... . 

Naam: ..........•.............•................. 

Naam: ................................••..•.•..• 

Opsturen aan de secretaris. 



Omdat telkens weer bl~kt, dat er in onze afdeling veel 
leden z~n, die tal van natuurbelevingen in eigen tuin 
hebben, ontstond er b~ de redactie het idee een nieuwe 
rubriek te starten onder de naam: 

\"IN MIJN TUIN GEZIEN" J 
Het is de bedoeling dat zoveel mogel~k leden hiervoor · 
stof leveren. Denk niet dat U niet kunt schr~ven. Zoals 
U öan Uw buurman vertelt wat U zag en beleefde, kunt U 
het ook voor onze krant opschr~ven. Eén simpele belevenis 
is al welkom! 

Bent U bang voor "glad ijs" leen dan gerust eerst enkele 
boeken uit onze bibliotheek om één en ander na te slaan en 
zodoende Uw eigen kennis en die van de lezers te vergroten. 

We k~ken met spanning naar Uw b~drage uit! 

N .13. Redactie. 

1N DL:Zt I'\~TL\1..\R\<Li\NKf.\'1 Vll'-lOf U AL GOEDE VODT<BEL:-1-DUj '. 



VOOP UV AGt.NDA: 

P~OGT~AMMA 

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

Dit dient o.a. om U te kunnen waarschuwen als een 
tocht niet doorgaat en om de excursieleiders t8 
informeren. ~ -----·---

W!.J~QOI"\ Vt.~ \JAAROM NlET? 
I 

Het is voor het bestuur al tijd een raadsel, wa_arom mensen wel of 
juist niet aan excursies, le zj_ngen, werkgroerJen· e.d. deelne:nen. 
Lijkt het gebodene soms te zwaar of te specialJstisch? Wie twij
felt kan natuurlijk altijd de secretaris bellen voor bijzonderheden, 
vervoer e.d. 

Tijdens een stormachtige dag met regenvlagen verschijnt er een rede
l~k aantal deelnemers op het verzamelpunt, op een schitterende 
zomerdag gaat een excursie niet door wegens te geringe belangstel
ling. T~dens een interessante lezing schaamt het be~tuur zich 
over de weinige toehoorders en andermaal moeten er stoelen aan
gesleept worden. 

Met onderstaand programma kunt U in elk geval vast tot in het 
volgend voorjaar vooruit! Noteert U e.e.a. ~eteen even? 

donderdag 
14 december 

zondag 
7 januari 

EE!LAVOND VAN EN VOOR ONZE LEDEN en andere belangstel
lenden!! 
De ervaring leert, dat er door onze leden heel wat 
wordt gezien en ook vaak wordt vastgelegd op dia's, 
foto's en tekenpapier. 
Stenen, schelpen, fossielen enz. worden vaak meege
nomen uit binnen- en buitenland. -
Vanavond bestaat de mogelijkheid cm Uw medeleden deel
genoot te maken van Uw ~nthousiasme of te horen en ,. 
te zien wat de anderen te bieden hebben.(m e..\ dt U t:l.rl- b~ ck ~a-t .. I 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

NIEUWJAARSWANDELING met tot slot een gezellige bijeen
komst met koffie en e~n drankje. 

1990! 
,~We gaan wandelen vanuit Theehuis Schaveren aan de 

1 ·· rl "' ! ' ! Oranjeweg in Ernst, waar we om 13.30 verzamelen. Om 
9go .... van daar onder leiding van Els Koopmans een ca. 2 uur 

l - durende wandeling te maken door dit landschappelijk 
· fraaie gebied~ ll 

----' :z.,·e ook \to\9e..nde 0 2...1. 



donderdag 
18 januari 

Het terrein is uitgebreid beschreven in het, bet af
gelopen jaar door de KNNV opgestelde Rapport Schaveren. 
Naast de natuurhistorische wetenswaardigheden zullen 
ook de cultuurhistorische b~zonderheden aan bod komen. 
Omstreeks 15.30 is er in het Theehuis gelegenheid tot 
een gezellig samenz~n. Dit is echt bedoeld VOOR ALLE 
LEDEN va.n onze afdeling, een soort familiereunie dus! 
KOMT Dll S ALLEN ! 
Voor deelname contact opnemen met Henk van Woerden, 
tel. 05788-5390. 
EEN DIA-LEZING door de heer C.M. van Herk, 
waarin aandacht besteed wordt aan de flora van het 
Griek.se vasteland en op Kreta. 
Griekenland is.voor velen een geliefd vacantieoord. 
Reden voor het Bestuur om voor dit floristisch interes
sante gebied een inleider te vragen. Vooral voor 
orchidee~n is Griekenland een Dorado, maar ook Wilde 
Tulpen, Irissen e.d. zullen aan bod komen. De vege
taties op de verschillende hoogten zijn telkens weer 
verschillend. Bodem en klimaat zorgen mede voor de 
grote verscheidenheid aan planten, die ook in de 
herfst nog weer nieuwe soorten opleveren. 
Al met al een boeiende avond! 

---~ 

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

~ 

WANDELEN IN DE DELLEN 
Om ï_3:}o uur vertrekken we vanaf de werkschuur van 
het "Geldersch Landschap" aan de Dellenweg vcor een 
ca. 2 uur durende wandeling door "De Dellen". De 
heer L. Rondeboom, werkzaam b~ het Geldersch Landschap 

1.. zal ons één en ander vertellen over historie en 
~{ 1 landschap van dit fraaie bosgebied. . 

,ft!l ~ \' r _, Het ontmoetingspunt vindt U, komend vanaf Epe, ca. 
~ ~ ~ 1,5 km voorbij de Hertenkamp. Bij de kruising met de 
~ )) '\----~ Koekenbergweg slaat U rechtsaf, waarna U na ca. 100 

~, m. de werkschuur ziet. 
~- Voor deelname en vervoer contact opnemen met 

Henk van Woerden, tel. 05788-5390. 
donderdag EEN DIA-LEZING OVER DE REP'IIELEN EN AMFIBIE~N van 
15 februari. Zuidwest Europa door de heer Hans v.d. Rijst. 

Wij leren iets over hun biotoop. De spreker zal ook 
".rui tweiden over de diverse plaatsen waar deze bij z.on

- ~ 3 dere dieren zich bij voorkeur ophouden. Het leek ons 

~
--v-~ . .'( ~interessa.nt over dit geliefde vacantiegebied, waar 

/ 

~~ we zo vaak een hagedisje zien weg9lipp~n of een vreerr.-
// -->:i de slang ontmoeten, eens uitgebreld geln·formeerd te 

~ 

r--· · worden. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

zaterdag NATtJlJ'I{EEOOH-NRI*:E:NEl:··- JAN NIJKAMP LEZING te Brielle. 
17 februa.ri Voor dederde keer houdt de KNNV een lezing over de 

achtergronden van de natuurbescherming, een lezing 
genoemd naar oud-voorzitter Jan Nijkamp. 
Dit jaar zal de Vlaamse Prof. Ulrich Libbrecht een 
voordracht houden onder de titel: De mens, herder van 
de natuur. De filosofische benadering van de natuur 
in de verschillende culturen. 
Daarna wijst Prof. Piet Zonderwi,jk ons de weg om daad
werkel~k iets aan het milieu te doen. Met voorbeelden 
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over! 11 Lint1en" 'in het landschap. Zeer interessante 
onderwerpen dus! 
1 s Morgens zal de stadsarchi.varis van Brielle voor 
ons de geschiedenis van die stad doen herleven. 
Aanmelding: zie Natura van December a.s. 
Voor vervoer: bel 05780-12083 of 05788-5390. 
WANDELEN IN HET KROONDOMEIN 
Ons excursiedoel is een bos- en heideterrein tussen 
Gortel en Elspeet. Onder leiding van Henk van Woerden 
gaan we in dit relatief·hoog gelegen gebied (50 à 
60 m + N.A.P.) wandelen. Het is een bjjzonder mooi ge
boed met loof- en naaldhoutbegroei:lng, afgewisseld 
door heideterreintjes met vliegdennen. DoordaÇ de 
ondergrond plaatseljjk geen water doorlaat, vinden 
we hier en daar vochtige gedeelten, hetgeen bljjkt 
uit een afwijkende vegetatie. 
Vertrek: Epe:bjj A.H. om 13.30 uur 

Ernst: Kruising Dorpsstraat/Oranjeweg, 13.40 u. 
Terug : omstreeks 16.30 uur. 

VOGELEXCURSIE LANGS DE IJSSEL. 
Deze excursie wordt georganiseerd door het Gewest 
IJsselstreek. Vanaf Epe vertrekken we met eigen ver-.... :. t J~ •••• voer naar Kampen, waar we om 9.00 uur bij het 

-<. •• - ~ ~-" "ilt d.. .~···station ver zamelen •. Hiervandaan gaan we met busljjn 
~;Jv~~~ lLfl (strippenkaart! ) naar Ramspel,. waar de excursie 
~~ daadwerkeljjk van start gaat. Het is een hele-dag 

~~-·~~~ excursie en we komen geen café tegen, dus brood, 
----- ~A rr: . ..::... koffie er.. de andere gebruikelijke attributen, meenemen! .· .. 

~::_- ~H-~ _ _vertrek: Epe bij A.H. om 8~15 __ uur ~/l.'-'t-1 ·rl(/c,J .r /·
1

,.(.-; ;,,.-.: r'<•'(
1

' ") 

· · =.~:. Aanmelden: tot 24 februarl blJ Henk van Woerden, · ;:0 ffu_c/ 

donderdag 
15 maart 

tel. 05788-5390. ~,A!.··(J·/;,: : 

WANDELING I1L.DE OMGEVING VAN TONGEREN .:_!,,-,:',•, r,>1.1.-.:( /-.?/c/"'")r}··~-;;:
We ver zamelen om 9. 00 uur bjj het kruispunt Tongerénse- l'd.I.Z1 

weg/Koekenbergweg/Oostravenweg. Het is de bedoeling 
om van hieruit door het gevarieerde landschap van bos, 
bouwland en weiland, een ~ 3 uur durende wandeling . 
te maken. Als het weer een beetje meewerkt, kunnen 
we genieten van de vroege ·voorjaarsflora, maar ook 
de vogels zjjn om deze tjjd weer volop te horen. Voor 
de rest zien we gewoon wel wat we tegenkomen. 
Vertrek: Epe bjj A.H. om· 8.45 uur 

Terugkomst ca. 12.00 uur. 

JA~RLIJKSE LEDENVERGADERING. 

Wij roepen onze leden op om deze ledenvergadering voor
al bU te wonen. Hier kunt U immers invloed uitoefenen 
op het reilen en zeilen van onze afdeling en Uw af-
of goedkeuring laten bljjken over bepaalde zaken. 
Nadat de gebruikeljjke agenda-punten zjjn afgehandeld 
zal Henk van Woerden aá .. n de hand van dia 1 s het één 
en ander vertellen over Joegoslavië. Naast fraaie 
landschapopnamen, komen ook kevers, sprinkLanen, ha
gedissen, vlinders enz. uitgebreid en gedetailleerd 
in beeld. Gezien de variatie is er dus voor "elck 
wat wils". 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Tjjd: 20.00 uur. 



\, ~· >>i donder dag 
~\ 26 april 

;~er dag :J' ~~t april 

donderdag 
17 mei 

/t/ /,. :: /(1 ) ' 
/ 

EXCURSIE NAAR WINDESHEIM 
Ongeveer 5 km ten zuiden van Zwolle ligt, niet zo ver 
van de IJssel, het landgoed Windesheim. 
Hier gaan we onder leiding van Dik Koopmans een wande
ling maken in het afwisselende terrein. 
Eind maart kunnen we al genieten van de eerste voor
jaarsflora, maar ook voor de vogelliefhebbers is er 
dan weer volop te zien (en te horen!). 
Ver.trek: bij A.H. te Epe om 8.15 uur 

Heerde: Dorpsstraat om 8.30 uur 
Terugkomst: ca. l2.AO uur",.. r1rf }~' 

;:JtttJRsrÉ-'NXtrtn:~(uif~~W~A~~ÉN ~·N DÉ ~MG~VING VAN DEVENTEB 
om 8.30 uur •. · 7-r~~Lf-/<-n..-.-
Nadere gegevens 1 de Yolgende Natuurklanken. 

DIA-LEZING OVER gET WATERLEVEN (L~11EN) 
door de heer H. J. Vallenduuk. > . ' -,(.?;' 
Nadere informatie volgt nog. / .< ·" •

1
/f' ;_ 4 12//l-?a- Y/-·?-7-z---'-e.._ 

EXCURSIE naar een nog te bespreken terrein. Nadere 
bij zonderheden in de volgende Na tuurklanken. r/e-t:. / 7

1 

VROEGE VOGEL-EXCURSIE onder leiding van J.W. van 
Waveren Hogervorst. 1 s Morgens om 6.30 uur! /Luj~J 
Nadere gegevens in de volgende Natuurklanken. " ' . 

~DE ~JNTJE~ b~ Terwalde is vandaag ons excursiedoel. 
Onder leiding van Adrie Hottinga hopen we heel wat 
zang- en waterv~els van dichtbij te kunnen zien en 
horen. 4u. , 
Vertrek: 's Mo gens om 7.00 uur. 
Nadere b~zonderheden volgen nog. 

DIA-LEZING door de heer W.N.J.Ursem. 
Het onderwerp van de ze avond zal zijn: de flora en 
fauna in België en West Duitsland. Buurlanden die in 
onze vereniging niet zó vaak aan de orde ujn ge
weest en met het oog op dg naderende vacanties ons 
op een idee kunnen brengen. 
Ook de natuur in het algereeen en de geologie van 
beide landen komen deze avond ter sprake. 
Plaats: Eper gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

'Rf.UZt:.t-1 :Z.wAM 
Te.k.Aibul: Sie.kr-' 
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verslag ven een e.xcurst'e 

Je zou niet verwactten, dat de K.N.N.V. een bezoek aan een 
dierentuin op het programma heeft staan. Allemaal exotische 
dieren in hokjes achter tralies, getergd heen en weer lopend. 
Wellicht door deze gedachtengang was de opkomst voor de ex
cursie van 30 september naar het Noorder Dierenpark zo 
gering. Slechts een negental leden begaf zich naar Emmen, 
waar vooral aandacht werd geschonken aan de unieke tropische 
vlinder kas. 

9 

In een voorkas, waar de temperatuur al aardig opliep, konden 
we de mooiste orchideeën bewonderen met zo nu en dan een 
vlindertje. Ik dacht nog: "ach, wel aardig die paar fladderen
de diertjes, maar om daar nu zo'n ophef van te maken •••• " 

De volgende luchtsluis gaf echter pas toegang tot het werke
l~ke vlindergebeuren. Hier werd de temperatuur pas echt 
warrr:. 
Je gelooft je ogen niet, zoiets geweldigs. Een prachtig aan
gelegd tropisch landschap met bloeiende palmen, bananen, bam
boebossen en andere uitheemse gewassen. Een aantal kolibri's 
zat elkaar achterna en kwam zich laven aan buisjes, gevuld 
met nectar. Het aantal vlinders was overstelpend groot in 
aantal en variëteit. 

Enorme exemplaren in zwart en wit, andere klein en in felle 
rede .en oranje kleuren. Op plastic tableautjes, beschtlderd 
met bloemen, die in het midden een hartje met honing hebben, 
kon je de vlinders op je gemak bewonderen, terw~l ze met hun 
roltong de nectar tot zich namen. In enkele hangende vitrines 
kon je het uitkomen van de poppen waarnemen. 
Allemaal eigen kweek. Aangezien een vlinderleven van enkele 
dagen tot enkele maanden duurt is het zaak, dat er een voort
durende aanwas plaats vindt. Een fascinerend geheel en echt 
de moeite w:aard. 

Toch eenmaal ter plekke zijnde hebben wij ook de rest van het 
dierenpark bezichtigd. Je waant je echt in de Afrikaanse 
savanne, met loslopende neushoorn~, giraffen en zebra's. Op 
eilandjes leven allerhande slingerapen. Dan zag je plotseling 
enkele doodshoofdaapjes tussen de bezoekers. Ze mengden zich 
ongedwongen onder bet publiek en inspecteerden de hoed van 
Klaas Herweijer. 

In de gigantische doorloop-vogelkooi waren flamingo's, kaka
toes, papegaaien en kuif-maraboes te bewonderen, 'die het 
brood uit je handen weggristen als je dacht eens rustig op 
een bankje te kunnen gaan eten. 

Een geweldig evenement, dat ik niet graag gemist zou hebben. 
J-T:- -------~<'' 
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Met vier mensen werd op 10 october een klein stukje Kanaal
dijk bij Hoorn oostelijk van Heerde bekeken op planten. 
Belangrijk bij het Plantenwerkgreepje is voora.l het zelf op 
naam brengen van vaak gewone planten, het leren omgaan 
met flora en loupe dus. 

Dat het interessante vondsten op kan leveren, bewees deze 
ochtend weer. B~ de voormalige coÖperatie groeide een 
zo op het oog gewone Koolzaadplant, nog volop bloeiend. 
De ronde vruchtjes met een leuk puntje er bovenop bleken 
echter helemaal niet te passen b~ Koolzaad. 
Het was de Eenjarige Rapistrum (Rapistrum rugosum) die 
daar groeide, vermoedel~k een overbl~ver van de vroegere 
graansilo. Het is een adventiefplant, .afkomstig uit het 
Middellandse Zeegebied en West-Azië. Een leuke vondst. 

Verder vi~l het op, dat er nog veel planten bloeiden. Even 
in het voorb~gaan geteld, waren dat 20 soorten! 

Planten die verder vermeldenswaard waren: Kleine Bevernel, 
Hop, Grasklokje, Hemelsleutel~Egelboterbloem en Blauwe Knoop. 
Zo'n zandige kanaald~k, waar alleen wat vissers .komen is 
alt~d de moeite van een bezoekje waard! 

De Plantenwerkgroep. 
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HE'T JLOOTJE 
PLANTENWERKGROEP-EXCURSIE 

Het is inmiddels alweer enige t~d geleden, dat we op een 
van die zon-overgoten ochtenden van begin october een 
practisch ongerept slootje in Vossenbroek onder Zuuk be
zochten. Dan besef je weer eens goed wat natuurbescherrring 
kan inhouden en hoe anders in korte t~d de boel versim
pelt en verloedert. 

Wat een uitbundigheid en diversiteit zagen we daar in en b~ 
dat stikstofrijke water. 

Enkele namen uit de tientallen planten ter illustratie, zo
als de Wilde Bertram, Waterpeper, Holp~p, veel Waterviolier, 
Bultkroos, enz., een fantastisch kleurentap~t vormend. 

Verschillende planten werden ter determinatie b~ de kop ge
nomen, zoals de Grote en Kleine Egelskop met helder en donker 
nerfblad. Dat determineren, dat nauwkeurig beschrijven der 
kenmerken waardoor het onderscheid haar plaats kr~gt, verhoogt 
het genoegen van de herkenning. 

Wat een heerl~k tochtje! 

We gaan begin juni terug om daar o.a. de Waterviolier in bloei 
te zien. 

Rob Hobbelink. 



"Dit is een verhaal ergens uit een gehucht in het hoogland 
van de Ardennen. Daar, van rondom, liggen de logge heuvelge
vaarten, met rotsgroeven als gapende wonden in de wild be
wassen helling en gutst het waterlawaai van een fel berg
stroompje door de dal-engte. Die heuvels, in zware opschui
ving en verdringing van. elkaar, staan plomp, breed omhoog 
gestoeten in de lucht, - of zij wijken wijd uiteen, liggen in 
lange l~nen, reikend naar de verte van den horizon, als een 
jacht rennende dieren, die met gestrekte l~ven draven, den 
buik op den grond. 
Op zo'n hoogte ergens, het gehucht, armoedig en gr~s
begruizeld en verloren in de eenzame ruimten van het berg
land." 

Zo begint M. Antink het boek Catherine, een beschr~ving van 
een steenhakkersdorp in de Ardennen. En daar zaten w~ dan in 
onze luxueuse villaw~k, boven het Ardennengehucht dat 
geen gehucht meer was en niet meer zo armoedig als in het 
begin van deze eeuw. En •••••• we hadden het weer mee. 

Wel deden de voorkampers nog hun inkopen in de regen, maar 
toen ieder zich om vier uur op de eerste zaterdagmiddag had 
geinstalleerd konden we ons opmaken voor een wandeling in de 
buurt van Hotten. De kleurige bossen wachtten op enig ·be
zoek, we kwamen geen mens tegen. De bossen op de r~ke leem
gronden stonden vol paddestoelen, het kostte ons moeite de 
laarzen uit die leem te trekken. Een fraai beeld vertoonde 
de Ourthe, de rivier waar we de komende dagen veel omgang 
mee zouden hebben. In Hotton was kennel~k iets aan de hand, 
ossewagens en auto's uit het begin van deze eeuw reden met 
mensen in klederdracht door de straten. Iemand had in een 
tent allerlei stoommodellen tot leven gewekt. Maar w~ 
konden na afloop b~ de open haard terugzien op een aardige 
wandeling, die overigens niet veel natuurhistorische gege
vens opleverde, omdat niemand aantekeningen maakte. 

Zondag de v~ftiende october scheen een zonnetje onze 
slaapkamers binnen en al gauw waren we met z'n twintigen op 
weg naar de groeve b~ Hampteau. De voorsten hebben alt~d 
wat meer te zien dan de rest: een hond jaagt op een vos. 

Maar allemaal hadden we oog voor de fossielen van de kalk
steengroeve en keken we naar Driedistel, Marjolein,Eng
bloem (een warmteminnende soort die hier alleen op gunsfige 
plekken nog nèt kan groeien) Duitse Gentiaan, Nieskruid, 
Amandelwolfsmelk en de Kleine Pimpernel. 
Verderop zweven een paar Kiekendieven, terw~l ook al 
Buizerds z~n gemeld. 

De harde kalk, die in de groeve van Hampteau ontgonnen 
wordt, is ontstaan in het geologische t~dperk dat Devoon 
heet. Waar nu de rotsen z~n, was vroeger (ca. 395 miljoen 
jaar geleden) een uitgestrekte, warrre zee. Daarvan getuigen 
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nog zes andere soorten tellen. 

nog de vele fossie
len van o.a.Koralen, 
Sponzen, Zeelelies, 
en Schelpdieren, die 
samen deze rots~n 
opbouwden. 

De oude zeebodem is 
later opgeheven tot 
bergen. Geologisch 
gesproken heet dit 
gedeelte van Belgi~ 
geen Ardennen, maar 
Condroz. 

Als we het bos weer in
gaan, missen we enke
le jonge mensen. Ze 
bljjken "even" een 
groot stuk koraal uit 
de fossiele koraal
riffen te hebben ge
hakt! 

Verderop hebben we 
moeite om op een 
heuvelrug door de 
bramen te breken. Dan 
kiezen we een pad door 
de wei en even later 
zitten we bjjeen om in 
de warme zon ons 
broodje op te eten. 
Zwarte Mees en Knolle
witje fladderen om 
ons heen. Het is merk
waardig, dat er nog 
zoveel dagvlinders 
vliegen; in de loop 
van de week zullen we 

Dan scheiden zich onze wegen. Pepjjn, met zjjn anderhalf jaar, moet 
naar bed en via een bezoek aan de grotten van Hotton gaat een 
deel van de groep met zjjn ouders mee. 
De rest van het gezelschap zet er de pas in, vergeet echter niet 
te kjjken naar de nog volop bloeiende wegbegroeilng: 
Grootbloemmuur, Rode Klaver, Vogelwikke, Melkdistel, Vlasbekje, 
Madeliefje, Muursla, Borstelkrans, Knautia, Heggedoornzaad, 
Grootbloemcentaurie en nog veel meer, te veel om in dit korte 
bestek op te noemen. 

Herinnerin~en te over, als we door Ménil lopen. Regende het toen 
gee~ pjjpestelen en waar zou het aardige meisje gebleven zjjn, dat 
ons in die huiskamer een heerljjk kopje koffie schonk? Onze af
deling komt hier al voor de vierde keer. Duidelijk zijn er veran
deringen, niet alleen grote lelijke boerenschuren zijn er gekomen, 
de dorpsstraat zelf is aardig opgeknapt. 
In de richting van Marenne vinden we het mooiste pad dat je je 
maar denken kunt, door een smalle wei, omzoomd met kleurige Haag
beuken, Eiken en Lijsterbessen. Nu kleurt de zon fel het landschap. 

Ook bjj Marenne is een grote groeve, we komen er langs, als we op 
de verkeerde weg lopen. Dat dwalen hoort erbjj. Na enig zoeken 



komen we dan toch weer op de gedachte route uit en weer lopen 
we naast een kleurige bosrand. Grote Klis, Schaduwkruiskruid, 
Witte Dovenetel, Klein Hoefblad, Marjolein en zelfs nog bloei
ende Margrieten begeleiden het niet zo eenvoudig te lopen pad. 
Maar we komen vlak bij ons villawijkje uit en dan zitten we al 
gauw in onze luie stoelen te genieten van een kopje thee. 
De zelf klaargemaakte avondmaaltijd gaat er in als koek en hoe 
we de avond vullen? Lezen, determineren, breien, maar ook 
spelletjes, waarvan Risk misschien de hoogste ogen gooide, 
maar waarbij Scrabble mij het meest intelligent leek. 

Een volgende keer vertel ik U iets over de volgende zomerdagen 
die we deze herfstvacantie mochten beleven. Barvaux, Durbuy, 
W~ris, wie zou er niet graag naar terug willen? 

Dik Kocpmans. 

De.voon 

Dat insecten en ook andere diertjes in bloemen slapen, is be
kend. Vingerhoedskruid, Dovenetel en meer zulke bloemen die 
een beschermende holle binnenzijde hebben, fungeren vaak als 
slaapbloemen. Nu zijn er Orchideeënsoorten van het geslacht 
Serapias (meest mediterrane soorten), die ook als slaapbloem 
fungeren. Hun donkere "keel" wijst de insecten de weg naar 
het "hol". Maar deze plant heeft zelf ook voordeel van zijn gas
ten, want bij het rondkruipen door de bloemen nemen ze stuif~ 
meelklompjes op, die ze later weer bij een andere Serapias op 
de stamper kunnen achterlaten. Zo komt kruisbestuiving tot 
stand! 
Bij veel Ophryssoorten, ook een geslacht van de Orchideeën-
familie, gebeurt het weer anders. · 
Hun bloemen lijken treffend op een hommel, bij, vlieg of i.d. 
en ze heten daarnaar ook Hommel-, Bijen-;, Vliegenorchis enz. 
De gelijkenis is zó sterk, dat insecten op de "soortgenoot" 
afkomen en de mannelijke dieren willen er zelfs mee paren! 
Bij al die drukte wordt weer het stuifmeel overgebracht. Maar 
bij ~~n Ophryssoort kon men geen insectenbezoek ontdekken, ten-· 
minste niet overdag. Het was de Ophrys helenaè, een ondersoort 
van de grote groep van de Spinnenorchissen. Wat bleek nu? Te
gen donker kwamen er wel degelijk vliegjes e.d. op af, die op 
de onderlip van de bloem rondkropen. Die is, vlakbij de stuif
meelklompjes en de stamper zeer donker, zodat daar een gat 
of hol lijkt te zijn, een nephol dus. Maar door hun pogingen 
het "hol" binnen te gaan raken ze wel weer met stuifmeel be
laden, dat ze bij een volgende "nepslaapbloem" weer kunnen 
afgeven! 

Dit alles hoorde ik tijdens een vergadering van de "Werkgroep 
Europese Orchideeën" waar ik deze maand verzelid was geraakt. 

Els Koopmans-Gromm~. 

13 



Dt Y\ tS 1DELAAI<_ 

Het middelnederlandse woordenboek vermeldt die naam en geeft 
tegel~k nog een paar synoniemen: Mespelaer en Mispeltere. Als 
uitdrukking met "mispel" volgt de uitdrukking "niet een mes":' 
pele". Betekenis: ·geen zier, niets hoegenaamd. Daaruit blijkt 
een duidel~ke geringschatting voor de mispel, het~j als vrucht, 
dan wel als boom. Hoe kan het ook anders! De mispel is eerst 
eetbaar als zij goed verrot is. En dat eetbaar zijn is verder 
heel betrekkelijk. Een rotte mispel kun je hooguit leeg zuigen, 
de schil is onverteerbaar, de pitten kei- en keihard, net 
fijn grind. 

In de lat~nse naam: Mespilus germanica L., klinkt duidel~k de 
verlatijnsing van het middeleeuwse "Mespelaer". Linnaeus 
heeft het germanica mogel~k ontleend aan het in het wild voor
komen van de Mispel in de "dietse" landen. 
Het Bomenboek vermeldt in één adem de Kweepeer en de Mispel 
als "ouderwetse" vruchtbomen. Beide behoren tot de grote fami
lie van de Rosaçeae. 

In de Stiftsbibliotheek van Sankt Gallen (Zwitserland) bevindt 
zich een kaart uit 830: een plattegrond van het kloostercom
plex mèt de tuin. De namen van de in die tuin gekweekte gewas
sen z~n in de verschillende kweekvakken vermeld. Zo kwamen in 
de boomgaard o.a. voor: Pruim, L~sterbes, Kweepeer, Mispel, 
V~g, Tamme Kastanje, Laurier, Amandel en niet te vergeten de 
Moerbei. 
Echter in de recepten uit de oudheid en de middeleeuwen die 
zijn opgenomen in het kookboek "Van Soeter Cokene" is nergens 
het gebruik van mispels voorgescpreven, wèl van kweeperen. 
En de taart van het recept "Kweeperentaart" uit datzelfde 
boek, werd ooit door m~n vrouw gebakken. Ongelofel~k lekker! 
Alleen je moet wel een heel goede maag hebben, het is ont
zettend machtig. Mogel~k veroorzaakt door de aanzienl~ke hoe
veelheden boter en merg die voorgeschreven waren. 

In de Gelderse historie is de Mispel geen onbekende: ooit 
pr~kten haar bloemen in het wapen van Gelre. 
Dat gebeurde als volgt: 

De naam Gelre is ontstaan in de t~d dat keizer Kare~ de Kale 
het Heilige Roomse R~k bestuurde. H~ leefde van 823-877. Een 
van z~n leenheren, de graaf van Pont, was in het bezit van een 
vlakte, waar, onder een Mispelboom een monster huisde; een 
monster vol ven~n en met vurige ogen. Het ondier stonk, 
maakte slachtoffers onder mensen en dieren en had van t~d tot 
tijd de onhebbelijke gewoonte "schor en doordringend" de 
kreet:"Gelre, gelre, gelre" uit te stoten. De arme graaf had 
alles al geprobeerd om het monster te verdr~ven, niets hielp; 
zelfs processies en gebeden waren vruchteloos. 



Zijn zoon Wiechart (een echte gelderse naam, Wiechert) was op 
vrijersvoeten. En dan doe je wat. De ridderverhalen staan er 
vol van. Om indruk te maken op de schone Margaretha van Hama
land, beklimt Wiechart op een schone dag zijn strijdros en gaat 
het monster bevechten. Een prachtverhaal! 
Wiechart, de neusgaten dichtgestopt om de anctragelijke stank 
van het monster niet te ruiken, gaat, natuurlijk door v~len 
gadegeslagen het gevecht aan. Aleen gebeden en kruistekens 
van nieuwgierigen begeleidden hem. En hoe dapper Wiechart 
ook op het monster inhakte, het deerde de draak niets. De 
draak gelukt het zelfs Wiechart in de greep van zijn klauwen 
te krijgen. Toen gebeurde het: in die omarming gelukte het 
Wiechart zijn dolk tussen de schubben van het monster te ste
ken en het hart te. doorboren. 
Nog één keer klinkt schor en rauw de kreet "Gelre", dan is het 
voorgoed voorbij. 
Als dank voor zijn overwinning krijgt Wiechart zijn Margaretha. 
En op de plaats waar de draak gedood werd, werd voor het jonge 
stel een kasteel gebouwd. Natuurlijk werd dat slot GELRE genaamd. 
Op één van de torens wapperde hoog in de vrije gelderse wind 
de vlag met daarop geborduurd het wapen van Wiechart: drie 
mispelblommen op een gouden veld. Prachtig! 

Waarom die mispelblommen in het wapen? 
Wiechart was een eerlijk, dapper, maar ook een bescheiden mens. 
Ik denk dat hij gedacht heeft aan dat gezegde: "niet een mespe
le". Want voor hem betekende het "niet een mespele" om voor 
de vrouw van wie je houdt een gevecht aan te gaan met een 
monster. Zo'n gevecht win je altijd! 

De mispelblommen hebben tot 1229 het wapen der Gelderse graven 
gesierd. Meer dan drie en een halve eeuw. Toen werden de 
Gelderse graven nogal agressief in het vestigen van hun bezit. 
Dan maakt de mispelblom plaats voor de klimmende leeuw en 
treedt de bescheidenheid terug. Zo gaat dat in de gelderse 
historie. 

Tegen de westgevel van onze woning staat al vele jaren een 
Mispelaar. Elk voorjaar genieten we van de prachtige grote 
ereroekleurige bloemen. Die bloeien enkele weken. In het najaar 
wachten we de eerste flinke nachtvorst af en plukken daarna 
de mispels. Die zet ik in een kistje onder een afdak: dus 
droog opgeborgen. Zodra de merels aandacht voor de inhoud van 
dat kist je gaan krijgen, worden ze binnen gehaald en verwerkt. 
Mispeljam heeft een vuilrose kleurtje 
maar smaakt zeer goed. 
Dit jaar werd het draaiboek tot 
dusverre op een totaal andere wij
ze afgewerkt. 
De bloemknoppen zetten vroeg aan: 
half april ware,n ze al zichtbaar 
en in groten getale. Mogelijk is de 
betrekkelijk koude tweede helft van 
April er de oorzaak van geweest 
dat de bloei eerst tegen het 
eind van de eerste helft van mei 
begon. Dan gaan de knoppen in de 
onderste helft van de kruin van 
de boom open. 
20 mei is de vruchtzetting van de 
onderste knoppen voltooid en tege
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lijkertijd begint cte·bloei in de bovenste kruinlaag. 
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Nu was het begin van de meimaand overwegend warm: enkele dag
temperaturen van 250 en 280 C. heb ik waargenomen. 
Wat gebeurde er? De kroonbladen van de laatst ontsLoten bloe
men gingen, nadat de vruchtzetting had plaatsgevonden, door-· 
groeien. Ze vielen dus niet af, werden langer, aanzienl~k 
langer zelfs en begonnen te verkleuren. Eerst zacht rose, 
dat na verloop van enige t~d overging in digitalispaars en 
vervolgens bruinrose. Heel merkwaardig groeide de vruchtaan-
zet in het zelfde tempo mee. . 
Die "doorbloeiende" mispelbloemen kregen dus veel grotere 
vruchten. Die doorbloei heeft geduurd tot de 2lste juni; de 
kroonbladen werden daarna bruin, verdroogden en vielen af. 
Zo omstreeks 8 juli was de boom weer "normaal". 

Ik heb veel moeite· gedaan om elders geinformeerd te worden 
over het hoe en waarom. Ik ging te biecht b~ ervaren fruit
kwekers en kenners van oude vruchten. Allen bleven het ant
woord schuldig. 

Omdat ik niet zo een twee drie een aantal eigenaren van 
Mispelaars kon ontdekken, hoop ik door dit verhaal te weten 
te komen of er meerdere mispelbezitters een soortgel~ke 
ongewone vruchtzetting constateerden, die gepaard ging met 
het uitgroeien van de kroonbladeren. 

Een gedateerde kleurenfoto is de reda.ctie van Natuurklanken 
ter hand gesteld. 

Tot slot een goede raad: Mocht U ergens tegen Uw huis of in 
Uw tuin een plekje hebben waar je graag eens iets echt b~
zonders zou willen planten, prebeer dan eens een Mispelaar •• 
Een langzame groeier. 
Zeer weinig snoeiwerk. 
Prachtige grote bloemen. 
Goed verwerkbare vruchten. 
Een schitterend herfstgebladerte in vele kleuren. 
Geen extra wintervoorzieningen: de boom is winterhard. 

Wout van Soest. 

oe t. 1 89 



Mensen hebben iets met eilanden. Van ouds hebben eilanden 
de mensheid verhalen geschonken. Verhalen van verre, onbe
woonde eilanden als dat van Fbbinson Crusoe, van geheimzin
nige eilanden als dat van het zo geheten verhaal van Jules 
Verne. Oeroude en nieuwe verhalen, van de gedroomde Eilanden 
der gelukzaligen en het mythische Thule, tot het jongste 
kinderboekenweekgeschenk. · 
Eilanden in zee hebben alt~d tot de verbeelding der mensen 
gesproken, ze willen telkens weer ontdekt worden. Je kunt 
er ook niet op de gewone manier van een landdier naar toe 
gaan, je moet over het water of door de lucht. De ruimte 
van het eiland is begrensd, maar het raakttegel~kert~d aan 
de eindeloosheid van zee en lucht en kan daardoor toch juist 
een gevoel van bevr~ding geven aan de mens, losgemaakt van 
de vaste wal.Eilanden z~n, nou ja- anders. 

Mensen hebben iets met eilanden, Sommige mensen hebben iets 
met een bepaald eiland, waàr ze telkens opnieuw naar toe 
willen varen, om het al vele malen bezochte weer te zien. 
Aan de ene kant is er de gelukkigeherkenning, aan de andere 
kant een telkens weer als nieuwe ervaring. 

In het geval van "ons" eiland houdt het verlaten van het 
vasteland onder meer in het moeten achterlaten van de auto 
en een vaartoc.ht van ongeveer een uur en drie kwartier. 
Ons eiland is maar klein, maar het heeft uitzicht op twee 
zeeën en eindeloos veel waaiende lucht. Het duinlandschap, 
dat practisch het hele eiland beslaat, heeft toppen met 
zulke mooie namen als Vuurboetsduin, Kooiplekslid en Dode
mansbol. Het eerstgenoemde duin is met zijn 45 meter hoogte 
één van de hoogste van ons land. Het draagt op z~n top een 
vuurtoren, die dankzij die hoogte niet groot hoeft te zijn 
om z~n licht toch hoog genoeg te dragen. Van op zee is het 
profiel .van het eiland door dit hoge duin met zijn torentje 
al van ver af herkenbaar. Van de top af kun je het eiland 
naar alle kanten overzien en het, smal als het is, als het 
ware als een schip in de zee zien liggen. Op een heldere 
avond, staande onder de sterren, kon ik vandaar de vuurto
renlichten van -aan de ene kant- Den Helder (43 km ver) 
en Texel en -aan de andere kant- Terschelling en Ameland 
(41 km ver) zien. (Ter vergel~king: de afstand Apeldoorn-

. Zwolle is 34 km). 

Het eiland is onbed~kt, met uitzondering van alleen een 
stuk d~k van een kilometer aan de Waddenkant van het oude 
dorp. We kennen het al van voor de oorlog en er is sinds-
dien natuurl~k wel wat veranderd. Uit de aard der zaak is 
het er drukker geworden, de verbl~fsmogel~kheden z~n uit
gebreid, er z~n in het dorp meer kleine eetgelegenheden e.d. 
gekomen. Maar alle verbl~fsaccomodàtie (inclusief camping) 
met daarmee gepaard gaande meerdere drukte in vacantiet~d, 
is beperkt gebleven tot het meest oostel~ke deel van het 
eiland; en het gezicht van het dorp, met name van de beklnker
de en langs de huizen met keitjes belegde oude dorpsstraat 
met z~n bomen -die autovr~ is (ook voor de eilanders) - is 
gelijk gebleven. 



Het overgrote deel van het eiland naar 
het westen toe is voor de natuur. Ook 
brommers zijn er verboden. 

Sinds 1983 zijn we elk jaar na het hoog
seizoen op het eiland geweest. Voor wie 
niet speciaal voor de broedvogels, de zo
merbloemen en de uren zon komt, is de pe
riode eind augustus - begin october een 
ideale tijd. Klimatologisch is augustus er 
de warmste maand, september is er gemid
deld warmer dan juni. Dit houdt verband 
met de temperatuur van het zeewater, dat 
in augustus het warmst is en in juni 

. nog behoorlijk koud. Het eiland is in de 
~le.e-ntc::?pexi::J~s. nazomer en de herfst ook kleurrijk, dank zij 

de bessen van bijvoorbeeld de Duindoorn en de Rozebottels, 
terwijl aan de waddenkant de Zeekraal en het Schorrenkruid 
mooi roodbruin worden. 

Het meest grootse van deze tijd is echter de komst van de on
telbare schare trekvogels, waarvan velmuit het hoge noorden. 
De eersten arriveren al in augustus op het wad. Sommigen dra
gen eind augustus nog duidelijk de kleuren van hun zomerkleed, 
zoals de Rosse Grutto's en de Kanoetstrandlopers met hun 
bruine borst en buik, en de Bonte Strandlopertjes en de Goud
plevieren met hun zwarte borst. 

Dit jaar waren we er in de laatste week van september en de 
eerste van october. Toen waren die kleuren verdwenen. Opval
lend was dat we dit jaar niet veel Rosse Grutto's zagen, 
terwijl ze anders (ondanks het feit dat ze helemaal van de 
toendra's van Lapland en Noord-Siberië komen) al vroeg in het 
seizoen heel talrijk kunnen zijn. 
De beste tijd om veel vogels te zien is de tijd omstreeks hoog
water. Bij laagwater zijn de meesten verweg aan het fourageren, 
verspreid over de wijde, drooggevallen platen van de westelijke 
Waddenzee. Hoogwater is overwegend rusttijd voor deze vogels. 
Grote scharen zien we dan op het Posthuiswad tegenover de 
zuidwesthoek van het eiland. 

Bij de wisseling van het tij kun je hier hele wolken vogels hun 
vliegdemonstraties zien geven. Er' scharrelden hier de laatste 
keer dat ik er dit jaar bij hoogwater was, behalve de ontelbare 
Bergeenden, ook weer veel Rotganzen rond in het nabije ondiepe 
water en op de slikveldjes. 
Verder weg was er een heel lange band van vogels die, door 
de verrekijker gezien, uit grote aantallen Wulpen, Kanoeten, 
Bonte Strandlopers en Scholeksters bleek te bestaan, die soort 
bij soort groepsgewijs bijeen stonden op een ondiepte. Aan de 
rand van het kweldertje dat aan het wad grenst liepen Goud
plevieren rond en ook kleine vogels met oranje pootjes die ik 
eerst niet herkende, omdat ik ze hier niet verwachtte (hoewel 
ik beter kon weten): Steenlopers, die we anders vaak op het 
steenhellinkje langs de waterkant meer naar het dorp toe en 
op de basaltdammetjes daar dwars op of op de strandhoofden 
aan de Noordzeekant zagen. Ze deden hier weliswaar hun naam 
(de Engelse naam is nog sprekender: Turnstone) eer aan, maar 
wei hun wijze van fourageren: hier zochten ze niet onder ste
nen of schelpen hun prooidiertjes, maar deden dat bij plukken 
wier. die ze voor dat doel opzij draaiden. 

Luidruchtig zijn de gasten van het wad - met uitzondering van 
af en toe de Scholeksters ~ niet. Tureluurs en Steenlopers 



laten wel bD het opvliegen hun fluitje horen, en heel wel
luidend klinkt de roep van Wulpen en het heldere tjuu -tjuu -
tjuu van Groenpootruiters. 

NatuurlDk ligt de aantrekkelDkheid v~n het eiland niet alleen 
in de rDkdom van de trekvogelwereld, waarin het inderdaad 
een bDzondere positie inneemt, vooral voor de gasten uit het 
hoge noorden. Ook het duinlandschap maakt het tot een heerlDk 
eiland. Haar als ik het hier "ons" eiland noemde, dan heeft 
dat vanzelfsprekend een emotionele, irrationele grond, als 
een vanjaren her daterende, nooit teleurstellende relatie 
(waarin,de hele familie deelt). 

Het karakter van het eiland heeft voor ons ook ietç; "noorde
lijks" en daar hebben we door onze vele vroegere reizen door 
Scandinavië en Finland oen zekere affiniteit mee gekregen. 

Toen de veerboot v.raarop we naar huis voeren los kwam van de 
wal, klonk als een groet van een vogel afkomstig van de 
hoogvlakten van het verre noorden de heldere roep van esn 
Groenpootruiter die langs vloog. 

P. Groen. 

Onze afdeling heeft, zoals U wel bekend is, verschil
lende werkgroepen: 

De Zoogdierenwerkgroep 
De Paddestoelenwerkgroep 
De Vogelwerkgroep 
De Plantenwerkgroep 
De Insectenwerkgroep 

en dan nog de Natuurbeschermings
commissie. 

BD al onze werkgroepen ZDn nieuwe leden/medewerkers van 
harte welkom. 
Hebt U interesse in één of meer van deze werkgroepen, 
neemt U dan ·contact op met de contactpersonen die ver
meld staan aan de binnenz~de van dit voorblad. 

Het meedoen met een werkgroep is een bDzonder plezierige 
manier om meer te weten te komen van een onderwerp dat 
Uw speciale belangstelling heeft! 

lg 



2o 

zomaar eeo !ldJtOC}it;e ...... . 
--~-~ /~'~ ~'; /----• I c----

zondagmiddag, 24 september, 14.00 uur. Het is prachtig herfst
weer, temperatuur 18 graden, lichte bewolking met af en toe 
een doorbrekende zon, bljna windstil~ Ideaal weer om te fiet
sen en van de natuur te genieten. 
Vanaf mljn huis aan de Stationsstraat fiets ik over de Veen
weg oostwaarts. De Veenweg, vroeger een mooi rustiek landweg
getje, met aan de rechterkant een verwilderd bos- en tuinstru
weel. Thans verworden tot een morsig industrieweggetje met aan 
het eind links een paar lelljke fabriekshallen en ernaast en er 
tegenover twee optrekjes, die men tegenwoordig met de naam 
bungalow pleegt aan te duiden. 

Achter de Vulcanus langs richting Poelweg. Links het begin 
van de uitgediepte en verbrede Dorpsbeek, oerlelljk en met af
kalvende oevers. Rechts de Vulcanus, wandröchtelljk; maar de 
weg is nog een zandweg. Hoe lang nog? Rechts tussen zandweg 
en de Vulcanus het voormalige sp6orwegtalud, waar de natuur 
ten dele nog haar gang kan gaan. Hoe lang nog? 

Linksaf de Poelweg op. Aan de linkerkant stonden enkele jaren 
geleden nog een aantal Elzebomen en een Gelderse Roos aan 
een krom, met water gevuld slootje, grenzend aan een nattig 
weiland. Nu, alles weg. De bomen zijn omgehakt en uitgegraven, 
de sloot is rechtgetrokken en bevat geen water meer. Het 
weitje is verdroogd en door prikkeldraad omgeven. De bermen 
zijn verpj,eterd. 

Linksaf de Eierstreek op. Ik kom blj de verlegde Dorpsbeek. De 
oude beekbedding links van de weg is drooggevallen, gedeelte
lljk dichtgegooid. Rechts dan de nieuwe beekbedding, heel 
lelljk, de duikers zljn goed zichtbaar, de oevers kalven hier 
en daar afa Vanuit de maisvelden ·steken kleine plastic buizen 
uit totboven de beek. Het gebied ter rechterzljde was tot 
voor kort een tamelljk nat, vrlj uitgestrekt weidegebied, met 
in het voorja~r talrljke Kieviten en enkele Grutto's. 
Was, want ook hier heeft de mens ingegrepen. Parallel aan en 
dwars op de beek zijn nieuwe sloten gegraven en bestaande uit
gediept en rechtgetrokken. De weilanden zijn opgehoogd en 
worden u voor een deel gebruikt voor de teelt van? Jawel, 
mais. Alsof we daar al niet genoeg van hebben. De Grutto's 
zullen het volgende jaar wel niet meer komen. 

Blj de le boerderlj rechts is voor de aanleg van de beek een 
aardig bosstruweeltje omgehakt. Blj de boerderlj zelf is een 
grote schuur verrezen, die je al van verre in het vizier 
krljgt. De boer zal met dit alles wel ingenomeL zljn, ik gruw 
ervan. 

Net voor het kanaal ga ik rechtsaf het nieuw aangelegde fiets
pad op, richting Apeldoorn. Rechts van mlj de Grift. Het moet 
een riviertje zljn, of in elk geval een beek, maar het doet 
mlj meer denken aan een vieze dichtgegroeide sloot met water 
dat een onbestemde kleur heeft. 



In het voor jaar zijn de oevers gemaaid. Het maaisel lic t er 
nog steeds, opgehoopt, weg te rottBn. Waarom wordt het niet 
weggehaald? Rechts van m~ het bovenvermelde weidegebied, 
thans dus afgewisseld met percelen mais. Wat verderop is 
rechts een vr~ groot populierenbos deze zomer omgehakt. Het 
ziet er nu troosteloos uit. De Koekoek zal ik er het komende 
jaar zeker niet meer horen. 

Ik vervolg m~n fietstocht langs het kanaal en fiets verder 
door Wenum, over de Elburgerweg richting Vaassen. Wat ik on
derweg nog meer gezien heb? Mais, mais en nog eens mais, 
gemaaide bermen, waar het maaisel grotendeels is bl~ven liggen 
en wegrot. De Kortenbroekweg is opnieuw geasfalteerd. Op de 
bermen aan weersz~iden is zand gestort en gedeeltelijk in de 
sloot gekomen. Auto 1 s 1 t~actoren en paarden hebben op diverse 
plaatsen het zand platgereden of omgewoeld. Een mooie berm 
zal het wel nooit meer worden. 

Ik kom met een landerig gevoel thuis. Ik heb niet genoten, 
in tegendeel, ik heb me geërgerd. De verloedering van het 
landschap bl~ft maar doorgaan. 

Bertus Hilberink. 

qepc)ké e;? gemazeld 
Aan de afwas voor het keukenraam, met uitzicht op de Douglas 
werd m~n aandacht even afgeleid van de vuile kopjes, toen ik 
op z~q stam tot een hoogte van plusminus twee meter allemaal 
rode vlekjes zag. 
Door de bezigheden vergat ik een nader onderzoek in te stel
len, maar 1 s middags b~ de thee op het grasveld onder de berk, 
zag ik ook dié gepokt en gemazeld en nu bleek alras dat de 
groeven in de schors versierd waren met taxusbessen, die 
gedeeltel~k opengemaakt waren, zodat de zaden zichtbaar lagen. 
Ook nog een derde boom bleek hiermee volgestoken te z~n. 
Ditmaal was het een oude den. 

De bron hoefden we niet ver te zoeken, want onze Taxus baccata 
zat dit jaar r~kel~k in de bessen en die oogden zeer smakel~k. 

Toen we eens goed gingen opletten bleken zowel eksters als 
boomklevers, en merels voor· de verleiding te bezwijken. 
Bij J. P. Thijsse las ik dat de zaadmantel van de Taxus eetbaar 
is, maar dat de harde zaden, evenals de naalden giftig z~n. 
Vandaar dat de zeer kleverige overbl~fsels aan de bomen werden 
afgeveegd9 

Gerda van Sloten. 
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EEN VAN DE WAARNEMINGEN: 

Toen de Heer Damman uit Wapenveld beet had en z~n hengel 
omhoog trok, bleek er een vreemd dier aan te zitten. Een 
kreeft had zich met een schaar aan het snoer vastgeklemd. 
Zijn eerste reactie was: "een garnaal"! Maar de grote 
scharen en de lengte van het dier (ruim 10 cm.) wezen in de 
richting van een kreeft. 

Uit de beschr~ving die h~ ons doorgaf, bleek al gauw dat de 
Heer Damman inderdaad· een kreeft had gevangen. 
H~ bekeek het dier heel goed en zette het toen weer terug 
in het water, waar h~ thuishoort. Dit speelde zich af in 
een water in de IJsseluiterwaarden,· dat in open verbinding 
staat met de rivier (plaats b~ d~ redactie bekend). 

De eenvoudige boekjes, die ik b~ de han:l had, wisten mij 
weinig te vertellen over preciese soort en voorkomen, dus 
ging ik te rade b~ het Zuiveringschap Veluwe, dat over een 
massa gegevens van waterdieren beschikt. Marjolein Koovmans 
die daar werkt, wist meteen te vertellen, dat er niet e~n 
soort Rivierkreeft in onze wateren rondwaart, maar dat er 
verschillende soorten z~n. 

De echte inheemse 
Rivierkreeft 
..(Ast~-s ast-ac u.ê...l is 
uiterst zeldzaam ge~ 
worden, o.a. nadat 
eind vorige eeuw een 
schimmel~iekte vr~
wel de ~ele populatie 
vernietigde. 

Er leven in Neder
land zover bekend, 
alleen nog inheemse 
Rivierkreeft_en in de 
Rozendaalse beek. 
Het zijn echte nacht
dieren. 
Sedert 1973 geldt een 

A':liAC.~s ASTAC.Ll:.> 

Cre.\.VOI'I[:.. RIVfE.RKRE.t..fl" 

absolute bescherming voor deze soort. 

In 1890 is in Duitsland de Amerikaanse Rivierkreeft ingevoerd. 
Deze sch~nt ook in Twente en de Achterhoek uitgezet te z~n, 
maar is sinds 1977 niet meer gemeld. 

Het meest recent is het voorkomen van de Turkse Rivierkreeft 
(Astacus leptodactylus) die wel 25 cm. groot kan worden. 
Deze kreeft is veel ingevoerd voor de consumptie en verwil
derd. Het dier wordt vr~ veel gevonden, mede omdat het over
dag actief is. De Turkse Rivierkreeft heeft een ol~fbruin 
achterl~f. H~ is minder kieskeurig wat betreft z~n milieu 
en heeft de gewone soort verdrongen. 



Echt algemeen aan het worden is de Gevlekte Amerikaanse 
Rivierkreeft (Orconectes,Limo~us). 
Deze is-wBer kleiner dan de vorige. Volwassen meet h~ niet 
meer dan ca. 15 cm. 
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Kenmerkend z~n de w~nrode tot bruinrode vlekken op het achter
l~f. Deze soort kan zich gemakkel~k aanpassen, doordat h~ 
ook vervuiling verdraagt. 
H~ bevolkt grote waterwegen als kanalen en rivieren, ook in 
België • (Het is het meest waarschijnlijk dat het de ze soort was). 
In Nbord Brabant en Limburg is de stand al heel gewoon. In 
1988 was hij algemeen in de Biesbosch. Ve.rder is hij b.v. aan
wezig in de plas De W~de Blik b~ Hilversum, de Berkel, het 
Twentekanaal en de Zaan. Vondsten van de IJssel z~n niet 
vermeld. 

Er z~n nog 2 soorten in Europa, waarvan resp. 3 en 0 vondsten 
uit ons land bekend z~n. 

En nu maar zien te weten te komen, welke kreeft het onvr~wil
lige luchtreisje maakte daar aan de IJssel! 

Els Koopmans-Grommé, m.m.v. 
Marjolein Koopmans • 

. P.S. Volgens nog geraadEleegde 
"kreeftenspecialist" Arthur Ooster
baan, z~n nu alle zoetwaterkreef
tensoorten beschermd. Dit vanwege 
het feit dat men de soorten slecht 
kan onderscheiden. 

Willem Brandt Terugkomst 

Wanneer men eindlijk weer door Amsterdam 
tramt tussen al die goedgeklede nette 
mensen met acte-tassen, en men ziet 
de toko's in sigaren en corsetten, 

een slijterij, alles discreet verborgen 
achter gordijn of glas en dichte deur, 
en een mijnheer zegt plechtig goede morgen 
en goede morgen zegt de conducteur, 

dan is dit dus na al die tropenjaren, 
de rimboe en een primitief bestaan, 
datgeen waamaar wij zo verlangend waren 
en waar men voor naar Holland is gegaan. 

Aardappelhandelaren en corsetten, 
sneeuw op de daken, mooie winterplaat. 
Hoe blijft dit hart zich desondanks verzetten, 
Sumatra zeggen in de Leidsestraat? 
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Afgelopen zomer ontdekte ik heel toevallig op een eik in 
buurmans tuin aan een overhangende met eikels beladen tak een 
zeer groot aantal merkwaardige vergroeiingen. Het _waren geel
groene, grillig gevormde "rotsjes". 
Ze zaten vaak paarsgew~s, soms ook met drie of vier op de 
hoedjes van de jonge eikels. De eik waarop ik deze "rotsjes" 
aantrof was de Zomereik QUERCUS ROBUR L. Een veelvuldig voor
komende soort; veel door de gemeentel~ke plantsoenendienst 
geplante soorten z~n Zomereiken. Ze worden alt~d uit zaad ge
kweekt. 

Noch op de Amerikaanse eik, noch op de gelukkig hie~ veel aan
geplante prachtige Moseik trof ik deze "rotsjes" aan. 
Wel ben ik verbaasd geweest over het enorme aantal eikels aan 
de Moseiken. 

De flora van Heimans, Heinsius en Th~sse heeft geholpen b~ het 
bepalen van de naam van de "rotsjes". Het bleken gallen te zijn. 
de naam luidt: KNOPPER gal, veroorzaakt door een galwesp: 
Andricus quercus-calicis. Volgens de flora behoort de Knopper
gal tot de bekendste op eiken voorkomende gallen. 

De galwesp Andricus quercus-calicis behoort evenals de galwesp 
die de z.g. KNIKKER gallen veroorzaakt tot de Cynipidae. 
Helaas heb ik geen beschr~ving van de Knoppergalwesp kunnen 
vinden, zodat ik U nadere b~zonderheden daarover moet onthou
den. 

De Redactie van Natuurklanken geef ik graag in overweging hier 
nadere_a.andacht aan te besteden. 

Begin october waren practisch alle gallen op de eikeldoppen 
verdwenen. De "rotsjes" lagen donkerbruin verkleurd op de 
grond. Verschillende daarvan vetaanden gaten van ~ 1,5 mm. 
Na doorsn~den ontdekte ik géén larven. 

Hieruit heb ik, uiteraard met het nodige voorbehoud, de con
clusie getrokken dat er zeer grote aantallen galwespen z~n 
uitgevlogen. Als maar een betrekke+~k klein gedeelte hiervan 
overwintert, moet deze gal in 1990 en masse terugkomen. 
Tenz~ de b~zonder gunstige meteorologische omstandigheden van 
deze zomer de oorzaak waren van het massale voorkomen. 

Graag reactie van lezers 
op dit artikel! Redactie. 

Wout van Soest. 
oct. '89 
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Het woord Poesta, of Puszta zoals de Hongaren het schrijven, 
spreekt sterk tot de romantische verbeelding. Wie denkt in 
dit verband niet aan eindeloze vlakten met grote kudden wil
de paarden, gedurfd bereden door onstuimige ruiters. 
's Avonds drink~n die dan hun Tokayer w~n in de herberg, die 
daar Csárdá heet en dansen daar woeste dansen b~ opzwepende 
en toch melancholiek klinkende Hongaarse- of zelfs Zigeuner
muziek. Zo is het misschien ook wel geweest, maar dat is 
lang géleden. 

In de oert~d is hier eens een binnenzee geweest, maar in his
torische t~den was het een woest gebied, een landschap met 
bossen en moerassen dat tamelijk dicht bewoond werd. Er waren 
zo'n v~ftigtal dorpjes. De geregelde overstromingen van de 
Th eis z of Tis za zorgden voor een r~ke flora. 
In de periode echter van de Mongolen en Turken, tussen 1200 
en 1700 werd veel bos gekapt, dorpen verwoest en een ont
volkte en troosteloze vlakte achtergelaten: de Puszta (Sla
visch pust = leeg, woest ) een uitgestrekte heide- en steppen
vlakte met paarden-, ossen-, schapen- en varkensteelt, een 
gebied van 110.000 ha groot ten westen van Debrecen, in Oost 
Hongar~e. . 
Een gedeelte hiervan, 630 km2 is in 1973 ondergebracht in het 
Hortobagy Nation~le Park, het eerste Nationale Park van 
Hongar~e. Het beoogt de originele hoedanigheid van de streek 
en de traditionele bestaansvormen van de bevolking zo veel 
mogelijk te bewaren. In het Herdersmuseum kun je de vier klas
sen van herders in ogenschouw nemen. De oudste van de paarden
herders heette de Qulyás. H~ kookte het bekende Hongaarse ge
recht gulasch in een grote ~zeren pot, evenwel nog zonder 
paprika, want die wordt pas de laatste honderd jaar gebruikt. 

Er j_s ook een klein natuurhistorisch museum, ongeveer zo inge-
\ richt als onze bezoekerscentra. 

De poesta is zeer vlak en droog, met grote temperatuurschom
melingen. De zomers kunnen zeer heet z~n. Met kunstmatige ka
namn probeert men de watervoorziening in stand te houden, maar 
cok de moerassen te ontwateren en de grond te ontzilten. 

Een groot deel van de voormalige poesta is op deze w~ze door 
irrigatie en verbetering van infrastructuur, wegen bruggen enz. 
geschikt gemaakt voor veeteelt en landbouw. Je ziet er veel 
Mais, Zonnebloemen en zelfs R~st. 

Hoe bezoek je de Hortcbagy poesta? 

w~ deden het in een huifkar getrokken door twee paarden. 
Autowegen zijn er nauwelijks. Wel kun je natuurlijk te paard 
ritten maken en zelfs waren er een paar fietsen. De huifkar 
is overigens ~en uitmuntend geschikt vervoermiddel over de 
zandige wegen met diepe en soms zeer modderige karresporen. 
Wat zagen we onderweg? 
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In de eerste plaats grote kudden paar
den, prachtige dieren van het Nonius
ras. Als de bereden herder met z~n tra
ditionele donkerblauwe broekrok en 
zwartvilten steek ze voortjoeg, galop
peerde~ ze dreunend met honderden over 
de vlakte. 
Dan waren er grote kudden zware ossen, 
het gr~ze Hongaarse steppenrund en 
verder Hongaarse "Racka" schapen met 
lange, ged~aaide spiesvo~mige horens. 

Het vogeltrekseizoen was nog niet aan
gebroken, maar men verwachtte in de 
eerstkomende septemberweken respec-
tievel~k Zwaluwen, Ooievaars, Kraanvogels en in october Ganzen, 
Eenden en Reigers. De aangelegde visv~vers zijn natuurl~k een 
grote trekpleister voor water- en moerasvogels. 
Ook de Grote en Kleine Trap komen hier voor. 

Wat groeide er? 

Heel opvallend waren de grote Weidechampignons, omdat onze 
koetsier telkens stopte om wat buit binnen te halen en met een 
aardige zak vol naar huis kon gaan. 

Op de vochtige plaatsen groeide Riet, Pitrus, Harig Wilge
roosje en in het water Gele Plomp en Kikkerbeet. 
Opvallend was de zoutvegetatie. Er groeide veel Zeealsem 
(Artemisia maritima), hele velden met Zulte 
(Aster tripoliurn ssp pannonicus) en een· 
speciale soort Lamsoor (Limonium gmelini). 
Het zout in de bodem is een overbl~fsel 
van de vroegere binnenzee en de verzil
ting wordt bevorderd door de grote ver
damping in de hete zomers. 

Welke grassen er op de grote vlakten groeiden 
heb ik niet kunnen vaststellen, maar aan plan
ten noteerde ik: 

de Wilg~ bladalant(Inula salicina) 
Jacobs Kruiskruid (Senecio jacoba~a) 
Behaarde Boterbloem (Ranunculus sardoÜs) 
Smalbladige Rolklaver (Lotus tenuis) 
Allemaal geelbloeiendo 



Van de groep lila-en blauwbloeienden viel vooral op de in 
Hongar~e alom tegenwoordige 
Wilde Cichorei (Cichorium intybus) en verder 
Echt Knoopkruid (Cer.taurea jacea) 
Rode Schllnspurrie (Spergula rubra) 
Akkerdistel (Cirsium arvense) 
Wilde TDm (Thymus serpyllum) 
Perzikkruid (Polygonum persicaria) 
ReuklöZë~mille (Matricaria maritima ssp inodora). 

'2.]. 

Wit bloeiden nog Duizendblad (Achillea millefolium) en een 
niet nader te determineren schermbloem. 

De meeste exemplaran waren vr~ klein, wat niet te verwonderen 
valt b~ zo'n arme, droge vlakte. 

Al met al geen r~ke oogst, toch waren we voldaan over het 
feit dat we nu eindel~k wisten hoe de poesta er werkel~k 
uitzag. 

Gerda van Sloten. 

VOSBERGEN 

Op verzoek van de eigenaar werd door leden van onze KNNV
afdeling onderzoek gedaan op het landgoed Vosbergen in 
Heerde. 
De verslagen van de diverse medewerkers ~jn inmiddels 
binnen en het geheel van waarnemingen en vooral opmer
kingen over het terrein wordt één dezer dagen verzonden. 
U hoort er in het januari/februari-nummer meer van. 

FRANS BOSCH ONTWIERP 4 POSTZEGELS VOOR 

STADSPOST lPE.. 

Allicht bent U al eens een postzegel tegengekomen van de 
Stadspost Epe. Die met een dier uit onze bossen erop z~n 
getekend door ons lid Frans Bosch. ' 
Naast een boom staan rèspectievel~k afgebeeld: 
een Das, een Edelhert, een Wild Zwijn en een Eekhoorn. 
Let er eens op! 
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EEN BLOEMRIJKE GESCHIEDENIS c 
------------------------------------------------------

Baetische vlakte, afgeleid van Baetica, de oude Romeinse naam 
voor Andalusië. 

Rivierengebied b~ uitstek: hoofdstroom is de Guadalquivir waarin 
alle andere stromen en stroompjes tenslotte uitmonden, zelfs de 
zeer lange Rio Genil. Deze van Oost naar West meanderende Rio 
Genil vindt z~n oorsprong in de Sierra Nevada, een gebergte met 
besneeuwde toppen van boven de 3000 meter, gelegen rond dezelfde 
breedtegraad als Sicilië. 
Mooi roodbruin en vruchtbaar is over het algemeen de aa.rde. Hier 
en daar wordt het oog getroffen door een groep gr~sgroenige, 
flink uit de kluiten gewassen bomen met stammen waar de lappen 
b~hangen. Hun wilgachtige loof hangt er net zo b~, loodrecht 
naar beneden in de zon, een troosteloos gezicht. Het betreft 
restanten van de indert~d ten behoeve van de drooglegging van 
moerassige gebieden geimporteerde Eucalyptus globulus, een vreemd 
element in het landschap. 

Andalusië, afgeleid van Vandalen. Slechts hun naam leeft voort. 
In de vijfde eeuw na Chr. kwamen ze in Zuid-Spanje terecht, waar
uit ze al spoedig door de Visigoten werden verdreven. In 711 
vielen vervolgens de Moren, de naam afgeleid van Mauretanië, 
het land binnen en overspoelden het in een paar jaar t~ds. Z~ 
zouden zeer lang bl~ven, maar moesten tenslotte toch het veld 
ruimen. 

Er is meer: al vóór de Romeinse t~d was Andalusië bewoond, door 
Phoeniciërs en Grieken, maar ook door grafheuvelbouwers uit de 
jonge steentijd, zo 1 n 2500 à 2000 jaar vóór Chr. ("Iberiërs"). 
Om van de oudste vondsten tot zelfs 30.000 jaar geleden maar 
niet te spreken. 

En nu? Zuid-Spanje maakt zich op voor het wonder dat 1992 heet. 
Dan is het 500 jaar geleden dat Columbus Andalusië verliet en 
h~ b~ toeval Amerika ontdekte. Een grote tentoonstelling in 
Sevilla staat op het programma. In datzelfde jaar worden in 
Barcelona de Olympische Spelen gehouden. Aan stromen water is 
men gewend, je kunt ze omleiden, opleiden, indammen. Aan strc
men toeristen paal en perk te stellen is een geheel andere zaak. 
Koortsachtig wordt gewerkt aan het verbreden van wegen, het 
aanleggen van rotondes, het bouwen van moderne accomodaties. 

Een ware explosie, die een andere tot gevolg heeft: massaal ne
men bepaalde planten de omgewoelde grond in beslag. Overvloedig 
geel van Barbarakruiden, Raketten, Mosterdsoorten, soms wat in 
toom gehouden door grassen als het Kruipertje of opgevrol~kt 
door felrode ~laprozen. Uitbundige bloei -alweer volop geel
van composieten als Chrysanthemum coronarium (GeY~oonde Ganze
bloem) en Chrysanthemum myconis, afgewisseld door het wit van 
Margrieten of het blauw, purper en paars van Ossetongen (Anchu
sa azurea, Italiaanse Ossetong) en Slangekruiden (vooral 



Echium lycopsis). De beide Reseda's, Lutea en Alba, z~n ook van 
de part~ en niet te vergeten de vele distels, waaronder de opval
lende witgr~zige Wegdistel en de Syrische Distel (Notabasis 
syriaca) met z'n witgenerfde bladeren. 

Kuifleeuweriken en Puttertjes laten zich niet onbetuigd. IJve
rig trippelen of fladderen ze tussen alles door. 

De verw~zingen naar de lang~ geschiedenis van de streek hebben 
te maken met het volgende: ook aan monumenten wordt hard gewerkt, 
overal wordeh ze met het oog op 1992 gerestaureerd. De r~ke 
historie van Andalusië heeft tot gevolg gehad dat er vele, waar
onder belangr~ke, opgravingsterreinen z~n. Die worden nu met 
behulp van extra ter beschikking gesteld geld stevig aangepakt. 
Dikw~ls z~n ze voor 'het publiek toegan~el~k, een buitenkansje 
dat ook voor plantenliefhebbers van belang is. 
Of je nu rondslentert tussen neolithische hunebedden, over 
Romeinse necropolissen of door het stratenplan van bedolven, 
verwoeste of verlaten stadjes als Italica (Romeins) en Medina 
Azahara (Moors), steeds vind je er enorm veel plantensoorten 
ve~enigd, van zeer uiteenlopende aard. 

Meestal kom je al b~ de (afgelegen) toegangswegen 
interessante dingen tegen. Een soortenr~ke berm 
b~voorbeeld met veel hemelsblauwe Borago 
en roze Silene colarata (met diep in tweeën ge
spleten kroonbladeren en harige kelk), verder 
nog Donkerroze Kruipwinde (Convulvulus cantabri
ca) en Gele Wikke (Vicia lutea), Kaasjeskruiden, 
Wolfsmelken, Wilde Peen, Zilversalie. 
Of een hoge toegangshaag van Sch~f-/V~gcactussen 
(Opuntia's), zó vol huisjes- en hoorntjesslakken, 
dat het onbegr~pel~k l~kt dat zulke hagen daar
tegen bestand z~n. 

Ben je eenmaal op de terreinen zelf, dan kan een heerl~ke geur 
van bloeiende Sinaasappel- en Citroenbomen je tegemoet waaien. 
Grote, r~pe vruchten zitten tegel~k met ontluikende bloempjes 
aan de takken, een versch~nsel dat hier b~ tal van bomen en 
struiken voorkomt. Zeer geliefd is de aanplant van een fraai, 
subtropisch assortiment. We noemen Granaatappelstruikjes (Punica 
granatum) met meestal dubbele, vlammend oranjerode bloemen, 
paarsroze bloeieride Judasbomen (Cercis siliquastrum) met grote 
peulen, een met zachtlila sterretjes 
bloeiende boom, de Melia azedarach; dan nog 
de merkwaardige Aardbeiboom (Arbutus 
unedo) behorend tct de heidefamilie maar 
kalkverdragend, vol trossen wittige urn
vormige bloempjes en in r~pe toestand gloei- ~ 
endrode, vlezige vruchtbolletjes. Het is ~· 
allemaal even mooi en dat is ook de bedoe- ~ 
ling. · 
Geurige Mirtehagen (Mirtus communis) ont- ~~: 
breken zelden, de blaadjes z~n wintergroen, ~~ 
gel~kend op die van de Buxus, maar puntig · 
en aan de randen iets ingerold, bovendien 
doorzeefd van oliekliertjes zo klein als 
speldeprikken. 
Hier en daar een Agave (Agave Americana) 
met lange, zware bloeistengel, hetgeen 
meestal het einde van deze plant betekent. 
R~ bloeit trouwens pas na jaren en intussen 
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heeft h~ zich allang vermeerderd door middel van uitlopers. 
Oosterse Netelbomen geven verkoelende schaduw en een oranje 
bloeiende Dadelpalm (Phoenix dactylifera, Vingerpalm) is voor 
ons ook niet alledaags. 
Enkele slanke, zuilvormige Cypressen zorgen meestal voor de 
verticale l~n, zeer karakteristiek. 

De aren van de Acanthus mollis beginnen eind april omhoog te 
schieten. Het mooie blad diende eert~ds als motief voor de kapi
telen van de Karinthische zuilen en in meer gestyleerde vorm 
voor die van de Visigoten. Zuilen die - Karinthisch of niet-
her en der v~rspreid ligg~n tot hun oorspronkel~ke plaats is 
vastgesteld. Wordt de juiste plaats niet gevonden dan verdw~nen 
ze naar een verzamelhoek tezamen met andere brokstukken en · 
scherven. 

Veel akker- en w~ngaardonkruiden voelen zich hier thuis. Zo 
ontdek je dan purperrode Gladiooltjes (Gladiolus communis), diep
blauwe Kuifhyacinthjes, Gewone Duivekervel (Fumaria officinalia). 

Ook de harige kruisbloemige Eruca vesicaria 
met kroonbladen die van bleekgeel naar wit 
met violette aderen verkleuren. Op muren die 
niet begroeid z~n met Bougainvillea of 
sc~uil gaan onder de overhangende takken 
van Boerenjasmijn, vallen andere Duivekervels 

~ ~ op, b.v. de Rankende Duivekervel, verder 
~// ~ ~'& Muurleeuwebekjes en de roze bloeiende Grote 

r 
Leeuwebek (Anthirrhinum major). 

Langs randen zie je soms plakkaten Rode Car
pobrotus, een in het oog springende lage 
vlezige plant van de IJskruidfamilie met 
grote, karm~nrode bloemen die er uitzien 

als composieten. In werkelijkheid gaat het dan evenwel om één 
forse bloemo De plant, oorspronkel~k inheems in Zuid-Afrika, is 
voorgoed ingebrugerd. 

Ergens aan de kant kwamen we wat Paarse Morgenster tegen, elders 
een groepje Witte Affodil, op een stenig plakje de gr~swit, vil
tige Bergalant (Inula montana), in een overnoekje wat Pyreneeën
Vogelmelk, nog everwegend in knop. En ga zo maar door, de ene 
na de andere vondst diende zich aan. 
April is, ruim genomen, een zeer goede maand om deze streek te 
bezoeken. In geen ander jaarget~de bloeit er zóveel. Misschien 
is een bezoek in 1992 niet zo verstandig en is het beter vóór 
of ná dat jaar te gaan. In het hartje van de zomer is er veel 
verschroeid door de inderdaad letterl~k verschroeiende hitte: 
50°C is voor Córdoba geen uitzondering. Niemand verroert dan 
nog een vin. 

Eén ding hebben we opvallend gemist: vlinders. Een enkele Konings
page kon dat gemis niet vergoeden. Was het uitzonderl~k of is 
de maand april daar debet aan? 
Eind april vallen meestal de laatste regenbuien~ daarna begint 
de grote droogte waar de Andalusiërs zo beducht voor z~n. Het 
woord "woestijnvorming" is al niet meer nieuw. Laten we hopen 
dat het zo 1 n vaart niet loopt en dat het gebied blijvend de pro
ductie van granen, ol~ven, zonnebloemen, citrusvruchten, tuin
bonen, amandelen en wat dies meer zij kan voortzetten. Hoe dan 
ook, Andalusië is een prachtig vacantieland, nogal ver maar 
echt de moeite waard. · 

S.E.Remmelts-Geerlings. 
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Augustus is de franse vacantiemaand en heel Frankr~k ligt 
dan aan zee, meenden we te weten. Toen we, na twee dagen rei
zen, moe en laat in Zuid-Bretagne aankwamen zochten we dus 
zekerheidshalve maar een camping een paar kilometer van de 
kust, in de buurt van Carnac. De volgende dag gingen we op 
verkenning. 't Was -alweer - een warme zondag en het was 
zo druk als we verwacht hadden. Om later nergens sp~t van 
te hebben, besloten we als steekproef één camping aan de kust 
op drukte te testén. We kozen "Bois d 1 amour 11 gelegen in de 
landengte van het schiereiland Quiberon, aan de oostkant. De 
camping bleek uit 2 kilometer duinkust met strand te bestaan, 
was beslist niet vol te noemen en bleek bovendien in snel tempo 
l_eeg te l_open. 
De volgende dag verkasten we dus en kwamen terecht op het 
mooiste plekje waar oo~t onze tent had gestaan: op een laag 
duintje, een meter of tien van het strand, een wijd uitzicht 
over de baai voor ons, rustiek omgeven door groepjes Zeedennen 
en dat liefdesbos als rugdekking. (Die romantische naam konden 
we alleen maar in verband brengen met de tedere zorg die 
staatsbosbeheer voor z'n jonge aanplant koesterde en die tot 
een hek van 7 r~en liefdeloos prikkeldraad leidde). 

Om inloop van zand te voorkomen hadden we de ingang van de 
tent op een stevig vegetatiematje gezet. Het bestond uit lig
gende, paardestaartachtige stengeltjes. Ik herkende het plant
je van een vroegere vacantie in Bretagne als Ephedra. De 
verrassing die het plantje ons toch nog bereidde kwam eén 
dag later, toen we het uitgestrekte duingebied aan de west
kant van de landengte doorkruisten: hele duinen kleurden rood. 
van de vruchtjes -een soort gelobde rode bes • 
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Die Ephedra is een b~zonder plantje. 
H~ hoort tot de naaktzadigen, net als 
de naaldbomen, maar l~kt verder in 
niets op een conifeer. 

Planten van de franse duinen 

De naar ru.we schatting bijna 2000 km 
lange Atlantische kustl~n heeft natuur
l~k lang niet overal een duinstrook van 
betekenis. Maar, al is het soms frag
mentarisch,een duinflora is toch, de 

Eph~dra falaises uitgezonderd, wel haast overal 
me..\:.. vri.A. c.~le.n. te vinden. 

Van noord naar zuid verandert mèt het 
klimaat, geleidel~k de soortensamenstel
ling. In dat geheel van franse kusten 

"le littoral" is Zuid-Bretagne opvallend soortenrijk. Daar zijn 
een paar oorzaken voor. 
Het zachte zonnige klimaat is er-één van. W~ hadden in de 
week van ons verb~~f vr~wel voortdurend zo~nig, warm weer en 
de zee was nog 21 C • De noordkust - hoogul t 100 km weg - zag 
die hele week weinig zon. Die klimatologische omstandigheid 
heeft tot gevolg dat allerlei mediterrane/zuidel~ke soorten 
zich tot in Zuid-Bretagne thuisvoelen. 

Een andere factor is dat juist Zuid-Bretagne een paar uitge
strekte duincomplexen heeft, met veel variatie. Ook minder 
algemene soorten kr~gen op die manier een kans. 

Maar een aantal mooi bloeiende duinplanten, die we ook van 
eigen land kennen, al z~n ze b~ ons vaak zeldzaam, heeft een 
groot verspreidingsgebied dat o.m. de hele franse kust omvat. 
Zo vonden we, wandelend langs ons "eigen" strand naar het 
toiletgebouw van de camping: Zeewinde, Blauwe Zeedistel, 
Strandwolfsmelk, Gele Hoornpapaver. 

Maar de zomer liep ten einde; veel was er al uitgebloeid. 
Bovendien had het weerbeeld dat ons een lange, zonnige zomer 
bracht, in zuidwest Europa nóg minder regen gebrachto we· 
raakten snel aan de algemene dorheid van Bretagne gewend, 
zodat we een week later even opkeken van de groene grasvelden 
van Normandië. 

Maar ook uitgebloeide planten hebben hun bekoring. Dat geldt 
voor de Gele Hoornpapaver met z'n geweldige hauwvruchten, 
maar meer nog voor de wollige pluimpjes van het grasje Haze
staart (Lagurus ovatus), waar we rondom de tent een mooi 
droogboeketje van verzamelden. 
Een ander voorbeeld vormden·cte vruchten van de Stinkende Iris 
(Iris foetidissima). Dat is niet een uitgesproken duinplant, 
maar h~ voelde zich op de camping in het duinzand onder de 
Zeedennen goed thuis. De bloemen zijn vuilblauw of gelig van 
kleur, maar tet openmaken van een r~pe vruchtdoos levert een 
handvol fel oranjerode zaden op. 

Bloeiende planten ontbraken echter niet. De Ephedra werd vaak 
gezelschap gehouden door een soort strobloem (Helichrysum 
stoechas): een liggend, viltig plantj~ met een scherm van 

heldergele hoofdjes. ~-,_ • 
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Tegen het winderige, uitdrogende duin-
' ~ --'~ milieu beschermen veel planten zich 

!tF.~~ ~ 11. ~~ met beharing of vlezige bladeren. Ook 
· ~, 1 11 Z zo'n opvallend grijze plant is de 
~ ~ Hat thiola (M. insinua ta) , een kruisbloem 

met grote, helderroze bloemen die hier 

V en daar nog bloeide. 

Veel Meldesoorten hebben ook vlezige, 
11' ber~pte bladeren. W~ kennen Melden al-
,~ leen als eenjarige (onkruid-)planten • 

. . j{ . . . .. In het ~editerrane ~ebied ko~t echter 
:-. rtr-;,~P;:J.Jjl de Strulkmelde (Atrlplex hallmus) voor. 

,~ : "..:.U!tJ#k~ Dat is een groenblijvende, l-2 m hoge 
'-~--~ ~· heester met prachtig zilvergrijs blad •. 

. ~~~\:\ih•o\c1 ·Hij wordt in Bretagne wel in hagen aan-
~ geplant. Qua klimaat kan dat nog net, 

maar vruchten vormt hij daar niet. 

Een rijkbloeiend anjertje met grote, sierlijk ingesneden bloem
blaadjes verwacht je niet in het barre duinzand. Deze verras
sende vondst leverde ons de Franse Anjer (Dianthus gallicus). 

Al deze soorten, te beginnen bij het Hazestaartje, zijn min of 
meer voor de Zuidbretonse en eventueel zuidel~ker·duincom
plexen •. 

Stenige kusten en het binnenland 

Minder geldt dat voor het Herfsthyacintje (Scilla autumnalis). 
Een heel mooi mini-hyacintje. De soort is niet zo aan duinen 
gebonden; je vindt hem ook veel op grazige kustterreinen, b~v. 
langs falaiseranden. Er is een soort die er veel op l~kt en 
in hetzelfde milieu groeit, maar in 1 t voorjaar bloeit (Scilla 
verna). 

Ook wat meer op stenige bodem gesteld is de Frankerria (F.laevis): 
een liggend of kruipend plantje met heideachtige, schubvormige 
blaadjes en aardige, bleekrose bloempjes. H~ hoort tot een 
aparte familie van zouttolerante kustplantjes, die b~ ons niet 
voorkomt maar ook weer een vooral mediterrane verspreiding 
heeft. 

Een uitgesproken rotsplant, die w~ wèl 
van eigen land kennen is de Zeevenkel 
(Crithmum maritimum). Dit sierlijke plantje 
met z'n dicht opeen groeiende vlezige 
blaadjes en groengele bloemschermen heeft 
aan een rotsspleet genoeg. Met als ach
tergro~d het roze graniet van de C6te 
sauvage, de ruige westkust van Quiberon, 

leverde het mooie 
foto's op. 

Met -het woord graniet 
leggen we de verbin
ding met het binnen
land van Bretagne. 
Dat bestaat uit zeer oud, grotendeels 
granitisch gesteente. Het wordt aangeduid 
als het Armadcaans massief. (De naam 
Armorica is ontleend aan de bretonse, dus 
kel tische naam van Bretagne : Ar mor :::land 
bij de zee). 
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Dat gesteente is nogal zuur. De flora en het landschap in het 
binnenland komen ons, Veluwenaren, misschien daardoor niet 
vreemd voor, al z~n veel soorten rins niet vertrouwd. In elk 
geval dragen de heidesoorten, de naaldbomen en de brem, ook 
al z~n het Rode Dophei, Zeedennen en Gaspeldoorn, b~ tot een 
ons bekend landschap, waarin we ook soorten als Guldenroede, 
Blauwe Knoop en Klokjesgentiaan vinden. 

Bretagne is méér. 

Ruim een w~ek Zuid-Bretagne is veel te kort.om meer dan een 
vluchtige indruk van de vegetatie te kr~gen. En Bretagne is 
ook op ander·e terreinen zo interessant: de prehistorie -
Carnac is wereldbe:r;-oemd om zijn archeologische vondsten; het heeft 
sinds kort een mooi, modern museum- ,de intrigerende taal en 
het keltische verleden, de folklore, de karakteristieke kerken, 
de bouwst~l. Dat alles, met daarb~ gevoegd het zonnige, zuide
l~k aandoende klimaat, de kust, variërend van ruige rotspar
t~eri tot kilometerslange stranden, maakt Zuid-Bretagne tot 
een vacantieland met een heel eigen sfeer. 

Ik was een kleine 20 jaar geleden in hetzelfde gebied geweest. 
Er was veel veranderd; de welvaart had het land "verrijkt" 
met een gigaritische uitbreiding van toeristische voorzieningen, 
maar diB sfeer was er nog steeds, zeker in de nog ongeschonden 
gehuchten en de gave stukken kust. 

En in éé·n opzicht was er zelfs een verbetering: de Fransen gaan 
zich om het milieu bekommeren. Geen vr~ crossen meer door de 
duinen, keurige toegangswegen naar het strand met een parkeer
plaats achter de zeereep, duinbescherming door aanplant en 
afzettingen. Glasbakken in de dorpen. Maar misschien is dat 
allema~l wel een uiting van Bretons nationaal gevoel. 
In Normandië, ons tweede reisdoel, lieten de lokale bestuur
ders het b~ een paar goedbedoelde affiches ("Deauville - ville 
propre") waar naar Frans gebruik niemand zich iets van aantrok. 

Tot slot een tip voor mensen die langs de Franse. :kust naar 
planten willen k~ken. Ik had veel prof~t van een - op de 
laatste dag ontdekte - uitgave van Ouest France: "Connaître 
et reconnaître la flore et la végétation des c6tes Manche
Atlantique". Het geeft in 330 bladzijden heel veel informatie, 
inclusief veel foto's en tekeningen, over zo'n 600 soorten 
kustplanten van Duinkerken tot Biarritz. Er is een algemeen 
gedeelte, inclusief beschr~vingen van de kustflora in bepaalde 
gebieden van 50 pagina's. Kosten: 105 francs. 

Henk Menke. 

op de l<op vc;n een koekoek 
In Bretagne zag ik dit jaar t~dens een K.N.N.V. kamp een 
merkwaardig voorval. 
Een al flink grote jonge koekoek zat op een telegraafdraad. 
Er kwam een klein vogeltje aan, dat op z~n kop ging zitten 
en de grote lobbes zo van bovenaf voerde. 
De koekoek was kennel~k in haar nestje grootgebracht! 

Josette Koopmans. 
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In de herfstvace.ntie per bus naar Joegoslavië houdt in, dat 
men in het duister de Oostenrijkse en Julische Alpen passeert. 
Dat is spijtig voor wie van berglandschappen houdt. Er hoorde 
ook bij, dat je na een lange doorwaakte nacht al om half zes 
1 s morgens, doodmoe aan het ontbijt zat. 
Op de heenweg was dat in Kranska Gora aan de voet van de 
Orsicpas in de Julische Alpen. Dit Alpengebied ligt in Slo
venië, dat samen met Kroatië tot de welvarendste volksrepu
blieken van Joegoslavië behoort. 

Ons reisdoel was Crikvenica, gelegen aan de Kroatische kust. 
De bergen reiken in Kroatië tot een hoogte van 1000 ~. en 
worden tot het middel~ebergte gere~end. De flora wijkt veel 
af van die .in Slo.venie. In Kroatie zijn de berg en merendeels 
,kaal en dus onherbergzaam, gevolg van onverantwoorde hout-
kap in vroeger eeuwen. Er is een smalle strook subtropische 
plantengroei langs de kust en daar zijn Palmen, Oleanders, 
Vijgebomen, Olijfbomen en b.v. Bananenbomen te vinden. Niet 
echter in die overvloed als op het veel zuidelijker gelegen 
Griekse eiland Korfoe. 

Na de kust komt de Karst, waar de rivieren .verstoppertje 
spelen en onder een andere naam weer opduiken, wat het ge
val is bij de Pivka (Postojnagrot) en de Ljubljanica. 
Voor de kust liggen veel bewoonde eilanden. Veel van onze 
waarnemingen hebben we genoteerd op Krk en Rab. 
Er js weinig boomgroei op deze eilanden, alleen op Rab en 
nog een paar kleine eilandjes is bos te vinden. 

Rijdend langs de kust genoten we van de prachtige herfstkleu
ren. Tussen het coloriet van gele en oranje Iepen en Essen 
contrasteerden heel fijntjes de grijze takken van kale Vijge
bomen. Temidden van al dit moois trok een laagblijvend 
struikje met vlammend oranje-rode herfsttinten het meest 
onze aandacht. We konden het niet thuisbrengen omdat het 
onbereikbaar op steile hellingen onder ons groeide. Een paar 
dagen later stonden we er oog in oog mee, nl. Cotinus 
coggygria oftewel Pruikeboom. Nu stond hij op een zonnige 
helling onder Oostenrijkse dennen, alsof het Bosbesstruiken 
waren. Maar die combinatie kom je op de Veluwe nooit tegen, 
omdat ze behoefte aan veel kalk en zon hebben. -- · 

De plantengroei op Krk en nabij Crikvenica 
overeenkomst. Zo geurde het er naar Tijm, 
Rozemarijn en Salie. Deze en ook de vol
gende planten kwam je tegen op ruderale 
terreinen zowel als in de schamele hel
lingbosschages (ook macchia of maquis 
geheten): Centranthus, Centaurea, Blauwe 
Zeedistel, twee minuscule Orchideetjes 
(Witte Muggenorchis??), Driedistel, 
Alant, Pimpernel, Agrimonie, Slangekruid, 
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vertoonde veel 
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Rose Look, Brunel en Betonie. "Ro~c.rnclrqn 



Vaak bloeiend, want de nazomer was heel zonnig en warm. 
Speciaal voor dit blad besloot ik samen met zoon Rowan, de 
gebaande paden te verlaten om door te dringen tot het hart 

. van het hellingstruweel. Dat wij de bewoonde wereld terug 
zagen, mag een wonder heten •••• 
Geitepaadjes voerden ons naar de top van de zonzijde van de 
berg. Vele van bovengenoemde planten kwamen we tegen. De 
noord- en oostkant waren zo dicht begroeid, dat we op een 
gegeven moment niet voor- of achteruit konden. Kruipend, 
bukkend, worstelehd en jezelf schrammend vorderden we meter 
voor meter~ De bomen worden er niet groter dan struikjes 
en hebben alle een kruipende habitus. Je bent het niet ge
wend om Iepen, Essen (met bruine knoppen), Lijsterbes en 
een soort Spaanse Aak (zonder kurklijsten) als wat groot uit
gevallen Bonsaiboompjes te zien. Stenen lagen er genoeg, 
al balancerend moest je deze hindernissen nemen. 
Prachtige rose Korstmossen groeiden er in grote hoeveel
heden op~ De stenen waren erg verweerd, gegroefd en ver
toonden allerlei gaten en holtes. 
Bladeren van Nieskruid zag je en .ook bloeiende Cyclamen 
en Herfsttijlozen. Ook groeide in het schaduwdal de op 
Berberis lijkende Gestekelde Muizendoorn. Af en toe zag je 

de karakteristieke glimmend rode bes 
van 1,5 cm doorsnee. 

Dat we in de bewoonde wereld kwamen 
- zagen we aan de asfaltwegen en de eraan

grenzende hellingen bedekt met plastic, 
· vuilnis en afgedankte koelkasten etc. 

· , \ (117 __ Lelijk om te zien. In Holland zeggen we: 
~ ~·~ ~~'Zand erover!" Want zand hebben we 

·~.~~~- - ~· genoeg hier. Maar of dat iets oplost? 
~·!i0-.., .. \ 
~ De Joegoslavische kustbewoner kent geen 

aarde. Hij woont en leeft op een helling 
vol stenen, hoe diep je ook graaft. Nee, 

(je..c..'ce'ulc;\t. Mu·n .. e.<Àoor 1., hij moet aarde kopen! Door een paar ta-
luds te metselen en met aarde op te 

vullen, krijgt hij groot uitgevallen plantenbakken waarin subtro
pische gewassen zowel als groenten en bloemen weelderig tieren. 

Geen boom wordt er gekapt. Knoestige bomen zijn er decennia 
gekoesterd en zijn een must voor ieder huis. Een gazon is 
niks waard, schaduw, daar draait alles om. 
Beneden ons hoorden we Putters, twintig wel te verstaan. 
De zoon van de appartementeigenaar fokte ze om z.g.n. 
wildzang te kweken. Ook ving hij ze zelf in de bossen, dan 
groeide het aantal tot 50 aan! Daartoe werden lange netten 
gespannen. Waar die gemaakt werden? Made in Holland, zei 
deze Joegoslaaf. 

De Tjiftjaf was er al eerder dan wij en hipte nog in de 
struiken rond. Bij Krk kon je de Geoorde Fuut volgen als hij 
in het heldere water opdook. Om Rab heen lieten zich Gekuif
de Aalscholvers bewonderen. 

In de winter wordt dit gebied geteisterd door een koude 
noord-oostenwind die als een storm· de berghellingen komt af-
razen en over grote gebieden plantengroei totaal onmogelijk 
maakt. Bora heet deze winterstorm. Voor mij heeft dit woord 
geen nare klank, integendeel. Liever zeg ik.het woord zelfs 
twee keer achter elkaar: Bora Bora en dat zijn eilanden in 
de Stille Zuidzee! 
Langs de promenade van Rab stonden de.lichtgroene Aleppoden
nen. Is er een mooiere promenade te Vlnden dan deze en daar 
te wandelen in alle jaargetijden? 

Bert Koster. 



De Bresse. 

Als je in het voorjaar naar het Zuiden·van Frankr~k reist, 
hoop je op zon en bloemen. Beide waren er ruimschoots die 
tweede helft van april. 
Maar de Bresse, het wat golvende landschap van de "dombes" 
dat zich uitstrekt ten westen van de Franse Jura (Bourg-en
Bresse ligt op de grens ervan), ontving ons eerst met een 
ellendige regen, die volle twee dagen en nachten duurde. 
Wegen werden afgesloten omdat de beken tot woeste stromen 
zwollen, over het wegdek golfden, lander~en onder water 
zetten. Kieviten schreeuwden boven de verdronken nesten in 
het maisveld en het knalgele Koolzaad stond met de voeten 
in het water. De hele Bresse leek uit één aaneenschakeling 
van reuzendombes te bestaan. Deze dombes z~n normaal rusti
ge v~vers, voornamel~k voor de visvangst in gebruik •. Er 
zijn Koeten, Wilde Eenden, vissende Blauwe Reigers en Zwarte 
Wouwen. 
De dombes vormen een essentieel onderdeel van het landschap 
van de Bresse. We zagen ze van achter onze zwiepende ruiten
wissers steeds groter worden. Alle regenwater van de Jura 
wrong zich door de Bresse~ 

We passeerden de Sa8ne (Zuidel~k van Macon)_met dit weer een 
brede stroom en kwamen in het land van de wijn. Rijen nog vol
komen ka.le"wijnstokken" op de ontboste hellingen van de 
Beaujolais, zover het oog reikt. ~aast onbegr~pel~k b~ dit 
koude regenweer, dat ze in de nazomer zo'n goede w~n kunnen 
leveren. 

We klimmen met de auto omhoog en zien b~ normale lander~en 
weer gras, heggen, bomen en veel bloemen. Het is hier bl~k
baar zelfs te koud voor w~n. Even later belanden we in een 
flinke sneeuwbui die alles met een heuse witte laag bedekt! 

De Knolsteenbreek, Primula's en Cypreswolfsmelk staan er 
zielig met gebogen koppen b~. Van onze vlucht in een kostel~k 
archeologisch museumpje hebben we geen sp~t. Het is er be
schut, warm en verrassend interessant. Het is ingericht in 
een prehistorische grot binnen in de berg Solutré. 
Het vertelt vooral van de jacht op wilde paarden, waarvan 
men onder aan deze merkwaardige steile rots talloze resten 
heeft gevonden. 

We doen er lang over om ons logeeradres in de Bresse weer 
te bereiken. De overstromingen komen hier kennel~k vaker 
voor, gez.ien de vele bordjes "Route inondée" die men er 
heeft en die telkens voor de keus stellen: "Zullen we het 
wagen of toch maar omrij den?" 



Naar Vaison-la-Romaine. 

Na deze natte dagen begint de zon te schijnen 
en we trekken verder, richting Zuid. 
De Drome verrast ons met veel Blauwe Druifjes 
in het gras, Sleutelbloemen, Bruine Orchissen 
van wel 70 cm: hoog, velden Harlekijnsorchis-

l' \Cl U IJ~ d 1'"1..1 jf~e.~ 
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tijdens een korte stop kunnen bewonderen. {\ 
Behalve alle vorengenoemde soorten zien we t:.é"" V"e.r~roa~ 
hier voor het eerst de grillige Aapjesor- b\ocY"'\~\b v. 1 \:. 

chis. De dunne sliP,pen van de onder lip krullen vreemd om- ~e "'."s 
hoog. De vrij kleine Aangebrande Orchis is er te zien en in 
de bosrand de Grote Keverorchissen. 
Torenkruid, Wondklaver en Veldsalie bloeien hier in april al 
volop. 

Vaison-la-Romaine. 

Vaison-la-Romaine met de dominerende Mont Ventöux in de 
Vaucluse wordt de plaats waar we een poos blijven. 
Het is zonnig in deze stad met het prachtige middeleeuwse 
hoge stadsdeel en veel Romeinse resten w.o. een volledig 
Romeins theater. 
Maar de felblazende mistral, de beruchte koude wind van het 
Rhonedal noopt ons vooral de luwte te zoeken. Niet voor niets 
plantten de wijnboeren in de uitgestrekte wijnvelden van de 
nabije Rhonevlakte hoge windhagen van Cypressen. 

We bevinden ons in een kalkrijk gebied vol kostelijke planten: 
een dorado voor botanisten en zomaar genieters van flora en 
landschap. 

Het is moeilijk voor dit verhaal een keuze te doen uit alles 
wat hier in april bloeit. 

'E1.4phor'o\à c.\-..ar~ei~Misschien zijn de mooie wilde Gladiool 

0-~·~~~:~~ (Gladiolus illyricus), de Kuifhyacinthen 
.,.... <PJ:~~ .. :~~. 1,~ ~. de zeer grote Wolfsmelksoort met donker-
~ - ... , 1· ~ purper in de groene bloemen ( Euphorbia 

·~~~·' ' .. · characias), de grote rose bloemen van de 
f - ~7 , Cistus ladanifer en de met het mooiste 
a ... i ~4H ... ~ c- blauw van de we:reld bloeiende parelzaad-

~'fi !>"' ~ achtige plant je Lithospermum diffusum 
o ' ~~~~het meest opvallend.De diephemelsblauwe 

- -~-~~~~ vlassoort Linum narbonense kan met de vo-
~ 0\-:J,/; ~ rige soort wedijveren • 

. 1 \ 11~ De Mont Ventoux hult zich in een schitteren-
de verse snèeuwmantel. 
De autoweg naar de top is er door versperd. Een merkwaardig 
en zeer opvallend massief, dat van ver in de omtrek opvalt 
door zijn haast vulkaanachtig aanzien. 
Onder de top is een skigebied. Het korte gras daar is net 
sneeuwvrij en nog vrijwel zonder bloemen. Er zijn wat dennen 
aangeplant. 
De bossen lager op de Zuidhelling van de Mont Ventoux zijn 
interessanter. Bovendien liggen ze beschut voor de mistral 
die tijdens al onze dagen hier blijft blazen. 
Men heeft er naast de dennensoorten ook Ceders aangeplant. Er 
staan naast een paar decoratieve grote exemplaren ook heel 
jonge Cedertjes. 



Een grote insectenval moet dienen om de vlinders van de 
Processierupsen te vangen, die hier kop aan staart op
trekkend het naaldhout belagen. We zien hun grote witte 
winternesten in de bomen zitten. 

Jg 

Wéér een vlassoort, nu met zeer grote gele bloemen op een heel 
kort steeltje, verrast ons. Het kost echt moeite in deze 
Linum campanulaturn een vlassoort te herkennen. De bloem is 
werkel~k klokvormig, zoals het woord campanulaturn aanduidt. 
We zullen hem later nog vaker zien. 

Bo .S'-V i t.·Je.. 
( Vef""l~'""ool::) 

Verschillende soorten zonneroasjes be
dekken de rotsen. Voor ons nieuw is o.a. 
de witbloeiende soort Helianthemum Apeninum. 

Buis les Baronies ontvangt ons op zondag 
30 april met zon, een jeu-de-boules 
toernooi, kanovaarders en veel flane-
rende Franse families. 
Buis is frans voor BuxuE of Buksboompje. 

De kalkrotsen boven het stadje, die 
Roehes St. Julien heten en als een zaag 
aan de bovenkant eindigen, staan er 
vol mee. 

Eén van de Grand Randonnés (Grote route wandelpaden) voert er 
omhoog en vindt een rustpunt op een soort plateautje, vlak 
onder de vervaarl~ke kalkpieken. Het bl~kt de zondagse pick
nickplek voor veel fransen te zljn. Hele families ~jn er neer
gestreken~ Ook w~ genieten er van luwte, zon, bloemen en 
vlinders. 
De Wollige Sneeuwbal bloeit er met grote witte schermen, waar
in een gouden tor en verwante kevers met hun kop omlaag meel
draden grazen. 
Cotoneastersoorten die we niet op naam kunnen brengen, zitten 
vol b~en en hommels die de urnvormige bloempjes bezoeken. 
Het Europese Krenteboompje bloeit uitbundig net als Meidoorn, 
Wilde Peer en een struikvormige Kamperfoelie. 
Een hoofdstuk apart zou te schr~ven z~n over alle bomen en 
struiken waarvan de Donseik het meeste opvalt met ~jn zeer 
jonge, met wit dons overdekte bla~djes. 

Het wemelt hier op deze beschutte plek van de vlinders. 
Vooral het Oranjetipje vliegt hier veel. Zou de rups, die in 
ons land op Pinksterbloem en Look zonder Look leeft, hier op 
de grote witte kruisbloemige planten leven, die overal staan? 

En waar komen al die Groentjes vandaan? Leggen die hier eieren 
misschien op de Buksboompjes waar ze telkens op en b~ te vin
den zijn? 

Het Boswitje is hier algemener dan alle andere Witjes. B~ ons 
wordt h~ uiterst zelden aangetroffen. 

Apollovlinder, Koningspage, Gehakkelde Aurelia en Koninginne
page komen telkens "even langs" en we zien een niet te de
termineren "Parelmoertje". 
Geen wonder dat al dat moois hier vliegt in deze plantenr~ke 
omgeving; 
DuinsalomonszeB;el, Wilde Peen, Spinnenorchis, Paardehoefklaver, 
Rolklaver, Stekelbrem, Gaspeldoorn, alles al in volle bloei. 



Er is veel waarvan we de naam nog niet kennen, een gebrek 
waaraan we in deze vacantie veel zullen proberen te verbeteren. 
Talloze zangvogels laten hun liedjes hier horen. Nog nooit 
hoorden we zoveel nachtegalen als tljdens deze vacantie. Werke
l~k elk bosje had zljn nachtegaal. Dit gold voor onze hele 
Franse reis. Ook de Cirlgors ontbrak zelden met tijn kenmer
kende, wat geelgorsachtige triller. 

Bepaald spectaculair was blj de Roehes St. Julien de balts
vlucht van een aantal Ravenpaartjes. Ze vlogen snel omhoog, 
zeilden op de termiek boven de rotswand rond om dan plotse
ling luid "korrend" met gesloten vleugels als een pijl naar 
omlaag te duiken, vervolgens de vleugels weer uit te spreiden 
en dan het spel opnieuw te beginnen. Het was een machtig 
schouwspel. 

Nadat we door een opening in de ons omringende rotsen onver
wacht weer een schitterend uitzicht op "onze" besneeuwde Mont 
Ventoux hadden genoten, begonnen we de tochtnaar beneden, die 
ons tenslott~ langs zilverglanzende olljfgaarden weer terug
bracht in het zondagse Buis-les-Baronies. 

Nog veel meer beleefden we in deze lentedagen in Zuid-Frankrljk, 
waarover een volgende keer meer. 

Els Koopmans-Grommé. 

NAAR DUBLIN 

Voor Philip Mechanicus. 

Eén keer van Amsterdam naar Dublin gevlogen. 
Later schreef ik: 
Boven de Noordzee en de Engelse kust 
keek ik naar beneden 
en ik zag de landkaart uit de Bos Atlas: 
het woord Noordzee 
een beetje scheef gedrukt in het water 
en de namen van de kust'steden 
ook in de zee 
omdat er op het land 
geen plaats meer was. 

Mocht ik nog eens gaan 
dan zou ik misschien schr~ven: 
Boven de Noordzee en de Engelse kust 
.naar beneden gekeken 
de zee en de Engelse kust gezien. 

Of: 
De hemel had de kleur van m~n sokken, 
maar ik kon niet zien 
of het eb of vloed was. 

De werkelljkheid lijdt niet 
onder die observaties. 
Er z~n alleen maar 
verschillende gezichtspunten. 

K. Schippers. 



Om te beginnen wat algemene informatie over Socijalistica 
Federativna Jugoslavija oftewel de Socialistische Federatieve 
Republiek van Zuidslavië. De federatie bestaat uit zes 'a.u to
nome deelstaten, nl. Slovenië,Kroatië, Bosnië, Montenegro, 
Macedonië en Servië en nog twee autonome provincies waarvan 
met name het bij de Albanese grens gelegen Kosovo de laatste 
t~d nogal eens in het nieuws is geweest. 
Het overkoepelend orgaan is de in de hoofdstad Belgrado ze
telende Federale regering, met aan het hoofd een President. 
De deelstaten leveren b~ toerbeurt, telkens voor de t~d van 
één jaar een vice-preside:et. Het totaal aantal-inwoners 
bedraagt ca. 23.000.000 op een oppervlakte van ca. 256.000 
km2. Dit betekent dat iedere inwoner gemiddeldll.200 m2 
tot z~n beschikking heeft. Als we dat vergel~ken met de si
tuatie in Nederland, komen w~ er met onze ca. 2500 m2 per 
man bekaaid af. 

Joegoslavië biedt een enorme verscheidenheid aan land
schappen. In het noorden de uitgestrekte laagvlakte tussen 
de Donau en de Sava, langs de hele kuststrook het Karstland
schap, een kaal b-ergland van kalksteen en meer landinwaarts 
o.a. uitgestrekte loof- en naaldbossen,met soms diep inge
sneden canyon-achtige rivierdalen. In het zuidoosten vinden we 
de hoge bergketens van Macedonië, met de op één na hoogste 
berg van Joegoslavië, de Korab (2764 m). De hoogste berg ligt 
in het neerden in de Julische Alpen, namelijk de Triglav welke 
tot 2863 m boven de zeespiegel reikt. 

En natm;;rlijk niet te vergeten de Dalmatische kust met zijn 
steeds wisselende vergezichten op de Adriatische Zee~ met 
zijn meer dan 1000, voor de kust liggende, mere,ndeels 'onbe
woonde eilanden en eilandjes. Kortom Joegoslavië is een land 
dat landschappel~k heel wat heeft te bieden. 



"·'~ k.Jk~i:e.e..r'leil.a"'"'•" "1F001"' Je.- o .. ,"'".I-;,e,."4. ~<~~1: 
Ons Joegoslavische deel van de vacantie ging dit jaar van 
start in het Nationale park van Flitvice (spreek uit: 
Flietwietze) voor een hernieuwde kenriismaking met dit uit
zonderl~k fraaie natuurgebied. Het park ter grootte van ca. 
19.200 ha bestaat voor ca. 200 ha uit water en voor ca. 
13.000 ha uit een met bos bedekt bergachtig gebied. Hier vin
den we nog vele zoogdieren die elders in Europa met uitster
ven worden bedreigd, zoals Beren, Wolven, Lynxen en Wilde 
Katten. Maar ook een kleiner familie
lid van de Wolf, de zeldzame Jakhals 
komt hier nog voor. 

Z~n grootste bekendheid dankt het ge
bied echter aan de Flitvicemeren, ~~n van 
de belangwekkendste bezienswaardigheden 
van Joegoslavië en zelfs van Europa. 
De meren van Flitvice vormen met elkaar een 
langgerekte trap van zestien treden. De tre- Jak~al• 
den worden echter gevormd door de spiegelende 
watervlakken van kristalheldere meren die in kleur 
variëren van smaragdgroen tot helder blauw. Het bovenste meer 
ligt op een hoogte van 625 m boven de zeespiegel, het laag
ste meer ligt daar ongeveer 120 meter onder. Ertussenin _ 
ligt een ontelbare reeks van watervallen in hoogte variërend 
van een halve meter tot de hoogste, waar het riviertje de 
Flitvica zich in het 78 meter lager gelegen dal van de 
Korana stort. 
Overal zien we waterloopjes uit d~ grond opborrelen en uit 
de rotswanden te voorsch~n komen om ergens anders weer 
in de grond te verdw~nen. We hebben hier te maken met 
zogenaamde "Karstverschijnselen". Dat zijn verschijnselen die 
voortvloeien uit het oplossen van gesteenten zoals kalksteen, 
dolomiet, gips, steenzout, enz. Dit oplossen wordt veroorzaa.kt 
door de inwerking van b.v. regen-, rivier- of smeltwater. 
Dit doet spleten, holen en grotten ontstaan waarin soms 
complete rivieren verdwljnen om kilomet~rs verder weer aan 
de oppervlakte te komen. Rivieren worden vaak gevoed door 
zeer grote karstbronnen, zogenaamde Vaucluses. De naam 
Vaucluse is afkomstig van de "Fontaine de Vaucluse" in de om
geving van Avignon in Frankrijk. Hier vinden we een bron 
waarb~ een grote waterstroom op ~~n punt uit spleten en grot
ten in een kalksteengebied te voorsch~n kcmt en onmiddell~k 
een rivier vormt in het begin van een dal. (Lat~ns: Vallis 
clausa = gesloten dal)g 
Een karstp~p (aven) is een schoorsteenachtige schacht die 
soms meer dan 100 meter diep kan z~n en die doorgaans ein
digt in een onderliggende grot. 



Wanneer door het stromende water steeds grotere ondergrondse 
ruimtes ontstaan, stort het plafond soms in, waardoor in het 
landschap trechtervormige verdiepingen ontstaan de zgn. "do
lina's". 
Andere gangen en grotten z~n in de loop van de eeuwen steeds 
verw~d en verdiept en vormen talloze druipsteengrotten. 
Een bekend voorbeeld van deze karstversch~nselen is het meer 
van Cerknica, waar zich na hevige regenval een meer vormt 
van ca. 10 km. ·bij 4 km. Het hele meer wordt echter na een 
korte droge periode weer door de karstbodem opgeslokt! 
De benamin·g "karst" is ontleend aan het Servische woord 
11Kras", dit is een kalkplateau in Joegoslavië in de omgeving 
van Lubljana. 

PLAN DER VERt<EHRSWECE 
(KOMMUHIKATIOHEN) 

PI i~ vice -me ra n. 

Nu weer terug naar de Plitvicemeren. In het kristalheldere 
water zien we verschillende malen slangen zwemmen met de op
gerichte kop een centimeter of v~f boven water. Het z~n 
Ringslangen of Dobbelsteenslangen. Beide soorten horen tot 
de echte zwemslangen. Als zwemmer hoef je je voor slangen 
niet bezorgd te maken, al thans niet in Europa., want de Euro
pese gifslangen behoren allemaal tot de Adderfamilie en 
dez~ wagen zich normaal gesproken niet in het water. 

Langs de ondiepe watertjes en tussen de met dikke lagen mos 
begroeide stenen overheerst een 
r~ke vegetatie van Groot Hoefblad. 
Naarmate de zon de omgeving verder 
verwarmt neemthet aantal insecten 
dat we te zien kr~gen toe. Vooral 
de enorme aantallen Beekjuffers 
trekken de aandacht. De mannetjes 
hebben egaal blauwe vleugels, die 
metaalachtig oplichten in het zon
licht. De vrouwtjes z~n met min
der opvallende, bruine kleuren 
getooid. 



~lof 
Ook de grote geelzwarte Bronlibelle is hier een regelmatige 
verschijning. Deze soort is in Nederland nog maar met enkele 
(afnemende) populaties in Limburg en Brabant vertegenwoordigd. 

Ook andere insecten zijn te kust en te keur aanwezig. Sommige 
waren met behulp van o.a. Elpeviers insectengids wel te de
termineren, maar vaak kwamen we ook niet verder dan de 
onderorde of de familie. 

Het gebied is 
ook rijk aan Ha-

·> ;:: ~- gedissen, hierbij 
,~~ noem ik met name 

~~l.k~.~.l.! .. :.o,._.'f~l:il.iiPlifi~-: de Karsthage dis 
___ ·.:..,_ · . ( Podarcis meli-
-- ~ ---- sellensis) • . ___ , ____________ ~ 

·:....---
.. .....,_ __ 

......... , .. ~--
Een vrij kleine 
vertegenwoordi-
ger van de z.g. 

Karsthagedis (Podarcis mellsellensis) Kleine Hals-
~ links.o"rechts. kraaghagedissen. 

De kleur van 
de buik varieert van geelwit tot oranje of rood. 
Het mannetje is groen met bruine lengtestreepjes en stlppen. 
Het vrouwtje is overwegend egaal bruin, hoewel er ook een 
variëteit is met een egaal groene rugtekening. 

In de bossen die overwegend uit loofhout bestaan, vinden we 
een schat aan bloèmen en P.lanten. Het Geel Vingerhoedskruid 
(Digitalis lutea) met 1,5 tot 2 cm. grote bloemen, dat 
daar zelfs tot vlak aan de waterkant groeide. De plant is 
duidelijk kleiner ( ,5- 1.00 m.) als zijn, ook bij ons bekende 
familielid. 

De opvallende Turkse Lelie (Lilium mar
tagon.) is een fraaie', uit Midden-Europa 
afkomstige leliesoort. Tegenwoordig 
komt hij door invoer en verwildering in 
veel delen van Europa voor. Hij ont
breekt echter in Noord-Europa. 
Een andere ter plaatse talrijke soort, 
die bij ons,wel verwilderd voorkomt, 
is de Duizendschoon (Dianthus barbatus) 
Barbatus betekent "baardig, gebaard". 
Waaraan de plant dit achtervoegsel ont
leent is mij niet duidelijk, want het is 
een anjersoort met kale, onbehaarde 
stengels en bladeren. In de bossen 
vinden we ook volop Wilde Cyclamen. 
Overigens is het woord Cyclamen qe 
enkelvoudsvorm, zodat de meervoudsvorm 
in feite Cyclamen& is. In de spreektaal 
is het, hoewel foutief, gebruikelijk 
om over één Cyclaam en twee Cyèlamen 
te spreken. 
In de bossen.komt o.a. de Cyclamen repan
cturn voor. Deze soort is eind mei al uit
gebloeid, zodat we de helder rose of 
soms witte bloemen niet meer aantreffen. 
De driehoekige hartvormige bladen vindén 
plaatsen. 

Turk.sa lll..lie. 
( ././lll<'/71 /'!.» r/..1...! <> n} 

we wel op diverse 



' 
Bloeiende exemplaren van de Cyclamen purpurascens vinden 
we wel b~ tientallen. Deze van.juni tot october bloeiende 
soort is rose-rood met een donkere vlek aan de basis van 
de teruggeslagen bloemkroonbladen. 
De bloemsteel is 5 tot 15 cm. hoog. Het is een duidel~k her
kenbaar familielid van onze kamerplant, de uit Klein Azië 
afkomstige Cyclamen persicum. 

In de wegbermen vinden we een bremachtige heester, 
Bezemstruik (Spartium junceum). · 
Deze forse tot de Vlinderbloe
migen behorende struik heeft 
biesachtige b~na bladerloze 
takken met grote heldergele 
bloemen in rechtopstaande 
aren of pluimen. 
De vezels uit de stengels wor
den, evenals vlas, gebruikt 
voor het maken van touw, zeil
doek en grof linnen. De jonge 
takken worden gebruikt voor 
het maken van manden en ander 
vlechtwerk, maar ook, en dat 
verklaart gel~k de naam van 
de struik, voor het maken 
van bezems. 

Met deze Bezemstruik wilde ik 
dit verslag besluiten, mis
schien kan ik in een volgend 
nummer van Natuurklanken nog 
wat vertellen over onze bele
venissen in zuidel~ker gele
gen delen van Joegoslavië. 

Henk van Woerden. 

Willem Brandt Dialoog 

Wat zoek je toch de ganse aardbol rond 
in 'toosten en het westen, altijd zwervend? 
Ik zou het weten als ik 't eenmaal vond. 

Is het de zon, het licht, is het geluk; 
wat stilt de eeuwige onrust in je wezen? 
Als ik het vond was 't onherstelbaar stuk. 

Zijn het de tropen, is het zelfverweer, 
de eenzaamheid of juist misschien de ander? 
Als" het bestond bestond het al niet meer. 

Wat zoek je dat je altijd weer ontgaat, 
is 't van de aarde, is het van de hemel? 
Misschien van beide en wat niet bestaat. 

de 

Bloemen van de 

bezamstruik (Spartium 
junceüml 

Let op lange punt aan 
de l(iel 



L.S. 

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 

Ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de Stichting 
wordt van 29 oktober t/m 10 december 1989 in de Dependance van 
het Gemeentemuseum Arr:hem, Utrechtseweg 74 te Arnhem, een ten- / 
toonstelling gehouden. Op deze tentoonstelling worden vier 
aspecten belicht: de prehistorie, de waterradmolens, waterpar-
t~en b~ kastelen en buitenplaatsen en de ecologie. 

De vier onderwerpen zullen nog nader worden toegelicht t~dens 
speciale lezingen, die gehouden worden in de koffiekamer van 
het Gemeentemuseum Arnhem, Utrechtseweg 44. De lezingen wor
den gehouden op de volgende zaterdagen van 10.30 tot ~ .11.30 
uur: 

ll november - Bek~n en Waterradmolens, inleider ir A.J.IJzer~an 
2 december - Beek en buitenplaats op de Veluwe, inleider 

drs. H.M.J. Tromp 
9 december - Levensgemeenschappen in beken, inleider drs. J.J.P. 

Gardeniers 
Na de lezingen kan de tentoonstelling worden bezocht. 

De openingst~den van de tentoonstelling z~n: 

dinsdag t/m vr~dag van 10 tot 17 uur 
zondag van 12 tot 17 uur 
maandag en zaterdag is de tentoonstelling gesloten. 

W~ hopen ten zeerste, dat velen de tentoonstelling te 
Arnhem zullen bezoeken! 

Hoogachtend, 

Bestuur van de Stichting tot 
Behoud van de Veluwse Sprengen 
en Beken, 

w.g. mevr.Y.M.Roelants,secretaris. 

OP DRIE KALVEREN 

Een praktische methode voor de 
behandeling van rangtelwoorden 
komt van drie kalveren te Grouw 
waarvan door middel van een touw 
boven in een waterput te Hierden 
de eerste twee de derde vierden. 

Kees Stip 

i' 
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Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 

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

p v ·c WEG ERMEE 

De zorg om het milieu staat in toenemende mate in de belangstelling. Zo ook de problematiek van 
de verpakkingen. Een van de veel gebruikte verpakkingsplastics is polyvinylchloride (PVC). 

Met dit verhaal vragen wij jullie aandacht voor de milieuproblemen van het gebruik van PVC als ver

pakkingsmiddeL Ook willen wij alle KNNV-ers oproepen om mee te werken aan de tengdringing 
van het PVC-gebruik. 

Het gebruik van PVC in wegwerpverpakkingen en wegwerpproducten is de milieu- en consumenten
organisaties al jaren lang een doorn in het oog. 

PVC is een van de vele soorten kunststoffen die gebruikt wordt in verpakkingen. Andere veel voor

komende kunststoffen zijn polyetheen (PE), polypropeen (PP), polyetheentereftalaat (PET>,en cello

·faan. Vrijwel alle plastic verpakkingen komen in het afval terecht en moeten gestort of verbrand wor

den. Toch richt onze kritiek zich met name op PVC. Wij zullen uitleggen waarom. 

Milieuproblemen. 

De milieunadelen van PVC zijn velerlei. 
- Bij de productie van PVC wordt gebruik gemaakt van het relatief giftige chloor en van het kanker

verwekkende vinylchloride. 

- Om PVC geschikt te maken voor allerlei toepassingen worden vaak toeslagstoffen gebruikt zoals 

stabilisatoren en weekmakers. 

- In het milieu is PVC nauwelijks afbre~kbaar en komen de eventueel gebruikte toeslagstoffen bij 
storten of verbranden weer vrij. 

- Bij de verbranding ontstaat zoutzuur en daarnaast ook de. zeer giftige dioxinen en furanen. 

- PVC bemoeilijkt het hergebruik van andere plastics. Hergebruik van PETbijvoorbeeld is vrijwel onmo-
gelijk als er enkele PVC -flessen in een partij PET -flessen zitten. 

PVC in verpakkingen . 

Circa 15% van alle kunststofverpakkingen is gemaakt van PVC. De belangrijke toepassingen van PVC 

zijn: 

- Krimp-. rek- en wikkelfolies voor het verpakken van kaas, vlees en groente 
- Koekjes- en beschuitinterieurs . 

- hard-PVC omhultingen waarin tandeborstels , balpennen, batterijen, zakmessen en andere ijzerwaren 

op een stukje karton zijn verpakt. (de z.g. blisters) 

- bakjes voor salades, vleeswaren, olijven e.d .. 
- margarine en h.alvarine verpakkingen. 

- flessen voor bronwater. azijn siroop en olie. 

- knijpflessen voor sauzen e:d .. 
- doordrukstrips waarin geneesmiddelen zijn verpakt . 

qi rorekeninq 1963127 



I Hoe kan i!! PVC herkennen? l ~ ~ 
Je moet daarvoor een stukje electriciteitsdraad, zoal in de woningbouw gebruikt, gedeeltelijk ontdoen 
van de isolatiemantel (jazeker ,ook van PVC), en de koperdraad in een gasvlam roodgloeiend stoken. 

Daarna het gloeiende uiteinde even langs een verdachte plastic zak of blister strijken en opnieuw in de 
gasvlam houden. 'Als daarbij een blauw-groene vlam ontstaat is de verdenking terecht en is het dus PVC. 

PVC wordt overigens niet alleen in verpakkingen gebruikt. Waterleidingbuizen, rioolbuizen, kabeliso
latie, kozijnen, vloerbedekking, regenjassen, autobekleding en nog veel meer wordt van PVC gemaakt. 

Ook deze toepassingen moeten zo snel mogelijk verdwijnen. 

Alternatieven. 

De milieu- en consumentenorganisaties menen dat er voor alle verpakkingstoepassingen minder scha
delijke alternatieven zijn. Voor flessen kunnen glas en PET, bij voorkeur met statiegeld, worden ge

bruikt. Voor de meeste andere toepassingen zijn ( vetvrij) papier, karton, polyetheen, polypropeen of 
PET betere alternatieven. Uiteraard geldt voor alle verpakkingsmaterialen dat er zo zuinig mogelijk mee 

moet worden omgegaan. 

Wat kan een KNNV-er doen? 

Hij of zij kan als consument deze actie en daarmee het milieu helpen door alleen die zaken te kopen, 

waar geen PVC is gebruikt, zeker niet als verpakkingsmateriaal. Mocht via de proef blijken dat toch 

iets met PVC-verpakking is aangeschaft, dan kan de betreffende winkelier op dit feit worden gewezen 

en worden verzocht om in het vervolg geen of een minder milieuvijandige verpakking te gebruiken . 

Zij kunnen op hun beurt leveranciers of verpakkingsbedrijven te kennen geven het gebruik van PVC niet 

meer op prijs te stellen. 

VC-actie in Epe. 
Deze activiteit van Milieuzorg is het gevolg van een landelijke actie van de Stichting Natuur en Milieu, 
de Consumentenbond, Koosurnenten Kontakt, de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, Aktie 
Strohalm, IUCN-Iedencontact en de Vereniging Milieudefensie, die op 11 september startte. 

Wie meer wil weten kan contact opnemen met: Vereniging Milieudefensie, Damrak 26, 1012LJ 

Amsterdam of met de Vereniging Milieuzorg gemeente Epe (zie boven). 

PVC- w e g e r rn e e 
In het verleden hebben consumentenacties al Vfiker succes gehad. Denk b.v. aan de spuitbussen. 

Vooral als de politiek aarzelt met maatregelen is een verandering van consumentengedrag een zeer 

afdoend middel om het beleid van industrie of handel te beïnvloeden. 

Hoe breder de steun voor deze actie hoe eerder zijn we van de PVC af. 

Uiteindelijk worden wij en later onze kinderen er allemaal beter van! 

Jan Polman. 



De waarnemingen zjjn voor verantwoording van de waarnemer. 
Ljjst van waarnemers + afkortingen. 

PG= P.Groen, WB= Wim v.d.Bergh, FB= Frans Bosch, JD= J. van 
Dalen, EKG= Els Koopmans-Grommé, ARS= Agnès. Herwejjer-Smit, 
AS= Albert Sieders, HM= Henk Menke, BT= Bauke Terpstra, 
WK=Wanda Koopmans, EB=Egb.de Boer, Mevr.Lodder en dhr. Damman. 

! 
Veel planten deze keer in onze waarnemingenljjst. Verhoogde < 
activiteit op dit gebied heeft hieraan bjjgedragen. In het i 
kader van het FLORON-onderzoek werd het één en ander ge- 1, 
daan en de nieuwe Plantenwerkgroep ging er op uit. . ~ 
Van de vogelaars waren sommigen te laat met hun waarnemingen ( 

Som nog een plaats in Natuurklanken te krjjgen. Jammer, ~ 
\sturen jullie alsnog wat in? } 

Voor het januari/februarinummer verwachten we de waarnemingen 
half december. 
Opzenden naar Redactie Natuurklanken, Waarnemingenrubriek, 

Bongerdplein l, 8162 AW Epe. 

VOGE.LS 
Bosuil 

Brilduiker 

19/ 8 
8/ 5 

18/ 5 
Dodaars 18/ 5 

~::::- 2/ 9 

Roepend Kroondomein Gortel 

Paartje IJsseldjjk bjj Oene 
Paartje Heerderstrand 

2 ex. Heerderstrand 
2 adulte + 2 juveniele ex. die 
gevoerd worden 

JD 

EB 
EB 

EB 
FB + WB 

Geoorde Fuut 2/ 9 Heerderstrand FB + WB 

Groene Specht 12/ 6 
26/ 8 

Houtsnip 23/ 8 

Japanse Nachte- 26/ 8 
gaal 

Kerkuil 16/ 9 
Klapekster 17/10 

Kleine Bonte 71 5 
Specht 

Krakeend 8/10 

Ma.ndarij ne end . 3/10 

l ex. Heerderstrand 
Begraafplaats Norelbos Epe 

"Dame met het lange gezicht" 
Opvliegend bospad Tongeren 

Tuin Eikelkamp Epe 

Zonnend voor een schuur in Wissel 

Tongerense heide, Niet gezien, wel 
enkele braakballen gevonden 

Vaassen, Hattemseweg 

Paartje Kievitsveld,later opvlie
gend 

10 ex. Visvjjvers bjj Venz 

EB 
JD 

JD 

FB 

JD 

FB 

EB 

EB 

EB 



so 
Nijlgans 

Oeverloper 

Patrjjs 

Ruigpootbuizerd 

Sperwer 

Steenuil 

Tapuit 

Watersnip 

Wielewaal 

Witga~ 
IJsvogel 

Zwartkopgors 

Zwarte Wouw ? 

Zwaluw 

IJsvogel 

?LANTE.N 

Absintalsem 
Akkerandoorn 

Akkerleeuwe bek 

Blauwe Knoop 

Bergvlier 4 l. 
vr:t:N,i6 too. 
oc.l 

27/ 5 

91 5 
18/ 5 
10/ 7 
14/ 7 
19/ 8 

10/ 6 
10/ 4 

27/10 

22/ 9 
2/ 9 
8/ 9 

27/ 9 

13/ 7 

2/ 9 

15/ 9 

25/10 

1/ 5 

4/ 9 

31/10 

5/ 7 
20/ 9 

aug/ 
sept. 

30/ 9 

16/10 

9/4 

IJssel,plas z. van Welsum. 
Paartje met 6 jongen 

l ex. Heerderstrand 
3 ex. Heerderstrand 
l ex. Heerderstrand 
5 ex. Heerderstrand 
Vijver bij Venz 

ll ex. Westeljjke plas Kievitsveld 

Wilpse Klei. Noord.v.d.AI samen 
met 3 gewone Buizerden 
~Slaat in tuin een mus.Pelzerpark 
Epe 
Gehoord Pelzerpark 's avonds 

IJsseldijk Veessen;~'Oene 
l ex. voorm.trambaan t.h.v. 
Pastoorsweg, Vaassen 

Apeld.Kanaal Nov.Schobbertsbrug 
l ex. 

(op doortrek?)Roggestraat, hoge bo
men, Epe. Ook gehoord door W.v. 
Waveren 

EB 

EB 
EB 
EB 
EB 
EKG 

EB 

EB 

AHS 

AHS 

FB + WE 
EB 

EB 

JD 

3 ex. IJsseldjjk VeessenlOene FE + WE 

Vliègt over Grift bjj Vemderbrug EKG 

In tuin Zwartelandstr. Epe. Waar- O.v.d.Broeke 
schjjnljjk zelfde ex. dat vorig jaar 
regelmatig op vogelhuisje kwam 

Boven bouwland langs A'doorns EB 
Kanaal t.h.v. Venz 

Veel Zwluwen deze tjjd v.h.jaar bjj AHS 
de Schaapskooi Heerde, laag vliec_\end. 

l ex.Leuvenumsebeek, Brummen Ad Schoutens 
l ex.Molenbeek, Nunspeet Ad Schoutens 

Oude Apeldoornseweg, Vaassen EB 
Berm spoorbaan Eekterweg,spoorbaan EB 
Wenum, Ramsbrugweg 
Vond deze plant bloeiend op kuil- EKG 
voerbulten o.a. Langeweg en bjj 
Zuuker Kopermolen 

Op oude kuilvoerbult nabjj Koper
molen in Zuuk.Op deze plek staan 
al jaren enkele ex. samen met 
Kroontjeskruid + Akkerandoorn 

Leemkuil (bjj kruispunt Tongeren) 

Koninginnewe§ Vaassen, Oud Apel
doornseweg, Vaassenseweg Njjbroek. 
(breidt zich bljjkbaar uit HM). 

EKG 

AHS 

EB 

,. 
I 

!• 



Blauw Walstro 

Bosrank 

Brede Waterpest 

Duivekervel 

Eenjarig Bingel-
kruid 

Eenjarig Rap is-
trum 

Grote Centaurie 

Knikkende Distel 

Moerasandijvie 

Muurhavikskruid 

Muursla 

Nicandra 

Noorse Ganzerik 

Oeverstekelnoot 

4/ 6 
23/ 9 

23/ 9 
3/10 

6/ 4 

28/ 8 

l/10 

10/10 

28/ 9 

19/7 

7/10 

4/ 6 
22/ 7 

5/ 9 

12/ 9 

Papegaaikruid 15/ 9 

~ ~~ 
. ' .. .:i1» 
,,I"~Pli 
\ Jr: 

~~~i 

d' Pinksterbloem · .9/ 5 

Helfterkamp, tussen pad en bouwland.EB 

v.m. spoorbaan, Vaassen EB 

EB 

51 

In beek b~ Vaassen 
Slootje Vossenbroek Exc. Planten

werkgroep 

Behalve b~ Vemderbrug kanaald~k EB 
(Nat. sept/oct. 1 89) ook b~ Horster 
brug en verder tot Z.v.Heerde langs 
Apeldoorns kanaal.Opvallend is dat ik 
deze pekeladventief noordel~k of 
zuidel~k van dit gedeelte niet kon 
vinden. Verder gevonden in wegberm 
b~ Wezep(27/4) en wegberm Nw.Milli
gen (6/5) 

Kuilvoerbult Langeweg t.h.v.Emst 

Berm Apeldoorns kanaal b~ Geer
straat 

Kanaald~k Hoorn b~ oude CoÖpe
ratie (zie exc.verslag) 

Omgeving W~erd Wenurn 

Berm Deventerstr. Vaassen 

Plasje langs landweggetje. le jaar 
niet bloeiend ex. 

Berm Niersenseweg 

Niersenseweg(bekende vindpl. Red.) 

Volop in bloei,braakliggend·ter
reintje a.d.Molenweg Epe. Div.ex. 
Op berm in Oene 

Zwarteweg, ruderaal terrein 

Oever v.d.IJssel, Welsum.Een plant 
die oprukt vanuit o.a.Duitsland, 
langs onze rivieren.Nu ook aan de 
IJssel in onze regio dus.Herkomst 
onbekend.Hoort tot de composieten. 

'Vosbergen. Ali opslag aanwezig. 
Wordt zelden aangeplant.Zeer vreemd 
gevormd blad. Waar staat de moeder
boom? 

EKG 

EB 

Exc.Planten -
werkgroep 

EB 

EB 

EB 

EB 

EB 

EKG 

Mevr.Lodder 

EB 

Mevr.Lodder 

HM 

EnkeleeK.oprit viaduct b~ Vemder- EKG 
brug.Een plant van de Amarantfami
lie,oorspr. uit N.Amerika nu door 
heel Europa aanwezig.Had hem in 
onze omgeving nog nooit gezien. 
Vond hem ook aan de Gatherweg aan 
de rand van een voerbietenveld 
op 28/9 

Vorm met gevulde bloemen! Komt hier EB 
al meer dan 10 jaar voor.Slootkant 
Weteringd~k + Vlekkertse Veld 
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Sikk.elklaver 15/ 7 
wilde Kardinaals- 4/10 
muts 

Zulte 4/10 

Kranswier se~t. 
(Chara globularis) 

\NSEKTE..\V 
Blauwvleugel 7/ 8 
Sprinkhaan/:::. 
Blauwe Duinsprink
haan 

Doodshoof ct
vlinder 

24/ 9 

Gehakkelde Aurelia 7/8 
21/8 

Gentiaanblauwtje juni 

Heivlinder 

PoplJ_lierpijl
staart 

5/ 9 

7/ 9 

12/ 8 

Wapendrager 12/ 9 
Witvlakvlinder 3 17/ 9 

?ADOE.YTOELE.M 
Cantharel 16/10 

Grauwe Vezelkop 21/ 9 

Groene Knolzwam 16/10 

Heideknotszwam 16/10 

Holsteelboleet 21/10 

W~nbergweg, berm 

Slootkant Wenurn 

In droog vallende v~ver b~ Venz 

Slootje 
~ 

Vossebroek. Zeer 
(. 

I , •' I ' 

t. tt;L~ 
~?'~'"'. 
~~'~ 

veel 

EB 

EB 

EB 

Marjolein 
Koopmans 

B~ grote trap Renderklippen. Zeld- EKG 
zame soort, vooral in onze streek. 
Indicator voor nog goede Heidevel
den.B~ opvliegen bl~ken achtervleugels 
mooi blauw, alsof er een vlinder 
vliegt! Alleen in zeer warme zomers 
z~n er wat meer. Enkele jaren gele-
den ook op de heide aan de Pollense 
Veenweg enkele ex. gezien. 

Volgroeide rups.Kruipt tussen 
Afrikaantjes in tuin Wapenveld. 
Mooi donkergeel ex.met blauw-zilve
ren schuine strepen.Eet aangeboden 
blad van Haagwinde en Forsytia, 
hoewel Aardappel de favoriete 
voedselplant is. 

Fam.Draayer 
(via krant) 

l ex. op Herfstasters,v.Walseml.Epe.EKG 
l ex.op Budleya,tuin Pelzerpark Epe.AHS 

2 ex. Kootw~kerveen, Apeldoorn BT 

2 ex.elkaar najagend. l ex. gaat EKG 
telkens op m~n witte broek zitten. 
6 ex. nab~ grote trap Renderklip- EKG 
pen.Ook hier l ex.dat telkens op 
m~n witte broek landt. 

Huismuur tuin Epe WK 

Rups, Molenweg. 

Raam woning Epe 

3 ex.Leemkuil Tongeren, nieuwe 
vijver 

Motketel, Niersen 

JD 

JD 

ARS 

PG 

Leemkuil Tongeren ARS 

Leemkuil Tongeren, nieuwe v~ver AHS 

Deze boleet,die vroeger vr~ zeld- AS 
zaam was, breidt zich duidelijk uit. 
In 1988 l ex.b~ de Leemkuil in 
Tongeren,nu 10 ex.Verder door Els 
Koopmans nog verscheidene ex.ge7 
vonden b~ Officiersweg en V~verlaan 
Epe. 



Populieren
melkzwam 

Reuzezwam 

Sponszwam 

Zwavelzwam 

19/ 8 

aug. 

16/10 

juli 

lOOG..Dit RE.N', 

Dwergvleermuis 21/10 

Ree 16/10 

Vleermuis 31 9 
( spec) 

Wezel 26/ 9 

Veel paddestoelen z~n sterk achter
uit gegaan,maar bovenstaande en ook 
de Krulzoom,de Roodsteelfluweelbo
leet en de Rimpelende Melkzwam zien 
we steeds meer. 

Zeer grote ex.(tot 2 dm.p' v.d. 
hoed!) en veel.Visv~vers b~ de 
Venz 

Enorm complex met een omtrek van 
2 m. in een halve cirkel om de voet 
v.e. Beuk aan dè Elburgerweg b~ 
Niersen 

Leemkuil kruispunt Tongeren 

Zeer groot ex. Motketel 

EKG 

PG 

AHS 

PG 

2 ex. achter vensterluik,Dellen- FB 
parkweg Epe 

3 ex.(geit,smalree+kalf)Woesterberg JD 

Vliegt rond in zit/slaapkamer 
van "De Boskamp"(verzorgingshuis) 

Welna 

Mevr. H. 
Logeman 

JD 

Al'l DE. RE.. DIEJ<EN 

Rivierkreeft 
(spec.) 

oct. Werd bij het hengelen opgehaald. Hr. Damman 
Had zich met l schaar aan het vis-
snoer geklemd.Weer in het water 
teruggezet. Vangst gedaan "ergens" 
in de IJsseluiterwaarden (plaats 
bij red. bekend. Wegens grote zeld-
zaamheid geheim indien het de in-
heemse soort betreft. Dit is een 
in Ned. beschermd dier). 
Zie verder artikel in deze krant. 

Red. 


