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zaterdag 
23 jan. 

VOOR UV AGE.l'lDA: 

lP~(Q) ~ 1Q) tfu ~ ~b\ 
lb~AZDirn~~~ ~ [~(nJJ~~~~S lt1T«:~ 

WILT U ER OP LETTEN DAT DE LEZINGEN VAN 25 MAART EN 13 MEI IN HET ~ 

VORIGE NUMMER VAN NATUURKLANKEN OMGEWISSELD ZIJN. 

EXCURSIE NAAR GEOLOGIE MUSEUM IN OLST 
Op deze zaterdag in januari doen we eens iets anders dan normaal. We 
gaan naar het kleine geologiemuseum 'de IJsselvallei' in Olst. Hier 
schijnt een zeer interessante expositie te zijn. De heer Verhaard 
zal ons daar rondleiden en een aantal dia's laten zien. 
Vertrek 13.20 uur (met bus of auto) naar Epe. 
Plaats Parkeerplaats Gemeentehuis Heerde. 

r---~~~u Vertrek 13.30 uur (met auto's). 

donderdag 
28 jan. 

zondag 
14 feb. 

1 
donderdag 
25 feb. 

zaterdag 
6 maart 

Plaats Parkeerplaats AH Epe. 
Voor vervoer contact opnemen met de secretaris. 
Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid naar Welsurn te gaan waar 
we om ongeveer 13.45 met de veerpont naar Olst zullen oversteken. 

LEZING met DIA'S OVER HET LANDSCHAP EN DE FLORA VAN AUVERGNE EN 
ARDECHE 
Deze lezing over zeer fraaie franse gebieden wordt door de heer 
D. Prins gehouden. Hij is er al verscheidene keren geweest en kan 
ons ongetwijfeld bijzondere dingen laten zien en wetenswaardigheden 
vertellen. 
Plaats 
Tijd 

Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
: 20.00 uur. 

GANZENEXCURSIE 
Onder leiding van Harry van Diepen gaan we deze dag kijken welke 
ganzen deze winter in onze omgeving blijven overwinteren. Afhanke
lijk van de aanwezigheid van de ganzen gaan we naar Flevoland, 
Kampen of Voorst. Kijker, vogelgids, laarzen en brood en koffie mee. 
Vertrek 08.10 uur (met auto's) na aankomst van de bus uit de 

richting Heerde. 
Plaats Parkeerplaats AH Epe. 

JAARVERGADERING en DIALEZING OVER INDONESIE 
Deze avond zal door de afdeling zelf verzorgd worden. 
We beginnen de avond met een jaarlijks terugkerend verschijnsel nml. 
de jaarvergadering. 
We verwachten een zeer grote opkomst. 
Na de pauze zal Erik Murris van zijn reis naar Indonesie een aantal 
zeer fraaie dia's laten zien. 
Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
Tijd : 20.00 uur. 

LANDELIJKE VLINDERDAG 
Voor verdere gegevens zie de aparte aankondiging in deze 
NATUURKLANKEN. Snel aanmelden is geboden. 
plaats : EDE 



zaterdag 
13 maart 

zondag 
14 maart 

donderdag 
25 maart 

zondag 
28 maart 

zaterdag 
3 april 

BOTANISCHE DAG van de ContactCommissie voor Floristiek en Vegetatie
kunde ( CCFV) . 
10.00 ontvangst met koffie. 
10.30 lezing waarin 'rode lijstplanten' centraal staan. 
12.00 lunchpauze, voor soep, thee en koffie wordt gezorgd. 
13.00 evt. voortzetting lezing, aansluitend huishoudelijke vergade
ring van de CCFV. 
Plaats : Pallas Atheneschool, Koekeltseboslaan 21, Ede. 
Inlichtingen bij de secretaris. 

EXCURSIE 'PLANT EN' BODEM' 
Deze zondag zullen we onder leiding van Chris Drevijn vanaf Jagtlust 
een wandelexcursie beleven die we nog niet vaak hebben gemaakt. 
Chris zal ons de relatie tussen de bodem en de daarop aanwezige 
plantengroei laten zien waarbij hij mbv een grondboor monsters zal 

, nemen. 
Vertrek : 10.00 uur. 
Plaats : Parkeerplaats bij hotel/restaurant JAGTLUST aan de Lariks
weg (zijweg Officiersweg) te Epe. 

LEZING met DIA'S over HOMMELS EN SOCIALE WESPEN 
De heer V. Gerris zal ons deze avond met zijn dia's het gedrag van 
deze insecten laten zien. Voor velen van ons zijn het lastige 
insecten maar we zullen zien dat dit heel vaak niet op gaat. 
Plaats Eper Gemeentewoning , Stationsstraat 25. 
Tijd 20.00 uur. 

NIEUWE ASPECTEN IN HET UITERWAARDENBEHEER 
Deze excursie die onder leiding van Adri Hottinga staat zal ons "het 
project voor natuurontwikkeling in de uiterwaarden van Welsum", 
welke door Staatsbosbeheer beheerd worden, laten zien. 
De excursie start aan het , einde van de Houtweg/IJsseldijk. 
Vertrek 08.00 uur (met bus of auto) naar Epe . 
Plaats : Parkeerplaats Gemeentehuis Heerde. 
Vertrek 08.10 uur (met auto ' s) na aankomst van de bus uit de 
richting Heerde. Denkt u aan de zomertijd. 
Plaats : Parkeerplaats AH Epe. 
Het is ook mogelijk om op eigen gelegenheid naar het vertrekpunt van 
de excursie te gaan (bijv. per fiets) 

WEIDEVOGELS 
Gewestelijke Themadag georganiseerd door de Afdeling Lelystad 
Programma: 
09.00 Ontvangst met koffie in het informatiecentrum 'de Trekvogel' 

op de Oostvaardersdijk bij Almere. 
9.30 Diapresentatie Oostvaardersplassen. 

rJ 10.00 Vogellezing Oos tvaa rdersplass en. 
~~- ~/1 , 11 .00 Lezing over natuurlijk beheer Oostvaardersplassen ...... tfli!l!.;'ir (dhr. Vulink rijksdienst Ijsselmeerpolders). c...l{ 12 00 Lunch (soep en koffie verkrijgbaar). 

\\_. 13:00 Wandeling naar observatiehut Lepelaarsplassen, indien tijd 
over naar het Wilgenbos. 

\ 1 ~/./ 15.00 Thee of koffie. 
15.30 Einde themadag. 
Vertrek : 07.50 uur (met auto's). 
Plaats : Parkeerplaats AH Epe. 
Inlichtingen omtrent vervoer bij de secretaris. 
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zaterdag 
17 april 

donderdag 
29 april 

dinsdag 
11 mei 

donderdag 
13 mei 

VROEGE VOGELEXCURSIE 
Onder leiding van Wim van Waveren-Hogervorst gaan we op deze zater
dag heel vroeg op pad . Het Kievitsveld bij Vaassen is deze keer weer 
ons doel en we hopen weer vele bekende en minder bekende vogels waar 
te nemen. De excursie duurt maximaal een halve dag. 
Vertrek 05.35 uur (met de fiets) 

06.00 uur (met auto's). 
)laats Parkeerplaats AH Epe. 

Of op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats Kievitsveld aan de 
Viskweekweg. 

LEZING met DIA'S over VERSTEENDE SCHEPPING 
Op deze avond kunnen we onder leiding van de heer M. Boersma kennis 
nemen van planten en dieren die vele duizenden jaren in de bodem 
hebben doorgebracht. De heer Boersma zal ook fossielen meenemen die 
hij gevonden heeft. 
Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
Tijd : 20.00 uur. 

FIETSEXCURSIE 
Els Koopmans zal ons op deze doordeweekse dag de 
omgeving van Epe zien waarbij fietsen en wandelen 
afwisselen. 
Vertrek 08.00 uur (met de fiets). 
Plaats : Parkeerplaats AH Epe. 

LEZING met DIA'S over DE DIERENWERELD VAN DE NOORDZEE 

natuur 
elkaar 

in de 
zullen 

De heer R. Ates zal ons op deze avond meenemen naar de dierenwereld 
welke we in en op de bodem van de Noordzee tegen kunnen komen. 

~-- ~_Het. zal voor de meesten van ons een verrassing zijn wat we allemaal 
~\o~ zo in de Noordzee kunnen zien. 

~rp~~ats : Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
------------- '-.Tl.Jd : 20.00 uur . 

WERKGROEPEN 

De activiteiten van de werkgroepen voor zover bekend vindt u hieronder. Ze zijn 
in principe voor iedereen toegankelijk. Bij de contactpersonen van de werkgroe-
pen (zie achterblad) zijn alle inlichtingen verkrijgbaar. • 
Zie ook de komende nummers van Natuurklanken. 

donderdag 
4 febr 

donderdag 
11 maart 

INSECTENWERKGROEP 

SPRINKHANEN 
Henk van Woerden zal ons vertellen over deze interessante insecten
familie aan de hand van dia's en boeken. Bijdragen van andereleden 
zijn uiteraard ook zeer welkom. 

OVERDAG ACTIEVE NACHTVLINDERS en RUPSEN 
Els Koopmans zal het onderwerp inleiden waarbij bijdragen van 
iedereen welkom zijn. Leuk is als ieder zich van tevoren eens in 
deze materie verdiept, puttend uit ervaring en literatuur . 

Beide avonden worden gehouden b~ Agnès Herwe~er-Smit, 
Pelzerpark 3, Epe. tel. 05780-13703 



maandag 
18 jan. 

maandag 
15 feb. 

maandag 
15 maart 

maandag 
19 april 

PLANTENWERKGROEP 

.1 
I 

r ~ fl r \; , 

cz: :~ .· 
f I 

Els Koopmans zal ons leiden. Meenemen : Plant of 
PLANTEN TEKENEN 

kamerplant zijn), potlood, tekenpennetje of stift 
evt. kleurpotlood of waterverf. ( I f // 
plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25. 

tijd : 20.00 uur. !\ I ff 

STINSEPLANTEN \ / 

bloem (mag ook 
(niet te grof), 

Henk Menke zal ons meer over stinsepianten vertellen. Wie materiaal, 
boeken of dia's heeft kan dat meenemen. ~ / 1 

plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25. 

tijd : 20.00 uur. \, \ \ /1 // 1/ 
\, ', I 

BLOEMBIOLOGIE \ 1 1 ' 

Ria Engberts zal ons la ten \'zien ·hoe bloemen precies in elkaar 
zitten. \ \ 1 I 1! ,

1 1 

/; 

plaats Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25. I 

tijd 20.00uur. \ :;· J!'/f j/ 
MICROSCOPIE 1 I . ' // 
Ria Engberts zal ons inwijden i~ de wereld van de microscopie. 
plaats : MBO College 't Knooppunt, Nyverheidsstraat 1, Zwolle. 

tijd : 19.30 - 21.30 uur. lil (1// y 
Let u verder op de aankondiging van een plantendetermineercursus in dit nummer 
en van de excursies in de volgende nummers. \~ \( 

AFDELINGSACTIVITEITEN 

Om u alvast een indruk te geven van wat de activiteiten van de afdeling Zl.Jn 
volgen nu de data tot en met december 1993. Het is altijd mogelijk dat een 
bepaalde activiteit nog op een andere datum plaats gaat vinden. Als u dus ergens 
naar toe wilt of aan deel wilt nemen wordt u verzocht om de Natuurklanken er bij 
te pakken waar het programma in uitgebreide vorm is opgenomen. 

zondag 13 juni excursie 
zaterdag 19 juni excursie 
donderdag 23 september lezing 
zondag 26 september excursie fietsen geeft u 
donderdag 7 oktober lezing 

de natuur terug zondag 24 oktober excursie 
donderdag 28 oktober lezing 
zaterdag 6 november Vertegenwoordigende 
donderdag 11 november lezing 
zondag 21 november excursie 
donderdag 25 november lezing 
donderdag 9 december lezing 
zaterdag 11 december excursie 
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~-1-'L_A_NT_E_N_D_E_T_E_RM_I_N_A_T_I_E_cu_R_s_u_s __________ , ~~ 
Ooit wel eens gedacht: hoe zou die plant nou he~en? \ -
Noemt u alle gele composieten paardebloemen? I 
Hebt U problemen met het lezen van de tabellen)n uw flora? 

~~~ Dan he bben we misschien iets voor u! 

In het seizoen 1993 organiseert de plantenwerkgroep van 
KNNV narnelijk een planten-daterrninatie-cursus. 
De cursus is bestemd voor beginners die willen leren werken 
met de flora. 

Onder voorbehoud hebben we 
gepland: 

de vo 1 gende data en onderwerpen 
) 

17 03 Bladvormen; determinatie bladeren. 
31 03 Bouw van de bloem; ranonkelachtigen. 
14 04 Meeldraden, stampers; kruisbloemigen. 
2R 04 Lipbloemigen; gebruik van de flora . 
12 05 Excursie. 
26 05 Schermbloemigen; composieten. 
09 06 Vlinderbloemigen; werken met de flora. 
23 06 Excursie. 
08 09 Excursie. 
29 09 Flora; uitwisseling van ervaringen. 

\~\!/,1 n ~,·. \~I ~ m . 
ramlvr. . 

binn. vr. 

De onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van levend 
materiaal, herbarium materiaal en eventueel dia's worden 
behandeld. 

Tijd: Woensdagavond 19.30-22.00 in de Eper Gerneentewoning. 
Excursiedoelen worden nog nader vastgesteld. 
Kosten: f 50,-- (niet-leden); f 35,-- (leden). 

Inlichtingen worden verstrekt door Henk Menke 
Schotakker 38 
8162 JE Epe 
tel. 05780-1301 

s.:>· 
~·r· ,. 

(bij voorkeur tussen 19.00-20.00) ~ 

Geïnteresseerden kunnen zich vààr 15 februari opgeven·bij Henk 
Menke. U krijgt dan tijdig bericht. 

I 

Ulff.R LYK \0 MAART VLRVACHTE.N V~) 
D( COPY VOOR·~APRlL tiUMME.J~ 



VOORVOORD 
Bij het verschijnen van het eerste nununer van 1993 wil de redactie van 
Natuurklanken alle lezers een gelukkig en voorspoedig jaar wensen. 

Op het moment dat het voorwoord geschreven wordt is de exacte inhoud van 
dit nununer nog niet bekend. Het is echter in ieder geval zeker dat het 
eerste nununer van een jaargang, verslagen bevat van de diverse onderzoeken 
die het afgelopen jaar door leden en werkgroepen zijn gedaan. 

Verder heeft het bestuur een mededeling betreffende de jaarlijkse contribu
tie en tenslotte kunt u weer allerlei data betreffende lezingen en excur
sies van zowel de afdeling als van diverse werkgroepen in uw agenda 
noteren. 

Redactie 

CO NT R LB UT iE 

In deze Na tuurklanken treft u een stortings I acceptgirobiljet aan voor de 
betaling van uw contributie 1993. De gegevens op de acceptgirobiljetten 
zijn, indien deze bij de landelijke ledenadministratie bekend waren, door 
middel van de computer voorbedrukt. Indien de gegevens (naam, adres, post-, 
bankrekening) niet of niet juist ingevuld zijn wilt u dan de gegevens 
verbeteren of aanvullen en dit eveneens aan de secretaris doorgeven. 
Indien u geen gebruik wilt of kan maken van deze acceptgiro wordt u 
verzocht om de contributie op het Postbankrekeningnununer 989945 tnv de 
penningmeester van de KNNV afdeling Epe/Heerde te Epe over te maken onder 
vermelding van contributie 1993. 
De contributie voor 1993 bedraagt voor leden f. 37,50 en voor huisgenoot
leden f. 12,50. Leden van de afdeling Epe/Heerde van de KNNV ontvangen het 
tijdschrift NATURA dat door de vereniging wordt uitgegeven en NATUURKLANKEN 
dat door de afdeling wordt uitgegeven. 

In verband met de vo or ons relati ef hoge 
administratiekosten die de AB N/Al.RO- bank 
sinds kort is gaan berekenen, zien w~ 
ons genoodzaakt per 1 januari ' 93 de bank
rekening op te zeggen. Geld overmaken door 
en naar KNNV- afd . Ep e / Heerde bl~ft uiter
aard mogelijk via _QQstgiro_nr_.2Q22à2. 
Mocht U een deklaratie op Uw bankrekening 
b~geschreven willen kr~g en, vergeet dan 
niet even het gironummer van Uw bank te 
vermelden naast Uw eigen bankrekeningnummer . 

I dske Mul der. 

I 
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Het nieuwe jaar is alweer begonnen en het bestuur wil U dan ook 
graag een gezond, gelukkig en op hatuurhistorisch gebied aktief 
jaar toewensen. Terughljkend op 1992 mogen we, dachten we, re
del~k tevreden z~n. 
We hebben mooie en interessante lezingen gehad en vele gezellige 
en waardevolle excursies gemaakt. We hebben kunnen bijdragen aan 
natuurplezier en kennis voor onszelf en vele anderen o.a. door 
"Tussen Heuvels en Rivier", de wekelijkse praat jes voor de Loka
le omroep Heerde, de planten- en vogelquiz op het Schaapscheer
derfeest in Heerde en onze inbreng in b.v. het Gemeentel~k berm
beheer, de Beke nstichting enz. enz. 
We hopen dan ook , dat de trend van de wat grotere opkomst b~ de 
lezingen en de excursies zich in 1993 verder voort zal zetten. 

Helaas hebben er zich nog geen kandidatPn voor een bestuurs
functie gemeld. Zie ons vorig stuurpraatje. Denkt U er nog eens 
over na? Het is erg leuk werk, maar 4 bestuursleden is echt 
te weinig! · 

De Natuurbeschermingseemmissie is weer volop bezig en de oprich
ting van een 'Groen Platf orm" is al in een verder gevorderd 
stadium. 
Er zal ook namens de afdeling deelgenarren worden aan een door 
de Gemeente Epe georganiseerd milieu-overleg, met de andere 
"groene" clubs uit de gemeente Epe. 
De voorzitter van de N.B. C. volgt op kosten van de afdeling een 
milieu cursus in Apeldoorno 

Dan een vraag: Is er animo om dit jaar weer met een stand van 
de K. N. N.V. of anderszins deel te nemen aan het Schaapscheerders
feest op 12 juni in Epe? Z~n er dan mensen die de organisatie 
op zich zouden willen nemen? 

De organisatie van een uitvoerige cursus "Planten Determineren" 
open voor iedereen, is ook al ver gevorderd. U leest daar in 
dit nummer over. 

Ons Herfstkamp was weer erg gezellig en zoals beloofd probeerden 
we voor 1993 een voorjaarskamp te organiseren. Dat is tot nu toe 
niet gelukt, aangezièn alle interessante en voor onze toch be
trekkel~k kleine groep betaalbare, locaties al bezet waren. Weet 
nog iemand geschikte adressen? 

We z~n nu waarsch~nl~k nog wel op t~d om plaats te boeken voor 
een Herfstkamp. Voor voorjaar 1994 hebben we optie op een mooie 
kampeerboerder~ in Dwingelo , die voor 1993 al volgeboekt was. 

Voorts de vraag of de leden tevreden z~n over hun bestuur en of 
er SJms suggesties z~n voor het komende jaar (Z~n er b.v. gelD
teressearden voor een op te richten Paddestoelenwerkgroep?) . 
Denkt U ook hier eens over na! We hopen U dan met suggesties op 
de jaarvergadering a.s. 25 februari te mogen zien. 

Namens het bestuur, Marian Faber 



l. HET EINDRAPPORT 

. 2 JAAR 
B[RM 

OND[RZO 
Op vr~dag 12 december vond twee jaar 
Epe z~n bekroning en voorlopig einde 
rapport "Oecologisch bermbeheer". 

bermonderzoek in de gemeente 
in de aanbieding van het;J 

I 
Het werd •t gemeenteb~stuur aangeboden 
I.A.H. L. -de Internationale Agrarische 
Velp- het instituut dat vroeger gewoon 
heette. 

door 2 stagiairs van de 
Hogeschool Larenstein in 
"Hogere Bosbouwschool" 

De twee studenten hebben het inventarisatiewerk van hun voorgangers 
bewerkt, ingedeeld in typen en aan die typen een beheersadvies 
verbonden. B~ die inventarisaties z~n een paar leden van de 
KNNV-plantenwerkgroep intensief betrokken geweest. Op de aanbie
dingsvergadering, die een feestel~k tintje had, was de KNNV 
dan ook zowel door bestuurs- als werkgroepleden vertegenwoordigd. 

Bij' de bewerking van de inventarisaties heeft " Wageningen" een 
grote inbreng gehad. (Wageningen betekent in dit geval de Advies
groep Vegetatiebeheer, die onder het Ministerie van Lanbouw 
valt, dus geen orgaan is van de Landbouwuniversiteit). 
Die inbreng bestond daaruit, dat Epe gebruik kon maken van de 
landel~ke typologie van wegbermen, die de Adviesgroep ontworpen 
heeft. Deze typologie wordt beschreven in een in m~art '93 te 
verschijnen boek "Plantengemeenschapp en van wegbermen". Dat wordt 
een uitgave van de KNNV. 
De landel~ke typologie is gebaseerd op ruim 2500 opnamen, ver
spreid over het hele land gemaakt. Voor Wageningen was het inte--

ressant om de ~ 280 Eper opnamen te kunnen vergel~ken. 

Die hele verwerking, klassificatie en vergel~king is per compu
ter uitgev oerd. Hoe die verwerking gebeurt - hoe dus de computer
programma's uit alle opnamen zinvolle groepen samenstellen - is 
een nogal ingewikkelde zaak. In het rapport wordt dat zo duide
l~k mogel~k uitgelegd. Maar al heel gauw loopt de leek vast op 
wiskundige begrippen en vaktermen. 

Bij "zinvolle groepen" moet de lezer denken aan plantengemeen
schappen of onderdelen daarvan. De hele landel~ke bermentypologie 
heeft een plantensociologische basis. 

Het electronisch vernuft, losgelaten op de Eper waarnemingen, 
leverde ll groepen op. Deels stemden die vr~ aardig overeen met 
de landel~ke typen. Een voorbeeld: verschill ende van die ll 
Eper groepen vall en onder het landelijke typ~... -! 7. Dat wordt be
schreven als "fragmentaire subassociatie van relatief vochtige 
grond van de Glanshaverassociatie; variant rret Kruipende boter
bloem en Engels raaigras". Je kunt zeggen d3_t de Epe indeling 
een verf~ning vormt op de landel~ke typologie. 
Omdat de tussen aanhalingstekens geplaatste kreet veel lezers 
niet veel zal zeggen: het gaat om een berv-:begr oei~~ng dj_e overal 
veelvuldig voorkomt op allerlei soorten grond. Grond die vaak 
min of meer is verr~kt, doordat berm- en slootmaaisel niet alt~d 
volledig z~n afgev oer d, of door bemesting van aangrenzend akker
of weiland. Je vindt er talr~ke algemene soorten zoals Veldzu
ring, Rode en Witte klaver, Zachte witbol, Gewone hoornbloem, 
Vogelwikke, Scherpe boterbloem, Bereklauw en natuurl~k de 
"kensoort" Glanshaver. 
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2. HET ONDERHOUD 

Verandert er nu veel aan het gemeentel~k bermbeheer, nu dit rap
port er is, was op de presentatiemiddag een vaak gestelde vraag. 
Vooraf moet worden gezegd, dat de gemeente Epe al ongeveer 10 
jaar haar bermen onderhoudt op een manier die rekening houdt 
met de aard van de begroeiing. De hoofdelementen van dat onder
houd z~n heel simpel: maaien op de voor de vegetatie (en de daar
aan verbonden dierenwereld) gunstigste t~dstippen ~n t~dige vol
ledige afvoer van maaisel en eventueel slootvuil. 
Het rapport bevat een beknopt l~stje dat b~ elk van de Eper berm
vegetatietypen verm eldt het aantal keren en de t~dstippen dat 
er gemaaid moet worden. Dat betekent geen ingr~pende verandering 
van het tot nu toe gevoerde beheer, alleen een verf~ning · van de 
werkwij ze. 

~f2.IJZONDERE200RTJ:;;N 

Het rapport w~dt een paragraaf aan de 
rode-l~st (zeldzame) en beschermde 
soorten. Een paar rode-l~st soorten: 
Grote kaardebol en Vingerhoedskruid 
z~n voor onze streek niet zo er inte. 

ressant. De eerste is geen gebiedseigen 
plant te noemen. Deze 2-jarige plant werd 
in 1991 aan de Oos teroenerweg gevonden 
en het is de vraag of h~ zich heeft 
uitgezaaid. 
De "-echte" Wilde vingerhoed -herken
baar aan z~n donkerpaarse bloemen-
groeit wat zuidelijker en komt niet ..5pit:.s-ht::~.vi~.<.s\<vc.~,(;\ 
verder dan de omgeving van N~megen 
en Arnhem. De -overigens botanisch identieke- soort die overal 
op de Veluwe en dus ook wel eens in een wegberm opslaat, heeft 
veelal wat lichtere bloemen en wordt beschouwd als uit tuinen 
ontsnapt te z~n. H~ heeft in wegbermen geen speciale bescherming 
nodig. 

Anders is dat met zeldzame Havikskruidsoorten (Spits havikskruid 
en Boshavikskruid) en met beschermde soorten als Vogelmelk en 
Grasklokje. Veelal bl~ken die soorten in het door het rapport 
ter plaatse voorgestelde maaibeheer te passen. In een enkel ge
val wordt wat extra aandacht gevraagd. Het Spits havikskruid 
-dat door de KNNV ~n de wegbeheerder al goed in de gaten werd 
gehouden, is daa~ een voorbeeld vano Het plantje (h~ l~kt erg op 
Muizeoor, maar heeft meer bloemhoofdjes op ~~n steel) houdt van 
lemige grond. Een paar keer sproeien met leemwater in de droge 
periode van deze zomer hebben gezorgd dat ze er dit najaar heel 
florissant b~ stondeno 

Het Boshavikskruid komt in het rapport niet voor -het zat niet 
in de bermopnamen, want het is pas deze zomer (her-)ontdekt. 
Ook andere soorten ontbreken! Gagel b.v. en Bosanemoon. Maar 
daar let de KNNV wel op. 

~E BERMEN EN KNNV 

Met de vorige zin komen we aan de betrokkenheid van de KNNV b~ 
het bermbeheero Die dateert al van ruim 10 jaar terug. De 
laatste 2 jaar hebben een paar leden van de plantenwerkgroep 
zich geregeld met de inventarisaties bezig gehouden. Dat betrof 
h e t oefenen van de verschillende stagiairs in de methodiek van 
het opnamen maken, het helpen kiezen van karakteristieke berm
typen en vooral hulp b~ het determineren. 



In het .voor:-woord van het rapport schrijft de heer T. Pelsma (Ad
viesgroep Vegetatiebeheer): "De lezer moet zich bewust zijn van 
het feit dat het voorhanden hebben van een lokale typologie in 
wezen een luxe situatie is. Lang niet alle wegbermbeheerders 
zullen in de gelegenheid z~n, deze te (laten) maken. De lokale 
betrokkenheid van lokale natuurbeschermings-educatievereni
gingen moet in dit verband nadrukkelijk worden genoemd". 
Een ingewikkelde aanduiding, maar het kan alleen maar op de 
KNNV slaan. 

On 'ZB taak lijkt daarmee niet afgelopen. In de volgende hoofd-
~tukjes van dit artikel kan de afdeling aanknopingspunten vinden 
voor allerlei eenvoudige of meer kennis of ervaring vragende 
taken. . 
Bezigheden, die vooral b~ de plantenwerkgroep terecht zullen 
komen. In dit verband is het jammer dat de KNNV nogal weinig 
aan plantensociologie doet. Zou het interessant z~n om daar 
eens t~d en moeite aan te besteden? 

~KARTERING 

Het eindrapport en advies over het bermbeheer werd wel als een 
afsluiting gezien, maar dat was het eigenl~k niet. Want wat is 
er nu? Een typologie, gebaseerd op 280 opnamepunten, verspreid 
over de gemeente Epe. Van dit net van punten kun je geen kaart 
maken. De opnamen, allemaal stukjes van 25 m. lang, geven niet 
aan over welke lengten de onderscheiden typen zich uitstrekken. 
Een een kaart heeft de gemeente nodig om elke berm op de aanbe
vol_en t~dstippen te kunnen maaien. 

Een laatste groep stagiairs zal komend voorjaar die kaart maken. 
Het rapport bevat een determinatiesleutel voor de Eper bermtypen. 
Het gaat dan dus niet meer om de plantjes afzonderl~k. Ik denk 
dat na wat oefening in de praktijk bermen al gauw "in het voorbij
gaan" geklasseerd kunnen worden. Dat is ook wel nodig, want het 
gaat om enige honderden kilometers lengte! 

6. GEGEVENSVERZAMELING 

De honderden opnamen die gemaakt z~n hebben de KNNV heel wat 
geleerd over de verspreiding van allerlei soorten in de streek. 
Plantenwerkgroepleden hebben b~ alle opnamen de kilometerhokken 
gezocht en de soorten in streepl~sten voor Floron verwerkt. 
Dit gevoegd b~ alles wat er de laatste jaren nog meer aan 
"hokwerk" wordt gedaan door de plantenwerkgroep, door de IJssel
academie en door individuele leden, maakt dat de floristische 
kennis van de Noordoostveluwe snel groeit. Binnen afzienbare t~d 
kunnen we daar interessant e dingen mee doen. Verspr~idingskaartjes 
bijvoorbeeldo Wie weet. ~ 

~WENSEN EN IDEEËN ~ 
Over de toekomst van de werkgro ep zal nog 
nader worden gesproken. Ervan uitgaande 
dat de gemeente het voorgestelde maai
schema ook zal uitvoeren, de nk i k dat er 
behoefte zal bl~ven bestaan aan ee n over
legvorm voor toetsing van de resultaten 
en verder onderzoek. 
Het is b~voorbeeld gewenst om een aantal 
opnamen van jaar tot jaar te herhalen 
(monitoring) om de ontwikkelingen, bav. 
als gevolg van het maairegiem, te kunnen 
volgen. Wellicht een taak voor de KNNV, 
net al het in de gaten bl~ven houden van 
b~zondere vegetaties en het signaleren 
van nieuwe vondsten. 

I/ 
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Ik heb bij de aanbieding van het eindrapport namens de KNNV ook 
een paar wensen uitgesproken. 
Epe is op gemeentelDk niveau nu min of meer een koploper in 
bermonderzoek en straks wellicht in ecologisch beheer. De KNNV 
zou graag zien dat omringende gemeenten dit voorbeeld volgen 
-vooral Heerde want die gemeente zit ook in de naam van onze 
afdeling. 
Overigens is intussen een stagiaire bD het S.O.V. (Samenwer
kingsorgaan Oost Veluwe, het werkverband van de gemeenten Apel
doorn, Epe, Heerde, Brummen en Voorst) aan het onderzoeken hoe 
die gemeenten het bermbeheer aanpakken. Ik meen dat er ook ver
band wordt gelegd met het landschapsbeleidsplan. 

Minstens zo belangrDk voor de floristische rDkdom van de streek 
zijn de watergangen: kanalen, beken, sloten, sprengen me t hun 
oevers en taluds. Ook daarvan is al vrD veel geinventariseerd. 
Een typologie is er echter nog niet. Die zal ook ingewikkelder 
ZDn dan die voor de bermen, vanwege de grotere variatie in het 
natte milieu. 
Dat wil niet zeggen, dat er bD het onderhoud niet met ecologische 
waarden rekening wordt gehouden. Het Waterschap Oost Veluwe b.v. 
besteedt daar steeds meer aandacht aan. Maar de ontwikkelingen 
liggen hier toch duidelDk achter bD de aandacht die de bermen 
krijgen. 

Een volgende wens -niet op die bDeenkomst maar in het bermover
leg meermalen geuit- is een geintegreerd 
berm- en watergangenbeheer in het Wissel
seveen. Dit gebied heeft botanisch nog 
altDd betekenis en bovendien dank ZD het 
nog altijd relatief schone kwelwater een 
grote potentiële waarde. Het beheer en 
onderhoud van wateren en bermen is nog
al versnipperd tussen verschillende in
stanties. Ook hier zouden een paar 
stagiars goed werk kunnen doen met ge
detailleerde opnamen en beheersaanbeve
lingen. 

Een manco in de bermopnamen is, dat om 
praktische redenen de bermen langs zand
wegen niet ZDn on~er~ccht. 
Ook het rapport signaleert dat. 

Juist langs zandwegen vind je soms de voor de streeK meest oor
spronkelDke bermvegetatles en ze z~n, wegens het minder drukke 
verK~er, wellicht ook het gemakkelDkst in stand te houden. 
Daar ligt o.i. nog een onderzoeksterrein te wachten. 

J2. TOî__SLOT 

Namen zijn in dit artikel niet genoemd. Eén uit zondering moet er 
worden gemaakt, maar eerst nog iets anders. Natuurliefhebbers 
en -onderzoekers moeten af en toe worden herinnerd aan de primai
re functies van wegbermen: ontwatering van het wegdek, verkeers
veiligheid en bergplaats voor kabels en buizen. Gemeentelijke 
wegbeheerders ZDn in de eerste plaats belast met technische 
taken. 
Gedurende de laatste 10-12 jaar werd echter steeds meer hun 
aandacht gevraagd v oor de ecologische betekenis van de wegbermen. 
Veel technici hebben daar, zeker in het begin, zo niet onverschil
lig dan toch vaak onwennig tegenover gestaan. Dat in Epe de hoofd
opzichter, belast met het wegenonderhoud Roel Bischop een groot 
natuurliefhebber was, heeft gemaakt dat di t nieuwe aspect hier 
van meet af aan belangrDk werd gevonden . 



H~ kreeg ook van de technische en bestuurl~ke leiding veelal 
de ruimte en de steun om in de werkprakt~k met de ecologische 
belangen rekening te houden. 

Ook buiten de vergaderingen van de bermenwerkgroep hebben 
Bischop en KNNV- ers de laat ste jaren veel kontakten gehad. Dat 
was heel vruchtbaar, want de prakt~k wordt niet aan vergader
tafels beoefend. 

/3 

H~ heeft van ons veel geleerd over b~zondere soorten en hun 
groeiplaatsen en over belangr~ke principes -zoals het gevleugel
de woord "verschralen". 
W~ hebben van hem veel opgestoken ove r de noodzaak van allerlei 
t echnische ingrepen en onderhoudsmethoden. We hebben ook ge
le erd niet al te bang te z~n voor soms nodige forse ingrepen, 
zoals verlaging van te hoog gekomen bermen. Maar als het dan 
b.v. ging om een berm vol Grot e muur, dan konden we het ook 
eens wo~de~ over een i ngreep die technisch niet af was, maar 
we l een deel van de vegetatie spaarde. 

Bischop is bovenal een praktisch man . H~ stak veel dienstt~d 
èn vr~e t~d in de begeleiding van de stagiairs, die het bermon
der zoek uitvoerden. H~ bracht z~n enthousiasme voor het ecolo
g i Ech bermbeheer ook over op z~n mensen, die met hun maaiers, 
schaven en gr~pers dat werk moesten uitvoeren. 
Ve rscheidenen van hen volgden een prakt~kcursusje wildeplanten
kennis. En het is nu zo: wie aan de Bosanemonen komt, komt aan 
Roel! 

Henk Menke. 

~ 
~ 

5\:.eenuÜenonderzoek "'1993 
Aangezien nog steeds knotwilgen en andere broedlokaties van de Steen
uil verdwijnen , wil ik in 1993 extra aandacht besteden aan de aanwezig
heid van de Steenuil in Epe en Heerde. 
Het is bijzonder waardevol om voor de voorjaarsinventarisatie een kaart 
te vervaardigen met daarop vermeld de bekende broedplaatsen. 

Ik wil alle leden van de K.N.N.V. verzoeken om mij ~ ~arnemingen van 
Steenuilen toe te zenden. · 
Tevens verzoek ik leden die in 1993 Steenuilen willen inventariseren 
met mii contact 02 te nemen. 

De gegevens zullen bewerkt worden voor een artikeltje in Natuurklanken 
en uiteraard benut worden ten behoeve van de bescherming van broedloka
ties voor de Steenuil. 

Adrie Hottinga. 
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REACTIES OP OPROEPEN OM VINDPLAATSEN VAN EEN AANTAL PLANTEN 
DOOR TE GEVEN. 

Het afgelopen seizoen is er vijfmaal een oproep verschenen in 
het Noord Veluws Dagblad en/of in Natuurklanken om vindplaat
sen van een aantal planten door te geven. 

Het resultaat: 

dotterbloem/caltha palustris v. 
Deens lepelblad/cochlearia danica ~ 
dubbele pinksterbloem/cardamine riatensis 
muizestaart/myosurus minima 11 ui 
blauwe knoopjsuccisa pratensis ~ 

(! 

reakties 
21 

1 
plena l 

0 
2 

was nu 
65 87 

9 12 
11 1 2 

3 6 
19 20 

km-hokken 

De niet zo wetenschappelijke conclusie is, dat de opvallendste 
planten verreweg het be~te scoren. Vaassen, 30 november 1992 

DOTTERBLOEM Egbert de Boer 

Dat de dotterbloem een opvallende plant is mag blijken uit de 
vele reakties. Sommige mensen meldden zelfs dat ze de plant in 
de tuin hadden staan, met daarbij de plaats waar ze hem van
daan hadden. Deze zijn niet meegeteld. Het kan natuurlijk ook 
niet de bedoeling zijn, dat we bedreigde planten in de natuur 
uitgraven om er privé in onze tuin van te genieten. Maar 
gelukkig is de plant in deze omgeving nog steeds geen zeldzame 
verschijning. Laat het zo blijven! 

DEENS LEPELBLAD 
De plant breidt zich nog steeds uit in wegbermen van de be
langrijkste wegen. Als gevolg daarvan werd hij ook in een 
tuintje gevonden. Zelf vond ik de plant in de taluds van de Al . 
bij Twello. Lang niet zo massaal als langs de weg zelf, maar 
het geeft aan dat hij zich vanzelf uitbreidt als het milieu 
maar geschikt is. 

GEVULDE PINKSTERBLOEM 
De oproep leverde een nieuwe rijke vindplaats op langs de 
Bottertweg in Vaassen. Hieruit blijkt meteen dat ffilJn eigen 
conclusie "alleen oost van het Kanaal" ni -et klopt. We zoeken 
verder. Nieuwe opgaven zijn van harte welkom. 

MUIZESTAART 
De oproep om muizestaartjes bracht geen reakties. Wel vond ik 
hem zelf in het gebied tussen Oene en Welsurn langs een Wete
ring en op dammen van weilanden (de ideale plek) op verschil
lende plaatsen binnen drie verschillende km-hokken. Ook hier 
zoeken we verder. Ik vermoed dat er bij goed zoeken nog we 1 
meer vindplaatsen tevoorschijn zullen komen. 

BLAUWE KNOOP 
Behalve in de omgeving van het Wissel s che Veen kwamen er geen 
nieuwe vindplaatsen hij. Wel bleek dat er binnen de gemeente 
Epe in een wegberm nog een zeer rijke groeiplaats is. 
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KAARTJES 
Bijgaande kaartjes geven aan binnen welke km-hokken op de 
Noord-Veluwe deze planten nu bekend zijn. 
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Hun bloeien zet zich tussen regels voort. 
Uit t~d ge plukt gaan z~ met minde r 
kleur, maar gaaf en even kreukbaP ~ door . 
Totdat z~ vallen uit het boek - stof 
waar t e lang b~staan aan was verle end . 

T. van Deel. 
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EXCURSIEVERSLAG K.N.N.V. VOGELWERKGROEP 

Gebied: Veesserwaarden en Welsumerwaarden 
Datum : 10 april 1992 
aantal deelnemers: 12 

Veesserwaarden 

Waargenomen soorten: ter. aant. ter. aant. 

Fuut 4 Winterkoning 1 
Aalscholver 10 Heggemus 6 
Wilde eend 10 Grote lijster ( Veesser: (1) 
Wintertaling 1 Merel 5 
Slobeend 2 Tapmh 2 
Bergeend ( Fortmond ) (2) Graspieper 35 
Nijlgans 1+(1: Fitis 1 
Knobbelzwaan 2 Tjiftjaf 5 
Buizerd ( Fortmond ) 1 Koolmees 2 
Fazant 3 Pimpelmees 1 
Waterhoen 2 Matkopmees 1 
Koet 17 Boomkruiper 1 
Scholekster 2 Rietgors 13 
Kievit 1 Kneu 2 
Watersnip 45 Vink 2 
Bokje 1 Keep 2 
Grutto 8 Huismus ( Veessen ) (4) 
Kokmeeuw + Ringmus 2 
Houtduif 2 Spreeuw ( Veessen 2 
Turkse tortel 4 Zwarte kraai 1 
Grote bonte specht 1 ' Ekster 1 
Witte kwikstaart 1 Tamme gans ( nest ) 1 
Witte kwikstaart, 3 Canadese gans 1 

:.J 

Aantal waargenomen soorten: 43 

Welsumerwaarden 

Waargenomen soorten: ~ter . aant. ter. aant. 

Fuut 2 Wulp 1 
Wilde eend 1 Holenduif 1 
Wintertaling 14 Houtduif 2 
Smient 35 Wintertaling 1 
Slobeend 23 Heggemus 1 
Kuifeend 30 Kramsvogel 5 
Bergeend 1 Koperwiek 5 
Casarea 1 Merel 1 
Grauwe gans ( + nest ) 1 10 Fitis 2 
Kolgans 1 Tjiftjaf 4 
Rietgans 1 Matkopmees 1 
Nijlgans 2 5 Kneu 1 
Knobbelzwaan ( + nest ) 1 Vink 1 
Bruine kiekendief 1 Ekster 1 
Koet !+ 

I 
territori um 

Aantal soorten waargenomen: 29 
ter. = 

('1.B. aant. = aantal A.HOTTlN.GA 



TOELICHTING 

Op deze zonnige aprilmorgen was het goed toeven in de uiterwaarden bij 
Veessen. Zonder laarzen was de excursie niet mogelijk, aangezien op 
veel plaatsen de uiterwaarden gelnundeerd Haren. 
In verband met de vroege datum ontbraken nvg enkele broedvogelsoorten 
en vond nog doortrek plaats van Graspiepers, Kepen, Vinken, Kramsvogels 
en Koperwieken. 
In de Welsumerwaarden verbleven nog 35 Smienten die nog niet naar noor
delijk gelegen broedgebieden waren vertrokken. Ook Slobeenden, Winterta
lingen en Kuifeenden waren nog op doortrek. 
Opmerkelijk is het aantal .Grauwe ganzen dat sinds 1992 blijvend in de 
uiterwaarden waargenomen wordt. Het nest dat op 10 april gevonden werd, 
is in een later stadium verlaten. Na de excursie is enige literatuur 
nagezien, aangezien het mijns inziens een aantal tamme Grauwe ganzen 
betreft. De ontwikkelingen zullen echter nauwlettend gevolgd worden. 

Tijdens de excursie waar gelukkig een groot aantal enthousiaste leden 
van de heropgerichte vogelwerkgroep aanwezig waren, werden in de twee 
uiterwaarden 53 soorten waargenomen. 
Het aantal territoria is slechts een indicatie, aangezien de lijst maar 
één opname betreft. 
Ter informatie heb ik in mijn archief voor beide uiterwaarden de gege
vens van de broedvogels opgezocht. Als bijlage treft u bij dit excur
sieverslag een overzicht van vogels die u gedurende het broedseizoen 
in de Veesserwaarden en Welsumerwaarden kunt waarnemen. Mocht u over 
waarnemingen beschikken' die voor aanvullingen op de lijst kunnen zorgen 
dan houd ik mij van harte aanbevolen. 

A.l-loTrlNCrA 

l (Q)(Q) ~ IDJ~ [ lW [ffll 
en hL\n sporen 

Zondagmorgen 29 november, 8 uur 's morgens. 
Zouden er diertjes in Frans Bosch' z'n vallen zitten en zouden 
ze niet dood gegaan zUn door de kou? Het was n .l. rond het vries
punt toen we met z'n zessen aan de excursl \C:: '·~oog dieren en hun 
sporen" begonnen. 
Frans had toestemming van Baron v.d. Feltz van het landgoed 
Tongeren gekregen om een twaalftal "life trEtps " ne er te zetten . 
Zoiets is een heel werk, want de vall en moeten goed verborgen en 
toch toegankelUk zUn en al een week van te voren open staan om 
de dieren eraan te laten wennen. En ze mueten geregeld gecontro
leerd en v~n v oer voorzien worden en pas de laatst e avond op 
scherp gezet worden. Er zat wat hooi in en muesli me t pindakaas. 
Heerlijk! 

'i! e begonnen bij de leemkuil in Tongeren, waar we het verschil 
leerden zien tussen vraatsporen op sparappels van Eekhoorns en 
van muizen. Ee khoorns eten veel slordiger, muizen knagen zo'n 
spara ppel echt kaal af. 
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B~ het zandgat wat verderop zagen we de eerste verse Ree~nspo
ren. Ondanks de vorst waren er toch nog wel wat paddestoelen, 
sommige st~f bevroren. 

Heel mooi waren de ijsb-istallen die uit oude eiketakken "gegroeid" 
waren; het waren opvallen spierwitte wolkjes van ~sdraadjes, soms 
wel 2 1/2 cm lang. 

Van de eerste drie vallen die in de Vossebessen stonden waren er 
2 met levende inhoud. Bl~kbaar een geliefd biotoop. De eerste was 
een Bosmuis. Heel levendig met grote ogen en oren en een heel 
lange staart en tweekleurig. 
De rug wildkleur en de,buik licht. Losgelaten g~ng deze vertege n
woordiger van de "ware" muizen er met kenmerkende sprongetjes 
vandoor, net niet in iemands broeksp~pen. 

De tweede was een Rosse WQelmuis. Geheel rossig van vacht met 
een stompere kopo Ook met redel~k grote oren maar met een veel 
kortere staart. Dit diertje liep we zonder te springen. 

De tweede serie van drie vallen stond in het gras, daar hadden 
Dwergmuisjes in kunnen zitten, maar helaas •••• 

De Kon~nen hadden erg hun best gedaan met het graven van proef
holletjes. Wist U dat het opgeworpen zand dan alt~d aan één kant 
ligt? Ze krabben het tussen hun achterpootjes door, net als een 
hond. 

B~ een Das ligt het zand links en rechts van het holletje. Die 
krabt met z~n voorpoten naar beide kanten. Ook Veldmuizen kunnen 
flinke zandhopen uit hun holletjes werpen. 

Een paar braakballen van waarsch~nl~k 
een Bosuil bevatten botresten van ver
schillende muizen. De vorm van de 
kiesjes en van de bovenkant z~n ken
merkend voor de determinatie. 

De laatste serie vallen leverde nog 
een Bosmuis op. Een zeer levendig 
dier dat er vast nog niet lang in 
zat, en dat zich zelfs nog poetste 
en zat te knagen. 

Aan de andere kant van de Tongerense
weg zagen we wroet- en voetsporen van 
de Das die ook wat haren aan het 
prikkeldraad had achtergelaten. Die 
haren z~n zeer typerend: wit, zwart, 
wit. 

Een eindje verder zagen we iets spe
ciaals van Dassen, nl. hun latrines. 
In de losse bosgrond niet ver van hun 
burcht hadden ze vele putjes gegraven 
ca. 20 cm. diep waarin veel verse uit
werpselen. Het sch~nt dat ze die w.c.tjes diverse keren gebruiken 
voor ze nieuwe graven. Ze krabben ?,e niet weer dicht zoals een 
poes. 

Al met al was dit een heel aardige en learzame excursie. 
Met dank aan Frans voor de genomen moeite. 

Marianne Faber. 



:V ~~ ~~ 
[ [QSTE. VAAQNLM \NGlR' lbMLRVOGLL5 

fn l9CJ2 ln de regio lpe- Heer"de 
Een (gelukkig weer van groter) achttal enthousiaste waarne(e)m-
(st)ers zond een l~stje in. -----
Het resultaat treft U aan op het overzicht. 
Ieder jaar dringt zich de vergel~king op met landel~ke gegevens 
en/of de gangbare prognose's die door menig vogelaar als richt
snoer ~orden aangehouden. Zo in de trant van: ca. 15 maart de 
eerste Tjiftjaf, begin april: Zwaluwen, Fitis, Zwartkop, eind 
april: Gierzwaluw, Fluiter, enz. 

Afgezet tegen die parameters was de Tjif tjaf dit jaar " laat", 
Boeren- en Huiszwaluw en Gierzwaluw " op tijd", de Fitis aan de 
vroege kant, de Boomvalk zeker niet laat en de meeste andere 
soorten eigenlijk wat "aan- de-late-kant". 
Een echte verklaring heb ik niet daarv oor; het kleine aantal 
Waarne(e) m(st)ers en de wee r somstandigheden etc . vormen zeker 
een belemmering voor "echte" conclusies. Maar hoe dan ook , het 
is alt~d weer spannend de ingezonden gegevens op een r~tje te 
zetten. Het br~ft ook alt~d nog een sportieve competitie ! 
Graag Uw inzendingen voor 1 993 weer tegemoetziend en me t 
vogel-groet, 

Wim van Waveren Hogervorst . 

Soort Datum _Loc ati e Waarnemer 
---=~ 

Zomertali.ng ________ l.2&_ Werv ersd1lli; (kolk) R •. "-'H~·-----
Visdief 10/5 IJssel t.h.v.Veer Wiihe R.H •. ___ _ 
Tortelduif 23L2.__ Meenseweg Heerde .--"..!R~·.;:;;:H~·----
Koekoek 22Là__ RenderkliQQ~_&QQ ___________ ~~Q_. _____ __ 
Gierzwaluw -·-27& boven Vaassen E. d.Bo 
Boerenzwaluw ll/4 boven Zwolsestr.EQe v.~·~~~~H~------
Huiszwaluw _lQLh__ troepje boven Epe E~ K .G. 
Wielewaal 10/~ Kloosterbos~enveld R. H. 
Nachtegaal IZL: Kloosterbos Wapenveld ~R~·~H;..:.. __ _ 
Zwarte roodstaart IiZ Kavel.!Q.g_Heerde ___;;":;R~.""H;..:.. __ _ 
Gekraagde roodest aart21L!±__ Brandweg___.H eerde R. H. 
B.9..9 d"Q..Ql:.~i. t a pui L ______ ;;.;bl.} ____ ~We lna --=v:-!"-W:,~H"-::::-----
M~~~;[eki~t_ ____ .. ~--· -3 /_5 __ -· -- _ .. Ki~vi1.§ye~_Q_,_yisvme..r.s E.K. G • __ _ 

Z**~~~--- .. -----.. --~?t-~ --- ~ ~ ~1-~~~;~ e ~~e Eilli_====----~-~-:-~ir G .• -== 
Tuinfluiter ~ BreGweR" . "Japenvel(. Ro H. 
Grasmus _____ _l-.2L4 ______ Kavelw~.s,_HQe;r.d -:_: __ . ______ ----~..!?.~· .!.."--
].I.§..Slli§1ll:i.J2§.I. _ ______ _ .. _0"i.J±. __ ..:.......Kvre .t.~veg.-.:.J:;P':;___ ___ ___ __ v . WH ___ _ 
f:hit§ -· ____ ___ _____ . _ _ 26/2._ _______ B_ree~~g_g§.§XS.i.e _______ _______ p;...!J:fo:.. ____ _ 
Tjtftj§L__ __ ~~ -~-~~: _ ~~.E.Qggftst!.:.§!i;!Ll\!l__~ v_ . Wll 
Fluiter ) s_ ____ I'::l.ore lh.Q1t'Hf2f~------- . .:.:W-=-·--..--
Grauwe "vl,;h,gg.§JlYange;[ l h Norelholtw./K"'r ens traat EQQ v.WH + W. 
Bonte yli_gge nvagg__gr 10[4 Oran.jew_gg~mst __________ _JJ_.Jv; . _____ _ 
]2.Q Omp;bs:.Qer ___fU!± Tongerense heia ili.est) E.K •. .:::::G;..:.. __ 
Gele kwikstaart 21/!±.._ Brandw_gg Heerde R.H . 
Boomvalk _l.2L!± Kloosterbos R.;:;.;H.,%... __ , 

Afkortingen: R. H.=Ru di He ideveld, W.S .=Wanda Smit , E.d.B.=Egbert 
de Boer, v . WH= W.van Waveren Hogervors t, E. K. G.= Els 
Koopmans-Grommé , W.= Witkamp, W.M .= Wil Millenaar . 



'2.0 

@ogen deze dagv\inder..s hel eerst 
in tqq:L 

Uit de ingezonden l~stjes (naar de Vlinderstichting doorgestuurd) 
en waarnemingen in Natuurklanken worden telkens de allereerste + 
de daaropvolgende vermeld. Wanneer de allereerste waarnemer er 
daarna nog meer heeft gezien, wordt die niet wéér vermeld. 
Er z~n soms ook twee eerste waarnemingen op ledag vermeld. 
Wèl gezien, nièt opgenomen: Koninginnepage, Grote parelmoer
vlinder, Keizersmantel, Boswit je (zie aparte l~stje~ ). 

CITROENTJE 
27/2 
29/2 

Els Koopmans-Grommé 
T.Looman + Egbert de Boer 

KLEINE VOS 
'7/2 ___ Hr. Wiessenberg 
27/2 T. Looman 
DAGPAUWOOG 
28/2--
29/2 
GEHAKKELDE 
-874 

Els Koopmans-Grommé 
Agnès Herwe~er-Smit 
AU REL IA 
Els Koopmans-Grommé 

11/4 T. Looman -> 

BOOTv!BLAUWTJE 
11'74---·Ëls Koopmans-Grommé J 
20/4 Mevrouw Witkamp 
ORANJETIP -3/5___ Egbert de Boer 
30/4 Els Koopmans-Grommé 
BONT ZANDOOGJE 
1174 T. Looman . 
21/4 Rudie Heideveld 
KLEIN 
1974 
3/5 

KLEIN -573 
9/4 

GEADERD WITJE 
Rudie Heideveld/Els 
Egbert de Boer 

KOOLWITJE 
Els Koopmans-Grommé 
T. Looman 

GROOT KO OLVVITJE 
10/4 T. Looman 
26/4 Rudie Heideveld 
LANDKAARTJE 
-3/5----Els Koopmans-Grommé 
13/5 T. Looman 
KLEINE VUURVLINDER 
3/5 Els Koopmans-Grommé 

26/5 Mevrouw Witkamp 

Koopmans G. 

Epe centrum 
Wapenveld - Vaassen 

Ernst 
Wapenveld 

Kroondomein 
Epe centrum 

Epe centrum 
Wapenveld 

Epe centrum 
Epe N. 

Vaassen 
Niersen 

Wapenveld 
Heerde o. 

Wapenveld No Epe c. 
Vaassen 

Epe centrum 
vVapenveld 0 . 

Wapenveld Oe 
Heerde Oe 

Kievitsveld Vaassen 
Wapenveld 0. 

Vaassen 
N. 



ARGUSVLINDER 
ïi74 Mevrouw Van Soest 
24/5 T. Looman 

ICARUSBLAUWTJE 
Ï~ T. Looman 
14/7 Els Koopmans-Grommé 

GROENTJE 
-475 Els Koopmans-Grommé 
22/5 Mevrouw Witkamp 

HOOIBEESTJE 
29/~-----Els Koopmans-Grommé 
3/7 T. Looman 

GROOT DIKKOPJE 
17/6---~Looman 
19/6 Egbert de Boer 

ZWARTSPRIETDIKKOPJE 
20/6 Els Koopmans-Grommé 
29/6 Anca Ebens 

BRUIN ZANDOOGJE 
16/6 Els Koopmans-Grommé 
27/6 Anca Ebens 

KOEVINKJE 
ï976---
25/6 

HEIVLINDER 

Mevrouw Witkamp 
Els Koopmans-Grommé 

27/5 ____ T. Looman 
7/7 Els Koopmans-Grommé 

DISTELVLINDER_ 
8~ Anca Ebens 

15/6 T. Looman 

ATALANTA 
1575 
28/5 

ElKEPAGE 
30/6 --

8/7 

Mevrouw Witkamp 
To Looman 

Mevrouw Wi tkamp 
T. Looman 

SLEEDOORNPAGE 
3ö77-Arica Ebens 
22/8 T. Looman 

GELE LUZERNEVLINDER 
2477 T. Looman 

6/8 Els Koopmans-Grommé 

HEIDEBLAUWTJE 
21/6 Els Koopmans-Grommé 
23/7 To Looman 

Wapenveld c. 
Wapenveld 0. 

Wapenveld 0. 
Epe N. 

Tongeren Smitsveen 
Epe N. 

Vemde, kanaal 
Wapenveld 0. 

Kanaal Wapenveld 
Tongeren 

Voorthuizen 
Wapenveld 0. 

Epe centrum 
Spoorbaan Wapenveld 

Epe N. 
Epe Z. 

Kanaald~k Wapenveld 
Epe C. 

Wapenveld 0 . 
Harle(pontveer) 

Epe N. 
Wapenveld 0. 

Epe N. 
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Kloosterbos Wapenveld 

Wapenveld 0. 
Wapenveld 0. 

Evergunne Wape nveld 
For t mond 

Ge..\e. lu'l.ur"\t. 
v I,;., de.,. 
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De dagvlinders ·,n on1e regio ·m '992 
en \Nat vy f jc,or .speuren in l t.otcH:I \ op\everc\en 

"'"·"'~,_ L•f./1.#.::?'-

~..-u;n 
.z.,."'oloo~ \ 

Het was een mooie vlinderzomer, veel zon en warmte. 
Wanneer je de balans opmaakt van eigen waarnemingen en van die
genen die hun gegevens naar de Insektenwerkgroep doorstuurden, 
is het alt~d spannend om te zien, hoeveel soorten er het afge
lopen seizoen z~n gezïen in een gebied van Hattem tot en met 
Vaassen. 

Het waren 34 soorten deze keer. 

De meeste dagvlinders waren vroeger te zien dan de in de boeken 
vermelde vliegperioden. Voor m~ spande de kroon een Klein kool
witje, dat al op 7 maart op de crocusjes vloog. Wel waren er na
tuurl~k al veel overwinterende soorten aktief (zie l~st eerste 
waarnemingen dagvlinders). Het Kleine koolwitje overwintert 
echter als pop en komt daardoor meestal pas in april tevoorsch~n. 
Zachte herfstdagen lokten een Dagpauwoog en een Citroenvlinder 
op 30 november nog even ul.t hun winteronderkomen! 

De soorten. 

Opvallend was het weer terugkomen van de Koninginnepage, een lan
del~k versch~nsel. De Gele luzernevlinder, een trekvlindersoort, 
werd veel langs de IJssel maar ook op Tongeren gezien. 

Nieuw sinds jaren waren in onze regio de Grote parelmoervlinder 
(Wezep;Kievitsveld), de Keizersmantel (Wissel, Tongeren) en het 
Boswitje (Kloosterbos), 

Verder komt er misschien als nieuwe soort de Kleine ~svogelvlin
der (Kievitsveld) b~, maar dit is geen echt heel zekere waar
neming. Daar moet dus komende zomer naar uitgekeken worden! 

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de Rouwmantel gezien 
(Heerde), die ook al tientallen jaren hier weg was. 

Opvallend in 1992 waren verder de vele Grote koolwitjes, een 
soort die voorgaande jaren beslist niet algemeen te noemen was. 

Het Groentje vloog in flinke aantallen o.a. op de Tongerense 
heide (De Heer Koetsier telde er 100 op één dag!). 
Het rearusblauwtje bezocht de bloemenweitjes in het dorp Epe 
waar je hem vroeger nooit zag, terw~l het Heideblauwtje op de 
heide minder te zien was. 

Sleedoornpag e (vroeger Berkepage) en Eikepage waren ook dit 
jaar weer b~ de waarnemingen. Deze weinig opvallende vl indertjes 
z~n er vast meer ! 

De Gehakkelde aurelia z ::et de duidelijke come-back nog steeds 
voort. Het is een algemene soort aan het worden.(Opmerkel~k is 
dat men in 1992 voor het eerst één ex. op Terschelling zag!) 

Eigenlijk zijn er n og veel te weinig leden van onze "Vereniging 
voor veldbiologie" die de KNNV toch is, die hun zekere waarne
mingen doorgeven (even in de agenda noteren als je iet s gezien 
hebt en daarna op een totaall~stje doorgeven, is toch niet zo 
moeilijk?) 



Hieronder volgt de l~st van de 34 waargenomen soorten in 1992. 
Daaronder nog de 8 soorten die in de laatste 5 jaren ook nog 
ge zien zijn. 

In 5 jaar t~ds hebben we met elkaar dus ~-SOQ~R~T_E_N~~~ 
gezien, en dat is toch best wel de moeite waard! 

Ds Insectenwerkgroep. 
OVERZICHT VAN DE IN 1992 WAARGENOMEN 

iJ/-JCliL I/'IOER..JOORTE./'1 
~O!> IJ i l:.ie. ( 

. / 
Verklaring van de tekens: ~=Epe, ~=Vaassen, ~=Wapenvel~, 

2..3 

Em=Emst, ~=Z uuk, ,K=Kievitsveld, E=Fortmond, B=Render
klippen, T=Tongeren, N=Niersen, Q=Oene,Ve=Vemde, Kl= 
Kloosterbos, We= Wezep , Ha=Hattem , Zw=Zwolle, Nu=Nunspeet. 

1. A~gusvlinder Lasiomata megera. 
Deze soort vloog vr~ veel. Gemeld uit E ,V,H,W,Z,F. Wordt 
niet algemeen gekehdo Echte zomersoort. 

2. Atalanta Vanessa atalanta. 
--Enkele mei-waarnemingen (W.E.) van deze trekvlinder. 2e 

generatie (veel in augustus en september) vloog tot ver 
in oktober. Op 23/9 gezien ~icht om 23.00 uur! (Nacht 
trek?). E. Met 20 ex. tegel~k op Buddleia in E en W) 
verder T,R,V,H,W. 

3. Bont zandoQgj~ Parage aegeria. 
Leek minder talr~k dan in 1991. Vloog van april tot in 
oktober. Gemeld uit: W,H,Z,F,N, Em. 

4. Boomblauwtje Celastrina argeoles. 
Leek minder talr~k dan in 1991. Vloog van april tot sep
tember. Gemeld uit: E,H,W,T,R. 

5. ~os~relmoervlinder Mell icta athalia athalia 
Door enkele KNNV-crs uit Deventer gezien op Welna aan 
de Gortelseweg. 

6. Bruin zando..Qgj~ Maniola jurtica. 
Soort van bloemr~ke, schrale bermen. Zeer talr~k in juni/ 
juli. Op 26 juni meer dan 300 ex. op bloeiende bramen 
langs pad (W). Verder E,Z , O,H, W, Em. 

7. Boswitj~ Leptidea sinapsis 
l ex. Ze er zeldzame soort. Waarneming . mvt'. Looman, 
Kloosterbos, W. 

8. Citroenvlinder Gonepteri~ rhamnio 
----zeer-talr~k, hele §eizoen van februari tot 30 november. 

Hele r egio. 

9. ~~Q~oog Inac h is io. 
Zomergenerat ie zeer talr~k in hele regio, vooral op Budd
leia. 24/7 geschat 1000 ex . dorp Epe- Na 7/8 snel minder . 

lO.Distelvlinder Cynthia carduÏ 
In juni eerste ex. gezien van deze trekvlinder uit Noord 
Afrika. Hele zomer niet erg talr~k . Gemeld ui t E,R,V,W, 
H,Ve. 

ll.Eikepag e Quercusia quercus. 
Onopvallende soort, die veel . talr~ker moet z~n. Gemeld 
uit Z. en W. (Kl) 

12.Gehakkelde aurelia Polygonia C-album. 
Uit de hele regio gemeld, vooral op Buddleia . Pas de 
laatste jaren algemeen. 



l3.Gele luzernevlinder Colias hyale. 
Gemeld van langs de IJsseld~ken van hl tot Welsurn en op F. 
Opvallend was de waarneming in T. op een klaverr~ke gras~ 
berm. In hele land veel waarnemingen van deze trekvlin
der dit jaar. 

14. Gentiaanblauwtje Maculina alcon. 
Weer eitjes op Klokjesgentiaan (T). Door plaggen (hope
l~k t~del~k) minder Gentianen. 

15. Groentje Callophrys rubi. 
Eersteex. in mei. Grote aantallen in heidegebieden. T 
( 50 · ex en 100 ex op één dag), D, H (oost van kanaal! ) • 

16. Groot Dikko~jg Ochlodes venata. 
Meest algemene dikkopje in de regio. Veelal niet herkend! 
Vooral op Distels en Heide: D, W,T,R, W( kanaal + spoorl~n). 

17. Groot Koolwitje Pieris brassica. 
De grootste van de "Witjes" die gezien zijn. Was heel al
gemeen in tegenstelling tot vorige jaren. 8 aug.:lO ex. 
op Buddleia. E, verder R,W, enz. 

18. Grote ~arelmoervlinder Mesoacidalia aglaja. 
Twee waarnemingen van deze zeldzame soort. W. (B.v. 
Aartsen) enK. (B.~erpstra). 

19. Heideblauwtj~ Plebejus argus. 
Vooral op jonge Struik- en Dopheide. Minder dan vorig 
jaar? R,D,W (b~ kanaal!). 

20. Heidevlinder Hipparchia semele. 
Op de bekende heidevliegplaatsen:R,D,T, maar ook in de 
dorpen (op Buddleia's) E,W. 

21. Hooibeestje Coenonympha pamphilus. 
Indruk is: minder dan vorig jaar. Waargenomen in E(dorp), 
R,Z,O,V,W,F, in schrale bermen. 

22. rearusblauwtje Polyommatus icarus. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Waarnemingen W,F, E (ook in plantsoenen op wilde bloemen). 
Verwarring met Heideblauwtje mogel~k. 

Keizersmantel Argynnis paphia. 
Deze nu zeldzame soort werd gezien op T (Ep de Haan) 
en in W (Land van Jonker), \Els Hendriks~ beide keren 
op braam. 

Kleill_geader d wit ,je Pier is nap i. 
Me t het Kleine koolwitje samen de algemeenste soort in 
de regio van april tot in september overal. 

Klein koolwitjg Pieris rapae. 
Zie vorige soort. Vloog tot eind september. 

Kleine vos Aglais urticae. 
Overal algemeen, maar veel minder dan tijdens de " explosie " 
van 1991! 

27. Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas. 
Dit mooie vlindertje vloog van begin mei tot half sep
tember. Vr~ veel ex. E,Z,H,Ha,W,V. 

28. Koevinkje Aphant~pus hyperantus. 
Een echte julisoort. Veel op distels, in buitengebieden 
in bermen. In E en W ook in tuinen. Vr~ algemeen. 

29. Koninginne~g~ Papilio machaon. 
Na een oproep in de krant 5 meldingen gekomen van deze 
mooie soort. V,E tr.Hobbelink),O,Ha,Zw. Comeback? 
Landel~k op veel plaatsen gezien. 



30. Landkaarij~ Araschnia levana. 
Voorjaar sgeneratie weinig: A , W. Zomergeneratie vr~ tal
r~k: W (23/7 20 ex!) E(2~/7 10 ex.in Gemeenteplantsoen), 
Z, K,F. Ook tussenvormen in de zomer met veel oranje! 

31. OranjetiTI Anthocharis cardamines. 
Eind april tot midden mei. W (50 ex.op §§n Pinks terbloe
menweide), N,V,H (Heerderstrand) Kl, enE (dorpstuinen). 

32 . Rouw~nte1 Nymphalis antiopa. 
l ex . gezien van deze zeldzame soort . In bloemenkas H. 

33 . SleedoorgQage Thecla betulae. 
Maar dri e waarnemingen van deze onopvallende soort: 
W, E (gem . plantsoen) V,Nu. 

34. Zw~rtsQrie tdikkoTije. Thymelicus lineola. 
Wordt moeil~k herkend (l~kt op Geelsprietdikkopje) . 
Gezien in E,T,Ve,D,W, veel op distel en braam. 

2..5 

Alle waarnemers hartel~k bedankt! 

Els Koopmans- Grommé . 

lll~~OORGAANDE JAREN ZIJN BOVENDIEN NOG GEZIEN: 

l. Aardbeivlinder (Pyrgus malvae) 
2. Bruine vuurvlinder (Heodes tityrus) 
3. Duinparelmoervlinder (Fabriciana niobe) 
4. Geelsprietdikkopje (Thymelicus sylvestris) 
5 . Gr oot geaderd witje (Aporia crataegi) 
6. Kommavlinder (Hesperia comma) 
7. Kleine parelmoervl inder (Issoria lathonia) 
8. Oranje zandoogje (Pyronia tithonus) 

P . S . In " Rinkelbollen", blad v .d. KNNV afd. 'T'c·~se 1 "'l J jng, lazen 
we o.a. het volgende over de waarnemingen daar dit jaar: 

Qr__Qot__toolwi t je Dit jaar bij zonder taL·~jk u1J 'l' erschelling . 
Er werden zelfs grote zwermen gezien. V.t. 30 junii Zwerm 
van duizenden ex . trok langs Noordzee::=,t.cand. 

Groot 
\<'0 (!)\....,i't \t-
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Afgelopen zomer werden in 28 km hokken 9egev ens verzameld 
voor FLORON, hierb~ een kleine BLOEM~ezlng van de le~kste 
vondsten met hier en daar een opmerklng over de groelplaats. 

Anagallis arvensis/Rood guichelheil AA 
Elspeterweg, Vaassen.Opvallende 
gr.oeiplaats in een gestoorde wegberm 
daar nooit eerder gezien 

An9mone nemorosa/Bosanemoon AA 
Putterkoppel;· komt weinig voor op 
het hogere deel van de Veluwe. 

Ballota nigra ssp foetida/Stinkende 
ballate R3. IJsseld~k, zuid van Ter-
walde. · 

Barbarea stricta/St~f barbarakruid 
Meermuidenseweg, rand van een plas. 

Blechnum spicant/Dubbelloof · AA 
Zuuk,slootkant van Heetkampsweg. 

Caltha palustris palustris/Dotterbloem 
AA. Ernst, Bloemendaalseweg, veel 
langs beek. 

Campanula rapunculus/Rapunzelklokje 
R3. Wilpse D~k, berm. 

Cardami~ratensis met gevulde bloe
men AA. Bottertweg, slootkant. Een 
oproep leverde een nieuwe groei
plaats op. Het l2e km h ok tussen Ve
luwe en IJssel waar ik deze vorm heb 
aangetroffen. 

Circaea lutetiana/Groot heksenkruid 
AA. In droge sloot aan N.O.z~de van 
Bruggenbosch. 

Dact lorhiza raetermissa??(Orchis
soort). Ernst, Wildlust De Rieten op 
vochtige plek in bosperceel samen 
met Drosera intermedia en Oxycoccus 
palustris, 3 bloeiende exx. 

Descurainia sophia/Sofiekruid 
Ernst, Bloemendaalse Weg, wegberm. 

Dianthus deltoides/Steenanjer R4 
Ernst, berm Vaassense Binnenweg, de 
plant is hier ca. 10 jaar geleden 
uitgezaaid en handhaaft zich nog 

· steeds. 

E~ipactis helleborine/Brede wespenor
chis AA. Wenum, omg. Papegaaiweg, 
Twello, wegberm b~ Bruggenbosch. 

Filago minima/Dwergviltkruid 
Elspeterweg, bermen. 

Euphrasia stricta/St~ve ogentroost AA 
Elspeterweg; massaal in wegberm. 

Fra~ria vesca/Bosaardbei AA 
Tongeren, rand van de Leemkuil; 
Twello, Bruggenbosch. 

Groenlandia densus/Paarbladig fon
teinkruid. Gulbroek, bermsloot 
Kavelweg. 

Hottonia palustris/Waterviolier AA 
Ernst beekje tussen Westendorper
weg ~n trambaan Zuuk, div.slootjes. 
Oene, div.slootjes Voorbroek. 
Twello, sloot b~ de Parckelaer. 

Hypericum humifusum/Liggend h~rts
hooi. O.a. Elspeterweg; op dlv: 
gestoorde plaatsen: geplagd, Wllde 
varkens + langs bospaden. 

Hypericum pulcbrurn/Fraai herts~ooi 
R3. Langs b~spad in Krcondomeln. 

Illecebrum verticillatum/Grondster 
R3 AA. Tongeren;langs bospad Leem
kuil. Kroondomein, bospad Bovenweg. 

Impatiens noli-tangere/Groot spring
zaad AA. Twello, Noord~k. 

Knautia arvensis/Beemdkroon AA 
Groeit op een ruige, verwild~rde_ 
Plek waar waarsch~nl~k zaad lS Ult-

' t . d ?) gestrooid (voor fazan en o.l ••. 
massaal. 

Luronium natans/Dr~vende waterweeg
bree R3. Komt nog steeds voor in 
een kleine plas b~ Putterkoppel, 
Kroondomein. 

Luzula multiflora S2Q. congestal 
-Dichtbloemige-v.eldbies. Zuuk, 

berm Tolweg. 

1uzul§_Qilosa/Ruige veldbie~ 
Omgeving Stadhoudersleemkull. Vol
gens ANF.dl.2,p.200 na 1950 niet be
kend van de Noord Veluwe. 

Lythrum portula/Waterpostele~n 
Kroondomein; in twee verschlllende 
plassen binnen dit hok. 

OXY.f2.CCUs palustris/Kleine veenbes . 
~mst Wildlust/De Rieten, enkele ml
niem~ pla~tjes op vochtige plek in 
bosperceel samen met Drosera inter
media en Dactylorhiza spec . 

Pimpinella saxifraga/Kleine bevernel 
Tongeren, Elburgerweg; 
Ernst, berm Eperweg. Volgens ANF. dl. 
3 p. 118 weinig op de Veluwe. 

Potamogeton obtusifolius/Stomp fon
-teinkruid. Tongeren, Leemkuil. 



Potentilla argentea/Viltganzerik 
Gortel, wegberm. 
Vaassen berm Elspeterweg. 

Potentilla palustris/Wateraardbei AA 
Empt, Bloemendaalse Weg. mooie vind
plaats langs beek. 

Pulicaria dysenteriea/Heelblaadjes AA 
-rTssel dijk, west z;ij de. 

Scrophularia auriculata/Geoord helm
--kruid. Oene Houtweg; in slootkant 

van zijpad • 
.§cirpus lacu~tris lac ./Matten'oies 

In Terwoldsche Wetering. 

Stachys arvensis/Akkerandoorn R3 
Zuuk, langs voetpad tussen Gelriaweg 

en trambaan. 
Succisa pratensis/Blauwe,knoop AA 

Tongeren, rand van de Leemkuil 
Wisselsche Veen, wegberm 
Zuuk, berm Vossenbroekerweg,massaal. 

Teucrium scorodonia/Valse salie AA 
Wegberm (onverharde deel) van de 

Laarstraat,de tweede vindplaats bin
nen 27.44 van deze vrij zeldzame plant 
(de andere ligt in Wiemansstraat). 

Verbena officinalis/IJzerhard R3 
Zuuk, in berm Westendorperweg. 

YQlPia bromoides/Eekhoorngras R3 
Elspeterweg in Kroondomein, kleine 
populatie in gestoorde wegberm. 

Xanthium orientale/Oeverstekelnoot 
Opkrib aan de IJssel, zuid van 

Terwol de. 

De volledige lijst met km. hokken op 
aanvraag beschikbaar. 

Vaassen, 13 december 1992. 

Egbert de Boer 

- Ç)Biblictheeknieu'w's 
Uit de nalatenschap van Albert Sieders z~n aan onze 
bibliotheek toegevoegd de volgende boeken : 

Paddestoelen in de natuur (Mossberg) deel II. 

Petit atlas des champignons (H.Romagnesi) deel I en II. 

Der grosse PilzfÜhrer (Bruno Cetto) dee l I, I I en III. 

Handbuch fÜr Pilzfreunde (Michael, Hennis). deel I,I I , III ,IV en V. 

700 Pilze in Farbfoto 's (R. en S. Däncke). 

Deze boeken blijven in principe gereserveerd voor de op te 
richten paddestoelenwerkgroep, maar kunnen wel ter plekke ge
raadpleegd worden. 

Verder: Inventarisatieatlas van Staatsbosbeheer (heel Neder
land in stafkaarten). 
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·~~ In de Natuurklanken van januari· 1991 schreef Albert Sieders een 
stukje over de paddestoelen die in het dorp Epe s peciaal op de 
houtsnippers in de plantsoenen waren gevonden door he re en ande
ren gedurende een aant~l jaren (1983 -1988). 

Het kDken naar paddestoelen binnen de bebouwde kom van Epe 
heb ik intussen voortgezet. Puttend uit mDn eigen aantekeningen 
hierover heb ik het een en ander op een r~tje gezet. 

Het is ondoenlDk en voor de lezer vervelend alle (ca.lOO!) 
soorten van 1992 in dit blad op te sommen. Daar ore beperk ik me 
tot de opvallende, de niet-algemene en de zeldzame soorten. 

Menig Epenaar zal zich intussen afgevraagd hebben wat dat mens 
daar bD het parkeerterrein, de groenstrook bD de s p ortvelden 
of het park aan het zoeken was! Een horloge verloren of mis
schien haar verstand? Wat paddestoelen in doosjes en zakjes 
verzamelen is niet zo moeilDk. Ze op naam brengen is echter 
vaak een hele klus, waar je menigmaal niet zonder stapels boe
ken en informatie bD anderen uitkomt. Lang niet altDd lukt het 
en veel materiaal is dan ook anoniem voor mD geblev e n. 

Op het ogenblik dat ik dit schrDf, begin december, s taan nog 
op veel plaatsen grote aantallen forse Neve l zwa mme n (C litocybe 
nebularis) en Paarse schijnridders ( LApist.a nuda) e n v ooral 
Donsvoetjes (Tubaria furfuracea) 
tussen de struiken. De laatste 
soort is gewoon gelukkig op al 
die houtsnippers, waarmee in het 
openbaar groen de bodem volge
strooid is. H~ staat er bD hon
derden en nog eens honderden, 
waar die snippers nog niet te
veel vergaan ZDn, te prDken 
met ZDn kaneelbruine, soms tot 
bDna wit verkleurde hoedjes~ 
die de meest bizarre, gekrulde 
vormen kunnen aannemen. Ze 
blDven ook bD vriezend weer en 
sneeuw de hele winter komen en 
gaan. 

NatuurlDk z~n er op al dat 
dode houtafval ve e l Zwavelk.QQj.ê.§. 
te vinden, zowe l he t Gewone 
( Hypholoma fasciculare) als het 
Rode zwavelkoQj~ ( Hypholoma 
sublateritium). Verrassend i s 
het dan, als je na een tip van 
Mick Haselhoff een kersvers 
plantsoentje vol ziet staan met 
de glimmende, blauwgroene hoeden 
van de ,KQQergroe~am (Stro
pharia aerigunosa). 



Ze veranderen naarmate ze ouder wor
den tot gelige flaphoeden. 
En wie schetst m~n verbazing in de 
rommel b~ de bushalte in het centrum 
tussen colablikjes, patatbakjes en 
hondepoep prachtige groepen van de 
Kleine stinkzwam (Mutinus caninus) 
aan te treffen op de houtresten. 
Wekenlang kon ik hun broze versch~
ningen, die alt~d van slapte omvallen, 
zien komen en gaan. 
De Grote stinkzwam (Phallus impudens) 
bleek even verderop ook te staan. 
Die geur kun je niet ontlopen! 

Een vr~ groot aantal donkere, zwart
bru ine hoeden met een mooi licht 
randje en een zwarte steel van wat 
leek een Collybiasoort, veroorzaakte 
veel hoofdbrekens. Tenslotte gaf de 
geur de doorslag: "naar haring en 
naar augurken of komkommers!" Het 
was de Macrocystidia cucumis in het 
Duits Gurkenschnitzling, een voor 

l<' le..IM mij volslagen onbekende soort. 

D~ grote ontdekking van het afgelopen jaar betrof echter een 
groep grote, goudgele paddestoelen met een schuin omhoog staande 
ring, die op de hoek van de Oenerweg en de Kweekweg stond te 
pronken: Het was de zeldzame Goudhoed (Phaeolepiota aurea). We 
vonden hem jaren geleden ook eens in een afvalhoop tussen brand
netels b~ Ernst, waardoor ik hem herkende. 

Telkens verschenen er tussen 8 september en begin oktober met 
tussenpozen weer nieuwe series gouden hoeden tussen de wilde 
planten daar. 

Al in juli had ik in de berm van de Oenerweg de Ro de bo lee + 
(Xerocomus rubellus) een voor m~ nieuwe soort gevonden, die dan 
ook niet algemeen bleek te z~n. Niet zeldzaam, maar ongeloofl~k 
talr~k en groot waren dit jaar de Knolparaso1zwam~ (Lepista 
rhacodes). Ze Verschenen rond- en op composthopen, in tuinen en 
perken. Ze stonden b~ tientallen in de afvalr~ke versperring 
van takken rond erven in het bosgebied, ze versierden de bosjes 
rond de sportvelden met hun bruingeschubde, wel tot 2 dm. grote 
beige hoeden en geringde stelen. 

Ook grote versch~ningen waren de statige Geschubde inktzwammen 
(Coprinus comatus) die, zoals een medewerker van de plantsoen
dienst, die me erop wees,het uitdrukte, een soort maanlandschap 
veroorzaakten op het hockeyveld. Het stond daar bovendien vol 
andere paddestoelen ook, zoals de Roodbruine_trechter~~ 
(Cl i t ocyb e flac c ida) , die er bodembedekkend optrad! 

Beurszwammen (Volvar iella speccosa) z~n meestal eenzame zwammen, 
groot, lichtgr~s met statige witte stelen met een witte beurs 
onderaan. Ze kwamen hier en daar op tusse n de Donsvoetjes in 
de perkjes. Ze hebben rossige plaatjes onder de hoed, wat ze 
direct onderscheidt van de Amanieten. 

Al jarenlang groeien er op de oude Treurwilgen en e e n paar Pru
nussen van de parkjes langs Beekstraat en Emmastraat trossen 
van Schubbige bundelzwammen (Pholiota sqarrosa) echte schoon
heden. 
En wat te zeggen van de lang niet algemene Eikhaas (Grifola 
frondosa) aan de voet van een oude eik midden in het dorp, of 
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van de Oranjerode Stropharia (Stropharia aurantiaca) op twee 
plaatsen in de plantsoentjes? 
Volgens de literatuur is de laatste soort pas een enkele maal 
in Europa gevonden; volgens Atte v.d. Berg wordt h~ tegenwoor
dig in de IJsselmeerpolders wel meer aangetroffen. 

Je hoeft voor paddestoelen echt niet alt~d het bos in, dat bleek 
dit jaar weer uit de vele soorten in het dorp Epe gevonden, 
gewoon b~ het boodsch~ppen doen. -

Wie de volledige l~st van de op naam gebrachte soorten wil 
ontvangen, kan b~ m~ een copie aanvragen. 

Els Koopmans-Gromm~ 

P . S . Er zijn plannen om te komen tot een PADDESTOELEN WERKGROEP 
o.l.v. een deskundige. We kunnen dan vondsten met elkaar be
k~ken en zo mogel~k op naam brengen. Liefhebbers voor deze in 
september startende groep kunnen zich nu al opgeven op m~n 
adres, Bongerdplein l, 8162 AW Epe, ~el. 05780-12083. EKG. 

:Bleek 

IL 1984 werd een forse oude Witte esdoorn geveld nadat b~ een 
storm een boomgrote z~tak cp het schoolplein van de MAVO in 
Epe was terecht gekomen. 
De grot e stam bracht Frans van Noorden op het idee, deze als 
studieobject voer de K.N.N .V. ergens in Epe neer te leggen. 
We kenden dan velgen, hoe de stam begroeid zou raken met mos
sen, paddestoelen en planten tot h~ tot aard e zou z~n vergaan. 
(zie Natuurklanken januari 1985) . De Gemeente werkte mee en de 
stam kreeg, weliswaar in twee stukken gezaagd, ee:c_ echte "rust
plaat s " nl. op de eegraafplaats Norelbcs in EpE:). 
We l ver uit het zicht voer wie het ~~n en ander wilde volgen, 



vonden wij, maar "zoiets" hoor de toen nog niet in een net plantsoen 
thuis. 

Ondanks deze verre en toch wel wat weinig aanlokkel~ke plek, 
hebben Albert Sieders en ik hem enkele jaren gevolgd, wat betreft 
de paddestoelen eL de planten en daarvan tot 1989 in dit blad 
verslag gedaan. Inmiddels is de zware stam door medewerkers van 
de gemeente verplaatst naar een andere plek op de begraafplaats 
wegens uitbreiding van de grafvelden. Hulde, h~ was niet ver
dwenen. 

In 1992 ben ik weer eens gaan k~ken en was verbaasd over de 
weelde aan paddestoelen, mossen, korstmossen en algen die sa
men een fraai geheel op de stam vormden. Ook een paar plantjes 
Blauwe bosbes en Rankende helmbloem profiteerden van vocht en 
voedsel in de schorsspleten. Doordat er Lariksen in de buurt 
staan, ligt er ook elke herfst een flink pak gele naalden op. 

Ot Pf-\DDLSTOLLEN VAl'l r\ LR f.ST t99 2 
B~ m~n eerste bezoek, op 23 september 1992 vond ik cp de stam 
rr.assa's Rode zwavelkopjes, mooie grote Platte tonderzwammen 
(volop sporend), Houtskoolzwam en op twee plaatsen de Slijmzwam 
Hekseboter. Verder een witte zwam die op de Witte kaaszwam l.eek. 
Daar die normaal niet op loofhout groeit, tw~fel ik aan deze 
soort. 

Toen ik op 9 oktober, na een droge periode terugkwam, was v~el 
moois verdwenen en vond ik met moeite een enkel Geweizwammetje 
en wat Gele korstzwam als nieuwe soorten van dit jaaro Een paar 
Schelp zwamachtige bruine hoedjes, bleken poriën aa.n de onder
kant te dragen. Ook Atte ~.d. Bergh, die ik h e t halfvergane exem
plaar toestuurde, wist er geen raad mee. 

Verrassend was het bezoek op 23 n ovember, na een v ochtige warme 
periode, toen overal veel paddestoelen groeid e n. 
Merkwaardigerw~ze was de stam nu v olledig begro e id met de Denne
vlamhoed, een echte naaldhoutbewoner. Hoe kon dat? In het boek 
van Jahn vond ik, dat de soort ook op met naalden bedekte omge
vallen loofhoutstammen voorkomt: de lariksnaalden dus! 

Nu waren er ook Oe st~G~.ill.l:Dl t evoorschijn g e kome n e n Groene 
schelp zwamrr;en • .Helmmycena '~ llfenbankjes en Gr t j ze gaatj&_s z~ 
waren nu ook duidel~k aanwezig. 

B~ elkaar deze herfst ~us 13 so orten. Als we daarb~ voegeL de 
7 nog ~ndere soorten dle voorgaande jaren en nu (nog?) niet 
aanw~zlg waren, te weten, de Paarse korstzwamm Paarse knoopzwam, 
Donz1ge korstzwam, _Meniezwam, Oranje dropzwam, Or a nj e aderzwam 
en het Fluweelpoot J ~ , komen we al op 20 so or t r=>n., die bezig zij n 
"onze" Acer s a cc har1 num af te br eke n! Wie g a at mee di t jaar 
kijken? 
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DL P~LSTAARTLN 
lt'\ 1992 

De leden van de insektenwerkgroep hebben vorig seizoen weer 
een groot aantal soorten dag- en nachtvlinders waargenomen. 
Zoals gebruikel~k werden de waarnemingen weer aangevuld door 
diverse reakties van mensen die een "vreemd dier" in de tuin 
hadden gevonden. Deze meldingen komen voor het grootste deel 
b~ Els Koopmans terecht. 
In de meeste gevallen bl~kt het b~ deze meldingen om rupsen 
van de P~lstaartvlinders te gaan, de familie waartoe we ons 
in dit artikeltje beperken. 

De familie Sphingidae of P~lstaarten is een overwegend tropi
sche groep van grote soorten nachtvlinders, waarvan er ca. 
1000 z~n beschreven. Zowel de volwassen insekten, de imago's 
of vlinders, als de rupsen vertonen onderling een grote ge
l~kenis, zowel wat betreft het uiterl~k als het gedrag. Tus
sen de mannetjes- en vrouwtjesvlinders z~n uiterl~k weinig 
verschillen te ontdekken. 
Kenmerkend z~n de lange, smalle voorvleugels en de in verhou
ding kleine achtervleugels. Het lichaam is spoelvormig. 
P~lstaarten z~n de beste vliegers onder de vlinders. Vr~wel 
alle soorten beschikken over een, vaak zeer lange roltong, 
waarmee zij in "hangvlucht" net als een kolibrie; de nektar 
uit de bloemkelk zuigen. Een uitzondering hierop vormt de 
Doodshoofdvlinder, die helemaal geen roltong heeft. 

De rupsen z~n ongeveer rolrond, soms naar de kop toe duidel~k 
versmald.Het meest typerend voor de soort is echter, een al 
of niet gekromd, uitsteeksel aan het achterl~f, waaraan ze 
de naam "Pijlstaart" te danken hebben. De verpopping vindt bij 
vr~wel alle soorten plaats in een ~le cocon in de strooisel
laag of tussen bladresten op de grond. 

In Nederland z~n van deze familie 19 soorten aangetroffen. 
Deze soorten kunnen we in twee groepen splitsen, namel~k de 
vlinders die permanent in onze omgeving verbl~ven en de trek
vlinders, welke in geen enkel stadium, onder natuurl~ke om
standigheden, in staat z~n om hier te overwinteren. Ze moeten 
dus steeds opnieuw naar ons land toevliegen. 

Tot de eerste groep behoren de volgende permanente nederlandse 
soorten + dwaalgasten. 

Nederlandse naam Wetenschappel~ke naam B~zonderheden: 

1. Ligust erpijl
staart 

2. Dennepijl
staart 

3. Lindepijl
staart 

4. Pauwoogpijl-· 
staart 

5. Populierepijl
staart 

6. Eikepijlstaart 

_____ voedselplant v.d.rups 

Sphinx ligustri 

Hyloicus pinastri 

Mimas tiliae 

Smerinthus ocellata 

Laothoe populi 

Liguster, Sering, Es, 
Sneeuwbes. 
Dennen, Sparren. 

Li nde, Iep, Els, 
Berk. 
Wilg, Appel, Populier. 

Populier, Wilg. 

Marumba quercus Deze warmteminnende 
soort moet als dwaalgast worden beschouwd en is 
slechts enkele malen in Nederland voorgekomen. 

Op Eik, vooral Kurkeik. 



33 
?.Hommelvlin

der 
8.Glasvleugel

pijlstaart 

Hemaris tityus (waarsch~nl~k alleen nog (of 
weer)in Zuid Limburg. Blauwe knoop, Duifkruid. 
Hemaris fuciformis Kamperfoelie, Sneeuw

9. Walstropijl
staart 

10. 

ll.Avondrood 

l2.Klein avond
rood 

TREKVLINDERS 

l. Windepijl
staart 

2.Doodshoofd
vlinder 

3.Kolibr:ie
vlinder 

4. Oleanderpijl
staart 

5. Wol fsmelkpijl
staart 

6.Gestreepte p~l
staart 

7. Wingerdpijl
staart 

Hyles gallii (vr~ 
zeldzaam) 
Proserpinus proser
pina (zie opm.b~ 6) 
Deilephila elpenor 
De rups is bekend als 
Olifantsrups. 
Deilephila porcellus 

Agrius convolvuli 

Acherontia atropos 

Ma~roglossum stella
riurn 
Daphnis nerii 
(zeer zeldzaam) 
Hyles euphorbia 
(zeldzaam) 
Hyles lineata 
(zeldzaam) 
Hippotion celerio 
(zeer zeldzaam) 

bes. 
Wilgeroosje, Walstro, 

Teunisbloem, 
roosje. 
Wilgere os je, 
Fuchsia. 

Wilge-

Walstro, 

vooral Echt walstro. 

vooral Akkerwinde. 

Aardappel, Liguster 

Walstro, Meekrap. 

Maagdepalm , Oleander, 
Druif. 
vooral Cypres , Wolfs
melk. 
Walstro, Druif. 

Druif, Wilde wingerd, 
Walstro. 

Van bovengenoemdelsoorten is de Oleanderp~lstaart de grootste, 
de vleugelw~dte kan wel 13 cm. bedragen. In afmetingen wordt 
deze gevolgd door de Doodshoofdvlinderm de Ligusterp~lstaart 
en de Windep~lstaart, welke alle drie een vleugelw~dte van 
meer dan 10 cm. bereiken. Dus het z~n zowel in vorm als af
metingen opvallende insekten. 

lN 0N'2E. 'REGriO: 
Van de P~lstaarten z~n uit onze omgeving de volgende waarne-
mingen binnengekomen: 

Ligusterpijlstaar1 

Hattem, le augustus l ex.(rups), Nunspeet 2/9 september 5 exx. 
(rups) waarvan 3 op Sneeuwbes . 

Dennepijlstaart 

Wapenveld, 30 juni l ex.(vlinder);Vaassen, 26 augustus lex. 
(rups); Epe, juli l ex.(rups); Nunspeet, oktober lex. (rups). 

11 n d.§.P. ii l st aar.1 

Wapenveld, augustus l ex (vlinder. 

Avondr_Qod (Koploper onder de meldingen) 

Tussen 20 juni en 9 september in Epe, Wapenveld, Heerde, Hat
tem, Ni ersen, Vaassen , Ernst, Oosterwolde, Loenen, rupsen op 
de volgende voedselplanten: Fuchsia , Druif, Basterdwederik, 
Teunisbloem, en op een Fuchsia in een kas • 

.:H.i.ndepiilst aart 

Wapenveld, 29 augustus l ex.(vlinder);Vaassen, ll september 
l ex. (vlinder; Ernst , september l ex. (vlinder); Epe 19 
september l ex . (vlinder). 

Kolibrievlinder 
Epe, 20 april (-J'udaspenning) l ex . (vlinder) Zeer vroege 
waarneming! 



~ ,.., 
Al met al een respectabele lijst waarbij vooral het grote aantal 
meldingen van de (Olifants)rups van het Avondr ood opvalt. 
Opmerkel~k is dat er in het gehee l geen waarnemingen z~n van 
de Doodshoofdvlinder en maar één Windep~lstaart, wat toch 
soorten z~n die vr~wel.ieder jaar in onze omgeving worden aan
getroffen. 

Ook in het komende seizoen houden we ons weer aanbevolen voor 
meldingen van P~lstaarten, maar ook waarnemingen van andere 
soorten, mits voorzien van datum en vindplaats z~n weer van 
harte welkom. Door ons worden ze weer doorgegeven aan de 
Vlinderstichting in Wageningen en het Instituut voor Trek
vlinderregistratie in Amsterdam. 

Hiermee wil ik dit artikel besluiten. Misschi en is het aanlei
ding om het komende seizoen eens met extra aandacht naar onze 
fraaie dag- en nachtvlinders te k~ken, waarb~ ik hoop dat het 
resulteert in een nog langere l~st van interessant e vlinders 
(en rupsen)-waarnemingen. 

Henk van Woerden. 

P.S. Een uitgebreide l~st van andere waargenomen nachtvlinder
soorten kunt U opvragen b~ de insektenwerkgroep. In de volgende 
Natuurklanken wordt een artikel aan deze groep gew~d . Red . 

Landelijke Vlinderdag 1993- 10 jaar De Vlinderstichting 

Ook komend jaar is er weer een Landelijke Vlinderdag en wel op 6 maart. Het 
wordt dit keer een zeer bijzondere dag omdat De Vlinderstichting volgend jaar 10 
jaar bestaat! · 
Bij deze feestelijke jubileumdag hoort natuurlijk een terugblik op het verleden van 
De Vlinderstichting, ma.ar nog meer een blik vooruit. Andere onderwerpen die tij
dens de verschillende dialezingen aan bod komen zijn: 
- Resultaten van het project Vlinders in het Nederlandse Landschap 
- Monitoring van vlinders . Vlinderplanten in de tuin . Openbaar Groen voor v11noers en 

. Gebruik van vlinderqeqevens bii het beheer van natuurgebieden 
. Vlinders in de Pyreneeën · Vlinderonderzoek in België 

Voor donateurs 

van De Vlinderstichting bedragen de deelnamekosten (inclusief koffie en lunch) 

f 20,·, voor niet-donateurs f 30,·. . 
u kunt zich opgeven door het verschuldigde bedrag over te maken op g1ro .5134425 
t.n.v. De Vlinderstichting, Wageningen o.v.v. Vlinderdag 1993. Na aanmeldmg ont
vangt u eind februari een programma en routebeschrijving. 

LANDELIJKE VLINDERDAG 1993 
Datum: 6 maart 1993 
Plaats: Reehorst in Ede 
Tijd: 10.00 · 16.30 uur 
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DL ZOOGDlEJ2'w'[RKGQQE.P.-n 1992 
In het voorjaar werd een groot aantal Dassenburchten bezocht. 
B~na overal was sprake van sporen van aktiviteit, zodat ver
ondersteld mag worden dat de soort zich goed handhaaft. 
Op enkele burchten werden in mei of juni jongen waargenomen. 
Het aantal observatie~ is echter zeer beperkt gebleven. 

Met behulP. van de batdetector is een groot deel van de N.O. 
Veluwe geinventariseerd op het voorkomen van vleermuizen. De 
gegevens worden verwerkt in een landelijk Atlasproject, .dat in 
1993 het laatste jaar ingaat. 

Aan de excursie op 16 mei in Heerde werd door geen van de KNNV
leden deelgenomen. Dat was jammer, want de vleermuizen zorgden 
toen wel voor een fraai schouwspel. Een maand later waren er 
6 deelnemers t~dens een avondexcursie r~nd de Cannenburgh. 
Z~ konden o.a. het jachtgedrag van enkele Franjestaarten goed 
bek~ken en uiteraard het echogeluid horen. Ook enkele andere 
vleermuissoorten lieten zich horen. 

De lezing over vleermuizen op 12 november in de Gemeentewoning 
werd goed bezocht. 

Op een terrein aan de Koekenbergweg werden 8 vleermuiskasten 
opgehangen. De resultaten hiervan zullen nog moeten bl~ken. 

Een wandeling op Tongeren, waarb~ speciaal op zoogdiersporen 
werd g_elet, beantwoordde àoor de aanwezigheid van een verschei
denheid aan sporen aan haar doel~In de uitgezette inloopvallen 
werden enkel e muizen gevangen, die even bekeken konen worden 
door de 5 deelnemers aan deze excursie. 

Verder kwam de Zoogdierwerkgroep in vergadering b~een om gege
vens uit te wisselen en plannen te maken. 

Aan de vleermuiskelder hoefde niet veel gedaan te worden. Sinds 
augustus 1990 is de ke1 :ier vrij van inbraken. In de winter van 
'91-'92 konder er geen overwinterende vleermuizen genoteerd 
worden. We l deed wethouder Harpe plus een ambtel~ke delegatie 
van Epe en Apeldoorn de ruimte aan t~dens een werkbezoek. In 
december werden er weer een drietal vleermuizen waargenomen. 

Frans Bosch . 

Als de redaktie ons nu eens liet 
uitlopen! 
Ja ! Dan boden we een broedplaats 
aan Steenuiltjes. 

3S 
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reac\: \es op een arttk~l met e~n vr0\Cif3 ,·., de \lcJfl~e n~~<.lanke." 

Het begon met een dia, die Frans van Noorden ons toonde het af
gelopen najaar. U las er over in ons vorige nummer. Als Parkiet
jes hingen op deze foto een paar groene vruchten a~n een glas. 
De haakvormige steeltjes pasten mooi om de rand. Ze zouden van 
een struik komen in de 'Vogezen, die ze Papegaaienstruik noem
den. Engbloem, dacht Els even maar toen z~ ze in werkel~kheid 
zag (iemand had ze inmiddels "in het echt" meegenomen), ver
wierp ze dat idee weer. Dom, naar laten bleek •• 
De vraag van Frans of iemand de naam van de "parkieten" wist, 
leverde enkele reacties ••••• en de oplossing op. 

De eerste was van de heer Dr. F.M.Muller, botanicus, die Els ver
telde, dat het een Asclepiassoort was. H~ had een plaatje met de 
vruchten ervan in een boek gevonden. Asclepias is de lat~nse 
naam voor de Z~deplantfamili e . Welke Asclepias het precies was, 
wist h~ ook niet. Els zochtali e bomen- en struikenboeken door . 
Gee n spoor van een struik met zulke vruchten! Ook niet in boe
ken over mediterrane en tropische bomen. Wel Asclepiassoorten, 
maar alleen planten. Daarna informeerde z~ b~ de voorzitter 
van de KNNV die directeur van de Hortus in Utrecht is. "Zo'n 
struik kende hij niet". 

Toen verscheen Rudie Heideveld aan d e deur bij Els . " Ik kom voor 
dat stukje van Frans van Noorden over die "parkieten" zei hij. 
En h~ vertelde het verhaal dat hier volgt: 

" PARKIETEN" 

Naar aanleiding van het verhaal "parkieten'' van Frans van Noorden 
schoot mij het volgende verhaal in gedachten. Vooral toen ik de 
tekening van de parkieten aan de glasrand zag, dacht ik b~ mezelf, 
"Waar heb ik die meer gezien"? Opeens wist ik h et; Eind zomer 
199 1 was ik b~ m'n ouders in Wapenveld , toen m~n moeder opeens 
riep: " Heb ik geen mooie parkieten gekregen? " En inderdaad zij 
had net zulke " parkieten" aan de glasrand hangen als Frans van 
Noorden beschreef in z~n artikel. Heel mooi en erg uniek, want 
ook ik had ze nog nooit eerder gezi en . Maar, zoals zo vaak, er 
wordt verder geen aandacht aan besteed, zodat na verloop van t~d 
de parkieten inéén schrompelen en verdw~nen in de prullebak. Was 
het niet dat Frans van Noorde n met z~n artikel kwam, dan was dit 
voorval in de prullebak gebleven. Maar nu had de "parkietenteke
ning" mij opnieuw aan het denken ge zet. Ik vro eg mijn ouders waar 
(van wie) zij indertijd de "parkiet e n hadden gekregen . Gelukkig 
wisten z~ dit nog en het duurde dan ook niet lang of ik zat b~ 
de familie die de bezitter was van de "parkietenstruik". 
Ik stelde m~ voor en vertelden wie ik was en waarvoor ik kwam . 
De man des huizes schoot in de lach en vertelde z~n verhaal. 
" Wee t je", zei hij " waarom ik jouw vader die parkieten heb mee 
gegeven?" Nee , ik kon mij daar geen voorstelling van maken. " Nou", 
zei hij, "ik gaf jouw vadt::r die parkieten mee in een doosje en 
dan moest h.ij thui s gekomen zeggen: "vrouw, ik heb nog een paar 
parkieten erbij ~ekocht". Die man zag de reacti e van mijn moeder 
natuurl~k al voor zich. Hoe die reactie werkel~k geweest is, ben 
ik nooit te weten gekomen, wel hoe die "parkieten" nu bij mijn 
ouders thuis waren gekomen. 
Na dit inleidende verhaal kwam het verhaal waar ik eigenl~k voor 



kwam, nl. of men de parkietenstruik nog bezat. Dit was inderdaad 
het geval. Zien kon ik de plant, het was nl. een vaste plant niet, 
want de bovengrondse delen waren al afgestorven. 

De plant werd volgens zeggen, ca. 75 cm. hoog en had bolvormige, 
lilablauwe bloemen. Deze bloemen ruiken lekker en trekken veel 
bDen aan. Later groeien hier de parkieten aan. 

De plant komt waarschDnlDk uit subtropische streken, want hD 
loopt in het voor jaar laat uit en sterft in het najaar weer vroeg 
af. Toch is de plant winterhard, want de man bezit de plant al 
vele jaren. Doch sterk woekeren, zoals in het artikel wordt be
schreven doet de plant .niet. 
Ik heb een hele tDd met deze mensen gepraat en kan nu met trots 
zeggen, dat ik aankomend voorjaar de trotse bezitter word van 
een heuse "parkietenplant". Mij is nl. een stukje plant toegezegd. 
Dus wil men "parkieten" zien, dan moet men aankomend jaar bij mij 
in de tuin komen kDken. R d' H ·d ld u l el eve • 

In ZDn mondelinge beschrDving had Rudi ook nog verteld dat de 
plant (dus nièt struik of boom, waar we naar gezocht hadden!) 
melksap had, zo veel zelfs, dat het bD beschadiging langs de 
plant naar beneden droop! Lange smalle bladeren had de plant •••• 

Toen kwam Els weer in actie. Melksap? En een plant dus, geen 
struik; zou het toch een Asclepias ZDn? Toen de ouwe trouwe 
Heimans- en ThDsseflora opgeslagen. Laat de nlant nu, met vrucht 
en al op blz. 960 beschreven en getekend ZDn en gewoon ZDdeplant 
heten! Toch familie van de Engbloem dus. De pagina + familie 
beschrDving vindt U hieronder. Let op de vrucht en en de bDzondere 
bestuivings mechaniek! 

ZIJDEPLANTF AMILIE 

Asclepiadaceeën,,Asclepiadaceae 

Een uitgebreide familie van merendeels tropische planten, met meestal 
kruiswijs staande bladen en een, bij vele soorten, vergiftig melksap. Er 
zijn 2 stampers, die echter van boven in een grote 5-kantige stempelknop 
zijn samengegroeid (zie fig.), die aan zijn onderzijde de eigenlijke 
stempelvlakken draagt . De 2 koker;;ruchten bevatten talrijke zaden, 
meestal met fraai zaadpluis. 
Van alle andere planten, behah·e van de Orchideeën, onderscheidt deze 
familie zich door het bezit van stu ifmeelklompjes (polliniën); hiervan 
bevatten de 5 helmknoppen er elk 2. Ze zitten 2 aan 2 (van twee naburige 
meeldraden) door miJdel van steeltjes vast aan gespleten "klemmetjes", 
die losjes aan de stempelknop zijn bevestigd en zó geplaatst, dat Of de 
zuiger, àf een poot van het bezoekende insekt er door ingeklemd moet , 
worden. Zie fig., ook volg. blz. Trekt het dier zich terug, dan wordt het 
klemmetje van de stempelknop losgerukt en de beide stuifmeelklompjes 
gaan mee. Bij bezoek aan een volgende bloem wordt het stuifmeel dan 
op de stempel overgebrachr. 

Geslacht: Zijdeplant, Aseleplas 
Bij dit geslacht zijn de klemmerjes ook aan het begin van groeven in de 
stempelknop geplaatsr. Bij het lopen over de gladde, tot een scherm 
veremgde bloemen glijden de bezoekende insekten telkens met hun 
poten in zu!J.: een groef en nemen bij het terugtrekken daarvan de 
stuifmeelklompjes mee; zie fig. Dit geschiedt voornamelijk door biien 
en wespen. Zwakke insekten kunnen zich vaak niet losrukken en komen 
om het leven. 
Zie ook de opmerking aan het einde, blz. 961. 

a. Bladen kruiswijs, langwerpig eirond, van achteren grijsachtig 

behaard. Bloemschermen enigszins overhangend. Bloemen 
r?odachtig, met sterke honinggeur. Vergiftig. Juni-aug. l iit 
N.-Amenka . Tumplant, soms verwilderd. 

~ Zijdeplant , A. -~vriaca L. 
(A. conzuti Dcsne) 

h. Bladen kruiswijs of in kransen van 3, smal, onbehaard. Bloem
schermen 2 aan 2 zijdelings geplaatst, rechtopstaand. Bloemen 
rood. Tumplant. Aug., sept. Uit N. -Amerika. 

4 Rode Zijdeplant, A . incamar a T .. 

c. Plant ruwha_rig. Bladen meestal verspreid Iängs dt stengel (dus 
met kruiSWIJS of m kramen), smaL Bloemschermen aan de 
toppen der stengels. Bloemen oranje, welriekend. Tuinplant. 
Aug., sept. Uit N.-Amerika. 2i Knolzijdeplant, A. tuberosa L. 

Op de verschillende Zijdeplant-soorten leeft de rups van de 
\1onarchvlinder, Danaüs plexippus, een beroemde -'\.merikaanse 
trek vlinder, die herhaaldelijk aan de Atlantische kust van Europa 
IS waargenomen, waarschijnlijk als verstekeling op schepen mee
gekomen. 



Ook het bekende Lantaarnplantje hoort in deze familie thuis. 

Inmiddels had ook Mevrouw Thea Colomb~n niet stil gezeten. Ze 
had Het Loo opgebeld. Daar konden z~ haar precies vertellen dat 
het de vruchten waren van de Z~deplant, Asclepias syriaca. 

Thea leerde van Het Loo ook:" à.e ze planten kunnen gezaaid, 
gestekt en gescheurd worden". 

Zo zie je maar, dat je in de KNNV met vereende krachten toch 
tot de goede naam kunt komen! 

Redact ie. 

·,~--
',t.- ,, 

Deze aantekening stuurde de schr~ver ons n.a.v. het artikeltje 
van Mevr. Remroelts in de vorige " Natuurklanken" over N.Amerika, 
getiteld "Vreemde Geluiden"~ 

Dr. G-oLF'STROOM 
"Er is een rivier in de oceaan. Bij de ergste droogten houdt 
z~n stroom nooit op en zelfs de geweldigste regens doen hem 
niet overlopen. Z~n oevers en z~n bodem worden gevormd door 
koud water, terw~l de stroom zelf warm is. De Golf van Mexico 
is z~n bron en h~ mondt uit in de poolzee. 
Deze rivier is de Golfstroom. Er is op de hele aarde geen twee
de waterstroom zo majestueus. Z~n snelheid is groter dan die 
van de Missisippi of van de Amazone en zijn watertransport meer 
dan duizend maal zo groot. Z~n wateren z~n van eeri indigo-blauwe 
kleur •••••• " 
Aldus M.F. Maury, een Amerikaans zeeofficier, in z~n beroemde 
boek van 1855 "The Physical Geography of the Sea and its 
Me teorology". 

De naam Golfstroom (Gulf Stream) voor deze stroming was overi
gens al veel langer in ge~ruik. H~ komt o.a. al voor op een 
zeekaart van 1770. Z~n naam dankt deze warme stroom aan het 
feit dat h~ uit de Golf van Mexico stamt . H~ stroomt vandaar 
door de Straat van Florida en buigt dan noordwaarts om ,langs 
de oostkust van de V. S . Vanaf 350 NB, bij Kaap Ratteras, zwenkt 
de stroom verv olgens van de kust af. Uit het noorden dringen 
zich dan koude wat eren - uitlopers van o.a . de Labradorstroom -
tussen de kust en de Golfstroom, die zelf v ervolgens de At
lantische Oceaan scheef gaan oversteken, richting Europa. 

Waarom ik hier dit verhaaltje houd? Om eraan te herinneren dat 
je niet kunt zeggen dat er ergens " een go l fstroom " loop t en 
dan helemaal niet van een "kou de golfstroom" kunt spr eken , zo
als in het stuk "Vreemde geluiden" in het vorige nummer van 
Natuurklanken te leze n strand. "Golfst r oom" is een eigennaam 
die te danken is aan de Golf van Mexico en geen soortnaam . Er 
is ~aar één Golfstroom (met hoofdletter), de Golfstroom . 
-Ik heb het niet kunnen laten hierop even te attenderen. 

Pier Groen . 
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Op 23 oktober 1992 werd ik opgebeld door de hr. J . Vahl te 
Vorchten . De hr. Vahl meldde mij dat tussen Heerde en Veessen 
in de weilanden een witte reiger bij Blauwe reigers verbleef. 
Mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt, aangezien de hr. Vahl 
als agrariär veel buiten is en de vogels erg goed kent . 
De volgende morgen ben ik uiteraard direct naar de Kerkdijk 
gegaan om na te gaan of de witte reiger een Grote zilvereiger 
was. Na een kwartiE~rtje zoeken zag ik indE::rdaad een Grote 
zilverreiger in de directe nabijheid van enkele Blauwe reigers 
op het talud van de Terwoldse Wetering. De Grote zilverreiger 
fcHnageerde later samen met de Bls.uwe reigers in een weiland 
dat op 23 oktober gemaaid was. 
Met de telescoop kon ik de reigers goed observeren. Aangezien 
de Grote z.ilveru.dger geen donkere c:;navel had, moet het een 
nog niet volwassen vogel geweest zijn . 
Gedurende een week heeft de Grote zilverreiger vertoefd in het 
Achterste b~oek bij de Kerkdijk. Het du1.n-de echter niet lang 
of de zilve~reiger werd door een medewerker van Staats
bo:3beb.eer( H . Rak e gesignaleerd Hl de \.velsumerwaarden ter 
hoogte van de Houtweg onder Oene Ook hier verb leef de vogel 
meer dan een week. 
Waarne~ingen van Grote zilverreigers zijn in het IJsseldal erg 
schaars, aangez:i.en deze fraaie vogelsoort nog) niet in de 
IJsseluiterwaarden broedt. Het aantal waarnemingen op de 
Noord-Veluwe en in de rest van Nederland verloopt in een 
sneller tem9o, aangezien naast de bekende broedplaat sen in de 
Oostvaarderplassen bij Lelystad in 1992 ool~ een paar geb roe d 
heeft in het Naardermeer . Met de reeds uitgevoerde natuuront
wikkelingsplannen in de D<JlHSe \-vaard.--::n bij Wijhe en 1n de 
uiterwaarden het Engelse Werk bij Zwolle en de geplande nieuwe 
plannen bij Veesse n en Wel sum, is de hoop _gevestigd dat de 
Grote zilverreiger in de uiterwaarden zal gaan broeden. 
Hoe lang het zal duren voordat een paartje een nest zal bouwen 
en jongen g r·oot z al brengen, h ·.=::flg t in hoge ma te af van de 
financiering van alle plannen. Wanneer de uiterwaarden eenmaal 
vergraven en heringericht zijn, treedt vrij snel moerasvorming 
op en ontstaan enkele jaren daarna wilgenbos sen die gezamen
lijk een goed biotoop zijn voor zi~verreigers. 
\.Vaarnemi n9E.'n van ::ilver·rr:= .i gers worde n met belangstelling 
tegemoet gezien ( 05 783 - 1459 ) . 

Adri.e Hottinga. 



PADDESTOELENEXCURSIE OP HET LANDGOED STA VERDEN, 
MET AN WESTERWEEL. . 

zondag, 25 oktober 1991 

In excursieverslagen lees je dikwijls iets in de geest van "Dit moet geen 
saaie opsomming van namen en toenamen worden." Daarom zal ik de "officiele" 
vondsten als sluitstuk van dit schrijfsel laten dienen, en me nu bepalen tot 
wat ik, als leek, het treffendst vond. Ik heb goed geluisterd en hoop geen 
grove fouten te maken. 
Bij het opzoeken van de Latijnse namen, samen met Agnès, is mijn ontzag voor 
mycologen nog weer gegroeid. Paddestoelen die, volgens mij, onderling treffende 
familiegelijkenis vertonen, hebben meestal niets met elkaar te maken. 
Over de Russula's had ik van Albert Sieders al geleerd, dat ze over het alge
meen witte sporen hebben, en broos vlees dat kruimelt, maar niet splijt. De 
stelen breken makkelijk, overdwars, "als krijtjes". 
Van de ongeveer zestig soorten die in Nederland voorkomen vonden we er vijf: de 
Geelwitte-, de Grofplaat-, de Braak- ,de Duivelsbrood- en de Beukerussula. 
De drie laatste soorten moeten bijzonder scherp smaken, maar de regen had dit 
verschijnsel blijkbaar drastisch verdund en de scherpte weggespoeld. 

Er stonden veel Gele stekelzwammen, wat leuk is, want algemeen zijn die 
niet. Dank zij de duizenden kleine piekjes onder de hoed waren ze makkelijk 
herkenbaar, wat niet gezegd kon worden van een heli?boel andere soorten die, 
verzadigd van hemelwater, hun specifieke kenmerken goeddeels verloren hadden. 

De Witte bultzwammen die we vonden, zagen onveranderlijk groen van de 
algen. Ik vraag me nu af, of die algenvorming zicl;l beperkt tot deze zwam en of 
daar - in het bevestigend geval - een verklaring voor bestaat. 
Een bijzondere vondst vormde de Dikrandtonderzwam. Twee exemplaren troffen we 
aan, een met een doorsnee van zeker 20 cm. Ofschoon hij in de boekjes vrij al
gemeen genoemd wordt, waren er toch doorgewinterde paddestoelenmensen die ze 
nog nooit gezien hadden. 
Henk van Woerden wist over Tonderzwammen te vertellen, dat die vroeger tot 
poeder werden vermalen. De zo ontstane, bijzonder licht ontbrandbare substantie, 
werd gebruikt bij het vuurmaken-oude-stijL Een heel klein von~.;je was genoeg om 
de massa tot smeulen te brengen, en de naam tondeldoos moet aanvankelijk tonder
doos geweest zijn. Bossen waarin de Tonderzwam voorkwam waren beduidend kost
baarder dan andere. 

Vroeger dacht ik, dal alles wat min of meer plaat- of discusvormig op hout 
groeide een Elfenbank was. Helemaal fout. Elfenbanken, weet ik nu, zijn over de 
hele oppervlakkte even dik en hebben witte buisjes. 

Terug naar de wandeling. 
Op een Beukestebbe stond een strook Honingzwammen naast een samenscholing 

van Rode zwavelkoppen; een schitterende compositie, zelfs in de nattigheid. 
Rode zwavelkoppen groeien nooit op naaldhout, wat hen onderscheidt van de andere 
soorten Zwavelkop. 



Volgens mij word je, als je veel met paddestoelen omgaat, automatisch ook 
door de fotografie gegrepen. Een paddestoelenexcursie is feitelijk een kant en 
klare schat aan stillevens in de subtielste kleurschakeringen. Een combinatie 
van glanzend natte varens en Glimmerinktzwammen, herinner ik me. En een in de 
kiem gesmoord priegelberkje, waar zwermen Elfenbankjes in neergestreken waren. 

Een Oranje-gepukkeld takje bracht iemand op het dwaalspoor Meniezwammetje, 
maar An W esterweel drukte met een deskundige vinger op een van de knopjes en dat 
gaf mee en werd nat. Het waren dus Oranjedruppel(of drop)zwammen. 
Het zoeken naar Meniezwammetjes dat hierop volgde, werd beloond en zo kon ik 
zelf ook het verschil in rnijq vingers krijgen. 

Er was nog zo'n klein ukkepukkie, het Waaiertje. Zonder de prachtige 
dia's, die An op 8 oktober had laten zien, had die waarschijnlijk niet de aan
dacht gekregen die hem nu - terecht - ten deel viel. Het is werkelijk pure 
schoonheid, en zó fijntjes afgewerkt. Als bijzonderheid: de plaatjes staan 

paarsgewijs en sluiten zich bij slecht weer. Bij mooi 
weer gaan ze open en verlenen vrije doorgang aan de 
sporen. 
Er waren ook Witte oorzwammetjes die qua schoonheid 
eigenlijk niet onderdoen voor de Waaiertjes, vooral als 
ze zich in kleine rozetten geschikt hebben. 
Mede door de manier waarop An alle mogelijke details 
onder je aandacht bracht, moest ik telkens weer aan 
Albert denken, die op dezelfde, haast liefkozende manier 
over paddestoelen kon spreken. 

De vondst van de dag was geloof ik wel de Trechter
cantharel. An wist dat die in deze omgeving voorkwam, 
maar had er daags tevoren vergeefs naar lopen zoeken. 
Het had nog wat voeten in de aarde voordat hij met 
zekerheid op naam gebracht was. Feitelijk is het maar 

tra u.w~ een onooglijk paddestoeltje, en toch was de vreugde 
groot! 

We sopten verder en vonden de Gerimpelde korstzwam. Niets bijzonders, alweer 
volgens de boekjes, maar er was een foefje om hem te herkennen dat me aansprak. 
Beetjes simpel te verwerven zekerheid zijn goed voor het moreel van de begin-
ner. Kies een jong exemplaar van een mogelijk Gerimpelde korstzwam en druk de 
groeirand in. Komt er vrijwel onmiddellijk een rode verkleuring, dan zit je 
goed. Bloedt het niet direkt, dan kan je te maken hebben met de Eike- of de 
Dennebloedzwam. (Of met een korstzwam die niet alleen Gerimpeld maar ook oud 
is?) Verdere herkenningspunten liggen in meer hoedjes, meer korst, groeiplaat-
sen, kleur, beharing, etc., maar dat is allemaal wat moeilijker. 

Een ander steuntje voor mijn mede-leken ligt verscholen in de kleur van de 
Fopzwamplaatjes. Dit is een paddestoel die op een onnoemelijk aantal andere 
soorten kan lijken, maar de onderkant verraadt hem toch steeds weer. Die is 
zalmkleurig; heeft een rozig-paars zweem, werd ook gezegd. En dat moet hem dan 
duidelijk onderscheiden van de soort, die je aanvankelijk dacht te hebben. 

Ter afronding van dit verhaal nog het Moederkorn. _, · we aantroffen op 
oude grashalmen. Het ziet emit als een willekeurig teerachtig smeurtje, dat 
op honderd manieren kan ontstaan. De vertrouwenwekkende naam ten spijt, heeft 
het kwalijke eigenschappen, waarvan de onsympatiekste misschien wel is, dat het 
ook granen infecteren kan. Komt het in het meel terecht en je krijgt het bin-
nen, dan kan het je alle mogelijke delirium-effecten bezorgen. Een opstand die 
zich ooit in Nijkerk heeft voorgedaan, werd geweten aar- 1-;rood me t Moederkoren. 
Ook in een of ander Frans dorpje vielen naar verluidt vele slachtoffers. Die 
dachten, na het nuttigen van Moederkoren, dat ze in brand stonden, en sprongen 
massaal in een passerende rivier. Verdronken jammerlijk. 
Toch zitten er ook goede kanten aan. Volgens het grote Spectrum Paddestoelen-
boek worden en preparaten tegen migraine mee bereid en ook in de verloskunde 
wordt het nog toegepast. Eeuwen geleden al gebruikte men het om weeën op te wek
ken en dat zal de naam wel verklaren. 



En dan nu de "saaie opsomming": 
Gele stekelzwam - Sarcodon ( Hydnum) repandum. 
Tweekleurige vaalhoed - Hebeloma mesophaeum. 
Wortelende vaalhoed - Rebeloma radicosum. 
Heksenboleet - Boletus erytropus. 
Geelwitte russula - Russula ochroleuca. 
Duivelsbrood russula - Russula sardonia. 
Beukerussula - Russula fellea. 
Grofplaatrussula - Russula nigricans. 
Braakrussula - Russula emetica. 
Aardappelbovist - Scleroderma citrinum. 
Roestvlekkenzwam - Collybia maculata. 
Vettige diksteel - Collybia butyracea. 
Melksteelmycena - Mycena ga/opus. 
Bloedsteelmycena - Mycena sanguinolenta. 
Helmmycena - Mycena galericulata. 
Oranjegeel trechtertje - Mycena fibula. 
Zwartgroene melkzwam - Lactarius turpis. 
Witte bultzwam - Trametes gibbosa. 
Elfenbankje - Trametes versicolor. 
Dikrand tonderzwam - Ganoderma adspersum. 
Platte tonderzwam - Ganoderma applanatum. 
Witte tandzwam - Schizopara paradoxa. 
Paarse korstzwam - Chondrostereum purpureum. 
Paarse knoopzwam - Ascocoryne sarcoides. 
Rode zwavelkop - Hypholoma sublateritium. ;"f:...'!f{$~~"'-
Gewone zwavelkop - Hypholoma fasciculare. Ä~:-~..rl;:r ~\. ~;:~. 
H<?ningzwam~en - Armi/laria (Armillarielfa) mellea. . ' ·.i;;,>,~~ 
Witsteel franJehoed - Psathyrella hydrophlia. ;:. _ . ' ·:> ;""-.'~\)>. 
Oranje druppelzwam - Dacrymyces stillatus. ~;;_:;·' ,_ -'-) 
Meniezwammetje - Neetria cinnabarina. · ';. , , 
Waaiertje - Schyzophyllum commUne. ~~.,5 · ~~ 
Glimmerinktzwam - Coprinus micaceus. ·~-1 ~~ 
Schubbige bundelzwam - Pholiota squarrosa. c. n '''-'i-', . .; · . , 
P 1 · 0 d · ll 'd c-::'~""...::..._ -<o.u-v..c:~..L-L.l.wev.-. -orse emzwam - u emansze a mucz a. <f • 

Witte oorzwam - Crepidotus variabi/is. 
Trechtercantharel - Cantharellus infundibuliformis (tubaeformis). 
Geweizwam - Xylaria hypoxilon. 
Kleine stinkzwam - Mutinus caninus. 
Grote stinkzwam - Phallus impudicus. 
Fopzwam - Laccaria laccata. 
Amethystzwam - Laccaria amethystea. 
Verfomfaaide Satijnzwam - Entoloma ? ? ? ? ? ? 
Rookzwam - In geen van de beschikbare boekjes te vinden. 
Gele hoorntje - Calocera cornea. 
Parelamaniet - Amanita rubescens. 
Kastanjeboleet - Xerocomus badius. 
Gerimpelde korstzwam - Stereum rugosum. 
Eikebloedzwam - Stereum gausapatum. 
Rechte koraalzwam - Ramaria stricta. 

Tot slot nog enige technische details: 
Aantal op naam gebrachte vondsten: Zevenenveertig . 
Opkomst: Goed (33 deelnemers). 
Weersomstartdighedm: Slecht tot miserabel. 
Warme chocolademelk en pannekoeken:Dank zij kou en nattig-

heid dubbel lekker. 
Eindconclusie: LEUKE EXCURSIE! 

Micky Haselhoff-Marsman. 

-· 
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"Daar in de verte ligt ons vakantiehuis in de stralende 
zon!" Tijdens onze eerste wandeling in de buurt van die oude 
boerderij in MERKEM (Waimes) om de kennismaking met de Arden
nen te vernieuwen, lopen we er hogerop aan voorbij. Een stenig 
weggetje leidt ons naar de dichte sparrebossen van Houyire, 
waar een open plek met een bronnetje in zonlicht baadt. Veen
mos en wortelrozetten van Vingerhoedskruid. De sparrestronken 
zelf, want het is niet de eerste generatie bomen die hier 
groeit, zijn vaak getooid met een krans van Geelbruine plaat
jeshoutzwam, bij ons niet algemeen. En tenslotte kijken we nog 
even bij de zacht kabbelende Ruisseau des Fagnes; de Water
spreeuw laat zich op dit late uur niet meer zien • 
LANGS DE BAY'HON. . 

De nachtvorst biedt ons de volgende morgen gelegenheid tot 
het maken van schitterende landschapsfoto's en welgemoed rlJ
den we naar Ovifat om vandaar langs de stille weg naar de beek 
de 8ay'hon te wandelen. Vlak b1j de eerste doorwaadbare plaats 
(gué) vinden we al Paarbladig goudveil en Gele dovenetel. Het 
wordt oppassen, deze Grande Randonnée (Lange Afstands Wandel
pad) wordt op deze zondag vergeven van de A.T.B.'s (All Ter
rain Bikes). Schandelijk dat je je moet bergen voor de in vol
le vaart omlaag suizende fietsers; en dat nog wel op een 
internationaal erkende wandelroute. 

Bij de grote waterval kunnen ze niet komen. De rotsen zijn 
er van leisteen, veel rotsblokken in de beek zijn van zand
steen of kwartsiet. Daarna lopen we over de prachtig zonbe
lichte Fagnes langs de Bay'hon, die hier en daar bassins heeft 
uitgeslepen. Het blijft voor ons een raadsel waarom er veel 
schuim op de zijbeekjes meedrijft, boven is toch geen bebou
wing? Gulden roede, Stekelvaren, Struikheide, Bosbes, Ade
laarsvaren, Dubbelloof en Schaduwkruiskruid begeleiden ons 
over de met Pijpestraatjes getooide flauwe hellingen. Er zijn 
hier en daar Jeneverbessen aangeplant, er staan noq wat oude 
soortgenoten. Het schilderachtige pad door bruin verkleurde 
Adelaarsvaren en langs door de bessen roodgekleurde Lijster
bessen brengt ons bij de Vieux Chêne, een machtige oude eik. 

Dan lopen we te ver door in de sombere sparrebossen, keren 
op onze schreden terug en vinden op het weggetje naar Longfaye 
een picknickplekje op grote houtstapels. Hernieuwde kennisma
king met voor ons Veluwenaren wel bekende paddestoelen als 
Dennemoorder, Helmmycena, Zwavelkop, L~emhoed, soorten Bundel-
zwammen en Honinqzwam. · 

In een luisterrijk café pogen we onze krachten weer op peil 
te brengen om na het diepe dal bij de oude wat e rmolen van de 
Bay'hon de tocht naar Ovifat te kunnen voltoo ie n. 
DE HAUTES-FAGNES, EEN BELEVENIS. 

De volgende morgen stappen we al vroeg uit bij de uitzicht
toren van Botrange om een tocht uit een recente wandelgids na
bij de bovenloop van de Roer (die van Roermond!) te onderne
men. Na de deftige sparrelanen staan v4e opeens voor een hek: 
"zone C" en daar mag je zo maar niet in. Maar onze wandelgids 
uit 1990 dan? Dus gaan we het stenige pad met de grote geader
de veldkeien op over de noq door ochtendnevels omfloerste 
goudgekleurde Hautes Fagnes. In de verte het verbrande bos, 
d a t w e r.1 o g k e n n e n v a n e e n v r 1) e g e r e a f d e l i n g s e x c u r s i e , t o e n w e 
samen het "Lied van de Helle" toonzetten. Net als de paadjes 
diep worden, komt er een boswachter aan, kennelijk opgepiept, 
en die wijst ons onverbiddelijk terug. Maar het blijkt een 
aardige man te zijn, die ons breeduit vertelt van de planten, 
zoogdieren en vogels in het streng beschermde gebied. Hij 
wijst ons de weg naar de bron r1 en van de He 11 e. 



Er is daar veel veranderd: destijds was het een zware tocht 
door het natte en verredelijke hoogveen , nu lopen we over een 
stevig plankier. Misschien een beetje te smal voor het wandel
wagentje, maar ieder is er toch qekomen. Pijpestraatje en . zeg
gesoorten vormen de hoofdschotel, allerwegenook Veenmo~i 1n de 
loop van de tocht noteren we Eikvaren, Struikheide, RlJSbe~, 
Bochtige smele en langs de rand van het bos een enkel beukje, 
Brem en een lage wilgensoort. 

Het is noq een heel eind om terug te keren, nu weer over de 
venige bode~. Als we het natuurterrein verlaten is helaas de 
geschilderde Zevenster, logo van het Faqnesres e r va at, de enige 
van deze soort, d1e we vinden. De ongelofelijke toename van 
het toerisme, oorzaak ván het afsluiten van grote delen van de 
Fagnes, heeft wel een gunstige invloed op de openstelling van 
het Café de Botrar1ge, eertijds in oktober gesloten. Daar be-
s 1 u i t en we , w e e r op v e r h a a 1 gek omen , o ;;1 he t n i e uwe museum , 
vlak bij, te gaan bezoeken en dat kan ik iedereen aanraden. 

LANGE VOETTOCHT. 
Voor onze laatste dag hadden we een heel ander landschap be

waard: dat van een grotere rivier en wel een tocht om en nabij 
de Salm. We zijn begonnen bij het ons vertrouwde kasteel van 
Wanne~ Over schilderachtiqe paden door veld en bos lopen we op 
Spineu af. Het Vingerhoedskruid staat hier en daar nog in 
bloei. Ook hier is de bbsbodem overdekt met Adelaarsvaren, nu 
geel gekleurd door de vroege zon. Een Buizerd zweeft over de 
velden en we worden verrast door een bloeiende Egelboterbloem. 

Over de Salm vinden we een pad door een kaalslaag en daar is 
het even pauzeren. Als we verder gaan bli,jkt de weg dood te 
lopen en dan klimmen we door de laqe struiken omhoog tot we 
op de, op de stafkaar t vermelde, Grande Rand onné e komen. Even 
later een roep: "Paula is weg!" Een klein half uur later is ze 
terecht, even achtergebleven miste ze de klim naar boven. 

De koeien bij het 1n verb o uwing zijnde klooster staan stom 
te kijken naar het vreemd uitrJedoste gezelschap, dat zich op 
de grashelling nederz et om te picknick en. De foto's zulle n het 
uitwijzen. Voorb ij de mooie uitzichten bij Cr <';,J -Halleux komen 
we op een fraai landweggetje met bloeiende Grasklokjes. Een 
paar mannen zijn op onbegrijpelijke wijz e bezig he t pad te 
verbeteren , zou de koning morgen langs komen? Ring mussen, 
Lijsters en Koperwieke n kunnen we goed beki jken, maar waren 
dat daarginds werkelijk wel Kiekendieven? 

Langs de weq met gele stippen lopen 1<1e in de richting van 
het Natuurvri ende nhuis van Logbi~rmé, waar we 's morgens de 
auto hebb en neergezet. Het lS nog een heel eind; Vrouwenmantel 
en Karwij w1jzen t1ier or een andere bodem in dit lovenswaardi
ge stuk ,ll,rd en nen. Vermoeid karnen we bij de aut o's. Er \'lacht 
ons thuis een uitqebreide maaltijd van cheff in -kok Paula, voor 
we in de gezellige huiskamer napraten over onze belevenissen 
en overgaan tot spe lletjes , door de lieve jeuqd meegenomen. 
KLIMMEN EN KLA UTEREN. 

De laatste ochtend gaa~ we naar d e snel stromende Hoeqne. 
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Bij de betonnen nepbrug van de Passerelle du Centenaire begin
nen we aan een moeizame, maar voldoening gevende tocht over 
rotsblokken, gladde boo~wortels en langs steile hellinkjes. 
Het is eigenlijk no~ een wonder dat we op de terugweg via een 
verlaten spoorwegtracé op het afgesproken uur weer bij ons 
h u i s z i j n . I n g e m e e n s c h a p o e 1 i j k e a r b e i d 1'1 o r d t d e b o e 1 a a n k a n t 
gemaakt en kunnen we vertrekken met een fijne herinnering aan 
een geslaagde herfstvakantie van de K.N.N.V. 

Oik Koopmans. 
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Na een stukje wandelen kwamen we bij een hek, waar een bord stond. Op dit 
bord stond, dat het verboden was zonder gids het veen in tegaan. Maar toch 
deden we het. Toen kwam er een boswachter. Hij zei dat we terug moesten 
gaan. Hij . wees ons de weg waar we wel mochten wandelen. Deze andere 
wandeling ging heel lang over een planken pad. Opeens zag ik olie op het 
water. Maar toen zeiden ze dat het b~kteriën waren. Ook stonden er planten 
die beenbreek heten. Vroeger dachten de boeren: Als deze plant gegeten werd 
door de koeien zouden ze hun been breken. Toen kwamen we bij een beekje die 
de Helle heette waar Henk bijna met zijn wandelwagen in reed. Gelukkkig kon 
Els hem nog net met de wandelstok tegen houden. En eindje verder op gingen 
we op een boomstam zitten en aten ons buikje rond . Na een heel lang stuk 
los planken pad kwamen we bij een hek waar we op de heenweg ook al hadden 
gezeten. Daarna gingen we in een restaurant wat drinken. Hier was het 
hoogste punt van België 694 meter. Achter het restaurant stond een uitkij~
torentje, van 6 meter hoog. Daar klommen we op. Boven op dit torentje stond 
een brok steen van één meter hoog. Hier ging ik op staan, dus stond ik 701 
meter hoog. Daarna gingen we naar het Natuurparkcentrum . Daar was een 
paddestoelen tentoonstelling. We gingen nog even bij het grote houtvuur 
zitten, en toen kreeg ik het erg warm. Toen we daar weg gingen zagen we een 
tekkeltje. Toen moesten we er aan denken dat in het wandelboekje stond dat 
je wel 20 cm in het veen weg kon zaken moesten we erg om dat tekkeltje 
lachen . 

van Jauke Plat, 9 jaar 

TE KOOP aangeboden practisch nieuw~ 
bergschoenen, maat 40/41. NieuwprUs 
f. 350. - VraagprUs f. 100 .-
tel. 038- 541204. 

" Ik wil wel terug naar de natuur maar niet lopend" 

H. Beuvink. 
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Zondag 22 november. Het was een sombere, donkere en bewolkte 
dag. Dat was wellicht ook de reden dat er maar 8 mensen kwamen 
opdagen bij het verzamelpunt in Epe. Daar kwamen Gerard Plat, zijn 
vrouw en hun kinderen nog b~. Z~ stonden te wachten op de par
keerplaats aan de Sp~kweg in Flevoland. 
Nadat we de auto's geparkeerd hadden op de Bremerbergd~k, waar 
meteen al een Buizerd op een betonnen paal zat en wat S~sjes een 
Zwarte els invlogen, z~n we naar het Sp~kstrand aan het Veluwe
meer gelopen. Eerst in noordel~ke richting. Daar zagen we enkele 
Aalscholvers, Grote mantelmeeuwen (vleeskleurige poten), Kleine 
zwanen en één Zwarte zwaan. Deze verbleef hier volgens Gerard 
het gehele jaar en het betrof hier vermoedel~k een ontsnapt ex
emplaar. Toen hier verder niet veel meer te zien was, z~n we te
ruggegaan en daarna in andere richting langs het strand gewan-
deld. -

Els bad in het begin gevraagd of we van alle struiken en bomen 
die we zagen een blad wilden verzamelen, die we dan later op de 
middag m.b.v. een boek op naam konden brengen. Zo gezegd, zo ge
daan en vooral Jolien en Hauke begonnen driftig te verzamelen. 
B~ een Wilde liguster vertelde Els dat je kon zien dat er vogels 
van de bessen hadden gegeten, omdat er op de grond nl. uitwerp
selen lagen waarin je duidel~k de zaden (pitjes) uit deze bessen 
kon zien. Aktieve zaadverspreiding, onbewust uiteraard. 

Later op de middag kwamen we maar liefst op 21 soorten struiken en 
bomen, te weten: Meidoorn, Wilde Liguster, Duindoorn , Sporkehout, 
Hazelaar, Zoete kers, Gewone es, Katwilg, Els (Zwarte en Grauwe), 
Beuk, Esdoorn (Gewone, Noorse en Veld), Eik (Mos, Zomer en Ame
rikaanse), Populier' Witte, Canada en Ratel) en de Veldiep. B~ 
de Veldiep zagen we ook exemplaren met kurkl~sten aan de takken. 
Dit komt voor b~ Veldiepen die als struik in 
cultuur z~n eL aan de worteluitlopers en 
waterloten van bomen. De zgn. "Kurkiep" is 
geen aparte soort of variëteit: 

'> i/ k . , , L 
:o~ lwj~j's van ck x3n . ~"UV rep --~~~ cnr€9e -

t'Tlct ti·~ b~ :te t met kurk Lt.j 5 ten. 

kurkvorming kan bij uiteenlopende vormen en bastaarden van de 
Veldiep optreden en is sterk individueel bepaald. 
De kurklijsten vormen een goede bescherming tegen vraat. 

Verder langs het strand zagen we nog Zilvermeeuwen, Kokmeeuwen, 
Wilde eend e n een groep van ca. 150 Grote zaagbekken. Zo'n grote 
groep had ik ook nog noo i t gezien. Ook waren er Futen aan het 
duiken, die geregeld met een visje in de snavel boven kwamen en 
deze na enig gemartel naar binnen werkten. Een mooi gezicht! 

• 
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Op een gegeven moment konden we 
niet verder langs het strand en 
ZDn we de dDk overgestoken om naar 
het "Bremerbos" te lopen. Via een 
omweg zouden we dan door dit bos · 
naar de auto's lopen. Voordat we 
daar waren, was er echter nog een 
hoop te zien. Met in het bos na
tuurlDk~ •...• paddestoelen. 
Het zou te ver voeren om ze alle
maal te noemen, maar de belang
wekkendste waren wel: de Roodpo
riehoutzwam, Witte kluifzwam, Flu
weelpootje, Elfenschermpje, Gewei
zwammetje, Paarse knoopzwam, Myce na 
clayularis (op schors, zeer klein, 
2 mm.) en een prachtig exemplaar 
van de Gele trilzwam. Overigens 
zagen we niet alleen in het bos 
paddestoelen, op het strand vonden 
we op een bult met oud gras het 
Halmruitertje. Op bladeren van de 

Esdoorn zagen we de Zwartevlekziekte. 

Boven in de bomen zagen we in het Bremerbos nog Pimpel- en Matkop
meesjes en Goudhaantjes en Marianne en ik zagen nog een Havik 
vliegen. Dat kwam omdat WD als eersten het bos uit kwamen lopen 
naar een meer open stuk, dat heeft dan zo z'n voordelen. Langzaam 
aan begon het te regenen en bovendien begon het al te schemeren . 
De chauffeurs ZDn vooruit gelopen om alvast de auto's op te ha
len en daarna op weg naar Elburg om soep te eten. 
In café-restaurant "De Haas" hebben we wat gedronken en soep ge
geten. Een enkeling uiensoep (erg zout) de meesten echter snert. 
De snert-compleet was ècht compleet met een halve rookworst en 
roggebro od met spek . Unaniem waren we van mening dat de snert 
uitstekend smaakte . Zoals al gezegd hebben we ook nog met behulp 
van een boek de bladeren van de struiken en bomen op naam ge
bracht en no~maals van de mooie kleuren en vormen genoten. 

Het einde naderde, de soep was op en ondanks het grauwe weer was 
het géén snert-excursie (of toch wel?) . 

Marcel Langevoort . 
P.S. Een zwammetje op dode elzetakken, een beigegeel geval

letje dat als een soort knotszwammetj e op het hout zat, 
is gedetermine~rd door Atte v.d. Berg als: 

Macrotyphala fitul osa 
HD is niet algemeen, maar in de polder op verscheidene 
plaatsen gevonden, ook door hemzelf • 

HET BESTUUR VAN DE STICHTING TOT 
BEHOUD VAN DE VELUWSE SPRENGEN 
EN BEKEN WENST U ALLEN EEN HEEL 
GOED 1993 



deel 1I 
Fal ~ter bo 

Na drie dagen RÜgen, z~n we op zondag 27 september overgestoken 
naar Zweden. Het was een sombere, nevelige dag. Nog voordat we 
een half uur gevaren hadden, was RÜgen reeds uit het zicht ver-
dwenen. 
Toch viel - er vanaf het zonnedek genoeg te zien. Gedurende de 
hele reis kwamen er steeds kleine groepjes zangvogels uit het 
"niets" aanzetten om even uit te rusten op de- naar het noorden 
varende veerboot. 

Witte kwikstaarten die trippelen op het dek en een Roodborst die 
beschutting zoekt tussen de reddingsboten. En verQer nog Koolme
zen en Rietgorzen die broederl~k naast elkaar op de reling zitten. 
Maar opeens z~n ze weer weg, hun weg vervolgend over de - z~ker 
in hun ogen - onmetel~ke zee. Kleine hooguit 20 gram wegende 
wezentjes die op eigen kracht honderden kilometers overbruggen . 
Een bewonderenswaardige prestatie, om van trekvlinders nog 
maar niet te spreken! 

Laat op de middag komen we in 'I'relleborg aan, de zuidelijkste 
stad van Zweden. En dat is te zien: op diverse plaatsen z~n hou
ten kuipen met palmboompjes langs de weg gezet. De palmboompjes 
brengen ons echter niet van de w~s, we zetten gel~k koers naar 
Falsterbo. 

Falsterbo ook wel het Wassenaar van Zweden genoemd - ligt aan 
het uiteinde van een ca. 10 kilometer l ang schiereiland, dat 
naast grote villadorpen en golfbanen, ook een schietterrein, 
veel bos, weilanden, heide en een srr.alle duinstrook herbergt. 
Een vr~e kampeerplaats is er ook; al jaren de favoriete over
nachtingsplek van horden vogelaars. En terecht, want de ligging 
van deze "camping " is ideaal: in de beschutting van hoge beuken 
en op een steenworp afstand van de Oostzee. Ook 's nachts valt 
er wat te beleven, wanneer een halftamme vos en een dikke kater 
hun kostje tussen (e n soms in) de tenten trachten op te scharre
len. 
's Morgens vroeg opstaan, om t~dig aanwezig te z~n op het uiter
ste puntje vari Zweden. Want het is vaak dringen geblazen op dit 
smalle strookje land tussen golfbaan(!) en de zee. 

Heb je eenmaal een goede plek gevonden, dan kan het kijken be
ginnen. Ondanks de berichten, dat het in t~den nog niet zo 
slecht is geweest, kunnen er geregeld leuke waarnemingen worden 
gedaan. 

De op è_e punt groeiende Hondsrozen zijn om te beginnen "royaal 
gev;ul d" met Gou dhaa.nt jes, die de over st eek naar Denerr:arken 
nog even willen uitstellen. Ook de vogelsoorten die het ondiepe 
kustwater met z~n uitgestrekte zandplaten bevolken , sch~nen 
geen haast te hebben. Dager. achtereen wordt het beeld bepaald d 
door rustende en fourag~r~nde Bergeenden, Middelste zaagbekken, 
Slobeenden, Smienten, Brilduikers, Eidereenden en Kuifeenden, 
terw~l op de zandplaten zich ondermeer Bon~strandloperi Zilver
plevier, Tureluur en Groenpootruiter ophouden. 

.. 
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Toch moet dit vaste clubje goed in de 
aten worden gehouden , want af en toe 

versch~nen er nieuwkomers, waaronder 
interessante soorten als Grote zeeëend 
en Zwarte ruiter. · 

Nauwlettendheid is ook het devies voor 
de vogels die je heel in de verte op 
degolven van de zee ziet dr~ven. Want 
n~ast Eidereenden z~n er met behulp 
van de telescoop ook Parelduikers en 
"(',:reoorde futen" die later toch Rood
halsfuten bleken te z~n, opgespoord • 

De meeste aandacht gaat echter uit naar 
de vogels die in kleine dan wel grote 
groepen over je heen komen vliegen. 
Dit is trek in de ware zin des woords! 
Met name het trekgedrag van enkele 

vogelsoorten die je normaliter alleen in kleine aantallen in 
het binnenland ziet, heeft op m~ veel indruk gemaakt. 
Wat te denken van groepjes Boomleeuweriken die zacht roepend de 
kustl~n vo lgen , of twee Klapeksters die in een golvende vlucht 
komen aanzeilen om nog maar te zw~gen van een boven de duinen 
zwalkend e Zwarte spec ht. 
Maar ODk de grote vluchten van algemene soorten als Houtduif , 
Roek, Kauw, Zangl~ster en Koperwiek z~n een lus t voor het oog. 

Tegen half tien wordt het rustiger op de punt. De meeste voge
laars verplaatsen zich dan naar het binnenland. De heide ten 
oosten van Falsterbo is b~voorbeeld b~zonder geschikt om nader 
kennis te maken met de ro ofvogeltrek. Deze vindt met name midden 
op de dag plaats , omdat de vogels dan optimaal gebruik kunnen 
maken van de thermiek om zich te verplaatsen. Onder ideale om
standigheden (warm, rustig weer) kan de lucht helemaal vol 
zitten met cirkelende Buizerden. 
Helaas hebben we dit niet mogen meemaken. Doordat het in Zweden 
heel lang goed wee r is geweest, ontbrak voor veel vogels de 
noodzaak om eind sept ember op trek te gaan. Dit neemt echter 
niet weg, dat we wel een indruk hebben gekregen van het fenomeen 
vogeltreko 
Op de rug liggend hebb en we enige t~d met de verrehljker het 
luchtruim afgezocht. En dan bl~kt er toch nog heel wat in de 
lucht te zitten: tientallen Buizerden en Ruigpootbuizerden (her
kenbaar aan de grote zwarte polsvlekken) een enkele Sperwer, 
enige Tor envalken en als klapstuk een Roodpootvalk. 

Je buurman opmerkzaam mak en op één van die vele r oofvogels is 
overigens een vak op zich. De vogels verplaatsen zich nu een
maal met grote snelheid en een exemplaar, dat net nog in het 
"blauw" zat, zit even later alweer in een wolk . 

In de binnenlanden van Skane is het ook goed roofvogels k~ken . 
Op veel plaatsen behee rsen Ro de wouwen, Blauwe kiekendieven en 
Ruigpo otbuizerden het luchtruim. 

Een vermelding waard is onze ontmoeting met een Steenarend. In 
Tyledalen (ten noorden van Yst ad) werden we door druk gebarende 
Zweedse vogelaar s uit de auto gelokt. We stapten uit en nog 
geen minuut later kwam er een Steenarend over. De Zweden hadden 
hier al uren op gewac ht! 

Tenslott e nog eni~e informatie over het ten noordwesten van S jÖbo 
gelegen " Krankesjon" Dit nabij een militair oefenterrein (ook 
Zui çi-Zweden is niet overal meer zo stil) gelegen ondiepe meer 
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is.een ideaal fourageergebied voor eenden (o.a. P~lstaart en 
Smlent) en gan zen (Grauwe gans). Vanaf een hoge uitk~ktoren 
kan men het gehele meer overzien. Met een beetje geluk ~~~gt 
m~n dan ook een traag over het water vliegende Visarend (broedt 
hler ook) in het vizier of een Slechtvalk die in een snelle 
uithaal honderden eenden op de vlucht jaagt. 

De velgende morgen nog een laatste keer naar de punt om ver
volgens de tent af te breken en om half negen de boot naar 
Denemarken op te rijden. Ons"doen en laten" wordt niet langer 
meer bepaald door de trekvogels! 

Rowan Koster . 

l)e .s ne \ \e V\ sseY" 
NAAR AANLEIDING VAN 1'1 IJN WAARNEMINGEN 

VAN DE IJS~OGEL (Alcedo atthis) 

Zie rubriek waarnemingen. 

Zaterdag 12-12-'92. De IJsvogel in 
het Cannenburgherbos in Vaassen laat 
zich vandaag goed bek~ke n. H~ zit b~ 
de kleine karperv~ver ten westen van 
het kasteel. Nadat h~ m~ heeft gezien, 

. vliegt h~ wat onrustig heen en weer. 

Als de rust is weergekeerd en h~ m~n 
~anwezigheid kennel~k geaccepteerd 
neeft, bl~ft h~ 6 minuten op één eh 

dezelfde plek zitten. Plotseling vliegt h~ omhoog naar een tak 
die ongeveer 3,5 meter boven het water hangt, en speurt de wa
terkant af. Door het op en neer bewegen van de kop kan h~ de 
afstand inschatten, waarna h~ het water in duikt en hierin ge
heel onder de waterspiegel verdw~nt. H~ mist prooi, vliegt het 
water uit en gaat weer op een tak zitten. Na 2 minuten vliegt 
h~ naar een andere tak, ongeveer 3 meter hoog en herhaalt het 
ritueel van het afstand schatten. Opnieuw duikt h~, en wat m~ 
opvalt is dat h~ weer aan de rand van de v~ver duikt. Dit keer 
is het raak. H~ vliegt met het zojuist gevangen visje naar een 
laag boven het water hangende tak en begint het visje dood te 
slaan tegen de tak. Eerst slaat h~ het vis je met de staart, 
daarna met de kop tegen de tak. Dit duurt l l/2 minuut. He t 
naar binnen werken is slechts een kwestie van seconden. 
Tenslotte vliegt h~ naar een laag boven het water hangende 
Bhododendron en bl~ft daar vlak boven het water zitt en . 

Het loont beslist de moeite om het Cannenburgherbos eens met 
een bezoek te vereren. Als je dan alle visv~vers langsloopt 
en met een k~ker de bomen aan de waterkant aftuurt, is de kans 
groot dat je de IJsvogel, met z~n kenmerkende krachtige en 
hoge fluittoon, die klinkt als "tie-t ie" te zien krijgt. 

Veel succes. Marcel Langevoort. 

' 
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Alle in deze rubriek opgenomen waarnemingen komen voor rekening 
van de waarnemers. Dat waren dit keer: 

TW=Tieke Waagemans, FB=Frans Bosch, EKG=Els Koopmans-Grommé, 
WS=Wanda Smi t, EV=Elly Vosselman_, ML=Marcel Langevoort, AV= 
Ans Veest, EH=Els Hendriks, HM=Henk Menke, TA=Tj.Amsterdam, EM= 
Erik Murris, vWH= Wim van Waveren Hogervorst, RK=Rowan Koster, 
RH=Ruud Heideveld, AHS=Agnès Herweijer-Smit. 
Verder: Mevr.Wietzes-v.d.Kooij, H.v.Gelder, Henny v.d.Brink, 
Mevr.Brinkhuis, Hr.Gillebaard, Mevr.Mittemeijer; D.de Jong, Hr. 
Dekker, Hr.de Groot. 

De waarnemingen die u niet aantreft in deze rubriek zijn wel 
genoteerd. 

jvoGELS 

Appelvink 
3/10 2 ex.tuin Epe. EKG 

Bonte Kraai 
4/10 uiterwaarden nabij Veessen.RH/ 

H.v.Gelder 

Boomklever 
zomer,vele lokaties in Epe bij oude

re houtopstand.vWH 

Boomval k 
aug . agressief ex.bij Schaapskooi 

Renderklippen.vWH 

Bosuil 
sept. 'snachts roepend in bossen 

rondom huis Eekhoornweg.Mevr. 
Wietzes-v.d.Kooij 

Bruine Kiekendief 
28/4 ~ ex.jagend nabij 'de Poel' 

Vaassen.ML. 

Buizerd 
13/12 Laag zwevend boven huis, Van 

Riebeeckstraat,Vaassen.ML 

Fazant 
10/11 ~ ex.Woesterbergweg,Epe.AV 
27/11 3 idem + ~ e x .Koeweg, Epe.AV 

Gierzwaluw 
26/8 boven woonw i jk Epe.vWH 

Goudhaantje 
sept. tot ~half Rov.in groepjes in 

tuin Eekhoornweg,Epe.Mevr. 
Wietzes-v . ~.Kooij 

Goudplevier 
11/10 + 40 ex.uiterwaarden Veessen. 

RH/H.v . Gelder 

Goudvink 
8/10 enkele ex.Rauwenhoffweg, Ton

geren.RK 
25/9 6 ex.Vegtelarijpark,Epe.EKG 

Groene Specht 
4/11 1 ex . ~ en ex.~ Kouwenaarspad, 

Vaassen.ML 

Grote Bonte Specht 
8/11 vliegend boven bos bij 

heide Welna . AV 

Groenling 
29/11 ~ 100 ex.Landgoed Welna.ML 

Huiszwaluw 
3/5 gemaal , Wapenveld.ML 

Keep 
3/ll 2 ex. in tuin Epe Z.S.Remmelts 

Kleine Zwaan 
1/11 + 400 ex. po lder Ooster

wo l d e , Ol <e broe k. ML 

Kneu 
voorjaar '9 2, g e slaagd broed
geval, a cht ertuin Zwarteland
straat, Ep e . vh'H 

Kuifmees 
okt. zw ermen r on d om hu i s, 

Eekhoo rnw e g , Epe.Mevr .W ietzes
v.d.Kooij 

Mandarijneend 
20/11 zeker 23 ex . voorm.visvijvers, 

Kievitsveld.vWH 

Merel 
~ Zingend i n boom, Epe.Henny v.d. 

Brink 

Ko7erwiek 
27 10 Troepje in tuin Epe Z.S.Remmelts 

5 I 
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Smelleken 
20/11 Kievitsveld.vWH. 
+28/10 elk jaar een paar weken,ja-
- gend,Emst-W.Mv.Mittemeijer 

Sperwer 
13/12 overvliegend Cannenburgher

bos,Vaassen.ML ' 
winter/voorjaar/zomer, regelmatig 

boven woonwijk(broedgeval 
omg.dorp?).vWH 

8/10 Rauwenhoffweg, Tongeren.RK 
8/11 1 ex.~ Vliegt raam binnen,in 

paniek, opgepakt en buiten 
__ ___l,osaelaten.D.de Jona ' 

12112 ~in tuin Epe z. S.Remmelt s 
Staartmees· 
8/11 groepje in bos, Welna.AV 
4/3 koppel komt hier wonen, 'de 

Immenhof', Epe.EV 

Sijsje 
21/11 groep van 30 ex.foeragerend, 

woonwijk Epe.vWH 

Tafeleend 
20/11 Vele tientallen,Kievitsveld. 

vWH 

Tortelduif 
2/5 2 ex.Schobbertsbrug, Emst.ML 

IJsvogel 
okt./nov. bij VIJVers Eekhoornweg, 

, Epe.Mv.Wietzes-v.d.Kooij 
21/10 Tuinvijver,Eekhcrornweg, Epe 

(bo sgebied! )Mv.Brinkhuis 
+28/10 Tuinvijver nabij IJsseldijk, 
- Oene.Hr.Gillebaard 
5/11 1 ex.Cannenburgherbos.ML 
12/12 duikend, met succes.idem 

!zoOGDIEREN I 
Das 
27/10 omgeving Tongeren.WS 
21/7 dood gevonden jong,Elburgerweg, 

Wenum.ML 

Grootoorvleermuis 
19/10 Bergruimte flat, Epe (door kin

deren gedood! ).TWen FB 

Vleermuis 

18/3 eerste ex. 'de Immenhof' ,Epe.EV 

Vos 
week 42, 2 ex.5 dagen elke morgen in 

de Motketel,Niersen.ML 

[AHFIBIEEN EN REPT~ 

Duinhagedis 
19/8 1 ex.mooi groen, Renderklippen. 

Epe. EKG 

Hazelworm 
9/9 Omgeving Belvid~reweg, Epe.TA. 

--=-- --;-:~ 
--~.6=~ 
~ I' I . 

jiNSEKTEN I 
Citroenvlinder 
30/11 buitenvliegend, Neede.AHS 

Dagpauwoog 
30/11 Hattemerbroek, buiten vliegend 

~ 12°C schaduw.Hr.de Groot 
7/2 1 ex.deel'de Immenhof'' Epe.EV 
27/2 1 ex. buiten, idem 

Dikkopje 
7/7 4 ex. 'de Immenhof'. EV 

Gehakkelde aurelia 
19 /10 't Harde. Hr.Dekker 
sept.,heidetuin, Eekhoornweg,Epe. 

Mv.Wietzes-v.d.Kooij 
10/11 vliegend uit kruipruimte van 

huis in Vaassen.EM 

6/6 1 ex. '6e Immenhof' ,Epe.EV 

Gele Symuetrum (Libellesoort) 
1877 1 ex. "De Immenhof" Epe 0. E.V. 

Vengla~~aker (Libellesoort)Aeshna ju~cea 
16/9 1 ex. "De Immenhof" Epe 0. E.v. 

Lievelingetje, Timandra griseata. 
Nachtvlinder. 

18/7 1 ex."De Immenhof" Epe 0. E.V. 
Sco~ula ornata (nachtvlinder) 
21/6, 20.30 u. "De Immenhof" Epe O.E.V. 

Grote beervlinder 
27!8 In tuin Epe Z. S.Remmelts 

Wintervlinder 
7/ll BD huis Epe Z. S.Remmelts 

Windepijlstaart 
16/9 1 ex. sterfdag, 'de Immenhof', 

Epe.EV 

Zomerlandkaartje 
7/7 in de lucht in gevecht met Ata

lanta, Oude Oenerweg, Epe.EV 

N.B. Atalanta's, Dagpauwoogen, Vossen, 
Koevinkje's, Bonte zandoogjes en Vuur
vlinders waren bijzonder talrijk.EV 

PI;ANTENI 

Boshavikskruid 
sept. Oranjeweg, Gortel.HM 

Cypres-wolfsmelk 
23/8 Fortmond bij steenfabriek.Exc. 

planten & insektengroep/ERG 

Doornappel 
26/ll Plantsoen Kruge rstraat, Vaassen, 

(doo r compost?).AV 

Gaspeldoorn 1 
l/11 In volle bloei langs snelweg bij 

Hattem. Geen zekere waarneming. 
Wie zag hem ook?EKG 

He, ze laar 
Wl2In voll8 bloei.Boomwal Klaarbeek 

Epe A. E.K.G. 

• 
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Echt-e tonder zwam( Fo:nes fome ntarius) 
29/12 Op dode beuk in laan Welna.EKG 

Bruine bundelridderzwam 
Lyophyllum decastes 
23/11 Grote groepen, Sportvelden, 

Epe.EKG 

Grote sponszwam 
Sparassis crispa 
26/10 Gortelseweg, tussen Gortel en 

· Vaassen .AV 
Grote_§ponszwam (Sparassis crispa) 
29/12 Welna,nab~ rest.Soerel. 

Dik Koopmans 

Judasoor 
Auricularia auricula-judae 
5/12 Tussen Putten en Voorthuizen, 

al jaren op beschilderd hout! 
EKG 

Macrotyphula fitulosa 
22/11 Spijkerbos, IJsselmeerpolder; 

merkwaardige knotszwamachtige 
beige uitgroeisels aan els.EKG/ 
Exc .KNNV 

Sneeuwzwammetje 
Hygrocybe vitellina 
8/11 Polderdijk bij Elburg; een was

plaatsoort.EKG 

Stekeltrilzwam 
Pseudohydnum gelatinasurn 
8/11 Welna nabij Gortelseweg.AV 

Vliegenzwam 
~15/9 tuin Oude Oenerweg, Epe.EV 

Witte kluifzwam 
Helvella crispa 
8/11 groot ex. Korrenbergweg, Tonge

ren.AV 
22/11 verscheidene ex. Spijkerbos, 

IJsselmeerpolder, op graspad. 
Exc.KNNV/EKG 

Zwarte kluifzwam 
Helvella lacunosa 
3/11 Van Manenspad, berm naast 

schelpenpad.HM 

Zwarte knoopzwam ( Phaeobillgaria inquinans ) 
29/ll op gevelde Eiken Welna, nab~ 

•t Soerel. E.K.G. 

N.B. Waarneminge n van oudere datum dan 1 december 1992 
worden in ~et.volgende numm~r ni~1 in de rubriek op
genomen (we l ln het waarnemlngen archief). 
De volgende Natuurklanken versch~nt begin ~pril. 
WAARNE,VJINGEN GRAAG VOOR DE l5e MAAR'r INLEVEREN!! 

Ook in deze uitgave van Natuurklanken kunnen we weer 
leden verwelkomen, nl.: 

nieuwe 

Mevr . J . B~sterbosch-D~kstra 
De Steeg 12,8191 LD Wapenveld 

Hr en Mevr . E. J .de ~aar~-Pfeif
f er . Vennenweg 12,8162 NW Epe 

Giny de Geus 
Struikstuk 48, 8162 JN Epe 

Hr G. van der Molen, 

Mevr . C. W. G. Bodewes-v .d.Broek 
Brandweg 4, 8181SW Heerde 

E . Alles s an dr o Haselhoff 
Belv~d~reweg 3 , 8161 J N Epe 

Menno en Juli Bo omsluiter 
Acaciahof -.L l, 8172 DH Vaassen 

Elspeterweg 28A~ 8171 ET Vaassen. 

We heten de nieuwe leden van harte welkom en we hopen hen regel
matig op onze lezingen en excursies te kunnen begroeten . 
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r De groene specht J 
Klussen in de tuin 

Bladerend in oude v~gelgidsen viel mij op dat de groene specht daarin nog 
tot de algemene broedvogels werd gerekend. In de zestiger jaren was het in 
veel delen van het land zelfs de talrijkste spechtesoort. Er is sindsdien 
nogal wat veranderd. Groene spechten zijn duidelijk schaarser geworden. 
Volgens de Atlas van de Nederlandse Vogels broedden er in het midden 
van de jaren tachtig in ons land nog slechts zo'n 3000 tot 4500 paar tegen 
bijvoorbeeld 40.000 à 50.000 broedparen van de grote bonte specht: 
Naar alle waarschijnlijkheid houdt het afnemen van het aantal groene 
spechten verband met een afname van het aantal mierennesten. De rode 
bosmier, maar zeker ook de diverse soorten weidemieren die een 
belangrijke plaats innemen op het menu van deze voedseÎspecialist zijn 
door zure regen en intensiever graslandgebruik (hoge mineralengiften, 
scheuren van grasland, kunstweiden) achteruitgegaan. 

Veel consumenten klussen vooral in 
hun tuinen. Hier komt een schutting, 
daar het nieuwe tuinhekje en de 
schuur is ook aan vervanging toe. 
Tropisch hout dat veel in tuinen 
wordt gebruikt is azobé en bangkirai. 
Ook hier zijn Europese naaldhout
soorten een goed alternatief, al moet 
dan wel extra aandacht worden be
steed aan de constructie. Naaldhout 
dat in 'contact staat met water en 
grond is gevoelig voor houtrot. Ver
duurzamen is erg milieuonvriendelijk. 
Het is dus het beste om houtdelen niet 
in aanraking , te laten komen met de 
bodem. Een houten schuurtje of 
schutting kan dus het beste worden 

Uitvoering van de maatregelen van het Natuurbeleidsplan en het Nationaal 
Milieu Beleidsplan is daarom ook voor de groene specht van levensbelang! 

" <j~-~.S~o..Ä' ~e-rf.vt ~ 2 

Van melkdrinkende 
eksters krijgen 
Engelsen 
darmklachten 
Na de koolmezen hebben in En
geland nu ook de eksters de melk 
ontdekt. Dagelijks brengen 
melkhandduren de fk;sen melk 
aan huis. Wanneer er niemand 
thuis is, zet men ze voor de deur. 
Vogels pikken de capsules op de 
flessen stuk en drinken van de 
melk. Ook de grootste vogel
vrienden blijken daar weinig ge
lukkig mee, want melk waarvan 
door de eksters is gedronken. 
blijkt bij mensen tot ernstige 
darmstoornissen te leiden. 
Van koolmezen was het al bc· 
kend dat zij van de melk snoep
ten en hun voorbedel wordt nu 
gevolgd door de eksters. Deze 
vogels die ook op aas fourageren 
en er niet de minste ~oeite mee 
hcl-]bcn onverteerbare voedsel
resten uit, bijvoorbeeld, honde
d;ollen te pikken, besmetten 
daardoor de melk met de campy
lobacterie. Een stevige darmin· 
feetie voor de mens is het ge
volg. hetgeen je een paar dagen 
van het werk afhoudt. Op meer 
dan vijftig plaatsen - vooral in 
het oosten van Engeland, maar 
ook in Noord Sch~tland - is vo
rig jaar de relatie tussen het ge
bruik van melk'' aarnn eksters 
hadden gedronken en besmetting 
door de campylobacterie vastge
stdd. Het vèr~chijnsel is sterk 
seizoensgebonden: vrijwel alle 
meiJineen komen in het \'Oor· 

jaar m~t een piek in mei en juni. 

De ringslang is een van de gebouwd op een laag, bakstenen 
diersoorten in ons land, die door muurtje. Spijkers, schroeven en boor-

allerlei veranderingen in het landschap en gaten maken de kans op houtrot ook 
landgebruik achteruit gaat. Ringslangen groter. Besteed dus extra aandacht 
komen in Nederland vooral nog voor in aan de afwerking, bijvoorbeeld door 
Utrecht, het Gooi, rond Amsterdam , in 1 · 
Drente, Zuidoost Friesland ,,de kop van verbindingen af te dichten met v Oei-
Overijssel en op de Veluwe, voorallangs baar hout. 
de randen. Een van de oorzaken van de Natuurlijk is de bouwwereld, met on-
achteruitgang is het verdwijnen van voor geveer 75% van het verbruik, de 
deze dieren geschikte plaatsen om eieren grootste slokop van tropisch. hard-
te leggen. De ringslang kan dus geholpen hout. Er wordt vooral meranti, mer-
worden door in gebieden waar deze bau en iroko gebruikt. Naaldhout 
reptielesoort is waargenomen broeihopen 
aan te leggen , waarin de vrouwtjes eieren heeft in de bouwwerelC: een slechte 
kunnen leggen. Dat kan gebeuren in naam. H et zou 'onder je handen weg-
parken , bossen, tuinen , op landgoederen , rotten ' en extreem veel onderhoud ei-
in graslanden en bij boerderijen. Een sen. Dit imago kreeg het naaldhout na 
broeihoop bouwt men op uit organisch de na-oorlogse bouwgolf Er is toen 
materiaal: bladeren of compost of een kwalitatief minder hout gebruikt, dat 
mengsel van mest en compost. Het 
materiaal moet een losse struktuur te vochtig was . . 
hebben en goed vochtig zijn . Afmetingen Droog hout rot niet. Deze waarhe1d 
minstens 2,5 x 1 ,5 x 1 m. Niet in open als een koe staat aan de basis van een 
terrein, bij voorkeur langs bosranden, nieuwe generatie naaldhouten kozij-
houtwallen of ruigten. Gedeeltelijke nen en deuren, onder meer van vuren, 
beschaduwing is gewenst. D · h 
Elk jaar of om de twee jaar vervangen, in grenen en lariks. oor meuwe tee -
april/mei of rond 1 oktober. Immers , zodra nieken toe te passen 'werkt' het hout 
de compostering voltooid is, produceert de minder, zodat er geen vocht in de ver-
hoop geen warmte meer die nodig is voor bindingen kan komen. De construc-
de ontwikkeling van de ringslangeieren. ties voldoen aan de strengste voor-
Het Ge ldersch Landschap legt regelmatig schriften en worden dus geleverd met 
broeihopen aan voor de ringslangen op . 
diverse terreinen in de omgeving van een KOMO-keur en tien Jaar garan-

Arnhem;, s~de.r.s l.nw-ols~" Z:, ...... u ~'2 tic. ..'l?CI, v.c\ a." G)\el:-. ~'2.; 
Buidelmees rukt op in Gelderland 

Moerassen en moerasjes in het paren. Ook ten westen van Am-
Gelderse rivierengebied vormen hem en langs de IJsselzijn 
in toenemende mate een bol- broedparen gevonden. 
werk voor een soort die zich uit- Rob Vogel van SOVON (Stich-
breidt in ons land, de buidel- ting Ornithologisch Veldonder-
mees. In 1984 werd een paartje zoek Nederland) signaleert in 
broedende buidelmezen gesigna- het tijdschrift 'Gelders Land-
leerd in de Ooypolder, in 1989 schap' dat de buidelmees vanuit 
leverde een telling in het Rijn- het Oosten bezig is met een op-
strangengebied vijf paren op, nu mars in westelijke richting. Ook 
broeden alleen al in de 'Gelder- in Groningen en Friesland broe-
se Poort' (het gebied tussen den verscheidene paren buidel-
Amhem en Kleef) zeker vijfig mezen. ,, 
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