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VOOR HET VOLGEND NUMMER HOEFT U GEEN KOPIJ IN TE ZENDEN 
TENZIJ HET ZO IETS BIJZONDERS IS DAT WE ER NIET BUITEN KUNNEN. 

Zoals al meermalen is aangekondigd komt het rapport 

Aloos terbos Huls bergen 
in de plaats van het september/oktober nummer. 

Uiterste datum voor inzenden van kopij voor het 
laatste nummer van de 20" eeuw is 

II 20 SEPTEMBER 1999 

(iets afwijkend van de gewone gang van zaken in verband met 
vakantieplannen, maar als U snel schrijft hebt U tijd genoeg) 



VOORWOORD 
Dit was een moeilijk nuininer, want de eerstvolgende normale Natuurklanken verschijnt pas weer 

als de blaadjes aan de bomen, die nu nog zo helder groen zijn, oud en moe beginnen te worden, de bloem- 
knoppen plaats hebben geinaakt voor zaden of op de coinposthoop rusten, en de dagen weer korter wor- 
den. Even nog maar niet aan denken! 

Voor alle duidelijkheid benadrukken we hierbij nog even, dat het septemberloktobernummer van 
Natuurklanken nagenoeg in zijn geheel wordt vervangen door het - naar verwachting redelijk lijvige - 
"Rapport Klooster Hulsbergen". Voor wezenlijke actualiteiten, zoals bijvoorbeeld het activiteitenpro- M 

gramna, nemen we onze toevlucht tot een suimniere bijlage bij dit rapport. 
Wat dit nummer betreft: In tegenstelling tot wat in het excursieverslag van Evert de Boer staat 

(Samerott) hebben wij op verzoek van diverse kanten de door Mariet van Gelder genoteerde vondsten van 
die dag meteen maar gepubliceerd. Wel zo comfortabel voor geïnteresseerden. 

We hopen dat we aan alles gedacht hebben, wat deze zoiner overbruggen moet. Over details van 
het programma, voorzover niet volledig, hopen we bijtijds, via de bijlage, duidelijkheid te kunnen geven. 
Mochten er toch hiaten zijn, schrooint U dan niet iemand van het bestuur of de redactie om inlichtingen of 
meer duidelijkheid te vragen. Tenslotte is het bestuur er voor U en hetzelfde geldt voor 

de redactie. 

Van harte hopen we dat iedereen een fijne zomer heeft, met leuke natuurbelevenissen en waarne- 
mingen, en . . . . dat dan ook voor Natuurklanken wil opschrijven. 

Zojuist ben ik terug van het schoonmaken van zeven natuurpadbordjes achter de Hertenkamp in 
Epe. Volledig onleesbaar gemaakt inet goudverf uit een spuitbus. Eén bordje was totaal vernield en ook de 
tekst daarvan is spoorloos. 
Wie doet er nu zoiets of welke ouders zijn er verantwoordelijk voor kinderen die zulke dingen doen! 

Ik heb er wel aangifte van gedaan, en ik ontmoette op de parkeerplaats bij de Hertenkamp mensen 
van wie de auto helemaal onder de hondenpoep was gesmeerd. In de sleutelgaten, onder de ruitenwissers, 
overal. En ik heb ze aangeraden ook aangifte te doen. Ik kan ine niet herinneren dat wij vroeger zulke 
"grapjes" uithaalden. 

Een ander chapiter: 
Op 7 oktober hebben we de Brinkzaal afgehuurd voor de presentatie van ons septemberloktober-nummer, 
dat geheel gewijd is aan wat we in de wandeling "Kloosterbos" noemen, maar wat officieel Klooster 
Hulsbergen heet. We zullen dit nummer dan ook aan de sponsors aanbieden en de leden krijgen hun 
exemplaar met afzonderlijk bijgeleverd verenigingsnieuws. We hopen dat U dan massaal komt. 
De werkgroepen zullen elk een vijf tot tien minuten durend verslag geven over hun inventarisaties en daar- 
na vertonen we dia's van het desbetreffende gebied. 

Ook verschijnt er in druk een losbladige map, gemaakt door de Natuurbeschermingscornmissie 
(NBC), over het snoeien van hoogstanfniitbomen. Maar niet alleen het snoeien, ook bijvoorbeeld oude 
rassen en hun bestuivers komen erin aan de orde, het conserveren van fruit (recepten voor jam bijvoor- 
beeld), ziekten en bestrijding daarvan, enz.enz. We willen het eerst een jaar uitproberen tijdens de cursus 
snoeien, en het dan indien nodig nog aanvullen. 
Iedereen, ook inensen buiten ome afdeling, kan de inap kopen voor een heel schappelijke prijs. 
De gemaakte kosten werden uit sponsorgelden betaald. 

Denkt U nog aan de cadeau-abonnementen? Leuke cadeautjes! 
En let U goed op de data van lezingen en excursies voor deze herfst, want de bijlage bij het volgende, 
speciale numiner zal niet te groot zijn. 

Nogmaals een fijne zomer toegewenst namens Uw bestuur. 
Marianne. 



VOOR UW AGENDA 

VAN WANDELINGEN, EXCUR5IE5, LEZINGEN, ENZ. 

NOTA BENE!! Wij kunnen niemand verplichten zich van te voren op te geven voor een excursie, eii boveii- 
dien blijkt uit de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als wij vooropgave 
als eis in onze annonces opnemen. 

VAN NU AF AAN STELLEN WIJ, DAT VOOR ELKE EXCURSIE VOOROPGAVE GELDT, 

TENMMINSTE TWEE DAGEN VOOR DE DESBETREFFENDE DATUM. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het 
moment daar is, alleen op de verzamelplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een 
excursie annuleren. Mensen die zich wel hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 
Mocht U voor Ilw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw tele- 
foonnummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

Tenzij anders vermeld kunt IJ voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
Marianne Faber 0578 - 627167, of 
Loiis Heine 0578 - 576628, of 
Micky Baselhoff-Marsman 0578 - 621410, 
of bij degene die de desbetreffende excursie leidt. 

donderdag BEZOEK AAN DE IMM ENHOF, Oude Oenerweg 13, Epe. 
24 juni Voor een heleboel van de mensen die dit lezen zijn Bart en Elly Vosselrnan en de Immen- 

hof overbekend als "bron van gezondheid, pure smaak en echte bloemen". Maar nu krijgen 
we ook de gelegenheid achter de schermen te kijken. 
Bart zal het een en ander vertellen over de manier waarop men op de Iintnenhof te werk 
gaat en dit met een rondleiding ook aanschouwelijk maken. 

Aanvang 20.00 uur - * Einde 22.00 uur. 
Wilt U zich alsublieft te voren opgeven bij Marianne, Lous of Micky? 

donderdag EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE TONGERENSCHE WEIDE. 
l juli Zie onder Wer@oepen. 

donderdag WANDELING DOOR D E  HAERE. 
8 juli De Haere is een ruig stuk Veluwe, waar fraai levend stuifzand voorkomt. Er zijn dennen- 

bossen, heidevelden en er is wat bouwland. Het terrein is bezit van Het Geldersch Land- 
schap. Op de zandverstuiving groeien pionierplanten als Buntgras, Heidespurrie en mossen. 
Meer naar het zuiden zijn overgangen naar Struik-en Kraaiheide en we vinden er de schil- 
derachtige Jeneverbessen. 
De Boompieper, Booinleeuwerik, tapuit en Geelgors zijn er te zien en te horen. Als het 
weer het toelaat zullen we graafbijtjes aan het werk kunnen zien en er zijn natuurlijk ook 
andere insecten. Opslag van allerlei leuke plantjes is te vinden langs de paden, kortom een 
gebied met voor elk wat wils! 
De excursie zal geleid worden door Dik en Els Koopmans. 

Verzamelen in Epe om 9.30 uur bij V.v.v.Pastoor Somstraat. 

W A T  ANDEREN DOEN 
Otndat er in de zomermaandeti tiiet veel algeinerie excursies zijn, kunnen belangstellenden 
eens een keer meegaan met een inventarisatie van de Platitenwerkgroep of met een van de 
andere werkgroepen. (Zie elders in dit blad). 
De V.V.V. houdt iedere dinsdag vanaf 13 juli een wandeling, die wordt geleid door ie- 
mand van de KNNV. (Kosten f 2,-) 
Vanaf de eerste woensdag in juni zijn er wildspeurtochten. (Kosten f 9,75.) 



zaterdag 
24 juli 

zondag 
1 augustus 

maandag 
9 augustus 

zaterdag 
14 augustus 

donderdag 
19 augustus 

zaterdag 
l l september 

donderdag 
23 september 

zaterdag 
2 oktober 

donderdag 
7 oktober 

donderdag 
28 oktober 

zondag 
7 november 

donderdag- 
MIDDAG 

25 november 

donderdag 
9 december. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE STAKENBERGSE HEIDE. 
Zie bij Werboepen. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR HET LEWSVELD. 
Zie bij Werkoepen. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR DE RENDERKLIPPEN. 
Zie bij Werkoepen. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP: KIEVITSVELD n. 
Zie bij Wer&oepen. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP NAAR PETREA OF ZWOLSE BOS. 
Zie bij Wer@oepen. 

EXCURSIE NAAR NATUURONTWIKKELINGSGEBIED IN EWIJK. 
Opnieuw een excursie op initiatief van de Plantenwerkgroep voor iedereen naar een gebied 
aan de Waal. U kunt er meer over lezen in de rubriek WerkGepen. 

DIALEZING OVER ISRAEL door de Heer Heman Hazelhorst. 
Deze lezing zal gaan over dieren, planten en landschappen van Israël. 

Plaats: Eper Geineentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 20.00 tot ca 22.00 uur. 

GEWESTELIJKE THEMADAG IJSSELWAARDEN 
Dit jaar organiseert de afdeling Zwolle de gewestelijke themadag, die voor een belangrijk 
deel in het teken staat van natuurontwikkeling in de IJsselwaarden. In de ochtenduren zullen 
er twee inleidingen gehouden worden. Na de lunchpauze gaan we op excursie naar natuur- 
gebieden in de uiterwaarden in de omgeving van Zwolle. In deze tijd van het jaar verblijven 
er in die uiterwaarden ook veel vogels. Een themadag dus, die alleszins de moeite waard is. 
U moet zich vóór 25 september opgeven bij Tjalling van der Meer, teL 0341-420199 
en bij zijn afwezigheid bij Hans Fondse, tel. 0341-557276. 

PRESENTATIE OVER HET PROJECT KLOOSTERBOS 
Op deze avond ligt het rapport Klooster Hulsbergen voor U klaar. Door elk van de werk- 
groepen zal een korte uiteenzetting worden gegeven over hun bevindingen tijdens de in- 
ventarisatie van wat er in 1998 op dit terrein groeide, bloeide en al of niet floreerde en 
daarna worden er dia's getoond over het onderzochte gebied. 

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

LEZING OVER VOGEL- EN ANDERE DIERENGELUIDEN 
We weten nog niet helemaal precies wat deze avond te bieden heeft, maar het zal in elk 
geval de moeite waard zijn en U wordt bijtijds op de hoogte gebracht van het hoe en wat. 

PADDESTOELENEXCURSIE KLOOSTER HULSBERGEN WAPENVELD 
Juist omdat het jaar 1998 klimatologisch toch tamelijk uitzonderlijk was, kan het belang- 
wekkend zijn te bekijken of dat ook doorgewerkt heeft in de paddestoelenwereld. 
De details moeten nog uitgewerkt worden. 

"DE KUNST VAN HET OVERLEVEN" - presentatie door de Heer Ossebaard. 
De Heer Ossebaard zal hierbij uiteenzetten hoe het heeft kunnen gebeuren dat de insecten 
wed en de dinosauriers het niet gered hebben. 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd: 14.30 tot 16.30.uur. 

DOOR LEDEN VOOR LEDEN EN ANDERE BELANGSTELLENDEN, 
Het jaarlijks terugkerend evenement. Neemt U eens een introducé mee! 

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



Phtzte~ 
Programma 1999: 
inaandag 14 juni Inventariseren in Heerde. 

Verzamelen bij de Rabobank 19.00 uur. Leiding Mariet. 
maandag 2 1 juni Inventariseren Korte Broek in Vaassen. 

Verzamelen bij de Buurtsuper in Epe om 19.00 uur. Leiding Egbert. 
inaandag 28 juni Inventariseren Wisselsche Veen. 

Verzamelen bij de Buurtsuper, Epe. Leiding Egbert. 
w 

maandag 5 juli Inventariseren Hanendorp, terreinen Geldersch Landschap aan de Bloeinendaalseweg. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. Leiding Egbert. 

rnaandag 16 aug. Inventariseren in Heerde. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank in Heerde. Leiding Mariet 

inaandag 23 aug. Nogmaals inventariseren Pollensche Veen. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. Leiding ~gbert.  

inaandag 30 aug. Inventariseren Vossenbroek Epe. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Buurtsuper in Epe. 

zaterdag 11 sept. Excursie naar Ewijk, natuurontwikkelingsgebied aan de Waal. 
Verzamelen 08.30 bij De Keet in Heerde. Lunchpakket etc. ineeneinen. Duur excur- 
sie tot ongeveer 14.00 uur. Graag even inelden bij Mariet als je mee wilt. 

inaandag 27 sept. Detenninatieavond oin 20.00 uur in de Alkoof van de Eper Geineentewoning. 
Graag planten, flora en loep ineeneinen. 

maandag 25 okt. Nogmaals determineren in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 
Aanvang 20.00 uur. 

maandag 29 nov. Egbert hoopt dan de gehele flora van Epe op papier te hebben. Hij zal ons het een en 
ander verteller1 en misschien kunnen er nog wat dia's vertoond worden. 

Voor vragen, opgeven en afìnelden: 
Egbert de Boer telefoon 0578 - 572292. 
Henk Menke: telefoon 0578 - 613010. 
Mariet van Gelder telefoon 0578 - 693024. 

% i % %  

maandag 12 april VOGELFOTOGRAFIE door Jan Neijendijk, natuurfotograaf te Hardeiwijk. 
week 37: Vakantieprllaatjes, verwerking inventarisatiegevens, plannen voor 2000. 
week 46: Vogelherkenning door een deskundige. 
Excursie: 
Zaterdag 16 oktober: VOGELTREK DICHTBIJ HUIS. We gaan onder leiding van Rudi, Wiin en Adrie naar 
De Duintjes bij Nunspeet en de Polder Oostenvolde. 

Vertrek 0.700 uur VVV Epe. 
Zin in een extra excursie? Bel de VWG Babbellijn en je hebt zo een gezellige vogelaarsgroep bij elkaar. 

Trouwens, de telefoonlijn voor bijzondere waarnemingen bestaat ook nog steeds! 
Harry van Diepen, 
tel. 0578 627750. 

Zomerprogramma: 
donderdag l juli Excursie Tongerensche heide: graafbijtjes/libellen, etc. o.l.v. Els Koopinans e.a. 

Verzamelen: 10 uur Tongerense school, Le Chevalierlaan, TongeredEpe. 
zaterdag 24 juli Excursie Stakenburgsee heide: bennen etc. Allerlei insecten op bloeiende bloemen, 

o.a. de Koininavlinder. O.l.v. . . . . (Gerard Plat?) 
Verzamelen om 09.30 uur bij de VVV, Pastoor Somstraat, Epe. 

zondag l augustus Excursie naar het Leusveld bij HallIEerbeek (o.a. Kleine ijsvogelvlinder) o.l.v. Els 
Koopinans. 
Verzamelen: Epe 09.30 uur bij Albert Heijn; Vaassen 9.40 uur bij de ijsbaan. 



zaterdag 14 augustus Excursie Kievitsveld 11: libellen/vlinders/kevers. O.l.v. Jan Polman. 
donderdag 9 autustus Excursie Petrea of heide Zwolse bos, o.l.v. Anca Ebens. 

Contactadressengroep: Els Koopmans-Grominé, 
Voor telefoonnu~niners excursieleiders: KNNV-secretariaat 
Monitoringroutes: 
r ICievitsveld - Bertus Hilberink 
r Wisselsche Veen - Els Koopmans of Mia Leurs 

r Spoorbaan Heerde, etc. - Hilary Jelleina-Brazier 
r KloosterbosIIJsseldijk - Etienne van Dissel 

tel. 0578 - 612083. 
tel. 0578 - 621410. . 

tel. 0578 - 572713. 
tel. 0578 - 6120831 
tel. 0578 - 615584. 
tel. 0578 - 694762. 
tel. 038 - 4479616. 

Els Koopinans-Groininé, tel. (0578) 6 12083. 
B & &  

Van dit front ook nu nog geen scheel nieuws. In principe zijn de plannen voor het komend seizoen: 
m Onderzoeksgebied toespitsen op Tongeren. 
m Algemene excursies langs het Natuurpad. 
r Elke veertien dagen een excursie en na elke tweede excursie een werkgroepavond. 
m Vanuit de Nederlandse Mycologische Vereniging is er sprake van een monitoringsopzet. 

De eerste excursie is gepland voor eind augustus. 
Het is summier, maar als U meer wilt weten kunt U bellen met: 

To en Janus Crum, tel. 0578 - 572487. 

f latcl~~rbescher~i~gsco~~issie 
Programma 199912000. 
23 oktober Opschonen sprengenkop aan de Bijsterbosweg te Epe en snoeien perenbomen bij de familie 

Pannekoek aan de Hanendorperweg 85 te Ernst. 
20 november Jeneverbessenterrein te Vaassen aan de Elspeterweg 59. 
18 december Project nog niet bekend. De vogelwerkgroep zal waarschijnlijk weer assistentie verlenen. 
25 februari Idem. 
19 maart Wilgen knotten in de Hoenwaard te Hattem. Eventueel in samenwerking met de Rotary club 

Epe-Vaassen. Bij hoge waterstand in de uiterwaarden zal naar een alternatief project worden 
uitgeweken. Welke locatie is nog niet bekend. 

Bertus Hilberink. 



"GROTE " VONDSTEN IN 

Dat het Wisselsche Veen (een Natuurontwikkelingsgebied bij Epe) nog veel verassingen voor ons 
heeft, bleek half april, toen Els Koopinaris inij opbelde met de vraag of ik twee paddestoeltjes voor haar 
wilde determineren, die zij samen met Mia Leurs tijdens één van haar wandelingen had gevonden. 

Els heeft toestemming om regelmatig dit voor publiek 
gesloten terrein te onderzoeken op insecten. 
Het eerste paddestoeltje zag er-uit als een tninuscuul 

k n  teki~otszw;im oranje knotsje, nauwelijks een centimeter hoog , dat 
S-limm lang groeide op een laagje groene algen. 

Het bleek een heel bijzondere vondst, met de voor dit 
dwergje wel erg grote naam van Lenteknotszwam 
(~'la~~u1rnop~si.s vernalis). 
Deze paddestoel behoort tot een selecte en kleine groep 
paddestoelen die samenleven inet algen, iets wat zeer 
weinig voorkoint. In het veld was deze samenleving 
duidelijk zichtbaar. Cirkelvoimige matjes van algen op 
de kale natte grond waren dicht bezet met kleine oranje 

Het is niet duidelijk of hier gesproken kan worden van 
sytnbiose, omdat de algen ook zonder de Lenteknots- 
zwam voorkomen. Van symbiose wordt alleen gespro- 
ken bij eeri wederkerig voordeel, zoals algen en schim- 

Basidium inels in korstmossen. Omgekeerd groeit de Lenteknots- 

38pm Iqng zwam ook wel eens op de jeugdstadia van levermossen. 
Na ruggespraak inet een expert bleek dat dit de derde 

vondst is sinds 1947, hoewel zoiets kleins natuurlijk gemakkelijk over het hoofd gezien kan worden. In de 
Nederlandse standaardlijst staat de Lenteknotszwam zelfs als verdwenen beschreven. 

Het tweede paddestoeltje had eeri klas- 
siek model met een hoedje en een steeltje. Het 
had een merkwaardige kleur die - afhankelijk 
van het licht - zwartblauw tot donkerblauwgroen 
aandeed. De plaatjes waren vuilwit en het hoedje 
zelf, dat trechtervormig was, verkleurde bij het 
ouder worden naar lichtbruin. 
Dit paddestoeltje zo'n tweeëneenhalve centi- 
meter hoog, bleek het Blauwgroen trechtertje te 
zijn. Het is in Nederland twee keer eerder ge- 
vonden bij Wijster in Drenthe en op het eiland 
Texel, en is uitgesproken zeldzaam in Europa. 
Een vondst waar zelfs het Rijksherbarium in 
Leiden enthousiast op reageerde. 

Er is voor beide paddestoeltjes een om- 
geving nodig die steeds zeldzamer wordt. Bij het 
verwijderen van de bovenlaag in het Wisselsche 
Veen is met succes getracht de oude zaden in de 
ondergrond een kans te geven weer te kiemen. 
Getuigen zijn onder anderen de Moeraswolfs- 
klauw en de Klokjesgentiaan. 
Misschien zijn deze paddestoelen hiervan ook een voorbeeld. Zeker is dat aan de lijst van successen voor 
het Wisselsche Veen behalve planten en insecten nu ook paddestoelen toegevoegd kunnen worden. 

Menno Boomsluiter. 



tiusHoKsr 
EXCURSIEVERSLAG V A  N 9 A PRIL 7999 
Zaterdag 9 april nain Gerard Plat ons vijven mee nam het 
landgoed Hulshorst. We troffen het dat het droog was, wel 
met een frisse wind, maar daar merk je in het bos weinig 
van. 
Gerard liet ons eerst het oude stationnetje zien met op een 
aparte plaquette een gedichtje van Gessit Achterberg. Hij, 
Gerard, had nog in de laatste trein gezeten die daar stopte. 
Nu raast ongeveer elke tien minuten een trein voorbij, en 
sainen met het verkeer van de A28 geefi dat aardig wat la- 
waai. Bij de uitleg over de Zilverbeek moesten we soms 
even wachten om Gerard te kunnen verstaan. 
De Zilverbeek, zo genoemd naar de grindbodem, had zijn 
spreng op de plaats waas nu de snelweg loopt. Weg bron 
dus, maas om toch water te krijgen groef men een aftakking 
van de Hierdense beek, sloot die aan op de Zilverbeek, en 
die levert nu continu water, dat helaas wel wat voedselrijker 
is dan het oorspronkelijke "we1"water. 
Het landgoed dat oorspronkelijk in bezit was van onder 
anderen de familie Van Meurs is nu eigendom van de ge- 
meente Nunspeet. Er staat alleen nog maar een koetshuis1 
tuinmanswoning en een aantal schuren op. 

We liepen beneden langs de beek met links en rechts wallen van ongeveer twee meter hoogte, met daarop 
geboomte van zo'n honderd jaar oud. Aan stinzeplanten staan er veel Lelietjes-van-dalen, Bonte dovene- 
tel, Holwortel en verder staan es Bosanemonen, Salomonszegel en Dalkruid. Langs de beek Dub- 
belloof en veel mossooi-ten. 

Op een open plek liet Gerard ons een boom zien met net uitgekomen knoppen die eruit 
zagen of de bladeren alleen inaar uit één helft bestonden. Na enig puzzelen bleek het een Tulpen- 
boom te zijn, waarvan er verscheidenen zijn aangeplant. 

p 
Gerard vroeg ons- en vertelde over het ontstaan van boinen: waterplanten -+ landplanten, stengel slap -+ 
groeit naar het licht, valt om en moet stevige cellen gaan vonnen, die uiteindelijk tot een stam leidden. De 
groei en het functioneren van een boom worden door Gerard uitgetekend en aan de hand van een beuk 
gedemonstreerd. Wat niet voor iedereen logisch was is dat een boom alleen aan de toppen in de lengte 
groeit en dat de aanzet van de takken dus altijd op dezelfde plaats blijft en niet mee oinhoog gaat. 

Janus liet ons de Houtskoolkorstzwam zien, die op verschillende stammen en stronken te zien was 
en ook de Berkenweerschijnzwam, in tegenstelling tot de erop gelijkende "puisten" aan een Berk die het 
inoeilijk had, waarschijnlijk ten gevolge van een virus dat veel "heksenbezems" veroorzaakte, en die op tal 
van plaatsen honderden eindknoppen tot ontwikkeling liet komen. 
Dit was op het punt waar het IVN Nunspeet al jaren zeer veel padden overzet, over de Vuurkuilweg. Dit 
jaar zevenhonderd padden, ongeveer veestig Bruine kikkers en nog eens vijfentwintig watersalamanders. 
Dit gedierte gaat steeds massaal op weg naar de vijver van het voormalig landhuis. 

De aangelegde vijver rond een wei wordt van water voorzien door de Zilverbeek. Er komen hier 
wel zeven soorten vleermuizen. Enkele soosten wonen in holle halfdode Beuken die mede dank zij ge- 
meentelijk beheer inogen blijven staan. L 

We konden ook nog een mooi, gaaf Bostnuizenlijkje bekijken, waarschijnlijk per ongeluk dood 
getrapt. Ongeveer tien centiineter lang plus nog een zeven centimeter lange staast. Bruin dekje en wit van 
onderen. In de vijver een grote snoek: ongeveer zestig centimeter lang. 

Onze wandeling voerde door een aanleg van Thuja en zeer veel Beukenlanen, rond gelegd in En- 
gelse landschapsstijl. Alle lanen moeten zo lopen dat het einde niet te zien is. Van hieruit uitzicht op de 
hoger gelegen enk en het vooimalige huis van Nico Tinbergen. 
In het oude bosgedeelte zijn de percelen rechthoekig en soms staat het hout op rabatten. Er staat veel hulst, 
wat de verklaring is van de naain "Hulshorst" (horsst een hoger gelegen gebied). Ook stonden er Inlandse 
vogelkers en geënte kastanjes. Aan de hand van de vluchten hiervan en van de talloze beukenopslag ver- 
telde Gerard over onder anderen de tweezaadlobbigen. Eerst wordt de vrucht met één woi-tel in de grond 
verankerd en daarna gaat de stengel pas groeien, Honderden gaan er na een paar jaar weer te gronde; een 



enkele, die licht en ruiinte en woedsel kri.igt, kan verder groeien. Zo inoet het ook, anders zoti de inoeder- l 

booin te veel concurrente krijgen. l 
I 

Bij de oude Zuiderzeestraatweg aangekomen, bij de honderd jaar oude Wilhelininalinde, liet Ge- 
rard ons zien hoe de vleet~nuizen en het andere, kleiner gedierte van uit het vooruitgeschoven bos van de 
"Essenburg", ten noorden van de straatweg langs ecologische verbindingszones naar de Veluwe trekt. 

l 
1 

Op de terugwandeling kwainen we langs de voormalige stallen van de bereden politie. Langs het 
l klinkerwegie staan schitterende oude Eiken, Beuken en Platanen. Ze 

groeien alleinaal naar de ene "lichte" kant en inoeten in hun staininen 
extra houtbundels aanmaken otn staande te blijven. Heel duidelijk te 
zien. 

Over de Vuurkuilweg heen het zo geheten "Vati Meursweggetje" 
op. Dit inet handgevormde 1Jsselsteent-les geplaveide pad. dat enkele 
jaren geleden weer in oude staat hersteld is. was vroeger het rijtuigpad 
naar het station. Op de grond onder en op de wallen groeit veel bloeiende Klimopbladige ereprijs 
Kliinopbladige ereprijs en ook een Peterselievlier. 

We eindigen bi-i een opgeworpen hoogte waar ooit een theekoepeltje heeft gestaan en waar een 
veelstainmige Beuk geplant is. die nu in de volksinond ITer,qee/-mij-nlei heet. 

Dit uitgestrekte wandelgebied is vrij toegankelijk. Helaas ontbrak ons de tijd oin in het restaurarit 
bij het stationnetje nog wat te drinken. 
Een fi-ine en waardevolle wandeling en vanuit Epe inaar tweeëntwintig kilometer. Nog eens doen, dus. 

Marianne Faber. 

Hulshorst, als vergeten ijzer 
is l u i  naam, binnen de dennen 
en de bittere confieren, 
roes t %w statíon; 
waar de spoortrein naar het noorden 
met een goduerlaten knars 
s tilhoudt, niemand uitlaat 
niemand inlaat, o minuten, 
dat ik hoor het weinig waaien 
als een oeroude legende 
uit Uur bossen: barse bende 
rovers, rans en ruw 
uit het witte Wduuihart. 



VROEGE VOGELS VIS A V15 
18 APRIL 1999 

Het was wel even anders, deze "Vroege Vogels", 
want bij ons is het traditie daar in zondagse luilak- 
tijd, comfortabel in bed naar te liggen luisteren. 
Ditmaal ging ik vroeg uit de veren en op pad, zó 
vroeg dat er onderweg van huis naar de Berghoeve 
niet één levende ziel te bekennen was, niet in een 
auto, noch op een fiets noch loslopend. Pas op de 
Boerweg liepen twee hondenuitlaters, maar een 
metertje of honderd verder was het opeens een en al 
bedrijvigheid. 
Zoals iedereen ook in de krant heeft kunnen lezen 
draaide de uitzending ditmaal voor het grootste 
deel om Het Geldersch Landschap, waar onder 
anderen ons Wisselsch Veen onder valt. 
Ofschoon het erg leuk was om nu ook eens te zien 

wat je normaliter alleen maar hoort, leek het me eigenlijk nog leuker oin met de neus op het buitengebeu- 
ren te staan, waar mensen van de "vissenclub" De Prik actief waren en over hun activiteiten vertelden. En 
waar Willem Kolvoort - naar ik begrepen heb vergeefs - zich mèt camera in een half metertje beekwater 
onderdompelde, op zoek naar Elritsen. 
In Natuurklanken nummer 1 van dit jaar staat van alles te lezen over zijn bijzondere hobby en het vernufti- 
ge instrumentarium dat hij ervoor uitgedacht- en in elkaar gezet heeft. 

Terwijl ze buiten - in de letterlijke zin - druk aan het modderen waren, waarvan wij via een recht- 
streekse radioverbinding een levendig beeld kregen, waren in de Berghoeve schitterende dia's te zien van 
onder meer eerdere expedities onder water. 
En over die dia's gesproken, het was eigenlijk erg jammer dat de omstandigheden met zich meebrachten 
dat ze niet goed tot hun recht kwamen; je zou er echt voor moeten gaan zitten, want ze waren subliem. 
Niet alleen van onder de waterspiegel, maar ook van een eind daarboven, waar de "IJsvogels van Jan van 
Duinen" zich plegen op te houden. Een absoluut schitterende serie -jammer, nogmaals doodjammer dat er 
af en toe zelfs groepjes mensen voor het beeldscherm met elkaar gingen staan oreren. Maar dat was wel ná 
de uitzending, want het was werkelijk opvallend hoe keurig en gedisciplineerd we ons tiJdens de uitzen- 
ding gedroegen, met ons honderden. 

Uit het vermelden van IJsvogels moge blijken dat Jan van Duinen één van de medesprekers was in 
deze aflevering van Vroege Vogels, evenals Henk Menke en Mevrouw Pijl, directeur van Het Geldersch 
Landschap. 

De opkomst voor de aansluitende excursies was zo groot, dat er alleen voor de ochtendwandelin- 
gen al zeven gidsen nodig waren Ik hoorde dat er 's ochtends honderddertig mensen aanwezig waren, en 
's iniddags honderdnegentig! 
Het was lekker fris weer, met zon en zonder regen. Voor de nattigheid zorgde de bodem wel, maar dat 
wisten we van te voren. 

Excursies in het Wisselsche Veen zijn al zo vaak beschreven zijn, dat ik een opsoinining van de 
gevolgde laantjes, beken, doorsteekjes, weilanden, bosranden en wat dies meer zij, achterwege laat. 
Evenmin van groot belang, maar wel heerlijk om te horen, was de behouden terugkeer van Fitis en Zwart- 
kop en natuurlijk van de Tjif-t~af-tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf. Vlinders heb ik niet gezien - nog niet di 

eentje. Geen Mijtertjes ook, in de sprengenkop, maar wel, veel nieuwe Moeraswolfskiauwtjes, die Mia 
Leurs ons aanwees tussen prille Erica en Struikhei. Over een paar jaar zal het veldje waar we op dat mo- 
inent liepen er heel anders uitzien! 

In datzelfde gebiedje hadden Mia en Els Koopmans al eerder paddestoeltjes gevonden, klein, op 
het eerste gezicht nagenoeg zwart, inaar hoe nader je ze beschouwde, hoe inooier ze werden. Het steeltje 
was staalblauw en de hoed onder een bepaalde lichtinval iriserend diepgroen. Aanvankelijk werd gedacht 
dat hij ondergebracht kon worden in de sector Satijnzwammen, maar het onderzochte exemplaar was zo 
incoulant daar niet de vereiste sporen bij te leveren. Memo Boomsluiter ging naar de ware identiteit op 
zoek en kwam tot de opzienbarende slotsotn dat het iets buitengewoon zeer zeldzaams betrof. En dat zo- 
maar in ons Wisselsche Veen! Hij zal er een apart artikel over schrijven. 



Ook zeldzaam, en zelfs verondersteld in Nederland niet meer te bestaan, waren de massa's Lente- 
knotszwaininetjes die op sommige plekken de bodem lieleinaal bespikkelden. Ze hebben de vonn van een 
omgekeerd druppeltje. gestold en eer1 beetje uitgerekt voor het steeltje, en dit alles in priegelformaatje. De 
diameter op het royaalste punt bedraagt zo'n twee milliineterties. Door de zacht oranje kleur was het niet 
moeilijk hein op het eerste gezicht voor een bloeiend mosje te verslijten, want dat was daar ook uitbundig 
aanwezig. 

De laatste alinea teruglezend zie ik dat ik bijna overal "tje" achter heb gezet. Per ongeluk, 
maar ik laat het zo, want het schetst wel duidelijk het formaat van deze Lenteknots. 

Het voor inij nieuwe in het Wisselsche Veen was de grote brok kaalslag. Voor ieders bestwil, of zoiets. 
De specialistische wetenschappers kunnen betogen wat ze willen, inaar de aanblik van zo'n inaanland- 

., schap, waar eerst van alles tierde maakt me altijd mateloos triest. Wat een geluk dat je op "onze" leeftijd - 
en zo hier en daar uiteraard al wat door het leven geteisterd - geleerd hebt een andere kant op te kijken, als 
dat beter voelt. En met nog wat geluk erbij, kan ik straks ook nog de boeiende en bloeiende resultaten zien 
van deze . . .ja, ik noem het vooralsnog toch maar, desnoods fluisterend, kaals/achting. 

Nog even terug naar het begin en naar de eerste dia van de IJsvogel, of beter gezegd: het was een 
kransje van drie, dat men - opgepoft met bederfwerend goedje - had neergevlijd op een eertijds inodieus- 
maar bereids antiek geworden dameshoedje. Dit soort siersels is naar verluidt de directe aanleiding ge- 
weest voor het ontstaan van het instituut VOGELBESCHERMING, omdat die zotheid wezenlijk tot uitroeiing 
van bepaalde soorten dreigde te leiden. 
Het komt je heden ten dage zó absurd voor, dat je er automatisch de conclusie aan verbindt dat we toch 
wel een stuk wijzer geworden zijn. Jaintner alleen dat "WE" relatief zo'n klein groepje is. 

Maar dit verhaaltje betreft 18 april 1999 en dat was een mooie, een heel mooie en heerlijke dag! 

Micky Haselhoff-Marsman. 

Wiin van Waveren Hogervorst. 

Sprinkhaanrietzanger. 

~ X U ~  a- 
Op l inei j.1. waren elf "vroege vogels" onder wie twee toeristen om kwart 
over zes present op de parkeerplaats van het Kievitsveld, om via de zang 
van vogels - en de hulp daarbij van ondergetekende - te koinen tot herken- 
ning en vastlegging in het geheugen van soortenkennis. 
Soms hielpen de vogels zelf door hun zangposten op eenzelfde locatie te 
hebben. En dan wordt het met een beetje geduld toch wel mogelijk de 
Zwartkop. de Tuinfluiter, het Roodborstje en de Fitis, ondanks hun gelijk- 
tijdige zang, goed van elkaar te onderscheiden. 

De zon liet het in die vroege uurt-les nog afweten en dat was onmiddellijk "hoorbaar" (dus: niet-hoorbaar). 
Toch passeerden vierenveertig vogelsoorten de revue. Bepaald zomers waren de geluiden van Koekoek en 
(Inlandse) tortelduif. Ook voorjaarssyinptoinen in de vonn van Wilde eend met pulli en twee echtparen 
Nijlgans met jongen. Redelijk opvallend waren de detenninering van een "krassende" Zwarte roodstaart 
(bij de Venz-fabriek) en - grote verrassing! - het "wekkertje" van een Sprinkhaanrietzanger in een wel heél 
klein biotoopje vlak langs het fietspad rond de recreatieplas. 
Een gemengde groep Boeren- en Huiszwaluwen deed het beste hopen op territoria in de directe omgeving. 
Echt opvallend was het bijzonder goot aantal zangposten van de Zwartkop (circa twintig). 

Maar: de volhouders na negen uur vergeten nooit meer die Sprinkhaanrietzanger. 
Waannee weer eens wordt waargeinaakt dat elke excursie (ook die van vogelgeluiden in het Kievitsveld) 
verschilt van de andere op diezelfde locatie! En misschien is het nou juist dat, wat vogelen zo spannend en 
vooral boeiend maakt. 

Voeînoot: door mij zijn nu totaal honderdzes vogelsoorten op het Kievitsveld waargenomen. 



Pbntenmerkgroep oerleg t di! grenzen 
De 24" april was het zover. Tegen tienen overschreden we (tien personen on- 
der wie twee introducés) de grens met Duitsland, richting Bentheim en het bos 
"S amerott". 
Het gaat hier om een tweehonderd jaar oud bos met een zeer bijzondere on- 
derbegroeiing. Het terrein is licht glooiend met droge, maar ook zeer natte 
plekken. De natte, kalkrijke kleigrond staat borg voor een zeer afwisselende, 
rijke begroeiing. b 

Ik zal jullie niet vermoeien met een opsomming van alles wat we gezien heb- 
ben. De geïnteresseerde kan een lijst opvragen bij Mariet van Gelder." 
Dat het prachtig was kan ik jullie verzekeren. 
Het mooie weer droeg natuurlijk ook zijn 
steentje bij. 
Somtunigen hadden ook oog voor het zeer nie- 
tige. Zo was Elja van Dongen nogal lyrisch 
over een tamelijk onopvallend plantje 
(Heggevogelmnuur). Een enkeling deed daar 
wat meewarig over. 
Behalve deze Rode lijstsoort 4 vonden we uit 

oempj e,, ' deze categorie ook nog Bosbingelkruid, Donkersporig viooltje, Bosere- 
prijs, Heelkruid, Boszegge, Eenbloemig parelgras, Schedegeelster en Eenbes. 

Onze "paddestoelendeskundige" Gerard Plat wees ons op een aantal interessante paddestoelen. 
Eén soort noemde hij de Blote billenzwam. Ter plekke werden daar vraagtekens bij gezet. Thuis in het 
paddestoelenboek stond deze naam ook niet vermeld. Gerard, hoe zit dat?* 

Een enkeling had de brutaliteit om met een in Zweden gekocht schopje van Elja uit de hoorn des 
overvloeds een enkel plantje uit te graven. 

In de loop van de middag scheidde een groepje van vier zich af mn nog even het kasteel van Bent- 
heim te bezichtigen. Behalve het interieur bewonderden we daar onder anderen Muuwaren, Muurleeu- 
wenbek en in een oude lindeboom een drietal jonge Bosuilen. 

Tot slot wil ik één plant wat nader bespreken. Dat is de Eenbes (Paris yuadr@olia). Een aantal 
prachtige veldjes zagen we hiervan, hetgeen ook driftig fotografisch werd vastgelegd. Deze plant rekenen 
we tot de Leliefamilie. Het merkwaardige feit doet zich voor dat het bloeingetal vier is in plaats van drie, 
zoals bij de éénzaadlobbigen gebruikelijk is. De Latijnse naam duidt hier ook al op: par = gelijk, quadri- 
folia verwijst naar de viertalligheid: quatuor = vier, .folia = blad. De plant is een wonderwerk van syin- 
inetrie, zelfs de bladeren staan veelal in een krans van vier. Hij vormt een zeer giftige bes met vier maal 
twee zaden. In Noord-Overijssel komen we ook wel de naam Dolwortel tegen. Deze naam slaat op dol in 
de betekenis van zinneloos. Dodonaeus schreef hierover in 1644: 
' 'S~rdus beluyght, dat dit cruydt de kranchinnighe oJt Ìjdelsinnighe ende rasende menschen seer ende 
behulpelljk is. " 
In de middeleeuwen was de plant bij de medici bekend onder de naam SolanumJuriosum. De giftige bes 
werkt namelijk zwak narcotisch. In de middeleeuwen droeg men de bes bij zich om zich bij voorbaat tegen 
de pest te beschermen. De bes moest dan echter wel tussen 15 augustus en 18 september geplukt zijn, an- 
ders was men niet zeker van de goede uitwerking. 

Een bezoek aan dit bos wordt door mij w a m  aanbevolen. Het was een belevenis. 
Evert de Boer. 

* Van verschillende kanten kregen we het verzoek de / l i js nieteen af te drukken, en daar hebben we 
graag aan voldaan. 

** De redactie haast zich de paddestoelendeskundigheid van Gerard Plat recht te doen wedervaren, om 
het maar eens prachtig te zeggen. De exacte henaniing van deze tot de Slijmzwammen horende roze 
bubbeltjes is weliswaar "Rlote-hilletjeszwam", maar jullie zagen waar,schijnlijk een paar heel grote, 
dus Gemrd had toch gelijk. De wetenschappelijke naam is Lycogala epidendrum. 
Kijk, zulke dingen weet je gewoon, als je je aansluil bij de Paddestoelenwerkgroep. 

Let wel: dit is een tip van grote waarde, en er is nog plaats in die groep. 



Grote muur Slellarra holo,s/ea 
Gevlekte aronskelk Artint t?tacl~la/tini 
Heggenvogelmuur Stellaria weglec/a r.1.4 
Muskuskruid Adoxa mo.schalellina 
Bosbingelkruid Merczi~ali.~ I'erc~niil,~ r.1.4 
Donkersporig bosviooltje Ifrola rcrc-henhaehltrila 

1.1.4. 
Bosanemoon Anenione neniorosL7 
Groot springzaad Intpatlens tioll-/~~ngere 
Heggenwikke Vlclu . sq~~tmi  
Witte klaverzuring Oxula acelosella 
Speenkruid lianzincvhs fìcarla 
Bosereprijs Veronlca monlana r.1.4 
Groot heksenkruid ('rrcaea lznlelrana 
Heelkruid i;aniwla eiiro~puec~ r.1. 4. 
Bosandoorn S/act!vs . S I / I ~ ~ I I I L ~ U  

Beekpunge Veronica heccahzingn 
Japanse duizendknoop I+ùllopla japonlcu 
Gele dovenetel 1,amizim pleohdolon subsp.?? 
Eenbes I'arrs yua~l%rfi)l~a r.1.4 
Lievevrouwebedstro (;alrtrni ocl'oralilnt 
Boszegge ( arex .v.vli~ulica r. 1. 4 
Bosgierstgras M~lltini <ifiainni 
Salomonszegel I'o!ygotia/zmi nizil/!flonini 
Eenbloemig parelgras Melicaa lin!flora r.1. 4 
Slanke sleutelbloem Prinftrla elallor beschennd 
Ruwe smele Deschan~p~sra cespitosa 
Wijfjesvaren Athyrium fillx:fimma 
Tweestijlige meidoorn ( 'ru1aegzi.s Iaeitrgala 
Schedegeels ter (;agea spalhacea r. l. 4 
Smalle stekelvaren II~vop/ens carlhzisrana 
Gulden boterbloem Ranunczrlzrs aurrcorntr,s 
Bosmuur Slellaria netiiortrm r.1. 2 
Mannetjesvaren I)yopleri.s,filrx-ntm 

Dalkruid Mtrrunlhenizini h!folrrini 
Ruige veld bies 1,zrzula pilosa 
Kruipend zenegroen Ajztgu replans 
Daslook Allium ~rrsin~~tvi - beschermd 
Brunel /'minella i~ulgarrs 
1Jle zegge d rex rerrrol~7 
Pilzegge ( 'arex pllztl!f&ra 
Rankende helmbloem ('eralocapno,~ clal~iculata 
Kale jonker ( 'ircizim palus fre 
Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana 
Bosrank ( 'lernall,~ i~rlnlha 
Kantig hertshooi qvpenciim duhizivw 
Fraai hertshooi Hypericzirn pulchmni 
Hulst /lex ayt/~filittni 
Haagbeuk ( 'arprnz&,v hetulzi,~ 
Kamperfoelie 1,onrcera perrclyment~pli 
Blauwe bosbes Vaccmruni t~zyrtlllus 
Lijs terbes Sorhtis uiteziparia 
Spaanse aak Acer carripestre 
Pij pens troo tje Mollnru caerulea 
Dagskoekoeksbloem Silene d~oica 
Grasmuur Slellaria gramrnea 
Moeras-vergeet-mij-niet Mj~osolis scorplo~de~s 
Wolfspoot 1,vcophzi.s etnropaezns 
Watermunt Mentha aqualrca 
Engelwortel Angelica .yylivs/ri.s 

En verder: Rimpelmos, Thujamos, Snavelmos (?) 
Kikkers en een Citroenvlinder. 
Vogels: Pazanthen, Buizerd, Zwartkop. 
Paddestoelen: wimperzwam op dood takje, 
knoopzwam op dode Eik 

en: 
Blote bilietjeszwam I,uvcogala epidenclrum 

NOG VANMIDDAG 
ZO ZEI ZE 

WAS EEN BIJ 
OP NAAR NAND GAAN ZITTEN 

EN NAP DAAR RUSTIG GEWACHT 
ZO ZEI ZE MIJ 

EN ZO NAD ZE GEDACHT 
DA T MET DE ZONNEWA RMTE 

EN D€ WARMTE VAN M A R  HAND 
NOG EVEN 

EEN KORT LEEN 
GELUKKIG 

WA T LANGER MOCHT DUREN. 

MAURICE BROUWERS. 



Het Insectenwerkgroepje kan een heel mooi programma in elkaar zetten, 
maar we zijn altijd afhankelijk van het weer. Zaterdag 15 mei was het droog 
en af en toe was er een beetje zon, maar er stond een gemeen koude noord- 
westenwind. Gelukkig lagen de poeltjes wamaar we gingen kijken aan de 
oostkant van het Kloosterbos en daar waren we dus uit de wind. 
Het voordeel van met een groep gaan is niet alleen dat je ineer ziet, je hebt 
ook ineer kans iets op naam te brengen. We zagen een aantal juffers en li- 'I 

bellen: de Variabele waterjuffer, Vuurjuffer en de Bruine korenbout (zie ook 
het artikel "Leren kijken naar libellen" elders in dit blad). 
Ons idee om aan bomen en struiken te schudden en daaronder een onderste- 
boven gehouden geopende paraplu te houden leverde niet veel op. 
Dik Koopmans vond wel een besgalletje, behorend bij de galwesp met de 

naam Neuroterus quercusbaccamcm. Deze heeft een interessante levenscyclus: hij veroorzaakt in de herfst 
lensgalletjes op eikenbladeren, die dan op de grond vallen. De larven in die galletjes overwinteren en ver- 
poppen in maart van het volgend jaar. De imago's, die nog diezelfde maand uitkomen, zijn parthenogene- 
tische vrouwtjes, wat wil zeggen dat ze geboren zijn uit onbevruchte eitjes. Zij zetten hun eieren af op de 
knoppen van Eiken en veroorzaken daarmee de kogelvormige besgallen op jonge bladeren en op katjes. 
Uit die gallen komen in juni vrouwelijke en mannelijke galwespjes, waarna de ingewikkelde levenscyclus 
opnieuw kan beginnen. 

We vonden enkele kevers: Roodkopvuurkever, Oranje aaskever, Brandnetelsnuitkevers, Zwart 
soldaatje en een Veertienstippelig lieveheersbeestje. 
Last but not least en niet eens een insect was een strekspin, waarschijnlijk Tetragnatha nigrita. Strekspin- 
nen hebben een staafvormig lichaam en bij gevaar strekken ze twee paar poten dicht bij elkaar naar voren 
en de achterste paren naar achteren. Zo lijken ze op een twijg of een halm - dus een camouflagehouding. 

Ondanks ongunstig weer hebben we een gezellige middag gehad. Het was ons opnieuw opgevallen 
hoe divers het leven is waar de meeste mensen haast nooit iets van zien. 

Hilary Jellema. 

U zit een verhaaltje of een verslag te schrtjven. Het gaat lekker: de zinnen rrjen zich moeiteloos 
aaneen en het lijk wel of de tekst zichzelfstuurt. 

Maar . . . . rond die teht waart iets gluiperigs, iets stiekems. Het zorgt er terdege voor uit IJw ge- 
zichtsveld te blijven, maar anders zou U waarschijnlijk zien dat het een paar valse gifooues en een ho- 
nend lachje heeft, althans, zo zie ik het rwonsteroje voor me. 

Onder het schrijven raakt I J  een klein moment uit CIM? concentratie, en.  . . . hhp! de kleine ellen- 
deling heeft kans gezien het geschre~~ene binnen te glippen. IJ  bent zich van niets bewust, schrijjct plezierig 
verder en voltooit ntet een tevreden gevoel IJw artikel. 

Het bovenstaande slaat natuurlijk helemad nergens op, maar dit is het beeld dat er altijd in me op 
komt, als ik lees "tot onze spijt is er een foutje geslopen in . . . ." 
En zo'n ingeslopen foutje, of eigenlijk best een forse, vindt U op bladzijde 16 van de vorige Natuurklan- d 

ken in het verslag van de dialezing van Henk Menke op 21 januari j.1. Daarin staat namelijk dat de Ren- 
derklippen, Woesterberg en Koerberg zandstuifruggen zijn. Fout, fout, bijna heleinaal fout! In dit rijtje 
vallen alleen de Renderklippen onder de zandstuifruggen; de Woester- en Koerberg zijn smeltwaterrug- 
gen. 

En nu we het toch over fouten hebben: in het zomerprogramma van de insectenwerkgroep stond 
ook nog per abuis dat er op donderdag 9 augustus een excursie zou zijn. Dat is in dit blad bereids veran- 
derd in 19 augustus (9 augustus valt trouwens op een maandag). 

Een derde, heel domme slippatij op pagina 25 is het beweerde voorkomen van Sterrenkers in de 
beken van het Wisselsche Veen. Dit is een schoolvoorbeeld van vingers en ogen die sneller gaan dan het 
verstand! Onze wakkere lezertjes zullen begrijpen dat het hier om Sterrenkroos ging. 

De redactie vraagt nederig excuus aan alle beslopen feitelijkheden. 



Ce- nam t!hLl%m 
Vorig jaar kocht ik de nieuwe Libellen Veldgids- van 
Frank Bos en Marcel Wasscher, waarin alle libellensoor- 
ten van Noord- en Midden Europa zijn opgenomen, met 
prachtige foto's en ingewikkelde tekeningen. 
Toen ontdekte ik dat het in het algeineen een stuk moei- 
lijker is libellen op naain te brengen dan vlinders. 
Dit jaar kreeg ik een klein kijkertje, waarmee je ook 
dichtbij kunt zien, en het is meteen onmisbaar gebleken. 
Libellen zijn verdeeld in twee groepen: de kleintjes: de 
juffers, en de grotere soorten: de echte libellen. 
Veel van de blauwe juffers zijn heel moeilijk op naain te 
brengen en moeten vaak gevangen worden oin inet zeker- 
heid gedeterinineerd te kunnen worden. 
Onlangs was er een excursie in de Weerribben waar de 
Donkere waterjuffer (('oenagrion armafurn) was gevon- 
den. De laatste waarneming dateerde van 1956! 
Maar er zijn in onze streek een paar algeinene juffers die 

vrij makkelijk te herkennen zijn. Eén van de eerste juffers, die in april verschijnt is de Vuurjuffer 
(Pyrrhosonla nyniphz.~/a), rood en zwart, met zwarte poten. 
De enige andere kleine rode juffer is de Koraaljuffer (('eriagrion ienelli~n~) en die verschijnt pas in juni. 
Deze soort heeft oranje poten en is veel zeldzamer. Hij komt voorzover bekend alleen in Drente voor. In 
de verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen wordt gevraagd of hij helemaal van de Veluwe 
verdwenen is, dus: Wie riet een rode juffer met oranje pooqes? 

Er is ook een blauwe juffer die vrij gemakkelijk te benoemen is, de Grote roodoogjuffer 
(E~ylhromma naja,!). De naam zegt het al: ziljri rode ogen vallen op tussen de andere blauwe juffers en hij 
vliegt al van begin inei af. Hij is te vinden bij drijvende vegetatie, zoals Waterlelie of Gele plomp, en ik 
heb ze ook bij beekjes gezien In de hele Oecologische Flora zijn maar twee libellensoorten vermeld, en 
dit is er één van (onder Gele plomp). De andere vermelde soort is de zeer zeldzame Groene glazenmaker 
(Ae.shna \)iridi.!), die aangewezen is op de aanwezigheid vaii Krabbescheer. 

Zo zie je dat - anders dan bij vlinders - libellen als roofdieren in het algemeen niet afhankelijk zijn 
van een bepaalde plant, maar wel van vegetatie langs of onder het water, wat belangrijk is voor ei-afzetting 
en de ontwikkeling van de nimf. 

Onlangs was de coördinator van het libellenonderzoek van de Vlinderstichting, Rob Ketelaar, in 
Heerde. Hij was onder de indruk van de schone beekjes met kussentjes van Eendenkroos - ideaal voor de 
Mercuunvaterjuffer (('oenagrion n.ierczrrialq). Alleen . . . die is sinds 1953 niet meer waargenomen en 
het is ook een heel lastig te detennineren soort! 

Rob Ketelaar kwam om een monitoringroute uit te zetten voor de Weidebeekjuffer (lalopteryx 
~plendens). Dit is een vrij grote groene juffer en het mannetje valt op door de donkerblauwe band op de 
vleugels. Hij houdt van stromend zuurstofrijk water. 
De route loopt langs de Grift bij de Veindebrug, waar ik dit jaar de eerste twee exemplaren al heb gezien. 
Ook zag ik er een bij de Oenerbrug, Inaar die plek is minder gunstig vanwege veel schaduw. k zou graag 
andere waarneiningeii van de Weidebeekjuffer willen doorkrijgen. 

De grote libellen zijn in het algemeen makkelijker te detennineren, vooral met een kijker en als ze 
gaan zitten. Hun excellent gezichtsvermogen maakt het je onmogelijk oin heel dichtbij te koinen zonder 
hen te verjagen. 
Ik heb verschillende keren de Platbuik (1,ihellula depressu) gezien. Hij heeft een opvallende basisvlek op 
alle vleugels, het (volwassen) mannetje is blauw en het vrouwtje bruin en ze hebben allebei gele vlekjes 
langs de zijkant. 
Een andere algemene soort is de Gewone oeverlibel (Orthetrunl cacellatztm). 
Bij het Pluizenineer en het vennetje daarbi-i in de buurt heb ik veel Viervlekken (I,ihellula quadri- 
mactrlata) en ook de Venwitsnuitlibel (I,eucorrhinia ~izrhia) gezien, een zwarte libel inet rode vlekken en 
een opvallend witte snuit. 

Tijdens de insectenexcursie op 15 mei in het Kloosterbos zagen we de Bruine korenbout (I,ihel- 
lula~fì{/~~a), een rode lijstsoort, bekend van de Weerribben de omgeving vaii Deventer. 



Een andere rode lijstsoort, waarvan de aanwezigheid te verwachten is langs het Apeldoorns Ka- 
naal, is de Glassnijder (Brachton pratense). 

Determineren is belangrijk, maar ook boeiend is het gewoon te kijken naar het gedrag van libellen: 
jagen, territorium verdedigen, hun paringsgedrag, het afzetten van de eieren. 
Ik begrijp nu bijvoorbeeld dat Weidebeekjuffers een gezamenlijke slaapplaats hebben en elke dag opnieuw 
hun territorium moeten veroveren. 

Libellen houden van een ietsje wanner weer dan vlinders. Dus er is altijd een heel goed excuus om 
lekker in het zonnetje bij het water te zitten en deze prachtige dieren te bewonderen. 

Hilary Jellema. 

Spechen, Spreeuwen en E e @ m  
Tussen onze tuin en een weiland is een bosrand van elzen en een enkele Eik. In één van de dikkere 

elzen zijn verschillende spechtengaten, door de jaren heen met veel lawaai en "'gelach" gemaakt door een 
Groene specht, die jammer genoeg altijd alleen bleef. Na een poosje verdween hij dan ook, en Spreeuwen 
namen graag zijn "flatgebouw" over. 

Dit jaar was het opvallend stil rond de spechtengaten. Ik heb maar één keer 's morgens de Groene 
specht gehoord; geen vroeg broedende spreeuwen te bekennen. De reden? Een Eekhoorn. 
Ik dacht eerst dat de Eekhoorn de spechtengaten gebruikte als voorraadkast - lekker spreeuweneieren zoe- 
ken. Maar een paar dagen voor Pasen zag ik vanuit mijn bed, aan de andere kant van het huis, de Eekhoorn 
steeds naar boven en dan naar beneden rennen, en vooral belangstelling tonen voor een met Klimop over- 
dekte booin. Die werd druk bezocht door lijsters, Merels en andere vogels, voor de bessen, maar hij biedt 
ook een uitstekende nestgelegenheid. Was de Eekhoorn weer bezig met eieren zoeken? 

Een paar dagen later was mijn inan in de tuin. Ineens zag hij de Eekhoorn met een jong in de 
mond verdwijnen in de Klimopboom. Vanuit de kamer konden we daarna zien hoe moeder Eekhoorn nog 
twee keer terugging naar de spechtenbooin, nog een jong haalde, weer langs de ramen kwam en weer in de 
Klimop verdween. Toen ging ze nog een keer kijken om er zeker van te zijn dat niemand was vergeten en 
daarna ging ze heel opvallend rond de spechtenboom rennen, zoiets als "Hier ben ik en het is de bedoeling 
dat ik opval." Na alle drukte ging ze in een hoekje een eikeltje oppeuzelen. 

Enkele jaren geleden hebben wij ook een nest jonge Eekhoorns gehad. Hun nest (drey in het En- 
gels), was toen in een eendenmand die wij in een boom gehangen hadden voor de Mandarijneenden. Het 
was inaar tien meter van ons huis, maar wij wisten het pas toen de jongen groot genoeg waren om de eer- 
ste ontdekkingspogingen buiten het nest te maken. In het begin zijn het niet zulke handige klimmers en één 
viel uit de booin en had grote moeite om weer omhoog langs de gladde stam te klimmen. Na een half uur 
en veel gepiep lukte het pas. De moeder heeft ze toen ook verhuisd; dat was veel spannender. De jongen 
waren groter en bovendien had een kraai de verhuizing in de gaten en probeerde moeder en kind elke keer 
aan te vallen. Maar de Eekhoorn was steeds snel en handig genoeg om te ontsnappen. 

Zo te zien moet een moeder Eekhoorn de jongen alleen groot brengen. 
Hilary Jellema. N 

MoedérCZef& en dieze* 
Een kennis van ons stapte haar slaapkamer binnen en zag een Koolmees op haar bed zitten. Ze 

heeft nog puur wollen dekens. De Kooltnees pikte ijverig aan de wol en vloog weg met een snor van de- 
kenpluizen. 

De volgende morgen vroeg werd onze kennis wakker en ioelde pikkende bewegingen aan haar 
deken. Weer die Koolmees. Ze ging ijverig door tot ze de bek weer vol had. 
Moederliefde maakt stoutmoedig! 

Ans de h e i j s .  



Gedierte 
Ter ondersteuning van het broedende en voedende vogelvolkje - en eerlijk gezegd vooral omdat ik 

het zo leuk vind ze te blijven zien! - voer ik de vogels nog altijd bij, ook al krioelt onze tuin natuurlijk van 
de nipsjes en vliegjes en de rondslingerende zaden. We serveren alleen eersteklas universeelzaad en 
één van de inerelmoeders is er zo aan verslingerd dat ze ons er voor komt wekken. 

Op een dag kreeg ook een Bosmuis er de lucht van en zat er zich in het voerhuisje heerlijk aan te 
vergrijpen, toen een vale helemaal uitgerafelde Booinklever ook een hapje wilde halen. Hij schoot het 
huisje aan de ene kant in- en met dezelfde vaart aan de andere weer uit. Op een tak ging hij zitten kijken 
naar het begeerde voedsel en de vreemde indringer. Dichterbij . . . . en nog dichterbij. Het muisje hield 

e hem in de peiling en toen de klever nog ineer genaderd was, trippelde hij naar het dichtstbijzijnde hoekje 
en maakt zich daar even heel groot en heel lang. Weg was de Booinklever. Maar hij kwam terug en wel op 
het dak van het huisje, waarvandaan hij elke keer even over het randje naar beneden spiekte; dan weer hier 
en dan weer daar. Maar het zo fragiel ogende muisje bleef meester van het terrein, deed, zonder zijn maai 
noemswaard te onderbreken, steeds weer korte uitvallen naar de plek waar de spitse en toch zeer geduchte 
snavel verscheen, totdat de Booinklever het voorlopig maar opgaf. 

hiniddels zijn de jonge vogels uitgevlogen en er verdringen zich hele fatnilies in het huisje voor 
mijn "werkraam". De Boomklevers hebben vier jongen, de Pimpelmezen vijf, de Koolmezen . . . nou ja, 
een heleboel, de twee koppels Grote bonte specht samen drie of vier. 
En de Bosinuizen? Soms zie ik er wel vijf of zes in het huisje, kleine bruine bolletjes waarvan ik eerst 
dacht dat het weggegooide aardappels waren. 

En nu het merkwaardige: de hierarchie waar ik niets van begrijp. De muizen ruimen het veld voor 
Koolmees, Vink en Huisinus, inaar verjagen Booinklevers, Pimpelmezen en ook de zoveel forsere merels. 
Bij de de kleinere vogels lijkt er onderling sprake te zijn van persoonlijk overwicht, niet soortgebonden. 
Voor de spechten is niemand bang en die jagen ook zelden de andere vogels weg, behalve als ze hun jon- 
gen eens rustig willen voeren. Zelfs met de muizen hebben ze geen probleem en dat is wederkerig. 

Helaas is er ook één voor wie ze allemaal categorisch op de vlucht slaan en (zucht) dat ben ik, 

Micky Haselhoff-Marsman. 

NES7;YAS'TVERRASSIN GEN 
Als je in februari de nestkastjes bij je huis gaat schoonmaken is dat ineestal een kwestie van wat 

harig nestmateriaal verwijderen. Vervolgens boen je de binnenkant goed schoon en klaar is Kees. 
Dit voorjaar bleek het bij één van de mezenkastjes helemaal niet zo eenvoudig. Gewoontegetrouw 

wilde ik even kijken of er in het oude nestmateriaal nog bijzondere restjes zaten, insecten of parasieten. 
Maar dat was nu erg moeilijk. Een groot deel van het houten kastje was gevuld met een heel taai spinsel, 
dat vooral aan de wanden en het deksel zeer stijf vastgesponnen was. Geen spoor van vogelresten. 
Maar goed, met wat geweld trok ik er beetje bij beetje wat van dit haast viltige spul uit. Er zaten verras- 
sende dingen in. Veel poten, kopresten en stukjes chitine van vooral hommels. Boomhommels, zoals in 
een nestkastje verwacht kan worden. Er waren ook overwinteraars. En wel een levensgrote Wespenkonin- 
gin, die ik met veel moeite uit het spinsel los peuterde. Ze werd wakker in de warme kamer en ik stopte 
het nog trage beest gauw in een potje. Het was een zonnige dag en buiten ging ze meteen op de vleugels en 
vloog ver weg, de zon tegemoet. 

Een aantal lege popjes, zogenaamde tonnetjes van twee soorten kleine vliegjes lagen overal ver- 
spreid. Wondermooi waren twee levende Aspergehaantjes (('rioceris asparagi), heel kleine kleurige ke- 
vertjes. Zó, die overwinteren dus daar ook, dacht ik. Handig, want hier komt elk jaar hun voedselplant, de 
asperge, pal onder dit nestkastje op. De haantjes en hun larven vreten gedurende de zomer de planten fí- 
naal kaal. Niet erg - we eten toch geen asperges van die ene plant. en hij komt elk jaar weer op. 



~etens(w)aardigheden voor de jeugd 

ZOOGDIER? EEND? 1 NsEC'í ? 

Eekhoorn I 

Kijk daar vliegt een eekhoorn. Wegen? De 
Viiegende eekhoorn heeft een huidpiooi trasen 

R 

de voor- en achterpoten, die hij ab een teil kan 
spreiden tijdens de sprong van boom tot 
boom. 
Eekhoorn 11. 
De vkgende Eehhoorn m 
C%? verhaat 6 een onop- 
va\\ende ~chtbruine vlin- 
der, die met gespreide 
v\eugeb ongeveer zeven Eekhoorn I1 

centimeter meet. Hij komt in heet Nederland 
voor, maar voors\ op de veiuwe. Zijn voedser- 
planten zijn Beuken, Berken en Haae\aars. 
De naam Eekhoorn slaat op de vreemde hou- 
ding die de vijf centimeter grote, beigekieurige 
rups aanneemtab ho gestoord wordt. De "staart 
" wordt dan omhoog gestoken en de kop naar achteren gebogen. De 
rups verpopt in september en overwintert in een cocon tussen de 
b\aderen van een Beuh.In be i  verschu nt de vbder. 

Eekhoorn 111 
I n  Neder\and kennen w@ een boomeekhoorn- 
soort en we! de roodbrccine. Het hoofdvoedsel 
van dit Eekhoorntje run noten, eikeb en zaden 
van buvoorbeetd den- en sparappeb, die hu op 
een handige banier open knaagt. Paddestoeien 
staan ook op zon menu en het bekende Eek- 
hoorntjesbrood is er daar een van. A b  er een te- 
kort aan db soort voedsel is eet hij ook boom- 
knoppen. Daardoor berokkent h@ vee\ schade 
aan bomen. I n  het \ d e  voorjaar en de zomer 

eet hg ook insecten en kieinere dieren, Heiaa ook eieren en jonge 
vogeis. Om deze te pakken te krijgen knaagt hij het vlieggat van nest- 
kasten verder open. Zo'n nestkastJe benut hu dan zelf maar meteen 
ab slaapgelegenheid 

Xn de herfst \egt h@ een wintervoorraad aan. Hu houdt geen ech're 
winters\aap, maar een soort dommebiaap, waaruit hu zo nu en dan 
ontwaakt.Hij zorgt dan voor wat beweging en eet van run winter- 
voorraad.2ij n nest haakt hij hoog in een boom. 



Pij $taart I 
De Pulstaart is een 
eend van meren en 
plassen, die s winters 
naar de k a t  trekt. Hg 
zoekt voedsel even 
onder de oppervlakte 

van het water, waarbij hij op zijn kop staat. Dat wordt grondelen ge- 
a 

noemd. Het manneue, de woerd, is inc\wief tien sentimeter staart, 
totaal zesenze3tig centimeter. Het getuid van de 
woerd is een korte, hoge fiuitende roep en van 
het wüfje een schor laag gekwaak Ze broeden 
in ~candinavië en Schotland. Het mannetj e heeft 
een opval\ende choco\ade bruine kop, een witte 
borst en een streep op de zg kant van de hab. Het 
wij f j  e heeft een eenvoudig brwigespikkeid ve- 
renpaNe, dat haar, zoab b~ vee! eenden, bgna 
onzichtbaar maakt ?Udens het broeden. De PU \- 
staart broedt zeiden in Nederland. HU is e& 
doortrekker en wintergast van haif september tot eind aprii.zUn voed- 
sei bestaat uit waterplanten, insecten, weekdieren, wormen &n graan. 

Pij $taart 11. 
PU !staarten t g  n sok een vtindersoort, Met 2g n 
nachtvtinders met prachtige kleuren. Er zUn er 
noga! wat van. hebben een naar achteren 
spits toelopend achterQf en brede puntige 
vleugeb. Enke\e soorten vliegen overdag, 
maar de meesten 's avonds of $s nachts. 
Avondrood is irén van de bekendste pg\- 

',, staaden. Rose en oaij f ktebrig . 
Als j e  eenmaal de rups van deze vlinder ge- 

zien hebt, vergeet je  hem nooit meer. Ob- 
fantsrups wordt hg we\ genoemd omdat het 
voorste deel van het borststuk van de rups 
sterk versmald is en een beetje op een slurf 
u kt. Ab hu zijn kop intrekt en zijn hals laat op- 
zwellen worden de oogvlekken zichtbaar. 

LI Daarbij 6 het een flinke grote rups C%G de 
naam otifankrups post wel b~ hem. Let eens , 

op het ufistekende puntje aan zgn achterufl 
Dat hebben a\ie pgbtaartrupsen. De vlinder 
zet run eitjes af op WiQenrooaj es en Fuch- 
sia's. Verpopping vindt plaats in een w c o n  in de grond, waarin biadaf- 
va\ en aarde verwerkt zün.1n mei of j mi komen de viinders ut'. 

OSlot 
(Wordt vervsigd) , 



DE WEGGELIA 'S VAN MIREILLE 
Er lag nog sneeuw hoog in de Vogezen, toen 
we eind april met een bus naar Toscane 
reisden. Langs de autobaan in het dal bloei- 
den massa's Sleedoorns en ook Gouden 
regens tussen het uitbundig ontspruitende 
lentegroen. De hellingbossen met vooral u 

Beuken waren hoger op de bergen bruin-lila; 
de knoppen waren nog stijf gesloten. Maar 
er bloeiden tot heel hoog als triomfantelijke 
witte pluimen de Wilde kersen tussen. Ze 
dragen hun naam Boskriek heel terecht. 
Daar waar het Vogezenbos uit sparren be- 
staat waren de lichtgroen ontluikende Larik- 
sen de blikvangers. Gedurende onze hele 
verdere reis konden we van dit lentetafieel 
genieten, tot in Toscane toe. Dit alles is heel 
goed te zien uit een rijdende bus. Wat ver- 
moeiender is het, wanneer je dan ook nog op 
de primula's gaat letten die naast de vangrail 
groeien en als je dan bovendien zo graag 

II zou willen weten wat al dat andere gele en 
witte spul wel is dat voorbij schiet. 

11 Een reis inet als doel de kunst van landelijk 
Toscane is natuurlijk geen botanisch gebeuren. Van de bouwkunst, schilderkunst en ook "tuinenkunst" 
hebben we volop kunnen genieten, vooral dan zij onze zeer deskundige reisleidster. Maar toch . . . . het 
duveltje "Wist-ik" blijft ook altijd plagen, wat betreft de planten en dieren die je langs de weg ziet tijdens 
de dagelijkse busexcursie. 
De prachtige paarse Judasbomen met hun grote vlinderbloemen, die zomaar uit takken en stammen puilen 
en de even dieppaarse, overal verwilderde Judaspenning, om in dezelfde bijbelse naamgeving te blijven, 
vormden geen probleem. Palmen en cypressen zijn even zovele blikvangers. 

Ons hotelletje lag in Prunetta, een dorpje op negenhonderd meter hoogte boven Pistoia gelegen, in 
de Apennijnen. Gierzwaluwen, in Nederland bij ons vertrek nog afwezig, vlogen in grote aantallen om de 
oude daken. Maar veel bomen waren nog niet uitgelopen op deze hoogte; de bossen vertoonden hetzelfde 
beeld als die in de Vogezen, compleet met de bloeiende Boskrieken. 

Door de ligging van Prunetta moest onze bus elke dag omlaag of oinhoog over de meest kronkeli- 
ge weggetjes rijden. Bloedstollende bochtjes met die grote bus over smalle bruggeijes midden in het bos 
waren daarbij, en elke ontmoeting met een tegenligger vergde optimale stuurmanskunst van onze voortref- 
felijke chauffeur. Een tempo van niks dus, maar dat bood wel de gelegenheid af en toe een glimp op te 
vangen van de planten ter plekke. In de bossen waren dat wat Bosanemoontjes en de grote, grove bladen 
van een Nieskruidsoort. Niet het ons bekende Stinkende nieskruid, &e "Kerstroos" uit de Ardennen, dat 
was wel duidelijk. Later konden we een blad plukken en de vruchten bekijken. We kwamen er nog niet 
helemaal uit. Echte kerstroos? Wrangwortel? Thuis aan Henk Menke gevraagd: Wrangwortel! 

Waar we hoger kwamen bloeiden met witte trossen een hoefbladsoort, het Witte hoefblad. Het 6 

vormde vaak grote witte plekken in het sombere kale bos. Onze voortreffelijke reisleidster, Mireille, die 
over een ongelooflijke kennis van de historie en de kunst van Italië bleek te beschikken, bemerkte onze 
belangstelling voor de planten onderweg. "Daar weet ik absoluut niets van," zie ze, "voor mij zijn het al- 
lemaal Weggelia's." Het werd voor ons een gevleugeld woord. 

Toen we een keer al kronkelend met de bus tot heel hoog waren geklommen met als doel een ski- 
gebied te bezoeken, waren die "Weggelia's" vooral primulasoorten. Ze stonden er alle drie in de bermen 
en bossen: de Stengelloze (Printula vulgaris), met hun aardige tegen de bodem gedrukte lichtgele kussen- 
tjes, de Slanke (Primula elatior) en wat verder het bos in de Gulden sleutelbloem Primula veris). Ze wa- 
ren ook uit de rijdende bus goed te herkennen. 
Nog hoger lag nog veel sneeuw met enkele bijbehorende witte en zachtlila krokusjes langs de randen. 



Op grazige plaatsen hadden we eerder al, wat 
lager op de berg, het leuke grasje Poa alprna 
var. i?i~~ipara ontdekt, waarvan de jonge plant- 
jes al in de aartjes ontstaan; levendbarend dus. 
Een heel leuke vondst, nog veel lager op de 
berg, was die van een ander grasje, een ver- 
groot soort trilgras leek het. Heel decoratief. 
Het was inderdaad een trilgras: Hriza ntaxrn~a. 
Je ziet het wel eens verwerkt in droogboeket- 
ten. Het stond in een berm vol volop bloeiende 
Kuifhyacinth, een plant die daar overal groeit. 
De mooie blauwe bloemen bovenaan de tros 
zijn nepbloeinen. Ze dienen alleen voor het 
lokken van insecten. De onooglijke groenige 
bloeinpjes eronder bevatten stamper en meel- 
draden en ook de nectar. De bijen bezochten 
feilloos alleen deze bloetnpjes. Zij laten zich 
niet voor de gek houden. 
Het Toscaanse cultuurlandschap inet zijn heu- 
vels met hier en daar een oeroud dorp op een 
top, en zijn fantastische terrassen inet olijf- 
gaarden, wijnstokken en zijn slanke donkere 
cypressen is terecht beroemd: het is schitterend. 
Er stonden knalrode klaprozen langs de randen 
en ook de terrasjes zelf boden plaats aan een 
weelde van bloeinen. Toen we even gelegen- 
heid kregen in een grijsgroene olijfgaarde inet 

Brfza M b C l r ~  IAna  
zijn grillige zwarte staminen rond te kijken, 
bleek het gele element vooral te bestaan uit een k, i[ h y a c ,s t b 

massa Knolboterbloemen, een soort havikskruidachtige planten en een grote 
dikke coinposiet met bleekgele lintbloemen, de 7lrasperntunt delacampsi. 
Juist heel bescheiden, maar schitterend oranje bloeide de Wilde goudsbloem, vooral daar waar de bodem 
oingewoeld was geweest. Het vele wit werd gevoiind door de schennen van de schermbloein Orluya 
gra*d?jlora of  gaa al scherm. 

Maar de meest merkwaardige bloemen vond ik de grote flappen van een Aronskelk, lichtgroen of 
wit. Er was nauwelijks blad bij. Als dit er wel was bleek het een donkergroen, sterk met spierwitte aderen 
versierd Aronskelkenblad te zijn. Deze Italiaanse Aronskelk stond massaal overal in de landbouwgebieden 
en langs rominelige wegkanten. Het blad van deze soort, zo las ik later, komt al in de herfst tevoorschijn 
en verdwijnt in de loop van het voorjaar. 

Er scheen een heerlijk zonnetje toen we de officieel geplande wandeling naar een uitzichtspunt 
liepen. Een muurtje langs het pad bood veel moois: Muurhagedis-je, een grote Sinaragdhagedis en zelfs een 
slang lieten zich zien. Veel Venusnavel en een kleine saxifragasoort die nog niet bloeide, veel Ruige 
scheefkelk (Sedtlnt dasyphyllunt), een dikbladige vetkruidsoort, Schub- en Steenbreekvarens, prachtige 
levermossen en verder diverse "Weggelia'tjes" waar we zonder boekje niet uitkwamen. 

Een bezoek aan een echte oude Italiaanse tuin in Collodi leverde een leuk botanisch detail: In een 
vochtige nis, waarin een blote Venus probeerde de tand des tijds te doorstaan, groeide zeer weelderig het 

t> varentje Venushaar. 
Grote blauwzwarte Houtbijen vlogen op de Blauwe regen bij het inuseumpje van Leonardo da Vinci; een 
Koningspage zeilde voorbij in de tuin van een oud wijnkasteel en een andere vertoonde zijn territoriwrnge- 
drag door de wandelaars aan te vliegen op een zonnig pad. Het ene Oranjetipje dat we zagen zal wel gebo- 
ren zijn op de vele Look-zonder-look ter plaatse. 
Het weer werkte die week niet mee. zodat we weinig andere insecten hebben gezien, maar ja, je kunt niet 

' 

alles hebben. 
Mireille, bedankt voor de vele Weggelia'tjes, bekend en onbekend, die we in 
Toscane ontdekten, tijdens die prachtige kunstreis, eind april 1999. 

Els Koopmans-Groimé 



alwéér e e n  liefde op het eerste gezich+ 

"Aan het eind van de zomer is het zeewater daar negenentwintig 
graden," had Joop me keer op keer bezworen. Wat ik ine daarbij 
kon voorstellen inaakte een tweede bezoek aan het mooie en 
lieve eiland Sardinië nog meer de moeite waard! Te meer daar 
we, half september 1998, op de morgen van ons vertrek 7 O C. d 

aflazen op de buitenthennoineter! 
We waren eind mei van dat jaar voor het eerst op Sardinië ge- 
weest, en hoe kort ons verblijf toen ook was, we hadden toch al 
een gevoel van "weer naar huis gaan", toen we van Cagliari naar 
onze verblijfplaats in Pula reden. 
We wisten al zo'n beetje wat we langs de weg konden venvach- 
ten. Eerst de baai met Flamingo's. Hoeveel zouden het er nu 
wezen? Vorige keer waren er maar een paar kleine groepjes, 
koppels of eenlingen - hooguit tien "per keer". 
Dat was nu wel even anders; honderden waren er! Nagenoeg 
witte vogels, niet van die rode langoesten, zoals in Bonaire. Op 
de vleugels was wel enige tekening te zien, vegen in helder 
oranjerood - bij de één nadrukkelijker en royaler aangebracht 

dan bij de andere, maar wel snorkten ze ook hier in de Bonariaanse toonzetting. Ik kon er niet achter ko- 
men of deze vogels hier de hele winter zouden blijven; niemand aan wie ik het vroeg kon daar duidelijk- 
heid over geven. Andere trekvogels zagen we niet, of we herkenden ze niet als zodanig. 

Onderweg werden we al meteen pijnlijk geconfronteerd met de gevolgen van de afgelopen hete, 
droge zomer '98, waar we - op Internet - al zoveel van gezien hadden. De uitbundig bloeiende Bougain- 
ville van vier inaanden terug had nu alle kleur verloren, zelfs het groen. De Oleanders waren er niet beter 
aan toe. De straffe wind maakte dat ze op een naargeestige rasperige manier ritselden, een geluid dat ons 
praktisch de hele rit vergezelde. Troosteloos. 

Gelukkig was het in tuin die bij ons logeeradreshoorde een stuk beter. Maar daar werd Moeder 
Natuur dan ook van moment tot moment haarfijn in de gaten gehouden en op haar wenken bediend. 

De Aardbeibomen, die we in het voorjaar met mooie roze urntjes hadden zien bloeien, droegen nu 
halfiijpe tot bloedrode vruchten, die lang niet zo lekker zijn als ze eruit zien. Mischien inaar goed, want ze 
bepalen wel voor een groot deel de decoratieve waarde van de bomen, of eigenlijk heesters. De beschrij- 
ving van deze vruchtjes, die ik me nog herinnerde van het voorjaar, luidt: wrattig. Niets is minder waar! 
Ze hebben het allersnoezigste, héél fijne kippetjesvel. In satijnglans, zodra h 

De Mirte voor onze deur had voor de tweede keer dit jaar bloe- 
metjes. En de nog bleke bessen, die er nu ook aan zaten, verschilden 
uiterlijk niet eens zo erg veel van de knoppen, waarmee alles begonnen 
was. De tuinman zei dat het niet vaak voorkwam dat knoppen, bessen en 
bloemen gelijktijdig aan één struik zaten, maar volgens mij zag het pas, 
toen ik hem erop attent maakte. 
Het valt me elke keer weer op dat de mensen in Italië aan wie ik dingen 
over bloemetjes en beestjes vraag, zich erover verbazen dat ik er iets over 
weten wil. Het lijkt wel of zij niets anders begeren dan ervan te genieten. 

Als hommage aan "onze" Mirte voelden we ons geroepen een 
fles van de in Sardinië erg populaire Mirtelikeur te kopen. Lekker vinden 
we het niet, "maar," zeiden we, "de hommage, daar gaat het om." 

Er bloeide heel veel Lantana in alle mogelijke kleuren, tot vreug- 
de van iets wat ik aanvankelijk voor Kolibrievlinders aanzag, maar dat 
bleek op een insectenwerkgroepmiddag later in het jaar een dwaling: deze ~ ~ L v + E  
Sardijnse waren veel te klein. Hoe ze ook heten mogen, ze zijn gek op Lantana, en die is tot hun geluk ook 
verwilderd over het hele eiland te vinden. 

Ook Distelvlinders voelden zich er zeer door aangetrokken; ze zaten bij vele tientallen rond het 
Lantana-omzoomde terrasje bij de vijver. Ik vertelde Joop van hun fijnzinnige Engelse naam, "Painted 
Lady". De meesten zagen er al een beetje afgekloven uit, en Joop maakte er prompt ~ainted Lady van. 



Overigens bracht die vijver me prompt weer de eerste overnachting in mei voor de geest. Toen 
werden we uit onze eerste slaap gewekt door een erbannelijk lawaai. Eerst dachten we dat er ijzeren stoe- 
len met veel geweld over een stenen vloer geschoven werden, maar dat slepende gekrijs ging via een on- 
derdrukt geborrel over in een troin~nelvliesverscheurend geblaat, dat tenslotte vals rochelend wegstierf. 
Wat we niet allemaal gisten, in de minuut stilte die daarop volgde! En toen ging de herrie verder; iets or- 
dentelijker nu, ofschoon het toch nog steeds sterk deed denken aan een onmuzikaal persoon die verschil- 
lende gecompliceerde blaasinstrumenten aan het uitproberen was. We kwamen tot de conclusie dat het 
niets anders kon zijn dan een kikker. 
Maar het was wel een vreemdsoortige, en hij vergastte ons gedurende ons hele verblijf op zijn gebler! 

<PI 

We zagen hein de volgende morgen in een pol parapluplanten op een eilandje in de vijver. Niet echt goed, 
want zodra je je kijker gericht had, kroop hij weer verder weg. We zagen wel dat het een kanjer was, zo 
dik als een inansvuist, meer groen dan bruin, met een lichtblauwe onderkin- en buik vol zoinersproeten. 

Het verwonderde ine dat één perk in de tuin, met lila verbena's, zoveel meer vlinderbezoek had 
dan de brede strook van dezelfde bloemen, nauwelijks tien meter verder. Het was zo'n opmerkelijk ver- 
schil, dat ik op een gegeven moment wel tot de ontdekking moest komen, dat het helemaal dezelfde bloe- 
men niet waren, al leek dat op het eerste gezicht wel zo. In het perk stond een kruipende, of in elk geval 
heel laag blijvende Buddlejasoort, de Buddleja davidirii. Ik moet er hier ook eens naar op zoek gaan. 

Er was verder een bijzonder rijkbloeiende rozeinarijn, met zware akangende bloeiende takken, 
wel tot anderhalve meter lang, die her en der in gemetselde bloembakken weelderig hingen te wezen. 
Ik zag ze ook, en nauwelijks ininder uitbundig, op de kale rotsgrond q in de maquis groeien. Hier in 
Nederland lijken ze nu ook in zwang te komen, en terecht. 

Alweer op de Lantana zaten altijd bijtjes of wespen of zweefvliegen die in plaats van geellzwart 
witlzwart gestreept waren, en witte maskers droegen. Ze waren lekker wollig, vooral op de buikjes. De 
Melecta luctuosa, een koekoeksbij die in mijn boekje staat, lijkt er wel een beetje op, inaar deze beestjes 
hadden doorlopende banden over het lichaam, niet onderbroken. En ze waren uitgesproken mollig. 

Had ik ine eerder in het jaar de ogen uitgekeken op de schitterende combinatie van Houtbijen en 
papavers, nu boden deze dieren in hun glanzend paarsblauw opnieuw een prachtig plaatje, samen met de 
cyclaamkleurige Portulakken, die zich langs de stranden over de zandwalletjes stortten. 

We hadden in het voorjaar op een wat grotere tocht landinwaarts gezien dat de Oleanders op Sar- 
dinië ware wouden kunnen vormen. Er waren hele stukken bergrug mee begroeid- en kilometers lange 
kloven door opgevuld. Als je van de weg omlaag keek naar die bolderende, in alle voorkomende kleuren 
bloeiende bomen in de diepte, kon je je niet voorstellen dat er zoiets moois bestond, waar zo weinig inen- 
sen van wisten. 
Er is mij als kind altijd geleerd dat je nooit oleanderhout mocht verbranden vanwege het hoge gifgehalte. 
Het inademen van de rook zou gevaarlijk zijn. "Laat hier maar nooit een bosbrand komen!" was mijn eer- 
ste gedachte, toen ik daar stond neer te kijken op die bloeiende pracht. 
Ai-ai . . . . . en toen we er in september weer waren, waren alle Oleanders verkoold, verast, weg. We voel- 
den ons echt een beetje verslagen bij de confrontatie met al die geblakerde armoe. 
Later hoorden we dat deze, en nog veel ineer andere branden inoedwillig worden aangestoken door men- 
sen, die om welke reden dan ook geen genoegen kunnen nemen met een of ander overheidsbesluit. Een 
botte manier oin zich te wreken. 
Bij de pomp waar we altijd benzine tankten, omdat die beheerd werd door twee prachtfiguren (inoeder en 
dochter, rijp voor top-cabaret!) kregen we dit verhaal bevestigd. 
"En ze begrijpen niet dat het niet eens zozeer andermans- maar toch ook hun eigen land is dat ze ruïne- 
ren," zei Moeders. En een beetje treurig voegde ze eraan toe: "Vroeger waren wij, Sardijnen, aardige men- 

>D sen. Maar nu komt er steeds ineer slechts in onze karakters, en het komt van beneden af, van de jongeren, 
die steeds minder waarderen en steeds meer eisen." 

Een andere keer had ze ook nog een mooie uitspraak. Ik vroeg of er giftige slangen op het eiland 
waren. "Slangen? Die hebben we hier niet," zei ze beslist Ik wist zeker van wel - had het zelf gezien, en 
dat zei ik ook. "Hier op Sardegna? Nou ja, misschien één of twee . . . . " "Die ben ik dan allebei tegenge- 
komen," zei ik. "En hebben ze je gebeten?" "Nee, natuurlijk niet!" "Nee, natuurlijk niet! " herhaalde ze, en 
toen, bepaald bezwerend: "Slangen zijn niet gevaarlijk en, zoals ik al zei: mensen zijn hier veel giftiger." 

En toch gaan we het er weer op wagen, als het opnieuw september geworden is, want we hebben 
er alleen maar leuke en lieve mensen ontmoet en er bestaan nog veel meer Sardijnse beestjes en bloemetjes 
dan we gezien hebben. En misschien is het zeewater dan ook negenentwintig graden, want vorige keer 
kwam het niet hoger dan tweeëntwintig, en dat vond ik niet (h)eerlijk. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



Een vroege lentedag. 
De eerste Citroenvlinders, Dagpauwogen, Kleine vossen en zelfs een Gehddcelde aurelia zijn al- 

weer uit hun winterschuilplaatsen gekomen, als ik op 15 maart eindelijk weer richting Wissel fiets. 
Het is mooi weer en als ik onderweg "mijn" eerste Tjiftjaf hoor, is het lentegevoel compleet. Ook in het 
Wisselsche Veen, nu twee inaal een Tjiftjafje. Het lijkt wel of ai die vogeltjes ineens tegelijk zijn aange- 

U 

komen uit het verre Afrika. Of waren ze er al eerder en reageren ze nu allemaal op elkaars gezang? 
De luide zang met steeds herhalingen van de strofen is van de Zanglijsters. Die zitten vooral in de 

bosranden rondom het veld. 
Tussen de geluiden van Roodborstjes, Vinken, Merels en rond- 
vliegende Kneutjes hoor ik nu ook die van een troepje Puttertjes. 
Ze buitelen door de oude Elzen. Hun geluid is vertrouwd, al zie 
je ze hier niet zo vaak. Maar het klinkt hetzelfde als dat van hun 
vele soortgenoten op de campings, onder anderen in Duitsland 

, en Frankrijk. 's Zomers zijn ze daar altijd aanwezig. Voor mij 
b., dus een zomers geluid in maart. 

\ De twee vaste Blauwe reigers verkeren ook in een opgewonden 
L stemming. Ze vliegen laag over de plasjes achter elkaar aan met 
t 

een vreemd brommend geluid, dat ik nooit eerder van ze hoorde. 
Waar werk is uitgevoerd aan de Verloren beek nabij de Woes- 
terbergweg (er werd een beschoeiing van hout in de bocht aan- 

gebracht) liggen dikke, keiharde brokken ijzeroer, een echt in onze Veluwse bodem gevormd gesteente. 
Vroeger werd er ook werkelijk ijzer uit gewonnen. Die ijzerwinning op de Veluwe heeft al in de Middel- 
eeuwen heel veel bos gekost. In houtskoolbranderijen werd er houtskool van gemaakt, onder anderen no- 
dig voor de primitieve hoogovens. - 

Op enkele akkers i; men nu met ploegen begonnen. Eindelijk kan het: de grond was nog steeds erg 
nat door de vele regens van winter en het vroege voorjaar. Veel kiezelsteentjes steken wit af tegen de 
donkere, natte grond van de akkers. Ze duiden op een zuidelijke herkomst van het zand hier, aangevoerd 
door de rivieren uit Zuid-Europa, al lang voor de ijstijd. 

Bij de kleine cascade van de Verloren beek "staat" een aantal stekelbaarsjes, zo te zien van de 
tiendoornige soort, tegen de stroom in. 

De Elzen zijn uitgebloeid; aan de rand van het natte veld langs de beek zijn de stobben nog niet 
gerooid. Lopen die niet weer uit? 

Ik zoek het zandige stuk bij de Boerweg op, de andere terreinen zijn door het vele water nog 
moeilijk toegankelijk. Een zwarte mierensoort is actief bij de houtstronk waar ik mijn fiets tegen zet. 
Straks oppassen dat ze niet over mijn stuur wandelen, als ik terug kom, e11 een steek krijg. 
Het is hier achter de bosjes een fijn beschut stukje, inet een overgang van hoog en droog naar lager en nat. 
Je ziet hier eerder dan elders activiteiten van insecten. De zon kom na wat bewolking weer tevoorschijn. In 
het natte stuk, dat aan de paaardenwei van de Berghoeve grenst staan mooie rozetten van de Kale jonker. 
Je zou ze zó als motief voor een roosvenster kunnen gebruiken. Grappig dat daar later in het jaar die hoge 
kale distelstengels uit omhoog groeien. 
Er zijn hier ook veel jonge, nog heel donkere Struikheideplantjes en de Dopheide, ook nog heel klein, ei 

groeit in de natste stukken. 's Zomers staat in deze hoek ook Blauwe knoop te bloeien, naast de vele Moe- 
rasrolklaver. Piepjonge plantjes komen ervan op, net als van de Schapenzuring. Een enkele Paardebloem 
heeft al een bloeinknop ontwikkeld. 

De wilger, die op de grens van wei en biezenveld zijn opgeslagen bloeien volop. Er zijn gele en 
groene bloeiers bij, mannelijke en vrouwelijke booinpjes dus, zo uit de verte bezien. Leuk om even te gaan 
kijken of er wilde bijtjes en hommels op afgekomen zijn. Vergeet dat maar, ik zak tot over mijn enkels in 
de natte, bemoste grond, waar overal water in zichtbaar is. Laarzen waren nu wel handig geweest. 

Het aantal verse molshopen langs de zandige bosrand lijkt wel steeds toe te nemen. Grappig is het 
te zien, dat de grond die de Mollen omhoog gewerkt hebben, als dikke natte rollen over de bulten ver- 
spreid ligt. Ze hebben de vorm van de natte gangen waaruit ze gekomen zijn nog voor een deel behouden! 
Een forse vossendrol ligt bovenop zo'n "rollenberg". 



Ik geniet van de vele tinten van de mossen, die hier op de 
grens van droog naar nat zand groeien. Heel fraai zijn de plekken 
waar mos rode, zogenaamde antheridiJiënbekertjes heeft gevormd. 
Met die honderden rossige sterretjes, elk in een stervormig groen 
bladkransje vormt het rode plekken tussen de andere mossoorten. 
Het is een haarmossoort. Ik houd het, na determinatie, op Zand- 
haarmos Polytrichzrril ~jttniperintrn~). Mossen vind ik nog steeds 
een moeilijke groep. Als er straks sporenkapsels verschijnen wordt 
het misschien wat duidelijker. In elk geval vormen de vele mossen . 
hier een gevarieerd tapijt van tinten op de bodein. 

V 

Al speurend tussen de tnosjes zie ik een aantal paddestoel- 
tjes staan. Dat verbaast me niets met dat natte voorjaar. Maar deze 
zijn wel van een soort dat ik nooit eerder gezien heb. Van bovenaf 
gezien lijken de hoeden vlak of iets ingedeukt. Ze zijn heel donker, 2 A H D U A A R N 0 5  
haast zwart van kleur. Het hoedje is wat trechtervormig; naar de BOVEHAA B 2 1 C U T  AL5 
steel toe lopen de plaatjes duidelijk af. Maar het meest wonderlijke H 1 ,POOS V E N j T E 
is de kleur van de steeltjes; die zijn staalblauw. Ook de plaatjes 
erboven dragen een lichtblauw zweern. Ik neem wat materiaal mee tiaar huis oin op naam te brengen. 

Langs de zeer hoog staande Tongerense beek fiets en loop ik door diepe moddersporen terug. 
De knoppen van de Krentebomen gaan rekken en de Gagel zal weldra bloeien. Er staan nog inaar enkele 
zielige struikjes van, hier. Sterrenkroos vormt riu grote eilanden op het water. 

Het determineren van het paddestoelt.je thuis levert slechts vage veronderstellingen op. Ik houd het 
op een Entolomasoort, maar niets klopt voor honderd procent. Het was ook onjuist, bleek later. 
Tekenen onder vrachtautogeronk 

Na veel "onwerkbare" dagen pak ik op 25 maart mijn fietstassen vol tekenspullen. Het is 18°C en 
de lentezon zorgt voor mooi licht over het landschap. Bij de boerderijen onderweg bloeien Scilla's, narcis- 
sen en vroege tulpjes. Ik neem de Veenweg. 
Een drassig stukje langs een haaks op deze weg uitkomend waterloopje is afgeschuind en geplagd. Wordt 
hier een geleidelijke overgang van land naar water gecreëerd? 

Ik zoek weer de wanne plek achter de Boerwegbosjes op. Er zeilen inet een lichte windvlaag 
dotjes pluis van de Lisdodden over het water van een plasje. De Boerweg, die ik tot hier over het fietspad 
volgde, zag er uitzettend uit. Er zijn diepe sporen door de zandweg getrokken; velen daarvan staan vol 
water. Wat gebeurt hier? 
Dat wordt al gauw duidelijk. Met veel geronk ploegt zich een grote vrachtwagen met een enorme laadbak 
door de weg. De hele middag komen die monsters, hoog opgeladen met booinstronken voorbij. Ze halen 
de stobben op, die op de Tongerense heide zijn gerooid door de bulldozer die we hier eerder zagen. Bos 
moet heide worden, een verbinding met het nieuw gecreëerde veen. 
Die middag, als ik het landschap met de wilgjes wil gaan tekenen, zittend op mijn krukje half in het water 
dat tussen de Pijpenstrootjes omhoogkomt, is het dus niet zo rustig als anders. Toch begint onverwacht 
een Rugstreeppadje vlak voor me te ratelen. Het geluid houdt even abrupt op als het begonnen is. -.  . 

Even rondlopen om de benen te strekken. Een Citroentje vliegt langs de bosrand: 
heen, terug, heen terug. Hij patrouilleert langs "zijn" gebiedje. Een glanzende mestke- 
ver scharrelt over het zand. 
Met de kijker ontdek ik zowaar een eenzaam Dodaarsje in het verste plasje. 

DODAARC De Zandhaannosjes lijken in de lager staande zon nog roder dan eerst en er zijn weer 
nieuwe molshopen. Merkwaardig hoe die onderling van kleur verschillen! Wormen 

n genoeg om deze mijnwerkers te voeden. Op allerlei plekken liggen de kleine hoopjes uitwerpselen van 
regenwormen op het inos. 

Als mijn pastelprent bijna klaar is komt Dik, mijn echtgenoot, me opzoeken. Hij heeft vanmiddag 
op de Woesterberg iets heel bijzonders meegeinaakt. Op deze wanne inaartmiddag waren inassaal de 
graafbijtjes van de bekende kolonie daar uit de grond gekomen. Hij zag ook hoe dode exemplaren van 
deze Andrenasoort (Andrena qyneraria) door zwarte inieren naar hun nest onder een booinstronk werden 
gesleept. Er waren nog geen holletjes gemaakt. Leuk als je de geboorte van al die bijtjes net meemaakt. 

We fietsten samen naar huis. Het lawaai van de trucks was nu verstomd. 
Zomaar een middag. 

Op 1 april vangt Mia bij de plasjes aan de Boenveg een mooie loopkever. Pterostichtrs cuprea 
moet het zijn volgens het boekje. Een mooie naam voor dit rood en groen iriserende beest. "Meestal bij 
watery' staat er nog bij. Klopt dus wel 



Een ander dier dat met dit natte jaar, net als in 1998, duidelijk weer aanwezig is, is de zogenaamde 
Zwarte slak, die ook wel eens fel oranjerood kan zijn. Ze kruipen vooral rond op het halfirergane stro dat 
ooit voor de schapen bij de ingang van de wei is neergelegd. Het zijn nog maar kleine exemplaren, jonge 
dieren. Eten ze alleen dode plantenresten of ook nog levende? 

We lopen naar de spreng door de natte Pinksterbloemenwei. De Pinksterbloemen bloeien nog niet 
en het sprengenbos met zijn vele Eiken is nog kaal. 
Maar laat ik bij het gebiedje bij de Boenveg blijven, een plek die een "must" aan het worden is bij onze 
bezoeken aan Het Wisselsche Veen. Er zijn daar heel kleine holletjes van graafwespjes of -bijtjes te zien. 
De grotere met een duidelijk zandheuveltje eromheen zullen wel van inestkevers zijn. Konijnenkeutels 
genoeg hier voor ze! We zien geen enkele van deze holengravers. Wel weer het patrouillerende Citroentje " 

en een paar witjes. Een wilgje aan de rand van het bos gaat bloeien. Het is duidelijk een andere soort dan 
die heel vroege bloeiers. Het heeft kleine katjes. Er staan een inannetje en een vrouwtje vlak bij elkaar. Het 
moet (na zorgvuldige determinatie thuis) een Geoorde wilg zijn. Hij lokt wat vliegjes, maar verder zien we 
er geen insecten op. 

Dat we die dode Berk nooit opgemerkt hebben! Hij staat in de bosrand en is van boven tot onder 
bezet met Echte tonderzwammen. ~e-d ikke  hoeden hebben een wit waas van sporen bovenop. Door de 
plaatselijke thermiek in het bosje zijn de vallende sporen mee oinhoog genomen en later weer op de hoe- 
den gevallen Die witte sporen zijn een goed kenmerk bij herkenning van deze dertig jaar geleden nog zo 
zeldzame tonderzwamsoort. 

Lijsterbes en Amerikaanse vogelkers vertonen bloemknoppen. Het zal hier gauw groen worden. 
Nu zie je nog duidelijk die ene donkergroene Hulstboom in het bos staan. 

Na enig speurwerk vinden we de eerste diertjes van de Moeraswolfsklauw hun takjes over de kale 
natte plekken rond de plas uitstrekken en verder speurend koinen we nu ook één Stekelbremstruikje tegen. 
Het bloeit nog niet, maar steken doet het wel! 
Het mostapijt is nog steeds heel kleurig. 
In het verre plasje zien we geen Dodaarsje meer. Er zwemt nu een Meerkoet, die met voortdurend roepen 
zijn aanwezigheid verraadt. 
Twee Buizerds voeren al pieuwend prachtige vluchten uit boven het bos in het westen. Geluiden van 
Tjifjaf en Roodborst oin ons heen als we naar de fietsen lopen. Als verrassing zien we in het bosje nog een 
forse Boompuist, een soort slijmzwam, een inooi zilverglanzend exemplaar. 
Een voorbereiding met een verrassing. 

De Vara heeft gemeld dat ze een radio-opname van haar bekende zondagochtendprogramina 
"Vroege Vogels" vanuit ons Wisselsche Veen zal uitzenden. Dit in het kader van haar serie uitzendingen 
over "De Landschappen". Daarna moeten er excursies komen. Lodewijk Rondeboom werfk excursieleiders 
en ook ik zal zo'n publieke wandeling op inij neinen, natuurlijk inet Mia samen. 

We gaan die tocht degelijk voorbereiden en wel drie dagen voor de uitzending. Op die 15" april 
fietsen we er weer naartoe. Langs het Hazenwegje bloeien mooie pollen dotters, de Paardebloemen in de 
berm komen op gang. Madeliefjes staan open en ook de Pinksterbloeinen blijken al veel bloempjes geo- 
pend te hebben. Zouden er zondag aanstaande al Oranjetipjes vliegen? Duimen voor mooi weer inaar! 

De geploegde akkers die we passeren worden op allerlei eetbaars on- 
derzocht door een paartje Kieviten en enkele Witte kwikstaarten. Graspiepers 
en Vinken vliegen over en een Geelgors roept in een booinpje langs de weg. 

Bij het Land van Jonker, verplicht wandeldoel aanstaande zondag, 
bloeit Fluitenkruid en boterbloemen doen aarzelende pogingen hun heerlijke 
meibloei in te luiden. Kleine watereppe staat volop in het kleine beekje, samen 
met de staken van de paardenstaart die de merkwaardige naam van Lidrus 
draagt. De Stekelvarens langs de oever zijn nog ingerold. Zo'n varen lijkt net 
de staf van Sinterklaas! 
De Krenten in de beekwal bloeien en de Berken zijn gehuld in een teer licht- q o r s  
groen met een &gin van bloei. De Fitis is er nu ook in de bosjes, samen met 
de Tjiftjaf en een brutaal schetterende Winterkoning. 

Kruiend inet de fietsen over het graspad naar de spreng, ook een verplicht nummer aanstaande 
zondag, lijkt het of er een Das zijn brede poten in de modder van de trekkersporen heeft gedrukt, maar erg 
duidelijk is het niet. 

We lopen om het sprengenbosje heen voorbij de Pinksterbloemen. Hier soppen we door de natte 
wei en over het kleine planken bruggetje naar de spreng. Het is nog te kil voor vlinders. 
We ontdekken dat in de rand van het sprengenbosje nu de Gagel bloeit; zowel mannelijke als vrouwelijke 
struikjes staan er. 



Na lang speuren zien we in de kwelstrook van de beginnende beek één Mijtertje staan. Een magere 
paddestoelenoogst. Rijker aan zwaimnesi is de dode oude berk, die net als het exemplaar achter de Boer- 
weg met grote Echte tonderzwainmen begroeid is. 

Op onze weg naar het Boerwegplekje ontmoeten we Egbert de Boer, die ook zijn excursie voor 
zondag gaat voorbereiden. We tonen hem onze geliefde route achter de bosjes om en laten hem de mooie 
mosbegroeiing en de nu volop bloeiende Stekelbrem zien. 
Weer vinden we de donkere paddestoeltjes met blauwe steeltjes. We nemen er een paar voor Menno 
Booinsluiter mee. Misschien kan hij door middel van inicroscopisch onderzoek de naam vinden. 

Dan komt er weer een paddestoelenverrassing. 
Y( "Wat? Eén Mijtertje?'iijkt de natuur te willen zeggen, 

"hier staan er honderden!" Op kale vochtige plekken heb- 
ben zich glibberige donkere algenplekken gevormd. En 
daarop vinden we talloze gele paddestoeltjes. Ze lijken 
wat op Mijterties, maar het is meteen duidelijk dat het iets - - -  
anders moet zijn. Dicht bij elkaar op die algenplekken, ~ L M T E ' X \ ~ Q T S Z ~ / A ~ ~  \'?cos$ 
maar dan ook alleen daarop, staan ze bijeen, wel elk 0 Q  ALGPdELc 
exemplaartje apart. Ook weer zoiets wat ik nooit eerder 
zag. Dus: ook mee in het doosje voor Metirio. Er staan er 
zoveel dat het meenemen geen bezwaar kan zijn. 

De plasjes zitten stikvol dikkopjes. Denkelijk van Bruine kikkers en padden. Leuk voor de reigers. 
Of eten Buizerds ook amfibieën? Een feit is dat er boven het veld een Buizerd met langzame vleugelslagen 
staat te bidden. Dat zie je niet vaak. 

De Lariksen van Tongeren langs de Boenveg zijn nu prachtig lichtgroen. Het kan een mooie wan- 
deling worden, aanstaande zondag! 
De zwammetjes. 

Zaterdag belt Menno al over de zwatninetjes op de algen. Het gaat hier waarschijnlijk (later wordt 
dit bevestigd) om een knotszwamsoort en wel de Lenteknotszwam Clavulinopsis vernalis, een heel zeld- 
zame paddestoel op algen! 
Van die paddestoeltjes inet de staalblauwe steelt-ies kan hij alleen zeggen dat het zeker geen Entolomasoort 
is, zoals ik eerst dacht. Wat dan wel? Een apart stukje over al die vreemde zwaininetjes zal dit alles ver- 
tellen. 
Het Vroege Vogel-gebeuren op 17 april. 

In een bomvolle ruimte van de Berghoeve vindt de radio-opname plaats van Vroege Vogels. Be- 
halve publiek ontmoeten we natuurlijk in natura de prograininainakers. Maar ook allerlei mensen van hoog 
tot laag, die iets te maken hebben met de Stichting "Het Geldersch Landschap", die hier gastheer is. 

We snoesten inderdaad vroeg op "Half acht uiterlijk aanwezig zijn," was het parool voor die zon- 
dagmorgen. Leuk bij zoiets is natuurlijk de ontmoeting met al de mensen die inet het Wisselsche Veen en 
de Verloren beek te maken hebben. Dat waren bijvoorbeeld actieve leden van de visonderzoekclub "De 
Prik", bestuurders van de Bekenstichting, botanici en allerlei andere lieden die hier iets te doen of te zeg- 
gen hadden. Zelfs een duiker was erbij. 
Als ik nainen noem vergeet ik er vast enkele, dus daar begin ik niet aan. Wat me goed deed was het feit dat 
onze eigen KNNV-afdeling flink vertegenwoordigd was. 
Het is natuurlijk een leuk gebeuren, zo'n opname mee te maken, in dit geval met de voeten op een dikke 
laag houtschilfers gezeten. We konden de reportages horen die in het veld werden opgenomen, waar aller- 
lei mensen geïnterviewd werden. Bij de vraaggesprekken binnen waren we zelf aanwezig. Er was prachti- 
ge levende muziek door het Ainsterdains gitaarírio. 

h Enfin, wie net als wij ook vroeg op waren en thuis (of in bed) de uitzending hebben gevolgd, we- 
ten wat er alleinaal gebeurde. Het mooie satirische gedicht van Ivo de Wijs, voor deze uitzending geinaakt, 
hoop ik nog eens in handen te krijgen. Dat hoort in het Wisselsche Veen-archief. 
De excursie. 

Onze excursie, om één uur gepland, was verplaatst naar elf uur. Er waren namelijk onverwacht 
veel opgaven voor die tijd binnengekomen. Achteraf waren we daar blij om: de elf uur-excursies hadden 
mooier weer (zelfs een beetje zon) dan de middagwandelaars. We konden dus volop genieten van de kleu- 
ren in het landschap. Onze, als "korte wandeling inet veel infonnatie" aangekondigde tocht stond 
(letterlijk) uitgebreid stil bij de vogelgeluiden. We ontmoetten een "lange excursie" onder leiding van 
Bauke, die juist het sprengenbosje uit kwam duiken, toen wij naar de spreng liepen. 



~annet jesl  en vrouwtjes- wilg en -gagel werden besproken (voor velen was die tweehuizigheid totaal on- 
bekend!). We moesten uitleggen wat het verschil tussen een spreng en een bron is en zagen de pas geani- 
veerde Boerenzwaluwen over het veld scheren achter de Boenvegbosjes. 
Kinderen vingen er een kikker die ze tegelijk leuk en eng vonden. Eén deelnemer ontdekte een Groene 
zandloopkever. Het dier met zijn vervaarlijk grote kaken werd uitvoerig in een loeppotje bekeken. . 
Weer werden we geconfronteerd met de beide soorten geheimzinnige paddestoeltjes. Leuk was het, dat 
Koos Dansen van Het Geldersch Landschap, die al fotograferend (voor het kwartaalblad van Het Gel- 
dersch Landschap?) dwars door het veld op ons afliep, het eerst de Lenteknotszwammetjes vond, waar wij 
ook naar uitkeken. Ik had hem die morgen over deze bijzondere vondst verteld. We zullen er iets over 
publiceren in "Het Geldersch Landschap" op zijn verzoek. 

A 

Net zo laat als de "lange excursies" waren we weer terug op het parkeerterrein. Daar wachtte ons 
koffie met koek. Er was een aardige kraam opgesteld waar boekjes en dergelijken werden verkocht en men 
zich kon aanmelden als begunstiger van Het Geldersch Landschap, tegen een gereduceerd tarief. De mid- 
dagexcusries vertrokken alweer, veelal met dezelfde excursieleiders als die van het ochtendgebeuren. Wat 
een energie! Petje af! 
Hulde ook voor al het werk dat de vrijwilligers van het landschap hier weer verrichtten. 
Nog eens de paddestoeltjes, 

Omdat Menno vergeefs het terrein rondgelopen had en alleen met natte voeten was thuisgekomen, 
ben ik inet hem maandagavond nog even naar de goede plek gegaan oin de paddestoeltjes in hun biotoop 
te bekijken. We vonden ze gelukkig vrij gauw. Foto's gemaakt en vers materiaal verzameld en wat mij 
betreft wéér een bezoek aan een heerlijk stukje lentelandschap gebracht. 

Het resultaat van dit alles is dat we nu weten dat er in het Wisselsche Veen. in elk geval twee heel 
bijzondere paddestoeltjes groeien. Menno belde me die week heel enthousiast, ja juichend op: Dat donke- 
re paddestoeltje met het blauwe steeltje is de zeer bijzondere, uiterst zeldzame Omphalina chlorocyanea, 
een determinatie die door de grote kenners als juist is bevonden. Menno mag trots zijn op zijn determinatie 
en Het Geldersch Landschap op zo'n bijzondere vondst in haar terrein. 

Els Koopinans-Gromné 

Hilary Jellema vraagt om waarnemingen 
van de Weidebeekjuffer. 

De helderblauwe o f  -groene mannetjes zijn 

goed t e  herkennen aan de donkere vleugel- 
vlekken: bij de groenachtige wijfjes ontbre- 

ken de vlekken, maar de vleugels krijgen bij 

volwaseen exemplaren een groenachtig 
gele t i n t .  
U kunt ze melden bij Hilary o f  bij iemand 
anders van de redactie. 



VLIEGENDE ZAKKAMMETJES 
Orndat het koningsgezinde volk zich rond de viering 
schaarde, was het bos inet hetzelfde Oranjezonnetje 
voor de wandelaar gereserveerd. 
Op die zonnige 30e april zag ik de eerste Tauvlinders 
vliegen. Ze repten zich, wellicht net uit de pop ge- 
kropen, in hun zigzaggende, driftige vlucht tussen de 
bomen voort. Nachtvlinders zijn het, die best over- 
dag willen vliegen. Moeren vliegen zelfs, want net als 
alle volwassen insecten hebben ze haast om een part- 
ner te vinden en zich daasmee van de instandhouding 
van de soort te verzekeren. 
Een Tauvlinder dankt zijn naam aan het lichte syin- 
booltje, op elk der vier okerkleurige vleugels in een 
zwart rondje gevat, dat inet een beetje fantasie op de 
letter T lijkt van de Griekse letter tau. Bij het inanne- 
tie springt dat er helderder uit dan bij het vrouwtje, 
inaar wat hein vooral van haar onderscheidt zijn de 

sprieten of - zo U wilt - antennen. Ze zien eruit als zakkammetjes, maar dan moet je wel oog in oog liggen 
en door een inacro-lens loeren. 
In die antennen zetelen reukcellen, door wetenschappers op veertigduizend stuks vastgesteld. Ze hebben 
een fameus reukvermogen, afgestemd op het parfum dat het vrouwtje loslaat. 

Zij gedraagt zich veel passiever, loopt na het ontpoppen hoogstens enkele stapjes en begint zo 
snel mogelijk met het uitzenden van een geursignaal, als een soort geparfumeerde contactadvertentie. 
Haar "verstuiver" produceert feromonen in bescheiden hoeveelheden van eenkienduizendste milligram, 
dat ook nog eens door een briesje vele inalen wordt verdund. Toch bereikt het geurtje het rusteloos rond- 
vliegende kereltje dan weer in zijn linker- dan weer in zijn rechterneusvleugel, waardoor hij geregeld zijn 
route bijstuurt en zijn vlucht die grilligheid vertoont, die zo eigen is voor de soort. 
Het privé parfum heeft een bereik van enkele kilometers. 

Als de partners elkaar hebben gevonden is het lijfelijk contact snel geinaakt en dan is de rol van 
de vlinders weldra uitgespeeld. Opmerkelijk is, dat ze zelfs geen monddelen hebben om voedsel op te 
neinen, zodat hun vlinderlijk bestaan een kwestie van dagen is. 

De bevruchte eieren worden op beukenblad afgezet. De mpsjes dragen in hun eerste dagen een 
stekelig jasje. Later ontstaan er gele streepjes en dat geeft hun een brokkelig voorkoinen, waardoor ze als 
het ware in hun omgeving opgaan. 
Volgegeten zullen ze zich tenslotte onder hun voedselboom in de grond verpoppen om het volgend jaar 
deel te kunnen neinen aan hun kortstondig vlinderbestaan. 

Het zou voor een Tauvlinderkereltje veel eenvoudiger zijn om - net als de vrouwtjes - na het ont- 
poppen in hun eigen omgeving te blijven. Daar zijn immers genoeg gegadigden voor een vlinderhuwelijk 
te vinden. Of zou het zo zijn dat hij, voor de uitwisseling van de genen, zich van zijn bloedeigen familie 
moet verwijderen? Dan krijgt het rusteloos moeten vliegen overdag meerdere oorzaken: weg van zijn 
familie en haast maken voor een amoureuze ontmoeting in de korte tijd die hem nog rest. 

Aart Srnit. 

uult de sthllw en ook het vat / I n  iuli ionwbnnd .rut YIi op lul land 1 
Mat augustus nlnt hokt 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor verant- 
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnes Hetweijer-Smit; BHi=Bert Hilberink; DK=Dik Koopmans; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV.=Elly 
Vosselman; FW=Frits Witkamp; HJ=Hilary Jellema, LW=Louk Witkamp; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky 
Haselhoff-Marsman; OS=Oeti Slot 
En verder Tjada Amsterdam; Lenny Stelwagen; Gerard Koops en de Heer Zijlstra. 

Bergeend 
07/03 2 exx. Werversdijk IJssel, EKG. 
Boerenzwaluw \ i 

02/04 Eerste waarneming van u 
dit jaar, Bij huis Mussen- 
kampseweg, Heerde. HJ. 

20104 ~ a n á a l  ~oisterbrug . EV. 
v 

25/04 Eerste is terug op de Immenhof, Epe. EV. 
Bonte vliegenvanger 
13/04 Terug in de tuin. Belvedere- 

weg, Epe. MHM. 
14/04 Terug in de tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS 
25/04 Holleweg/Dellenweg, Epe LW. 
02/05 1 exx. gezien, velen gehoord. Kroondomein 

NiersenJGortel. BHi 
Boomleeuwerik 
27/03 Woesterberg, Ems. EKG 
Braamsluiper 
22/04 Tuin Belvédereweg, Epe. MHM. 
Brilduiker 
07/03 2 aa Werversdijk, IJssel. EKG. 
Buizerd 
05/03 Telkens overtrekkend ex. 

boven dorp Epe, richting 
Oost, evenals op 

13/03 dus zeer waarschijnlijk dezelfde. EKG. 
Dodaars 
18/03 1 ex. roepend in plasje 

Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
Fitis 
27/03 Terug in de tuin. Belvédereweg, Epe. MHM. 
Fluiter 
28/04 Gehoord en gezien op eigen terrein, Norel- 

holtweg, Epe. LW. 
03/05 Gehoord bij Puttekoppel, tussen Vaassen en 

Elspeet. BHi. 
Geelgors 
27/03 Woesterberg, Emst . EKG. 
Gekraagde roodstaart 
25/04 Gehoord in het heidege- 

/,- <y<>, --q> bied op de Renderklippen J;?.!.;. 

Heerde. LW. A" 

02/05 4 em. waaronder een paartje. 
Kroondomein NiersenlGortel. BHi. 

Grauwe vliegenvanger 
1 1 105 Voor het eerst weer gezien 

in de tuin, en op 
1 9/05 wordt nestmateriaal ge- 

bracht naar dezelfde plek 
waar ook vorig jaar het eerste broedsel tot 
stand kwam Belvédereweg, Epe. MHM. 

Groenpootruiter 
11/03 1 ex. laag over dorp Epe. EKG. 
Grote trap 
07/04 a en Q in Emst. Hr. Zijlstra. 
Koekoek 
24/04 Gehoord Norelholtweg, Epe. 
Kraanvogel 
28/03 2 exx. vliegend boven 

Heerder strand, Heerde. HJ. 
Kramsvogel 
24/02 25 exx. Immenhof, Epe. EV. 
Ooievaar 
18/04 Op lantaarnpaal bij de 

Wendhorst in Heerde. AHS. 
08/05 Geringd ex. Tetwolde 

bij Scherpenhof. EKG. 
Puttertje 
15/03 Wisselsche Veen, Epe, in Elzen. EKG. 
Rietgors 
18/03 Plasje Wisselsche Veen. Epe. EKG. 
Roodborsttapuit 
02/04 Paartje in de buurt van het vennetje richting 

Pluizenmeer, Heerde. HJ. 
Smient 
07/03 Veel exx. grondelend in ondiepe plassen na 
overstroming van uiterwaarden Marle. EKG. 
Tapuit 
03/05 Gezien 4 em. op kaalslag in het Kroondomein 

tussen Vaassen en Wiesel (Apeldoorn). BHi. 
Tuinfluiter 
06/04 Voor de eerste keer 

weer in onze tuin gehoord. 
Belvédereweg, Epe. MHM. 

Veldleeuwerik 
02/04 1 ex. Renderklippen, 

Weerde. HJ. 
Witte kwikstaart 
26/03 2 exx. Immenhof, Epe. EV. 
29/04 Bij de grafheuvels, Renderklippen, Epe. FW 
1 1/05 1 ex. In het bossige stuk van de Wachtelen- 

bergweg, Epe. MHM. 



Zwarte wouw 
15/05 Bij klaverblad A50 

Apeldoorn. Gerard Koops. 
Zwartkop 
07/04 Terug op zijn zomerpost. Mussenkampseweg, 

Heerde. HJ. 
08/04 Hetzelfde aan de Belvédereweg, Epe. MHM. 

i i  Aphontia sociella 
14/03 Soort wasmot, in nestkast.je; veel coconnet.jes 

al uitgevlogen (zie artikeltje hierover elders in 
dit blad). Els Koopmans-Grommé. 

08/05 Drie vlindertjes uitgekoment: 2 a 1 Q. EKG. 
Bont zandoogje 
20104 Immenhof, Epe. EV. 
27/04 Langs fietspad (oude spoorbaan) ter hoogte 

van het Norelbos. LW. 
07/05 Koerberg, Heerde, op de hei. OS. 

IJten)s/ichrrs ciryrm 
04/01 Een mooie loopkeversoort, Wisselsche Veen, 

Epe. MLIEKG. 
Weidehommel Ro~nhz~~sp'afonun 
12/03 Eerste koningin in de tuin. Epe. EKG. , 

Zandbij Andrena cineraria 
25/03 Komen massaal tevoorschijn ,,+- 

in de bekende kolonie op *x 

de Woesterberg, Emst. 
Verscheidene dode exempla- 
ren worden door Rode Bos- 
mieren hun nest ingesleept! 
Bijen nog geen holletjes ge- 
maakt, dus net uitgekomen. DK. 

27/03 Zeker 100 exx. Nu volop holletjes door 
vrouwtjes gegraven. Mannetjes vliegen woest 
heen en weer en overvallen werkende vrouw- 
tjes. EKGIML. 

29/03 Honderden exemplaren aan het graven, of ze 
hebben de holletjes al gesloten. EKG. 

Boomblauwtje Celastrina algiolz~~s 
3 1/03 Eerste maal in tuin, Epe. EKG. 
06/04 Eerste maal in tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
17/04 Tuin Norelholtweg, Epe LW 
28/04 Twijfel Misschien ook ander soort blauwtje? 

Immenof, Epe EV 
02/05 Belvédereweg, Epe MHM 
Citroenvlinder Gonepferyx rhaninr 
12/03 a Eerste ex in de tuin Epe. EKG ', - 
08/05 Immenhof, Epe EV 
Dagpauwoog Inchw io 
12/03 Eerste maal in de tuin Epe EKG 
Gehakkelde aurelia Polygoma ('-nlbztm 
14/03 Epe Tjada Amsterdam 
Groentje Ca11ophry.s rzrbr 4 
03/05 2 exx m Kroon- 

domein BHi 
Klein geaderd witje 
23/04 2 exx Imnienhof, Epe EV 
25/04 Eerste maal in tuin Norelholtweg, Epe LW 
26/04 Tuin Norelholtweg, Epe LW 
Klein koolwitje 
21/04 Tuin Norelholtweg, Epe LW 
Langsprietmot Nemophom degeerella. 
24/04 Eerste zwem onder de bloeiende Krentenbo- 

men Belvédereweg, Epe MHM 
Oranjetipje Anthochoris cnrdanunes 
2 1/04 Tuin Norelholtweg, Epe LW 
0 1/05 Tuin Belvédereweg, 

Epe. MHM. 
28/05 1 ex. Oost Raven, 

Epe. EV 
Tauvlinder Aglia tajf 
03/05 1 ex, in Kroomdomein. BHi 

Aspergehaantje (Tioceris a,s/?crr.ngi 
14/03 In nestkastje overwinterend (zie artikeltje 

elders in dit blad). EKG. 
Boomhommel Bombrcs hyp~zorrrn~ 
12/03 Eerste koningin in de tuin. Epe. EKG. 

Eekhoorn 
05/04 Moeder met tenminste drie jongen. 

Mussenkampseweg, Heerde. HJ 
Marter (Steen- of Booni-?) 
03/05 In Niersen in gemengd bos van Berk, Eik en 

Grove den. Slechts van opzij kunnen zien. 
BHi 

vos 
29/04 Stak fietspad over FW. 

Harde voor.iaarssati.inzwam Entoloma clypeatum 
april TU& Belvédireweg, 

Epe. MHM. 
05/05 Tuin Epe. Lenny 

Stelwagen. 
Mijtertje M~trr~lcrp~ri~~dosa 
15/04 1 ex. Spreng Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
Blauwgroen trechtertje Omphalina chlwocyana 
15/03 Z.Z.Z.! !! Zie het artikel 

van Menno Boomsluiter 
hierover elders in dit 
blad. MLIEKG. 

Boompuist Oligoporzrs ptychogaster 
01/04 Bosjes Boenveg, Epe. EKG. 
Doolhofzwam Ilaedalecr cluercina 
09/04 Op het Languedoc, Emst. EKG. 
Echte tondenwam ~Qnzes~fbntentnriz~s 
0 1 104 Dode, nog staande Berken 

rand van de Boerweg. 
EKG/ML. 

Gele trilzwam 7i.eniella mesenterica 
05/04 Kievitsveld, Emst. EKG. 
Lenteknotszwam Clavirlinopsis \enialis 
15/04 Wisselsche Veen, Epe. MLIEKG. 



Zwarte trilzwam Exidia glnnLizrlosa 
05/04 Kievitsveld, Ernst. EKG. 

Deens lepelblad Cochlearia dartica 
04/04 Overal langs de snelweg. EKG. 
Dotterbloem Caltha polustris 
04/04 Slootje Wisselsche Veen, Epe. EKG. 
Heidespurrie Spergula moriso?zii 
29/03 Kale stukje zand Woesterberg, Emst. EKG. 
Klein tasjeskruid Teeshlia nuLficauli,r. 
01/04 Vervangt uigebloeide Heidespume op de 

Woesterberg, Ernst. EKG. 

Pinksterbloem (,'ardomine pratensis 
april Dit jaar overal zeer algemeen. Natte 

winter? EKG. 
Stekelbrem Genista artglica 
05/03 1 ex. Wisselsche Veen, Epe. EKG. . 

9&b, .A/I&'&&, B~-&G&&] 

Hazelworm 
23/04 Bijzonderheid: dit was 

een kleintje. We hebben 4 

vaker Hazelwormen in 
de tuin gezien, maar dat B 
waren dan volwassen exemplaren. 
Sprengenweg, Heerde. MVG. 

In het vorig nurniner kwam naar aanleiding van de wijsheden die onze kleinzoon, Alexander, de- 
biteerde, de vraag aan de orde of er voor Pimpelmannetjes en Pimpelwijfjes ook een foefje bestond om ze 
alszodanig te herkennen, net zoals bij de Koolmezen. 
Het antwoord las ik in een knipsel uit Intermediair nummer 21 (1998), dat Harry van Diepen me toe- 
stuurde, en het luidt: Ja. 

Evenwel, er zijn een paar voorwaarden aan verbonden: 
* Je moet zelf een vogel zijn - dan is het verreweg het gemakkelijkst, òf: 
* Je schept de condities die het mogelijk maken ultraviolette straling zichtbaar te maken. 

Er is namelijk door Zweedse en Britse onderzoeksteams geconstateerd, dat het kuifje van de Piinpelmees- 
mannetjes, dat bij de balts nadnikkelijk wordt opgezet, veel meer ultraviolet bevat dan de hoofdtooi van 
de wijfjes. Men merkte ook nog op dat mannetjes met mooi gelijk getinte "aureooltjes" het populairst zijn 
bij de dames, en ik vind het leuk daar de voorzichtige conclusie aan te verbinden dat de fraaie kleuren van 
de vogeltjes, die voor ons mensen ook zichtbaar zijn, hoofdzakelijk dienen om ons oog te strelen . . . . . . . 

Hoe het ook zij, het ziet er niet naar uit dat ik onze kleinzoon het verschil in de Pimpelseksen op 
korte termijn zal kunnen laten zien. 

Micky Haselhoff-Marsman. 



WAARNEMINGEN 
Tel. 0578 - 613703. Contactpersoon Agnes Herweijer, 

Pelzerpark 3, 
8 162 GA Epe. 

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

VOZOVAR Algemene coördinatie Harry van Diepen, Tel. 0578 - 6 15 1 14. 
Troelstrastraat 2, 
8161 DS Epe. 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Ainifibieen, Reptielen. Als U geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neemt U 
dan contact op met Hany, 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 specialisten". 

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

Vlierstraat 6, 8 17 1 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zich dan tot Egbert. 

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

Sprengenweg 5, 8 18 1 NM Heerde. 
Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk om van alles 
op naam te brengen, neemt U dan contact op met Mariet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Crum-Hendriks Tel. 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14, 
817 1 VV Vaassen. 

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

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

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agnes Herweijer-Smit, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Vindt U het interessant om vlinders op naam te brengen en aan De Vlinderstichting door te geven, 
of neemt U graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan 
wordt het tijd om contact op te nemen met Agnes of met Els Koopinans-Gromrné. Bongerdplein 1, 
Epe. Tel. 0578 - 612083. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Bertus Hilberink, Tel. 0578 - 572713. 

Stationsstraat 28, 
817 1 BX Vaassen. 

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




