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VOORWOORD 
Dit blad is misschien een tikje aan de late kant, maar we hebben dan ook hectische tijden ach- 

ter de rug. Opnieuw een luxeprobleem in de redactie: de gewenning aan een nieuwe computer. 
Wij stammen nog uit de tijd van telefoons die aangezwengeld moesten worden en dan valt het niet 
mee thuis te raken in alweer een vernieuwd systeem. Al heet het dan voor de zoveelste keer doeimati- 
ger en eenvoudiger dan het vorige, het heeft ook weer zo zijn eigen streken! En dan al die gegevens 
die van de oude, trage computer gekopieerd en in haar opvolger ingevoerd moe(s)ten worden . . . . ! 

Eén van de gevolgen is trouwens een nieuw e-mailadres: mickyhm(a-1anet.d Maar het vori- 
ge blijft ook van kracht, alleen gaat het dan via een klein omweggetje. Oetie Slot heeft trouwens ook 
e-mail: (slotbat@?hetnet.nl) en de twee grootmoeders in de redactie staan dagelijks in flitseqde verbin- 
ding met elkaar. Heel comfortabel en praktisch. En amusant. 

Zoals uit verscheidene artikelen in dit blad blijkt - en misschien had U het zelf ook bijgehou- 
den - is de jaarlijkse Vertegenwoordigende Vergadering net weer achter de rug. Er komen bij zo'n 
vergadering natuurlijk tal van onderwerpen aan de orde, waar U als lid van de KNNV rechtstreeks 
mee te maken heeft en die ook consequenties voor U kunnen hebben. Nu vragen wij ons in de redactie 
af of onze lezers er prijs op stellen dat we een verslag van de VV, uiteraard in verkorte vorm, in dit 
blad opnemen. Als dit zo is, wilt U het ons dan laten weten? In het algemeen hebben we meer dan 
voldoende kopij voor de Natuurklanken, dus we zitten niet om extra vulling te springen. Voor dit 
nummer hebben we zelfs diverse inzendingen, met name excursieverslagen, in portefeuille moeten 
houden. Ze komen vast weer boven water, waarschijnlijk in combinatie met soortgelijke artikelen, 
komend voorjaar, en dan wordt het nadrukkelijk vermeld. 

En dan de Nestkastverrassingen van Els Koopmans, dat er - oh schande! - vorige keer voor 
driekwart uitgevallen was. We bewaren dat mede op haar aanraden ook voor een voorjaarsnummer. 

Er moet een flinke groep mensen zijn die zich die mooie zomeravond op de Immenhof 
herinnert, waar was zó veel belangwekkends te horen en zien was, dat we ons zelf niet aan een verslag 
hebben gewaagd, uit angst dat we onzinnige taal zouden uitslaan. We hebben Bart Vosselman 
gevraagd of hij ons de uitgewerkte gegevens voor een goed doorwrochte reportage wil verstrekken en 
hij heeft toegezegd daar zijn best voor te zullen doen. In de winter heeft hij misschien wel wat tijd 
voor wat papierwerk. 

Tot slot: mogen wij de coördinatoren van de werkgroepen die hun jaarverslag nog niet ingele- 
verd hebben er alsnog aan herinneren dat de redactie zeer gediend zou zijn met een spoedige inzen- 
ding? Onze dankbaarheid zal groot zijn en we hopen dat dat ook geldt voor het genoegen dat U aan 
deze Natuwklanken zult beleven. 

Redactie. 

In het verslag Klooster Hulsbergemi is de indruk gewekt dat het gedeelte Paddestoelen mijn bij- 
drage is, maar dat is natuurlijk niet zo: het is een bijdrage van de Werkgroep Paddestoelen. 

Die onjuiste indruk is met name vervelend als het gaat om het artikel "Interpretatie van padde- 
stoelgegevens van het Kloosterbos" (bladzijde 58-60), waar nu mijn naam onder prijkt, te~wijl het in 
zijn geheel door Menno Roomsluiter is geschreven. 
Ik stel U voor om dat gedeelte vanuit die wetenschap nog eens te lezen. Ere wie ere toekomt dus. 

Janus Cruin van de Werkgroep Paddestoelen. 

t Z X c ~ ~ e s  
Het is voorwaar niet de eerste keer dat ik excuses moet maken - wat zou het heerlijk zijn als het wat 
minder vaak voorkwam! 

Memo's bijdrage was niet gesigneerd en alle contacten aangaande het verslag liepen via Ja- 
nus. Daar heb ik dus een verkeerde conclusie aan verbonden. 
Janus stelde voor het hoofdstuk "Interpretatie" nog eens over te lezen; ik zou willen zeggen: zet U in 
Uw exemplaar van het rapport alsnog Memo's naam onder het stuk en in de index. Ik heb het al ge- 
daan bij de exemplaren die nu nog via mij te koop zijn. 

En aan Memo uiteraard mijn zeer gemeende excuses. 



Op de Vertegenwoordigende Vergadering van 5 november 1999 hadden we een tafel met onze 
nieuwe, zeer verzorgde uitgave Hoogstamfmitbomen "Snoeien en Groeien". Deze uitgave is verzorgd 
door de Natuurbeschermings Commissie en bijna geheel uit sponsorgelden betaald. U kunt deze 
uitgave op onze lezingavonden inzien en ook kopen. Prijs voor leden f 27,50 en voor hen die ook de 
snoeicursus volgen f 35,- . U kunt het ook bestellen bij Rudi Heideveld - Heerde, tel. 0578 - 693879. 
Het is een heel leerzame, goed leesbare, leuke en mooie uitgave geworden. Echt een reclame voor de 
KNNV en voor onze afdeling. HULDE AAN DE MAKERS! 

Verder hadden we ook onze boekjes "Tussen heuvels en rivier" en de speciale uitgave over 
Klooster Hulsbergen op tafel liggen. Er was veel interesse voor en er is goed verkocht. Onze stand 
werd door het hoofdbestuur bij de leden aanbevolen als inspirerend voor andere afdelingen! 

De VV was ditmaal een vlot afgewerkte en plezierige bijeenkomst. 
Er is door het HB voorgesteld om de afdrachtverhoging van f 5,- per lid en f 2,50 per huisgenootlid 
met ingang van l januari 2001 te laten doorgaan. Er is nu al zeven jaar geen afdrachtverhoging 
geweest en de kosten stijgen dusdanig (ondanks de ver doorgevoerde bezuinigingen) dat voor 2000 
een tekort dreigt te ontstaan van f 11.000,- . Om daaraan iets te doen zijn er mooi uitgevoerde 
"ondersteuningscertificaten" uitgegeven, wann aanbevolen door Uw bestuur. U kunt er verderop in dit 
blad alles over lezen in de desbetreffende brief van het hoofdbestuur. 

Overigens bepjpt U wel dat ook wij door de afdrachtverhoging in 2001 een contributie- 
verhoging moeten voorstellen. 

Er lag verder bij de VV het voorstel om geen reiskosten te declareren, hetgeen velen deden - 
ook wij, en tijdens de vergadering werd er aan certificaten al voor een bedrag van f 2.580,- verkocht. 
Ditmaal een VV dus waaruit bleek dat de leden toch veel voor hun vereniging over hebben. 
Leest U de verslagen in Natura. 

Zo tegen het einde van dit jaar zouden wij U ons cadeaulidmaatschap voor een jaar, dat onze 
afdeling uitgeeft, nog even in herinnering willen brengen. Voor echte KNNV-ers toch leuker om te 
geven aan andere natuurliefhebbers dan zomaar een geschenkbon. Of misschien nog een Tussen 
heuvels en rivier? 

Deze Stuurpraat is niet compleet als we niet nog even terug komen op die mooie warme dag in 
oktober, de 30" om precies te zijn, toen Els Koopmans de natuurbeschermingsprijs van "Het Geldersch 
Landschap" kreeg aangeboden. Wij, als afdelingsbestuur, hadden haar daarvoor vorig jaar al voorge- 
dragen en waren toen wel een beetje teleurgesteld dat onze nominatie niet gehonoreerd werd. Des te 
groter de vreugde toen de prijs dit jaar wél aan haar werd toegekend. We waren dan ook als voltallig 
bestuur present op de in Elden gehouden begunstigersvergadering van "Het Geldersch Landschap ", 

4 waarbij één van de agendapunten de uitreiking van de Gelderse Natuurbeschermingsprijs was. 
Het was goed om te horen dat de jury zich bij haar beoordeling woordelijk achter onze voordracht kon 
scharen. Je zou haast gaan denken dat wij niet "zomaar een afdeling" zijn en datzelfde zal de 
achterban van Mevrouw Suus Houtman uit Arnhem ook wel van zichzelf zeggen, want Mevrouw 
Houtman ontving dezelfde onderscheiding. 

Tenslotte nog dit: na alles wat een zomer (en wát voor zomer dit keer!) met zich meebrengt, lijkt het 
voor de mensen altijd een beetje moeilijk om weer op gang te komen. Daarom vinden we het extra 
leuk dat de opkomst bij de diverse programma onderdelen van "na de zomer" zo sterk is! Steeds goed 
bezette zalen en een royaal aantal deelnemers aan excursies. 

Moge het zo voortgaan, tot tevredenheid en vreugde van iedereen, maar vooral van 
Uw bestuur. 

Zo 't loof niet ualt  oor $int tilartlijn 
Ban zal 't een harde winter din. 1 

( l iet was half om half, op tt fiouember 1999, dus 't kan udezen en 't kan dooleir. Red.) 



VOOR UW AGENDA 
L..:..:: >.. p@@G@@ s$.:::z::::::, ..;c:.;:.:. ..::$;:::.::.:. .... ;:f::;: 

VAN WANDELINGEN, EXCUfiT5IE5, LEZINGEN, ENZ. 

nonces opnemen. 
VAN NU AF M N  STELLEN WIJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT, 

TENMMINSTE TWEE DAGEN VOOR DE DESBETREFFENDE DATUM. 
U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het momen 
daar is, alleen op de verzamelplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie annule 
ren. Mensen die zich w&l hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 
Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw telefoon 
nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
Marianne Faber 0578 - 627167, of 
Lous Heine 0578 - 576628, of 

donderdag- "DE KUNST VAN HET OVERLEVEN" - presentatie door de Heer Ossebaard. 
MIDDAG De Heer Ossebaard zal hierbij uiteenzetten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de 

25 november insecten het wel en de dinosauriërs het niet gered hebben. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 14.30 tot 16.30.uur. 

donderdag 
9 december. 

zondag 
9 januari 

DOOR LEDEN VOOR LEDEN EN ANDERE BELANGSTELLENBEN. 
Het jaarlijks terugkerend evenement: laat anderen delen in Uw vakantiebelevenissen en 
doe dat op de manier die U goeddunkt. 
Voor het samenstellen van het programma graag vóór 20 november a.s. contact opne- 
men met Dik Koopmans, Bongerdplein 1,8162 AW Epe, 

Tel. 0578 - 612083 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur. 

JAAR= 
&m-WL-- 

NIEUWJAARSWANDELING NAAR DE SCWOVENHORST IN PUTTEN 
We worden om 13.30 uur in de Schovenhorst verwacht, waar na een Meine inleiding 
(uiteraard bij een consumptie) de wandeling zal volgen in dit unieke pinetdarboretuin. b 

Verzamelen in Epe bij de V W ,  Pastoor Somstraat. 
Tijd 12.30 uur. 

Verzamelen in Vaasen hoek Dorpsstraat/JuManalaan. 
Tijd 12.45 uur. 

Onze nieuwjaarsbijeenkomsten bestaan altijd uit twee delen: een wandeling en daarna 
gezellig bijpraten. Jammer genoeg biedt de Schovenhorst niet de accommodatie voor dit 
laatste, maar een goed alternatief is gevonden in het "Welcome Hotel Mooi Veluwe", 
gelegen aan de Garderenseweg nummer 154. (De Schovenhorst: Garderenseweg 93). 
U kunt rechtstreeks naar "Mooi Veluwe "rijden, waar de wandelaars rond 15.30 uur 
kunnen zijn. 
Mocht U in Uw auto plaats hebben voor mensen die niet over vervoer beschikken, wilt 
U dat dan melden bij Marianne of Lous? 

Voor de nieuwjaarswandelingen geldt onverbiddelijk dat u zich er 
UITERLIJK 31 DECEMBER 1999 voor moet opgeven bij 

Lous Heine (0578 - 576628) of 
Marianne Paber (0578 - 627167). 



donderdag 
20 januari 

vrijdag 
l l februari/ 
18 feb- 

donderdag 
9 maart 

DIALEZING LANDSCHAP EN GEOLOGIE door Pred Bos. 
We kennen Fred Bos al door de artikelen die hij voor ons schreef over zijn grote bevlo- 
genheid: de Roggelelie (zie Natuurklanken n" 1 - 1997). Maar zijn belangstelling reikt 
verder. Op deze avond laat hij ons beelden zien van Mont Saint Michel en van de rijke 
plantengroei in Bretagne. Er zijn opnamen van plaatsen die nu niet meer vrij toeganke- 
lijk zijn, en dat alleen al lijkt ons een goede reden om deze presentatie niet te missen. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 20.00 uur 

OPEN DAG IN BUSSLOO 
De organisatie van deze "happening" ligt in handen van Bussloo, dus we wijken af van 
de vertrouwde KNNV-donderdag. De datum is ook nog niet precies vastgesteld, omdat 
die afiankelijk is van de weerso~nstandigheden. 
In het volgende nummer hopen wij U er meer over te kunnen vertellen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
met nog wat lichte kost toe. 

zaterdag GEOLOGIE EN GEOMORFOLOGIE 
18 maart/ Een excursie naar Holten en omgeving, onder deskundige leiding. We beginnen bij de 

zandzuigerplas De Dotnelaar tussen Holten en Markelo, waar zowel noordelijk- als mi- 
delijk gesteente te vinden is, fossiel hout en voor de gelukkigen ook barnsteen. Daarna 
gaan we naar een keileemgroeve met prachtige noordelijke veldstenen, en we besluiten 
met een wandeling op de Holterberg. 
We worden er om 10 uur verwacht en de excursie kan tot in de middag uitlopen, dus 
neem proviand mee. Verder zeker ook laarzen en indien mogelijk een helm. 

Verzamelen om 09.00 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 
Zoveel mogelijk carpoolen. 

donderdag DIAPRESENTATIE "HOLLAND GEVARIEERD" door Ber Onderwater 
30 maart Na de diareeks die hij vorig jaar op de Leden voor Leden avond toonde en 

toelichtte, werd Ber Onderwater in de KNNV-wandelgangen bestempeld ' >Sf als "nieuwe ster aan ons firmament". Dat dit niet ten onrechte is, daar kunt 

' i k  
U zich zelf van .overtuigen. Komt en ziet. 

F ' 
38 

Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 2 5, Epe. 
Tijd 20.00 uur. 

donderdag LEZING DOOR JAN AALBERS VAN DE BEKENSTICHTING 
27 april De Vereniging Milieuzorg houdt op deze dag haar jaarvergadering, die gevolgd wordt 

door bovenstaande presentatie van Jan Aalbers. 
Voor deze avond zijn ook leden van de KNNV en de Bekenstichting uitgenodigd 
Mogelijk gaat er een plantenruilbeurs aan vooraf, maar zekerheden ontbreken voor- 

d* alsnog. We zorgen dat alles bijtijds bekend is. 
d 

Verder zal Harry van Diepen zich beraden op een excursie rond het 
weekend van 15 april a.s. Ook daar hoort U te zijner tijd meer van. 

zondag 21 november naar het Wisselse veen, aanvang 14.00 uur en op 
zaterdag 27 november naar het Wisselse veen, aanvang 09.30 uur. 
Voor beide gelegenheden geldt: verzamelen op de parkeerplaats aan het begin van de Boerweg, Epe. 
Op donderdag 25 november: huiskameravond bij Agnes Herweijer-Smit, aanvang 20.00 uur. Tevoren 
even contact met haar opnemen, dan weet ze op hoeveel mensen ze moet rekenen. Voor alle informatie: 

To en Janus C m ,  tel. (0578 - 572487. 

De I m e c t m w e ~ o e ~  heefî op 22 november een huiskamerbijeenkomst bij Agnks Herweijer- 
Smit. Inlichtingen bij haar (0578-6 13703) of op telefoonnumtner 0578-6 12083 van 

Els Koopmans-Grommé. 



I Y verBniging 1 
voor veldbiologie 

(Brief van het hoofdbestuur, die we hieronder woordelijk laten volgen). 

Aan allen die de KNNV een warm hart toedragen 

Bijzondere situaties vragen om een bijzondere benadering. Daarom vragen wij Uw aandacht 
voor het volgende. 

Enkele jaren geleden beseften wij dat onze vereniging aan een impuls voor structurele 
veranderingen toe was. We begrepen dat er dingen moesten gebeuren om onze dynamiek te behouden 

, en met fi-isse ideeën de 2 1" eeuw in te stappen. 
In die overgangsperiode werd tijdens de VV een voorstel om de afdracht te verhogen nipt wegge- 
stemd. "Er was immers nog geen nieuw beleid, dus waarom dan verhogen?" Het uiteindelijk resultaat 
was dat we het aantal nummers van Natura terug brachten naar zes per jaar. 

Inmiddels hebben we het nu zeven jaar uigezongen zonder de afdracht te verhogen. En inmid- 
dels is het zo gewenste nieuwe beleid nu wél op gang gekomen. Door de ruime vertegenwoordiging 
daarin vanuit alle geledingen wordt het zelfs duurder dan eerder verwacht. (Beleidsraad en taakveld- 
vergaderingen). Daarom hadden we op de komende VV willen voorstellen de afdracht en contributie 
van ingang van 1 januari 2000 met vijf gulden te verhogen. Over genoemde zeven jaar zou dat nog 
minder zijn geweest dan de inflatiecorrectie. Door alle commotie rond het nieuwe beleid zijn we ech- 
ter te laat met dit voorstel: de afdelingen kunnen er niet tijdig over vergaderen. Daarom is het voorstel 
nu de verhoging in 200 1 te laten ingaan. 

Maar . . . de uitgaven gaan door. Beleidsraden vergaderen, Natura moet verschijnen en lopen- 
de zaken moet doorgaan. Kosten stijgen. En de bodem van de kas komt in zicht. Nog niet dramatisch, 
maar in feite hebben we in 2000 die vijf gulden hard nodig. En het zou toch wel heel vervelend zijn 
fondsen en reserves voor een bedrag van f 40.000,- aan te spreken. 

Daarom doen we een beroep op alle leden die de KNNV een warm hart toedragen. Wij vragen 
U eenmalig een certificaat van ondersteuning aan te schaffen, waarvoor U ailéén de vreugden van het 
lidmaatschap terug krijgt. Deze certificaten zijn er in de waarden 25, 50, 100 en 250 gulden. Zij zijn 
fiaai uitgevoerd en worden U op naam toegezonden na ontvangst van Uw bijdrage op giro 3458335 
ten name van KNNV Beheerscommissie te Schiedam. 

Helpt U ons over de drempel naar de volgende eeuw, de tweede eeuw KNNV? Bij voorbaat 
onze hartelijke dank! 

- Meneer ,  moet U niet n a a r  het zuideh? 
- ]\leen. 3k w a c h t  tot de  certificaten 

uitverkocht zij n. 



Met de vogelwerkgroep naar de Duintjes 

Zaterdag 16 oktober trokken twaalf leden van de vogelwerk- 
groep naar "de Duintjespaan de voormalige Zuiderzeekust bij 
Nunspeet. Vorst op Momphoogte, een stralende zon, een 
zwakke wind uit het Oosten, dat waren de meteorologische 
ingrediënten voor een morgen heerlijk vogelen. 
Het voor een aantal leden tot dan onbekende Landschaptype, 
een bescheiden zandrichel als afsluiting van de cultuurgron- 
den van het "oude land", met houtopslag (Els, Berk, bessen- 
dragende struiken) bleek die morgen zeer "in trek" bij veel 
doortrekkende vogels. Vinkachtigen (Vink, Keep, Groenling, 
Ringmus, Kneu, Bmsijs,  Kruisbek), Veldleeuwerrk, Boom- 
leeuwerik, Kramsvogel, Kopeiwiek trokken - weliswaar niet 
in enorme aantallen, maar toch gestaag - door. En dan op het 
water van het randineer: zeker drieduizend zwanen; hoofdza- 
kelijk Knobbelzwanen maar toch ook honderden Kleine m a -  

nen (wat een oergeluid toch, dat getrompetter), zeker vijfentwintighonderd Pijlstaarteenden vlak onder 
Elburg, waar op wat slikstrandjes ook tientallen Bonte strandlopers en meerdere Watersnippen zich van- 
uit de kijkhut lieten bewonderen. Ook negen Zwarte zwanen, een overvliegende Grote zilverreiger een 
aantal Canadese ganzen en veel eendensoorten werden op deze prachtige oktobennorgen waargenomen. 

Erik en ondergetekende kregen op een bepaald moment een visioen bij het - helaas véél te ver 
weg - in de kijker vangen van een lange rij wel erg grootvleugelige voorbijgangers, die opvdlend gedis- 
ciplineerd van kop wisselden. 

Toch . . . .? Ja, nee. . . . Kraanvogels? 
Niet als zekere waameining genoteerd. 

Wel het onwaarschijnlijk grote getal waargenomen soorten van ZEVENENZEVENTIG! 

Een enthousiast twaalftal deelnemers nam om twaalf uur maar node afscheid van dit heerlijk stukje na- 
tuur. Bepaald een aanrader: twintig minuten met de auto vanuit Epe. 

Wij gaan vast in het voorjaar nog eens naar de Duintjes. Organisatie: 

Adsie Hottinga en Wim van Waveren Hogervorst. 

1 Van goede vrienden kreeg ik dit najaar een heel 
I mooi vogelboek. Al bladerend ontdekte ik daarin 

iets leuks. 
We hadden ons verbaasd over de leuke Dwerg- 
sterntjes die we zagen op de vele zandbanken in de 
Loire, toen we die dit jaar, eind mei, met de kijker 
afspeurden. We venvachtten dit echte kustvogeltje 

niet, zover landinwaarts, namelijk ter hoogte van Saurnur. 
Gauw even het nieuwe boek raadplegen. Het verspreidingskaartje liet het duidelijk zien: Broedend 
langs een deel van de Atlantische kusten en apart daarvan een smal strookje ver landinwaarts tot 
midden in Franksijk, langs de Loire! De zandige, kiezelrijke zandbanken blijken uitstekende broed- 
plekken op te leveren voor Dwergsterntjes. 
Nu maar hopen dat de Loire, berucht om zijn vaak zeer hoge waterstanden, niet te veel nestjes 
wegspoelt! 

Els Koopmans-Grommé. 



Vereniging Milieuzorg Epe 
Veenweg 2,817 1 NJ Vaassen tel. 0578 - 575900 giro 1 9631 27 

LOKALE AGENDA 21? LOKALE DUURZkAMHEUDSSPIEGEL? EEN ANTWOORD OP VRAGEN? 

In 1992 organiseerden de Verenigde Naties in Rio de Janeiro een conferentie over Milieu en 
Ontwikkeling. Daar werd door de deelnemende landen een wereldwijd actieprogramms vastgesteld 
voor een duurzame ontwikkeling in de 2 1" eeuw, bijgenaamd Agenda 21. 
Verder werden daarbij de lokale overheden opgeroepen om een eigen Agenda 21 uit te werken: 
Lokale Agenda 21 ofwel: LA-21. 

In Nederland was het begrip duurzame ontwikkeling al bekend sinds het in 1989 verschijnen 
van het Nationaal Milieubeleidsplan. Duurzame ontwikkeling betekent: een ontwikkeling die voorziet 
in de behoeften van de huidige generatie, zonder dat daarmee de mogelijkheden voor de toekomstige 
generaties, oin ook in hun behoeften te voorzien, worden geblokkeerd. Met deze definitie heeft 
duurzame ontwikkeling niet alleen te maken met milieu, al wordt allerlei beleid nogal eens die richting 
op gebogen. Het gaat ook over allerlei sociale en economische ontwikkelingen en natuurlijk ook over 
internationale betrekkingen. 

Hoewel het bovenstaande zich allemaal ver boven onze hoofden afspeelde, hebben wij toch 
direct te maken met LA-2 1.  In 1992 werd men het namelijk in Rio ook eens over twee beginselen van 
duurzame ontwikkeling, namelijk: 

1 Y e t  maken van lokale plannen (door de gemeenten) en 
2" Het betrekken van lokale maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven bij de opzet en 

uitvoering hiervan. 
In sommige gemeenten, zoals bijvoorbeeld Breda, den Haag en Haarlem, is LA-21 als jaren het 
instrument voor dialoog en discussie met de bevolking. In andere gemeenten ging deze ontwikkeling 
e e n l i j k  langzamer. 
Ook Epe was niet een van de "voorlijkste" om het maar eens eufemistisch te zeggen. 

In het jaar van Rio werd in Nederland de Nationale Commissie voor internationale samen- 
werking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) ingesteld met als taak om in Nederland de invoering v a  
LA-21 te stimuleren. Een van de activiteiten van het NCDO was het opzetten van de "Lokale 
Duurzaamheidsspiegel". Je kan dit zien als een spiegel die de gemeenten zich kunnen voorhouden 
om te zien hoe het met hun duurzame ontwikkeling staat in vergelijking met anderen. 

Om te kunnen vergelijken stelde de NCDO een enquête samen die door een (vrijwillig) 
deelnemende gemeente werd ingevuld. In deze duurzaamheidsenquête worden vragen gesteld over zes 
thema's, namelijk Algemeen Beleid, Biodiversiteit, Energie, Internationale samenwerking, Water en 
Woonomgeving. 

Wat gebeurde er in dit verband in Epe? In onze gemeente kennen we sinds 1994 het Doel- 
groepenoverleg. Dit overleg vindt tweemaal per jaar plaats met de gemeente Epe In dit overleg is een 
aantal verenigingen en organisaties vertegenwoordigd. Hoewel de samenstelling nogal eens varieerde, 
maken de KNNV afd. Epe-Heerde, de Bekenstichting, Stichting De Kring en de Vereniging Milieu- 
zorg Epe er vanaf het begin deel van uit. 

In het voorjaar is besloten om als doelgroep deel te nemen aan deze NCDO-enquête. Daarbij 
werd afgesproken de enquête in te vullen met medewerking van ambtenaren van de betrokken 
afdelingen. Hoewel het spannend was lukte ket toch om de brief met de Epese enquêteresultaten op 
tijd de deur uit te knjgen. Later bleek dat van de vijhonderdachtendertig gemeenten in Nederland er 
eenenzeventig hebben deelgenomen aan deze Lokale Duurzaamheidsspiegel van het NCDO. 

Over de uitslag en de plaats van de gemeente Epe als duurzame valt nog zo veel te zeggen dat 
dit beter in een volgend verhaal aan de orde kan komen. Alvast vermeldenswaard is wel dat zowaar 
een grote stad als Rotterdam kans heeft gezien om duidelijk als meest duurzame gemeente te eindigen 
bij dit spiegel kijken, vóór Nijmegen en Breda. 
In onze omgeving eindigde Apeldoorn als 15", Arnhem als 17" en Deventer als 2 1". Heerde en Hattein 
deden niet mee en de gemeente Epe eindigde als 63" van de eenenzeventig deelnemers. Volgende keer 
meer in detail over de uitslag, ook per thema. 

Jan Polman. 



Laat in gezelschap het woord "Ktloflook" vallen en U hebt 
ontniddellijk twee partijen: de liefhebbers en de walgers. 
Het is net als met olijven; je houdt ervan of je kan ze schie- 
ten. 
Ja, en toch heeft knoflook voor velen een haast magische 
klank. Het wordt bijzonder veel gebruikt in natura of in de 
vorm van capsules. De walgers hebben winst-op-punten ais 
men denkt aan de buitengewoon onaangename geur die een 
knoflookmens uit zowat alle lichaamsopeningen verspreidt. 
En dat is jammer, want het weerhoudt velen ervan om deze 
zeer gezonde plantenbol te gebruiken. 
Als we spreken over "teentjes Knoflook" dan hebben we het 
over de onderaardse bolletjes van Allium sativum L., een tot 
de familie der Liliaceeën (Lelieachtigen) behorend Oosters 

'I gewas. 
De op een ui gelijkende hoofdbol heeft onder de witachtige opperhuid vele kleine deelbolletjes, die met 
de naam "teentjes" worden aangeduid. Op de markten ziet men ze als mooi gevlochten trossen hangen, die 
menig stillevenschilder geïnspireerd hebben. 

De plant is overblijvend en wordt veelvuldig gekweekt, niet alleen in het Middellandse Zeegebied, 
maar ook in de gematigde streken. In april worden de teentjes gepoot en er ontwikkelt zich een ui-achtige 
plant met platte, lijnvormige bladeren en een flinke, tachtig centimeter tot een meter lange ronde stengel. 
De bloemen zijn roodachtig tot wit van kleur en zijn - verenigd in een bloeiwijze - gehuld in een soort 
schutblad of schede, welke afiallend is. De bloei valt in julilaugustus en de oogst van de jonge bolletjes 
geschiedt als het loof begint te verdorren. De hele plant wordt dan gerooid en ter droging opgehangen. 

Knoflook was bij de oude Egyptenaren een heilige plant die bij het zweren van eden aangeroepen 
werd. Pythagoras sprak van "de koning der kruiderijen". Bij de Indiërs en de Romeinen gold knoflook 
eveneens als lekkernij. Ook de Talmoed vermeldt knoflook ("sjoemim") ais kruiderij voor verschillende 
spijzen. 

Sedert oeroude tijden gebruikt met knoflook als geneesmiddel, zoals bij aandoeningen van de 
luchtwegen (chronische bronchitis en kinkhoest), als inwendig antisepticum bij aandoeningen van het 
spijsverteringsstelsel (maagpijn, flatulentie of winderigheid en koliek). De meeste knoflookpreparaten uit 
de handel dienen ter behandeling van te hoge bloeddruk en adeiverkalking. En hieraan dankt knoflook zijn 
roep als levensverlengend middel. 

Knoflook bevat een stof die na het fijnsnijden een scherpe, zwavelhoudende vluchtige olie vormt. 
Die olie is gelig van kleur, riekt sterk naar knoflook, is optisch actief (zie artikel "Optische isometrie" in 
Natuurklanken nummer 2 - 1999), en is zeer gevoelig voor oxidatie. Deze olie is zwaarder dan water en 
bestaat uit een mengsel van verschillende polysulfiden. Deze verbindingen komen niet vrij in knoflook 
voor, maar ontstaan pas na kapot wrijven van het weefsel, door een enzymatische splitsing van de glycosi- 
disch gebonden sulfiden. Dit glycoside wordt allzne genoemd en het splitsende enzym alliïtzase. Het 
allicitze dat bij deze splitsing ontstaat bezit een duidelijk bactericide werking. Door de inwerking van 
luchtzuurstof ontstaan uit allicine de genoemde disulfiden met de onaangename geur. 

In verdunningen van 1 : 100.000 is allicine nog werkzaam tegen talrijke ziekteverwekkende bacte- 
riën. De toepassing bij gistende dyspesieën en darminfecties is hierdoor begrijpelijk. 

E. Nieuwenhuize-Luyendijk. 
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Van dertien leden ontving ik ingevulde lijstjes, dan wel ik haalde hun gegevens uit de rubriek 
"Waargenomen". Het resultaat van een en ander is verwerkt in onderstaand overzicht, met dit keer de naam 
van de waarne(e)m(st)er van de eerste zomergasten daarbij vermeld. 
Wij zijn uiteindelijk allemaal net mensen, nietwaar! 

De TjiftJaf van Wim Mekelenkamp (14 februari) was wel een heel vroege, evenals de Tuidiuiter 
(6 april) van Micky. 
De overige data zijn eigenlijk allemaal aan de late kant. Of gingen de waane(e)m(st)ers later op pad? 

Hoe dan ook, de zomervogels waren er weer, deze schitterende zomer en zij konden dus 
waargenomen worden door degenen die daar oor, oog en hart voor hebben. En dan moet zo q~og maar lang 
blijven. 

Waarne(e)m(st)ers: bedankt! 

Wiin van Waveren Hogervorst. 

Evelien van Dalfsen-Tukker 



De boze wolf uit het sprookje. 
Afgelopen zomer raakten we in een eivol Elburg aan de praat met twee 
aardige Limburgse mevrouwen. Ze waren naar de "tuinen van Albert 
Vogel" geweest en als overtuigde natuurliefhebbers genoten ze van dit 
dagje uit. Van natuurliefhebber naar de KNNV is maar een millimetertje, 
vooral als de gesprekspartners IVN-ers blijken te zijn, en het lag voor de 
hand dat het gesprek kwam op de laatste Limburgse hamsters -juist in 

die tijd HET onderwerp van gesprek op radio en televisie. 
En toen passeerden we opnieuw "een millimetertje", want opeens lagen onze overtuigingen zo ver van 
elkaar af als het oosten van het westen. 

Of ik wel eens zo'n Korenwolf gezien had? - Nee, bij mijn weten niet. 
Nou, dan had ik wel mooi geluk gehad, want het waren ongelooflijk valse krengen. Ze spron- 

gen tegen je op en .beten zich in je vast. Ze lieten niet meer los -je moest ze uithakken! Gelukkig kon- 
den ze niet zo erg hoog springen, maar even goed konden ze je een hoop ellende bezorgen. 
"Maar het zijn toch nachtdieren en bovendien zijn ze bijna op - dus zo vreselijk veel overlast . . . . ?" 
Nachtdieren? Nou, maar overdag beten ze ook, en het krioelde er van in de akkers; dat verhaal van 
bijna uitgestorven, allemaal kletskoek. Onlangs nog was een boer van een eindje verder door zo'n 
beest besprongen. Hij had laarzen aan en dat was zijn geluk, want anders . . . . 

Uiteraard vroeg ik verder van waar precies en wanneer, want dat Das en Boom er graag duide- 
lijk omlijnde gegevens van zou hebben. "Precies . . . dat weet ik niet meer - niet zo lang geleden." 
We wilden het gesprek niet onaangenaam zuur laten worden, maar vernamen nog vóór het zo ver 
kwam dat de aanval van de moordlustige Korenwolf "misschien twee, misschien drie, of weet ik hoe- 
veel jaren geleden" had plaatsgevonden. 

Onderweg naar huis verbaasden Joop en ik ons eendrachtig over het feit dat een heleboel men- 
sen nooit af kunnen komen van een eenmaal ingenomen standpunt, en hoe hinderlijk en gevaarlijk de 
consequenties van zo'n starheid kunnen zijn. Wij hadden het allemaal gevolgd, het "Overlevingsplan 
Hamster", de bedreiging van het hamsterleefgebied, en alle sombere conclusies. Was de berichtgeving 
dan totaal niet doorgedrongen tot die bepaalde groep mensen die bleef volharden in de starre ontken- 
ning van een teruglopende hamsterpopulatie? 

Toen het tijdschrift (nummer 3) van Das & Boom in de bus kwam kon ik opeens beter 
begrijpen dat mensen op het verkeerde been gezet worden door slordige berichtgeving. De daarin 
vermelde zaken zijn niet van exacte data voorzien, maar ook zonder dat blijkt de rommeligheid. 
Vanaf begin mei stond onder meer de jok van de KorenwoEJ'centraal. Er waren drie hamsters bij 
betrokken, maar het wierp geen vrucht af (letterlijk, in dit geval). "Vervolgens," zo staat te lezen, 
"bracht het ANP het nieuws van het bezwaar dat de Stichting Hansterwerkgroep Limburg bij de Raad 
van State heeft ingediend (. . . . . )" Een fokprogramma was nergens voor nodig, volgens die 
werkgroep, want er zouden nog minstens drie-, vierhonderd hamsters in Limburg rondlopen. (Zie 
Elburg!) 
De Raad van State besliste evenwel dat die grote aantallen door de Hamstenverkgroep niet aanneme- 
lijk gemaakt konden worden, en het fokprogramna mocht blijven bestaan. 

Intussen was er toch een begin gemaakt: met een serieus inventariserend onderzoek en daar 
kwamen vijftien Korenwolven uit naar voren. Voor een levensvatbare populatie op één plek geldt een 
minimumaantal van tweehonderd dieren, dus het risico dat men loopt als men niet stevig gelaarsd door 
Limburgs dreven gaat, is niet echt groot. 

Het is net als bij de "Tien kleine negertjes". Kort na het bekend worden van het getal vijftien, 
werd bericht dat er tijdens de telling waarschijnlijk nog een aantal dieren zoek geraakt- enlof onderge- 
ploegd was. En toen waren er nog zeven. Zeven kleine hamsteQes, die kregen voortplantingsles, maar 
eentje wilde nooit naar school en toen waren er nog zes. 

Met het kleine beetje hamster dat ons nog rest is het onmogelijk tot een nieuwe levensvatbare 
populatie te komen. Voor het fokprogramna moeten België en Duitsland in de arm genomen worden, 
maar daarvoor moeten eerst alle ons resterende hamsters gevangen worden - kortom: soesah! 
Das & Boom noemt het een taai gevecht tegen onwetendheid, gemakzucht en tegen overheden die 
iedereen te vriend willen houden. 

Ik hoop dat ze het gevecht nog lang volhouden en daar schiet me opeens te binnen dat zoiets 
goed kan lukken als je tegen iemand opspringt en je er heel hard in vastbijt. En dan natuurlijk wel 
goed hoog springen 

Micky Haselhoff-Marsman. 



Op dinsdag 14 april 1999 fietste ik met mijn hondje langs de Grote Wetering bij Wapenveld. Al 
vele jaren doe ik dat het hele jaar door enige malen per week. Het is a heel mooi, je ziet er veel vogels 
(de laatste jaren helaas steeds minder), verschillende soorten planten en kruiden en grassen, en vaak heel 
mooie wolkenluchten. 
Op deze dag zag ik ineens een plantje in de berm dat ik niet kende en voorzover mijn herinnering reikte 
er nog niet eerder had gezien. Er stond er niet één, maar er stonden er velen. 
Ik ben het gaan onderzoeken en het merkwaardige was, dat er over een afstand van circa tweehonderd- 
vijftig meter direct noordelijk het gemaaltje "Ottershopen" tweeënzestig plantjes stonden, op één na r 

allemaal aan de oostzijde van het fietspad. Dat roept vraagtekens op, maar daarover later. 

Na de bloei - 
hauwen langs de stengel 

Omdat er een b,ehoorlijk aantal plantjes stond durfde ik het aan om er één uit de grond te halen en mee te 
nemen voor onderzoek. Zelf kon ik niet achter de naam komen en daarom ben ik ermee naar de Heer 
Van Soest in Wapenveld gegaan. Na het raadplegen van diverse boeken dorst hij toch niet met zekerheid 
te zeggen om welke soort het ging. 
Vervolgens ben ik naar de Meer Menke in Epe getogen. Die wist direct te zeggen dat het om barbara- 
kruid ging, maar ja, om welk? Na het raadplegen van enkele boekwerken stelde hij vast dat het Bitter 
barbarakruid (Barhareu intermedia) betrof. Een vrij zeldzame plant, die graag op kale, vochtige, veen- 
achtige bodem groeit. 
De dijk langs de Grote Wetering is niet droog te noemen, maar de begroeiing is er vrij dicht: veel 
grassen en kruiden, waardoor de vrees bestaat dat het plantje zich hier niet zal kunnen handhaven. We 
zullen er in ieder geval op attent blijven. 

Maar hoe kwamen die plantjes daar, en hoe kan het dat ze maar over een betrekkelijk korte af- 
stand te vinden waren? Tussen de Ziebroekseweg en de IJsseldijk, bij het gemaal Pouwel Bakhuis loopt 
het fietspad over een lengte van circa vierduizend meter langs de Wetering. En op maar die ene plek, 
over een afstand van circa tweehonderdvijftig meter komt het Bitter barbarakruid voor. 



Onze verklaring daarvoor is de volgende. Vorig jaar heeft het Recreatieschap het fietspad voorzien van 
een nieuwe asfaltlaag en daardoor kwam het pad een stuk hoger te liggen dan de berm. Voor die opho- 
ging werd zand naast het fietspad gestort. Aangenomen wordt dat de zaden van het Bitter barbarakruid 
met dat zand zijn meegekomen. De vraag blijft open: waarom staan die plantjes over die tweehonderd- 
vijftig meter daar en waarom op één na allemaal aan één kant? Dat zal wel toeval zijn, maar het blijft een 
raadsel. 

Wij hebben nog geprobeerd te weten te komen waar het zand dat voor de ophoging gebruikt is 
vandaan kwam. Helaas kon men dat bij het Recreatieschap niet meer nagaan. 
Jammer dat er enkele vragen openblijven - het was desondanks toch een bijzondere vondst. 

Omdat de kopij later ingeleverd moet worden, kan ik dit verhaal nog een vervolg geven. 
In de eerste helft mei zijn we met vakantie gegaan en toen ik na terugkeer, eind mei, langs de Wetering 
fietste was van het barbaraknud niets meer terug te vinden. De verschillende soorten gras die daar groei- 
en waren allemaal hoog opgeschoten, terwijl er ook heel veel Smalle weegbree groeit en natuurlijk de 
Paardebloemen. Wordt de vrees bewaarheid, dat deze plant zich hier niet zal kunnen handhaven? ik heb 
de vindplaats in kaart gebracht en zal volgend voorjaar zeker weer gaan kijken. 
Vermeld dient nog te worden, dat het Bitter barbarakruid hoort tot de familie der Kruisbloemigen - de 
bloemen zijn heldergeel, de hauwen tegen de stengel aangedrukt. 

Jan Sterenberg. 
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ABRAHAM 
Wij hebben Abrahammen om ons heen. Ik bedoel nu niet de 
voornaam, maar de soortnaam Abraham: van diegenen die weten 
waar men de mosterd haalt. 
Er zijn hier buiten bruine Abrahammen met vier voeten en soms 
een gewei op de kop. Hun mosterd is bijvoorbeeld het Knikkend 
nagelkruid, de blauwe geranium, de floxen of de wederik. 

a 

Maar er zijn ook reeksen Abrahammen in huis, met acht poten. 
Een huis met spinnen en webben kan niet direct kwaad, maar het ziet er bepaald niet verzorgd 
uit. En dus ga ik regelmatig op jacht, met een stofdoek. 

Al jaren roep ik dat die spinnen regelrecht terugkomen naar het huis. Maar bewijzen - 
die heb ik nog niet helemaal. Laten we zeggen voor vijfennegentig procent. 

Eén van onze buitendeuren bestaat uit twee helften. Dus: bovenhelft opengezet, 
benedendeur dicht platen. Spin gevangen en naar buiten gedaan, door de bovenhelft. 
Inderdaad liep het dier terug naar de drempel en ging daar zitten, in een richeltje. Een hele tijd 
gebeurde er niets. Af en toe stak de spin een poot uit en trok die dan weer terug. En toen 
ineens! Ja hoor, resoluut en regelrecht omhoog tegen de deur. 

Ik heb het honderd procent-bewijs niet afgewacht, maar het bovengedeelte van de deur 
gesloten. 
Voor mij is het duidelijk: voor een spin bevindt de mosterd zich in huis. 

Louk Witkamp. 
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Sperwer 
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Het Nederlandse landschap is door een Noordoost -+ Zuidwest 
lopende lijn in tweeën te delen. Ten westen van de lijn liggen de 
zeeklei- en laagveengebieden (nat); ten oosten overwegen zand- 
gronden (droog). 
De aanplant van bomen in de eerste helft van de 20"~ eeuw werd 
fors gestimuleerd. Met het ouder en gevarieerder worden van 
het bos werd het in toenemende mate aantrekkelijk voor boom- 
broedende roofvogels. In Drenthe, Overijssel, Gelderland, Oost- 
Brabant en Limburg zijn de meeste bossen en daar komen ook 
de meeste roofvogels voor. 

Bossen en moerassen zijn de belangrijkste broedgebieden van roofvogels in Nederland. 
Nederland heeft een zeeklimaat, koele zomers en zachte winters. De variatie in weersomstandigheden 
kan van invloed zijn op de broedresultaten van roofvogels. 
Tijdens zonnige weersomstandigheden brengen roofvogels vaak een deel van de dag zwevend en schroe- 
vend boven het territorium door. De strenge winters hier en ook in Noordwest Europa hebben ingrijpende 
gevolgen voor de omvang van de Nederlandse broedvogelpopulatie. 

Concurrentie tussen soorten om nestplaatsen wordt grotendeels vermeden door in bossen van 
verschillende typen bomen te broeden. 
e Sperwers nestelen in dichte bosjes en de Douglasspar is daarbij favoriet. 

Wespendief bewonen andere opstanden(met elk een voorkeur voor andere boomsoorten) 
e Boomvalken broeden in open bossen en bosranden. Torenvalken mijden aaneengesloten bos. 

Structuurrijke bossen met veel variatie in leeftijd en boomsoorten bieden de beste inogelijkheden 
voor een gevarieerde roofiogelbevolking. 

De vrouwtjes van Sperwer en Havik zijn aanzienlijk groter dan de mannetjes. Deze seksuele di- 
morfie zou kunnen leiden tot sekse-afhankelijke sterfte (grotere vogels leven immers langer dan kleine). 
Bij Haviken starten vrouwtjes eerder met broeden en zeleven langer dan mannetjes. Het overschot aan 
mannetjes zou hier een aanpassing aan kunnen zijn. Het percentage mannetjes neemt toe naarmate later in 
het seizoen met de eileg begonnen wordt. 
De timing van de eileg is voor iedere roofvogelsoort verschillend. Elke soort probeert zijn broedseizoen 
zodanig af te stemmen dat het prooiaanbod maximaal is in de nestjongenfase of tijdens het uitvliegen. 
Het voedselaanbod in winter- en voorjaar, deels onder invloed van de weersomstandigheden in de winter, 
speelt een grote rol bij het begin van de eileg. 

Bij Wespendief en Boomvalk, overwinterend in Afrika, spelen de West-Europese weersomstan- 
digheden in de winter geen rol. Vroege paren produceren grotere legsels en meer jongen. Vroeg uitgevlo- 
gen jongen profiteren van een langere periode met een groot prooiaanbod, een fase waarin de jachtcapaci- 
teiten kunnen worden ontwikkeld. 
Legsel - en broedselgrootte van roofvogels benaderen zelden het maximaal haalbare. Door minder dan het n 

maximum te produceren wordt de reproductie capaciteit geoptimaliseerd. Een grotere inspanning (meer 
eieren en jongen) zou namelijk ten koste gaan van de overlevingskansen van de ouders. 

De prooikeus van roofvogels onderling is nogal verschillend. De roofvogels tonen verschillen in 
klauwgrootte. Havik, Sperwer en Booinvalk zijn vogelvangers, waarbij de Havik veel grotere prooien 
pakt dan de Sperwer en de Boomvalk. Sperwers jagen in besloten gebieden. Boomvalken jagen in open 
gebieden. Buizerds vangen overwegend zoogdieren en jonge vogels 
De Havik predateert Sperwers. 

Sperwers komen tegenwoordig steeds vaker in bebouwde omgeving. ,h Amsterdam broedt een 
Sperwer in een boom langs de gracht. Er is veel voedsel te vinden voor kleine vogels in de tuinen van 
mensen en aangezien dit de prooidieren met name voor Sperwers zijn, komen ze hier op af. 

In de herfst en winter zie je hier langs de wegen veel meer roofvogels dan in de zomerperiode. Dit 
is de populatie standvogels plus trekvogels uit Scandinavig 

Cintia Wedemeijer. 



Ecologische atlas van de Nederlandse roofvogels. 

Roofvogels in Nederland 

Soorten 

Havik 

Buizerd 

Sperwer 

Torenvalk 

Boomvalk 

Grauwe kiekendief 

Blauwe kiekendief 

Slechtvalk 

Wespendief 

Bruine Kiekendief 

Gebied 

Meest voorkomend 
in Drenthe, Overijs- 
sel, Gelderland, 
Brabant en Limburg 
Verder in alle bossen 
in Nederland 
Grootste dichtheid in 
de beboste gebieden 
van Oost-Nederland 

Sperwers komen 
steeds in bosgebie- 
den voor, in het 
bijzonder in naald- 
bossen 
Overal in Nederland 
behalve waar nest- 
kasten ontbreken in 
boomarme cultuur- 
landschappen 

Alle provincies 
De hoogste dichthe- 
den op de Veluwe en 
Noord-Brabant 
Noordoost Gronin- 
gen, Friesland en 
Flevoland 
Waddeneilanden 
Flevoland 

In de 20"' eeuw 
zeventien broedpo- 
gingen gedaan Geen 
echte broedvogel 
hier 
Drenthe, Veluwe, 
Oost Brabant en 
Limburg 

Waddeneilanden, 
moerasrietlanden in 
het oosten van het 
land 

Biotoop 

Agrarische gebieden 
met bossen 

Jacht vindt plaats 
van gesloten bos tot 
kaal akkerland, van 
moeras tot droge 
heidevelden 
De hoogste dichtheid 
wordt bereikt in 
landschappen met 
een afwisseling van 
bosjes en cultuurland 
Agrarisch cultuur- 
landschap is belang- 
rijk voor zijn prooi- 
dieren 

Zandgronden + 
duinen Kleine bos- 
jes in open cultuur- 
land 
Akkerland (Rogge 
en Luzerne), moe- 
rassen 
Moerassige gebie- 
den Voorkeur voor 
oudere, half verboste 
verlandingen (ruigte 
terreinen 
Open terrein, cul- 
tuurland 

Grotere bossen 
Douglas en spar 

Riet en Lisdodde op 
natte plekken 

Trek 

Geen trek maar 
dispersie 

Standvogel + door- 
trekkers vanuit De- 
nemarken en Duits- 
land. 

Dispersie + trek van 
jonge vogels in ok- 
tober 

Dispersie juli - au- 
gustus De trek van 
jonge torenvalken in 
oktober Vogels 
ouder dan één jaar 
zijn standvogels 
Zuidelijke helft van 
Afi-ika 

Ovenvinterings- 
gebieden in Afrika 

Standvogel of deel- 
trekker, Belgie, 
N W Frankrijk, 
Engeland 

overwinteraar in 
Nederland Broed- 
vogel in Noord Eu- 
ropa en Rusland 

overwinteren in 
Centraal Afrika 
Begin mei komen ze 
hier, in augustus 
gaan ze op trek 

In september - okto- 
ber trek naar Frank- 
rijk, Spanje en West- 
Afhka 

Eileg 

Maart - april 

Eerste twee weken 
van april 

Derde week van 
april tot en met eer- 
ste week van mei 

Half april tot half 
mei 

Laatste week van 
mei, eerste twee 
weken van juni 

Half mei 

Laatste week van 
april Eerste week 
van mei 

Hoe zonniger hoe 
eerder met eileg 
wordt begonnen 
Half mei tot half 
juni 

Twee laatste weken 
van april en eerste 
week van mei 



W~~ENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD. 
Winters \aap. 

stapend de winter door. het koud en guur is u k t  het ons we\ wat. 
we hebben weinig voedsel nodig, dat is voorde\ig. Bovendien is het een ge- 
makkew ke manier om gewicht te verliezen voor hen die af wi\\en va\\en. 

Waar ja, mensen hebben verwarmde huizen en redden zich we\ de 
winter door. Voor sommige dieren is Sapen en rwt j bist een noodzaak om de 
winter door te komen. Het voedse\aanbod wordt schaars, dw zU kunnen de 
winterse kou a\\een haar doorstaan door zo weinig hoge(ajk energie te 
verbruiken. I n  de nazomer wordt a\ begonnen met de voorbereidingen voor 
de winter. De dieren bouwen een vetreserve op door zich bo\ en rond te 
eten. De natuur he\pt daarby met een ruk aanbod van noten, zaden en 
insecten. Vanaf oktober gaat een aanta\ dieren in winters\aap. De 
normak kchaarnsf uncties veranderen. De \ichaamstehperatuur wordt \aag, 
de hadsfag zwak en de ademhahg hee\ iangzaam. Je begrüpt dat daardoor 
het energieverbruik drastisch daa\t. 

Som worden de dieren even wakker. Het ontwaken kost veel energie 
en daarom is het bekingruk zo'n dier met rwt te \aten. HQ moet zo snel 
hogeuk weer krug in de verstarde toestand van de winterslaap. Ab dat 
niet gebeurt, is de kans groot dat hg heteind van de winter niet haa\t, omdat 
zun vetreserves opgebruikt run, 

Er zün ook dieren (zoab de Eekhoorns, muizen en ratten) die niet in win- 
tentaap gaan, maar in winterrwt. Dat is een diepe slaap, waarb~ de \i- 
chaamstemperatwr en ke!e graden daa\t . Deze dieren z oeken een schui\- 
p\aats, waar ze in a\\e rwt en veibgheid de winter kunnen doorbrengen. 
Regehatig worden ze wakker en eten dan wat van hun M de herfst aange- 
\egde voedse\voorraad. 

Kunnen WO de dieren he\pen met hun overwinteringsschui\p\aats? Ze- 
her we\. Onze tuin moet niet a\ te neues zun. Een rommelige tuin waar afge- 
va\\en b\ad mag biuven \iggen, is a\ een goed begin. Een stape\ stenen, een 
oude boomstronk of een takhenhoop is ook prima. Een corr~pos"roop is de 
ideale plek voor vee\ dieren, zoab kikkers, padden en sa\amanders. Insec- 
ten in zo'n hoop trekken Spitsmuizen, Egeb en rio\\esi aan. 

EEN PAAR WTr\l;TERSLAPERS: 
DE EGEL. 

Ab een Egel 's zomers regelmatig 
de tuin bezoekt, raakt iedereen verte- 
derd. Van schuwheid heeft hu weinig 
last. Wie r ~ t i g  ft zmen kan zien hoe 
h(j snukend op zoek gaat naar een \ek- 
her hapje. Leteens op hetspitse snuitje 
en de stevige harde haren, die we sok 
wel stekeb noemen. 
Het opro\\en gebeurt door de kop en 
het achtereinde naar beneden te bui- 
gen. Daarna wordt een sterke huid- 
spier, die in de vorm van een ring op zün 
rug k$, naar beneden getrokken, zodat 
zun \(j$ ab het ware in een zak komt. 

-. 



't Gevo\g is dat de skkeb naar a\k kanten uitsteken. Het opro\\en is het ver- 17 
dedigingsmidde\ van de Egel. De Ege\ is een insecteneter, maar ook s\akken, 
wormen, vdfruit en paddestoe\en eet hu graag. 

Maak niet de fod  een schote\tje me\k voor de Ege\ neer te zetten. HU 
k r ~  $' er dianee van. Een Ege\ is geen huisdier dat j e met kattenbr04 es groot 
bren$. Door gebrek aan hsecten in het voedsel krugen ZU een verrninder- 
de afweer tegen wormen en parasieten, waardoor ze sterk ver2 wakken. 

vind je in de zomer een €ge\ die duideu k verzwaki' is, breng hem dan 
naar het egelopvangcentrum in Epe. 

Een Egel is een echte winters\aper.Zie je  er 's winters één rondschar- 
relen, laat hem dan voorat met rwt en geef hem de kam zun wQterschui\- 
p\aats weer op te zoeken. 

I n  maart begint de paart'ud. Per nest worden er drie tot zeven jongen 
geboren, die eerst zachte bleke stekeltjes hebben. Na een maand zun de 
stekeb al donkerder en hard. 

I n  opgerolde toestand run Egeb gemakkewk op te pakken en minder 
stekelig dan ze eruitzien.Toch 6 dit niet aan te raden, want zezitten meestal 
vo\ ongedierte. 

VLEERWUIZEN 

zün ook echte winters\apers. Vee\ mensen zun bang voor die voorb~ 
schietende schimmen in het donker. Bovendien zouden sommige met 
hondsdo\heid besme~e vieermuizen die ziekte op mensen overbrengen. 
Deze ziekte kunnen ze alleen door buten op mensen overbrengen en dat 
b ~ k n  kan aMeen gebeuren ab je een v\eermuis oppakt.Doe je dat niet, dan 
overkomt j e ook niets. 

I n  Nederland komen eenentwintig 
v\eermliissooi'ten voor. De meest 
voorkohende zu n de D wergvlesr- 

r mï&en en de Lcratv/iegers. 
De Dwergv\eermuis 6 ZO klein dat 
hu met opgevouwen v\eugeb in 
een Iucifers doosj e past. 
De Laahdieger is ongeveer 't.wee 
haa\ zo groot, met gespreide v\eli- 
geb zo'n veertig centihei'er. 
Ook de waterv/eerm& wordt 
vaak gesignaieerd in ons land. 
TU dens hlin winterskiap verbw ven 
de v\eermliken op koek vorstvrue 
p\aatsen zoab zolders, spouw- 
muren of grotten. Ook 2(j mogen 
tudens hlin winters\aap niet ge- 
stoord worden. 
Een v\eermub hangt onderstebo- 
ven aan zun achterpoten, omdat 
hg aan zUn achterpoten vof teen- 
tJes heeft en aan zUn voorpoten 
a\\een een kkin duimpje. 



I n  de zomer zoeken vkermliizen warme droge plaatsen orn hun jongen 
groot te brengen. ~e kleinste opening is a\ vo\doende. 

V\eermuiten zun zoogdieren.Zd zogen de in de baarmoeder ontwikkel- 
de jongen na de geboorte met een meikachtige vloeistof. )-te"r(jfje krUgt 
een of twee jongen die z(j lange t(jd meeneemt, omdat de warmteregeinig 
b~ het jong zeer gebrekkig is. 

V\eermuizen run te herkennen aan hun dwarrelige vlucht die b ~ n a  a\- 
t(jd S avonds wordt gemaaltl. Z(j orienteren zich in het donker door ge\lrid- 
stootjes (sonarsignaten) ua te zenden.Z(j \uisteren hoe deze worden terug- 
gekaatst en weten dan of er een boom of huis of ander obstakelstaat. vet 
een grote boog viiegen ze daar dan omheen. 

Ze gebruiken hun sonarsignalen ook tü  dens de jacht op insecten. Die 
signalen worden uagezonden op een frequentie (aanta\ tri\\ingen per se- 
conde) die mensen niet kunnen horen. vet een batdetector kunnen de SO- 

narsigna\en in voor de mens hoorbare tonen omgezet worden. 
€Me vleerrnu0 heeft zun eigen piekfreqclc.nhe en is daardoor via de bat- 
detector op te sporen en te herkennen. 

Ab een v\eermlris een insect heeft gesigna\eerd, v\iegt hg er naar toe 
en geeft een salvo snelie signa!en. De echo geeft hem zovee\ informatie, 
dat hu precies weet we\k hapje h(j voor zun neus heeft.Staat het hem niet 
aan dan gaat hij opzoek naar een ander insect. 

De ;TUgervl/Rder beschikt over een afweermidde\. 
)-)U kan signa\en uitzenden om het sonarsysteem van 
de vleermuis in verwarring te brengen. Je zou kunnen 
zeggen dat deze v\inder is uitgerwt met een stoor- 
zender. 
Waitervleerh, uken vangen hun prooi niet a\\een in de 
\ucht, maar p\ukken die ooh van het wateroppervlak. 
Waterspinnen en schaatsenru ders b~voorbee\d. tg 
worden gevangen met de vlieghuid twsen de ach- 

terpoten, daana pakt h(j ze er het  zun bek uit. Per nacht vangt hu we\ hon- 
derd insecten. 

O$lot 

WI MERSLAAP 

"Q)ctober,"zei de Egel tot zUn hospita, 
ik denk dat ik naar bed toe ga. 
Wek h u ,  mevrouw, als LI wi\ 
om twintig - of kver om kwart voor april?" 



De maand juni van 1999 stonden we met de caravan op een allerliefst kampeerterreintje van de 
gemeente Angles sur 1'Anglin in Frankrijk. Dat ligt in het stroomgebied van de Creuze, een rivier die 
noordelijker in de Loire uitmondt. 
Het eenvoudige toiletgebouwtje werd begrensd door een ligusterhaag die volop bloeide. Doordat het 
gras van de kampeerweitjes kort daarvoor gemaaid was, fungeerde het zes a zeven meter lange geu- 
rende ligusterhaagje blijkbaar als snoeptafel voor allerlei insecten. 
Het eerste wat opviel, zodra de zonnestralen de bloemtrosjes bereikten, was een geglinster als van 
goud. Tientallen Gouden torren Mommen omhoog naar de zon, aten van stuifineel en bloemblaadjes 
en vlogen snorrend rond. Hoe ze zo vlot kunnen starten is eigenlijk een wonder. Hun goudglanzende 
dekschilden, de eigenlijke voorvleugels dus, zitten namelijk onbeweeglijk vast op hun rug. Ze kunnen 
ze niet optillen zoals bijvoorbeeld een lieveheersbeestje of een boktor. Hun vliezige achtervleugels 
moeten ze eerst door een kleine opening in de dekschilden naar buiten steken, willen ze op de vleugels 
kunnen gaan. 

Er zat ook een kleine verwant van de gouden torren stuifmeel te vreten. Dat was een donker- 
grijzig kevertje met lichte lijntjes en stipjes op zijn dekschildjes, Oxythyrea Junesia. Beide soorten 
horen tot de kevers met bladvormige sprietuiteinden. Penseelkevers horen daar ook bij. Dat wasen ook 
vaste bezoekers van de ligusterbloemen. Die drie stuiheel lieniebbers vind je nogal vaak in de kreu- 
kelige bloemen van de verschillende Cystusssoorten die je in Zuid-Europa ziet. 

Wat de zwart-rood gestreepte wants (Graphosoma zlalicum) daar zoekt weet ik niet. Het is een 
prachtbeest, dat we vaak in Frankrijk tegenkomen. Ik heb de naam "pyjamawants" ervoor gehoord. 

Mijn kennis schiet schromelijk tekort wat betreft de zweefvliegen; er waren daar zeker vijf 
soorten te zien. Maar één soort was onmiskenbaar de Velucella zonaria, die elke dag met enkele exem- 
plaren, het haagje bezocht. Het is een heel grote soort met brede gele banden op het achterlijf, een gele 
achterlijfpunt en een paar bruinige vlekken. Alleen d door zijn grootte valt deze vlieg op. Hoewel er 
elke dag een paar van aanwezig waren, bleek het voor Dik heel moeilijk te zijn om ze op een dia te 
krijgen. 

Om een idee te krijgen van de vlinders die op de weezoete geur van de ligusterbloemen af- 
kwamen, geef ik nu eerst een opsomming van de soorten die we daar zagen: 
Bruine zandoogjes (uitsluitend mannetjes, maar daarvan dan wel heel veel). Dambordjes, Kleine pa- 
relmoervlinder (ew exemplaar), Dagpauwoog (één zeer vers exemplaar en dat al in juni), Kleine gea- 
derde witjes, Grote geaderde witjes, een Gehakkelde aurelia, Braamparelmoervlinders, "een" Dikkop- 
je, Kolibrievlinders en een Bruine eikenpage. 

De Braanparelmoervlinder kon ik niet goed op naam brengen. Hij zat met de vleugels mooi 
uitgespreid te zonnen, waardoor de onderkant van de vleugels niet te zien was. Even een potje halen 
om de vlinder te vangen. Maar hij was weg toen ik terug kwam. Dat meende ik tenminste, tot ik tussen 
de ligusterblaadjes wat zag bewegen dat op een parelmoervlinder leek. Onwaarschijnlijk dat een dag- 
vlinder op zo'n zonnige ochtend weer weg zou schuilen. Maar opeens zag ik twee zeer lange dunne 
sprieten boven de vlinder bewegen, duidelijk geen vlindersprieten. Een Grote groene sabelsprinkhaan 
had de vlinder gevangen, de vleugeltjes als waardeloos eraf gebeten en was nu het lijfje tussen zijn 
forse kaken aan het vermalen. Ik zag warempel kans de sprinkhaan met prooi plus de losse vleugeltjes 
in mijn jampotje te stoppen om nader te bekijken. De sprinkhaan ging rustig verder met eten en ik kon 
de onderkant van de vlindervleugels bekijken. Braamparelmoervlinder, Brenthis daphne, wees de 
vlindergids duidelijk uit. We h a m e n  zijn gelukkiger soortgenoten nog vele malen tegen op onze 
wandelingen. Inderdaad zaten ze va& op de juist in bloei komende bramen. En vanuit onze kampeer- 
plek hoorde ik elke dag een Grote groene sabelsprinkhaan zingen. Zou het diezelfde zijn? Het was in 
elk geval een mannetje geweest dat de vlinder opat. 

Els Koopmans Grommé 
Frankrijk, juni 1999. 



VOORJAARSEXCUIFISIE MET DE GEOLOGI5CHE VERENGING 

'YSSELLAND" 

Rond Hemelvaartsdag 1999 vond deze meer- 
daagse excur-sie plaats in de Flechtlinger 
Höhenzug, een hooggelegen streek ten noor- 
den van Helmstedt en Haldesleben. 
Hier liggen de voor Duitsland noordelijkste 
oude vulkanen, waarin zich de groeves bevin- 
defi die we bezochten. 
Zuidelijk daarvan was vroeger een uitgestrekt 
moeras, van waaruit nu nog - in dagbouw - de 
bruinkool wordt gehaald voor de elekbici- 
teitsopwekking van een uitgestrekt gebied. 
Behalve op het terrein van de geologie is er in 
deze streek op cultuurhistorische en natuurge- 
bied veel te genieten en dit verslag is speciaal 

gewijd aan de natuur in deze streek. Het gebied ligt op de grens van het voonnalige Oost-Duitsland. 
Wat opvalt is de uitgestrektheid van natuur- en landbouwgebied. Het is er heuvelachtig met uitgestrekte 
korenvelden en in de tijd dat wij er waren bloeiende koolzaadvelden, afgewisseld met hellingbossen, 
houtwallen, laaggelegen moerasgebiedjes en beekjes, die meestal snel stromen, zoals de Beberbach, dicht 
bij onze camping. 
Het is een al heel vroeg bewoond land geweest, waarvan de talloze, vaak nog gave en ongeveer 
vierduizend jaar oude hunebedden getuigen. In de buut-t van Haldesleben zijn er nog zo'n tachtig stuks. 

Onze camping ligt in Suplingen, zeer romantisch in een oude steengroeve. Onze caravans en 
tenten staan op de zonneweide van een heel diep meertje dat de oude groeve opvult, en achter ons rijst een 
kleine rotswand van zo'n twintig meter op. Alles is heel groen: het gras onder onze voeten, veel 
loofbomen rond het mees en vóór de rotswand. 

Wat je bij aankomst meteen hoort zijn de Nachtegalen die ook overdag zingen (twee territoria). Ze 
zijn nog wel niet helemaal "ingezongen" maar toch heel goed herkenbaar. 
Verder horen we Koekoek, Roodborst, Fitis, talloze mezensoorten, de Kleine bonte specht, het Blauw- 
spechtje (Boomklever) en de lach van de Groene specht. Groenlingen en Vinken zijn er te over, allemaal 
heel mooi in hun bruidskleed. Heel duidelijk is ook het heldere liedje van de Winterkoning, waar altijd een 
"rollertje" in zit. De Fransen noemen hem niet voor niets "R(rrrr)oitelet". 

Het hellingbos achter de camping is een heel bijzonder bos, zoals dat in Nederland niet meer 
voorkomt. Een leembodem op rotsgrond met moerassige plekken waarin bemoste oude bomen, soms 
omgevallen of halfdood, staan en liggen. Om deze poeltjes is het lichtgroen van de varens en de grassen, 
waarvan vooral het Eénbloemig parelgras en de Bosgierst heel specifiek zijn. ik zie net een Waterspits- 
muis langs de oever van de beek verdwijnen. 

Op de helling staan heel oude Eiken, wel tweehonderdvijftig jaar, schat ik. Ook veel Haagbeuken 
met hun wonderlijk gedraaide stammen en hun uitermate decoratief blad. Hoge Populieren, allerlei soorten 
wilgen, Esdoorn, Els en ook wat naaldhout op de drogere plekken. 
In de struikenlaag vooral veel Vlier, Gelderse roos en Eenstijlige meidoorn. Op de bodem veel Bos- 
anemonen, net uitgebloeid, Gele dovenetel, Bingekuid, Salomonszegel en Eenbes (Parìs), en natuurlijk 
de Aronskelken die de vliegjes die ze bestuiven vas.thouden tot de volgende dag, zodat ze royaal van 
stuifmeel voorzien weer andere Aronskelken kunnen bezoeken. 
Op de open plekken, ontstaan door omgevallen bomen, tovert de zon speelse lichtplekken op de bodem, 
waarin waarachtig een Citroenvlinder rondfladdert. 

Hebben jullie ooit gehoord dat jonge spechtjes zich in hun boonholtenest al oefenen in het 
roffelen? Heel zacht en langzaam. Voor mij was het voor het eerst dat ik het hoorde, heel grappig! 

's Morgens bij het licht worden is het vogelkoor grandioos. Je zit er middenin en er is geen ander 
geluid dat het verstoort. Ook de wind is nog niet wakker en dan de verrassing als er in de b ~ o m  boven je 
tent een Wielewaal zijn "oriolus" laat horen. In het water beginnen de Bruine kikkers te kwaken en er is af 
en toe een plons van een opspringende vis. 

Bij onze excursies zien we ook meermalen Zwarte wouwen. Die nemen hier de plaats in van de 
Buizerds bij ons. 



Tijdens de dagexcursie naar Köningslutter zien wij bij de Lotharkirche een "duizendjarigemLinde, de Lot- 
harlinde. Verder zien we ooievaars (de Zwarte komt hier ook voor), we horen een Raaf en later in het oude 
hoogveenmoeras het schitterende geluid van de Wulp. 

Bij Offlebeti bekijken we de resten van de oude muur tussen Oost- en West-Duitsland met alles 
wat daarbij behoorde. Toch wel indrukkend; we zijn onder de indruk van alles wat zich hier heeft afge- 
speeld. 

Langs de oude colonneweg rijden we weer naar het noorden. We passeren de Beberbach en het 
Bebertal, waar nu geen Bevers meer zijn, maar honderd kilometer oostelijker in de Elbe zijn ze nog wel. 

Bij het afbreken van de voortenten voor het vertrek komt nog een van ons met een - helaas dode - 
Vuursalamander aan, gedood onder het grondzeil. Samen met een foto van de vele Wijngaardslakken 
maakt hij mijn filmpje vol, waarmee dan tevens deze natuurimpressie eindigt. 

Marianne Faber. 

VERRASSINGEN IN HE7 WISSE6SCHlc VEEN. 

Op de middag van de 30e juli 1999, bracht ik een bezoekje aan een zonnig en beschut hoekje aan 
de rand van het Wisselsche Veen. Een bosje evenwijdig aan de Boenveg houdt de westen- en noorden- 
wind tegen. Er is hier een aardige overgang tussen de hogere zandgrond en het lagere afgeplagde deel, 
dat behoorlijk nat kan zijn. Er staan daar een paar pollen Stnrikheide, bloeiende Dopheide en wat begin- 
nende Moeraswolfsklauw in het vochtige deel, samen met net in bloei komende Kale jonkers. Moeras- 
rolkiaver en Tormentil zorgen voor de gele tinten. Er zijn hier vaak interessante dingen te zien. Vorig 
jaar waren dat een kolonie Bijenwolveii op het droge deel en veel libellen en een zwervende Oranje lu- 
zernevlinder. 
Menno Boomsluiter heeft in de vorige Natuurklanken al uitvoerig geschreven over de twee heel zeldza- 
me paddestoelsoorten, die in het voorjaar van 1999 verschenen: het Lenteknotszwamnetje en het 
Blauwgroene trechtertje. 

Speurend naar bezoekers op de eerste bloempjes van de Struikheide, betrapte ik een Bruine 
Vuurvlinder. Geen echt zeldzame soort, maar in ons land verre van algemeen. Vooral de onderzijde van 
de vleugels is bijzonder fraai versierd: een zwart stippenpatroon met oranje op een gelige ondergrond. 
Toen het beestje tenslotte nog even de vleugeltjes opendeed, kon je zien dat dit een mannetje was, don- 
ker met zwarte vlekjes op de voorvleugels eti wat lichte maantjes langs de achtervleugels. Er vlogen er 
nog enkelen. 

Er waren hier verder Icarusblauwtjes , die vooral op de Rolklaver zaten. Op deze plek ook de 
voedselplant voor hun iupsjes. Met de kijker deze mooie vlinderQes bewonderend, verscheen er een 
graafwespachtig beestje in mijn blikveld. Die moest ik even wat beter bekijken. Ik had immers thuis net 

uitgebreid zitten neuzen in een 
graafwespenboekje. 
Maar was het wel een wesp? Het 
zwartgele diertje had een heel 
opvallend oranje pluimpje aan 

I'" "" het achterlijf. Vlug even vangen 
in een potje! 
Mijn verrassing was groot. Ik 
had geen wespje maar een heel 
mooi vlindertje gevangen; één 

~ Y N A P ~ T H E D o c J  VESPIFOQME 
van de mugvlindertJes. De leden 

EIKEN wespvLinr>ra+)E 
va91 deze familie hebben alle- 
maal doorzichtige vleugeltjes. Al 
naar de soort zit daar een pa- 

troontje in van lijntjes en subtiele kleurplekjes. Het hele diertJe was * l % cm groot. 
Bij determinatie bleek dit het Eikenwespvlindertje (Synanthedon vespiforme) te zijn. De rupsjes leven in 
oude eikenstronken. In het verwaarloosde bosje langs de rand zijn die wel voorhanden. 

In standhouden zo'n bosje dus!. 
Els Koopmans- Grommé. 



Met tweeëntwintig deelnemers noteerden we achtendertig paddestoel- 
soorten, bij een allerplezierigste wandeling in het Kloosterbos, op za- 
terdag 7 november jl. Er had een vooronderzoek plaats gevonden, zo- 
dat de meeste zoekplekken min of meer geprogrammeerd waren, maar 
er kwamen toch ook nog verrassingen. 
Wat ik altijd plezierig vindt en hard nodig heb, zijn ezelsbruggetjes 
voor een beetje houvast bij het determineren van die wel heel gecom- 
pliceerde materie: paddestoelen. Sommige mensen denken dat je ze 
daarvoor helemaal moet ontleden maar met wat vingertoppenwerk en 
een spiegeltje kom je doorgaans een heel eind. Soms is er alleen maar 
zekerheid te krijgen als je de kenmerken van de sporen onderzoekt. Dat 
zijn de momenten dat onze microscopeur in actie komt, want die heb- 
ben wij ook, in de figuur van Memo Boomsluiter. 
Ruiken en proeven daar zijn ook een heleboel gegevens uit te peuren. 
Overigens, als je voor proeven kiest, spuug dan wel zorgvuldig het 

kauwseltje uit en bega niet de heldendaad van de meneer die een poosje geleden op de televisie een 
hapje Krulzoom inslikte en uitriep: "Zie je wel: niets aan de hand!" Het gif van paddestoelen werkt 
niet zozeer snel als wel grondig, en in de ernstigste gevallen gaat het door tot het einde, zonder dat er 
één geleerdheid bestaat die het proces kan keren. 

Maar terug naar de ezelsbruggetjes: Janus C m ,  onze voorman, gaf er een paar weg, zoals: 
o De glibberig vet aanvoelende hoed van de Botercollybia; 

Een glanzend bruine paddestoel die - als hij groeit op houtresten die zo vergaan zijn dat je je vin- 
ger erin kunt steken - waarschijnlijk Hertezwam heet. 
Dat raadselachtige kleine eekhoornbruine paddestoeltje dat op van alles of juist helemaal op niets 
leek . . . . Er stonden er een stuk of vier, vijf, allemaal hetzelfde. De steeltjes voelden aan als tak- 
jes, zo hard. Met een spiegeltje, onder de hoed gehouden, waren de plaatjes goed te bekijken. Ze 
hadden ze een roze zweem, dus dat voorkwam al meteen verder gissen: het stevige steeltje samen 
met de vleeskleurige plaatjes leidden tot: Fopzwam! 
De naam van dit paddestoeltje is voortgekomen uit het feit dat het zich in de meest uiteenlopende 
vormen kan vertonen. Als je iets heel bijzonders gevonden denkt te hebben, moet je altijd eerst 
naar de stelen en de plaatjes kijken - dat kan ongegronde opwinding voorkomen. 
Eveneens met behulp van een spiegeltje herken je een vlamhoed. Er is in de lamellenverzameling 
duidelijk iets ccvlammigs'7 te onderkennen, als je er van beneden tegenaan kijkt en het licht een 
beetje door de hoed valt. 
Russula's zijn vlezig en bros en je kunt de steel breken alsof het een krijtje is - waar het trouwens 
ook een beetje op lijkt. We zagen er maar één van, bij mijn weten, en daar hebben we niet aan ge- 
broken. 

Het was trouwens die heel gewone Geelwitte, waarvan ik me nog van helemaal niet lang geleden her- 
inner dat je zij bij tientallen zag. En waarom zijn er nu toch zo weinig? , 

Volgend jaar beter zullen we maar zeggen. 
Bijzonder opvallend was de overdaad aan honingzwammen, die aan het schaamteloze grensde. 

Ze waren er in diverse uitvoeringen, maar allemaal in enorm grote concentraties. Er bestaat een 
Sombere honingzwam, die veel donkerder oogt dan de gewone. Maar er bestaat ook een "gedrongen 
groeiwijze" van die laatste, die uiterlijk sterke overeenkomst vertoont met de sombere soortgenoot. 
Het wordt je voorwaar niet makkelijk gemaakt en op deze dag verdiepten we ons maar niet in gewoon 
of somber. 

Eenvoudiger is het de Witte bultzwam te herkennen. In de eerste plaats is daar die keiharde 
verdikking op de plek waar deze lichtgekleurde houtzwam aan zijn gastheer vastzit, maar bovendien 
heeft zich er bijna altijd een groene algenvorming op vastgezet. Dat komt merkwaardigerwijze alleen 
bij deze soort voor. Waar het verschijnsel aan te wijten is heeft niemand me nog kunnen vertellen. 

De Roodporiehoutzwam onderscheidt zich door de vorm van zijn poriën: geen speldenprikken 
maar grillig en veelal langgerekt. Samen vertonen ze iets van een doolhofstmctuur, vooral langs de 
randen, en als je erop drukt krijg je een bruinroze verkleuring. 
Er bestaat trouwens ook een houtzwam die Doolhofnvam heet (we zagen hem niet, dit keer), en die 
overkapt een veel uitgesprokener labyrint. 



Janus hield ook nog een koste uiteenzetting over het verschil tussen een parasiet en een sapro- 
Jiet of saprotooj de eerste soort die groeit ten koste- en tot ondergang van zijn gastheer, en de tweede 
die alleen opsuhingswerk versicht op elementen die al dood zijn. 
Het is een beklemmend idee dat die mollige, onschuldig ogende honingzwainmetjes in staat zijn ont- 
zagwekkende woudreuzen te liquideren, maar als je een paddestoelenboek doorbladest is het wel ge- 
ruststellend dat er relatief bijzonder weinig echte parasieten in venneld staan. 
Overigens, als de paddestoelen zich vestonen hoef je je geen illusies te maken dat je de boom kunt 
redden door ze te veiwijderen. Het kwaad is dan al geschied en ook hier is het proces onomkeerbaar. 
Laten we dus maas genieten van de mooie aanblik die de kleine opvreters leveren - j e  doet er de 
boom geen kwaad meer mee en die zal het je vast wel vergeven. 

Er zijn ook nog zwakteparasieten. Die doden zieke of verzwakte waardplanten en blijven er 
daarna soms nog als saprofiet op voortleven. 

Mycorrhiza is de naam die gegeven is aan een soort samenwerkingsverband tussen paddestoe- 
len en bomen. Daarbij geldt het principe van de ene hand die de andere wast: ze worden er beiden 
beter van. Een algemeen herkenbaar voorbeeld is de Vliegezwam die je heel vaak bij Berken aantreft. 

Een aardige verrassing deze middag, bij het vooronderzoek over het hoofd gezien, was een 
verzameling Oesterzwammen. Ze groeiden ongeveer daar waar we bij een vorige gelegenheid hele 
rissen Pijpknotszwaininen vonden. Die schitterden nu door afwezigheid, helaas. Een mooie groep 
Knolpasasolzwmnen daas ter plekke, deed zijn best otn het gemis te vergoeden, maar hoe merkwaar- 
dig het ook klinkt: ze werden toch overschaduwd door twee uiterst fragiele, absoluut'sneeuwwitte 
inycenaatjes. De Sneeuwwitte mycena? We houden het er gewoon op, want al zijn die dan zeldzaam, 
ze bestaan toch nog?. En waasoin zouden wij ze dan niet vinden? 

En toen - bijna op de valreep - iemand een tak aandroeg waar een heleboel vleeskleurige staaf- 
jes uit groeiden, kon de middag helemaal niet meer stuk. Toch nog Pijpknotszwaminen! 

Tot slot een paar namen die toch altijd weer tot de verbeelding spreken, zoals Muizenstaast- 
zwatn, Paasdenhaas- en Takjestaailing, Spekzwoerdzwam, Korsthoutskoolzwatn en Fraaisteelmycena. 
Deze soorten passeerden allemaal de revue; hoewel . . . . goed beschouwd passeerden wij natuurlijk. 

En Janus, het was ons een bijzonder genoegen! 

Micky Haselhoff-Massman. 

Gratis af te  halen: 

Jonge struikjes van de echte, 
onvervalste 
NEDERLANQSE BREM. 
1" Jaars plantjes van de KLENE 
KAARDENBOL. 
Stekken van OATURA'S (exoten) met 
grote hangende bloemen - roze/wit. 
Planten van CYPRESWOLFSMELK. 
Planten van GEURENOE 

JUDASPENNING - vaste plant, 
wild onder anderen in de Ardennen. 

Roel Pannekoek heeft een 

MISPELBOOM, 

die dit jaar zo'n 25 kg. aan 
vruchten oplevert. 

Wilt U in deze rijkdom delen? 
Bel dan 

0341 - 414766 
(Harderwij k) 



- - 

VLArcgrsm mt een s t m ~ é  

In februari '98 gaf de insectenwerkgroep een vlindercursus. Daarbij werd een SYLLABUS uit- 
gereikt, waarin op bladzijde 35 de Witvlakvlinder een zonderling genoemd wordt. De laatste zin van 
het stukje was: "Wanneer je zelf uit zo'n rupsje een vlinder kweekt is het altijd spannend of er een d of 
een Q (zonder vleugels) uit de pop tevoorschijn komt." 

In augustus '99 had ik het geluk in mijn tuin een rupsje van de Witvlakvlinder te vinden. Dit 
rupsje is echt een bezienswaardigheid. Klein niet veel kleurtjes, haarbosjes en kwastjes. Nu zou ik dus 
zelf de verpopping en "is het een hij of een zij" van dichtbij kunnen aanschouwen. 
Een jampotje werd voorzien van wat blad van verschillende loofbomen en heesters, het rupsje werd in r 

de pot gedaan en het wachten begon. Eerst werd er driftig gegeten. Het rupsje 
is niet kieskeurig. Op een dag was er een spinseltje (coconnetje) gemaakt, 
waarin de haartjes van de rups verwerkt waren. Na 
ongeveer tien dagen kwam de vlinder uit de pop . . 
tevoorschijn. Het was een meisje. Ze kon niet vlie- ' -l; 

gen; haar vleugels waren maar kleine stompjes. Ze 
leek op een klein, grij s behaard dik kevertje. 
Nu was de tijd gekomen haar op de huwelijksmarkt 
te brengen. Met potje en al werd ze buiten gezet en 
zie: haar krachtige geurstoffen (zogenaamde .fero- 

monen) deden het werk. Binnen een minuut was ze door een mannetje gevonden. Opgewonden vloog hij 
om haar heen en toen begon de wel tien minuten durende paring. De geurstoffen verloren hun werking 
en het mannetje vloog weg. Daarna begon het leggen van de eitjes. Binnen enkele uren telde ik er al een 
stuk of vijftig. Keurig gelegd op de nu lege cocon. Het vrouwtje had haar plicht gedaan en stierf. Nog 
één maal heb ik het mannetje bij de eitjes gezien. Zou hij tevreden zijn met het resultaat? 

De Witvlakvlinder overwintert als ei. Ik zal er nu voor moeten zorgen dat de eitjes vorstvrij de 
winter doorkomen. 

Oeti Slot. 

Een huis wordt gebouwd en verschillende gezinnen zullen het na elkaar betrekken. Tegen- 
woordig verhuist bijna niemand meer zonder iets te verbouwen in het nieuwe huis. Keuken eruit, nieuwe 
badkamer erin, enzovoort. 

Ook dieren bouwen dikwijls voor verschillende bewoners. Vossen gaan soms in oude konijnen- 
holen wonen, Boomvalken in kraaiennesten en spreeuwen in spechtenholen. U 

Dat kleine zangvogels echt verbouwen was voor ons een verrassing. De Grauwe vliegenvangers kwamen 
goed op tijd terug uit hun winterverblijf, Een aantal jaren geleden vertrokken ze aan het eind van de zo- 
mer om niet terug te keren in de lente. Het duurde verschillende jaren voor er weer een paartje opdaagde. 
Nu zijn ze gelukkig weer heel trouw. 

Deze keer wilden ze niet in de kast die we hadden opgehangen (andere jaren wel). Rondom ons 
huis werd druk ge'ïnspecteerd. De vliegenvangers doen in die periode zeer onopvallend. Ze maken heel 
zachte geluidjes, alsof ze overleggen met elkaar. 
Een klimmende hortensia bleek wel aantrekkelijk. Onder een raam zat daarin nog een oud inerelnest. 
Op een gegeven moment dachten we toch dat ze weggevlogen waren. 

Toen ik op een keer het raam opendeed, vloog er tot mijn verbazing een vogeltje uit het oude 
nest. Erin lagen eitjes. Het inerelnest was helemaal verbouwd. Er was een nieuwe nestkom ingekomen, 
van mos. 

De vliegenvangers hebben de jongen met succes grootgebracht en hadden op een andere plek 
een tweede nest. Een ander jaar gebruikten ze twee maal achter elkaar hetzelfde nest. 

Louk Witkamp. 



Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 

Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 

Das 
28/02/99 
Ernst, Oranjeweg 
volwassen 

OPVANG DIEREN - #AWW VAN DIEPEN 

dood 
verkeersslachtoffer 
destructie 
-- 

Das 
07/01/99 
Epe (N309) 
volwassen 
vrouw 
dood 
verkeersslachtoffer 
destructie 
-- 
-- 

Das 
03/03/99 
Epe, Veenweg 
volwassen 
man 
dood 
verkeersslachtofier 
destructie 
m- 

-- 

26/04/99 27/05/99 
Ernst, Oranjeweg Ernst, Steenderbultweg 
volwassen 

Das 
29/01/99 
Epe -TongerenSeweg 
volwassen 
man 
dood 
verkeersslachtoffer 
destructie 
-- 
Bericht Olde Scholtenhuis. 

vrouw 
maar gewond / schade aan gazon 

Das 
22/02/99 
Emst, Oranjeweg 
volwassen 
vrouw 
dood 
verkeersslachtoffer 
destructie 
m- 

Zeer oud dier. 

verkeersslachtoiicr 
Das & Boom 
-- -- 
Afgemaakt-gebroken rug Advies. 

Das 
17/03/99 
Tongeren N309 
volwassen 
vrouw 
dood 
verkeersslachtoffer 
destnictie 
-- 
Vermoedelijk zogend. 

W atervleermuis 
0710 1 199 
Elburg, Havenkanaal 
volwassen 

vermoedelijk dood 
onbekend 
ter piaatsc 

Advies. 

Das 
03/06/99 
Ernst, Woestenveg 
volwassen 
man 
dood 
verkeersslach~oifer 
destructie 
-- 
-- 

Das 
28/02/99 
Ernst, Woestenveg 
volwassen 
man 
dood 
verkeersslachtoffer 
destructie 

Das 
2 1/04/99 
Epe, Dijkhuizen 
-- 
-- 
Verstoring burcht 
-- 
-- 
-- 
Contact Das & Boom 

In het werkgebied van 
Harry van Diepen, dat 
zich ook uitstrekt tot 
Heerde, Nunspeet en 
Apeldoorn, zijn in totaal 
vijfendertig Dassen de 
dupe geworden van 
verkeerssituaties. 

Boommarter 
01/05/99 
Nunspeet, A28 

Laatvlieger 
2910 1/99 
Epe, Oude Wisselseweg 
volwasseii 
man 
gewond gevonden, ge- 
broken vleugel 
-- 
-- 
Afgemaakt 

volwassen 

Dwergvleermuis 
01/05/99 
Hulshorst,Hardenv.weg 
volwasse~i 
-- 
vleugelgebroken 
onbekend 
-- 
-- 
Afgemaakt. 

-- 
dood 
verkeersslachtoffer 
IBN-DLO, Lelystad 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Schubkarper 
30/04/99 
Welsuinmer Waarctcn 
volwassen 
-- 
ingesloten in droog 
gevallen sloot 
open water 
30/04/99 
3 st. 30,50 en 70 cm. 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Bruine kikker 
22/06/99 
Epe, Zuukenveg 
volwassen 

gezond 

ter plaatse 
-- 
Advies. 

Vos 
14/05/99 
Epe, Verndemeg 
-- 
-- 
hol mei jongen 
-- 
-- 
-- 
Advies 

Zebravink 
12/06/99 
Epe, Kerkweg 
volwassen 
-- 
dood 
-- 
-- 
-- 
-- 

N.B. Op 1 juni 1999 
heb ik ook een 
Bruine kikker aan 

Pauw 
23/05/99 
Heerde, Oenenveg 
volwassen 
man 
gezond 
ontsnapt uit ren 
eigenaar 
-- 
Door eigenaar zelf gevangen 

de Zuukerweg op- 
gehaald. Is die weer 
teruggelopen of zou 
hij nog een broertje 
hebben gehad? 

Micky Haselhoff. 

Kip 
03/05/99 
Epc, Kweekweg 
volwassen 
vrouw 
gesond 
ontsnapt slachterij 
opvangadres 
03/05/99 
-- 

Kip 
04/05/99 
Epe, Kweekweg 
volwassen 
vrouw 
gezond 
ontsnapt slachterij 
opvangadres 
04/05/99 
-- 



Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Dmschrijving 
Oonaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oonaak 

Vrij 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oonaak 

Vrij 
O merkin 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 
O merkin 

Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 

Vrij 

Bosuil 
16/04/99 
Epe, Sprengenweg 
jong 
-- 
gezond 
takkeling 
ter plaatse 
16/04/00 
Op tak gezet. 

Bosuil 
15/05/99 
Vaassen, Cannenb. bos 
volwassen 

verward in nylon vissnoer 

Jan van Duinen 
15105199 
Veel vissnoeren in bomen. 

Buizerd 
25103199 
Nijkerk, Bamev. weg 
volwassen 
-- 
ziek 
vergiîîigd? 
asiel Woudenberg 
-- 
volgende morgen dood 

Buizerd 
04/04/99 
Wezep, Spoorlijn 74.4 
volwassen 
-- 
dood 
treinslachtoffer 
ter plaatse 
-- 
Begraven. 

Grote bonte specht 
3 1/05/99 
Epe, Dellenweg 
nestjong 
-- 
kan nog niet vliegen 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
0 1/06/99 
Klom goed tegen boom op. 

Havik 
20103199 
Brummen 
volwassen 
vrouw 
dood 
strychnine 
Hugh Jansman 
-- 
Naar Lelystad IBN-DI.~ 

Buizerd 
17/04/99 
Gortel, Huttinga 
volu~assen 
-- 
vliegt slecht 
onbekend 
m- 

Buizerd 
2 1/02/99 
Heerde, Heerderstrand 
volwassen 
-- 
vleugel beschadigd 
onbekend 
roofvogelasiel 
-- 
-- 

-- 
Niet meer gezien. 

Buizerd 
28/02/99 
Kampen, N50 
volwassen 
-- 
versuft 
verkeersslachtoffer 
roofvogelasiel 
-- 
-- 

Groenling 
02/06/99 
Epe, Beekstraat 
nestjong 
-- 
gezond 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
02/06/99 
Winkel binnengevlogen. 

Houtduif 
12/03/99 
Epe, St. Qruciusweg 
jong 

nestjong 
uit nest gevallen 
Vinke 
-- 
PI. desk. ingeschakeld 

Kerkuil 
0 1/02/99 
Heerde, A50 
volwassen 
q- 

dood 
verkeersslachtoffer 
-- 
-- 
-- 

volwassen 1 jong ( volwassen I volwassen I 

Kauw 
28/05/99 
Epe, Markt 

man 
vliegt slecht 
onbekend 
asiel 
-- 
-- 

-- 
kan nog niet vliegen 
onbekend 
asiel 
-- 
-- 

Kauw 
09/06/99 
Epe, Kweekweg 

Koolmees 
20/05/99 
Epe, Enkweg 

-- 
achterblijver 
onbekend 
ter plaatse 

Knobbelzwaan 
08/05/99 
Veessen, IJsseldijk 

Wordt ter plaatse verzorgd. 

Koolmees 
08/03/99 
Tongeren, Soerelsew. 

Koolmees 
02/06/99 
Hoorn, Beatrixweg 
nestjong 

gezond 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
02/06/99 
Advies 

vrouw 
gebroken vleugel 
onbekend raamslachtoffer 
ter plaatse bewaard 
08/05/99 

Koolmees 
05/06/99 
Epe, Vegtelarij 
nestjong 

gezond 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
05/06/99 

Mandarijneend 
08/06/99 
Epe, Vemderweg 
volwassen 
man 
gezond 
door schoorsteen gezakt 
ter plaatste 
08/06/99 
Advies. 

Merel 
05/04/99 
Epe, Allendelaan 
jong 

nestjong 
prooi kat 
*- 

Merel 
24/04/99 
Epe, Vemdenveg 
jong 

nestjong 
verstoiing nest 
ter plaatse 
-- 
Advies verzorging. 

Merel 
26/04/99 
Epe, Vemdenveg 
jong -- 
ontstoken oog, blind 
verstoring nest 
-- 
-- 
Afgemaakt. 

Merel 
09/05/99 
Epe, Heerdenveg 
nestjong 

gestoord 
onbekend 

-- 
Afgemaakt 



Soort 
Datum 
Plaats 
Leefîijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Merel 
09/06/99 
Epe, Ofiiciersweg 
nestjong 
-- 
gezond 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
09/06/99 
Op het dak gezet. 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Roodborst 
15/05/99 
Epe, Klaverkamp 
nestjong 
-- 
door kat gepakt 
pas uitgevlogen 
ter plaatse 
15/04/99 
Gezond losgelaten 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

ond die a f  en toe een flinke vis vangt. 

Merel 
15/06/99 
Epe, Troelst~astraat 
jong 
-- 
gezond 
-- 
ter plaatse 
-- 
advies 

Steenuil 
13/04/99 
Oene, Elzenweg 
-- 
-- 
nest verstoord, 4 eieren 
verbouwing 
-- 
-- 
nestkast geplaatst 

Soort 
Datum 
Plaats 
Leeftijd 
Geslacht 
Omschrijving 
Oorzaak 
Naar 
Vrij 
Opmerking 

Vlaamse gaai 
18/05/99 
Epe, Vegtelarij 
nestjong 
-- 
gezond, pas uitgevlogen 
-- 
ter plaatse 
18/05/99 
-- 

Zwarte kraai 
22/06/99 
Wissel, Achterste molcnw. 
volwassen 
-- 
gewond 
onbekend 
ter plaatse 
-- 
Niet aangetroffen. 

Oeverzwaluw 
29/04/99 
Harderwijk, Drielanden 
-- 
-- 
nesten verstoord 
spelende kinderen 
-- 
-- 
Gem.om afz.gevraagd 

Spreeuw 
10/05/99 
Epe, Heerweg 
nestjong 
-- 
nest verlaten 
onbekend 
E P ~  
11/05/99 
In ander nest gezet. 

Scholekster 
25/06/99 
Zuuk, Klarensweg 
2 jongen 
-- 
gezond 
pas uitgelopen 
ter plaatse 
25/06/99 
Oudervogels aanwezig. 

Steenuil 
2 1/04/99 
Beemtc, Wolvenbos 
volwassen 
vrouw 
dood 
ingesloten 
diepvnes 
-- 
Ringnummer 3532486 

Roek 
06/04/99 
Vaassen, centrum 
volwassen 
-- 
vleugel beschadigd 
onbekend 
asiel Kampen 
-- 
volgende dag dood 

Spreeuw 
09/05/99 
Epe, Heerderweg 
nestjong 
-- 
~ u t  nest gevallen 
onbekend 
ter plaatse 
-- 
teruggezet 

Steenuil 
04/05/99 
Epe, Vemdenveg 
volwassen 
vrouw 
vergiftigd, dood 
muis 
Jan van Duinen 
-- 
broedde op 5 eieren 

Zwarte kraai 
09/06/99 
Epe, Kweekweg 
jong 

kan nog niet vliegen 
onbekend 
-- 
-- 
Dood na één dag. 

Witte kwikstaart 
29/04/99 
Epe, Preekberg 
5 jongen 
-- 
nest tussen stenen 
vervoerd 
Ganzenebbe 
29/04/99 
Nest teruggeplaatst. 

Vink 
14/03/99 
Tongeren, Berkenlaan 
volwassen 
man 
dood 
raamslachtoffer 
bewaard 
-- 

Ringnummer B 9662 10 

Zwarte kraai 
0 1/06/99 
Epe, Vegtelarij 
jong . 
-- 
gezond, pas uitgevlogen 
-- 
ter plaatse 
01/06/99 
-- 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebens; AHS=Agnes Herweijer-Smit; BHi=Bert Hilberink; Cintia Wedemeijer; DK=Dik Koopmans; 
EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vosselman; FB=Frans Bosch; FW=Frits Witkarnp; HJ=Hilary Jellema; 
LW=Louk Witkamp; MF=Marianne Faber; ML=Mia Leurs; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky Haselhoff- 
Marsman; OS=Oeti Slot. 
En verder Mevrouw Van Mispelaar, Mevrouw Van 't Ende, Mevrouw Van Woerkom, de Heer J. van Dalen, Tjada 
Amsterdam, Marjolein Koopmans, Mevrouw De Vlieger, de Heer Brem, Lennv Menke, de Heer Dekker, Henk 
Geertgen, de Heer Ten Brinke, Jacques Meyer. 

li!EiEz 11/07 10 exx. ) "gieren" over het huis. Lagestraat, 

Aalscholver Wapenveld. Na 20 juli niet meer gezien.m. 
0611 0 40 exx. Trekkend naar het westen. Zalk, 

pontje Zalkerbos. EKG. 
Appelvink 
06/10 2 exx. Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
Blauwe reiger 
04/08 2 exx. geregeld in het Wisselsche 

Veen, Epe. EKG. 
Boerenzwaluw 
22/04 3 em. Lagestraat 16, Wapenveld. Vliegen 

feilloos in dezelfde schuur als vorig jaar. 
15/06 Nog één ouder met nest (5 jongen, 3 

uitgevlogen). Lagestraat 16, Wapenveld. AE. 
Boomklever 
21/10 3 exx. samen ov één Berkenstam. Pelzervark 

29 Epe. AHS. 
Boom kruiper 
21/10 3 exx. op één Berk. 

Tuin Pelzerpark 29, 
Epe. AHS. 

Boomvalk 
06/08 Wisselsche Veen, Epe. 
08/08 2 exx. Renderklippen, Heerde. Met Els en 

Dik Koopmans. M S .  
Bosrietzanger 
30106 In de Meidoornhaag, tuin Lagestraat, Wa- 

penveld. AE. 
Bosruiter 
01/09 Plasje aan de Oranjeweg in 

Emst. BHi. 
:! 

Fitis . .s?A* 

11/08 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS 
Fluiter 
23/05 1 ex. Langeweg, Emst. BHi. 
24/05 Petrea bij Molenweg. AE. 
30105 "Triller" - Maasbos, Dreefseweg, Wapenveld. 

AE. 
Gekraagde roodstaart 
22/05 Zwolse Bos, Wapenveld, vak 14 (weinig dit 

jaar). AE. 
Giernaluw 
03/05 2 exx. (een eerste 

waarneming. Lage- 
straat, Wapenveld. AE. 

Glanskop 
sept./okt. Eikelkamp, Epe. Regelmatig op 

Zonnebloemen. FB. 
Goudhaantje 
20109 Enige exx. in conifeer, ~~~ 

tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Goudvink 
2 1/09 2 exx. op Vuurdoorn, 

tuin Pelzerpark, Epe. M S .  

%-@ 
Groene specht 
13/10 Pikt mieren uit het gras. 

Pelzerpark 29, Epe. AHS. 
Grote bonte specht 
05/06 Luid bedelende jongen. Zwolse Bos, 

Wapenveld. AE. 
06/06 Luid bedelende jongen in het Kloosterbos, 

Wapenveld. AE. 
Grote lijster 
3 0/06 * 3 0 exx. op gemaaid 

veld bij Weetering, 
Wapenveld. AE. 

Heggemus 
03/07 Juv. bij drinkbak, tuin Lageweg, 

Wapenveld. AE. 
Houtsnip 
27/10 Tongerense Heide, Epe. FB. e 

IJsvogel 
19/09 Kievitsweg, Emst. FB. 
Kievit 
10/08 Grote troepen in de gemaaide hooilanden 

tussen Epe en Apeldoorn. EKG. 
Kleine bonte specht 
18/04 Begin Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Koekoek 
29/05 Omgeving Hogestraat, Wapenveld. AE. 
Kramsvogel 
07/10 6 exx. Voor het eerst in de tuin gezien. Epe. 

EKG. 
Kruisbek 
09/08 Troepje. Renderklippen, Epe in naaldbos. 

Excursie Insectenwerkgroep. 
02/10 Lawaaiig groepje in de dennenkruinen. Tuin 

Belvédèreweg, Epe. MHM. 



Lepelaar 
11/07 3 exx. bij brug over 

de IJssel, Zwolle aan 
de Gelderse kant. 
Tjada Amsterdam. 

Oevernaluw 
18/06 Flinke kolonie bij het Veluwegemaal, 

Werverdijk, Wapenveld. In zandhopen. AE. 
Putter 
18/06 2 em. bij uitloop Veluwegemaal, Wapenveld. 

AE. 
Raaf 
04/09 2 exx. Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Roodborst 
03/05 In de vogelbak, tuin Bleek 

van kleur. Lagestraat, 
Wapenveld. 
Bleek. AE. 

21/08 21 .O0 uur. Baadt in vogel- 
bad, Lagestraat Wapen- 
veld. Prachtig rood-oranje gekleurd. AE. 

Roodborsttapuit 
24/04 9 Heitje (vak I 1) Zwolse 

Bos, Wapenveld. AE. 
23/05 d Heitje (vak 11) Zwolse 

Bos, Wapenveld. AE. 
Tapuit 
01/09 Weiland langs de Weetering, Wapenveld. AE. 
Tjiftjaf 
23/09 2 exx. in de tuin gezien. Pelzerpark, Epe. 

AH§. 
Witgatje 
13/08 Zandafgraving bij leemkuil, Tongeren, Epe. 

FB. 
Zwarte roodstaart 
24/07 2 em. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
16/08 CT en 3 exx. Hogestraat, Wapenveld. AE. 
Zwarte specht 
03/04 "Lachend" boven heitje 

Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
lol04 Kloosterbos, Wapenveld. AE. , 

16/04 Petrea, Wapenveld. Bosje 
bij kas (boswachter). AE. 

Zwartkop 
01/05 Paartje gezien. Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
02/09 d en 9 Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 

~ O O G D Y E ~ ~ . E ~ ]  

Bunzing 
22/07 Tuin Norelholtweg,Epe. LW. 
Dwergmuis 
16/07 CT Dood gevonden op de hoek van de 

Schotwek en de Kolthovenstraat, Epe. FB. 
Eekhoorn 
13/03 Zeer donker ex. Zwolse Bos, 

Wapenveld. AE. 
05/04 Nest met drie jongen. 

Tuin Mussenkamp 
seweg, Heerde 

24/06 Petrea bij Molenweg, 
Wapenveld. AE. 

30108 Zwolse Bos, Wapenveld. Vak 12. AE. 

16/09 Tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
26/09 Aast op onze noten en ruziet met Ekster. 

Tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
29/09 Huppelt onbekommerd rond op grasveldje 

aan de Anthonieweg, Epe, af en toe even 
neerzittend om iets te consumeren. Trekt 
zich niets aan van de af en aanlopende men- 
sen (van wie het overgrote deel hem overigens ook 
niet ziet). MHM. 

Haas 
08/08 Aan de IJssel. Met Els en Dik Koopmans. 

AH§. 

Ree 
1 8/04 Klein bruin exem- 

plaar Kloosterbos, 
Wapenveld AE. 

24/04 Heitje Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
27/07 9Hei Petrea, Wapenveld. AE. 
Vleermuis (??) 
11/06 2 em. rond het huis, Lagestraat, Wapenveld. 

Klein - welke?? AE. 

p=Z=GEq 
Argusvlinder Lasiommata megera 
0 1/08 Op bramen, 't Leusveld. 

Excursie Insecten- 
werkgroep. 

04/08 I l exx. bij Bergheove, Wissel- 
sche Veen, Epe. HJ 

06/08 Op Buddleja, tuin Epe. Letmy 
Menke. 

Atalanta F'anessa atalàniu 
28/07 De eerste in onze vlinderanne tuin. 

Belvédereweg, Epe. MHM. 
04/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
10108 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
22/08 Veel! Tuin Norelholtweg,Epe. LW. 
24/08 -rt 15 op planten.Tuin Norelholtweg,Epe. LW. 
16/09 k 10 exx. op sedum. Tuin Officiersweg, Epe. 

MF. 
04/ 1 O De laatste van dit jaar voor mij. Tuin 

Belvédereweg, Epe. MHM. 
Bont zandoogje Pararge aegeri 
14/09 Enige exx. tuin Officiers- 

weg, Epe. MF. 
0217 0 Nog steeds een stukje 

Norelbos, Epe aan het 
beschermen tegen indringers. MHM. 

Bosparelmoervlinder 
19/06 Meer dan 250 exemplaren!!! In het 

Kroondomein. BHi. 
Boomblauwtje Celastrina argiolus 
02/07 2 exx. t/m eind juli elke zonnige dag in tuin 

Epe. EKG. 
07/07 en daarna tot in augustus geregeld in de tuin 

te zien. Belvedereweg, Epe. MHh4. 
Bruin zandoogje M~zniola jurtina 
28/06 Zeker 30 exx. op stukje Wisselsche Veen, 

achter Landje van Jonker, Epe. 
's Avonds om + 08.00 nog actief! EKG. 



(Bruin zandoogje) 
11/07 2 exx. Welna, 
Epe. AHS. 
Bruine metaalvlinder Rhagadespruni callunae 
08/07 De Haere bij 't Harde. Excursie KNNV. 
Bruine vuurvlinder Heodes tivrus 
30107 1 ex. Q, Wisselsche Veen bij Boerweg, Epe. 

EKG. 
Cramhuspusella (soort grasmotje) 
26/06 Zeer veel exx. opvliegend uit het gras. Land 

van Jonker, Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
Dagpauwoog Inachis io 
04/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
10/08 Tuin Molenkampweg, Heerde. OS. 
Distelvlinder Vanessa cardui 

Eerste ex. bij mij 
gemeld door Mia 
Leurs, in tuin, Epe. 
Later meer mel- 
dingen. EKG. 
Op Buddleja, tuin 
Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

04/09 Idem. 
05/09 Idem 
Eikenpage Quercusia quer- 
CUS 

25/07 Tuin Norelholtweg,Epe. LW. 
Eikenwespvlinder Synanthedom vespjfarme 
30/07 Wisselsche veen, Epe. 

Zeer bijzondere waarneming! ERG. 
Eurrhypora coronata 
01/07 Klein spannertje. Terrein Defensie, Nunspeet. 
Exc. Insectenwerkgroep. 
Gammaui! Autographa gamma 
07/07 Eerste ex. van deze 

zomer. Later gere- 
geld. Wisselsche 
veen, Epe. EKG./ML. 

06/08 Diverse exx. Tuin Mussenkampweg, 
Heerde, en op 

10108 1 ex. in dezelfde tuin. OS. 
Gehakkelde aurelia Poiygonia CT-albzrm 
28/07 Nunspeet. Mevrouw De Vlieger. 
08/08 Tuin Mussenkampweg, Heerde. OS. 
30108 Tuin Pelzerpark, Epe. M S .  
05/09 Op Buddleja, dorp Epe. Merel Koopmans. 
16/09 Tuin Officiersweg, Epe, op sedum.MF. 
Goudvenstertje Plzcsia.festucae 
25/08 Prachtig goudbruin uiltje, met opstaande 

kraag en gouden driehoekjes op de vleugels. 
Belvédèreweg, Epe. MHM. 

02/09 Wisselsche Veen, Epe. Insectenwerkgroep. 
Groot avondrood Deilephila elpenor 
10108 (0lifants)rups 

op het nieuwe 
fietspad bij 
Wenum. BHi. 

Groot dikkopje Ochlodes venata 
26/06 Bij het Pluizenmeer, Heerde. MHM. 
2616 Tussen Pluizenmeer en Schaapskooi, niet ver 

van het kleine vennetje. MHM. 

Hageheld Lusiocampa Quercus (??) 
23/05 4 rupsen op fietspad langs Gortelse heide, 

Epe (mogelijk Veelvraat). BHi. 
15/06 2 exx. op fietspad langs Oranjeweg in Gortel. 

BHi. 
Harlekij nvlinder Abraxas grossulariata 
17/06 In de tuin, Leeuwerikstraat, Hattemerbroek. 

Mevrouw Van 't Ende. 
Heideblauwtje Plebejus argus 
26/06 Rond de 150 exx. geteld, in korte of langere 

momenten van windstilte 
op de Renderklippen Epe/ 
Heerde. De meesten bleven \." 

vermoedelijk onzichtbaar, 
omdat het nogal waaide en 
de zon slechts nu en dan 
flauwtjes doorkwam. MHM. 

Hooibeestje Coenonymphapamphilu 
0 1/07 Diverse exemplaren! Terrein Defensie, 

Nunspeet . ERG. 
17/07 Oude Oenerweg, Epe. Immenhof, Epe. EV. 
Huismoedertje Noctuapronuba 
08/07 In de serre. Belvédereweg, Epe. MHM. 
24/08 2 exx. gelijktijdig in huis. Belvédereweg, Epe. 

MHM. 
0211 0 Nog weer eentje in de serre. Belvédèreweg, 

Epe. MHM. 
Icarusblauwtje Polyommafiis icarus 
30107 Enkele exx. op Moerasrolklaver, Wisselsche 

Veen bij Boenveg, Epe. EKG. 
21/08 1 ex. Plekweverweg, Heerde (poeltje). LW. 
Kleine vos Aglais zcrticae 
3 1/07 2 exx. op Buddleja. 

Nog zeer weinig ge- 
zien, verder. Lenny Menke. 

08/08 Tuin Mussenkampweg, 
Heerde. OS. 

24/08 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Kleine vuurvlinder Lycaerzaphlaeas 
26/06 Bij het Pluizenmeer, Heerde. MHM. 
Koevinkje Aphantrq7u.s hyperantzis 
07/07 Tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Landkaartj e Araschnia levana 
13/07 3 exx. zomervorm. 

Tuin Norelholtweg, 
Epe. LW. 

12/09 Laat ex. Lagestraat, 
Wapenveld. AE. 

16/09 1 ex. tuin Officiersweg, Epe, op sedum. MF. 
Ligusterpijlstaart 
23/06 2 exx. parend. Tuin Leeuwerikstraat, 

Hattemerbroek. Mevrouw Van 't Ende. 
Nachtpaiiwoog Pavonia pmonia 
28/06 Rups op jonge wilgenopslag, Wisselsche 

Veen, Epe. Plantenwerkgroep. 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 
??/O8 Volkstuin nabij Kolthoven, Epe. EB. 
Oranje luzernevlinder Colias crocea 
18/09 Tuinencomplex Schotweg hoek 

Kolthovenweg, Epe. FB. 
Sleedoorn page Thecla betulae _ 
23/08 Wezep. Hr. Ten Brinke. r 



(Sleedoornpage) 
24/08 d Op Duizendknoop/ 

Koninginnekruid. Tuin 
Norelholtweg,Epe. LW. 

24/08 9 Tuin Epe. EKG. 
25/08 Elburg. Henk Geertgen. 
St. Jacobsvlinder 7yria Jacobaec 
01/07 2 exx. als vlinder en honderden Zebrarupsen 

op Jacobskruiskruid. 
Op terrein Defensie, 
Nunspeet Excursie 
Insectenwerkgroep 
met Aart Smit. 

Tijgervlinder Spilosoma lzrbricbeda 
09/09 Wisselsche Veen, Epe. ML. 
Veelvraat Macrothyiasia rubi 

(zie bij Hageheld). 
Vijfvingerige vedermot Pterophoruspentadactyla 
26/06 Na twee of drie 

jaar weer eens 
tegen het raam. 
Vroeger zag ik 
ze zeer geregeld. 
Belvédèreweg, 
Epe. MHM. 

07/02 Wisselsche Veen, Epe. EKG./ML. 
Witvlakvlinder Orgyia atitiqlra 
27/08 Rups in de tuin. Heerde. OS. 
Zilverstreep Deltote bankiarm 
0 1 107 Terrein Defensie.Excursie 

Insectenwerkgroep. 
Zuringspanner (= Purperspanner) Lythria rotaria 
08/07 De Haere, 't Harde. Excursie KNNV. 
Zwaitspriet dikkopje Thymelicus lineola 
07/07 Tuin Norelholtweg. Epe. LW. 

Aca~zthosonta haemorrho~dale 
30108 (Soort wants) op kamerraam, Lagestraat, 

Wapenveld. Mooi! AE. 
Apion pomoriae (Snuit kevertje) 
28/06 Verdronken tussen bladeren van de 

Kaardenbol in waterrreservoir, tuin Epe. Van 
dit kevertje is bekend dat het onder anderen 

U op de bladeren van de Kaardenbol leeft. 
EKG. 

Bijenwolf Philanthlcs Iriang~tlum 
24/07 Kolonie. Smitsveen, Epe. EKG. 
Blauwe duinsprinkhaan Oediyoda caer~tlescerrs 
08/07 De Haere bij 't Harde. Excursie KNNV. 
25/07 Okergele kleurvariant, Smitsveen, Epe. EKG. 
Blauwe glazenmaker Aeshnn cyanea 
24/08 1 ex. Kievitsveld, Vaassen. BHi. 
Bloedrode heidelibel Sym~xlrzrm smzguinem 
24/08 1 ex. Bloemendaalseweg, Emst. BHi. 
Bruine korenbout Lihelitda$llva 
15/05 Kloosterbos, Wapenveld. Excursie 

Insectenwerkgroep. 
????? boorvlieg 
Galvorming 
0 1/07 Op Havikskruid. Terrein Defensie.Excursie 

Insectenwerkgroep. 

Gewone mestkever Geotrupes .ytercorarius 
08/08 Pad langs de ,. 

hei, Zwolse 
Bos, Wapen- 
veld. A =  

Gewone oeverlibel Orthetrum cacellaturn 
26/05 Bij de Vemdebrug, Epe. Eerste keer. HJ. 
24/06 2 exx. Kievitsveld, Vaassen. BHi. 
03/08 d Op pad langs de Weetering, Wapenveld. 

AE. 
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridis 

sima 
12/07 2 em. Wisselsche Veen, Epe. EKG./ML. 
Grote roodoogjuffer Erythrontma najas 
21/05 Voor de eerste keer gezien bij de 

Clementbrug in Heerde. HJ. 
Grote schaatsloper Aparius najas 
06/08 Verloren beek, Emst. Marjolein Koopmans. 
Hyauhphis foenicula (soort bladluis) 
07/07 Galvorming op kamperfoeliebloem. 

Wisselsche Veen. EKG./ML. 
Hommels 
1 1/08 Tijdens de zonsverduistering streken (van 

12.20 - 12.45 uur) 
3 exemplaren neer 
op een tafeltje, (koud 
geworden). Tuin 

Norelholtweg, Epe. LW. 
Honingbij 
03/08 Merkwaardig gezicht. In aantal bij 

vuilnisbakken voor de winkels in de 
Hoofdstraat, Epe. Droogte? EKG. 

Keizerlibel Anax imperator 
24/07 2 exx, (paringsrad). Plasje Wisselsche Veen, 

Epe. EKGIBHi. 
Libellen (?t) 
04/09 's Avonds 8 em. boven het gras. Eénmalig. 

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Moerassprinkhaan Stethophyma grossunt 
07/07 Wisselsche Veen, Epe. EKG./ML/CW. 
04/08 Veel exx. Wisselsche Veen, Epe, bij Land van 

Jonker. EKG. 
Negertje Omocestus rujìpes 
02/09 (Sprinkhaan) Wisselsche Veen, Epe. 

Insectenwerkgroep 
Platbuiklibel Libellztla depressa 
14/06 2 exx. Kievitsveld, Vaassen. BHi. 
19/06 1 ex. bij het Cannenburghergat in het 

Kroondomein. BHi. 
Penseelkever ïrichius fmciatus 
01/07 Op distel. Terrein .... 

Defensie.Excursie 
Insectenwerkgroep. 

Platbuiklibel Libellula depressa 
18/05 Schuttersweg, Heerde. HJ. 
Schorpioenvlieg Patlorpa communis 
27/08 Tuin, Lagestraat, -\ 

wapenveld. Zuigt 
dode zwarte vlieg 
uit. AE. 



Safiloer C a r f h u s  tinctorius 
25/07 Spontaan in de tuin opgekomen. Niet in- 

heems. Bongerdplein, Epe. EKG. 
Tormentil Potentilla erecta 
08/08 Bloei op de hei, 

Zwolse Bos, y ,&:<C.+ --M 

Wapenveld. AE. 
Valse salie Teucrium scorodonia 
01/07 Grote pol. Terrein Defensie.Excursie Inseo 

tenwerkgroep. 
Pastinaak Pastinaca sativa 
22/07 Een plaat. Chevalierlaan, Epe. EKG./ML. 
Geelrode naaldaar Setariapumilla 
06/08 Wisselsche Veen, Epe. Marjolein Koopmans. 
Waterkruiskruid Senecio aquaticus 
1 1/09 1 plantje achter Land van Jonker, Wisselsche 

Veen, Epe. EKG. 
Waterpostelein Lythrtrm port~cla 
06/08 Wisselsche veen, Epe. Marjolein Koopmans. 
Wilde aardbei 
01/07 Een soort met gele vruchtjes (worden nooit 

rood, zegt Aart Smit). Grote aardbei? zzz. 
Terrein Defensie.Excursie Insectenwerk- 
groep. 

Wilde reseda Reseda lzitea 
01/07 Terrein Defensie. 

Excursie insecten- 
werkgroep. 

Zandblauwtje Jasione montana 
08/07 De Haere bij 't Harde. 

Excursie KNNV. F 
Zevenster Trientalis eztropaea 
11/06 Tuin Kamperweg, Epe .t 20 exx. 

W. Colaris. 

Aardster 
27/10 3 exx. Gortelseweg, Epe. FB. 
Blote billetjeszwam Lycogala epidendrum 
08/07 Een slijmzwam op het kale, vochtige pad. 

Massaal. De Haere bij 't Harde. Excursie 
m v .  

Eekhoorntjesbrood Boletzrs edulis 
05/10 Op gazon aan het Pelzerpark, Epe. AHS. 
Eikhaas Gr?fola.frondosa 
1 111 0 Op Amerikaanse eik! Polweg, Epe. EKG. 

Gele ringboleet Suillus grevillei 
04/09 Weer met veel exx. langs de Boenveg bij 

Lariks. Tongeren, Epe. EKG. 
Grote sponszwam (ook Sponszwam) Sparassis crispa 
18/09 "Dubbele" in beginstadium. Beukenlaan, Epe. 

MHM. 
Hazenpootje Coprims lagopus 
15/08 Weer volop aamwezig 

op houtsnippers aan de 
Beukenlaan, Epe. MHM. 

22/08 Op houtschilfers Van 
Neslaantje, Epe. EKG. 

Kruizoom Paxillus involutus 
30108 Tuin Pelzerpark, Epe. 
Oorlepeizwam Auriscalpiurn vulgare 
01/07 3 exx. gevonden. Toen 

waren er vermoedelij k 
al ettelijken samen met 
brandnetels en kleef- j 
kruid afgevoerd. Tuin 
Belvédereweg, Epe. MHM. - - 

Oranjerode stropharia Stropharia aurantiace 
22/08 Op houtschilfers, Van Neslaantje, Epe. EKG. 
Paardenhaartaailing Marasmius androsaceus 
25/09 Norelbos, Epe. MHM. 
Parelamaniet Amanita rztbescens 
30108 Tuin Pelzerpark Epe. AHS. 
Platte tondenzwam Ganoderma lipsiense 
0 1/06 (Determinatie van een onvervalste leek). 

Op een biel langs de Belvédereweg, Epe. 
MHM. 

Roestvlekkenzwam Collyhia rnaculata 
25/09 Norelbos, Epe. MHM. 
Reuzenzwam (ook Reusachtige polyporus) Meripi- 

lus giganteus 
30109 Verscheidene prachtige groepen langs de 

Heerderweg, Epe. MHM. 
Roodstelige fluweelboleet Boletus chrysenteron s. l. 
22/08 Bijzondere variant, namelijk mooie rossig 

rode hoed met fijne schubjes. Var. rubellus? 
(vindplaats?) EKG. 

Sprrrenstinktaailing Micromphaleperforans 
25/09 Norelbos, Epe. MHM. 
Veenamosvuurzwammetje Hygrocybe coccino- 

crenata 
28/06 1 ex. Land van Jonker, Wisselsche Veen, 
Epe. Op veenmos. EKG. 

Wij willen U attent maken op  de rubriek 

DIEREPIOPVANG DOOR HAKRY '/:81\1 DIEPEN 
die U elders in dit blad kunt vinden. De o p  die lijst voorkomende dieren horen feitelijk ook in 
de rubriek "Waargenotnen" thuis, maar alles dubbel verinelden leek ons wat te veel. 

Te  elfder ure kregen we ook nog een aardige waarneming binnen, die we niet onvermeld 
willen laten. De Heer Jacques Meyer van de Bekenstichting ontdekte bij zijn activiteiten als 
duiker dat er in de Nijmolenseplas (Kievitsveld, Vaassen), markante hoeveelheden voorko- 

RIVIERKREEFT. 
Het betreft vermoedelijk de  Amerikaanse gevlekte soort. 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agiiès Herweijer, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 
8 162 GA Epe. 

U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens 
het schema in de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnes ingeleverd te hebben. 

VOZOVAR Algemene coördinatie Harq van Diepen, Tel. 0578 - 6151 14. 
Troelstrastraat 2, 
8 161 DS Epe. 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Amifibieen, Reptielen. Als U geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neeint U 
dan contact op met Hany, die de leiding over de verschillende werkgroepen heef't en het contact 
ermee onderhoudt. Hij zal U waar nodig verder verwijzen naar een van de "technisch specialisten". 

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, Tel. 0578 - 572292. 

Vlierstraat 6, 8 1 7 1 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zich dan tot Egbert. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, Tel. 0578 - 693024. 

Sprengenweg 5, 8181 NM Heerde. 
Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit ai bloeit en lijkt het U leuk om van alles 
op naam te brengen, neemt U dan contact op met Mariet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Cm-Headriks Tel. 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14, 
8 17 1 VV Vaassen. 

Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep enlof eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kunt U terecht bij de familie C m n  en in tweede instantie bij 

Micky Haselhoff-Marsinan, Belvédèreweg 3, 8 16 1 AW Epe. Tel. 0578 - 62 14 10. 

INSECTEWERKGROEP 
Contactpersooti Agnes Heiweijer-Sriiit, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en aan De Vlinderstichting door te geven, 
of neemt U graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten oin insecten te bestuderen, dan 
wordt het tijd om contact op te nemen met Agnes of met Els Koopmans-Grommé. Bongerdplein l, 
Epe. Tel. 0578 - 612083. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Bertus Hilberink, Tel. 0578 - 572713. 

Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen. 

Heeft U interesse en energie, en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van 
een stukje land waar de Natuurbeschenningscoimnissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met 
zaken die de natuurbescherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op 
met Bert. Er zijn een heleboel dingen waarmee U zich nuttig kunt maken, en wie weet hoe leuk U 
het vindt. 




