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OPZEGGEN LIDIMAATS VOOR l NOVENIIBIER 
VAN HET LOPENDE LIlPMAATSCEGPSJAAR 

Adreswijzigingen en alle wijzigingen m.b.t. het lidmastschap doorgeven aan de penningmeester. 

Tekeningen: Els Kaopmans-Gromm.6, Marcel Langevoort, Wcky Marsmm en archief 
Typdekstmrwerking Mcky Marsman en Oeti Slot. 
Lay-out Micky Marsman. 
Druk Roe1 Patmekoek. 
Voorblad Aangezicht van een nachtvlinder. Frans Bosch en Micky Marsman: 
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VOORWOORD 
Dit is alweer het laatste nummer voor dit jaar; de tijd is opnieuw omgevlogen! Terwijl dit blad 

nog boord~vol staat m zomerse belevenissan en voorjasarswaamm$gen is Vadertje Tijd het jaar 
2002 alweer aan het afbouwen, eri wij zullen wel mee maeten dom, of we d e n  ofniet. 

Deze NatumManken had misschien royaler Wen uitvallen als de kapij allemaal bijtijds bh- 
nen was geweest, want er kon ditmaal onmogelijk méér de hand gelicht worden met de regels die ver- 
banden zijn aan de sluiting$datum dan toch nog gebeurd is. grakantieplannen in de redactie hebben 
aangetoond, &t - hoe belangrijk h& vermi&gsbM w k  is - er toch dingen bestaan die nbg meer 
voorrang hebben. 

Er komen Ui dit blad ernstige zaken aan de orde -je hoeft er de Stuurpraat maar voor te lezen 
om de somberte te voelen toeslaan. Anderzijds, laten we optimistisch blijven, want het zou toch te gek 
zijn als bleek dat onze lieve gemeente Epe R& genaeg n&u*den ksui leveren om onze KNNV- 
afdekg voor inslaga te behoeden! Het is zulk aar@ werk! De redactie bestaat voor een fors gedeelte 
uit mensen die in het b&uur zitting hebben gehad, en Wilary zit er nu in. Ze 1reeA. haar plaats in de 
redactie er zelfs voor ingeleverd, zoals u op het biainenvmrblad kunt zien. We weten dus waar we het 
over hebben als we zeggen: er gaat wat .tijd inzitten, maar het is zo plezierig samenwerken met mensen 
die dlemaaI op één lij11 zitten, dat je geneigd bent te verg- &t je ook nog eens nuttig bezig bent. 

We blijven ons ook voor het volgend nummer aanbevolen houden voor verslagen vim vakan- 
tiebelevenissen, en zijn heel benieuwd of Els Koopmans antwoord krijgt op de waag die ze op pagina 
26 am ui lezers voorlegt. We hebben een wat onaerbidg tekmhgetje gemaakt bij haar verzoek om 
nzlichtingen over de g e l u i b  uit een graanakker, maar we hopen dat er ook serieus op gereageerd 
wordt. 
Uit de redactie is in elk geval al een serieuze tegenvraag naar voren gekomen, en wel deze: Ss het ko- 
renveld a m  een grondige inspectie onderworpotn, nadat w van die ~ k 3 e ~ d e  W e n  u& voortgekomen 
warm? %s Iiet gecontroleerd op sporen van platgelegde, onbeschadigde halmen in ingenieuze geome- 
trische figuren? 
Met andere woorden: zou de familie Koopmaiis Cle b s  gemist kunnen hebbm het mysterie van de 
gr~anci rkehke~s  te ontsluieren.. . . .? 

We hopen dat dit blad m uw vemachtingen beantwoordt, want velen hebben er hun beste 
krachten aan gewijd. Evenzeer hopen we op een mooie zonnige heffst eti aansluitend fijne fesklagen. 
Ja want z6 snel gaat de tijd.. . . . 

ctie. 
P.§, Vanwege het geedrmg op pagina 26 .zijn ander het 

Mo@enstorid de boeken w e g w @ ~ e n  die Els mpnams voor het =h&- 
ven ewan had geraadpleegd, Het zijn: ''600 Wfer naeh Farbfoto's ter- 
kmnt (Sauers Nahuabrer"), en "'Willde Hora rand de niliddellmdw 
m9"IVgajode Blomey en Cristolpher Grey-Wilsoa,) 

%M za+edag 26 april 2003 +/m vrijdag 02 mei 2003 is er weei. een voop- 

jaai.skolmp. Di+maal nie+ in he+ ver+ro~wde België, maar in D~itsIand. 

Ui+gangsptm+ is hef doppje Sa~ze&al, aan de oos+korn+ van de Rijv\, oege- 
veer 5 kilometeln van am %?heia, 45 km ten z~iden van Koblenz en 13 
km fen moarden van RGdesheim, 

Begin het volgend jaas goed, en zorg dat uw 
kopij bijtijds in ons bezit is. 

][Pat wil zeggen: 
UITERLIJK f0 JANUARI 2003 



Be- leden, dit wordt mijn tweede en tevens waarscfiijnlijk laatste bijdrage aan Natuurklan- 
ken. In mijn introductie in Stuurpraat van het vorige nummer gaf ik aan dat mija fiinctie bij de ge- 
m& Epe ingrijpend zou gaan vi4jzigen per l januari 2003. In Epe heb ik de kans gekregen om afde- 
Iingsmanager van de toekomstige afdeling Interne Dienstverlening te worden. Voor mij was deze ver- 
andering de aanleiding om te reageren op de vraag om voorzitter te worden bij de KNNV, afdeling 
EpeMeerde. Immers verstrengeling van belangen ligt dan niet meer in de weg en tevens blijf ik be- 
trokken met het vakgebied. 

Toch heefc dit mij niet weerhouden om binnen mijn eigen vakkring rond te kijken. En, om een 
lang verhaal kort te houden, dat heeft geleid tot een aanbieding bij de gemeente Ede voor de fiinctie 
van Hoofd Ontwikkeling Buitengebied. Deze functie combineert beide ambities: afdelingsrnanager en 
inhoud. Ik heb deze fúnctie dan ook graag aanvaard. 
Het gevolg is dat ik per l oktober 2002 daar begin. De afstand Zwolle-Ede is zodanig groot dat ik elke 
dag twee uur extra reistijd nodig heb. Tevens hebben wij het voornemen om ons op niet al te lange 
termijn te gaan vestigen binnen de gemeeaite Ede. Mede daarom lijkt het mij niet zinvol om als voor- 
zitter van de afdeling EpeBHeerde aan te blijven. Je moet als voorzitter feelitig met het gebied hebben 
en hier ook je netwerk onderhouden. Deze continuïteit kan ik helaas niet meer bieden. Ik wil u begrip 
vragen voor deze stap. Toen ik de fiuictie van voorzitter bij uw afdeling heb aanvaard, heb ik dit niet 
kunnen voorzien. 

Ik heb natuurlijk het bestuur van de afdeling EpeMleerde mijn beslissing medegedeeld. Binnen 
het bestuur van onze afdeling zijn diverse leden al meerdere perioden bestuurslid. W e l e  leden heb- 
ben slechts kort zitting genomen. Deze laatste groep heefk duidelijk andere ambities dan de langer 
zittende leden. Mijn aftreden en het feit dat de zittende leden van oordeel zijn dat het tijd wordt voor 
vernieuwing, zijn aanleiding voor enkele leden om hun aftreden ook kenbaar te maken. Lous Heine (al 
tien jaar bestuurlid) en Erik Mumis (twaalf jaar bestuurlid) willen graag plaats maken voor nieuwe 
bestuursleden. Marianne Faber heeft dit vorig jaar al kenbaar gemakt. 

Volgens Artikel 8 van onze Statuten worden bestuursleden gekozen vosr een periode van vijf 
jaren. HetzeIfde artikel meldt dat jaarlijks twee leden dienen af te treden (ze zijn wel terstond herkies- 
baar.) Zowel Lous als Erik hebben .twee volle perioden dienst gedam als bestuursIid. En willen aan het 
einde van dit jaar stappen met hun bestuurstaak. Ze hebben beide aangegeven zich niet herkiesbaar te 
stenen. 
U begrijpt dat nieuwe bestuursleden nodig zijn om onze &deling haar werk te kunnen laten doen. 
Daarom wil ik de leden van cmze afdeling oproepen zich verkiesbaar te stellen als bestuurslid. U heeft 
nu de kans om samen met de overblijvende bestuursleden onze afdeling nieuwe richting te geven. Ik 
daag u uit ap deze kans te &njpen. We hebben een voorzitter en tenminste twee bestuursleden nodig. 
Er kunnen maxim4 zeven bestuursleden &g nemen in het bestuur. Schroom niet en geef u op bij 
Margriet Miau (telefm 0578 631 244, e-mad nnarg;riet.imanO,lietn&.nl). Zij is graag bereid om na- 
dere informatie te geven over de taken van de bestuwsleden. 
zijn de aftredende leden graag bereid om nieuwe leden m te werken. Bestuurservaring is niet pers6 
nodig, enthousiasme des te meer. 

Met vriendelijke groet en wellicht tot weerziens, 
Jeroen Hanegraaf 

Het is voor een duizendpoot bepaald niet eenvoudig 
zijn beste beentje voor te zetten 



VOOR UW AGENDA 

VAN WANDELINGEN, EXCUR5IE5, LEZINGEN, ENZ. 

Mocht U voor Uw opgave gebrwik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw telefoon- 
nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U temg te bellen. 

Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
Marianne Paber 0578 - 627167, of 
b u s  Reine 0578 - 576628, of 

Zondag 
20 oktober 

24 oktober 

Donderdag 
MIDDAG 
21 november 

19 december 

2003 
zondag 
12 januari 

PADDESTOELENWANDELING met To en Janus Crum 
Omdat er vorige jaren altijd veel belangstelling was voor deze wandeling heeft 
Janus ook dit jaar weer gekozen voor het Heerder gedeelte van ons Natuurpad. 
De wandeling begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer om 16.00 uur 

Verzamelen Vaassen hoek Dorpsstraav Jdianalaan om 13.30 uur 
Verzamelen in Epe parkeerplaats Albert Heijn om 13.45 uur. 

TWEE DIALEZINGEN VAN JAN VAN DUINEN 
wijn behoeft geen krans! 

Jan van Duinen heeft al eerder dia's vertoond over de fauna van Afrika en dege- 
nen die destijds aanwezig waren weten nog dat zij met ingehouden adem hebben 
gekeken en geluisterd, ook nasta de muziek die het beeld ondersteunde. 
Jan heeft ons toevertrouwd dat hij een heel nieuwe serie heeft gemaakt, nog mooi- 
er dan de vorige! Daarna zal hij ook de nieuwste IJsvogels laten " langsvliegen"! 

Plaats: Eper Gemeentewoning,Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd 20.00 uur(of iets later want dat hangt van de drukte van de praktijk af. 
We beginnen in dat geval met de koffie) 
Einde: ongeveer 22.00 uur. 

PADDESTOELENLEZING door Jams Cruw. 
Janus Crum heeft zich bereid verklaard om ons met behulp van zijn mooie dia's 
nog eens wat nader te laten kennismaken met de paddestoelen.Een leuke aanvul- 
ling op de paddestoellenwande11lig,maar ook als u niet bij de wandeling bent ge- 
weest is deze lezing beslist de moeite waard. 

Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
nm:14.30 UUR TOT 16.30 m. 

ONZE LEDEN VOOR LEDENVERGADERING o.l.v. Di Koopmans. 
In deze zomermaanden kunt u alvast f&'s of tekeningen maken m anderen te 
laten meegenieten op de "leden voor ledenavond" van wat u tijdens uw verblijf in 
de natuur zo heeft geboeid. U kunt natuurlijk ook stenen, schedeltjes, braakballen 
en andere vondsten laten zien. 
Vergeet u niet om ruim een week van te voren (liefst nog iets eerder )aan Dik op 
te geven wat u wik vertonen en hoeveel en tijd u denkt nodig te hebben? 
Anders wordt de organisatie wel erg moeilijk! 

Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
Tijd 20.00 tot 22.00 uur. 

NIEUWJGQRSWANDELrnG 
We rijden naar "Wagenvoort", Groteweg 24 in Wapenveld en gaan dan wandelen 
op de Tonnenberg aan de overkmt. 
De Tonnenberg is een onderdeel van het Zwolse Bos. De boswachterij zelf bestaat 
grotendeels uit naaldbossen die vanaf het begin van de hivinrtigste eeuw zijn aange- 
e .  - .  . . . .. * 4 .  



legd, maar het gedeelte waar wjj wandeling gaan houáen is nooit ontgonnen. 
Er zijn mooie heidevelden met Kraai-en Struikheide. In het bos zijn verschillende 
soorten spechten die misschien in de ijle winterlucht wel te horen zijn in m s  wan- 
delgebied, Het hangt nahiur1ijk van de weersgesteldheid af wat we vinden, want 
als er sneeuw ligt h e n  we de diersporen beter zien dan op een kale vastgevro- 
ren grond. 
In ieder geval is er na de wandeling (tussen kwa.rt over drie en half vier) de gele- 
genheid om elicaar onder het gen& van een kopje koffie een gelukkig nieuwjaar 
toe te wensen in 'Wagenvoort". Wat er bij de koffie geserveerd wordt moet door 
de bediening worden besteld dus geeft u zich wèl een week van tevoren op! 
Dat kunt a doen bij Margïiet Maan of bij één van de andere bestuursleden die u op 
de voorpagina van deze Natuurkladen vindt. 

We verzamelen om 1 3 . u ~  in Vaassen hoek Julianalaan /Dorpsstraat 
en in Epe om 13.15 bij de VVV Pastoor Somstraat. 

Donderdag BOMEN 
MIDDAG Op deze IQWVmiddag willen we stilstaan bij de bomen in de winter in en om 

Epe. Het wordt niet a l l m  eem dia-lezing zoals u gewend bent, maar behalve 
dia's en de verhalen daarbij over boomsdhoueaeii en andere kenmerken waaraan u 
kunt zien met welke boom u te maken heeft, zal er waarschijnlijk ook een Meine 
quiz zijn. 
Door vakantie van één van de medewerkers is het progamma nog niet helemaal 
rond, maar de details kunt u lezen in de aankondqpgen in de kranten. 

Plaats Eper Gememtewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
Tijd: 14.30 uurtat 16.30 uur. 

De toegang voor leden van de KbPW is gratis, niet leden betalen een bi jbge  in 
de kosten van e: 2.- 

Zondag 
9 februari 

BOMEN 2 
Op deze middag maken we een excursie langs bomen in de winter in Epe en om- 
geving. Het is een beetje een vervolg op de middag in januari, alleen gaan we nu 
met eigen ogen de bomen in de winter bekijken. Ook als u niet op de middag aan- 
wezig kon zijn is het de moeite waard om mee te gaan,~& het gaat om uw eigen 
omgeving. 

Verzamelen om 13.15 bij de VVV in Epe, Pastoor Somstraat. 
Het zal gedeeltelijk een auto-excursie worden, om op zoveel mogeGjk plaatsen te 
kunnen gaan kijken. Als u mee d graag van tevoren opgeven bij b u s  Heine in 
verband met het verdelen van de plaatsen in de auto's. 

De excursie zal duren tot ongeveer 15.30 uur. 

donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
20 februari Over de invulhg van die avond leest u in de volgende Natuurklanken. 

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

Prgrmmr%'s zrmt iié wr@roepen 
firzbter~zuer@mp 

Wie heefk een idee om deze avond te vullen? 
28 oktober 
maandag Een avondje theorie. We gaan ons bezighouden met botanische temen. 
25 november Egbert en Mariet zuilen de avond voorbereiden. 

I Alkoof Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 

Voor nadere informatie brel Mariet 0578-693024. 



-- ~&oe&éttwer&mp l 

zaterdag De Bonenburg in Heerde, i 
12 oktober Verzamelen: Parkeerruimte links voor de Bonenburg (Heerdese kant dus.) 

Tijd: 09.30 uur. 
zaterdag Voorbereidende wandelhg voor de algemene excursie het Natuurpad Heerde. 
19 oktober Vermme1en bij het beginpunt van deze route aan de Elburgerweg. 

Tijd: 09.30 uur. 
zodag Afdelingsexcursie Natuurpad Heerde. 
20 oktober Verzamelen bij het beginpunt van de route aan de Elburgerweg. 

Tijd: 14.00 uur. 
zaterdag De Bonenburg in Heerde, 
26 oktober Verzamelen: Parkeemhte links voor de Bonenburg (Heerdese kant dus.) 

Tijd: 09.30 uur. 
m d a g  Niersen. 
10 november Verzamelen we bij het houten bruggetje over de beek langs de Elburger- 

weg, tussen de Niersenseweg en de Elspeterweg (NiersenNaassen.) 
Ertegenover ligt verscholen in het bos een kleme parkeergelegenheid. 

zaterdag De Bonenburg in Heerde. 
23 november Verzamelen: Parkeerruimte links voor de Boneiiburg (Heerdese kant dus.) 

Tijd: 09.30 uur. 

Znserteremrfluep 
maandag Werkgroepavond in de Eper Gemeentewoning 
l 1 november Aanvang 20.00 uur. 
maandag Werkgroepmiddag in de Eper Gemeentewoning. 
13 januari Aanvang 14.30 uur. , 
maandag Werkgroepavond in de Eper Gemeentewoning 
10 februari Aanvang 20.00 uur. - 
maandag Werkgroepavond in de Eper Gemeentewoning 
10 feburari Aanmg 20.00 uw. 
maandag Werkgroepmiddag bij Micky Marsman, Belvédèreweg 3, Epe. 
10 maart Aanvang 14.30 uur. 

Er is nog niet bekend in welke kamer(s) de bijeenkomsten in de Eper Gemeente- 
woning gehouden zullen worden, maar dat kan ter plaatse gevraagd worden, en 
anders belt u naar één van de coördinatoren: 

0578 - 6120 84 -+ Els Koopmans, 
0578 572713 -, Bertus Mbering, 

038 4479616 -+ Etienne van Dissel. 

zaterdag Vogeltrek De Duintjes o.l.v. Wim van Waveren Hogeniorst. 
12 oktaber Vertrek 7.30 uur VVV Epe. 

zaterdag 16 tJm Klapekstertelling. 
zondag 24110- Ook in 2002 worden de heidevelden van de Noord-Veluwe op de aanwezigheid 
vember , van Klapeksters onderzocht. 

]Inlichtingen en opgave bij Gert Prins. 

donderdag Het verzamelen van vogelgegevens op wetenschappelijke basis, ander meer ini 
2 l november onze directe woonomgeving, door Stef van Rijn, bioloog bij het RZZA (onder- 

zoekinstituut Rijkswaterstaat). Eper Gemeentewoning, Brinkzaal, 20.00 uur. 

zondag Punttranseettelling en 
29 december Starnippottenbuffet. 



PLA 
Voor Emst, Epe, Ome e@ Vaassen 

Wat hebben wij daar als K M - e r s  nu mee te maken? 
Al jaren lang was onze vereniging samen met andere organisaties betrokken bij het gemeentelijk doel- 
groepenoverleg met wethouder Wubben. Twee jaar geleden namen de deelnemers aan het overleg het 
initiatief tot de oprichting van het Platform Duurzame Ontwikkeling Epe. Daar is de KNNV dus ook 
bij. H& is immers al lang niet meer mogelijk om gezeten op het eiland van het eigenbelang de vraag- 
stukken van o.a. bescherming en behoud van de natuur aan te pakken. 

Met name op de eerste wereldwijde conferentie in Rio de Janeiro in 1992 is afgesproken dat 
duurzame ontwikkeling voord ook op l o M  niveau gestalte moet krijgen. Het vraagt betrokkenheid 
van burgers om mee te denken en mee te doen. 
Overheden als- Rijk, Provincie en Gemeente stimuleren met allerlei initiatieven het "leren voor duur- 
zaamheid". Leren ja, want we zijn zo gewend aan het denken in tegenstellingen dat het een hele om- 
slag is om te denkeu in samenhang. Toch zijn veel mensen al een eind op de goede weg bij het maken 
van hun keuzen . Kiezen voor Max Wavelaar, voor biologische producten, voor afval scheiden, voor 
groene stroom, voor energie-zuinigheid, en om op het fietsje naar je werk te gaan, om lopend je kinde- 
ren van school te halen.. . ..noem maar op. Het zijn maatregelen, waar we langzamerhand aan gewend 
zijn geraakt. Het zijn niet alleen doelen op zich maar een u b h k k b g  van de waarden, die duurzame 
ontwikkehg inhoud geven. Het idee dat overhedm alle problemen maar moeten oplossen teNVijl je 
zelf de andere kant op kijkt, vinden steeds meer mensen onbevredigend en onvolwassen. Het blijkt uit 
de t;dioze initiatieven en originele oplossingen die er op lokaal niveau worden bedacht en uitgevoerd. 
En uit het verlangen naar aandacht voor méér waarden dan economie en inkomen alleen. 

Het streven is dat elke gemeente een Lokde Agenda Slste eeuw) zal opSeellen. Sommige ge- 
meenten zijn daar al ver m, zoals in Ierland. Anderen maken langzaam een begin. In die Lokale Agen- 
da 21 staat centraal dat "mensen voorzien in hun behoeften zonder die van toekomstige generaties te 
ondermijnen". 
Deze omschrijving van duurzame ontwikkeling doorbreekt de bestaande tegenstellingen tussen milieu, 
sociale en economische onlxdkeling en heeft zowel betrekking op ontwi?skehgslanden als op rjjke 
landen en de term behoeJteil omvat alles wat het leven kwaliteit geeft zoals gezondheid, opleiclmg, een 
inkomen, een schone en veilige leefomgeving, een sociale samenleving en een rijke natuur. 
In een duurzame samenleving wordt er naar een balans gezocht tussen economie, natuur en milieu en 
rnens-en-smenleving. Het is een uitdagende en spannende werkwijze, die kmelijk meer succes heeft 
direct bij de mensen dan ap een coderentie met 65000 deelnemers. 

Zo is er na de 1MKZ crisis in Epe een landbouw-en voedselgroep ontstaan die o.a. de economi- 
sche problemen voor boeren, nmurwaarden en dierenwelzijn gezamenlijk aanpakt vanuit de overtui- 
ging dat alleen met een gecombineerde aanpak er een antwoord mogelijk is op de tegenstellingen tus- 
sen producent en consument, intensivering en natuur/mllieu. 
De Werkgroep Bevordering Fietsgebruik vertoont ook een gezamenlijke aanpak, want mobiliteit als 
aparte kwalificatie bestaat niet. Het is altijd gekoppeld aan veiligheid. 

W - e r s  die zich aangetrokken voelen tot deze manier van werken en als vrijwilliger enige 
tijd b e n  besteden aan een mooi duurzaam project, bijvoorbeeld het respect voor de natuur als start- 
punt, zijn van har& welkom. 

Het Platform is er voor organisaties en mensen die zich inzetten voor de duurzame ontwikke- 
ling van Emst, Epe, Ome en Vaassen. 
Daarbij wil ze ze aamlling zijn op bestaande organisaties door hen bij elkaar te brengen en initia- 
tieven te andersteunen. Het is ook een spreekbuis naar de gemeente voor duurzame ontwikkeling. 
Het bijzondere is dat het Platform met haar werkgroepen al in vol bedrijf is, maar dat ze geen formele 
status he&. Dat is lastig, alhoewel het gemeentebestuur zo bereidwillig is om het Platfsrm te fàcilite- 
ren. Het zal daarom binnenkort een Stichting zijn om ais rechtspersoon subsidies te kunnen bimenha- 
len voor haar activiteiten. Een Stichting met een eigen achterban en deelnemers, die het strategisch 
overleg met de wetbouders kan voeren en als zeIfstandig samenwerkingsverband van de Eper organi- 
saties en groeperingen kan opereren. 

Wij nodigen u uit te solliciteren naar een bestuursfunctie in de Stichting. Naast de functies van 
voorYtter, secretaris en pembgmeester zijn er bestuursleden nodig met een specifíeke taak als PR en 
communicatie, fondsenwerving en coördinatie van de werkgroepen. Het bestuur is beleidsbepalend, 
maar zal in het begin ook enkele uitvoerende taken op zich nemen ~m de organisatie verder uit te 



bouwen. U zult er tien u u  in de maand aan besteden. We verwachten van kandidaten enige bestuurlij- 
ke ervaring en aEhiteit met het wíjwiiligerswerk. 

Voor een uitgebreide £unctieoms&jving en meer iriformatie lauit u contact opnemen met de 
heer Ewoud Meijer, 1Milie~communicatie~ gemeente Epe, Markt 14,8161 CL Epetel. 0578 678728 
e-mail: ewoid .mnei,ier@q~d 

Namens het M bestuur 
Margriet Maan 

DOOR HET BROE/KASEFFECT WORDT HET WARMER IN NEDERLAND. 
Dit heefi gevolgen voor Nederland 

We hebben een stukje overgenomen uit het dagólad "Trouw" van 
vrJdag 30 augustus 2002 waarin iets van deze gevolgen vermeld wordt 

K1imaatv~andmenplg in je achtertrripe 
Dit voorjaar is de bloei van planten zeer vroeg begonnen, zeker in vergelijkmg met het gemid- 

delde in de periode van 1940 t& 1968. Fluitenkruid spande de kroon met een vervroeging van vieren- 
dertig dagen. Daarnaast bloeiden Speenknrid, Dotterbloem, Wiae dovenetel en brem meer dan vijfen- 
twintig dagen m g e r  dan het langjarig gemiddelde. Veel planten die vorig jaar in april of begin mei 
bloeiden, waren dit voorjaar beduidend vroeger. 

Die vervroeging hangt samen met een klimatologisch bijzondere winter en voorjaar. Decem- 
ber, januari en februari waren zeer zacht, zeer zonnig m zeer nat. 
Februari was met 7,l graden meer dan twee keer zo warm als het langjarige gemiddelde van 3,O gra- 
den. Maart en april waren ook wam: 2 graden boven het gemiddelde. 

Ook vogels waren als gevolg van de hoge temperaturen vroeg actief. Maar de w a m  had 
duidelijk minder invloed op de aankomst van trekvogels. De Fitis, die tot ver in &%ka overwintert, en 
de Tjiftjaf, die wat noordelijker blijft, waren dit jaar niet eerder temg h in 2001. WaarschijPilijk heeft 
het ontbreken van zuidenwinden de trek van deze vogels vertraagd, schraJft de Natuurkalender. 

De Natuurkalender is een nationaal waamemingspro&ramma dat de effecten van Mimaatver- 
andering op jaarlijks terugkermde verschijnselen in de natuur in kaart wil brengen. Net is een initiatief 
van de Wageningse universiteit en het radioprogramma "Vroege Vogels". 

Het waamemingsprogranima, dat vorig jaar februari van start ging, is zowel wetenschappelijk 
als educatief. Een groot aantal organisaties en enraren waarnemers d& me, terwijl meer dan twee- 
duizend mmsen zich hebben aangemeld om Ziwn waarnemingen door te geven. E-Iet gaat hierbij om 
verschijnselen als het moment van bloei, bladontplooiing en bladval bij p h ,  het verschijnen van 
vlinders en andere insecten, en de aankomst en terugkeer van trekvogels. Dit zijn gebeurtenissen die 
afhankelijk zijn van het weer en die door iedereen dagelijks bijna in de achtertuin b e n  worden be- 
keken. Ook in landen als Groot-Brittannië, Duitsland, de VS en Canada zijn dergelijke programma's 
opge&. Aanmelden kan via: ww.natt1urkale1der.n1 

Hans Schmit. 

Volgens milieufreaks, zegt de strontvlieg, 
deift de natuur het onderspit. 

Vandaar dat i k zo vrolij k ~ondvlieg: 
Our world is tusning into shit! 

Ivo de: Wijs 



TWEE OPVALLENDE PLANTEN LANGS DE I J S S E L :  
AMERIKAANS MAGELKRUID EN KARWIJVARKENSKERVEL 

Onze busexcursie op 25 mei jongstleden naar Epe en noordelijke omgeving leverde een schat 
van bijzondere planten op. Bij twee daarvan wil ik op deze plaats wat langer stilstaan omdat die tijdens 
de excursies voor onbeantwoorde vragen hebben gezorgd. 
Amerikaans nageikruid Geum macrophyllum 

Deze soort troffen we aan in Hattem in Het Algemeen Veen, een klein bos in een bocht van de 
IJssel. Leden van de KNNV-afdeling Epe/Heerde voortreffelijke gastheren en leiders van de excursies 
die dag, hadden deze plant al eerder ontdekt en hij was ons tevoren als een (hoogstwaarschijnlijk) nieu- 
we soort voor Nederland aangekondigd: Groot nageikruid of Grootbladig nagelkmid. Een 
wetenschappelijke naam was hun niet bekend, wel dat de soort inmiddels ook op andere plaatsen was 
gevonde@7ij zagen een paar exemplaren, helaas &gebloeid. Op het eerste gezicht lijkt deze soort erg op 
Geel nagelkruid (Geum urbmum) maar de onderste bladen zijn onmiskenbaar: opvallend god en ge- 
lobd. 
H&y Kole maakte er een foto van en die heb ik later via de e-mail ander een aantal KNNV'ers ver- 
spreid. Vele reacties kwamen binnen, waaronder die van Ton Denters. 

Toen werd het toch een iets ander verhaal, want volgens Ton ging het om Geum macrophyllum, 
waarvan onlangs bekend is geworden dat hij op verschillende plaatsen in ons land is ingeburgerd. Hij 
verwees naar een meetal publicaties in Gorteria, 
Na lezing daarvan was het mij duidelijk die soort, die de Nederlandse naam Amerikaans nageikruid 
heeft, gekregen, hadden we inderdaad gezien. 
Al met al toch wel een bijzondere waarneming, hoewel minder sensationeel dan ons in eerste instantie 
was verteld. 

Voor degene die er meer over wil weten: Douwe T.E. van der Ploeg, Geum macrophyllum 
Wiíld. ook in Nederland, Gorteria 25 (1999): 17-20 (met een goed gelijkende pentekening op blz. 18) en 
Gerrit M. Bax, Geum macrophyllum Wad op verschillende plaatsen en al lange tijd in Nederland, Gor- 
teria 26 (2000): 19. De genoemde foto van He* staat op onze website. 

Karwijvarkenskervel Peucedanum cawifolia 
Deze &ie en zeldzame plant zagen we in de uiterwaarden van de IJssel 
waar de soort zijn noordgrens heeft. Er standen meerdere exemplaren, bij- 
na in bloei. 
l3ij een aantal excursiegangers kwam de vraag op waarcm deze plant zoh 
vreemde, bijna niet te onthouden, Nederlandse naam heeft, Ik beloofde na- 
speuringen te doen. 
De naam bestaat uit twee delen: "Karwij" en q"Varkenskervel". Karwij 
slaat op het blad van de plant dat gelijkenis vertoont met dat van de Echte 
karwij (Camm caw}. Hiermee is ook de wetenschappelijk soortnaam 
"car/iflia" verklaard want die betekent letterlijk: karwijachtig blad. 
Het gaat dus om een Varkenskervel met een karwijachtig blad maar een 

Ka rwiiva rkans kervel verklaring voor "Varkenskervel" is minder eenvoudig. In geen enkele Flora 
of ander plankmboek heb ik er iets over kunnen vind&. 

Van enige relatie met varkens is niets gebleken. Ook met Kervel niet en het blad en cle bloem van de 
soorten van dat plantengeslacht geven daar ook geen aanleidiug toe. 

Varkenskervel is de Nederlandse naam voor het geslacht ~eucedanum maar dat verklaart verder 
niets. Peucedanum komt waarschijnlijk van "peukè" wat "Den" betekent, hetgeen op de bladslippen 
slaat die wel wat op damemaalden lijken (H. Heukels, De Flora van Nederland l 1, EeiddGroningen 
1909,448-449.) 
Het: geslacht Peucehnum heeft de naam Varkenskervel gekregen van de "Commissie voor Nederland- 
sche plantennamen der NITV" (het overzicht werd in 1906 gepubliceerd onder de titel Neder1andsche 
p l w a m e n )  maar, de vraag blijft dus waarom. 

Ik ben er niet urtgekomen. Kan iemand er meer over vertellen? 

Joost Kanis. 



In december wordt de L.H. Tholen-trofee toegekend aan Drewes Veenstxa, de auteur van het artikel 
'Struinen in postzegelland' (Natura 2001, pag. 10-12). Het artikel is aangewezen als de beste bijdrage op 
filatelistisch gebied in 2001 in de niet-filatelistische pers. In dit artikel, dat verscheen ter gelegenheid 
van het uit komen vaiz de KNNV-jubileum-postzegels op 26 januari, gaat Veenstra in op 
overeenkmsten en verschillen tussen KiQWers en natuurpostzegel-verzamelaars. 
De KNNV-postzegels hadden zelf ook bijna een prijs gewonnen: bij de verkiezing van de mooiste 
postzegel van 2001, georganiseerd door het blad Collect van de PTT Post, belandde ons zegelvelletje op 
de tweede plaats. Met slechts één stem meer werden de h a i e  zomerzegels (met 6 bijzondere planten) de 
uiteindelijke winnaar. Voor K W ' e r s  betekent zoh jubileunuzegel natuurlijk een collecters item! Mocht 
u deze uniekezegels op eerste-dag envelappen en kaarten alsnog willen aanschaffen, informeer dan even 
bij Gerritje Nuis ker (I(NNV-afdekg Amsterdam) g.nuisker@oImail.nl of (020) 69 69 246. Wordt 
ook geplaatst in Natura september 2002. 

Gerritje Nuisker 

Ibeze artikelen zijn met twstenuning overgenomen uit 
"Blaadje", het afdemstijdschnft van Amsterdam. 

Op de Algemene Ledernvergadenng van onze afdeling februari j.1. bracht He& Menke eventue- 
le samenwerking met het IVN ter sprake. 
In Groenvoer van mei 2002 lezen we de volgende mededeling. Groenvoer is het contactblad van het 

Het I W  en de lKhWV in Apeldoorn willen meer gaan samenwerken. Beide besturen zijn daarover 
in gespek geweest en hebbea de volgende gebieden pap1 samenwerking afgesproken. 
a De programa's en de cursussen van beide verenigingen mllen geptxbliceerd worden, zowel 

in Groenvoer als De Vier Jaargetiden. 
a De K M k r i J ' @  een ingang op de website van het TVN. 
* Waar mogelijk worden cursussen of thema-auondm voor ~tascholing gezamettlijR opgezet en 

kunnen door leden van beide verenigingen worden bezocht. Deskundigheid wordt uitgewis- 

e De voorzitters houden contact en stemmen af en de besturen komen enkele malen per jam 

hopen in de toekomt op een hechte samenwerking, 



ZE GINGEN MEE NAAR HUIS IN EEN POTJE 

22 juli: Insectenexcursie naar de Bonenburg, in verband 
met de inventarisatie, Een verplicht nummer dus. 
Dat neemt niet weg dat je meestal interessante zaken te- 
gtrnkomt, zelfs als de ochtend eindigt met een dreigende 
regenlucht en de zon amper te zien is geweest. 
De min of meer gewone dingen, als de vele soldaatjes, 
mooie roodbruine kevertjes op de Pastinaak, de enkele 
Dagpauwogen, vers uit de pop gekropen, de Landkaartjes, 
kunnen vlot genoteerd worden. 
Maar hoe dat vreemde lieveheersbeestje te benoemen, dat 

ROOMVLEK- afivijkt van zijn familieleden? 
LIEVEHEERSBEE5TJE Het gaat mee in een potje. Thuis blijkt dat het geen mark- 

maar geelwitte stippen op zijn bruinige dekschildjes en 
borststuk draagt. Als je goed telt zijn het er veertien, maar 
dat doe je eigenlijk pas serieus als je z'n naam al gevonden 
hebt. Die luid namelijk: Calvia quatuordecimguttata, nou 
ja, je mag ook zeggen: Roomvleklieveheersbeestje. 

Onmisbaar en zeer handig bij het op naam brengen van lieveheersbeestjes is het zakboekje, cloor KN- 
NV en IVN uitgegeven: "Lieveheersbeestjes in beeld". 
Ik vind er ook in dat onze gevangene vooral bladvlooien en ook bladluizen eet en vaak bij elzen wortft 
gevonden. Nu, dat laatste klopte g&, want in het kieuwaangelegde deel van de Bonenburg zijn veel 
elzen aangeplant. Ze zagen er overigens zielig uit: het blad doorzeefd door de vreterij van de l d e s  
van het Elzenhaantje, een blauwzwart kevertje, dat zelf ook elzenblad eet. 

Andere beestjes die in een potje mee gingen warai 
twee grauwig beige rupsjes met zwarte stipjes. Ze zaten in- 
gespmen in de bloemschermen van de Berenklauw. 
Waren dat niet die nipsjes waar ik iets over gelezen had? Er 
stond me een plaatje voor de geest van dikke Berenklauw- 
stengels met gaten erin. Thuis vond ik het al gauw, het be- 
wuste artikeltje. Wet staat in het mooie boek van Prof. Piet 
Zonderwijk '"De bonte berm". 
Zijn verhaal over deze Depressaria pastinacella laat ik ver- 
derop volgen. Het toont weer aan hoe vernuftig het leven van 
veel insecten g e p r o ~ ~ e e r d  is. 

Grappig was daL Sn van de rupsjes, wachtend op 
zijn terugreis naar de Berenklauwplant, maar vast zelf aan de 

r u p l n e a n g c l  wandel was gegaan. We vonden het q, de muur in huis. Ik D E PRE S B A RI A PA N AC E L L A ving het weer en toen omspon hij zichzelf met fijne spinsel- 
draadjes, of het alweer in de Berenklauw zat. 

Het verhaal van de Dqeessaria pastinaceIla door Prof. P. Zonderwijk: 
... ... . Berenklauw, en dit geldt in mindere nute ook voor Pastinaak, wordt in de zomer nogal eens 
aangetast door kleine rupsen. Deze beginnen hm ontwikkeling in de bloemschermen. De rupsen ma- 
ken daar een licht spinsel, waartussen zij opgroeien. Nierdoor krijgt de bloeiwijze een mistroostig 
uiterlijk. 

Als de rupsen wat groter zijn geworden zoeken zij een veiliger verblijfplaats en kruipen de 
stengel binnen, waar zij zich &goed doen aan de weke grijs viltige bekleding van de binnenkant hier- 
van. Bij overlangs doorsnijden van de stengel kan men de rupsen met hun activiteit bezig zien. 
Voordat nu het popstadium volgt maakt de rups eerst een uitvlieggat in de stengel. Zonder die opening 
zou de ontpopte vlinder er later bepaald geen kans toe zien deze gevangenis te verlaten. 

h september vliegen de bruine vlindertjes uit. Als men dan door de berm loopt, ziet men ze 
soms bij tientallen verstoord opvliegen van "sterk aangetaste" planten, maar zich ook weer verschuilen 
aan de onderzijde van de bladeren, omdat het schemerdieren zijn.. . . . . . . . . . . . . . . $> 

P.S.: 
Hei: boekje 'De bonte berm", uitg. Zomers K e d g ,  is al jaren uitverkocht. De moeite waard om eens 
naar uit te kijken op boekenmarkten, e.d. 

Els Koopmans-Gromé. 



Appelvinke~, APpelvinkefi eh nog eens Appelvinke~ 
Nu had ik in mijn leven nog niet zo vaak 
een Appelvink gezien, ongeveer zes keer. 
Heel lang geleden tijdens een vakantie in 
Duitsland, een keer (aok tijdens een vakan- 
tie) nabij Doesburg, een keer op "de Zand- 
hegge" in Wiesel (op 30-04-1994), Petrea in 
Wapenveld (op 18-03-1996), de W a n d  
Vaassen (05-02-1997) en een keer aan de 
Hertenlaqsweg in Vaassen. 
Omdat ik haast geen Appelden zie had ik 
het idee dat ze vrij zeldzaam waren. (Vol- 
gens de "Avifauna van Nederland 2" gaat 
het om een vrij talrijke broedvogel > 15.000 
paren in 1990-'98.) 
Sinds afgelopen voorjaar weet ik beter. 

Samen met Gert Prins inventariseerde ik het afgelopen broedseizoen het bos rondom kaslel "de Can- 
nenburch" in Vaassen. Daar noteerden wij al heel vroeg in het voorjaar de eerste Appelvinken. Omdat 
er nog geen blad aan de bomen zat konden wij ze enkele keren goed waarnemen. 
Nu pas bleek waarom ik zo weinig Appelvinken zag: ik kende het "ptsik ptisk" geluid van de Cocco- 
fhraustes coccothraustes niet. Het was de vogelgeluidexpert Gert P. echter niet ontgaan. Deze vogel- 
freak kent ecbt alle geluiden. f ie r  kon ik nog+& één en ander van leren. 
Mijn vermoeden is dat ik de Appelvinken die ik mogelijk wel eens heb gehoord, heb versleten voor 
een wat al te hard alarmerende Woodborst, zonder daar voldoende acht op te slaan. Grote fout dus. 

Het zal u niet verbazen dat ik na &ze ontdekking op meer plaatsm Appelvinken hoorde. 
In het bos clat in Apeldoorn adter het gebouw ligt waarin ik werk, loap ik in de pauzes, bij mooi weer, 
al vele jaren een half uurtje rond. Nog nooit een Appelvmk gezien. En wat schetst mijn verbazing: dit 
jaar 22-04 Appelvink 2 ex., 24-4 Appelvink 3 ex. (2 d, lP), 25-4 Appelvink S ex., en dat gaat zo nog 
even doar. 

Nog groter werd mijn verbazing toen ik zag dat er met nestmateriaal gesleept werd. Ilet nauw- 
lettend volgen van een paartje Appelviaken leverde mij zelfs een broedgeval op van deze prachtige 
soort. Zo'n drie meter van de stam, vijf meter hoog, een nest in een Bouglasspar, zowaar een paartje 
broedende Appelvinken. Wie had dat gedacht! 
Met behulp van een ladder en wat klauterwerk kon ik boven het nest komen en ik zag dat er vijf eieren 
in lagen. Vmaf de grond kon ik regelmatig zien dat de eieren door één van de ouders werden bebroed. 
Uit de vijf eieren zijn drie jongen gekomen, die uiteindelijk alle drie zijn uitevlogen. Helaas was ik te 
laat om ze te laten ringen. Hopelijk doet zich nog een keer zo'n gelegadleid voor. 
Volgend voorjaar zal ik, indien mogelijk, wederom een en ander met belangstelling volgen. 

Tenslotte zag en hoorde ik op 5 mei, ook op "de Zandhegge" in Wiesel, vijf Appelvinken, 
vandaar de titel van dit stukje. Op drie locaties Appelvinkm, en hoe! ! 
Hieronder nog even een chxonologisch overzicht van het broedgeval op het Wegener terrein in Apel- 
doorn. 

Appelvink Wegenerterrein A.C.192.251466.97 Douglas S m hoog 

2002 
02-05 ouder op nest 16.00 uur 
03-05 nest met 5 eieren, Q afvliegend, later terug 07.00 uur 

06,07,08-05 ouder op nest 17.00 uur 
10-05 ouders voerend; jongen boven nestkom uit 18.00 uur 
1 1-05 3 jongen in nest, 2 a 3 dagen oud; zeer veel witachtig dons 16.00 uur 
15-05 3 jongm in nest, Bloedspoelen op vleugels (erbij geklommen) 07.00 uur 
21-05 uitgevlogen, nest leeg 14.00 uur 

Gegevens ingevuld op nestkaart SOVGIN. 
M.R. Langevoort. 



Heel lang geleden zat ik in de stationsrestauratie van het Cen- 
traal Station in Den Haag, omdat ik m'n trein had gemist en een 
poos moest wachten. 't Was guur en nat en de ruimte zat goed 
vol, wat tot gevolg had dat ik een tafelgenoot kreeg. Hij was, 
net als ik, "oud Indischgast" en na uiterst hoffelijk gevraagde 
toestemming ging hij tegenover me zitten en verzonk in ge- 
mijmer. Ik zat te lezen en lette niet op hem, maar opeens begon 
hij te praten, met een zachte dromerige stem, terwijl hij z'n blik 
gericht hield op een soort verdwijnpunt boven m'n hoofd. 
"Ju~óuw," sprak hij, want zo werd een krap volwassene van 
mijn kunne toentijds aangesproken, 'tjuffi-óuw, zoals gezegd, ja: 
de duivel als hij gaat poepen doet altijd op één stapel - is 
écht waar, weet U.. . " 
Gezien het tijdvak waarin zich dit afspeelde was dit een heel 
bijzondere manier om een gesprek te openen. P o e p  was 
gang- nog oorbaar onder vreemden, en ik kreeg de lach- 
kriebels, maar hield me netjes. En kreeg het hele verhaal te 
horen, alles op die zangerige toon, in onverdund zéér Indisch. 
Gerepatrieerd uit N.O. Indië en totaal berooid, was hij met zijn 
gezin op een zeer schrijnende manier, heel krap, heel schamel, 
ondergebracht in een of ander "contractpension" - die waren 
toen speciaal voor ons in het leven geroepen. Eén kamer met 
een kacheltje en een serre waar de schimmels welig tierden en 

de vier kinderen sliepen. En tot overmaat van ramp: een ziekelijke vrouw met angstig zwakke longen. 
Hij vertelde van de instanties, van de doktersattesten, van de kastjes en de muren en van de nullen op 
het rekest - een eindeloze sleep van teleurstelling en afwijzing, die maanden en misschien zelfs langer 
duurde, want je moest in die tijd nog een heleboel zelf b e n  betalen, en we waren met ons heel ve- 
len berooid en gerepatrieerd. 

Maar voor deze man en zijn gezin was daar opeens het wonder: Een prijs uit de Staatsloterij, 
en niet zo mis ook, ofschoon het maar een klein stukje was van het geheel. Hij had met vrienden edof 
familie verschillende deelloten gekocht, en of één wonder nog niet genoeg was: er volgde onmiddel- 
lijk nóg een grote prijs. Het ging om werkelij k forniidabele bedragen. 
't Kon eenvoudig niet op ineens, want praktisch gelijktijdig kwam er een toewijzing voor riante woon- 
ruimte in een koetshuis, of in elk geval een mooi bijgebouw op een landgoed in Wassenaar, tegen een 
luttele huurprijs en wat dienstverlening. En om het nog gekker te maken: zijn vrouw won honderd 
gulden met een bekroonde slagzin voor stijfsel. 

Ja, ja - die duivel! 
In Utrecht moesten we allebei overstappen en hij bood me aan "iets te gebruiken", maar ik 

was blij dat ik - keurig als ik was - niet hoefde te overwegen of dat wel kon met een vreemde meneer, 
want zoveel overstaptijd had ik niet. Toch wilde hij heel erg graag iets voor me kopen, 't deed er niet 
toe wát, want geld speelde totaal geen rol meer. Ik bedankte maar hij bleef zeer hardnekkig aandrin- 
gen, want hij had zo fijn met me kunnen praten, enz.enz. en tenslotte koos ik bij de stationskiosk een 
Prismaboekje uit: 'Wet leven der mieren" door Prof. Dr. A. Raignier. 
Voor hij mij liet boekje gaf zette hij op de laatste bladzijde een onleesbare inaar wel mooie en zwierige 
handtekening. "Ik heb héééél prettig gevonden; misschien denkt u nog wel eens aan deze middag." 

Nou, en dat is Uuniddels ruimschoots gebleken: niet wel eens maar heel vaak deiik ik eraan, 
feitelijk elke keer dat ik met mieren geconfronteerd word. Dan zie ik weer dat magere gelooide ge- 
zicht, de grijze gleufhoed die een tikje te nadrukkelijk op de bovenkant van zijn oren rustte, de hoge 
jukbeenderen en de ingevallen wangen, en ik voel weer de crêpepapieren handdruk van deze zachtaar- 
dige man met zijn dunne, stem. 

De wetens(w)aardigheden van Oeti Slot in de vorige Natuurklanken waren voor mij aanleiding 
het boekje nog eens uit de kast te nemen. Het dateert, net als de bovenbeschreven ontmoeting, uit de 
beginjaren vijftig. De proeven die de auteur beschrijft gaan terug tot de jaren dertig, en hij stelt her- 
haaldelijk dat er over een bepaald onderdeel van zijn studie "nog niet veel bekend" is. Inmiddels zal 
daar wel een heleboel kennis bijgekomen zijn en ik heb op Internet gezocht of ik nog belangwekkende 
zaken aangaande De Mier kon vinden, maar moest tot mijn verdriet constateren dat men zich in dit 



publieke mediiun hoofdzakelijk richt op verdelging van dit hinderlijk gedierte. En dat nota bene ter- 
wijl er mieren zijn die ingezet worden in de bosbouw, omdat ze enorme hoeveelheden echt schadelijke 
insecten elimineren. Voor dit doel wilde Canada ze zelfs importeren - en met succes. 

Er moeten ongeveer zesduizend soorten mieren bestaan, in alle soorten en maten tussen min- 
der dan een millimeter en vijf centimeter, in de meest uiteenlopende biotopen. Er zitten alleseters, 
vleeseters en planteneters tussen. Somrnigen hebben giftige angels, anderen een Mier waar ze ter ver- 
dediging zuur uit spuiten. Als wij zeggen door een inier "gestoken" te zijii, betreft het waarschijnlijk 
een pijnloze beet waar aansluitend die zuurspuit op gericht is geweest. 
Ik weet niet of het in de tijd van Professor Raignier ook al mogelijk was, maar nu is men zelfs in staat 
de hersens van een mier te onderzoeken en er gezwellen in te constateren die tot krankzinnigheid van 
de patiënt lij den. 

Zijn boek is niet iets wat je lekker los wegleest; de professor richtte zich duidelijk meer op 
leringli dan op vermaeck en hij wijdt bijvoorbeeld eeii uitgebreid hoofdstuk aan een orgaantje waar- 
mee mieren geluid produceren, beschrijvingen compleet met aantallen geluidstrillingen per seconde 
per soort, registratieci~rves, etc. Het apparaat bevindt zich op de plek waar de wesp haar befaamde 
taille heeft zitten en wordt tot in finesse geschetst: alles over de bouw en de werking van a1 die ver- 
schillende instrumentjes. En over het nut ervan was men nog aan het gissen, vroeg in de vijftiger jaren. 

Ik waag ine er niet aan te proberen op doorwrochte wijze een afspiegeling te geven van al het 
wetensWaardigs uit liet boekje, maar een losse greep uit wat ik ervan geleerd heb spreekt misschien 
nog wel meer tot de verbeelding. 
Het huis dat ik bewoon heeft een serre met een tuintegelvloer, en daaronder huizen al sinds jaar en dag 
mieren. Ze hebben de gewoonte son~s tamelijk grote hoeveelheden zand omhoog te werken, en eens 
in de zoveel tijd moet ik het met een zachte stoffer weer terugvegen in de voegen, maar verder veroor- 
zaken de diertjes totaal geen last. Ik ben wat afgewaarschuwd! "Straks gaan ze zwermen en dan heb je 
duizenden van die dieren door je hele huis." Dat is nog nooit gebeurd; zwermen doen ze buiten. Wat ik 
op zichzelf een wonder vind, maar daar zullen ze ook wel een ingebouwd vernuftje voor hebben. 
Bijna altijd zie ik in het goede seizoen over de grond in de serre flinke aantallen mieren lopen, zonder 
duidelijk vertrekpunt of doel, zonder haast en zonder systeem - het wandelt maar wat, ogenschijnlijk, 
maar het heeft wel degelijk een bedoeling. Tijdens het rondlopen vergaren ze warmte die opgeslagen 
wordt in een soort accu die ze in hiui lichaam hebben. Dan gaan ze de ondergrondse gewelven weer in, 
waar ze hun warmte weg laten vloeien, tot nut van 't algemeen en ze worden meteen afgelost door de 
werksters die al een poos ondergronds vertoefden en gelijkvloers nieuwe energie gaan opdoen. 
Je moet je voorstellen wat er. gebeurt als je als pronte huisvrouw met je stofzuiger over al die kleine 
warmtecolledortjes gaat. Honderden, misschien wel duizenden bleke larijes die diep onder de grond 
klappertandend van de kou in de kiem gesmoord worden zullen er het gevolg van zijn. 

Er zijn diverse soorten inierenkolonies die met één koningin beginnen; dat is de eenvoudigste 
vorm: de zelfstandige, solitaire koloniestichting. 
De koningin zoekt na haar bruidsvlucht een holletje, bij 
voorkeur onder een steen, die de warmte overdag kan 
opslaan en 's nachts vasthoudt, en daar metselt ze zich in. 
Ze legt er een groot aantal eieren, en dan volgt er voor 
haar een tijd van vasten, die tot driehonderdvijftig dagen 
kan duren, ofschoon er ook gefluisterd wordt dat ze zich 
bij gelegenheid aan haar eigen larfjes kan vergrijpen. De 
meesten daarvan evenwel worden gereserveerd om tot 
voedsel te dienen van de eerste serie werksters. (of dat 

A 
nou zo lief is.....?) Als de eerste werksters verschijnen ope- Miereneieren z p  uicerec k/e/n. pB &cb 
nen ze het broedkuiltje en gaan op foerage uit. De konin- Xorreltjo5 die zo g/ing5 ih veilgheid 
$3' ga't onverdrofen do'r met eieren leggen, en het g8órachts/s een 

verScoord 
broedkuiltje wordt snel te klein. Geen nood: nestbouwen 

word$, zun doorgaans larven a f  cocons. zit ook in het leerpakket van de noeste werkmier en de 
kolonie kan zich enorm uitbreiden. De koningin heeft na haar eerste moeilijke jaar een luizenleven: ze 
wordt befleemd, vertroeteld, gevoerd, gepoetst en gemanicuurd, en houdt zich alleen nog maar bezig 
met gezinsuitbreiding. Hetgeen haar volledig is toevertrouwd. 

Na de bruidsvlucht kan liet voorkomen dat twee koninginnen van verschillend ras - nog 
brooddronken? - samen een broedkuiltje graven. Als het echt verschillende soorten zijn gaan ze al snel 
uit elkaar, maar als ze wel tot dezelfde saort horen en alleen uit verschillende nesten afkomstig, dan 
gaan ze gezellig samen eitjes leggen. Hun aantal hoeft zich niet tot twee te beperken, maar aan dit 



samengaan zijn wel risico's verbonden. Het kan namelijk gebeuren dat de eerst uitkomende werksters 
de koningin(nen) doden waar ze geen nakomelingen van zijn, en alleen hun moeder sparen. Soms ook 
wordt het moordinstinct vaardig over een koningin, die dan haar "vriendin(nen)" liquideert en zelf de 
extra larven inpikt. 
Er is een proef genomen met vijfendertig bevruchte Bruine wegmier- of Lasius nigerkoninginnen die 
door Professor Raignier samen in één comfortabele broedkuil werden gestald. Vijf stierven spontaan 
een vredige dood, zodat hun verder drama bespaard bleef. 
Na een maand hadden de eerste eitjes het tot cocons gebracht en twee weken later kwamen de eerste 
werksters ter wereld. Na enkele dagen had dit aantal zich uitgebreid tot rond de twintig en zie, opeens 
sloeg de nloordlust toe. De ene koningin na de andere werd afgemaakt (dus ook eigen moeders!) en na 
een maandje of twee was er nog maar één over. En die mocht Zich niet alleen bevoorrecht prijzen 
vanwege het feit dat ze niet geliquideerd was, maar ze had bovendien ook nog een dikke tweehonderd 
werksters in één Map. 'Het hoeft geen betoog dat daarvan maar een heel Mein inierenhandjevol eigen 
bl(r)oed was. 

Andere miersoorten evenwel zijn niet in staat een eigen kolonie te stichten en zijn afhankelijk 
van hulp van buiten. Soms heeft een zwangere koningin het geluk een paar vereenzaamde werksters 
tegen het lijf te lopen, die haar wel willen adopteren. Dit komt voor bij de Rode bosmier en verwante 
soorten. IngewikkeIder wordt het als een koningin voor het stichten van een nieuwe kolonie gebruik 
moet maken van andersoortige werksters. Het treffendste voorbeeld hiervan is de Amazonemier (Po- 
Zyergus), een rover en vechtjas in hart en nieren. Deze dieren hebben zich dermate gespecialiseerd in 
oorlogvoeren dat alle overige instincten in het gedrang zijn geraakt, en ze vertonen daar ook de licha- 
melijke kenmerken van. Zijn de kaken bij De Mier instrumenten bij uitstek om mee te graven, te bou- 
wen, te kuizen, te koesteren - kortom: voor alles inzetbaar, bij de Amazone zijn het uitsluitend fatale 
wapens geworden, kromzwaarden met als enige functie: doden. Zozeer beheerst de agressie deze rnie- 
ren, dat ze zelfs het instinct om te eten verloren hebben. Je kunt een Amazonemier die hard op weg is 
van honger om te komen aan een plas honing zetten - hij kan er geen kant mee op. Als hij geluk heeft 
wordt hij gevonden door een "hulpmier" uit eigen nest, die onmiddellijk zal beginnen hein uit haar 
eigen mond te voeden. De Amazonemier is uit lijfsbehoud dus wel genoodzaakt rooftochten te organi- 
seren en cocons uit vreemde nesten te veroveren, en ofschoon de aldus buitgemaakte werksters alge- 
meen met "slaven" worden betiteld, hebben ze het biJ hun gastgezin niet beroerder dan in eigen nest, 
en ze werken met onverminderde toewijding en inzet aan de groei en bloei van de nederzetting van 
hun kidnappers. 

Er moet in mijn boekje ook nog een bloedstollend verhaal staan over mieren die tijdens ge- 
vechten de vijand van een drupje voedsel voorzien. Wee haar als ze door haar zusters betrapt wordt: ze 
zal door haar volk op gruwelijke wijze gemarteld worden tot de dood erop volgt. De vijand daarente- 
gen zal zich tot het uiterste inspannen haar mee te voeren naar eigen nest, waar ze - als dat lukt - de 
rest van haar leven geloofd en geprezen, gevoederd en bewierookt wordt. 
Mieren hebben twee magen: één voor eigen gebruik en één voor sociale doeleinden. Ze sterven nog 
eerder van gebrek dan zelf daaruit te gebruiken. Als je kijkt naar een mierenstraat, zie je vaak dat twee 
mieren met wapperende sprieten de.koppies bij elkaar steken. Zo vragen- en krijgen ze proviand, als 
ze hun eigen voorraad verbniikt hebben. 

Eerlijk gezegd begint me het cadeautje uit mijn jonge jaren, nu ik me er tamelijk diepgaand in 
gedompeld heb, danig de keel uit.te hangen. Het is echt zwoegen om je een weg te banen door de el- 
lenlange opsommingen van moeilijke namen en wetensch~ppelijke benaderingen, maar ik hoop toch 
dat ik voor wat bezinning heb kunnen zorgen, zodat er wat minder gretig naar keteltjes kokend water 
gegrepen zal worden om over een mierenkolonie leeg te schenken. 

Binnenkort ga ik naar Florida en zal daar een mevrouw ontmoeten die een schitterend systeem 
heeft om met rnierenoverlast af te rekenen, zo is mij verteld. Ze opende op een dag een aanrechtkastje 
en dat zat vol met zwart gewriemel. 'Miertjes," sprak ze, "jullie horen hier niet, en dat weten jullie 
zelf ook heel goed. Ga dus weg." De volgende dag was er geen verandering, en toen zei ze: "Jullie 
moeten echt vertrekken, want anders moet ik je laten vernietigen." 

Daarna heeft ze nooit meer mieren ineer in haar huis gezien. 
Mickv Marsman. 

larve nimf cocon 
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Wij zorgen ervaar dat uw verblijf hier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met vijverprtijen nodigt u uit: 
* voor een kop konie met heerlijk appelgebak 
e voor een drankje met een hapje 
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DEN E L  
Een ideaal uitgangspwrrt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten familiediner, 
* een receptie enlof &estavond van uw leven, 

* een romantisch diner voor 'U" en/of met uw vrienden, 
* party service, * of wameer u geen zin hwfk om te koken. 

Nog even een cadeautip: Met een dinerbon van Dennenheuvel keep u altijd succes. 
Hotel restaurant brasserie Dennenheuvei 

Heerderweg 27,8 161 BK Epe 

De paden op, de lanen in 
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leren en rubberen laarzen 
wandelschoenen 
zitstokken - rugzakjes - tools 
watervast notitiepapier - enz. 
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wij 
R 0  

WNdOcffitlean 28 
8182 ER EPE 
Tel. 0578613906 

~tationsstraat 7 m e U ~ I P ~ Q I ~  8161 CP EPE 
Tel.: 0578-61 2274 



EEN GEISER VMK OVER DE GRENS? 
(EN ANDERE WZKKNISCHE XRSGHIJNSE5EN) 

De laatste vakantie waren we in de Eifel.We zaten in Gerolstein, 
maar zwierven per auto richting Daun en vonden in de VW een 
merkwaardige brochure. In Wallenborn zou een geiser zijn 
Op eerdere reizen naar Nieuw-Zeeland en IJsland hadden we gestaan 
bij borrelende moddermassa's, waaruit op gezette tijden gloeiend 
hete stoom ontsnapte en we waren benieuwd naar dit fenomeen 
De plaatsnaam 'WaUenborn" komt al in 1225 voor in de boeken, 
maar de plaats is waarschijnlijk veel ouder. '7Bom"wjst erop dat er 
van oudsher al een bron is geweest en wel een bron die borrelde. 
Bij een boring in 1933 bleken de gasontsnappingen van koolzuur- 
houdend gas met een zekere regelmaat plaats te vinden en men over- 
woog om daar een mineraalwaterfabriek neer te zetten. 
Door de oorlog is daar echter niets van gekomen. Er was al wel een 
diepe stalen pijp in de bron gemaakt, die ver na de oorlog, in 1975, 
gedeelteiijk verwijderd werd omdat er een betonnen schacht omheen 
gebouwd was.Vanaf die tijd kon het gas ontsnappen, maar moest wel 
door een kleilaag heen, zodat het een tijd duurde voor het gas weer 

zo'n kracht. had dat het met geweld met water naarboven spoot. 
In de Ioap van de volgende jaren verviel de bron door werkzaamheden aan nabij liggende straten. Wet 
gas ontsnapte op allerlei plaatsen. Er was geen geld om de moeilijke restauratie te beginnen. Bas toen 
Reinland-Pfalz ilnmciee1 de hand reikte dudde men het aan. Het was heel spannend of ze het juiste 
boorgat van vroeger kondm vinden, want een nieuw boorgat zou erg veel risico's wiet zich meebrengen. 
Er wordt verondersteld dat uit zeer grote diepte opstijgend gas, dat voornamelijk uit CO2 (koohurgas) 
bestaat, uitkomt in een gasdichte ruimte dertig meter onder de aardoppervlakte. 
Daarin stroomt ook grmdwater. Na enige tijd wordt de druk zo hoog clat het gas het. water naar boven 
perst. Als er dus geboord wordt moet dat wel met enige omzichtigheid gebeuren. 

h mei 20011 werd begomen met boren. Gr& was de vreugde toen op vijfeien meter diepte het 
oude boorgat werd gevonden. De resten van de ctalen buis w e n  verdwenen: marschijnlijk opgelost in 
het zure water. 
In juli 2001 werd er een nieuwe buis geplaatst en toen die arui de oppervlakte kwam wenden de arbeiders 
getrakteerd op een koude douche! - 

'Toenn wij bij de bron kWmen ontbrak de waarschuwing 
voor de hete stoom, die we uit Wsland en Nieuw-Zeeland ken- 
den. Wel werd er gewaarschuwd voor nat worden, want de gei- 
ser bereik$ de hoogte van zo'n drie meter! 
Net als bij de hete geisers werd de uitbarsting voorafgegaan door 
een steeds heviger beweging van het water in de put. Dan stijgt 
het water een halve meter en dat is het moment waarop je op 
gepaste afstand m& toekijken, wil je er met droge kleren van af 
komai! 
Omdat deze Brubbd, zoals hij in de volksmond heet, nog zo 
nieuw was, hadden wij er bij de voorbereiding van onze reis 
niets OW h m e n  vinden. 
Zo stuitten wij ook op een gloednieuw vulkaanrinuseum in 
Stroh. Wij hadden wel gelezen over de 6'Lavabambe", een 
enorme bol uit vulkanisch gesteente, die ook in dat dorp aanwe- 
zig moest zijn. 
Het museum is een "doe-museum", waar heel veel wetenswaar- 
d i g ~  te zim is, waar je bezig kan zijn met gesteenten b.v met de 

of met het gas GO2 en waar je de erupties uit veraf- 
gelegen streken kamt horen. 



We werden er ons van bewust dat in het quartair de aarde waarop wij standen, net zo onrustig was ge- - _- 

weest als nu op de bekende breuklijnen en dat er in het tertiair een tweede activiteit van vulkswisnie in j 
deze streken was geweest w a a m  de Maarenmeren en de droge Maaren nu nog getuigen. l 

Er zijn veel meer vulkaanmusea in deze streek, maar dit Vulkanhaus hebben ze gebouwd over een pas ì 
ontdekte muur van uitgestroomde lava. In het museum is ook te zien hoe de lavabo1 ontstaan is en ge- 

l 

bracht is naar de plaats waarop we hem hebben gefotografeerd. 
Het is een enorme basaltkogel die gevmden is bij wegwerkzadeden aan de Wartgesberg in 1969 .Hij 
heeft een doorsnee vari zes meter7een volume van 56 m3 en het gewicht wordt geschat op 220 ton! 
Men vermoedt dat hij ontstaan is doordat een lavabol bij een eruptie terugviel in de krater, daar aan- 
groeide en bij een volgende eruptie weer niet over de rand kwam. Iedere keer bij temgval "groeide" de 
bol. Het enorme gevaarte is van zijn vindplaats naar zijn huidige standplaats gebracht door hem op een 
soort slee te rollen en over de bevroren grond ter verplaatsen. 
Dit was wat ons boeide de levenloze natuur, maar ook de planten eni 
dierenwereld zijn de moeite waard. Wij waren vrij laat in het seizoen, 
maar tot onze verrassing bloeiden er nog heel wat bloemen in de bermen. 

En dan zijn er nog de natuurparken. Op de laatste dag voor onze 
terugreis bezochten we het Adler- und WoEspark "Kasselburg" bij Ge- 
rolstein. De rooflogels worden in hokken gehouden, maar gebruikt om te 
demonstreren hoe de verschillende vogels aan hun prooi komen: door 
vanaf een hogere plaats eerst de prooi te lokaliseren en er dan op te dui- 
ken, of door hun prooi te slaan in de lucht 
De vrouw die de show verzorgde vertelde bij de gieren dat deze dieren in 
de Middeleeuwen in de Egel inheems waren. Als ze een cholera-of pest- 
slachtoffer opaten bleken de bacteriën die de ziekte veroorzaken niet 
opgewassen tegen de darmflora van de gieren zodat de ziekte na verloop 
van tijd verdwenen was. 

U bent waarschijnlijk allemaal wel eens in de Eifel geweest voor een korter of langer verblijf en 
d& misscliien dat u er alles al gezien heeft? k kan u dan toch aanraden om er nog eens heen te gaan al 
was het aileen naar voor de nieuwe Geiser. 

Lous Heine. 

Bronkruid. 
Niet een plantje met een opvallend of aantrekkelijk ui- 
terlijk. Het interessante van Bronkruid (ofMontia, zoals 
zijn eenvoudige Latijnse naam luidt) is z'n specifieke 
groeiplaats. We vinden hem m onze streek in sprengen 
en kwelbeekjes, maar alleen als die in de volle zon lig- 
gen. Een typische bronnetjesplant dus; teminste, zo 
kennen wjj hem in anze streek. 
In dat milieu is hij, ook op het eerste gezicht, vrij snel te 
herkennen. Frisgroene kussentjes, die vijf tot tien cen- 
timeter boven het stromende water uitsteken. Ze lijken 
een beetje op Moerasmuur, maar bij be- 
schouwing van dichtbij zie je dat de bloem- 
p j e ~  anders zijn: heel Mein, wit. De kroon- -. 

blaadjes spreiden zich niet, zoals de 1Miaursoorten; het 
beste kenmerk is de tvveebladige kelk. Die toont zijn 
verwantschap aan met de PosteleinEddie. 

In onze streken, met name de gemeente Epe, vertoon% het Bronkruid een gestadige achteruitgang. Dat 
zit hem in het pionierkarakter van het plantje. Zoals alle pianiersoorten is z'n coiicurreneiekrasht niet 
groot. De verrijking van sprengenwater en -oevers door aangrenzende landbouw gaf sterkere soorten 
een concurrentievoordeel. In Tongeren heb ik gezien hoe ook de intensivering van de slootschoon- 
maak aardige Montia-vegetaties de das omdeed. Tenslotte legde hij het loodje in sprengen die door 
opgroeiende bomen steeds meer beschaduwd r a d n .  



Maar de zorg die het Waterschap tegenwoordig aan de sprengen besteedt, heefi op een paar 
plaatsen voor een verrassende temgkeer gezorgd. Dat is o.a. het geval in een vers gegraven "spreng" 
in het Kortebroek bij Vaassen en in de (buiten de gemeente Epe gelegen) zuidelijke spreng van de 
Middelste Horsthoeker Beek, waarvan de houtopslag is afgehaald. Tenslotte blmk er van een vroegere 
rijke vindplaats in de sprengen van de Zuidelijke Horsthoeker Beek op een zonnig plekje nog een res- 
tant aanwezig te zijn. En in het Wtsselsche veen komt bij ook voor in licht betreden drassige shikjes 
weiland. 

Ik heb het tot nu toe gehad over I i r d m i d  zonder meer. Wie de Weukels' Flora bekijkt, ont- 
dekt dat er twee o n d e r s o o ~  bestaan. Ze zijn vuoral te onderscheiden aan het ukerlijk van de zaden 
(maar dat kost je je ogen.}. Aan het gote aantal synoniemen in de flora hui je zien dat een heleboel 
taxonomen hun eigen ideeën hadden over een 
Het zou kunnen dat in onze streek beide ondersoorten vo daar moeten we nog maar 
eens goed naar kijken. 
Klimopwaterrmonkel. 

Je herkent in dil lage, half boven water groeiende plantje niet direct een waterranonkel. Hj 
heeft klimopachtige blaadjes met een donker vlekje; de in dunne draadvomiige slippen die de meeste 
waterranonkels onder water maken, ontbreken hier en de blaernpjes zijn heel klein. 
Klimopwaterranonkel is ook een kwel- of bronnetjesplaat, maar voelt zich in een wat ander milieu 
thuis dan Bronkruid; je ziet ze niet mak samen. Het is, net als Bronkniid, wel een pionier. Hij duikt 
soms op onverwachte plaatsen op in schoongemaakte slootjes in kwelgebieden. In Egbert de Boer's 
flora-atlas van Epe bag. 155) staat vrij uitgebreid het wel en wee van dit plantje in onze omgeving 
beschreven. Na het verschijnen van de atlas is Klimopwaterranonkel ook in het Vederbroek gevon- 
den. 
Egbert vermeldt hem ook voor Kortebroek, een kwelgebied zuid-westelijk van Vaassen. Die plek ken- 
de ik niet. Het Waterschap heeft daar eeri stromend slootje van een soort sprengkop voorzien en die 
maagdelijke kwelbodem bleek een uitstekende groeiplaats voor de Klimopwaterranonkel. De spreng- 
kop zat er vol mee: ik had nog nooit zoveel exemplaren van dit plantje bij elkaar gezien. En nu maar 
hopen dat kundig, voorzichtig beheer genoeg mogelijkheden voor z'n voortbestaan biedt, want - 
Wwiopwaterranonkel heeft, als vele pioniers, weinig concurrentiekracht. 
Waterpostelein. 

Kortebroek bood nog een andere verrassing. Een vers gegraven poel had rondom een zoom 
van Waterpostelein. Ook geen opzien-barend gewas, ook een pionier van natte grond, m 
specialiseerd ui kWeimilieus. De bloemetjes zijn nog onopvallender dan van Bronkruid en 
terronkel. Wie ze onder de loep bekijkt, ziet dat ze zestallig zijn en dat bestempelt het plantje tot een 
Kattestaart! Met postelein heeft het plasltje niets te maken, al doen de kleine gladde blaadjes daar wel 
aan denken. Maar voor verwartschappen in de plantenwereld zijn de bloemen, of de geslachtsorganen 
in het algema, beslissend. 

De belangrijkste milieu-eis die Waterpostelein stelt is: periodieke overstroming. Op de drmg- 
vallende grond voelt hij zich dan lekker, hoewel hij zich ook wel handhaaft als tijdelijke waterplant. 
Voor Waterpostelein geldt hetzelfde als voor de Klimopwaterranonkel: als het milieu geschikt is, duikt 
hij wel op. Een mooi voorbeeld d a a m  is de zandkuil aan de Dellenweg in Epe. Die is nu, als onder- 
deel van een infitratieproject, in de winter een flinke plas. h de zomer wordt er niet geinfltrmrd en 
staat de plas droog. De kuil blijft natuurlijk wel vochtig: prompt groeide er Waterpostelein. Waarvapi- 
dam? In de kuil heeft decennialang geen water meer gestaan. Toch de zaadbank? Wet mooie K W -  
boek "Verspreiding van zaden" noemt helaas deze soort niet. 
Maar in onze streek is hij nogal zelchm. In de Eper flora-atlas wordt hij vermeld voor vijf km- 
hokken. Maar dat is weer heel wat meer dan de Flora-atlas van Nederland van 1980: Het versprei- 
dingskaartje is voor de hele Oost-Veluwe blanco. Ik denk dat hij vaak over het hoofd wordt gezien. 

He& M&$ 

T Rondritmlend bied 
A dooi. =doorns losgelaten 
N sttaffee;rl. de stehen, 

schept onbedoeld een kunp.twei.k 
A vasi windwfsselend pai-won 

henng Stelwagen 



Ditmaal een vertegenwoordiger uit het schimmeIrijk. 
Als we aan schimmels denken, zien we direct in onze 
verbeelding beschimmelde broodkorsten en oude schoe- 
nen, maar ook akelige plaatjes van huididecties. 
Secale cornudzlm of Moederkoren bestaat uit donkervio- 
lette, hoornachtige iets gebogen korrels in roggearen 
die langer zijn dan de eigen roggekorrels en daarom ook 
duidelijk zichtbaar uit de aren naar buiten steken. Het 
zi.. de vruchtlichamen van een zwam die behoort tot de 
zogenaamde Ascomyceten, systematisch nauw verwant 
aan de Basidio-myceten, een groep die men meestal met 
"paddestoelen" aanduidt. We zijn hiermee in het 
schllwnelrijk van de plantkunde gekomen en schimmels 
zijn organismen die zelf niet in staat zijn hun eigen 
voedsel te produceren zoals de groene planten wèl kun- 
nen. Daardoor zijn schimmels voor hun voeding aange- 
wezen op organische stoffen, door andere levende we- 

OEPERKOREN zens geproduceerd. Door deze eigenschap zijn het scht- 
termde afvalapruimers in de natuur die ondanks de 
slechte naam die ze in het dagelijkse leven bij de men- 

-- -- sen hebben, absoluut niet gemist kunnen worden. 
Daarbij komt nog de enorme vlucht en ontwikkeling van bepaalde antibiha die voor een deel ook uit 
dit s ~ e l r i j k  afkomstig zijn. 
De schimmel waar het hier om gaat, die de moederkorenkorrels op rogge veroorzaakt, heet Clm'ceps 
purpurea Fries) Tulasne. In 1863 was het de onderzoeker Tulasne die dit ingewikkelde leveiisproces 
ontdekte. In het kort komt het hierop neer: de donkerbruine korrels uit de roggearen vallen op de grond 
en vormen in het voorjaar Meine roodachtige "paddestoeltjes". In de hoedjes ervan worden sporen ge- 
vormd, die door de wind worden rond geblazen. Komt zo'n spore nu terecht op een bloeiend gras (rogge 
bijvoorbeeld, dan ontkiemt deze en vormt een zwamvlok (een soort knoedeltje van schimmeldraden, 
mycelium genaamd.) 
Insecten worden aangelokt door een zoetige honingdauw, en zorgen op hun beurt voor een verdere Sec-  
tie van andere gras- of roggebloemen. Het schimmelweefsel verdicht zich dan tot een hardere massa, die 
tenslotte uitgroeit tot liet bovengenoemde Moederkoren. 

Tegenwoordig komt Moederkoren niet vaak meer in de rogge voor, maar in de Middeleeuwen 
deden zich massale vergiftigingen voor door de consumptie van roggebrood met daarin mede vamalen 
Secale comuhrm, Het zielatebeeld begon met een kriebelgevoel over de hele huid, alsof er duizenden 
mieren over liepen. Daarna traden spierkrampen op, doofheid en een algehele v e r s m g .  
Een andere ziektevorm was het donker worden van vingers en andere uitstekende lichaamsdelen, die ten- 
slotte geheel afstierven en zelfs afvielen: het zogenaamde gangreen. Lmden als Frankrijk, Spanje, Rus- 
land en Hongarije hebben heel veel van deze v e r m g h g  te lijden gehad. 

i In het kruidenboek van L d z e r ,  s t a h s  van Fr-. (1528-1586) is de eerste medische toepas- 
/ shg van Moederkoren als weeenmiddel bij bevallingen te vinden. De geneesheren durfden toch niet al- 

gemeen dit middel te gebruiken wegens de wisselende werkzaamheid en het snelle bederf van de prepara- 
ten. Veel later pas is daar verbetering in gekomen door de groeiende kennis. 
De aanwezige werkzame stoffen zijn alcaloïden (stikstofbevattende verbindingen met m sterke werk- 
zaamheid) behorend tot de groepen: in water oplosbare ergobasine-groep (ergobasine en ergobasinine), 
en de niet in water oplosbare verbindingen van de ergotaminegroep en de ergotoxine-groep. 
Toepassingen van geïsoleerde, maar ook in vitro nagemaakte moederkoreristoffen worden gebruikt bij de 
behandeling van neurovegetateve storingen, toestanden van angst, opwinding of zeer specifieke pijnen 
zoals bijvoorbeeld migraine Maar het meest b e k 4  is de toepassing als weeënmiddel bij bevaliiugen 
waar het de baarmoeder tat samentrekking prikkek. Behalve deze sterk werkende alcaloïden zijn nog de 



begeleidende stoffen tyramine en histamine te noemen en nog zo'n 30 % reservestoffen (voornamelijk uit 
een vette olie bestaand, met een hoog gehalte aan de zeer snel rans wordende ricinusolie. In gemalen toe- 
stand zijn de korrels snel aan bederf onderhevig en gaan naar rotte vis miken. 

Vermeldmmard is de ontdekking in 1943 door Dr. Hoíinann van het berucht geworden LSD, 
een afgeleide vm het lysergzuur, het skelet als het ware van de secale-alcaloïden. LSD staat voor Ly- 
sergnire diethylamide en is sterk hallucinogeen. Reeds dertig microgram (=0,000030 gram) veroorzaaht 
waanbeelden als het zien van grote gekleurde vlinders en het gevoel te kunnen vliegen. Vooral dit laatste 
heeft tot veel ongelukken aanleiding gegeven. Aanvankelijk leek het iu de psychiatrie een goed hulpmid- 
del, maar mm h& dit standpunt: verlatm: het middel is te gevaarlijk. 

Dr. Hohum heb ik op internationale congresseni vaak ontmoet en gesproken. LSD omschnjlt 
hij nu als "mein Sorgdchd". Zo zie je hoe een toevallige ontdekking maatschappelijk heel wat gevolgen 
kan hebben. 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 

Nijdassen van mannen en nijvere vrouwen 
4 I 

Enkele malen werd onze tuin in de zomer bezocht door Grote 
wolbijen. Ze zijn er overigens in soorten. Ze vlogen rondom 
enkele lipbloemigen, zoals Betonie, Kranssalie en Hartgespan. 

Af en toe snoeptten ze wat &ctar, &ar meestal waren ze alles aan het wegjagen wat er aan andere 
inseden in de buurt kwam, en vooral hun eigen soortgenoten. 
Het leken grote wespen door hun geel-zwarte tekening, maar ze horen tot de solitair levende bijen. Het 
was bepaald spectaculair dit: nijdige territoriumgedrag waar te nemen. 
Vrouwtjes zag ik er nooit of ik merkte ze niet op, door het imponerend af en aan vliegen van de 
mannetjes afgeleid. Waar zouden ze hun nestholten hebben? 
De vrouwtjes bekleden holle ruimtes in muren, in de grond, etc., met wollig materiaal dat ze veelal van 
de zachtharige bladeren van toortsen, viltige andoorns e.d. schrapen. Ze maken daar celletjes in waarin 
ze telkens een ei leggen met wat voedsel erbij. Nooit zag ik zo'n vrouwtje met haar scheerderij op onze 
toch behoorlijk viltige toortsbladen bezig. 

Dit jaar echter, in een heel ver oord in de buurt van NAhes in Zuid-Frankrijk zag ik toevallig 
iets van haar activiteit. Ik voerde een moeilijke opdracht uit tijdens een schildercursus. We zaten onder 
een afdak tegen de hete zon beschermd. Toen zag ik een wesp om me heen vliegen. Ik keek het beestje na 
en zag dat het vlak naast me verdween in een holle pijp die daar horizontaal aan de muur hing. Een 
metselwesp? 
Toen het beestje weer weggevlogen was om even later terug te keren zag ik dat het wat in de kaken 
droeg: een wit pakketje. Ach het was natuurlijk geen wesp maar een Wolbijvrouwtje. Ze bouwde haar 
nest in die oude pijp. Naar mrt-gele kleuren hadden me voor de gek gehouden. 
Dagenlang kon ik zien hoe ze haar pakketjes wol naar b h e n  droeg om er na haar bouwadiviteiten 
telkens een eitje in te leggen. Dat laatste kon ik uiteraard niet zien. 

Een medecursiste die thuis bijen hield was verrukt dat ze dit bijzondere bijtje bezig kon zien. 
Later kon ik haar nog m paar blaadjes Lonen waar een behangersbijtje haar nestmakriaal uitgeknipt 
had, de ovale stukjes voor het "behang7'en de ronde voor het &luiten van elk celletje apart. Dht had ze 
bij al haar imkerscrsussen en - ervaringen nooit geleerd! 

Els Koopraians-Grommé. 
Literahiur: Gids van Bijen, Wespen en Mieren, Heiko Belimaa 

Een Tirionuitgave - een aanrader! 

voor tr hst- weet Ss het 10 IAM~MV~ 2003 = 81u~fi~gsb&tnm voor 3e kofij. 



MUSKILTG JAG 
I 

J Ou vabond. was, ebi. r a l  jou krijg, 

V a n  jou s a l  n e t  'n bloedkol LIli 

D e u r  jou verv loekte gonseFy. 

D e u r  jou gebyt  en plagerrl 

K o n  ei; n ie  slaap v i r  u re .  

M a g  ek  mq voorstel, e e r  ons skei 

E e r  jq d ie  doodslag van mq krr) - 

My naam i s  van  d e r  M e r w e .  

M u s k i e t  wees m a a r  n i e t  t r e u r i g  nie. 

W e e s  ook nie so kieskeurig nie. 

J4 moet  t o g  ékn d a g  sterwe. 

V e r w e k k e r  van ma la r i a .  

s i n g  m a a r  jou l a a t s t e  a r i a  - 

N o g  een minuut  v i r  gras ie.  

AI soebat jy  nou n6g so lang, 

Al sé jq  ook: ek i s  nie bang. 

N o o i t  sien jr) weer jou nasie.. . 

H o e  sedig s i t  h y .  0 d ie  k reng !  

Cs kindePS k a n  m a a r  k m n s e  breng.  

N o u  gaan  d ie vabond s terwe.  

I PaPdoef ,  d i s  mis! D a a r  g a a n  h y  weep. 

M a a r  d66d saI h y ,  so w a a r  e k  sweer - 

Mq naam i s  van  de-r M e r w e !  
i i! : 

A. D. K e e t  (1888-1972) \ i : /  s I >  q t 



Er waren eens twee vogeb, een k\eine en een 
. . .  . ' . . grde. En de kkinste zei tegen de grootste, "z uk 

!en we samen wedden, wie van ons beiden het 
hoogste vVegt? 
De arend, want ZO werd de grootste genoemd, 
schudde zUn kop; de domheid om dat aan een 
arend te vragen. "I k win", zei hu dirs , "maar ab 
je  wiW wedden, ik vind het best." 
Ze zetten zich neer in het ve\d en toen de We- 
rel tor drie hud geteld afeeg de arend snel op. 
Wat hu niet wist was dat heT k\eine Oichte vage\- 

. T j  e Tussen zo n veren zat en zich zo naar de 
l 

. ' hernel Vet dragen. Saben gingen za de wo\ken 
voorbU. P a  toen de arend niet hoger kon ko- 
.men, steeg het kleine vogeltje op wT z# n ve- 
renpak en vbo9 heb j betend voorbU. 

20 won het kleintje de wedstr(jd. En ;re noemden hem Winterkoning, want hg 
v\oog hoger dan atte andere vogeb. 

Zo'n verhaal noemen we een fabei, een verzinsei en we zeggen: "Wie 
niet sterk b, moet sbfn zü n. " 
Nou, sterk b de arend zelcer, want ha vVegt moeite\ooa naar grote haogen, 
Daarbij maakt hu gebrtik van opstugende warîne Iwht en zweeft hoog boven 
de grond, speurend naar een prooi Hg stuurt door middel van kleine beweghgen 
van zon staauf en de punten van z@n vk~geb en zorg zo nh en dan voor een 
voowaart~e beweging door een paar maat achter ethaar te kaapwieken. 
De pi'ooi bestaat wT een hacis, een hert, of op de grond broedende vogeis, Zetfs 
voor een lab deinst ha niet terug en dat haaki hem niet geíief d bU de boeren, 
De arend duim dan naar beneden en zonder een ho\ of spleet in de rotswand om 
in weg te duken, heeft de prooi geen schgn van kans. 

Wij zien niet zcaveei arenden in Nederland. 
I n  de hek wereld bestaan er vete soorten, 
haar ZU geven de voorkeur aan een bergachw 
gebied. I n  ons v\akke tantJje hebben t u  dus 
niets Te z oeken. Toch WCIS er in februari van dtt 
jaar een melding van een Steenarend die in 
Drenthe gezien wa. Zo'n büzondere voget 
heeft een enorme aanfrekkingskracht op vage\- 
liefhebbers. Van heinde en ver komen ze om die 
vogel te zien. Wereldwad worden z@ Bird- 
watcheus genoemd en b# ons Vogebpotters. 
Er zün vogelspotters die een Qsije ba hotden 
van a\\e soorten vogeb cdie ze gezien hebben. 
Ze hebben er vaak een iange reis voor over om 
een voge!, die zo weinig ~00fk0mt in Nederland, 
op hun \Usl;je b~ te schr#ven.\ 
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$ 5 5  Nu S zo'n goudkle~irige Steenarend heel in- 
drukwekkend om te zien. HU heen een 
spanwadte (van vteugelpmt tot vkae\- 
punt) van buna twee meter, een sterk ge- 
bogen, scherpe snave! en krachtige krom- 
me kiauwen. Soms vVe@ een arend t g  den~ 
het jagen door het woongebied van k\eine 
vogels, b&. van Bonte hraaien, Die zenen 
onmidde\q h de achtervolging m en maken 
zo de aanwezigheid van de arend aan de 
prooi op de grond bekend. 

Soms nesteV de Steenarend in een grote a9kenstaande boom, maar zgn voor- 
keur gaat uit naar een enorm nest van dooreengev\ochten takken op een hoge 
uitstekende rotswand. Daar heeft de Steenarend een aantal nesren, die bU 
toerbeurt gebrw~ worden of voigens een soor? rou\atiesysteem. Twee of drie 
nesen worden gerepareerd eh daarna begint h@ pas aan de binnenbekteding 
van het nest dat ~TeindeQj k gebruiM wordt.. ).)el' mannetje breng het heeste 
aas voor de jongen op de horst (roofvoge\nest). Bonünen vormen een gebefde 
prod. Vaak worden diei in hun geheell naar het nest gebracht, waarna ze in repen 
gescheurd worden en doorgegeven aan het vrouwlje, die er haar jongen mee 
voert. De Jongen buven tot de winter b@ de ouders, rnaur gaan dan al mee un 
jagen. 

l s  er grotere tegensteikg met ons 
K\eine Jantje (want zo wordt het WinTerko- 
ninl(je ook we\ genoemd) dan de machtige 
arend? Het is een negen en een habe cen- 
timeter kiein gedrongen vogeltje meT een 
&out vaak rechtopstaand staartje. Het ve- 
renkieed is een variatie van bririntinten met 
wit, grus of t wcrut. laeweegw k als hu is, zoekt' 
hu sluipend als een huis zün voedsel twsen 
de struiken. Is de Steenarend ZW@ gtaam, 
met soms wat Maag@ k miahwen of andere 
onopva\\ende getuiden, za  niet ons K k m  Jantje. Zgn overwinnirigsgezang d~iurt 
nog steeds voort. W@ kmnen hem het hele jaar horen, want hu buft in Neder- 
bnd. Z@n zang bestaat bit drie dekn, een Trri\ier, een rotkr en dan enkele vo\k 
tonen. Hef \iedije klinkt schel en ratelend. Het is verbazingwekkend dat zo% Mein 
vogeitj e z oveei geiicid han rnaken. 

Hoewel het moeiq k S het nest te vinden, doordat het prachtig is aange- 
past aan de omgevhg, verraadt het mannetje de piaats som door er \ad naust 
te gaan sinen zingen. Wet @én nest S ha niet tevreden. ls het eerste nest k\aar, 
dan begint hu aan een tweede en eventueel aan een derde. Die nesten worden 
niet alkmaal gebrdkt. Hg nodip een vrouwtje uil' er &&n te kiezen en b~ goed- 
Reuring van het nest wordt ooh her manne?je geaccepteerd. Het vrouwe be- 
h\eed? het nest met zachte veertjes. Zo" nest is koepe\vorhig met een opening 
aan de zakant. Vanaf eind april worden er 5 tot 8 wine eitjes ge\egd, bezaaid 
met rode en brliinrode stipjes. Na dagen ver\;ren de jongen het nest. De OU- 
den hebbenze in die tü d vo\gestopt met insecten, larven, poppen en spinnetjes. 
Vaak wordt nog een tweede broedsel grootgebracht. 

8510r 



W MIJN H U E  @mIW? 
Herfst 2001. 

Terwijl ik in onze woonkeuken bezig ben hoor ik gelik achter me. Oh nee toch - 
niet weer! denk ik. Maar jawel hoor, daar is de Kmhees die nu al verschillende dagen 
steeds naar binnen vliegt. Bimiengekomen doos een apenstaand raam, zeer nieuwsgierig en 
helemaal niet bang. 
Mees fladdert ophaar gemak rond, scheert over de tafel en landt op het buffet, bovenop een fles wijn, 
als een omamentje op een sierkurk. Ook hangt zij (het is een vrouwtje) ondersteboven in het gordijn 
en klopt eens op de houten leuning van een stoel. Als je buiten op boombast klopt komt er immers wel 
eens een eetbaar insect tevoorschijn. 
Mees vindt op de grond een kruimel en fladdert &armee rond op zoek naar een tak. De gordijnroe of 
een stoelleuning blijkt een geschikt alternatief: b h e l  neerleggen, met poot vasthouden en eten maar. 
Mees zit ook nog even ap een paar boeken. 

Als ze probeert of er iets uit de stoelbekleding of het vloerkleed vak te pikken is het mooi gei 
weest. Voorzichtig ga ik m staan dat ze naar de kant kant de bijkeuken vliegt en daar staat het raam 
wagenwijd opm. 

De prijs voor dit optreden is: rondgaan. Niet met de pet maar met een lapje en een sopje. 

Louk Witkamp. 

WIE ERKEN T DIT OELUIP? 
Juni 2002 
Kamperend op een kleine boerencamping zuidelijk van de Loire in Frank- 
rijk hoorden we 's avonds vreemde geluiden. 
Voor ons lagen uitgestrekte gramakkers en hooilanden. De Kwartel was 
duidelijk te herkennen, een keffend Steenuiltje ook. Verder was het dood- 
stil. Maar welk dier maakte in de schemering het voígende geluid: 

Tsjing-ng Tsjing-ng en dan "tssssss" 
Het eerste geluid leek iets op een sterk vergrote en verz~vmde roep van 

het Baardmeesje, "een steentje dat op het ijs ketst". 
We zochten alle boeken na: Vogel? Amñbie? Niets wat erop leek. 
Wet geluid verplaatste zich ook, dan was het rechts, dan links van ons. Was het één dier of waren het 
er meer? Was het ver weg of juist dichtbij? Een hoogspanning boven je kan ook vreemde geluiden 
veroorzaken, maar die was er in de verste verte niet. 

Weet iemand wat dit was? 
Overdag zagen we boven deze velden respectievelijk een Slangenarend (Jem-le-Blanc, zeggen 

ze daar), een vrouwtje en later een mannetje jagen, en ook een Blauwe kiekendief en eeri Buizerd. 
Putbrtjes zongen de hele dag om ons heen, en één keer riep er vlakbij een Wielewaal. 

Els Kmmans-Grammé. 

MQRGENSTbND HEEFT G W P  I N  E MCSN D 
Tussen twee heggen stond onze caravan, die juliweek in de Provence. Die 
'*eerfafscheidingen7' waren van een groot soort íiguster, die je daar ook veel in 
tuinen ziel;. De bladeren zijn forser en meer leerachtig dan de liguster waar 
"J in ons land de heggen van vormen, en de witte bloemtrossen doen denken 
aan die van seringen, waar hij ook verwant aan is. Als naam vonden we voor 
deze soort: Ligustnrm Iucidum. 

95 23 mm 
Behalve dat ze juist heel mooi in bloei kwamen, bleken ze een schat te her- 

POTo9lA bergen. Als de eerste zonnestralen boven de berg verschenen kwam er goud 

de grootsCe Europese uit tevoorschijn. Grote gouden torren kropen omhoog tussen groen blad en 
Gouden tor  wit bloemkantwerk. Ze biaclken zo %l of het d c h t  van bun dikke glim- 

mende pantsers aifspatte. Ze snoepten van het stuifineel in de bloemen, vlogen 
glinsterend rond en paarden tussen het donkere blad. Het was de g r o m  Europese soort Gouden tor, 
de Potosia afinis. Deze komt alleen zuidelijk van de Alpen voor. 
In het beperkte wereldje van wat struiken speelde zich hun hele leventje af. 

Els Koopmans-Grornmé. 



Vissen van de Verloren Beek bi j Epe 
Verloren Beek 

Op zaterdag 20 april 2002 heeft een MVON-vissenexcurcie plaats gevonden langs de Veirlo- 
ren Beek m de gemeente Epe. Be Verloren Beek is één van de pakweg tvvintig sprengen en laagland- 
beekjes in de gemeenten Epe en Heerde, op de oostflank van de Veluwe. De Verloren Beek ontspringt 
in het Wisselsche veen en mondt ruim vijf kilometer verderop uit in de OriA; (een gekanaliseerde 
beek.) Een deel van het schone water komt niet in de Grift terecht, doorclat het 's winters via een lei- 
dingenstelsel "teruggepompt" wordt naar het Veluwe Massief, Dit water wordt in het bosgebied het 
@erholt geïdiheerd. De Verloren Beek dankt zijn naam aan het feit dat langs deze beek nooit wa- 
termolens zijn gebouwd, om het water te benutten. 
Op zoek nmr de Elrits 

De excursie staat onder leiding van Peter Pf* en Harry van Biepen. De belangste11ing is best 
groot, zon vijftien personen maken (een deel van) de excursie mee. Verzameld wordt er aan de 
Hoofdstraat, pal ten zuiden van Epe waar de Verloren Beek een stukje vlak langs de N309 loopt. De 
Verloren Beek is vandaag het eerste van een aantal verschillende excursiegebieden. Het doel bij de 
Verloren Beek is met name te onderzoeken of de Elrits (Phoxinus phoxinus) hier nog altijd voorkomt. 
De Elrits is in Nederland alleen bek& uit Epe en Zuid-Limburg. Op dit beginpunt van deze excursie 
(punt 6 op het kaartje) is de Elrits in het veríeden gevangen. 

Visstand van de Verloren Beek bij Epe - 
benionsterpunten RAVON-excursie 20 april 2002 

Werkwijze 
Tegen de aanvangstijd van de excursie komen de schepnetten tevoorschijn. Meerdere personen 

beginnen in de beek te scheppen op dezelfde *ze als je een poel of een sloot zou bemonsteren: het 
net doet het werk, hoe kan het ook anders! 
Dat het anders kan, demonstreert de inmiddels gearriveerde Grt-Jan Blankena, ecoloog uit Apel- 
doom. De heer Blaiikena heeft veel ervaring met het bemonsteren van beken, maar dan anders. Enkele 
netten worden naast e b r  rechtop in de beek ge& om zo de beek als het ware af te sluiten. Vervol- 
gens gaan twee of drie personen enkele tientallck meters stroarnopwiparts de 
beek in. Zij "schuifelen" langzaam door de beek in de richting van de net- 
ten. Het zijn nu de voeten die het werk doen: omkeren en wat m& de 
laarzen in en a d e r  de plaatseiijk ondermijndo beektaluds rommelen. De 
beekvissen vluchten stroomaftiTaarts en belanden in de netten! 
De vangsten 

Deze methode blijkt inderdaad goed te werken en wordt dan ook 
door iedereen overgenomen. Er worden direct leuke vangsten gedaan zoals 
Bermpje (Barbatula Barbaalus), Driedoornige stekelbaars (Causteroste~s 
acuZeafus) en Rivierdonderpad (Cobtus gobio). Maar geen Elrits! Zou deze 
meer ctroomopwaarts iaen? Elritsen trekken namelijk in de paaitijd (vanaf Bermpje 

april) stxoomapwaarts. 



! 

De excursie verplaatst zich verder stroomopwaarts, naar de 
Papenstraat (punten 5,4 en 3). 
Nier worden de eerste twee Beekprikken (Lampetra planeri) 
gevangen, Meiiie larven. De Beekprik heelt van de beekvissen 
wel de meest bijzondere levenscyclus. De Beekprik lee8 ge- 
"ddeld 6,5 jaar lang (!) als larve in een slibrijke, zandige bo- 
dem en eet kiezelalgen en diertjes die kleiner zijn dan 0,3 mil- 
limeter. Als de larven zes jaar oud zijn, vindt vanaf juni de 
gedaantewisseling plaats. De Beekprik leeft daarna nog slechts 
een half jaar, zonder te eten. Na de eerstvolgende winter begint 
de paaitijd (rnaart-mei). Dan zwemt de Beekprik stroomop- 
waarts naar een zonbelichte grindbank waar het water sneller 
stroomt. Her  wordt gepaaid en de larven laten zich langzaam 
strmmafwaarts zakken naar gebieden met voedselrijk slib. 

Beekprik Deze fange e e l i t i g h j d  is vergelijkbaar met- en net zo 
onvoorstelbaar als die van bijvoorbeeld het Vliegend hert (5-7 jaar.) Rigoureuze veranderingen in het 
beekmilieu frustreren zo'n langjarige ontwikkeling. In dit licht bezien m a g  ik mij af wat het e@ect is 
op bijvoorbeeld de Beekprik van de soms zeer rigoureuze "beekherstelprojecten" die het Waterschap 
Veluwe momenteel uitvoert. 

Wat hebben we nog meer gevangen? Op weer een andere plek langs de Papenstraat worden 
isvee Tiendoornige stekelbaarsjes (Pungitius pungitius) gevangen en nog sen volwassen(!) Beekprik. 
Dan naar het Wisselsche veen (punten 2 en 1 .) Dit voegt geen nieuwe vissoom toe' aan de lijst met 
vangsten, wel horen en zien we bijzondere vogels als Raaf, Geelgors, Steenuil, Bokje, Waterral en 
Watersnip. We zijn nu in de oorsprong van de beek, maar we hebben nog geen Elrits gevangen! Ziet 
dit er somber uit? We geven de moed niet op en gaan na de lunch terug naar het startpunt van de ex- 
cursie (punt 6.) 

De Verloren Beek wordt nu in één keer op 
de juiste wijze bemonsterd, met de netten rechtop 
in de beek. Het resultaat mag er zijn. We vangen 
mirictens twaalf Elritsen en vier Beekprikken (al- 
leen larven), naast soorten die we hier al eerder op 
de dag hebben gevangen. De Elrits komt gelukkig 
nog steeds voor in de Verloren Beek! Qm een Elritz 

goed beeld te krijgen van de visstand van de Verloren 
Beek gaan we ook nog wat verder s trm%aarts ,  langs 
de Bekenwalweg fpmt 7) bemmsteren. Ook dit blijkt 
een soortenrijk traject. Behalve Beekprikken (larven) en 
opnieuw Elritsen, vangen we bier een nieuwe soort: de 
Riviergrondel (Gobro gobio). Bit brengt het aantal vis- 
soorten van deze excursie op zeven. 

Hivierdonderpad 
Betekenis van de Verloren Beek 

Verloren Beek herbergt een zeer complete en voor beekmilieus karakteristieke visstand. Op 
de stekelbaarzen na hebben de gevangen vissoorten iii Nederland de status "bedreigd". Elrits en Beek- 
prik staan op de Rode íijst; Elrits, Beekprik, Bempje efl Rivierdonderpad zijn beschermd op grond 
van de nieuwe Flora- en Fatmawet. Op grond van de mbhtrichtlijn worden de b k j x i k  en Rivier- 
donderpad aangewezen als "prioritaire soort van bijlage H". Dit wil zeggen dat het diersoaten betreft 
die van commmautair belang worden geacht en waarvoor aanvvijzhg van speciale beschermingszones 
vereist is. 

Driedoornig 5-t;ekelbaarsje Riviergrondel Tiendoornig ~i tekelbai t r~je  



5 
Papenstamt 

Bermpje 

I stekelbaars I I I I 
Vangsten per execursiepunt. 

4 
Papenshaat 

Riviergrondel 1 I I 

In totad zijn zeven visso~rten gevangen h de Verloren Beek. 
Dat er geen "gewone" vissoorten zijn gevangen, zoals Blankvoorn of Baars, versterkt het 

beeld dat we met de Verloren Beek nog met een typisch beekmilieu te maken hebben waarin het voor 
rheofiele (stroommimende) vissoorten goed toeven is. Dit is iets om heel erg zuinig op te zijn. Het 
beheer van de Verloren Beek moet gericht zijn op behoud of ontwikkeling van een zo natuurlijk moge- 
lijke situatie, hetgeen inhoudt een beekloop met een grote variatie in waterdiepte, stroomsnelheid en 
bodemsamenstelling. Schuilgelegenheid is van belang in de vorm van waterplanten, stenen, takken en 
boomwortels. Een te apgeruimd beheer van de beken, bijvoorbeeld door alle takken te verwijderen of 
oeverlengten te beschoeien is voor meerdere vissoorten niet gunstig. Als paaigebied zijn plaatsdijk 
zonbelichte grindbodems van belang. Vervuiling moet worden voorkomen omdat anders een goede 
zuw.rsîo8iuishouding niet gegarandeerd kan worden. Zijbeekjes dienen intact te blijven en bij het be- 
heer te worden betrokken. 

Het enthousiasme over de Verloren Beek was u, groot dat van een bezoek aan een aantal an- 
dere excwsiegebieden niet veel terechtgekomen is. De betekenis van de Verloren Beek voor kamer- 
kende beekvissen is iu ieder geval eens goed in beeld gebracht. 
Hoe kenmerkend zou de visstand zijn .vain al die andere beken in Epe en Heerde? Wat is het &d van 
de werkzaamheden van het Waterschap Veluwe op de visstand in de beken? Dit zijn interessante on- 
derzoeksvragen voor de komende jaren. 

Gert A.H. Prins 
Epe, 12 augustus 2002 

E x ~ e p n t  

Nederlandse naam 
Elrits 

X 

I 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver- 
antwoordeíijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=hca Ebens; AHS=Agn&s Herweijer-Snit; BB=Betty Bouchette; CvdB=Caroline van der Burg; CW=Cintia 
Wedemeijer; DK=Dik Koopmans; EdB=Egbert de Boer; EvDT=Evelien van Dalfsen-Tukker; EKCcEls Koog- 
mans-Gromd; EV=EHy Vosselman; HvD=Harry van Diepen; HM= Henk Menke; MF==Marianne Faber, 
ML.=Mia Leurs; MRL.=Marcel Langevoort; MM=Micky Marsman; 
En verder: Mevrom A. Bakhuis; de Heer J. van Dalen; de Heer Dekker; Mevrouw Anke van Duyn; Mevrouw 
Jeanne Felix; Mevrouw Liesbelh Hylarides, Mevrouw De Ridder; Mevrouw Margpiet Snel; Mevrouw Ria Snij- 
ders; bewoners van Klein Wildrust, en vondsten gedaan gedurende een excursie met mensen van KNNV- 
afdeling Amsterdam. 

05/06 Een prachtig span op de To 
Epe. EvDT. 

k Gierzwaluw 
05/05 5 em. boven in Dougias, 06/05 2 e n  dorp Wapenveld. AE. 

Zandhegge, Wiesel. MRL. 07/05 3 em. boven huis Lagesîraat, W'veld. AE. 
Boerenzwaluw 16/05 8 em. boven huis Lagestraat3 W'veld. AE. 
12/05 Bij h g  Ziebroekseweg, Wapenveld AE. 30107 Vertrokken. AE. 
22/06 Boven heide, Oranjewe9/Gartelseweg. EvDT. G~~~~~~ 
Boomknriper 12/05 Weetering, Wapenveld AE. 
21/06 2 em. vliegen steeds en z*dan al 25/05 zang in het Wimlsche veen. EKG. 

etende langs dennenstam naar beneden. Ton- G~~~~ ,,begenvanger 
gerensche heide, Epe. EvDT. 06/07 2 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Boomvalk Groene specht 
19+21 1 ex. Kolenkamp, Niersen. 28/07 Jagiustweg bij Jagente, Epe. MF. 
april MRL. Groeding 
30/07 1 ex. boven huis Hommel- 20107 Zeer gevarieerde zang en jongen in de tuin, 

biankstede, Vaassen, in luchtgevecht met To- Lagestraaf Wapenveld AE. 
renvalk MRL. Grote bonte specht 

Bosrietzanger 30105 Tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
12/05 Zang Weetering Zuid, Wapenveld. AE. 10/06 Wilgenweg, Wapenveld. AE. 
16/08 de tuin bQ en in Pampa~gra~* Diverse 24/06 2 samen in Grove den. Tongemche 

malen in deze maand geziea. Pelzerpark-, Epe. heide, Epe.EvDT. 
Margriet Snel. Grote lijster 

Buizerd 05/07 Dit jaar zijn er voortdurend veel aanwezig op 
03/08 2 exx, waarvan l jong de Tongeremche heide, Epe. EvDT. 

dat voortdurend schreeuwt Holenduif 
om voedsel. Boven Tongeren- 19/05 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
sche heide, Epe. EvDT. 12/07 1 ex stappend op het Van 

Canadese gans Manenspad, Emst. EvTYT. 
28/07 2 exx. waarvan 1 klein (jong?). Weetering, 

b 
-- - 

Houtduif 
Wapenveld AE. 25/06 Het gekoer van deze vogels is steeds in de 

FTtis bomen te horen. Tongerensche heide, Epe. 
04/07 Nest met jongen, door beide ouders gevoerd in EvDT. 

apart soort Hulst, laag bij de grond, in tuin 
Pelzerpark 27, Epe. AHS. Al sinds jaren 6 nesten bij huis aan de 

W t e r  IJsseldijk in Veessen. k Bakhuis. 
14/06 Zwolse Bos, vak 13, Wapenveld AE. 21/06 Zeer veel bij gemaal 
Fiiut Bakhuys, Wapenveld AE. 
21/06 Paar met 4 jongen. Weetering, Wapenveld 03/07 B~~~~ de wei waar- 

AE. schijnlijk afkomstig van het gemaal. AE. 
Gekraagde roodstaart Kleine karekiet 
09/05 Zang Zwolse bos bij hei, vak 10, 15/05 Meerdere em. langs het kanaal Wapenveld 

Wapenveld. AE. AE. 
11/05 l Cr Kroondomei& Elspeterweg, MRL. KIeine bonte specht 

half juli twee m a l  een Q in de tuin gezien: Peherpark 
9, Epe. Margriet Snel. 



Koekoek 
07/07 2 exx. elkaar achterna zittend op Tongerensche 

heide, Epe. MRL. 
10107 Laatste maal gehoord Jammer dat 

hij weer weg is van de Tongeren- 
sche heide, Epe. EvDT. 

Koolmees 
T 

16/05 Paartje voert jongen in nestkast tuin Lage- 
straat. Op 30 mei heerst er 
stilte in het kastje. Jongen 
uitgevlogen? 's Avonds 
klinkt de roep van 1 exem- 
plaar. Na een uur kastje ge- 
opend.. . . Inhoud: 5 dode meesjes. AE. 

22/06 8 jongen uitgevlogen. Een dnik gezin. Tonge- 
rensche heide, Epe. EvDT. 

Kramsvogel 
29/07 Om 20.30 uur vloog een exemplaar met voer 

in zijn bek op uit een weiland aan de Ledder- 
weg in Zuuk 196.85-483.1 ricliting bosplant- 
soen l m ~  N309 /op- en afrit MO. HvD. 

Kruisbek 
Vanaf begin augustus geregeld in de tuin, kwette-rend 
in de deiuientoppen. Belvédèreweg, Epe NIM. 
03/08 Groepje trekt dom de tuinen. Centnun Epe. 

EKG. 
  wartels 
29/06 Gehoord in hooiland aan de - 

Jagtlustweg, Epe. MF. 
& & , ë r ' ~ ~ ~ - - -  - - -  - -- -- -- 

03/06 Paar met 7 jongen. 
Evergunne, Wapveld. AE. 

Raaf 
18/06 3 exx, hippen met veel gekras in het rond op 

de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
20107 Vliegt over PetrealZwolse Bos, Wapenveld. 

AE. 
Ringmus 
06/08 Twee jonge koppies gaien in nestkastje in de 

tuin, Lagestraat, Wapenveld 
Roodborst 
21/07 Een gezinnetje scharrelt tuss 

rensclie heide, Epe. EvDT. 
Scholekster 
05/06 Bij gemaal, Weetering, 

Wapenveld. AE. 
05/06 Paartje broedt op het 

d;ak van de Wendhorst, Heerde. Eén jong 
spiegelt zich iii de ramen. AE, 

meb'juní zie boven: Wet m e t j e  hakte soms zo hard 
tegen het glas dat je bang was dat het brak. Ik heb er 
weken van genoten! AHS. 
Spotvogel 
01/06 Gehoord bij de Weetering, Wapenveld. AE. 
Steenuil 
06/06 Jagend b e n  de hun, Epe Centrum. EKG. 
Sijs 
26/07 * 10 em. met veel lawaai int Grove dennen. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Tjiftjaf 
16/07 1 ex. laat horen dat hij er is. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 

05/06 In Wapenvelder Broek op elektriciteitspaal. AE. 
2 1/07 Biddend, Ziebroekseweg, Wapenveld. AE. 
30/07 Boven Hommelbrinkstede, Vaassen, in lucht- 

gevecht met Boomvalk MRL. 
Tuinfluiter 
19/05 3 exx. Kloosterbos, Walpenveld, A.E. 
Tureluur 
28/05 Gehoord bij gemaal Otters- 

hopeik Wapenveld. AE. 
VisdiefSe 
25/07 Vliegt over de Weetering, ~ a ~ e n v ë l d .  AE. 
Wespendief 
2 1/07 1 ex adult zwevend boven centrum Vaassen, 

om 10.30 uw. W. 
Winterkoning 
03/06 3 jongen uitgevlogen. Tuin Korte Enkweg, 

Epe (nest in Kamperfoelie.) BB. 
juli Heeft jongen in de tuin, 

Lagestraat, Wapenveld M. 
15/07 5 prachtige jonge diertjes. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT, 
y 

09/% Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Witgatje 
09/06 Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Witte kwikstaart 
27/06 4 jongen uitgevlogen; schitterende hummels. 

1 ex. dood in nest. Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

20107 Met jongen muggen vangend op het warme 
asfalt van de ZiebroekSeweg Wapenveld. BE. 

Urngei 
30107 Scheerde over de vijver en daarna nog eens 

gesignaleerd, maar datum vergeten. Van 
Riemsdijkfaan, 
Weerde, Anke van Duyn. 

11/08 w e u w  present in de morgen, 
a- -= L:- 

tot 14.00 uur. Anke van Duyn. - 
Zmgîister 
30105 Meerdere em. zingend in het Kloosterbos, 

Wapenveld. AE. 
07/06 2 exx die een stukje van elkaar de leukste en 

mooiste g,e,eluiden produceren. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

2hmertorîd 
10107 1 ex. op lantaarnpaal 

Zichtstecle, Vaassen. MRL. 
29/07 Gehoord achter werkschuw 

Staatsbosbeheer, Wapenveld, 
en bij de P(arkeerplaats), 
laUS 2 exx. AE. 

Zwarte ooievaar 

8 
16/07 In het verlengde van de Broekstraat in Heerde 

regelmatig te zien, samen met witte ooievaars. 
L. Hylarides. 

Zwarte miter 
29/07 @ervliegend, dorp Epe. EKC. 
Zwarte specht 
17/06 2 exx. vak 12 Zwolse Bos, Wapenveld, verm. 

1 juv. AE 
24/06 Idem. in vak 14. AE. 
03/07 2 exx. boven de heide. Tongerensclie heide, 

Epe. EvDT. 



Zwarte stem - 
09/07 2 em. langs IJssel uiterwaarden Wilswn 

(Zalk). Insecten vangend Jeanne Felix. 
Zwartkop 
26/07 Zang in de tuin, Lagestraat, Wapenveld. AE. - 
Atalanta Vanessa atalanta 
19/06 1" ex. Smitsveen, Tongerensche lieide, Epe. 

EvDT. 
28/07 4 exx. Beivédereweg, Epe. MM. 
09/08 15 exx. op Buddleja, tuin Pelzerpark, Epe. 

ms. 
Bont zandoogde Pararge aegeria 
26/07 15 exx. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
28/07 Belvédèreweg, Epe. MM. 
Boomblauwtje Celmirirta argiolus 
12/07 le ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
28/07 Veel vaker gezien in mijn tuin, maar vandaag 

was hij &én van de twaaif soorten die ik daar 
zag! Belvédèreweg, Epe. MM. 

Bmin zandoogje Maniola jurtina 
26/07 1 ex. Tangerensche hei&, Epe. EvDT. 
Bruine daguil Euclidia giyphica 
25/05 Wisselsche veen, Epe. EKG. en CW. 
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 
26/07 1 d schitterend knalgeel. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
28/07 2 $6 en Z Q Tuin Belv&reweg Epe. MM. 
Dagpauwoog Inachis io 
28/07 6 exx. Belvécîèreweg, Epe. MM. 
30107 1 ex. heel gaaf. Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Dennenpijlstaart Hyloicuspinastri 
27/06 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Depressaria pastiwacella 
22/07 Rups op Berenalauw (zie artikeltje in dît blad) 

EKG. 
Distelvlinder Vanessa cardui 
3 1/05 1" ex. in 't Harde. Hr. Dekker. 
2 1/06 Oude Oenerweg, Epe. h e n b o f ,  Oude Oe- 

nerweg, Epe. EV. 
begin Op de Rendaklippen, 
juli Heerde, tussen de 

Schaapskooi .en de 
Elburgerweg. Mevrouw De iü 

08/08 le ex.&dgoed welna, Epe. EvDT. -. ' 

09/08 Renderklippen, Epe. M .  
Gammauil Autographa gamma 
28/07 BeTvédEreweg, Epe. MM. 
08m8 1 % ~ .  Iandgoeá Welna, Epe. EvDT. 
Gehakkelde aurelia Polygonia C-album 
28/07 Tuin Belvédèreweg, Epe. MM. 
Groene zomermeter Geometra papilonaria 
07/08 1" ex. Tongerensche. heide, 

Epe. EvDT. 
Groentje Callophrys rubi S...-..- 

25/05 Zeer veel em. Tongeremeheide bij Tepel- 
bergweg, Epe. DK, 

Grwt dikkopje Ochlodes venata 
11/07 d le ex. Tongerensche heide, Epe, EvDT. 
Groot koolwitje Pieris brassica 
28/07 Tuin Belvédèreweg Epe. MM. 

Grote beer Arctia caja 
29/07 Ie ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Hageheld Lasiocampa Quercus 
29/07 1 ex, Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Heideblnuwtje Plebejus argus 
18/06 cT en Q 1' waarneming Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
11/07 10 em. bij natte struikheide. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Heivlinder Hippa~chia semele 
16/08 Renderklippen, Epe. MM. , 

02/09 Renderklippen, Heerde. M S .  
Herculesje SeZenia dentaria 
29/07 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Hooibeestje Coenonympha pamphilu 
20106 Ou& Oenerweg, Epe. EV. 
begin 6 em. Renderklippen, tussen Sc'haapskooi juli 

en Elburgerweg. Mevrouw De Edder. 
05/08 Op de (hoge) Renderkiippen Epe. MM. 
15/09 3 exx. Renderklippen, Heerde. Insectenwerk- 

groep 
Huismoedertje Noctua pronuba 
02/08 2 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT, 
Maanden juli en augustus regelmatig in huis of tegen de 

ruiten bonkend. Belvédèreweg, Epe. MM. 
Klein geaderd witje Pieris napi 
16/07 Parend spannetje. Tongeren- 

sche heide, Epe. EvDT. 
28/07 Tuin Belvédèreweg, Epe 

(ais één van de dwaaif soor- 
ten op één dag.) MM. 

Klein koolwitje Pleris rapae 
18/06 1" ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
28/07 Tuin BelvédBreweg, Epe. MM. 
Kleine beer Pllragmutobiafilfginosa 
07/07 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Kleine hermelijnvlinder Furcula furcula 
17/06 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Kleine riachtpauwoog Saturnia pavonia 
22/07 Rups. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Kleine vos Aglais zcrticae 
03/08 1" ex. Tongerensche lieide, Epe. EvDT. 
09/08 Voor het eerst sedert jaren weer in de hun! 

Belvéd6reweg7 Epe. MM. 
10/09 2 exx. Renáerkiippen, Epe. MM. 
Kleine wuwlinder Lycaenu phlaeas 
29/07 1" ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
15/09 52 exx. Renderklippen, Weerde. insectenwerk- 

groep. 
Kroonvogeltje Ptilodon capucina 
23/07 Rups. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Langsprietmotje Adelu croesella 
28/05 (Waar?) EKG. 
Langsprietmotje Nemophora degeerella 
09/06 Tuin Epe-C. EKO. 
Landkaartje Araschnia levana 
13/07 1" ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
28/07 Tuin Belvéd&reweg Epe. MM. 
Meidoornstippelmot Yponomeuta padella 
25/05 Spinselnesten met rupsen. Vorchterwaarden. 

EKG. 
Oranje bruinbandspanner Cidaria fulvata 
24/06 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 



Plrilrker Lymantria dispar 
17/06 6 Tongerensche heide, 

Epe. BvDT. 
Roodbandbeer Diacrisia sannio '- - - 

18/06 3 em. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
St. Jacobsvbder m a  Jacobaeae 
22/05 1 ex. Eongsrdplein, Epe. EKG. 
27/05 2 exx. in de tuin, Bongerdplein, Epe. EKG. 
06/06 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Whlakvlinder Orgyia antiqua 
29/07 Rups op de Blauwe regen. Een beauty1 Lage- 

straat, Wapenveld AE. 
Wolfsmelkpijlstaart Hyles euphorbiae 
20106 Rupsen op Knopig helmkruid @de Oe- 

nenveg, Epe. EV. 

ConopsJavipes (kiein wespachtig vliegje) 
03/08 in de berm nabij de Zuidweg Epe. EKG. 
Grote berkenbladwesp Cimbux femoratus 
3 1/07 Larf. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

(is dit de nieuwe naam van de B 
wesp? Red.) 

Helophilus pendulus (meetklieg) 
25/06 Een zweefvlieg met Ben 

opvallend zwart/&eel 
gestreept borststuk 
Op\ composiet, Petrea, Wapenveld. AFJ. 

Gewone mestkever Geotrupes stercorarius 
05/08 10 tot 12 exx. komen uit de grond. Pet'rea, 

Wapenveld. AE. 
Grote spinnende watertor Nydrophilus piceus 
29/07 Een grote dikke kanjer liep biJ ven op de Ton- 

gerensche heide, Epe. EvDT. 
Hoornaar Vespa crabro crabro 
26/03 In prieel tuin Lagestraat, Wapenveld. Paniek! 

AE. 
Moerassprinkhaan Stethophyma grosmm 
28/07 Wisselsche veen, Epe. EKG. 
Museumkevertje Anthrenus museomrn 
07/06 Veel op margrieten. Tuin Epe-C. EKG. 
Neushoornkever Oryctes nasicornis 
eind juli Heel veel in composthoop. CvdB. 
Penseelkever Trichiusfasciatus 
juli Op distels, 1 1 em. 

't t&. Hr. Dekker. 
OogvleMievelPeersbwstje Anatis ocellata 
22/08 Zandgedeelte Norelbosweg, Epe. MM. 
Rode bosmier Formica mfa 
05/08 5 mierenhopen op ril scheiding Petreal Pol- 

berg, om en biy grote Douglassprren, en 3 
hopen verder in het bos. AE. 

RM>mvleMieveheersbeestJe Calvia quatuor- 
decimguttata 

22/07 Bonenburg. DK. 
Schorpioenvlieg Panorpa comnzunis 
05/07 In de tuin, Lagestiraa4 Wapenveld. AE. 
07/08 Idem, m, 
20108 4 O en 3 (3' op meloen- ,.- 

schillen. Belvédère- r-----" 

weg, Epe. MM. -7 1, k%-.. , ',. 

Tuinhommei Bombus hortomm 
07/08 Op Buddleja tuin Lagestraat, W'veld. A;E. 

Veertienstippelig lieveheersbeestje Propylea 
quatordecimpunctata 

27/05 Tuk Bongerdplein, Epe. EKG. 
Woeivlek lieveheersbeestje Oenopia conglobatai 
26/07 Tuin Epe. EKG. 

Boommarter 
18/07 3 exx. tussen werkschuur Staatsbosbeheer en 

Groot StoWrert, Epe. Ria Snijder. 
Das 
In de maand augustus e b  nacht in de wei Jagtlustwg, 
Epe. MF. Op het terrein van 
Klein Wildrust, hoek Tongerensewegl 
Koekenborgweg, werden Epe in liet 
voorjaar 2 em. waargenomen door 
bewoners van Klein Wildrust. 
Edelhert 
Voorjaar 2002 werden op het terrein van Klein 

Wildrust (zie hierboven) door de bewoners 
een paar maanden achtereen enige exemplaren 
waargenomen. 

Eekhoorn 
24/07 Zwolse Bos, vak 14, Wapenveld. AE. 
20108 Langs het fietspad van Hertenkamp nnar Ren- 

clerkiippen, Epe. Een hele familie, rondspui- 
gend in de boomtoppen Niet goed waarneem- 
baar of het vier of vijf jongen waren; Mein 
maar watervlug en al zeer behendig in het 
springen van boom tot boom! MM. 

Egel 
27/07 Tuiq Epe-Centnun. J.v.Dalen. 
Haas 
22/07 Bonenburg, Heerde, nieuwe deel. EKG. 
JRee 
28/07 d' in weiland bij koeien! Wapenveld. Paarden 

in wei ernaast zeer opgewonden. AE. 
Weermuis 
29/05 2 exx. om het huis Lagestraat, Wapenveld. 

Dwer&vleemuizen? A17. 
18/06 2 exx, en soms meer. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 

Groene Idkker 
05/06 Kikkerdril en 5 of 6 exx. 

in de vijver. Lagestraat, 
Wapenveld AE. 

Hazelworm Anguisfuagilr's 
17/06 Een mooi exemplaar. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Zandhagedis Lacerta agilis 
17/06 Een aoot exemplaar: 25 cm. Tongerensche 

heide, Epe. EVDT. 
11/08 Jagtlustweg, Epe. MF. % 

d 

Ahernambrasia Ambrosia arteinisiifofolia 
aug. Schotakker Ejx 19414.84. Adventieve, onop- 

vallend bloeiende composiet. Waarschijnlijk 
uit graszaad J34 



Amblwmige waterbies Eleocharis quinquejlora 
25/05 Zeer gate plekken. Wisselsche veen, Epe. 

EKG. 
Beenbreek Narthecium o s s i ~ a g ~ m  
12109 Tongerem heide, Epe. 1901483. 

Er werd al jaren getwijfeld of 
deze oude @plaats (de 
en ig  op de Tongermhe 
beide) nog bestond, We 
vonden na intensief speur- 
werk nog een stuk af 
vijflien plantjes temg tus- 
sen de gentianen. EdBLHM. 

Borstelbh isolep,m's setacea 
juli Langs vers gegraven poelen in Tongeren. 

1911483, 484. Klein sierlijk biesje, pionier op 
kale mtte grond, ook hier en daar in Wissel- 
sche veen, Epe. HM. 

Bosasdoom Stachys silvatica 
18/05 Vermeerdert zich mooi in de tuin! Lagesmat, 

Wapenveld. AE. 
Boskers ??P???? 
05/06 A~hterterreh, Dorp Epe-Centm. EKG. 
Boskruishiel Senecio sylvaticus 
05/06 Achterterrein, Dorp Epe-Centnuti. EKG. 
Dalkrwiiil Maianthemum brfoliurn 
08/06 Sterk achteruitgegaan verge- 

leken bij vorig jaar op 
groeiplek langs Van 
M a t e w  Epe. EvDT. 

Engels alant Inula britanica 
17/07 3 grwiplaatsen gevonden met ge&ddeld 20 

bloeis~ngels. Strook p n d  tussen Ussel en de 
plas van Katersiede. Terrein Staatsbosbeheer, 
Wekm. Plantenwerkgrroep 

Groot bmnkdd Mantiafontma 
13/05 Kortebroek termin van 

Het Geldersch Landschap, d 

Vaassen. Plantenwerkgroep. 
Gekmesde melkdistel Sonchus asper 
05/06 Achterterrein, Dorp Epe-Centrrui, EKG, 
Hondskruid Anacarnptis pyramidaIf s 
juni Twee blwistengels. Vertrapt, 't Harde. 

]Hr. Dekker. 
Kleine kaardebol Dipsacuspilosus 
aug. Paadje ia bossingel achbr Bugerenk, Epe. 

1941484. Ontmpt uit tuin? MM, 
KIeine ratelaar Xlzinantlaus minor 
25/05 Enkele bloeiende em. Wisselsche veen, Epe, 

achter Land van Jonker. Exc. met KNNV-Afd. 
Amsterdam. 

KiimopwaCerranonkel Ranunculus 
13/05 Kortebmek, terrein 

van Het Geldersch 

13105 Kortebroek, temin van %t Geldersch Land- 
schap, Vaassen. Maar I ex gevoiiden en deze 
was nog hwl Mein. Plantenwerkgroep. 

25/05 Veel jonge em. achter Eand van Jonker, Wis- 
selsche veen, Epe. W. 

Kowasla Arnoseris minima r1 I 
X0106 Tn graanakker, gelegen in bosgebied westelijk 

van het Heersterctrand, Heerde. 
Plantenwerkgroep. 

Kruisbiadwalstro Cruciata laevipes 
17/06 Langs fietspad Pïiiises Christiiiaweg bij 

akkertje.H.ttem. Plantenwerkgroep 
Oranje havikskruid Hieracius aurantiacus 
aug. Belv6-eg, Epe. 1961487. In schrale benn. 

HM. 
Pekanjers 
23/07 Pol in Zwolse Bos, Wapenveld!?! AE. 
IRapianzelklokje Campanula rapunculus 
17/07 Tegenover Katerctede, buitendijks, 

zeker 50 m. Welm.  Plantenwerkgroen 
Rielorchcs Dactyìorhiza majalis 
25/05 Wi$l;elsche ven, Epe. 

Tweede jaar in bloei. EKG. 
08/06 lilti bloei op nieuwe plek. DK. 
Rode naaidaar Setaria ??????? 
02/08 Spantaan opgekomen tussen tuinte 

Epe. EKC. 
Rondbladie: wintergroen g>rola rohtvrdflora 
juni Twee bloeisttrngels. 't Harde. Hs. Dekkr. 
Roze winterposteiein Claytonia siblrica 
aug. Zmâweg bij Hertenkamp, Epe. 195/487. HM. 
Wateraardbei Potenlr'lla pdus1Ms 
04/06 Zeer rijkbloeiend. Wissekche veen, Epe. ML. 
Waterpostelein Lythrum por&la 
13/05 Kortebroek, terrein van Het Geidersch Land- 

schap, Vaassen. Pliantenwerkgroe~~ 
26/05 Kortebmek Vaassen. 19314%. Talrijk langs de 

een gegraven poel. HM. 
Wiîîe r MelitodlW' albus 
aug. Schotweg, Epe. 1951484. Vrij taldjk op braak- 

liggend p i~~ee l ,  Adventief die zich vrij ge- 
makkelijk verspreidt. E-IM, 

Zevenster Trie~ztalis europaea 
Ook deze plantjes zijn dit jaar in veel mindere mate 

opgekomen. Tongerensche hei&, Epe. EvDT. 
Zwarte toorts Verbascum aigrurn 
18/06 Met d e  bloemen. Spontaan opgekomen in 

hun, Epe. EKC. 

- --- 
Vrij veel in de geineerrtehssen, E*. MF. 
&ùhoorntjesIbrood BoZetus edulis sl. 
10/07 Veel em. Weha Epe. M S .  
Grote stinkzwam Phallus impudcus 
10107 Tuin Pelzerpark, Epe. &HS. 
KniIzoom Paxiilus involutus 
10107 4 exx. in tuin Pelzek- 

park, Epe. ms. 
Tolzwam Coltricia permis  
15/08 Na jaren opnieuw in het grind v 5 d e  oprit, 

maar wel op een heei. andere plek. Belvédere- 
weg, Epe. Mhd. 

Parelsltuifiwam Lycaperdon periaîum 
10107 Bosjes Wachtelenbergweg, Epe. AHS. 
Weidechampi@o~ dgaricus campestris 
12/07 Weetering Z., Wapenveld Een Meine voetbal! 

m. 



WAARNEMZNGEN 
Contactpersoon Agnès Hemeijer, 7% 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8162 GA Epe. 
Wit U Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens het 
schema in de rubriek 'Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnès inleveren? 

VOZOVAR Aigemene coördinatie Gert Prins @ O578627016 
De Wildkamp 21,8162 GH Epe e-mail: gah,prins@ms .i11 
E-ma&dres(sen): 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Amifibieen, Reptielen, Ais U geïnleresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neemt U 
dan contact op met Gert, die de leiding over de verschillende werkgroepen heeft en het contact 
ermee onderhoudt. Hij zal U waar nodig verder verwijzen naar een van de "technisch specialicten". 

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, f%' 0578 - 572292. 

Vlierstraat 6,8171 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Als U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zicb dan tot Egbed. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, ???Y 0578 - 693024. 

Sprengenweg 5, 81 81 NM Heerde. 
Voelt U zich aangesproken door wat er om U hecm groeit en bloeit en lijkt het U leuk om van alles 
op naam te brengen, neemi U dan contact op met Mariet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Crum-Nendriks F? 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14,8171 W Vaassen. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgro-p enlof eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kunt U terecht bij de familie C m  en in tweede instantie bij 

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agnès Herweijer-Sm& f!? 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8162 GA, Epe, 
Vindt U het iateress& om vlinders op naam te brengen en aan De 
Vlinderstichting door te geven of neemt U graag deel aan excursies en 
huiskarnerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan wordt het tijd 
om contact. op te nemen met Agnès, of met Els Koapmans-Grommé, 
die de algemene leiding heeft (Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, tel. 
0578-612083), of met de samenstellers van het programma: 

Etienne van Dissel, F? 038 - 4479616 
Klapperdijk 5A, 8191 AB Wapenveld, 

en 
Bertus Hilberink, B 0578 - 572713 
Stationsstraat 28,s 171 BX Vaassen. 

WERKGROEP LAWDSCM EN NATUUR 
Contactpersoon Bertus Nilbemk, B 0578 - 572713 

Stationsstraat 28, 
8 17 1 BX Vaassen. 

Heeft U interesse en energie, en wilt U de handen uit de momen steken voor het onderhoud vaim 

een stukje land waar de Natuurbeschemiings~~mmissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met 
zaken die de natuurbeschermhg 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. 




