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Vóór het zakelijk gedeelte willen we even stilstaan bij het verdrietige bericht dat ons bereikte, 
betreffende het overlijden van Mevrouw Trudy Looinan. 
Ze was niet ieiiiand die op de voorgrond trad en in onze afdeling zullen er relatief weinigen zijn die 
haar persoonlijk gekend hebben, inaar ze heeft door de jaren heen wel degelijk een aanzienlijke 
bijdrage geleverd, alleen al door de waarnemingen die ze deed en doorgaf, zodat die als gegevens 
verwerkt konden worden. 

Ooka wij willen onze sympathie betuigen aan haar familie en aan allen die haar moeten inissen, 
CG wc xcnccfi kùit dlc kracht toe die ze nodig zullen hebben. 

Het KNNV-hoofdbestuur, heeft ons gewaagd in dit blad extra te wagm vvíw de 
PEJBLIEKSACTIE "VLIEGEWWAMMEN GEZOCHT!" 

Hoe meer menseri k m  deel-, koe beler de resiiltatm, uiteraard. 
U kunt voor Uw wmeiningen het bijgevoegde inlegvel g h k  en we hopen op veel reacties! 

Er k aak b r  -eigcrr *mbsitc t w r  cfez@ a&k geopad, waarop 13 UW w m ~ n i i t g e n  kunt invaenen. 
Om op de hoogte te biijven moet U eem eeri kijkje nernm op: h~:/i'w~iw.hv~niI'~li~en~wam 

Dit i n t e r ~ ~ e ~ ~ ~ ~ p p e r  is iti kt vaft R U w a  verkeerd vermeld - 
h d t  U daar rekening mee! 

9.. , ûc t , .  t, AL -.+ uuh .-,-F. een h* %~aag: keef% iein& v a  U mg iets g e d m  irret de lijs4 
"fTogds in mze Cuin" die bij N&urki&m nliimrter 2 van dit jaar zat? Ure hebben er tot op h& orn 
precies te z& twee van  mgg ge he ge^! W d  bete dm niets, maar ket m t& wel erg leuk zijn als er 
meer bimenkwarn. tvij wa-httm in spanning, 

De redactie. 

1N MEMORIAM TRUDY LOOMAN 

Op 15 augustus 2000overleed na een fatale ziekte ons lid 
~ r b d ~  Looman-Drok 

Ze werd tweeënvijftig jaar. 

Binnen de KNNV-afdeling zullen niet velen haar persoonlijk gekend hebben, bescheiden als 
ze was. 
De leden van de Insectenwerkgroep wisten echter van haar bevlogenheid ten opzichte van de 
natuur. Haar bijzondere aandacht ging uit naar vlinders. Ze kende veel dag- maar ook 
nachtvlinders en ze hield ons voortdurend op de hoogte van haar waarnemingen: de 
Oranjetipjes van het Kloosterbos bijvoorbeeld, en de zeldzame Sleedoornpages die elk jaar 
haar tuin aan de Kanaaldijk in Wapenveld bezoeken. 
Ze hielp mee met het lopen van de vlindermonitciringroute aan de Usseldijk. De 
warnemingen daar gedaan 1 4 a h  arenverkt in k t  verslag "Klooster Hulsbergen" dat onze 
KWV-afdeling het vorig jaar uitbracht. 

w t; ~uiit;n liaui eiiiliuusiabit; ~i~t;út;úeiingeii ovei haar waarnemingen missen. Met Trudy gaat 
voor ons ook veel kennis verloren. 

Vele malen groter is het verlies voor haar man en kinderen. 
We wensen hun veel sterkte bij het verwerken van het grote verdriet dat hun is overkomen 
door de ziekte en het overlijden van Trudy. 

I 

KNNV-afdel ing EpetHeerde, 
Insect-enwerkgroep. 



Terwijl veel leden aan het genieten waren van hun vakantie, is het bestuur wel degelijk bezig 
geweest. We vergaderden voor het eerst bij onze nieuwe secretaris, Margriet Maan, in haar gezellige 
huis met heel bijzondere tui11 in Veessen. 
Voor het laatst was Micky Haselhoff ais aftredend bestuurslid aanwezig. We namen met pijn h het 
hart en een gezellige fruihiimid afscheid van haar na 'zoveel jaren, vaak tot diep in de nachc werken 
voor onze vereniging. Gelukkig blijft zij in zicht door haar werkzaanlheden in de redactie van Na- 
tuwkíatlken! 

Attentie: Voortaan lopen alle bestuurspost en eventuele telefonische boodschappen 
dus via Margriet, die met enthousiasme aan haar nieuwe taak is begonnen en zich 
verrassend snel blijkt in te werken. 
U vindt haar adres en telefoonnummer op het omslagblad. 

Daar vindt u ook de gegevens van Jan Kuyper, die bereid is het penningineesterschap over te nemen 
van Jenny Sondorp, die als bijstand tot de volgende aigeineiie ledenvergadering nog gewoon lid blijft 
van het bestuur. Hoewel alle formaliteiten nog niet veivuld zijn voor de overdracht kunnen de reke- 
ningen na verschijnen van dit nutniner ai naar Jan worden gestuurd. 

Uiteraard kwamen op die zoinervergadering vele zaken aan de orde. We bespraken het pro- 
gramma van lezingen en excursies voor het komende halfjaar. 
Margriet vertelde van de plannen van de "initiatiefgroep duurzaamlieid, die in de plaats is gekomen 
van het doelgroepenoverleg. U hooit daar zeker meer over in de komende tijd. 

In 2001 bestaat de KNNV honderd jaar eii wij zullen daar zeker ook de nodige aatidaclit aan 
besteden. Wandelingeri over het Natuurpad voor belangstellenden zullen daarbij o.a. onze plaatselijke 
bijdrage zijn. 

Een heel somber bericht inoesten we verwerken, toen we hoorden,dat er grote kans bestaat,dat 
de vaste rubriek "Tussen Heuvels en Rivier" gaat verdwijnen uit de Gelderse Courant. Na 1 september 
zullen we hoogstwaarschijnlijk de zo veiîsouwde rubriek rnoete~i inissen. Voor heel veel trouwe lezers 
zal dat een teleurstelling zijn. Ook de financiële cotisequenties zijn niet gering. Bijna eenendertig jaar 
hebben Els Kooptnans en haar helpers wekelijks met groot enthousiasine alle aspecten van de natuur 
onder de aandacht gebracht van een groot publiek. Zij kregen in de loop der jaren vele reacties en Els 
was de vraagbaak voor veel geïnteresseerde krantenlezers. Ook de aandacht die onze vereniging op 
deze inanier wekelijks in de pers kreeg is heel belangrijk geweest. Een lichtpuntje is, dat de lezers van 
de Zwolse Courant de rubriek niet hoeven inissen. We blijven nog een kleine hoop houden, dat het 
besluit alsnog zal worden teruggedraaid. Maar we zijn niet optimistisch. 

Toch willen we deze Stuurpraat niet in mineur afsluiten. Er hebben zich weer enkel nieuwe le- 
den gemeld, de werkgroepen zijn diuk bezig inet hun plannen en het bestuur is, dank zij twee nieuwe 
leden, weer op volle sterkte! 
En we werden bijzonder verrast door een gift voor de werkgroep Vozovar uit dank voor liet jaarlijks 
overzetten van de padden. 

We gaan dus moedig het nieuwe seizoen tegemoet! 
I-let bestuur. 

KOPIJ VCXX HCT VCX@EN DE NUMMER 

M O E T  BINNEN ZIJN OP 



VOOR UW AGENDA 

VAN WANDELINGEN, EXCUR5IE5, LEZINGEN, ENZ. 

NOTA BENE!! Wij kunnen niemand verplichten zich tevoren op te geven voor een excursie, en bovendien biijkt uit 
de praktijk dat men zich daar lang niet altijd aan houdt, ook als wij vooropgave als eis in onze an- 
nonces opnemen. 

VAN ND AF .&W STELLEN WIJ DAT VOOR ELKE ESi:URSIE VOOROPGAVE GELDT 
TENMMINSTE TWEE DAGEN VOOR DE DESBETREFFENDE DATUM. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wet de kans dat U, ais het mo- 
ment 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 Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uvy telefoon- 
nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

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

Zondag HERFSTWANDELING onder leiding van GERARD PLAT 
17 september Op welk natuurfenolneen Gerard de nadnik gaat leggen kan hij nu nog niet zeggen,want 

dat hangt af van de weerso~nstandigheden in de zoinerinaanden. Hij kan dus ook nog 
niet bepalen in welk gebied hi-j de excursie wil gaan houden. 

Verzamelen in Epe bij de V.V.V. Pastoor Soinstraat. 
Tijd : 13.30 uur. 

Wie nadere informatie wil hebben kan zich wenden tot Lous Heine (of tot een van de 
' L ~  ,q1 /L,'.' andere bestuursleden). 

Zaterdag GEWESTELIJKE THEMADAG - NATUUR IN FLEVOLAND 
23 september Dit jaar zal de afdeling Lelystad deze dag verzorgen. Jaren geleden hield deze afdeling 

een themadag waarbij de vestiging van de natuur in Oostelijk Flevoland centraal stond. 
Hoe heeft die natuur zich intussen ontwikkeld? Dit is het onderwerp van deze dag, die 
gehouden zal worden in het Natuurinforinatiecentnim De Trekvogel, gelegen aan de 
Oostvaardersdijk nabij Alinere (zie kaartje op volgende bladzijde). 
Programma: 
I O. O0 uur Otlhwt~g.st met kqffi:e of thee. 
10.30 uur cc25.j(rar natuurontrvikkeling in Fla~ol(#nd7' door Nico Dijk,shour?z, i~uurzitter af- 

de liltg Le&.sfad en werkzam al.s opzichter bi\ het Flevo-la?ldschay. 
11.30 uur "Populatieonhvikkelingen bij Aulschol~~er, Lepelattr, ganzen" et7 andere rntere.s- 

saille Flevolatìdse vogelsuur1e11. Door Memo Rart vut7 Eerden cgMet1nu Zzllstra: 
biologen bzj het Rl7A rtt Le&stud. 

12.00UUP P~ZUZR 
13.00 uur 'cEcologische verbindingszunes en (her)intruiiuctie dieren" duur Jeroen Rein- 

hol4 werkzaam bij Latrdschapsbehcer Flevolnnd 
13.30 uur "~losîvaardemplnssen en ecologische verbindingszones" Feitze Hoe~swu, hoofd 

terreit~beheer Staat,sbaïheheer regio Flei~olm~d een 0wnj.s.sel. 
14.00 uur koffldthee pauze 
14.15 uur Excursie. Keuzemogel~jkheid tu.s.se~i een excursie rluar de 1,epelnur~~lcrssen of het 

wesíel!lk deel vatr de 0o.sti~aarder.syInsseli. 
*!q 6% , '"\ I 7.00 uur Afliuiting themadag. 

/ 
$4 

t' 

Als U deze dag wilt meetnaken kunt U zich 
tot 15 september a.s. opgeven 

bij Lous Heine - tel. 0578 - 576628 of Marianne Faber - tel. 0578-627167. 
De Trekvogel is één van de inforinatiecentra van het Flevo-landschap en telefonisch be- 

. <-v--z- reikbaar op nummer 036-5322449. In beperkte mate kan vervoer geregeld worden van 
station Lelystad of Alinere Buiten. Nadere inlichtingen: tel. 0320-230076 of 240689. 
Vanwege de terreinoinstandigheden kunnen laarzen bij de excursies noodzakelijk zijn. 



Donderdag 
28 september 

Zondag 
8 oktober 

Donderdag 
26 oktober 

"NATUILJR EN CULTUUR VAN DE EXTREMADURA - HET RUIGE HART 
VAN SPANJE" - diapresentatie van de Heer D. PRINS uit Rhenen. 
De heer Prins heeft een paar jaar geleden een reis gemaakt door dit gebied inet een 
groep die begeleid werd door een Spaans-Duitse biologe en een Nederlandse kunsthis- 
torica. Ze bezochten enkele belangrijke natuurreservaten en oude Spaanse steden in het 
gebied tussen Madrid en de Portugese grens. De relatie natuur-landbouw werd onder de 
loep genoinen,via een ecologische boerderij. Daarbij werd ook aandacht geschonken 
aan de voonnalige trekroutes van het vee met hun natuurwaarden (en folklore). 
De reis vond plaats in inei,de ti-jd dus waarin Spanje in bloei staat! Veel van deze bloe- 
inenpracht kunt u op die avond bewonderen op de dia's. 

Plaats: Eper Gerneentewoning Stationsstr. 25, Epe. 
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur. 

PADDESTOELEN EXCURSIE met Janus Crum 
De eerste paddestoelenzoektocht langs het Natuurpad, waarvoor het Heerdergedeelte is 
gekozen. De ondervinding heeft geleerd dat daas aardige vondsten gedaan kunnen wor- 
den, inaar er hangt uiteraard veel af van de weersoinstandigheden rond deze tijd. 
We beginnen de wandeling om 14.00 uur vanaf het vertrekpunt van de route aan de 
Elburgerweg, tegenover de zandweg die naar de Schaapskooi voert. U kunt daar op ei- 
gen gelegenheid naartoe gaan, of 

verzamelen in .Vaassen, hoek Julianalaan/Dorpsstraat om 13.1 5 uur, of 
verzainelen in Epe, VVV kantoor, Pastoor Sonstraat oin 13.30 uur. 

Als U zich tevoren voor de excursie opgeeft, krijgt U bericht voor het geval de excursie 
onverhoopt niet doorgaat. 

Telefoonnuininers: (0578) 572487; 676628 of 627 167. 

LEZING OVER DIERSPOREN door ANNEMARIE VAN DIEPENBEEK 
Deze lezing wordt gehouden in samenwerking inet de werkgroep Vozovar. Een korte 
samenvatting van een artikeltje dat Mevrouw Van Diepenbeek toestuurde over de in- 
houd van haar lezing: 
In het bos, op de akker, zelfs in ons eigen achtertuintje voltrekken zich in de scheine- 
ring of onder de nachtelijke sterrenheinel ininiatuurdrama's, stoeipartijen of feestmaal- 
tijden waarvan wij inensen geen weet hebben. Toch zijn er allerlei zichtbare tekenen die 
op dergelijke gebeurtenissen wijzen: Diersporen. Onder diersporen verstaan we behalve 
voetafdrukken ook de uitwerpselen, vraatsporen, inaaltijd- en prooiresten, looppaadjes, 
haren enz. Soins zijn deze sporen opvallend en hebben de dieren hun aanwezigheid er- 
mee kenbaar willen maken, ineestal vallen ze niet op en zijn ze alleen zichtbaas voor de 
oplettende wandelaar. 
De diaserie leidt U aan de hand van een aantal voorbeelden in in het leren zien van zul- 
ke sporen en in het reconstrueren van de gebeurtenissen, waarvan de stille getuigen aan 
uw voeten liggen.. 

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



Zondag ZELF SPOORZOEKEN 
12 november We proberen inet elkaar of we nu zelf ook kunnen speuren naar sporen. Het landgoed 

Welna lijkt een geschikte locatie. 
Verzamelen in Vaassen hoek van de Julianalaan /Dorpsstraat. 
Tijd 13.15 uur. 
Verzainelen in Epe bij de V. V. V. Pastoor Somstraat. 
Tijd 13.30 uur. 

Donderdag DIALEZING VAN HENK MENKE 
MTDDAG De lezing die Henk voor ons houdt gaat over "Planten van de Veluwse Beken". 
23 november Mensen die ineer (dia)presentaties van hem hebben bijgewoond d l e n  ook deze niet 

willen missen. 
Aanvang 14.30 - Einde Ilt 16.30 uur 
Plaats : Eper Geineentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 

Donderdag LEDEN VOOR LEDEN (EN ANDERE BELANGSTELLENDEN) 
14 december Met deze inmiddels tot traditie verheven avond besluiten we het jaar van het nieuwe 

millennium. 

Eieuitsueld 13 mei asos 
Slechts zes personen participeerden in de "echte" vroege-vogel-excursie 
(05.00 uur en 06.00 uur) op het Kievitsveld. 
Schitterende weersomstandigheden (jammer dat je zelfs zó vroeg al veel 
geluidshinder vanaf de A50 ondervindt.) 
En voor de zoveelste keer bIijkt dan dat dit relatief kleine gebied véél te 
bieden heeft; zeker half mei in de vorm van vogelzang. 
"Half' werd trouwens een trehoord deze morgen. Nogal wat vogelsoorten 
maakten hun lied maar half af., en dan ontstaat er toch twijfel bij de 
geluidenjagers ter zake van de identiteit van de producent van die "half- 
gare" herkenningsmelodieën. Zo'n "halve" Glanskop-, Grasmus-, Rietgors-, 
Bosrietzanger-sound doet wenkbrauwen fronsen, wellicht aaninoedigingen 

uitlokken in de trant van: ' c ~ n a a k - h e t - n o u - e e n s - e c h t - a f - v ~ l g e n ~ - h ~ e ! "  
Een opvallende dimensie deze inorgen aan het vroege-vogel-gedoe. 

Totaal zesenveertig soorten werden geregistreerd; in& als bijzonderheden: Slobeend,. Oever- 
loper, IJsvogel, Bosrietzanger. 

Wim van Waveren Hogervorst. 



Zomaar eer paar "biologische rotities". 
Begin juli parkeerde ik op de Hugo de Grootkade in Amsterdam vlakbij een woonboot. Het was nog 

vroeg in de morgen en regenachtig. Omdat ik nog even moest wachten tot negen uur bleef ik in de auto zitten 
en keek naar een kwart vierkante meter begroeid niet zo het een en ander. 
Op dat kleine stukje tussen de kinderkopjes van de grachtkant telde ik tien soorten! 
Jacobskruiskruid, Gewoon kruiskruid, Klein Knopkruid, Herderstasje, Varkeiisgras, Kmipertje, Schapenuing, 
Duizendknoop, Timotheegras en een Paardebloem. 
Dit alles in de richeltjes tussen de stenen. 
Oin alles iets beter te bekijken stond ik voorovergebogen en - echt Amsterdam - er stopte onmiddellijk een 
fietser om te informeren wat er aan de hand was. "Zal ik effe helpen zoeken?". Ik haastte mnij om hem gelust 
te stellen, dat ik het al gevonden had, voordat mijn tien soorten een oploopje op de gracht zouden veroorza- 
ken! 

:: tweede ervaring was tussen Heel en Beegden in het Limburgse latid. 
'e dronken koff~e aan een picnictafel aan de bosrand op een parkeer- 
a t s  langs de weg. De oppervlaktespanning van mijn kopje koffie werd 
:n vlinder bijna iioodlottig . Een exemplaar van Sytzlontis phegea. L. werd 
i de koffie gevist en op de tafelrand te drogen gezet. Het was onze eerste 
mnismaking. 1"Ilegeu toonde zich al drogend in al haar glorie. Zwart- 
.iuw inet doorschijnende witte vlekken op de vleugels. Op de voorvleu- 
:Is telde ik er zes per vleugel en op de achtemvleugels elk die.  De lengte 

SynbonU phcgeo k .  m de vlinder was een kleine vier centimeter. De lange draadvonnige 
trieten waren goed te zien. Het lijfje had een okergele band. 
een vlinderboek las ik nog dat de rups een echte Bourgoiidische sinul- 

. iap is. Hij schijnt het liefst bladeren van halfvergane weegbree te eten! 
Dit aardige berichtje knipte ik uit een krant Het is speciaal bedoeld, 

om leden van de insectenwerkgroep in de toekomst in de war te maken. 
"VEELPOOT" 
Onderzoekers in Utah zijn erin geslaagd kevers te maken met tweeëntwintig poten. Insecten ontstonden zo'n 
vierhonderd miljoen jaren geleden uit beestjes voorzien van tientallen poten. Speciale genen houden deze on- 
stuimige benengroei sindsdien in bedwang. Onderzoekers hebben deze genen in liet kevereitje opgespoord en 
uitgeschakeld. 

lnecka. Stuve 

ker het verkee 



Sperwergrasmus 

MET DE VOGELWERKGROEP 
VIJF DAGEN NAAR DE ELBE 
Van 4 tot en inet 8 juni 2000 was het Landgasthaus "Zum 
Lindenkrug" in Pevestorf de voortreffelijke thuisbasis 
voor twaalf: Vozovarleden om intensief het rijke vogel- 
leven (maar ook de flora en insectenwereld) van de Elbe- 
uiteiwaarden te bestuderen. 
(Cóor de tezer{ees)js{et$: Pevestocf Zìgt otlgeveer honderdtwirttig 
kilometer van Hamburg en ongeveer honderdveertig kilometer 
van Berlijn i11 de brede triterwaarden van de Elbe). 
Een schitterend gebied met wilde akkers, rivierduinen, 
hardhoutooibossen (eiken, elzen, populieren) en zacht- 
hout-ooibossen. En een rijke dijkflora en insecteqwereld. 
Onze excursieleider, Adrie Hottinga, schotelde ons een 
strak en intensief excursiescheina voor. En dat betekende 
vanaf aankomst (zondag * 15.00 uur) tot en inet vertrek- 

-- - - -- - - . . - - - - -- I dag: alle dagdelen benuken! 
Dus elke ochtend oin 05.00 uur : nevelwandeling in de omgeving, 
de héle dag : op pad, 
ná het diner : U raadt het al: wéér, 
(-t 2 l. uur) : de omgeving afstruinen op (luister) zoek naar nachtdieren. 

Zondag 4 juni. 
Vóór en na het diner werden de Pevestorfer Wiesen en de Elbe-oever verkend. Tijderis de 

beide wandelingen bleek de keuze vati ons verblijf heletnaal verantwoord! Een kleine greep uit de 
waarnemingen: Kraanvogel met grote jongen, overvliegende Zeearend, Visarend, Rode wouw (veel!), 
Ooievaar, Watersnip ("gut-te-rend op een paaltje), véel Grauwe klauwieren, Roodborsttapuit, Wiele- 
waal, Kleine bonte specht, Veldleeuwerik, Sprinkhaanrietzanger, Kleine karekiet, Bruilie kiekendief 
en vele zangvogelsoot-ten. 
Maandag 5 juni. 

De eerste (van drie) vroeg-uit-de-veren-wandelingen: 05 .O0 uur. 
Vóór het ontbijt naar het oostelijk gedeelte van de Pevestorfer Wiesen en Elbe-oever, 
Via de weg naar het pontveer, langs een beboste heuvel, met voortdurend uitzicht op de ruigbegroeide 
uiterwaardenakkers. 
Waargenoinen werden onder tneer: Kleine plevier, Oeverloper, Wespendief, Bergeend, Boom- 
leeuwerik, weer veel Grauwe klauwier, Kwartel, Ral, Wielewaal. 
Na het (voortreffelijke) ontbijt startte de dagexcursie naar het oostelijk van de Elbe gelegen Rudower 
See en het Rambowermoor, een groot laagveengebied. Deels ontgonnen tot extensief gebruikte gras- 
landen en deels rietinoeras met open water. 
Ook hier een rijk vogelleven inet als klap op de vuurpijl een druk zingende en voortreffelijk te obser- 
veren Krekelzanger. 
Na het diner weer op stap; naar de Neinitzerheide bij Gorleben. Daar werden Nachtzwaluwen ge- 
hoord; op zijn inooist - en zéér dichtbij - vlak voor het instappen in bus en auto (N.B.: op de parkeer- 
plaats!). 

Het totaal aantal waargenomen soorten bedroeg inmiddels honderdzeventien. 
Dinsdag 6 juni. 

Wederom vroeg uit de veren: start ochtendexcursie 05.00 uur. 
Na het ontbijt richting Alanden en bezoek aan de Gulpersee. Ook werd een bezoek gebracht aan 
LaascheISeege, waar beverburchten en hun verse vraatsporen werden waargenomen. 
Ook die dinsdag werd ná het diner "gevogeld" en waarschijnlijk door het groepsgewijs "opereren", 
inaar vooral door de buitengewone rijkdom aan vogelvriendelijke landschapstypen bleef kenmerkend 
voor ons onderzoeksgebied de enorme rijkdom, zowel kwalitatief (= soortentijkdom) als kwantitatief 
(= aantallen per sooi-t). 

Te noemen valt in dit verband: de werkelijk óveral voorkomende Grauwe klauwier, de overal 
te horen (en dikwijls te zietie) Wielewaal, de Spritikhaaniietzatiger (tot in de tuin van ons hotel), de 



vele Rode wouwen, regelmatig de Wespendief, vrijwel op alle excursielocaties de ooievaar, op som- 
mige plaatsen enorme aantallen Gele kwikstaart, regelinatig de Kleine bonte specht. 
Woensdag 7 juni. 

N, de alweer zeer vroeg, zogenaamde nevelwandeling bedraagt het aantal waargenomen 
soorten honderdzesendertig. En wederom een lange dag met excursies in de omgeving van Pevestorf, 
met uitgebreid ontbijt en gezellig diner. 
Een later verschijnend gedetailleerd verslag zal van de laatste twee reisdagen een overzichtelijk beeld 
geven; evenals van de waarnen-iingen per locatie van vogels, planten en insecten. 

Voor de lezer(es)s(en) van déze editie van Natuurklanken nog even op een rijtje wat de "echt" 
bijzondere waarnemingen waren: Zwarte ooievaar, Visarend, Zeearend, Kraanvogel, Slechtvalk, 
Kwartel, Buidelinees, Kortsnavelbooinkiuipet; Duinpieper, Krekelzanger, Noordse nachtegaal, Orto- 
laan. En ja.. . . . . . een verhaal apart: de Spenvergrasinus! 

Volgens verkregen informatie (zowel schriftelijk als mondeling door medevogelaars uit Hain- 
burg) waren er verschillende locaties waar dit vogeltje zich zou ophouden. Intensief doorstruinen, 
soms met een herhalingsoefening de volgende dag, leverde niet echt de door alle groepsleden geaccep- 
teerde waarneming op. Dus: op de ochtend van de terugreis nog één keer naar LangendorlF, een rivier- 
duin-biotoop, met rozenstruiken, met Grauwe klauwier (een grage buur van de Sperwergras~nus), met 
gespitste oren en ogen. 
Bij zo'n spanning kàn het gebeuren dat een deelnemer in pure zenuwen een bevrijdende plas niikt in 
zo'n rozenstruik. En laat dat nou het sein zijn voor het vertrek uit die struik van Sylviu nuoria, de 
Spetwergrasrnus. Zo maar, pats op anderhalve ineter van de wildplasser, keurige fly-past, ontnisken- 
baar de dwarse donkere streepjes over zijn borst. Een sclireeuw: "Daar gaat ie!", kleding fatsoeneren 
en alle anderen achter de vogel aan. 
Ik bedoel maar: je kunt op vele manieren een vogel dwingen! 

En met die Speiwergrasiniis kwam het totaal aantal waargenomen soorten op honderdtweeën- 
veertig; vrijwell alles wat volgens de documentatie in ons logeergebied voorkomt. 

Samenvattend: een fijne reis met enthousiaste vogelaars, een goede sfeer, veel prachtige 
waarnemingen, prima weersomstandigheden, perfecte hotelaccoinmodatie, een gedreven excursielei- 
der (Adrie) en vooral: veel uitwisseling van kennis. 

W iin van Waveren Hogervosst. 

Het w a s  Langs  d e  oevevs van d e  &Lbe d a t  m e n  m$ ver te lde  
van d ie  e n e  speciale piet 

olie ~ ( j n  Lied n i e t  g a u w  Liet hoven 
d i e  zijn Y M S ~  miet  Liet vevs toren  
e n  b o v e n d i e n : j e  z a g  h e m  n i e t .  

s t i l  bleef  he t  in d e  Lucht als d e  s t i l l e  zweefvDucht  va& de ooievaav 
b o v e n  d i e  mooie u i tevwaar '  ... . 

r o c h  w a s  er  h e t  biotoop 
Mei-  e n  v o z e n d o o r v ~ e n  g a v e n  hoop, 

soortg e f io t ek  w a r e n  h ier  
z o a l s  d i e  - veel vuooiev d a n  - q r a u w e  kLauwier .  

FVL d a n :  he t  ge lu id  CD-scherp a l  h e r k e n d  
w o r d t  e e n  g e l u k s v o g e l  v e r w e n d !  

p lo t s  i s  d a a r  d e  o n t m o e t i n g  
b$vta t e  s n e l  voov e e n  beg voe t ing .  

n e  hoge nood v a n  s l e c h t s  &n vogelctau, 
d e  a a n d v a n g  groot,  e e n  s n e l  gebaar  ........ 

&n bij eem -plas d u s  
w a s  d a a v  d a n  toch  d e  s p e r w e r g r a s w u s .  



L'b i e I I  e n  c u r s u s  e n  e x c u r s i e  - z o m e r  2000 

!geleid door Robert Ketelaar van de Vlinderstichting 

Be tneesfe mensen zijn wel eens gefascineerd en geboeid 
geweest door libellen: zowel de grote "helikopters" als de 
v+ b'iauwe juffers die bij een tuinvijver te zien zijn. De 
belangstelling om meer te wetep over deze prachtige insec- 
t % ~  is de laatste jaren gegroeid, gedeeltelijk door de Veld- 
gids van Frank Bos en Marcel Wasscher, maar ook door de 
cmsussen van de Vlinderstichting. 
Qslp in 4e vorm vqn een cursus is echt nodig omdat libellen 
- ars jagers - een stuk actiever zijn dan vlinders en dus 
moeilijker om te observeren. Bovendien zien de mannetjes 
er tot@ anders uit dan de vrouwtjes. Dan zijn er een hele- 
boel blauwe juffers die op elkaar lijken en ook door elkaar 
vliepn. 
Libellen zijn in twee groepen gedeeld: de "echte" libellen 
en de juffws, hoewel feitelijk de juffers ook echte libellen 
zijn! In het Engels wordt het onderscheid aangegeven door 
de namen Dragonflies eti Damselflies. 

Deze zomer heeft Robert Ketelaar, werkzaam voor de Vlinderstiiig en de Nederlandse Vereni- 
ging voor Libellenstudie, voor onze afdelin8 een cursus verzorgd. Deze bestond uit twee avonden en 
een excursie. De eerste avond hebben we naar de juf#èrs gekeken met nadruk op twee moeilijke groe- 
pen: de Pantserjuffers in het algemeen donkq-der inet bruine en groene tinten en de blauwe juffers. 
We kregen tabellen over vijf Pantserjuffers en vijf blauwe juffers die in de onigevitig van Epe voor- 
kopen. Omdat je steeds moet opletten op schouderstrepen of tekeningetjes op verschillende segrnen- 
ten (atoombommetjes of hooivorken b.v.!) is een verrekijker onmisbaar in het veld. 
Tijdens de cursus waren we redelijk succesval in het determineren aan de hand Rob Ketelaars prach- 
tige foto's, maar die dia's vlogen niet weg of door elkaar! 
Er was ook aandacht voor de verscliillende biotopen: bijvoorbeeld rivieren en kanalen, voedselrijke 
wateren of verzuurde vennen. 

De tweede avond was besteed aan de "echte" libellen. Die zijn in het algemeen wat makkelij- 
ker te determineren, tenminste als ze een keer gaan zitten. Hun ogen zijn zo goed ontwikkeld dat je ze 
het best met een verrekijker kan observeren, want kom je te dichtbij dan vliegen ze weg. 

Na twee avonden studeren gingen wij op excursie op vrijdag middag 9 juni. Gelukkig was het 
wann weer, hoewel een beetje winderig. 

Wij begonnen bij de Vemdebrug langs het Apeldoornse kanaal, tussen Epe en Heerde. 
Een van de 'fnakkelijke" juffers is de Grote roodooguffer die eind april, begin mei al vliegt. Hij lijkt 
een beetje op een Lantmntje met een blauw eindsegment maar met duidelijk rode ogen Ze zijn 
meestal te vinden op of rond waterlelies. 

Vlakbij, niet in het kanaal maar in de rivier de Grift, vonden wij de Weidebeekjuffer; een 
prachtig blauw groen metallic insect dat vooral opvalt door zijn donkere vleugels en dat je eerst mis- 
schien aan een vlinder doet denken. Dit is een juffer van zuurstofiijk stromend water en hij is aan het 
herstellen door de verbeterde kwaliteit van het water. (De Grift was eens een van de meest vervuilde 
rivieren van heel Nederland!). Mannetjes zwemen wel eens weg van hun echte biotoop; er is bijvoor- 
beeld een paartje gezien 'bij het Pluizenmeer! 
Verder zagen we bij het kanaal een Variabele juffer, een dunne, vrij donkere blauwe juffer met een 
uitroepteken op de schouder. 

We gingen daarna naar de Adelaarsweg, waar een nieuwe poeltje naast de beek is gegraven. 
(De Adelaarsweg ligt tussen Epe en Heerde, vlakbij de Azaleakwekerij). 
Een pioniersoort van vegetatiearme kleine wateren is de Platbuik. Het mannetje is een plompe blauwe 
libel met gele zijvlekjes en karakteristieke basisvlekken op de vleugels. Het vrouwtje is geel bruin, 
maar met dezelfde donkere vlekken op de vleugels. 
We zagen hier ook een andere algemene libelsoort: de Gewone oeverlibel. Het mannetje is blauw met 
een zwarte staart en het vrouwtje geel met twee zwarte lengtestrepen. De tekening lijkt een beetje op 
een ladder. 



Hoewel hier een groot bord van het waterschap staat tnet infonnatie o.a. over de Weidebeekjuffer, 
heb ik er hier tot nu toe nooit een gezien, inaar het schone water stroomt in de beek, dus wie weet.. . . . . ! 

Onze derde locatie was het Pluizenmeer en het vennetje bij de Schaapskooi. Een van de groot- 
ste libellen is de Grote keizerlibel, een prachtig blauw groen insect dat patrouilleert over zijn territosi- 
urn en bijna nooit gaat zitten. 
Bij vennen in de buurt zijn ook twee (rode lijst) witsnuitlibelsoorten te zien. Ze hebben een soort "wit- 
te koplamp" en zijn donker tnet rode tekeningen. Waarschijnlijk vliegt zowel de Venwitsnuitlibel als 
de Noordse witsnuitlibel bij het Pluizenineer. 

Een adere  is~akkelijk te herkennen soort is de Viervlek; de vlekken op de vleugels zijn goed 
te zien. 
We hebben ook een donkergroene libel inet groene ogen gezien, de Sinaragdlibel en de eerste Gewone 
pantserjuffers. 

Het was te vroeg in het jaar oin een van de verschillende heidelibellen te zien. De Zwarte hei- 
de libel is algeineen bij heidevennetjes, maar jonge exemplaren zijn ineer geel dan zwart. Een zonnige 
ochtend na een periode van slecht weer is een goed gelegenheid otn libellen te observeren, als ze nog 
aan het uitsluipen zijn, of nog sloom van het koele weer. 

Wie een nieuwsbiief over libellen wil ontvangen en beschikt over E-mail moet zich inelden bij 
Robert Ketelaar. Zijn adres is whvdah~wxs.n~ 
In een nieuwsbrief van 27 juni 2000 stonden ineldingeii van de Vuurlibel en de Zwervende heidelibel, 
allebei zeldzaam voor Nederland. 
Verder meer meldingen van de Rivierrombout; die lijkt zich verder uit te breiden. 

Als ik dit schrijf is het wachten tot het vreselijk koude, natte en soinbere weer van de eerste 
helft van juli overgaat en we weer op libellenjacht kunnen gaan. 

Hilary Jelletna-Brazier. 

BB - kruid 
In Natuurklanken numiner 5 van 1999 is een ai-tikel van mij geplaatst over Bitter barbarak- 

ruid. n< had daarvan meerdere planten aangetroffen iangs de Wetering bij Wapenveld. Het waren er in 
totaal eenenzestig en ik had ze er nooit eerder gezien. 
Ik sprak toen de vrees uit dat het plantje zich door de dichte en hoge begroeiing van allerlei grassen en 

kruiden wellicht niet zou kunnen handhaven. 
,+ F 

Dit jaar ben ik uiteraard weer gaan kijken hoe het er nu 1 1  l 
voorstond. Otn kort te zijn: droevig. Er stonden in totaal vier 

1 

plantjes, waarvan er twee heel erg iniezerig waren - één stengel 
met een paar bloeinp~es - één een iets meer ontwtkkeld plantie. En 

i- f 
I /  5 1 

aan de andere kant van liet fietspad, aan de westzijde, één plant die 
ineer vet-takkingen had en die inderdaad iets ineer voorstelde. Een 
zeer tnagere oogst dus, waarbij opgemerkt moet worden dat de 
laatste plant niet uitgroeide tot het fonnaat van de planten die er 
vorig jaar stonden. 

Gevreesd moet worden dat dit het einde verhaal Bitter 
barbarakruid langs de Wetering is. Wanneer -je zoiets waarneemt 
heb je altijd de stille hoop dat het plantje zich zal vestigen, dat het 
aanslaat. Echter, wanneer de condities niet goed zijn dan lukt het 
niet; dan wil de plant niet gedijen. 
Jammer. 

Toch zal de Wetering me blijven trekken met zijn vele 
grassen- en plantensoorten, de vogels, de weidse vergezichten, de 
vaak pracíitige wolkenluchten. Daarbij zal ik, vennoed ik, vaak - 

denken aan het Bitter barbarakruid. Het niisschien nog wel eens 
zien? Wie weet. 

Jan Sterenberg. 



UN TMCSETIN OER AAN #€T R.1IPDELLAIY PS€ ZEESTRA N D 

We hadden ons toen we op 15 april met een gehuurde auto van Mallaga naar het oosten reden 
wel wat anders voorgesteld van het weer aan de Zuid Spaanse kust. Het goot van de regen en de harde 
wind blies pal uit het Zuidwesten. Er was zelfs ergens een tornado tot aan de kust gekomen. 

Ons verblijf in een hotelletje aan het strand van Sabanillas werd die hele week gekenmerkt 
door een echt ons vertrouwd Atlantisch weerbeeld: grote zwarte wolken, wind, regenbuien en gelukkig 
de laatste dag wat meer strandweer. Wel fotogeniek trouwens! 

Sabatiillas is vanouds een vissersplaatsje. Ook nu nog gaan de vissers er met hun kleine houten 
bootjes al roeiende en met hulp van een buitenboordmotortje de zee op. Hun aanvankelijk zeer armoe- 
dige woninkjes zijn nu vervangen door een keurig woonwijkje, maar wel met de traditionele witte 
inuren en rode daken. Er liggen mooie tegelmozaieken op de stoepen: kortom Spanje is welvarender 
geworden. 

Onze eerste (natte en gure) strandwandeling leverde voor ons allerlei verrassingen op. Het 
zand is er grauw, wat zwartig hier en daar. Als je let op de vele mooi afgeronde keien die er liggen 
begrijp je ook waardoor dat komt. Er waren heel donkere stenen bij met fijne kristalletjes erin. Wat 
betreft de soorten moet ik het antwoord schuldig blijven; over de geologie van het woeste bergland dat 
aan deze kust grenst hebben we onvoldoende informatie. 
Veel gave schelpen lagen er niet. In elk geval geen teer spul. Dat zal wel te wijten zijn aan de vele 
keien, die alles kapot inalen. Opvallend waren grotere schelpen als wat wulken en die van de Ge- 

doomde hartschelp, een stevige kokkelsoort. Opvallend was ook dat 
met het stormachtige weer van de voorafgaande week er veel He- 
remietkreeftjes op het strand waren gekomen. Ze waren uit hun 
beschermende schelphuisjes geraakt en hun kwetsbare achterlijfjes 
lagen er bloot bij. Een mooie forse hoorn raapten we op. Het bleek 
een zogenaamde Brandhoorn (Murex brandarzs) met grote 
doornachtige uitsteeksels op zi-jn schelp. In de oudheid werd al 
purper uit deze soort gewonnen (tienduizend slakken voor één gram 
kleurstof), een verhaal apart. 

t Deze schelp was "begroeid" met grote grauwige zeeanemonen. Hun 

Heremietzeeanemonen tentakels waren ingetrokken. Het dikke lichaam was wat gestreept. 
Laten de Heremietkreeftjes en die dikke zeeanemonen nu alles met 

op schelp elkaar te maken hebben! Dat lazen we thuis in het aardige boekje 
"Europese kusten" uit de serie Natuurgidsen in kleur (een Bruna-uitgave). In deze lege hoornvoi~nige 
schelp vestigde zich een Here~nietkseeflje, het weke achterlijf beschermd door de schelp. De zeeane- 
moon nu leef3 van een deel van de maaltijden van het kreeflje en beschermt op zijn beurt dit diertje 
tegen vijanden door ze met zijn tentakels te vangen. In het Nederlands wordt hij dan ook Herernietzee- 
aneinoon genoemd (Ciallraclr.s parasltrca). Vind je een schelp 
met die zeeanemonen begroeid, dan is dat zeker een Heremiet- 
kreeftwoning geweest, of nog. 
Groter en eigenlijk nog meer spectaculair was de vondst van 
een grote conisch gewonden schelp, de ('onus rnedlterraneus. 
Het is de enige soort van deze kegelslakkenfamilie die in de 
Middellandse zee voorkomt. Andere soorten zijn bekend uit de 
tropen. Je vindt ze vaak ik verzamelingen in allerlei kleuren. 
Het al dode dier was op het strand geworpen met een groot deel Conus rnedigerrtaneus 
van zijn lichaam uit de schelp: de brede voetzool omhoog ge- 
kruld. Wat een grote slak woont er in zo'n benauwd huis! met  het dier er nog in 

Maar nog interessanter was het verhaal van deze Conus dat we ook in het bovenvennelde 
boekje lazen. Ik citeer: "De kegelslakken behoren tot de giftongen. De radulatanden - twee alleen- 
staande naalden op iedere dwarsrij - zijn lange, dunne en holle, van weerhaken voorziene harpoe~itjes 
geworden, die met een gifklier in verbinding staan. Eén tand zit steeds klaar om aan te vallen, in de 
proboscis (een voosuitgeschoven buis). De anderen liggen in de radulazak gereed, wanneer de voorste 
tand na gebruik afgestoten wordt. Zo voorbereid op de aanval wacht de slak tussen wieren op zijn buit: 
wonnen en andere schelpen, zelfs soortgenoten staan op de lijst. Heeft hij een prooi uitgezocht dan 
schuift de proboscis langzaam vooruit, verstijfl en schiet toe; het geïnjecteerde gif, een zenuwgill; is 
uiterst kracl~tig. Sorninige tropische Conussoorten kunnen zelfs voor mensen die de mooie dieren in de 
hand willen nemen gevaarlijk zijn, ja zelfs dodelijk." 



Maar goed dat we dat allemaal niet wisten, dan hadden we het dier niet zoinaar opgepakt! We 
hebben er nu een mooie dia van overgehouden. 

Een dag later, na een zeer winderige koude nacht, lag er op het strand een reuzenvis. We zagen 
hem van het hotel uit liggen. Het bleek een dolfijn te zijn, "een vissenvreter" zei een visser. Nu, dat 
klopt wel. Wát een tandenrijen in de lange 
sinalle kaken. Zo te zien is een echte dolfijn 
heel wat vervaarlijker dan de lieve films over 
Flipper laten geloven. De tekening aan de zij- 
kant was nog snaar vaag te zien, zo beschadigd - 
was de tot bloedens toe afgeschuurde huid. Het 
is bekend dat deze zeezoogdieren op jacht naar Dolfijn 
vissen in de netten verstrikt raken en er door 
zuurstofgebrek in omkomen. Ze moeten immers ademhalen boven water. Had een net het dier zo toe- 
getakeld of de zeebodein, toen het op de kust geworpen werd? Naar dolfijnen zelf wordt ook veel ge- 
vist. Ze sneuvelen bij massa's voor de handel. 
Later stonden we toe te zien hoe een vissersbootje het strand op werd getrokken met behulp van een 
primitieve lier, bediend door oin een spil rondlopende mensen. Die vangst leek karig. Wat de vissen 
betreft was dat ook zo. Maar toen hield de visser trioinfantelijk een kanjer van een'inktvis, een octopus 
(achtarin) oinhoog. Hij liet ons er foto's van maken. Later in de week zagen we die prachtige dieren 
nog vele inalen aan land brengen, soms wel {net ineer dan tien tegelijk. De wrede manier waarop deze 
wonderlijke, zeer intelligente dieren worden platgeslagen om voor consumptie te dienen maakt dat je 
niet zo gauw ineer inktvis als "tapas" bestelt bij je wijn! 

Toen het weer wat opknapte was er behalve wat resten van prachtige wieren tiiet zoveel 
nieuws ineer te vinden. Vogels waren er niet veel: Grote Zilver- en Mantelineeuwen stonden trouw 
aan de kust te wachten op het "afval" van de vissers; we zagen wat Bonte strandlopertjes en dat was 
het dan, dachten we. Tot op een ochtend een grote zwartwitte vogel laag over het water kwam aan- 
vliegen. Wat was dát nu? Een Jan van Gent? Een ooievaar? Nee, die kenden we wel. Het dier landde 
even verderop bij een slikrandje. Turen met de kiljker: lange zwarte kop, vrij lange snavel, zwart aan 
de staart. .. . .. .. We liepen behoedzaam die kant op. En toen was er die vermaledijde hond die de 
vreeinde vogel wegjoeg, weer langs de kust van ons af! Alles op een rijt-ie gezet moet het een Heilige 
ibis zijn geweest. De tweede confrontatie met deze zeldzame vogel in één voorjaar: eerst aan de lJssel, 
nu hier! Maar hier zateii we in het zicht van de Noord Afrikaanse kust. 

Dat we op de laatste dag van deze week, tijdens die eerste echt mooie dag, een groep van wel 
tachtig Flamingo's over zee zagen vliegen was een prachtig besluit van een veel te korte week aan de 
Middellandse Zee, niet ver van Gibraltar. De Flamingo's keerden telkens terug als een lang roze lint 
boven de blauwe golven. Een uur later zagen we ze van ons balkon af nog steeds heen en weer vlie- 
gen. Hemelsbreed was onze vakantieplek niet ver van het bekende natuuiTeservaat de Cota Doñana 
aan de Atlantische Oceaan, daar waar de Guadalquivir een uitgebreide moerassige delta vonnt. Ons 
ontbrak helaas de tijd om er nog heen te gaan. Misschien een andere keer. 

Els Koopinans-Grotntné. 

In Cordova leidt een brug over de Guadalquivir. "Let op de Koereiger daar,"had onze gids tij- 
dens een culturele reis gezegd. 
Zou je er toevallig één zien als de bus over de brug gaat? Wij dachten van niet. 
Laat er nu een kolonie van honderden Koereigertjes in de vloedbosjes bij de brug huizen! Bij ons ver- 
trek uit de stad met zijn prachtige Moorse Mesquita zagen we onderweg een tijdlang groepjes Koerei- 
gers vliegen in dezelfde richting. Die stoet eindigde abrupt bij een reusachtige vuilnisbelt. Hun voor- 
naamste voedselbron? 

EKG. 



We gaan er al jaren heen - soms maar voor een paar dagen - 
en we kennen het dorpje Todtnauberg en zijn omgeving dan 
ook zowel in lente- als in herfsttooi, onder de sneeuw en onder 
de brandende zon. Elke keer treffen we er veel bekends; het is 
een soort thuiskomen, en toch zijn er ook steeds verrassingen. 
We waren er dit jaar een paar dagen in dat brokje hevige zo- 
mer van half juni, toen de thermometer 38" C wees. 
Het eerste wat ik zag toen we bij aankomst uit de auto stapten 
was een grote pol Bevertjes. Nooit eerder gevonden op die 
plaats. Ik heb er uitvoerig mee staan "beven", want ik was al 
bijna vergeten dat ze bestonden en het terugzien stemde waar- 
achtig vrolijk! 
Het zou nog beter worden. Op een relatief koel terras een lek- 
ker koud glas witte wijn - heerlijk is dat na een warme rit! 

I En toen het bloeiende plantje dat onze tafel sierde bezoek 
I 

kreeg van een "Taubenschwänzchen" (Kolibrievlinder), die er 
royaal de tijd voor nam uit elk bloenletje een flinke teug te 

nemen, vlak onder onze neuzen, toen voelden we ons op een heel bijzondere manier welkom geheten. 
Bijtbeesten waren er ook. Ik ben daar in het algemeen niet gevoelig voor, maar deze keer stak 

het toch lelijk. Geen wesp, geen bij - het was een Rozenkever. Een prachtig diertje in glanzend groen 
en rood, maar wel met rotstreken. Het bleef niet bij die ene keer - op het laatst kreeg ik bepaald een 
hekel aan die beesten Pas later las ik in Natura over bijtende Lieveheersbeestjes. Die zouden het 
slechts bij hoge uitzondering doen en er was één suggestie dat ze er alleen toe overgaan als ze erg 
hongerig zijn, terwijl een tweede (van Els Koopmans) het bijtgedrag in verband bracht met overmatig 
warm weer. Ik ga met Els mee, want niet alleen was het in Duitsland smoorheet, maar op ook weer een 
extreem warme dag, een tijdje later, werd ik hier in onze eigen tuin opnieuw gebeten, tot twee maal 
toe, door Veertienstippelige lieveheersbeestjes. 

Maar deze zijsprong heeft niets met Todtnauberg te maken 

De prachtig rijkbloeiende hellingweiden waren voor het grootste gedeelte al gemaaid, helaas. 
Na de eerste wandeling, waarbij we toch nog even een heleboel oude bekenden liadden zien bloeien, 
gingen ook de laatste Wiesen voor de bijl. Het was zo warm en zo droog dat het 's morgens gemaaide 
gras na één maal keren nog voor donker al weer afgevoerd werd! 

Vlinders waren er ook en daar was iets vreemds mee. We zagen maar één keer een Dagpauw- 
oog, drie- hoogstens vier keer, een witje, twee Distelvlinders en ook een keer of wat een Landkaartje. 
Maar de Kleine vossen leken wel met mandenvol over het landschap te zijn uitgestort. Zo'n driehon- 
derd meter hoger dan waar wij logeerden lagen grote lappen heel arme grond, waar nooit gemaaid 
wordt. Als je laag over de - hoofdzakelijk - zuring en boterbloemen heen keek, leefde het er letterlijk 
van de vosjes. Toch geruststellend dat er nog zulke grote voorraadkamers zijn. 

Maar er waren nog andere vlinders, die op Bonte zandoogjes-manier patrouilleerden. Ze zetten 
zich ook vaak neer op het pad (over de grazige steenhellingen, precies volgens het boekje!), maar schoten 
razendsnel weg als je dichterbij kwam. Qua hoeveelheden stonden ze op een goede tweede plaats. 
Het heeft even geduurd eer ik ze goed genoeg in de kijker had om ze te kunnen herkennen - dat wil 
zeggen: om de kenmerken te onderscheiden die determinatie mogelijk maakte: heel donkerbruine 
vleugels met langs de randen een befloerste oranje tekening - zoiets als een kaarsvlain achter een 
zwaar beroet lampenglas. Daarin verscheidene zwarte rondjes met een wit stipje in het midden. 
Toen ik de afbeelding in het boekje herkende was ik toch wel even onder de indruk: we stonden te- 
midden van Donkere erebia's, tientallen! En ook deze had ik nog nooit eerder gezien. 

We beleefden nog iets aardigs. Er fladderde op een gegeven moment een heel drukdoenerig 
vlindertje om me heen, dat neerstreek en op mijn schouder rondjes begon te lopen. Het was een 
Groentje! Een unieke kans om dit prachtige vlindertje uitvoerig te bekijken. Hij ging een hele tijd met 
me mee, en waarachtig, er kwam nog een tweede! 
Toen we tussen de middag ergens op een open terras een hapje gingen eten, bleek er opnieuw aandacht 
voor me te bestaan. Maar liefst drie groentjes kwamen me opzoeken en bleven over m'n T-shirt rond- 
scharrelen. De oplossing van het raadsel moet in de kleur van het shirt gelegen hebben: daar zitten 
namelijk een heleboel gifgroene tinten in. Dus geen zeep of deodorant, want het werkte alleen die dag. 



In het voorjaar was er in het Hoch Schwarnvald flink veel regen gevallen en misschien was 
dat de reden dat de Alpenmuursla zo uitzinnig stond te bloeien. De hoog opgaande lila bloemtrossen 
verdrongen zich naast en tussen het Koninginnekruid: een prachtige kleurcombinatie. Vaak stond er 
ook nog Geitenbaard bij - een plant die je hier alleen kunt kopen of van iemand cadeau krijgt. Daar 
groeien ze bij honderden langs de weg en aan de bosranden. 

De ochtend voordat we naar huis gaan reserveren we altijd voor de markt in Freiburg: van de 
wilde flora naar de geteelde, heel veel biologisch. In het vroege voorjaar ligt daar de molsla hoog op- 
getast, pastinaken, schorseneren, aardperen en crosne, fruit en paddestoelen, het is er allemaal zo 
overvloedig en fiis en vers aanwezig, dat we altijd weer te veel inslaan en thuis een week lang dubbele 
porties groente moeten eten. 

De markt is in tweeën gedeeld: het eerste stuk is voor verkoop van eigen teelt uit de omgeving. 
Verderop (en daar word je dan met een geringschattend handgebaar naar verwezen) staan de liandela- 
ren. Daar zijn Lychees te vinden en exotische bloemen. En de paddestoelen liggen keurig verpakt in 
plastic bakjes, in plaats van los voor het graaien. Wij. nemen er soms wel een kijkje, maar gaan meestal 
snel weer terug. Terug naar de huisgemaakte Obstlers en Essigs en Confituren, die ik danr wel lekker 
vind, terwijl ik ze thuis nooit zal eten. En dan de Cantharellen! Die worden je daar echt bij hopen aan- 
geboden, en dan kan je haast niet meer geloven dat je thuis al zo gelukkig bent met een paar geheime 
groeiplaatsjes : 

We houden van de dingen die groeien en bloeien en boeien en we houden ook van lekker eten. 
Dus als het aan ons ligt zullen we vast nog wel vaker teruggaan naar 

bet Zbarte Woub - een $ treUn~  boor bet oog pit boor be tong. 

Micky Haselhoff-Marcman . 

- Menee9 waarom kijk+ IA zo lelijk? 

- Mis jij "tussen heuvels en rivier" dan nief?! 



NAAR EEN DUUR2AME ONWIKKELING VAN DE GEMEENTE EPE? 
De Vereniging Milieuzorg Epe heeft in haar bijdrage aan Natuurklanken al aandacht besteed aan het re- 

sultaat van het invullen van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000 door tweeëntachtig gemeenten in Nederland 
waaronder (net als in 1999) ook Epe van de partij was. Dat invullen van die enquête gebeurde niet door de ge- 
meente Epe ze!f Het was een activiteit van "de initiatiefgroep", een samenwerkingsverband van vertegenwoordi- 
gers van de 

* KNNV Vereniging voor Veldbiologie afd EpefHeerde, 
* Vereniging Milieuzorg Epe, 
* Textielwerkplaats Sari, 
* Stichting Wereldwinkel Epe, 
* Vereniging LETS Epe, 
* Stichting Het Geldersch Landschap, 
* Stichting de Kring, 
* Global action Plan Epe (Ecoteam-Programma) en 
* gemeente Epe. 

Deze initiatiefgroep komt voort uit het "doelgroepenoverleg" Het zijn vertegenwoordigers van een aantal 
organisaties die vanaf 1994 regelmatig overleg hebben met de gemeente Epe over milieu-onderwerpen 

Het doel van deze groep is om aanhang en ondersteuning te krijgen onder de bewoners en verenigingen 
in de gemeente Epe om samen een actieplan op te stellen voor een duurzame ontwikkeling van onze gemeente. 
Wel allemaal wat ingewikkelde woorden, vindt u niet? Wat is bijvoorbeeld een duurzame ontwikkeling' Daar- 
mee wordt bedoeld een zodanige ontwikkeling dat daardoor de mogelijkheden voor de toekomstige generaties, 
om ook in hun behoeften te voorzien, niet worden geblokkeerd Het gaat daarbij om de lokale ontwikkelingen, en 
dan niet alleen ecologisch, maar ook sociaal en economisch Ook spelen dan internationale betrekkingen een rol 
en wel de samenwerking tussen lokale gemeenschappen, waarbij de armeren worden geholpen door de rijkeren 
Uiteindelijk komt alles van bovenaf, uit de VN Conferentie over Milieu en Ontwikkeling van 1992 Daar werden 
door de deelnemende landen de lokale overheden opgeroepen om een eigen "Agenda 21" op te stellen oftewel 
een actreprogranuna voor wri drrurme onhuikkelirig at u'e 21" eeuw, bijgenaamd LA21 In Nederland is voor 
de ondersteuning van deze activiteiten opgericht de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en 
Duurzame Ontwikkeling (NCDO). Deze verricht hand- en spandiensten aan de gemeenten die aan de gang willen 

Het is bij het opstellen van LA21 de bedoeling dat de lokale gemeenschappen daar nadrukkelijk bij 
worden betrokken. Dat zijn b v allerlei maatschappelijke en kerkelijke clubs en organisaties (ja zeker, zowel be- 
stuur als ledenl), maar ook het lokale bedrijfsleven "De initiatiefgroep" (zie boven) vindt zichzelf hiervoor veel te 
klein en ze vertegenwoordigt natuurlijk bij lange na niet alle lokale gemeenschappen Maar deze groep is wel 
bereid om te proberen om een soort "Platform Duurzame Ontwikkeling gemeente Epe" van de grond te krijgen 
Dit moet dan bestaan uit een doorsnee van de lokale gemeenschap uit de dorpen van onze gemeente, zowel verte- 
genwoordigers van allerlei verenigingen en organisaties als burgers die mee willen denken 
Om het proces op gang te krijgen worden er dit najaar twee avonden georganiseerd waar iedere belangstellende 
van harte welkom is. Op de eerste avond wordt het een en ander uitgelegd en wordt geïnventariseerd wat er nu al 
lokaal gebeurt, bijvoorbeeld in verenigings- , kerkelijk of bedrijfslevenverband Op de tweede avond, ongeveer 
een maand later, voegen we "de daad bij het woord. Wat pakken we het eerst aan en hoe en met wie kunnen we 
daarbij samenwerken7 

De avonden zullen worden gehouden in de Gemeentewoning en waarschijnlijk op 17 oktober en 14 
november a.s. Binnenkort zal hierover meer worden bekend gemaakt aan de besturen van organisaties en vere- 
nigingen in Epe, in de plaatselijke pers en in de gemeentelijke nieuwspagina daarin 

Namens de KNNV zit Margriet Baan in de initiatietgroep Zij is graag bereid om alle informatie hierover 
te geven aan ieder die er wat meer over wil weten Wij als initiatiefgroep hopen dat we samen met andere belang- 
stellenden een duurzame ontwikkeling in onze gemeente op deze manier kunnen bevorderen 

De initiatiefgroep voor een Platform Duurzaam Epe. 

RED WAT ER TE REDDEN VALT1 



VAKA N TIEIMPRESSIE MEI/JUIVI 2000 
ROZE, ROZEBLAUW EN BLAUW I N  HET KOREN 

Wilde gladiool 
Drôme 2000 

29 mei 

Klein inaas door zijn lieb 
Nederlandse akkers en ai 

bijvoorbeeld elk jaas op ki 
Er waren heel dicht bij de 

Nee, niet over kosenbloeinen gaat dit verhaal! Een korte wandeling in de 
Vercors in Frankrijk voerde over een graspad tussen twee tarweakkerijes 
door. Links van ons lag een keurig korenveld met niets dan koren erin: 
zoals de boer het bedoeld had. 
Maar rechts was dat heel anders: hoge Knikkende distels kwamen 
midden in de akker i11 bloei, als stoere wachters in het wuivende koren. 
Er stond ook klein spul. Veel dichter bi-j de grond, liiaar ook opvallend 
was de bloei te zien van hele plakkaten van het Grote spiegelklokje. Bij 
ons is dat een zeldzaamheid geworden, 
haast alleen nog in Zuid Liinburg echt 
wild te vinden. De vlak openliggende 
kleine klokjesbloeinen van het Groot spie- 
gelklokjes zijn een lust voor het oog: vijf 
lilablauwe kroonslipjes met niiddeniii een 
witte keel waar de statnper en de ineel- 
draden een wit sterretje vormeil. 
De merkwaardige Kuifl~yacinth met zijn 
blauwe kuif van onvruchtbare lokbloemp- 
jes en daaronder de otiaanzienlijke echte 
bloeinpjes, stond er i11 riiassa naast- en 
half in het koren. Ook deze plant is in ons 
land beperkt tot Zuid Liiliburg ea enige j u n i  2000 

plekken in de duinen. Wat betreft deze laatste groeiplaatsen wordt wel * 
beweerd dat liet zaad inet fazanterivoer daar gekomen is. 

rose leeuwenbekbloeinpjes fijn groeide er de Akkerleeuwenbek. Ook bij 
1ere "gestoorde" groilderi kun je ze nog wel vindeti. Tri Epe sloiiden ze 
lgrasbulten vlak onder Epe. 
grond de mooie bloeinpjes te zien van het Guichelheil. Zowel de rode als de . - 

blauwe voim broederlik naast en door elkaar. 
De ineest fiere plant, die tot ver in het korenveld stond te bloeien was de wilde gladiool. Met zijn 
sierlijke, naar één zijde uitstekende bloeinen is deze wilde soor-t direct als gladiool te herkennen. Tot 
zaadproductie zal hij wel niet komen, tnaar zijn dikke wortelknollen overleven tnoeiteloos het 
maaigeweld en zullen zich er zelfs, in stiikjes geploegd, later in het jaar nog verspreiden. 
We zagen de gladiolen ook aan de rand van een veldje in de Drôme. Toen we het aangrenzende open 
eikenbosje inliepen stond het daas, dachten we, ook al vol met gladiolen. Tot onze veirassing bleke11 
het echter fors uit de kluiten gewassen Rode bosvogeltjes te zijn, een orchideeënsoort. Zij vormden 
hier liet rose element in een bloeinrijk bosweitje. 

Maar nu dwaal ik af naar een ander onderwerp, goed voor een nieuw artikeltje, nainelijk over 
de orchissen van onze Franse vakantie, en dat waren er heel wat! 

Els Koopmans-Groimné. 



UITBREIDING DIERENTUIN WISSEL 
Als lid van de KNNV afd. Epe/Heerde en bewoner van Wissel volg ik al een paar jaar de ont- 

wikkeling van de Dierentuin in Wissel. Reeds in februari 1999 heb ik contact opgenomen inet de Be- 
kenstichting en de Stichting Aqua Velua, waarin de Bekenstichting participeert. Ik heb toenmaals mijn 
bezorgdheid uitgesproken over een samenwerking van een "groene club" met de dierentuin, aangezien 
in mijn ogen zeer tegenstrijdige belangen op het spel staan en deelneming in een voorlichtingscentrum 
een onafl~ankelijk optreden van de Bekenstichting bemoeilijkt. Dit voorlichtingscentru~n is natuurlijk 
in de eerste plaats bestemd voor de dierentuin, maar daarnaast zou ook de Bekenstichting ruimte krij- 
gen oin panelen te plaatsen en zou opslagruimte voor de Bekenstichting en de KNNV beschikbaar 
komen. De bibliotheek zou hier gevestigd kunnen worden. De vraag blijft hoe toegankelijk het ge- 
bouw is, aangezien het niet direct in de bebouwde kom ligt of met openbaar vervoer bereikbaar is. 
Hieronder wil ik allereerst de beoogde uitbreiding kenschetsen 
1. De huidige dierentuin (gearceerde gedeelte op de kaart) wordt uitgebreid inet een oppervlakte die 

de totale oppervlakte verviervoudigt. De gronden hiervoor zijn voor een groot deel reeds aange- 
kocht (B, D, F, G). Voor een klein deel rust er een optie op G. 

2. Er komen een voorlichtingscentnim, horecagelegenheid en speeltuin op het huidige weiland (D) 
voorbij de ingang van de dierentuin. Dit weiland wordt momenteel gebruikt als parkeergelegen- 
heid als er veel bezoekers zijn. De Geineente gedoogt dit. 

3. Uiteindelijk moet de parkeergelegenheid op het terrein van de boerderij van Kooi komen (B, A). 
Momenteel wordt het terrein (B) als zodanig gebruikt. (Gedoogd door de Geineente?) 

4. Het zandpad wordt verlegd om de boerderij van Kooi heen en om het reeds genoemde weiland 
heen, zodat de dierentuin een gesloten geheel kan vormen. 

5. De boerderij (H) voorbij de dierentuin schijnt reeds aairgekocht te zijn, zodat in de toekainst deze 
boerderij binnen het complex valt. Binnen Wissel gaan er geruchten dat er een hotel gevestigd zou 
worden. 

6. De grens van de toekomstige dierentuin ligt door het geschetste aankoopbeleid bij het pad langs de 
beek, een zijtak van de Verloren Beek (VB), zodat hier misschien in de toekomst ook nog de uit- 
rijroute zou kunnen komen. 
Het lijkt heel onlogisch om een commerciële instelling en het natuurgebied "Het Wisselsche veen" 
aan elkaar te laten grenzen. Op drukke dagen is nu al heel goed te inerken dat het aantal auto's dat 
het veen inrijdt aanzienlijk is. Niet iedereen gaat rechtstreeks terug naar huis. Dit hoeft ook niet, 
inaar men zou dan lopend of fietsend van het veen moeten genieten! 

7. Het verkeer op de Paalbeekweg, de Wisselseweg, de Woesterbergweg en de Achtersteinolenweg 
(in inindere mate) is enorin toegenomen. Op drukke dagen staat er een file op het kruispunt Wis- 
selsewedPaalbeekweg! Zeker de Wisselseweg en de Woesterbergweg zijn absoluut niet ingericht 
op een verkeersintensiteit van 140.000 bezoekers. Volgens de planning zouden dit 1 70.000 bezoe- 
kers moeten worden. Het valt echter te betwijfelen of de dierentuin zich alle financiële inspannin- 
gen zal getroosten die boven genoemd zijn, als dit slechts een toename van 30.000 bezoekers inet 
zich meebrengt. 

8. De beek is binnen de dierentuin omgelegd. Dit is bij de huidige omvang niet zo'n groot probleem, 
maar de vraag is of de bodem in de aangelegde vijvers van dien aard is dat er geen water wegzakt. 
Buurtbewoners beweren dat er 30% minder water door de beek stroomt. Of dit klopt zouden me- 
tingen inoeten uitwijzen. Er zullen verder strikte eisen gesteld nioeten worden aan de waterkwali- 
teit en -kwantiteit, aangezien het water van de Tongerense beek gebruikt wordt in het infiltratie- 
project voor het drinkwater binnen de gemeente Epe. Vervuild water lijkt niet zo'n goede zaak. 

De genoemde uitbreiding van de dierentuin tast in mijn ogen de natuurwaarde en het beeld van het 
landschap in aanzienlijke inate aan, terwijl de verhoogde verkeersintensiteit ernstig afbreuk doet aan 
de rust in ditzelfde landschap. De bordjes "stiltegebied" staan toch ergens voor? De woordvoerder van 
de dierentuin (in naam de stichting "Aqua Velua") beweert Ui zijn antwoord op mijn schrijven van 
februari 1999 dat de uitbreiding een aanzienlijke verbetering van de woonomgeving op zou moeten 
leveren. Hiennee wordt, neem ik aan, het woongenot van de bewoners aan de overkant van de Tonge- 
rense beek bedoeld. Deze bewoners zullen het wel eens zijn tnet deze stelling als men spreekt over de 
geluidsoverlast van de speeltuin en de kantine, maar het wordt een ander verhaal als het verkeer van de 
dierentuin over de Achterstemolenweg terug geleid wordt. De bewoners zijn momenteel bezig een 
alternatief plan te ontwikkelen. Hoe dan ook: de belasting voor het milieu blijft! 



Het verkeer dat naar de dierentuin gaat, gecombineerd met het verkeer van de campings en de 
horecagelegenheden in Wissel heeft langzamerhand de grenzen van het toelaatbare overschreden, zelfs 
als met dit vergelijkt met de landelijk toegenomen verkeersdrukte. 

De reden voor deze ingezonden brief is de volgende: 
Ik zou de lezers van "Natuurk1anken"en verder iedere Epenaar die het Wisselsche veen een wmn hart 
toedraagt willen verzoeken over de genoemde uitbreiding na te denken en een mening te vormen over 
een combinatie van een natuurgebied aan de ene kant en een coirunerclële instelling aan de andere 
kant. in mijn ogen heeft de huidige dierentuin een unieke plek in Nederland en geniet derhalve een 
verdiende, grote bekendheid in de wijde oingeving, aangezien het de enige dierentuin is die kleinscha- 
lig is, goed verzorgd, voorzien van een leuke speeltuin en daardoor bij uitstek geschikt voor gezinnen 
met kleinere kinderen. De huidige omvang zou gehandhaafd moeten blijven en een waarlijk grote bij- 
drage aan het Wisselsche veen zou geleverd worden als de aangekochte gronden aan "Het Geldersch 
Landschap" overgedragen zouden worden. 

Tenslotte vraag ik ine af of de KNNV en de Bekenstichting nog vrij zijn in hun doen en laten 
als ze deelnemen in het bezoekerscentrum. Net lijkt ine moeilijk oin het ene inoinent te protesteren 
tegen aantasting van het landschap en het volgende rnoinent ruimte in het centniin te accepteren. Het 
lijkt heel aantrekkelijk oin voorlichtingspanelen te kunnen plaatsen of boeken te kunnen opslaan, maar 
heb je daarna nog voldoende vrijheid van handelen? 

Een handige zet van de kant van de dierentuin is het gedane aanbod zeker wel! 

Eveline Drevijn-Dijkstra. 



Vereniging Milieuzorg E p e  
Veenweg 2,8171 NJ Vaassen tel, 0578 - 575900 giro 19631 27 

EPE en de DUURZAAMHEDSSPIEGEL 2000. 
Misschien is het nog blijven hangen: In 1992 werd tijdens de eerste VN-conferentie over Mi- 

lieu en ontkikkeling in Rio de Janeiro door de regeringsleiders een 'Agenda 2 l " opgesteld wet richt- 
lijnen voor een beleid voor duurzame ontwikkeling in de 2 1" eeuw. De nadruk lag daarbij op duur- 
zaamheid op ecologisch, economische en sociaal gebied en wel op lokaal niveau. Hiel-voor zou dan 
door de gemeente en allerlei lokale groeperingen en organisaties samen een soort Lokale Agenda 21 
(LA21) inoeten worden opgesteld en uitgevoerd. Als informatiepunt en hulp voor de uitvoering hier- 
van ontstond in Nederland de Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame 
Ontwikkeling (NCDO). Tijdens de activiteiten hiervan ontstond in 1997 de behoefie aan eeq instni- 
ment om het geineentelijke duurzaainheidsbeleid te kunnen ineten. Dit instmnent werd de Lokale 
Duurzaamheidsspiegel die in 1999 voor het eerst in gebruik kwam. De Spiegel bestond uit een aantal 
lijsten inet vragen over verschillende duurzaamheidtheina's. Deze konden dan worden beantwoord 
door de lokale groeperingen samen met de gemeente en de antwoorden worden opgestuurd naar het 
NCDO. Deze vatte alles samen waaruit dan de winnende geineente rolde. In 1999 werd dat Rotterdam. 
Epe deed ook inee en eindigde als nummer 63. Met de lering van deze eerste oefening werd voor 2000 
de vraagstelling aangepast en er kwamen twee ttieina's bij. Deze keer deden tweeëntachtig gemeenten 
mee waaronder ook weer Epe. Omdat behalve het aantal thema's ook de puntentelling is veranderd 
zijn de resultaten van 1999 en 2000 moeilijk vergelijkbaar. Deze keer werd Breda winnaar inet 185 
punten. Epe verzamelde 94 punten en kwam daarmee met Breukelen op een gedeelde 67" plaats. V'dn 
de omliggende gemeenten eindigde Apeldoorn met 163 punten op de 7" plaats. Heerde en1 Voorst de- 
den niet mee. 

Hoe duurzaam was Epe deze keer bij de verschillende thema's? Voor Algeineen beleid was 
het niet best. Epe kreeg hiervoor 6 punten (van de 30) terwijl winnaar Soest 26 punten haalde. Epe 
kent nu eetunaal geen milieubeleidsplan met aandacht voor de sainenhailg van milieubeleid met dat 
van welzijn, sociale zaken, suiintelijke ordening en economie en geen raadsbesluit dat er gewerkt 
wordt aan LA2 l. Ook komt het begrip duurzame ontwikkeling in het Bestuursakkoord niet voor. 

Voor het thema Duurzaam bouwen en Wonen verdiende Epe 7 punten terwijl winnaar Nijine- 
gen het maxiinale aantal van 30 punten kreeg. Het ging hier bijvoorbeeld om de vragen of duurzaam 
bouwen bij projectontwikkelaars gestimuleerd wordt, of er een convenant duurzaam bouwen is en of 
er een afvalpreventiebeleid is (met een uitvoeringsplan). 

Dan het thema Energie. Hier haalde Epe geen enkel punt. Bat leidde bij het NCDO zelfs tot 
het inisverstand dat het thema niet zou zijn Yigevuld in de Spiegel. Sittard was hier winnaar met 30 
punten. Epe werkt nu eenmaal niet met duurzame energiebronnen, er zijn geen lokale doelstellingeri 
voor het temgdringen van de CO:! en er is geen inzicht in het feiteli-ik energiegebruik per sector. Het 
lijkt erop dat er door Epe nog best wat te leren zou zijn van Sittard (qua grootte een redelijk vergelijk- 
bare plaats). 

De duurzaamheid bij het thema Groen en Ruiinte ziet er veel beter uit. Van alle 8 thema's was 
dit het beste. Epe haalde hier 20 punteii, niet slecht tegenover de behaalde 27 punten van winnaas 
Apeldoorn in dit theina. We hebben een landschapsbeleidsplan, er is een inventarisatie van de soorten- 
rijkdom in haar gebied en de chemische bestrijdingsmiddelen zijn afgezworen. 

Ook bij de Internationale Samenwerking deed Epe het redelijk 17 punten werden er verdiend 
tegenover 28 van het winnende Nieuwegein. Zo is er bij ons de Werkgroep Oost--Europacontacten en 
worden er soms bepaalde hulpacties ondersteund. Aan de andere kant zijn er geen relaties met een 
andere gemeente uit de Derde Wereld. 

Bij het theina Sociaal haalde Epe 18 punten, niet slecht vergeleken met de 29 punten die Ein- 
men, Renkwn en den Haag kregen op dit gebied. Er is een jongerenbeleid waar de jongeren bij worden 
betsokken, een ouderenbeleid en een overlegplatfonn voor advisering i .v.m. de Wet Voorziening 
Gehandicapteli. 

Dan het thema Verkeer en vervoer. Hier kreeg Epe 15 punten tegenover 25 punten van Dor- 
& d i i .  Epe iieeft een beleidsplan Verkeer en vervoer en werkt aan een duurzaam veilig wegensys- 
ieem. Daare~ilegen zijn er geai bedrijfsvewoerpla~~~~en terwijl er ook geen iriictit is in de hoeveelheid 
veivoerskilometers vati werknemers naar vesvoerswijze. 



Tenslotte het thema Water. Epe kreeg hiervoor 11 punten tegenover de 27 punten die Breda en 
Tilburg haalden. Beter dan in 1999 want toen was er nog geen vastgesteld Rioolplan met ruiinte voor 
regenwaterafkoppeling, waas nu plannen voor worden gemaakt. Aan de andere kant is er geen actief 
beleid om waterbesparing en het gebruik van regenwater te stiinuleren, terwiljl de riooltarieven hier 
veel ineer op zouden kunnen inspelen. 

Zowel het beantwoorden van de vragen van de Lokale Duurzaamheidsspiegel 2000 als het 
vergelijken van de uitslag met die van andere gemeenten biedt veel inspiratie voor het bevorderen van 
de lokale duurzaainheid in de gemeente Epe. Hoe we damnee verder kunnen wordt nader verklaard in 
een bijdrage in Natuurklanken van de initiatiefgroep voor een Duurzaam Epe. 

Vereniging Milieuzorg Epe, 
Jan Pohnan. 

Excursie van de Insectenwerkgroep b j  de Schaapskooi 
op zaterdag 2Z juli - vijf deélnemers 

C.' ., ..d< 

,,.' 

Hooi beestje 

De weennannen en -vrouwen hadden steeds zontlig weer beloofd 
maar het viel wat tegen. In ieder geval geen regen eri weinig wind. 
Een voordeel van koel weer is dat de insecten wat slooin zijn en 
makkelijker te vangen (natuurlijk worden ze zo gauw mogeiij'k 
weer vsijgelateti!) 
Hoewel de Heideblauwtjes in juni inassaal vlogen, profiterend van 
de terugkeer van Dopheide in de afgeplagde gebieden, zagen we 
er nu maar één, goed weggestopt tussen de heide. 
De Heidespanner (lin~alurga alomaria) vloog wel, het vrouwtje is 
lichter en ziet er wat anders uit dan liet mannet-je. 
We vingen een prachtige groene spanner Thalera .firnbrialis die 
lijkt op de Zomenneters; dit is ook een spanner vaii heidevelden. 
Ook vingen we een paas van die hele kleine vlindertjes. De Peri- 

clepsis cinctana was makkelijk te determineren niet duidelijke wit en bruine patronen op de vleugels. 
Een tweede kleine nachtvlinder leek in voirn op de metallic blauwgroene Adscita slatices, inaar de 
kleur was bruin, inet blauw inetallic rond de kop. (Die inetallic gloed is moeilijk weer te geven op 
plaatjes). .Misschien was 'het Khagades pruni maar Novak en Severa melden niets over de blauwe kop. 
De enige andere dagvlinder die we zagen (na het Heideblauwtje) was de inoeite waard: een Hooi- 
beestje. Dit jaar heb ik het Hooibeestje op vier verschillende plekken bij de Schaapskooi en de Ren- 
derklippen zien vliegen en dat was bij een temperatuur van boven de dertig graden. 

We gingen ook natuurlijk naar het Pluizenmeer en het vennetje oin te zien of er libellen vlo- 
gen. Er waren veel Zwarte lieidelibellen, een van de kleinere "echte" libellen en ze waren niet zwart 
maar geel! De jonge lïbellen zijn eerst geel; later worden de mannetjes zwxrt en de vrouwtjes grijs- 
bruin. Wij zagen twee algemene blauwe juffers het Lantaarntje en de Watersnuffel en twee Pantserjuf- 
fers die ineer @oen-bruin gekleurd @(n. De Gewone pantserjuffer lijkt een beetje op het Lantaarntje 
en de Houipantserjuffer, inet creinekleurige pterostigina's (de vlekken op de vleugels). Die leggen hun 
eieren in bomen. 
De Pantserjuffers zijn van andere soorten te onderscheiden doordat de vleugels in rust worden half 
gespreid en niet over het lichaaiii gevouwen zoals bij de andere juffers. 

We vingen ook een paar spririklianen, maar haddeti inoeite o.in ze te detesmirieren; misschien 
was er een Chorthipyus parellelzw bij, de Krasser. 

Ook als het weer niet geweldig is, is het altijd leerzaam en gezellig met een Soep in het veld 
te zijn. Je leert van elkaar en met ineer inensen zie je ook ineer. Werkgroep excursies zijn echt voor 
iedereen en niet alleen voor specialisten. 

Hilary Jelleina-Brazier. 



Tenerife is ongeveer tien miljoen jaar oud. Het is een van de 
Kanarisclie eilanden met een oppervlakte van 2057 vierkante 
kilometer. 
De Kanarische eilanden zijn van vulkanische oorsprong het- 
geen overal in het landschap waarneembaar is. Alle eilanden 
zijn het directe gevolg van erupties op de oceaanbodem. 
Onder de Kanarische eilanden ligt een zogenaamde hete plek 
ofwel "hot spot", een plek onder de aardkorst waar zich mag- 
ma verzamelt. Op gezette tijden dringt dit magma door de 
oceaanbodem heen en voimt na verloop van tijd een eiland. 
Omdat de zogenaande Afrikaanse plaat met een snelheid van 
tweeëneenhalve centimeter per jaar over de hete plek schoof 
ontstond een rij van eilanden. 

In de bergrug midden op het eiland ligt het vulkailische gebied Las Canadas inet als rniddel- 
punt de vulkaan El Teide (3.7 18 m), de hoogste berg van Spanje. 
Vanaf dit centrum van het eiland lopen diepe ravijnen (Batrancas) naas de kust. 
Bassancas zijn grote ravijnen, oinringd door bergkatntnen van wel 400-500 iiieter hoog (zeer steile 
bergwanden) geologisch jong: ongeveer 10 miljard jaar oud. 

Vulkanen z~jn in de regel kegelvorinige bergen. opgebouwd uit lagen lava en as. 
Het gloeiend hete magma komt via een nauwe ptjp omhoog en stroomt als lava uit de krater. Er ko~nt 
echter niet alleen lava door de krater naar buiten, inaar ook as, stenen (rondvliegende vulkanisclie 
botntnemi) en giftige gassen. Een levende vulkaan kan duizenden jaren actief blijven. Na een uitbar- 
sting wordt het vaak rustig: dan kunnen er nieuwe erupttes kotnen en nieuwe lavalagen vonnen zich. 
Een vulkaan wordt op deze wijze na iedere uitbarsting hoger. 
De kraterptjp van een dode vulkaan zit vol gestold tnagtiia zodat er niets ineer naai- buiten kan vloeien. 
De laatste uitbarstingen op Tenerife vonden plaats in 1909. 

El Pico del Teide, gelegen in het gebied Las Canadas. is een vooi~nalige stratovulhaan. Zij 
produceerde lagen taaie lava en as rondoin de krater waardoor de keninerkende kegelvonn ontstond. 
Rondoin de top ontsnappen via spleten en scheuren gassen en dampen, de fumerollen genoemd. 

Een ander type vulkaan dat veel voorkoint is de Caldera. 
Caldera's zijn van echte kraters te onderscheiden doordat ze een tninitnale diatneter van twee kilotne- 
ter hebben. 

Het vulkanisch landschap van Las Cariadas: Verstilde lavastromen, kraters, cabdera's, basalt- 
gebieden. lavatunnels, rondoin de vulkaan een inaanlandschapachtige structuur van de vulkanisclie 
Malpaises. dat wil zeggen zwarte velden van gestolde lava en lavasteen inet een soms verrassend kleu- 
renpalet, afkoinstig van de w ~ j  gehoinen inineralen. 

De kust van Teneiife is een klifkust. Overal langs de voeten van de steile en hoekige wanden 
vati de kliffen liggen gravel en stenen in de votm van waaiers. Deze waaiers ztiti door beken en sivie- 
ren neergelegd. 

In Las Canadas vindt men een speciale flora. Enkele planten die voorkoinen zijn de Teide 
brein. Teide tnadeliefje. Tajinaste plant, wolfsinelksoorten (Euphorbia's), Drakenbootn (hars voor 
bijvoorbeeld Stradivariusviool) 

Verder vind je op Tenerife de ca.ctusschijf inet daarop de schildluis die cochenille (dieppaarse 
kleurstof produceert) Kanarisch pijnboom en llaurierbossen. 

Fauna: Kanasische torenvalk en Bruine kanarie, Kanasische hagedis en de Rode inonarchvlin- 
der. In de oceaan rondom de eilanden: tropische vissen, dolfijnen en walvissen. 

Cintia Wedeineijer. 
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Insectenexc~vsie ~ievitsveld 
Het is een wat sombere ochtend, die 1" juli. Af en toe 
motregent het ook nog. Niet echt het goede moinent oin 
naar vlinders en libellen uit te kijken. Volgens Els 
Koopinans geeft ons dat de gelegenheid ook eens aan. 
andere insecten aandacht te besteden. 
Dik geeft meteen het goede voorbeeld, schudt aan enke- 
le takken en vervolgens duikelt allerlei klein grut in zijn 
geopende omgekeerde paraplu, waaronder telkens enke- 
le spinnetjes - maar die behoren oindat ze acht poten 
hebben niet tot de insecten - en wel erg kleine kevertjes 
die zich niet zo snel op naam laten brengen. Detennina- 
tie van één van deze zespootjes leidt op een later tijdstip 
wel degelijk tot de uitkomst: Roodgele vuurkever. 

We zien toch nog enkele Koevitikjes Aphatitoprrs hyperanlus, een Bont zandoogje Pararge aegeri, een 
Zwartsprietdikkopje 'ï'hyn~elicrr~s lirieolci, een Brandtieteimotje Ez1rrhjyara hortulata, een vedermot: van de 
familie Pterophurid'e, enkele jwffers, waaronder het Lantaarntje, Ischnurcr elegairs- - mannetje en vrouw- 
tje, waarvan de rugzijde van het achterlijf bijna helernaal zwart is en een Watersnuffelmannetje (Elia- 
lagma cyathigerzim) met een blauw achterlijf met o.a. enkele zwarte segmenten. 

Verder zit er nog een ordinaire Strontvlieg (Siinthophaga stercoraria) met zijn mooie goudblon- 
de beharing te pronken en we zien tevens enkele Schorpioenvliegen (Mecopiera), Ze worden zo ge- 
noemd oindat het achterlijf van het mannetje met de tangen - net als bij de schorpioenen - enigszins 
gekromd oinhoog gericht is. 
Herhaaldelijk zien we kleine grauwe vlindertjes van de familie Spanners (Geometridae). 

Jan Kuijper is een expert in 'het vangen van spfinkhanen. Achtereenvolgens vangt htj de larve 
van de Grote groene sabelsprinkhaan ('ïkttigo~ria dridi..sima), dan een volwassen exetnplaar en tenslotte 
nog een Rietsprinkhaan (Collocephallis clor.~a1is), kleine groene ".inonsters" inet latige dunne antennes. 

We zien Elzen waarvan het blad is aangevreten door de talrijk aanwezige larven v a  het El- 
zenhaantje van de familie van de bladhaantjes (Hry.sumeliu'ue). 
In een wilg vinden we een merkwaardige kluwen poppen van een insect dat de fraaie naam Wilgen- 
spinselmotje (Y~~o~romeuta rwrella) draagt. Het motje zelf is wit van kleur met zwarte stippen. 

Een Tuinslak (E~~aea horterisi.s), een Ainberslak (Succinea putris) en een Heesterslak (Ariapita 
ctrbwstoritm) zijn geen insecten, inaar wel erg mooi. 
Hetzelfde geldt voor de Melige toorts (I'erhascunr lychnitis) die we op enkele plaatsen aantreffen. 

Libellenlarven zijn er helaas niet gevangen; zover zijn we niet gekomen. 
Al met al toch een leuke excursie met zeven deelnemers. 

Bertus Hilberink. 
- 

op 30 nlei een insecfenexcursie in hei Kieilihveld gehouden en het verslag daarvan is ------l toen door plaatsgebrek niet geplaatsi. We hebben cle kopij nog in ons bezit en het leek ons aardig om 
de vondsten die Mia Leurs heel zorgvuldig had genoteerd te vergelijken met die van nu. Op haar lijsistje 
,stonden: Lantaarntje, Watersnuffel, Haften, Rozenkever, Bloedkever, Langsprietmot, Schorpioenvlieg, 
rups van de Rietvink, Pendelzweefvlieg, Blinde bij, Akkerhommel, Boomsprinkhaan, Gele snuitkever, 
Stippelmotje, rupsen van Dagpauwoog. Verder kleine spannertjes en wantsen, niet nader gepreciseerd. 1 
He1 ivas toen duidellik nog te vroeg voor alle vlinders die liil,jaar wel vlogen. 
In M i a '  verslag ivas ook sprake van een "tveergevonden" t2ietorchis. Wij vragen ons qf ofdie zich 
heeft weten te handhaven -- is daar iets over bekend? 

Red 



HET WISSELSCHE VEEN ZOALS IK HET B€LEEF 
DEEL XIV 

JAGERS 1N HET VELD! 

Door allerlei andere bezigheden eerder in de herfst heb ik 
pas op 2 november 1999 de draad van mijn vervolgserie 
weer opgepakt. 
Op die dag wilden we wel eens weten hoe het nu verder 
gegaan was met de vorming van een geleidelijk aflopen- 
de oever langs de Verloren beek nabij de kleine cascade. 
Deze was dit najaar tot stand gekomen. De grond oogde 
nu natuurlijk nog net zo kaal als toen. 
De bewerking van het talud met zijn sterk ijzerhoudende 
bodein nabij het duikertje was gevolgd door het rooien 
van stobben en complete elzen en het afplaggen daarna 
van een flink stuk van het natte veld. Het was duidelijk 
door inachines gebeurd 
Terwijl we naar de werkelijk spectaculaire, door ijzer 
gekleurde sporen keken, die het aflopende water langs 
het talud bij de beek had geinaakt, verscheen er een 
merkwaardig gezelschap. Een aantal jagers ging zich 
opstellen langs de randen van het terrein, onder anderen 
daar waar een hoge ruigte van riet, distels en kleine strui- 
ken het aspect bepaalt. Ze richtten de geweren op het 
veld. 
"We jagen op vossen," vei-telden ze aan Dik. 
Vossen? Op klaarliclite dag? 

Informatie later bij Het Geldersch Landschap leerde dat 
soinmige jachtvergunningen ook hier nog gelden, inet 

Gevlekte orchis name als het gaat om "schadelijk wild". 
Dacty/orhiza macula ta 

Er waren nog wat bijna helemaal vergane stobben van 
populieren verborgen onder het oude gras. Het merendeel 

hiervan is helemaal gerooid in het kader van een gemeentelijk bermbeheer (je moet er met je machines 
doorkunnen!). Een mooie Hertenzwam tussen het gras verried de stobbe die vergeten was. 

Het was, begin november, echt herfstig; de bomen verloren snel hun blad. Maar de kleuren in 
het veld met zijn gevarieerde begroeiing waren nog fraai, vooral door de afstervende biezen en zeggen. 
OP PADDESTOELEN UIT. 

De eerste nachtvorsten hadden de nog laatbloeiende dahlia's geveld, toen we op 18 november 
met de Paddestoelenwerkgroep naar Wissel gingen. Janus Crum vertelde ons over de vondst van een 
vrij zeldzaam zwamrnetje, dat met velen op een dode berkenstam groeide. We gingen natuurlijk kijken ' 

naar zijn vondst van het Plooivlieswaaiertje (t'llcaturopsr.~ crispa). 
We hadden inmiddels al wat schaarse aantekeningen kunnen maken. Veel verwachtten we niet na de 
vorstnachten, inaar op hout vind je toch wel wat. Zo zagen we op een oude stobbe een inooie groep 
Kleine kogelwerpertjes, een nietig zwamrnetje waar je snel aan voorbijloopt. Met een loep bekeken 
doet het je verbaasd staan over de schoonheid van de stewormige bekertjes, elk inet een bolletje eriii, 
dat de sporen bevat. Ruige elfenbankjes waren ook op zulke plekken te vinden. 
Op de grond in het veld stonden nog wat mooie roodbruine Fopzwammen. 
Een heel merkwaardig paddestoeltje groeide hier ook op een schraal stuk. Het had een flesvonnig rood 
aangelopen steeltje en een fragiel bol hoedje. De deskundigen zijn er niet uitgekomen wat het was. 

Je hoopt na spectaculaire vondsten van het voorgaande jaar altijd op zeldzaamheden! 
BLIKSEMBEZOEKJE. 

Het was nog maar drie dagen voor het jaar 2000 toen we met de auto even gingen kijken hoe 
het nu eruit zag bij de "cascade". Het afgeplagde stuk beektalud zag er in het vale winterlicht wat 



troosteloos uit. Hoe zal het straks worden? Komt het Vetblad, dat hier in de buurt ooit voorkwam (we 
hebben er nog dia's van!) terug? Spannende dingen! Na de Gentianen het Vetblad, dat zou mooi zijn! 

Het beekje langs de zandweg naar de Berghoeve toe was nu ook rigoureus geschoond! Alle 
Watereppe en Watermunt waren verdwenen. Die komen wel weer. 
UVFORMATTE VOOR DE BEZOEKER 

In januari kwam het er niet van maar op 4 februari 2000 waren we met een flinke ploeg men- 
sen, onder wie veel officials van Het Geldersch Landschap, getuige van een heuse onthulling. Door 
Henk Menke werd samen met de wethouder een groot informatiepaneel onthuld over zowel het Wis- 
selsche veen als de Tongerensche heide. Deze twee fraaie bezittingen van Het Geldersch Landschap 
ontmoeten elkaar hier. Er is een aantal van deze borden geplaatst. 

Het was een akelige grauwe regendag, inaar van de happen en drankjes, verzorgd door vrijwil- 
ligers van Het Geldersch Landschap konden we genieten toen het juist even droog was. Hulde voor 
deze mensen! 

Dit informatiebord staat op het par- 
keerterreintje OU de hoek van de " 

Boerweg, maar er zou er ook één 
staan bij de hoek met de cascade. Of 
dat wel zo'n mooi gezicht is? 
De altijd aanwezige reiger leek er 
ook zo zijn twijfels over te hebben. 
Met een schreeuw vloog hij voorbij, 
toen we vertrokken. 
BEHEER 
Door activiteiten ten behoeve van de 
Boomfeestdag in Het Vossenbroek 
hadden we pas weer op 20 maart de 
kans even naar het Wisselsche veen 

Blauwe reiger te gaan. Ditmaal met een totaal m- 
der doel: het verkennen van een te 

wijzigen route van het Maarten van Rossutn-pad, één van de lange afstandspaden (L.A. W.'s). 
We ergerden ons opnieuw aan de gemeente Epe die zo nodig alle opslag moest verwijderen uit 

de bennen langs de zandpaden! Ze inoesten eens weten hoeveel insecten daarin huizen en hoeveel er 
wel profiteren van de bloeiende bramen, straks! 

Op de afgeschuinde oever van de Verloren beek vestigden zich veel groene algen, het begin 
van een toekomstige begroeiing. 
Het grote infonnatiebord bij de hoek stoorde ine e~ristig! "Landschapsvervuiling" is een groot woord 
misschien, maar het bord staat wel pal in het mooiste uitzicht over dit gebied! Was er geen bescheide- 
ner plaats te vinden? 

Bij de Lage Veenweg genoten we van een fraaie bruinrossige beukenhaag en grillige oude 
mchtbo~nen bij de boerderijtjes. Het was zacht voorjaarsweer. We hoorden Sijsjes in de Elzen - de 
laatste wintergasten, en Tjiftjafjes als de eerste zomergasten. 
Vlaamse gaai, Zanglijster, Grote lijster en Vink lieten zich gemakkelijk bekijken in het kale hout en 
spreeuwen vlogen in grote troepen over. Op trek? De Elzen bloeiden nog en in de tuinen pronkten 
goudgele Forsythia's. Lente! 
VERZUIM MET REDEN 

Toen ik eigenlijk met de monitoring van dagvlinders hoorde te beginnen waren we met vakm- 
tie ver weg en nauwelijks thuis gingen we weer mee met de KNNV-afdeling naar Zuid-België. 
Pas in inei lukte het de voor mij eerste vlindertelroute in het Wisselsche veen te lopen. 
ORANJETIPJESTIJD 

Gelukkig hadden Mia en Ciritia onze gezamenlijke taak al twee keer uitgevoerd. Maar op 9 
mei lukte het Dik en mij de route te lopen. Het was die dag heel warm: 28" Celcius in de schaduw! 
De tijd van de Oranjetipjes valt in api-il en mei. Die waren dan ook aanwezig bij de Pinksterbloeinen- 
weitjes. Ook vlogen daar inassa's witjes. Het blijft moeilijk oin deze laatsten te onderscheiden van de 
vrouwtjes van het Oranjetipje, die geen spiertje oranje hebben. Een schatting moest dan ook op ons 
lijstje komen. 

Leuk waren de Landkaartjes. In dit jaargetijde zijn die kleine vlindertjes voornamelijk oranje 
van kleur. De tweede generatie, voor welke deze de eitjes op de brandnetels leggen in een soort recht- 



opstaand kralensnoertje, is totaal anders van kleur. Zwart met een wit bandje over de vleugeltjes. Je 
ziet ze pas in juli verschijnen. 

Op de kleine veldjes bij het "Opoes bosje7' bloeiden Reukgras en Vossestaart volop. Een fraai 
gezicht, die tere tinten alleinaal. 
Tonnentil inaakte al mooie bloemsterretjes in het natte stuk achter het Land van Jonker. Gelukkig 
kwam de Ratelaar daar ook weer massaal op, na de veel te vroege maaibeurt van vorig jaar. Hoe zou 

de zonnedauw het doen? De geur van bloeiende Lijsterbessen 
heeft niet mijn waardering. Vroege zweefvliegen werden er toch 
wel door aangelokt. Ook de Vuilboom bloeide, maar dat zie je 
pas als je erop bedacht bent. Insecten weten ook deze groenige 
bloempjes wel te vinden! 
De enkele gagelstruik in de beekwal van de Tongerense beek zag 
er goed uit gelukkig, en er was een Ratelpopulier spontaan opge- 
slagen tussen de groenende kamperfoelieranken. 
De Tjiftjaf had nu gezelschap van Fitis en Tuinfluiter gekregen. 
Samen met een vrolijk schetterende Winterkoning vormden ze 
die mooie meiochtend een fraai concert. 
Prachtig is het rode achterlijf van de Vuurjuffer, een vroege li- 
bellensoort. We zagen ze zonnen op de bladeren. 
Terwijl het pluis van de talloze wilgenzaadjes om 011s heen 
vloog, luisterden we nog even naar het simpele "liedje" van de 
Rietgors in de rietkraag van het plasje. 
Toen brachten we weer enkele weken in het buitenland door en 
Mia nam de monitoring alleen waar. 
Ik was de eerste die ze, toen we weer thuis waren, van haar ont- 
dekking vertelde: een heuse orchis bloeide in ons paradijsje. Wat 
voor soort? Een Rietorchis? Natuurlijk gingen we zodra we de 
kans kregen kijken! Dat was op 17 juni. De nog volop bloeiende 
orchis was inderdaad een Rietorchis, de eerste in het "nieuwe" 
Wisselsche veen! Dik maakte er foto's van en de plantenwerk- 
groep werd ingeseind. Enthousiasme alom! 
In hetzelfde veldje waar het liet alweer aardig omhoog kwam (té 
hoog eigenlijk) ontving de befaamde bramenberg ons met de 
eerste Bruine zandoogjes, veel mannetjes. 
Daarna keken we weer even hoe het stond met de vernieuwde 

W oever van de Verloren beek. 
Er groeide nog nauwelijks iets op. Heel duidelijk was daardoor 

Rie-tzorchis nog steeds het verschil in kleur te zien tussen ijzerhoudend en 

Dactylorh~ia majalis niet-ijzerhoudend water en zand. De kwelplasjes leveren helder 

sub~p~praeterrni55a water, de zijbeek en het veld veel ijzerhoudend water. 
Grappig vonden we de "rotsblokken" van ijzeroer achter de ver- 

nieuwde 
duiker. Ze waren ongetwijfeld bij de graafactivi- 
teiten daar tevoorschijn gekomen. Deze keiharde 
bruine brokken gaven het beekje hier het aanzien 
van een bergbeek. 
De Kale jonkers in de natte gedeelten kwamen in e 

bloei en Dik zag waareinpel een Distelvlinder op , 
deze eerste distelbloemen. Het was een afge- - 
vlogen exeinplaar, regelrecht uit Afrika naar ons IJzeroer als rotsblokken 
land getrokken! Wat een eer voor het Wisselsche 
veen om deze "Painted lady", zoals de vlinder in Engeland heet, van nectar te mogen voorzien. Zou ze 
hier haar eitjes leggen? 
Een Citroenvlindervrouwtje was duidelijk bezig met het verkennen van een Vuilboom voor haar eitjes. 
We sopten door het natte stuk achter het Land van Jonker. De ronde Waternavelblaadjes, de Egel- 
bloem en het bloeinetjeskwantwerk van het Moeraswalstro vormden daar een inooi patroon met de 
rode pieterplantjes van de Kleine zonnedauw. Een Platbuik en een Viervlek zwierven er rond. Het 
werd nu echt zomers om ons heen. 



EEN SAMENSCHOLING VAN WITJES 
Grote hitte gevolgd door regenachtig weer waren er oorzaak van dat we pas op 3 juli weer 

terugkwamen. Dik nam Mia en inij mee. Hij ging even de wandelpaden langs en kwam ons toen assis- 
teren. Vreemd was dat we de Rietorchis nu niet ineer zagen. Geplukt? Het riet was wel veel hoger 
geworden, maar de oude bloeistengel moest toch nog te vinden zijn. Enfin, als de wortel nog in de 
grond zit inoet hij volgend jaar weer verschijnen. 

We noteerden veel vlinders. De aantallen Bruine zandoogjes en Klein geaderde witjes waren 
soms niet te tellen. Het notitieboekje venneldde dan ook telkens: meer dan 20 ex. enz. 
Iets inerkwaardig, hier nog nooit meegemaakt, was een samenscholing van Klein geaderde witjes op 
het zandige pad bij de Tongerense beek. Als evenzovele zeilbootjes zaten de vlindertjes met opgeklap- 
te vleugeltjes dicht bijeen op één plekje. Even verderop nog zo'ti groepje! Af en toe lieten ze de vleu- 
geltjes geagiteerd klapperen, inaar de meeste bleven zitten. We zagen dat wel eerder in het buitenland. 
Daar was dan altijd sprake van rnestwater of inestgeur op of nabij een koeienpad, o.i.d. Wat was hier 
de aanleiding van hun belangstelling? De anders zo rusteloze, moeilijk te volgen witjes leken hier wel 
tam geworden. Met paringsgedrag, zoals je dat bij Groentjes wel ziet, had dit niets te maken. Had er 
een hondje of paard gepiest? Of misschien een menselijke wildplasser? Wij roken niets. Of toch wel: 
"geuren" van een stinkzwam kwamen uit het aangrenzende bosje, inaar die zullen de vlinders niet 
gelokt hebben. 

Niet ver daarvandaan gaf een wat armoedig uitziende brandnetel voedsel aan een stel Dag- 
pauwoogrupsjes. De vlinders zelf waren nu totaal afwezig. Het wachten was op de nieuwe generatie 
die hier nog op de brandnetel zat. 

Op hun oude stek achter het Land van Jonker begroetten we weer de inooie Moeras- 
sprinkhanen. Het is de grootste soort van onze inheemse veldsprinkhanen. Hier vlogen ook twee kers- 
verse Kleine vossen van de zomergeneratie en diverse dikkopjes (Grote- en Zwartspriet-). Overal 
schoten grasiiiotjes op.   en prachtig exemplaar van het Vijfvingerige vedermotje had ons al verrast bij 
het paradijsveldje. De rupsjes van deze spierwitte schoonheid leven vooral van het blad van de Haag- 
winde. Nu, deze mooie "Pispotjes" kliimnen hier overal tegen de grote brandnetels op die de ingang 
naar het weitje versperren. 
Mia bleek twee stokken bij die ingang verstopt te hebben oin deze hinderlijke prikkelplanten weg te 
slaan, één voor haarzelf en één voor inij. Wat attent! 

Al was de orchis dan verdwenen, alleen al voor de grote groep bloeiende wederik was het al 
de inoeite waard. 

De nieuwe beekwal begon te begroeien. Zelfs Sterrenkroosplakkaten hadden zich erop geves- 
tigd. Ze moesten gebruik inaken van het afstroinende kwelwater van het veld erboven, want ze horen 
op het water te drijven! Waar veel ijzerhoudende grond was sloegen de ininste plantjes op. 
SNOEPTAFELTJES EN NOG VEEL MEER TIJDENS EEN EXCURSIE DIE DIK EN ZK 
LEIDDEN VOOR DE AFDELJNG APELDOORN VAN DE KNNV. 

Op de ochtend van de 8" juli scheen, ondanks alle boze weerberichten, de zon! En die bleef 
schijnen tot het einde van de excursie. 

Op het parkeerterrein op de hoek bij de Boenveg zagen we het al: er 
zijn veel vlinders vandaag. Bij de volop bloeiende bramen aan de 
door de zon warm gestoofde bosrand was een druk gefladder van 
verscheidene soorten. Veel witjes, vooral Klein geaderde, veel 
Bruine zandoogjes en Koevinkjes en zelfs een paar Bonte zandoog- 
jes profiteerden val de zon na een paar sombere dagen. 
We waren inet een flink ploegje mensen, wat op zichzelf al leuk is, 
inaar er waren kenners op allerlei gebied bij en iedereen was erg 

Bruin zandoogje geïnteresseerd. 
Zo'n gezelschap sjokt niet overal langs inaar ziet veel. De planten- 

inensen die ik wees op de verschillende biezen en zeggensoorten wezen mij op hun beurt weer op een 
aardig klein biesje dat ik nog niet kende: de Borstelbies. Ik kon hun de Padderussen en de fijne sten- 
geltjes van de Armbloetnige waterbies tonen en onder anderen de vele bloeiende Ratelaars. 

De velden vol Kleine zonnedauw coinpleet met gevangen vlinders erop waren natuurlijk een 
inooi onderwerp voor de fotografen, die er graag een natte knie voor over hadden otn dat vast te leg- 
gen. Een door Dik gevangen Moerassprinkhaan toonde even in een potje opgesloten zijn fraaie rode 
dijen en zwarte knieën en het geelgroene lijf. 

Een keverdeskundige ving voor ons een inooie loopkever. En overal fladderden Bruine zand- 
hoogjes en witjes, maar de grootste concentraties waren te zien op en otn de groepen volop bloeiende 



Kale Jonkers. Daar kon iedereen ook leren wat het verschil is tussen Zwartspriet- en Groot dikkopje. 
Deze distels waren ware snoeptafeltjes voor allerlei insecten. Maar niet alleen deze distelsoort bleek 
grote aantrekkingskracht te vertonen: ook een forse groep Akkerdistels achter de bossingel aan de 
Boerweg had druk bezoek. Deze snoeptafel had ook nog een prachtige verse Distelvlinder aangetrok- 
ken, en een Kleine vuurvlinder. 

, ~et'voorkoinen van deze distelsoort hier zal wel te inaken hebben 
met de vele schapenkeutels in het terrein! 

Speurend naar Moeraswolfsklauw op de kale plekjes 
werden mam liefst vijf soorten amfibieën opgemerkt: Rugstreep- 
padjes, kleiner dan een stuiver, repten zich samen met kleine 
gewone padjes door het gras naar de hogere zandgrond. Ze waren 
zojuist uit het water gekomen. 

Juist heel fors was de mooie Heikikker. Spitse snuit en 
typische tekening waren door iedereen te bewonderen. Groene en 
Bruine kikkers in verschillende inaten zagen we ook. Dietelvlinder 

Veel opmerkzame mensen zien met elkaar meer dan een 
eenling. Zo werd er een drietal orchisjes ontdekt, niet ver van de 
bosrand, waarlangs we naar de Lage Veenweg liepen. Het was de vondst van de dag. Deze, naar het 
bleek Gevlekte orchissen waren nog nooit in bet Wisselsche veen gezien! 

Merkwaardig was ook de vindplaats van een varen, het Dubbelloof, dat niet ver daarvandaan 
zijn bladeren gewoon in het veld op de grond uitgespreid had. Dubbelloof hoort dat langs een beekwal 
of iets dergelijks te doen! 

Bedankt weergoden voor de heerlijke zon, en bedankt Apeldoorners voor de fijne excursie die 
we samen hadden! 

Els Koopmans-Gromné. 

Gr zit een vliegtuig in elk vergezicht 

E-r zit een vliegtuig in elk vergezicht 
Cr loopt een streep door alle blauwe luchten 
De landschapschilder zet zich aan zijn 
JV\aar ieder panorama doet hem zuchten 
Hij rekende op wolken, zon en licht 
~ á a r  elke hemel hangt vol wrange vruchten 
Er zit een vliegtuig in elk vergezicht 
Er loopt een streep door alle blauwe luchten 
De lobby zegt: Er wordt iets groots verricht 
Maar wij hebben slechts overlast te duchten 
Er jaagt een Boeing dwars door dit gedicht 
Wij kunnen nooit meer vluchten voor de vluchten. 

J v o  de Wijs. 



IJSLANDS M O S  
Deze keer iets over IJslands mos of in het 
Latijn Cetraria islandica (Z.) Acharius. 
Om maar direct met de deur in huis te val- 
len: het gaat hier niet om mos zoals wij dat 
kennen als plukken zacht, groen gewas in 
ons gazon als ongewenste gast. 
IJslands mos is een zogenaamd korstmos en 
dat wil zeggen een vrij hard aanvoelend 
geheel, dat bestaat uit een samenleving van 
een schimmel en een wier, beiden - zoals 
dat heet - lagere planten. 
Misschien kent U wel het Rendiermos, dat 
ook een vertegenwoordiger uit die groep is. 
Zo'n samenleving van twee organismen die 
elkaar nodig hebben voor het bestaan wordt 
symbiose genoemd; de een kan niet zonder 
de ander, een fantastisch beeld dat in over- 
drachtelijke zin ook op de mensen onder- 

ling zou moeten gelden. Maar helaas, de praktijk leert ÙI vele gevallen anders, met alle gevolgen van 
dien. 

De schimmel neemt uit de grond water en zouten op en de inwendig aanwezige wiercellen 
zorgen met hun bladgroen voor de fotosynthese of ook wel koolzuurassimilatie genoemd. U weet het 
nog wel, dat proces waarb~j bladgroen (=chlorofjd) koolzuurgas en water omzet in koolhydraten (sui- 
kers en zetmeel) en zuurstof. Dit laatste komt weer vrij in de atmosfeer en zorgt dat alle andere leven- 
de wezens blijven leven. 
Aangezien met die koolhydraten "pakketjes" worden gevonnd met een hoge energie-inhoud, moet er 
behoorlijk veel energie in dit proces geïnvesteerd worden. Niets voor niets, ook in de natuur! 

Maar hoe komen die groene plantencellen eraan? Wel, die krijgen ze ingestraald door de zon. 
Vandaar dat deze "fabriekjes7'op zonnige dagen intensiever draaien dan bij donker, bewolkt weer. En 
's nachts staat deze opbouw natuurlijk helemaal stil. 

Bij de korstmossen zorgt de schimmel dus voor het water en de nodige zouten, de atmosfeer 
voor koolzuurgas en zonne-energie om de groene wiercellen in staat te stellen het benodigde voedsel 
te prod~iceren. En of het nu gaat om chloro@l van de wieren of dat van de hogere planten, het "gereed- 
schap" is gelijk, alleen kunnen de eindproducten in samenstellingen verschillen. 

Hoe ziet IJslands mos eruit? Het gewasje wordt zo'n drie tot twaalf centimeter hoog, heeft 
vorkachtige vertakkingen, die aan een gewei herinneren, en de kleur is aan de bovenzijde olijf- tot 
bruingroen. Van onderen meer bleekgroen tot licht bruinachtig en soms wat wit gevlekt. In ons land 
komt het niet voor, maar wel in Zwitserland, Triool, Scandinavië, Frankrijk en Spanje. In de bergwou- 
den zijn het vooral de naaldbossen waar dit korstmos te vinden is. In de late zomer en herfst wordt het 
verzameld. 

Van de uihoudsstoffen moeten eerst de slijinstoffen - lichenine en iso- licheline - genoemd 
worden. Verder zogenaamde bitterzuren, zoals usninezuur en cetraarmur-afgeleiden, die zwak antibio- 
tisch en tuberculostatisch zijn. De laatstgenoemde werking bij longtuberculose is mogelijk te verklaren 
uit de aansterking van de zieke door een eetlustbevorderend effect. 

Tenslotte nog een voetnoot over andere korstmossen: het bijbelse manna is uit de overgelever- 
de teksten voor een deel verklaarbaar als te zijn Lecanora exculeizta Eversm. ("esculenta" betekent 
eetbaar), dat in het nabije Oosten en in het Noordpoolgebied voorkomt. (Voor geïnteresseerden: Ye de 
beschrijving in Numeri 11:6-9). Ditzelfde korstmos tezamen met Rendiermos werd gedurende de 
tweede wereldoorlog onder de aandacht van Amerikaanse piloten gebracht om zich bij een eventuele 
crash in de Noordpoolgebieden in leven te kunnen houden. Of zo' noodrantsoen ook werkelijk ge- 
bruikt is weet ik niet. 

In elk geval weer een voorbeeld hoe belangrijk het is veel planten te kennen in kritieke overle- 
vingssituaties ! 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 



wetens (w)aardigheden voor de j e ~ g d  (vervolg) 
VOGEL, PLA N i ,  SCHELP, I NSECf ? 

Nonnetj e I. 
Het Nonnetje is de kleinste eend van de familie 

van de zaagbekeenden. Zaagbekeenden worden zo 
genoemd omdat hun snave\ een gezaagde rand 
heeft o& vissen goed te kunnen vathouden. Een 
Nonnetje is ongeveer veertig centimeter groot en 
heefl een kleine snavel. Aan z(jn mooie witIrwarte 
verenpaue heeft hU z(jn naam te danken. Het 
vrouwtje is kkiner en gr(jzer en heeft een 
kastanjebruine hop en ha$ en opvailende witte 
wangen. He'r Nonnetje zwemt hoog op het water en 
kan daarvandaan met een sprong opuvegen. B(j het 
baltsen (hofmaken) trekt het mannetje zjjn kop terug 
tussen z(jn schouders en peddelt rond, terwul h(j z(jn Nonnetj ex 
hop naar voren en naar achteren beweegt. Van 
november tot mei bvft h(j voorai in ome binnënwateren. HU broedt niet in 
Nederland, maar in Noord Scandinavië en Rwland.In een normate winter 
komen er hier wel v(jf-tot twintigduizend Nonnetjes overwinteren. 

Nonnetj e X1 
Ook de nonvhder za\ zjjn naam aan zien 
zwart/witte uiterl(j k te danken hebben. WU kunnen 
hem in naald en \oofbossen op de Veluwe vinden. 
)-)U vliegt van jb(i tot oktober. Overwintert aki ei in 
een (jie cocon die op boomschors wordt' ge\egd. 
De vbders viiegen s nachts. Overdag hun je  de 
vlinders op boomstammen zien zitten. De rupsen 
vreten de naalden van de bomen op. t U  kunnen zo 

Nonnet je  II massaal optreden, dat een hee\ bos wordt kaat 
gevreten. 

De natuur probeert dit evenwicht weer te herstellen. Vogeb en sluipwespen 
he\pen mee de pbag te onderdrukken. Soms breekt er een ziekte uit onder 
de rupsen, waardoor ze sterven. De sparren en dennen krugen wel weer 
nieuwe naalden, maar de diktegroei van de stam heeft dan een jaar \ang stil 
gestaan, 

Nonnetj e X11 
Schelpdieren is een verzamelnaam voor week- 

dieren met een uitwendige schelp. Schepen run huisjes 
van waterdieren. Elk soort heeft zjjn eigen hliisj esvorm. 

Twee keer per dag kabbelt het t(j het strand op , 
beladen met alieriei materiaal. Veel hiervan bwft op het 
strand achter en dan is het de beste t(j d om schelpen te 

NonnetjeIII gaan zoeken. KU k maar eens of je  in een vakantie aan tee 
een Nonnetje kunt vinden. 



HopI. 

Deze vage\ is duideu k te herhennen aan zun lange naar 
beneden gebogen snavel en opvaliende rwartgepclnte 

I kuif, neergeklapt of als een waaier opgetet. ZUn veren- 
, kleed 5 kaneelhleewg. De staart en ronde vkligeis zUn 

, zwart en wit gebandeerd. l n  Nederland is hu een liiterst 
schaarse broedvoge\.~n een warme droge romer b\u f t  
hu ab zomergast van april tot oktober in Neder\and.Z(j n 
ver-dragende snelle geluid k!inkt 
als oep-oep-oep. 
het  nest bouwt hu in een ho\\e 
boom of in een spleet in de muur. 

Hop Z D e hop broedt in piidden- en 2 clid- 
Europa. Z(jn voedsel bestaat uit insecten, insecten- 
larven, spinnen en wormen, die hu op de grondzoekt. 
I n  de vlucht 4Ukt. kjj wei wat cp een r e ~ ~ ~ . ~ h t i g e r w a d {  
wit getekende nachtvbder. 

Hop11 
hop is ook een zeer snetgroeiende, 
rechtsom windende s\ingerp\ant. De 
bladeren en stengeb zün ruw. Er t ü n  
mannel@ ke en vrouw el^ ke planten. 
De rnannew ke bloemen (afbeelding 
tin&) zitten in ptltimen. De vrouwe\(jke 
bloemen .(afbeeldmg rechts) ontwih- 
he\en zich tot de bitter smakende (\li- 
pine) groengele hopbel-len, die b~ de 
bierbereiding worden gebruikt 
Hiervoor worden, tegen \ange pakn, 
aileen de vfohWeQke p\anten ge- 
Weekt in specia\e hoptuinen. 
I n  het wi\d groeit de hop in ~oofbossen 
op voedrelrg he, moerassige grond. 

Byvoorbeeid in Elzenbroertbossen,~e plant kan we\ vier meter hoog worden. 

f EN KP SPRAK PEINZEN ZI rei" EE; 

" W I E  WAS ER EERDER: IK OF JU? 
WrJSBMEERTE MAG MISSCHIEN 

OP DEZE VRAAG QEEN A# T W W D  ZIE#, 

MAAR rK HEB, war MEN OOK MA@ ZEGGEN, 
N O G  NOOTT EEN EI EEN KIP ZIEN LEGGEN." 



5 CI M ~ M S S M S  2000 

J n s e ~ t e n e ~ c ~ r s i e  Fortmond (+ DMMrse Waarden) 
8 deelnemers 

Het weer toont zich eerst van zijn beste zijde. Het zonnetje 
schijnt als we vanaf de parkeerplaats bij Fortmond via een 
natuurpad richting uitkijktoren lopen. Toch wil het met de 
vlinders en de andere insecten eerst niet zo vlotten. Ze moeten 
blijkbaar nog op temperatuur komen. Bloeiende planten staan 
er genoeg om ons heen; daaraan kati het niet liggen. Overal 
kleurt er genoeg oin ons heen, daaraan kan het niet liggen. 
Overal kleurt de bodem geel, wit en paars van de wederik, 
Gele honingklaver, Pastinaak, Havikskruid, Duizendblad, 

Vedermot Cichorei, Kruldistel, Akkerdistel, Knoopkruid, Heksenmelk, 
om maar enkele soorten te noemen. 

Dan zien we toch ons eerste witje, dat telkens heel even op een bloem neerstrijkt en dan weer gejaagd 
verder vliegt. Het is een Klein geaderd witje. Met de verrekijker zijn' de grijsgroen bestoven 
onderkanten vati de achtervleugels duidelijk te onderscheiden. We zullen er later nog een paar zien. 
Even verderop zien we een Koevinkje. Hij zit met gespreide vleugels op een plant en laat zich van 
dichtbij bewonderen. Het Koevinkje is altijd te herkennen aan de drie witgekernde geelgerande ogen 
op de onderkant van de voorvleugel en vijf dergelijke ogen op de onderkant van de achtervleugel. Kort 
daarna zien we vali dezelfde fatnilie - de Zandoogjes - een zestal Bruine zandoogjes, vier Bonte 
zandoogjes en twee Argusvlinders. Bonte zandoogjes houden zich altijd in de buurt van bomen en 
struiken op en proberen telkens iedere indringer in hun territorium, ook mensen. te verjagen. 
Argusvlinders zitten graag even op een zanderig of wat stenige ondergrond uit te rusten en te zonnen. 
Van de twee exeinplaren die wij waarnemen gaat er af en toe eentje op de stenen onderbouw van een 
restant van de steenfabriek zitten. Het is een mannetje; de donkere geurstrepen z~jn goed te zien. Het is 
inmiddels niet zo zonnig ineer. De zon gaat zo nu en dan even schuil achter de wolken ei1 meteen gaan 
ook de vlinders in dekking. We zijn intussen op een ruig gebiedje rondom de oude nog aanwezige 
schoorsteen aangekomen. Hier staat heel veel Jacobskiuiskruid en Boerenwormkruid in bloei. Naast 
de al vermelde zandoogjes fladderen hier nogal wat blauwe en bruinblauwe vlinders rond, die wij ook 
reeds eerder hadden ontdekt, maar die hier in grotere aantallen voorkomen. Het is het Icariisblauwtje. 
De vleugels van de mannetjes zijn aan de bovenkant prachtig blauw; bij het vrouwtje bruin met een 
blauwe bestuiving. Het is een vlinder van de graslanden; er vliegen er wel tien, in meerderheid 
mannetjes. Ook enkele Kleine vuurvlinders kruisen ons pad. Van de vlinders zien we verder nog zes 
Dagpauwogen, onder anderen op Leverkruid, drie Landkaartjes, een Kleine vos, een Gaminauiltje, een 
Lieveling (nachtvlindertje) en een vedermo~je. Ondaiiks de veelkleurige bloemenpracht en het toch 
wel redelijke weer een vrij magere oogst, zowel wat soorten als wat aantallen betreft. 

Van de andere insecten moeten nog een paar Akkerhonunels vermeld worden en vrij veel 
Steenhotninels. De Steenhoininel is geheel zwart met een rode achterlijfspunt. In het rivierengebied 
komen ze meer voor dan op de zandgronden. Ze houden namelijk van een leinige bodem. Een 
Schorpioenvlieg, een bladwesp, een Slobkousbijtje en enkele zweefvliegsoorten completeren het 
aantal waargenomen insecten. 

Aan de Duurse waarden zijn we niet ineer toegekornen. Misschien een volgende keer. 

Bertus Hilberink. 



. . 

(1) Boo4raver t e n p v e ?  
Tussen de brokjes die de hond de avond tevoren niet opgegeten had stak iets raars oinhoog: 

glanzend ZW& en spits toelopend. 
"Ken jij zo'n tor?" vroeg Joop, de etensbak in de hand, "het is een rare, helemaal gespikkeld.'' 
Hij had geen bril op; ik wel en daardaor kan ik zien dat die spikkels beestjes waren, 

Ik pulkte de kever uit de hondenkliek en wat ik zag was helemaal niet leuk. Het f~rse ,  zwarte 
dier was bijna totaal bedekt met een plakkaat van minuscule spinnetjes, althans daar leken ze het 
meest op. Ze waren eigenlijk te klein om te beschri!ven, maar met elkaar vormden ze een compacte 
massa, die slechts het allerachterste keversegmentje nog vrijliet en herkenbaar maakte. Ik dacht eerst 
dat er ook beestjes zaten aan het uiteinden van de voelsprieten van het onfortuinlijke dier dat duidelijk 
voor consumptie geschikt bevonden was. Het bleken de oranje knotsies te ziin, die snel leidden tot zijn 
naam: Zwarte doodgraver. 

Ik heb al heel jong geleerd dat ik niet wakker inag liggen van een uit het nest gevallen bloot 
vogeltje, of van een vlinder op de zonnedauw, of van een meute mieren die in trioinf een kronkelende 
pier wegsleept. Desalnietteiiiin heb ik geprobeerd de doodgraver te redden en de mee-eters van zijn lijf 
te vegen. Als het beest nou maar rustig was blijven zitten was het misschien gelukt, inaar de sukkel 
was nog veel banger voor mijn goedwillendheid, dan voor zijn echte belagers. Ik dacht nog even dat 
het lukken zou met een vochtig gemaakt penseel, maar bij nader onderzoek bleek slechts dat de 
hoeveelheid ongedierte aan de buikzijde van de ongelukkige kever drie lagen dikker geworden was. 
Eén zo'n oranje beestje heb ik geisoleerd en toen ik dat in een potje had gesloten en weer terug naar 
buiten ging om de reddingspogingen voort te zetten was de tor weg. Waarschijnlijk diep in het grind 
gekropen en vind zoiets maar terug. 

Met het "spinnetje" ben ik niet ver gekomen; het was te klein. Vleeskleurig tegen oranje, met 
een kogelrond lijfje, nog half doorschijnend en de twee voorste poten waren duidelijk aaninerkelijk 
langer dan de zes daarachter. Ik meende ook stellig een afzonderlijk koppie te zien, niet vergroeid met 
de romp, zoals dat - naar ik dacht - voor mijten verplicht is. 

Op dit soort vondsten volgt onvermijdelijk een telefoontje naar huize Van Aartsen. 
Bob vertelde dat het wel degelijk oin mijten ging, en dat die vrijwel altijd te vinden zijn op 
doodgravers, zij het niet vaak in zulke extreme hoeveelheden. Mijn overgevoeligheid schijnt ook al 
bekendheid gekregen te hebben, want hij verzekerde me dat ik niet verdrietig hoefde te zijn: de 
doodgraver zou deze - uiteraard wel vervelende - ervaring zonder meer overleven. 

En nu doe ik mijn uiterste best niet in tobberij te verzinken uit wroeging van wat ik dat mne 
kleine tnijtje dat ik isoleerde ontnomen heb. . . . . . 

(2) Z jn  ysfers h~al;?nnZ 
In de tuin van vrienden hier vlak in de buurt zag ik een inoederlijster goedkeurend kijken naar 

haar spruiten die gedrieën aan het pikken en trekken waren aan voedsel dat blijkbaar niet erg meegaf. 
Ik dacht - toch wel inet afkeer - dat ik a een dood beestje in herkende. Een erg dood beestje: niet 
meer dan een zwart vamlaas hampje. waar pootjes iiitstaken. Ik had geen zin oin goed te kijken, 
De afgunst dat iemand anders drie nieuwe Zanglijstertjes in de tuin had. bleef overigens wel in stand. 

Twee dagen later, niet te geloven, hadden wij ook drie jonge Zanglijsters in de tuin en ook nu 
verschrompelde bij nadere beschouwing m'n opgetogenheid, want ook zij waren iets aan het ver- 
scheuren waar magere pootjes uit omhoog staken. We dachten de pootjes van een dood vogeltje. 

Is het een bekende Zanglijstergewoonte om soortgenoten te consumeren, en zo ja, wordt het 
dan geen tijd ze over te plaatsen naar een andere orde? Die van de roofdieren of de aaseters? 

(En LOU ik nou een wetenschappelijke bijdrage aan de ornithologie hebben geleverd'?) 

Micky Haselho ff-Marsnian. 



EERSTE WAARNEMINGEN ZOMERVOGELS 2000 
IN DE REGIO EPEEIEERDE 

Een (te) klein aantal waarnemers (slechts zes) zond een lijstje in  net de genoteerde eerste waarnemingen 
2000. Bij een kleine response in het nauwelijks mogelijk enige - ook maar voorzichtige - conclusie te 
trekken. Daarom volt hieronder het resultaat van "de zes". 
Volgend jaar in ieder geval van alle VOZOVAR-leden een lijstje. Moet toch kunnen?! 

Wim van Waveren Hogervorst. 

Soort Datum Waarne(e)m(st)er 

Boerenzwaluw 03/04 Evelien van Dalfsen-Tukker 

Bonte vliegenvanger 26/03 idem 

Boompieper 06/04 idem 

Boomvalk 04/04 idem 

Bosrietzanger 09/04 Henk van Gelder 

Braansluiper 2 1/03 idem 

Fitis 26/03 idem 

Fluiter 05/05 Bertus Hilberink 

Gekraagde roodstaart 1 7/04 Evelien van Dalfsen-Tukker 

Gele kwikstaart 26/03 Henk van Gelder 

ierzwaluw 25/04 Evelien van Dalfsen-Tukker 

Grasmus 09/04 Henk van Gelder 

Grauwe vliegenvanger 

Huiszwaluw 

Kleine karekiet 

Koekoek 

Oeverzwaluw 

Rietzanger 

Roodborsttapuit 

Spotvogel 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

idem 

Bertus Hilberink 

Evelien van Dalfsen-Tukker 

Henk van Gelder 

idem 

D. de Ridder-Meyer 

Witn van Waveren Hogervorst 

Tapuit 16/04 Henk van Gelder 

Tjiftjaf 13/03 Anca Ebens 

Tortelduif 04/05 Evelien van Dalfsen-Tukker 

Tuinfluiter 

Visdief 

05/04 Henk van Gelder 

07/05 idem 

Zoinertaling 16/04 idem 

Koekoek 

Zwarte roodstaart 1 1/04 Bertus Hilberink 

Zwarte stern 14/05 Henk van Gelder 

Zwartkop 03/04 Evelien van Dalfsen-Tukker 

Epe, 22-08-'00 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief Ze zijn allen voor ver- 
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AE=Anca Ebeos; AHS=Agnes Herweijer-Smit; BB=Betty Bouchette; EKG=Els Koopmans-Grommé; 
EvDT=Evelien van Dalfsen-Tukker; HJ=Hilary Jellema; IS=lnecka Stuve; JvD=J.van Dalen; MF=Marianne 
Faber; MvG=Mariet van Gelder, MHM=Micky Haselhoff-Marsman; ML=Mia Leurs; OS=Oeti Slot-Batteram; 
vWH=Wim van Waveren Hogervorst; LW =Louk Witkamp; 
En verder Mevrouw Truus Deerenberg, Mevrouw Engelhart, de Heer Dekker, Mevrouw Boumeester, de Heer 
De Jager, Mevrouw Jannie van Wageningen. 

ALGEMEEN: Het viel mij opnieuw op hoe vogelrijk Casarca 
de streek is vlak langs de IJssel aan de rus- 3 1/05 Uiterwaard Marle, tussen 26 Grauwe gan- 
tige, dus Overijsselse kant. JvD. zen. AE. 

Appelvink Geelgors 
25/07 2 exx. in de lijsterbes. 10106 d Prachtexemplaar. Tongerensche heide, 

Norelholtweg, Epe. LW. Epe. EvDT. 
Boerenzwaluw Gekraagde roodstaart 
27/06 10 exx. boven Tongerensche heide, 30/05 Nestelt op Tongeren 

*\ ;,, hk 
, ,, 

Epe. EvdT. sche heide, Epe. EvDT. ,; !y...\ 

Bonte vliegenvanger 08/08 Een minuut of tien in de ,c+;::,;l:x ..:, - '~ K:.. > . 
27/05 Nestelt onder carport. tuin. Pelzerpark, Epe. AHS. " .-" 

Ernst. EvDT. Gienwaluw 
20107 Jong ex. Norelholtweg, 28/04 Hóóg boven Zwartelandstraat, Epe. vWH. 

Ee. LW. 19/05 * 25 exx. Toiigerensche heide, Epe. EvDT. 
Boomkruiper 1 1/06 5 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
12/05 Nest met jongen in de 02/07 8 exx. boven school Kanaaldijk, 

schuur. Ernst. EvDT. Wapenveld. AE. 
22/07 2 exx. op Eik. Petrea, Wapenveld. AE. 23/07 9 exx. heel hoog, 
Boomleeuwerik om 22.00 uur (zelfde plaats). AE. 
19/06 d zingend langs de Belvedereweg, Epe 30107 Nog 2 exx. (zie hierboven) AE. 

(natuurterrein). JvD. Goudvink 
Boomvalk 

EvDT. 
Grasmus 

,F 
23/06 Mooi paartje. Tongerensche heide, Epe. 

08/05 1 ex. Kievitsveld Emst/Vaassen. vWH. 
17/05 In boomtop Tongerensche hei, Epe. EvDT. 
09/08 Luid schreeuwend tenvijl hij door kleine 18/06 Zang Weeterinfliebroekseweg, Wapen- 

vogels wordt verjaagd. Landgoed Welna, veld. AE. 
Epe. EvDT. Grauwe gans 

Bosuil 23/05 Meer dan 100 exx. Marle. AE. 
26/05 2 exx. roepend naar elkaar. Tongerensche Grauwe vliegenvanger 

heide, Epe. EvDT. 06/05 Tongeren, Epe. (N.B. komt waarschijnlijk 
22/07 Vloog 's avonds vlak over ons heen. Ton- toch méér voor dan wordt verondersteld; 

gerensche heide, Epe. EvDT. zang is onopvallend. vWH. 
Braamsluiper juni Paartje met 2 jongen. Nest 
06/06 Weer volop zang. Wapenveld. AE. tegen de muur van het huis. 
23/06 Zingt nog in de tuin. Wapenveld. AE. Korte Enkweg, Epe. BB. .. . .. 

Bruine kiekendief i 18/06 Vier jongen uitgevlogen. 
12/05 Uiterwaarden naast Kloosterbos, Wapen- Belvédereweg, Epe. MHM. 

veld. vWH. 04/07 Nestelt in zwaluwkom. Tongerensche 
Buizerd heide, Epe. EvDT. 
20106 Heel groot exemplaar; prachtig! In Lode- Groene specht 

wijks bos Tongerensche hei, Epe. EvDT. juni Op pad tuin Parkweg 4, Wapenveld. AE. 
16/07 3 exx. in Zwolse bos, Wapenveld; 1 juv.? juni tot Moeder en jong in de tuin. Burg. Van 

1 ex.. "rafelig". AE. in aug. Walsemlaan, Epe. Truus Deerenberg. 
03/07 Een paar boven natuurterrein Paal Vlas- Grote bonte specht 

beek langs Rauwenhoffweg, Epe. JvD. 13/06 Twee nesten gevonden in boom. Tonge- 
rensche heide, Epe. EvDT. 



(Grote bonte specht) 
03/07 3 ex%. in één boom. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Grote lijster 
23/07 Groep op landgoed Welna, Epe. EvDT. 
Grutto 
25/06 Tientallen exx. Zuideinde. EKG. 
Havik 
18/06 Boten Tongemsclte W, Epe. EvDT. 
20/07 Vloog razendsnel laag voor ons huis langs. 

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
02/08 Plukplaats (duif?) bij heide Zwolse bos, 

vak 11, Wapenveld. AE. 
Heggenmus 
14/05 In vogelbad. Lagestraat Wapenveld. AE. 
12/07 Jong ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Hdenduif 
10/05 2 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Huismus 
08/05 Ze eten weer meikevers. Lagestcaat, Wa- 

penveld. AE. 
Huiszwaluw 
19/05 h 1 5 exx. bovm Tongeren- 

sche heide, Epe. EvDT. 
03/07 9 exx. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Kievit 

A 
25/06 Tientallen exx. Zuideinde. EKG. 
03/07 7 exx. boven Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Kleine bonte specht 
30/05 1 ex. lamigoed Feithenhof, Epe. EvDT. 
Koekoek 
02/05 Kievitstdd, Emst/Vaassen. vW. 
23/05 Vloog vlak over mij heen. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Knobbelzwaaii 
25/06 Honderd of meer. Radineer Elburg. EKG. 
Koolmees 
05/05 Voor vlieggat van hakje met jongen zk een 

Spreeuw. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
16/05 jongen uit 1 k t k a s t  vliegen uit; 
02/06 Jongen uit S" nestkast vliegen uit. Dit alles 

in tuin Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Merel 
06/06 8 Zeer bmîaal. Pikt zelfs ch(uoh6ie om 

zijn jongen mee te voeren. Later ook stuk 
dees van tuintafellunch. 
Bongerdplein, Epe. EKG. 

Eind 2 nesten achter elkaar in klim- 
juni op. Korte Enkweg, Epe. BB. 
09/07 Voerde met v& zorg haar jong. Tonge- 

rensche heide, Epe. EvDT. 
Oeverloper 
10/05 5 ex. Kievitsveld, Emst/Vaassen. vM'H. 
Pimpelmees 
10/06 Jongen vliegen uit nestkast (n" 3) 

Lagestraat, Wapenveld. AE. 
Pijlstaart 
14/06 9 in ven op landgoed 

Feithenhof, Epe. EvDT. ,. - . 
Raaf 
05/05 4 exx. roepend over woonwijk 

Epe, Zwartdamistraat. v W .  

15/06 5 exx. vliegen boven Tongerensche heide, 
Epe. EvDT. 

04/08 Vliegt over heide Petrea, Wapenv-eld. AE. 
Ransuii 
15/07 Vijf Eksters probeerden 

k m  uit onze esdoorn te 
jagen. Hele dag gebleven. 
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Rode wouw 
06/05 1 ex. Wisselsche veen, Epe 

(i 06.00 uur); jater die dag door 
anderen ook daar waargenomen. vW%. 

Roek 
09/06 3 exx. Tongerensche heide, Epe. Immen- 

hof, Oude Oenerweg, Epe. EV. 
Roodborst 
juni Bmeùpaartje met m elk geval één jong. 

Korte Eiikweg, Epe. BB. 
juniijuli Sww broedsels ui tgekom: 6th met 3 - en 

ééii met 2 jongal. Pelzerpark, Epe. AHS. 
2 6 M  Pluidíw-ig jong diertje op Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
ftoodborsttapait 
15/06 9 exx. op de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Scholekster 
25/06 2 exx. Zuideinde. EKG. 
12/07 Paar op kt gazon voor de Wendhorst, 

Heerde. JvD. 
1 &N7 Boven ven op Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Sperwer 
14/05 Jaagt door de tuin. Bon- 

gerdplein, Epe. EKG. 
02/06 Iderri. EKG. 
Spotvogel 
26/05 Gehoord. Rolders, Heerde. AE. 
1 7/06 G h l u d .  Weeteringdijk, Oene. AE. 
18/06 Gehoord bij Ottershopen (gemaal), Weete- 

ring, Wapenveld. AE. 
Staartmees 
25B7 + 30 exx. bungeiend \:L 

in lage bomen, Tonge- 
rensche heide, Epe. EvDT. 

Steenuii 
25/06 Roept 's nachts om ons 

liuis. Centrum Epe. EKG. 
Tuinfluiter 
06/05 Vee1 zangposten Tongerense veen, Epe, 

tijdens excursie. vWtl. 
1 3/05 Petrea bij Eiinerveld, Wapenveld. BE. 
Tureluur 
26/05 Weetering, Wapenveld. AE. 
Vink 
07/06 Q verzamelt hondenharen. 

d zingt (tweede nest?) 
Lagestraat, Wapenveld. AE. 

Visarend 
12/05 1 ex. Duurse waarden t.o. Veessen (vanaf 

~stauranttemss). vWH. 
Vlaamse gaai 
25/06 +t7ordt vetjaagd door Grauwe vliegenvan- 

ger. Totigerensche heide, Epe. EVDT. 



Winterkoninkje 
13/06 Bouwt speelnest in onze Klimop. Voert in 

rap tempo mos en bladresten aan! Bon- 
gerdplein, Epe. EKG. 

25/07 Papenstraat, Epe. Jannie van Wageningen. 
Witte kwikstaart 
05/06 2 exx. parmantig stappend. Tongerensche - - 

heide, Epe. EVDT. 

Eind juni 2 exx. (ouder met jong) 
in plantsoen Korte Enkweg, 

w. e ie. BB. 
20107 In het weiland bij de Beuken- 

laan, Epe. LW. 
Wulp 
25/06 Tientallen exx. Zuideinde. EKG. 
Zomertortel 
0 1 I06 Kievitsveld. Excursie Insectenwerkgroep. 
28/05 2 exx. parend in Grove den. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT 
Zwarte specht 
29/05 2 exx. die zich rustig lieten bekijken. Ton- 

gerensche heide, Epe. EvDT. 
Zwarte stern 
25/06 Randmeerpolder Oostenvolde. EKG. 
Zwartkop 
10107 1 ex. 6 dat heel lang en luid bleef zingen. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
23/06 Zingt nog steeds in onze tuin. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
28/06 Q in vogelbad d zingt nog. AE. 

Aardbeivlinder l'yrg~rs n?al\iae 
07/07 Mijn l " waarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Atalanta I.-'nnessa at~~lat?tcr 
1 0106 Mijn 1 " waarneming.Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
19/06 2 exx. Vossenbroek, Zuuk. ML. 
25/07 Meerdere exx. Papenstraat, Epe. Jannie 

van Wageningen. 
Bont zandoogje Pararge aegerirr 
10105 (en vaker). Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
20107 Norelholtweg, Epe. LW. 
25/07 Tuiti Papenstraat, Epe. 

Jannie van Wageningen. 
Boom blaiiwtj e Celcrstri)~a argio111s 
03/07 1 ex. d Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
20107 6 exx. Norelholtweg, Epe. LW. 
25/07 Tuin Papenstraat, Epe. Meerdere exx. 

Jannie van Wageningen. 
Boswitje Leptidea .siilapi.s 
20106 Mijn l%aa~eming.Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Bruin zandoogje Mm?iola,jurtitm 
24/06 Mijn 1 haarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
27/06 Een tiental in de berm langs de Veenweg, 

Epe. JvD. 
03/07 Tientallen in de bermen langs de Rauwen- 

hofieg,  Epe. In beweging dus niet te tel- 
len. JvD. 

06/07 Verscheidene exx. op het heideterrein 
vooraan Hertenkampweg, Emst. JvD. 

13/08 Soerelseweg, Epe. OS. 
Citroenvlinder Gotlepteryx rhamtzi 
01/08 8 exx. op één distelbloem. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Dagpauwoog Itmchis io 
17/06 Grote trossen rupsen op 

brandnetels Honderden!. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

2 1/07 1 ex. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Distelvlinder Vat1es.m cardui 
09/06 Afgevlogen ex. op Kale jonker. Wissel- 

sche veen, Epe. EKG. 
10106 Mijn le  waarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
25/07 In de tuin Norelholtweg, Epe. LW. 
Eikenpage Quercusia quercus 
25/06 In tuin Bongerdplein, Epe, 

opwarmend in de zon. EKG. 
02/07 In het gras. Norelholtweg, 

Epe. LW. 
20107 Onder de parasol gevangen 

om goed te kunnen bekijken. Prachtig 
exemplaar. Norelholtweg, Epe. LW. 

Gehakkelde au relia Polygotzia C-nlbum 
11/05 Op oud h i t  in de tuin. 

Belvedereweg, Epe. MHM. 
09/06 Rupsje op Hop nabij ons huis. Epe. EKG. 
Groene zomermeter Geometra papilot~arin 
27/05 Mijn 1 "aarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Groentje Ch1iophrq.s rr~bi 
13/06 10 exx. bij het vennetje in de buurt van het 

Pluizenmeer, Heerde. W. 
17/06 Op bosbessen. Renderklippen, Epe. JvD. 
Groot dikkopje 0chlolJt.s vemla 
18106 Eerste ex. Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Groot koolwitje Pieris brcrs.siic 
09/05 1" exemplaar. Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Grote beer Arctia caja 
09/08 Voor ons de allereerste keer dat wij deze 

vlinder hebben gezien. Prachtig! Tonge- 
rensche heide, Epe. EvDT. 

Hagedoornvlinder 0pi.sthograptis lzrteolata 
10106 (spanner) Boenveg, Epe. JvD. 
0 1/08 Mijn eerste waarneming. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
09/05 6 rupsen van deze vlinder. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Hageheld Lasiocampa Querczrs 
05/08 Tijdens determinatie legde deze vlinder 

126 eitjes in het glazen potje. Tongeren- 
. sche heide, Epe. EvDT. 

Heideblauwtje Plehejus argus 
24/06 't Harde nabij snelweg in schrale berm 

(nieuwe vindplaats). EKG. 
Heivlinder Hippnrchia semefe 
09/08 Mijn 1"aarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Herculesje Selenza dultaria 
27/05 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 



Icarusblauwtje Polyomrnatz~s icnrtds 
19/06 Mijn 1' waarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
KleiR gat&& witje Pieris iutp' 
24/07 Landde op mijn Moes. Tongerensche hei- 

de, Epe. EvDT. 
Kkfne huismoeder Nctclirn i~terjecba 
07/06 B k m h i s ,  R4ohkampweg, Heerde. 

OSB. 
17/06 ~ ~ o p d e d t t g t e g e n & r a a m b a n s e n d .  

Belvédèreweg, Epe. M l M .  
23/87 Mijti ie waar~ieming. Daarna nog drie 

matil gezien. Tongere& heide, Epe. 
EvDT. 

Kleioe vierstip f 'ybosin mesomella 
30106 (nachtvlindertje) op heide. "Hoge Heide", 

Epe. EKG. , 
Kleine vos Ag1~1is 111'1icae 
20/07 2 exx. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Kleine vuurvlinder I , p e r m  ph1aea.s 
08/05 Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
04/06 Tuk Noreihc~itweg, Epe. LW. 
20107 d+ 9 in de tuin, Norelhltv+.eg, E.p .  LW. 
23/07 Koerberghede, Heerde. OS. 
25/07 Op uitgebloeide sering. Papenstraat, Epe. 

Jannie van Wageningen. 
Kleine zomermeter Hernilheo ne~fivnl ' j~~ 
08/05 it 25 exx. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
08/05 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Koevinkje Aphcr~loy)ir.s h-vperat~trr 
:20106 Mijn Ir waarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
30/M €?p haam in de h m  langs de Freeiiv+eg, 

Epe. JvD. 
Koningspage lphic1icle.s po~111Iiriir~s 
Deze zomer rups gevonden op berberis in tuin La- 
gestraat, Wapenveld. Helaas niet in leven gebleven. 
Aanvankelijk ook niet herkend, maar toen zag ik in 
"Vlinders" n" 3 van dit jaar de afbeelding. AE. 
Kommavlinder Hes/>eria comnzcr 
3G/G6 Mijn l' waarneming. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Lamhartje Ai.a.sckìicr fei~wì~cr 
24/07 2 em.  in de tuin. Noreihdt~veg, Epe LW. 
30107 Mijn 1' waarneniing en daarna nog twee 

maal gezien. Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

06/08 voorjaarsgeneratie!!! Lagestraat, Wapen- 
veld. hE. 

Nachtpauwoog Satm'tiitr ~)(r\)otlin 
23/06 Rups. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
30#6 Rup.  "Hoge Heide", Epe. EUG. 
Oraa j&ipje Atì$hc~:+~zri.s c a r h i ~ ~ ! . s  
04/07 1 ex. 9 Tongere~isch~ heide, Epe. EvDT. 
Ringelrups Mnlncosot~ta trerrslr.ia 
23/06 1 rups, vervolgens op 
26/06 3 rupsen, en op 
27/06 l rups, allemaal op heel verschillende 
plaatsen op de Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Roodbandbeer Diacrisia sannio 
21/06 Mijn Ie waarneming. Tongerensche heide, , 

Epe. EvDT. 
St. Jacobivlinder 7yrr~r .I~rcrcoh~reue 

0 1/08 Veel rupsen op kruiskruid. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 
Wilgenspinselmotje Ypotlonreuta rorrelkr 
01/06 KieVitsi>'cld, EmstlVaassen. Excursie In- 

sectenwerkgroep. 
w e * ? ? ? ? ?  
22/06 Kleur spie& met lichtgrijze telrening. 

J 7 q :  Kati dit een ondersoort van de 
Kleine zomermeter zijn, en zo niet, wat is 
een andere mogelijkheid? EvDT. 

Beukeiigal (Buidelbladgal) Mikiola g q i  
iuli Plaag op beukenblad Zwolse bos. Wapen- . . 

veldrob Rode beuken zijn de gaten 
donkerrood. AE. 

Boomhommel Homh~rs hyprrorum 
ju~u-iii N a t  h vogelhuisje. Nee~denveg, Epe. 

Mevrouw Engelhart. 
Cerqjmera cera1ucera {boorvliegen soort) 
29/07 Op raam. Lagestraat, Wapenveld. AE. 
(Icincdelager~~~a~~in (soort loopkever) 
03/06 Kleiner dan de algemeen voorkomende 

groene loopkever. Staat te boek als zeld- 
zaam. Heide Zwolse bos, Wapenveld. AE. 

('hry.sis igtlifa (soort goudwesp) 
'1 3fû5 Op hor. tagestraat, Wapenveld. AE. 
D~i ize~dp~ot  i+k~mï11hit9etr~~h~~rs ~ongicorrii,~ 
20/& . . .met 130 pootjes. Op de vensterbank 

binnenshuis. Maatkampstraat, Epe. JvD. 
Goudwespje 
16/06 Tuin Epe. EKG. 
Hommel (??) 
06/07 Nest in konijnengraafsel. Door de diepte 

niet te zien of het Weide- of Aardhommels 
waren. "SamenwonenP met bosmieren. 
Op het heideterrein voor aan Herten- 
kanlpweg, Etnst. JvD. 

WOOTHAR~ I ; i>~pr crabru w ~ d w o  
17/05 In nestkast van de familie 

Kaniphuis, Heerde. AE. 
Keizerlibel Atiirx imperator 
17/06 1" waarneming. Ven Tongerensche heide, 

Epe.EvDT. 
Mesemhrirla meridiarm (verwant aan de huisvlieg) 
07/08 Zwarte vlieg met oranje vleugelaanzet. 

Heel mooi! tagestraat, Wapenveld. AE. 
Mestkever?? 
04/08 Zwart, maar kupck4ei-i dotikeirood. Wa- 

penveld. AE. 
Neushoornkever Orycles rrusiccir~ii.~ 
21/06 d Tuin Epe-centnim. 

Mevrouw Boumeester. 
I'akomena prtnit~a (wants) 
15106 Op hor keukenraam. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Pensrelkever 7richi~~.s~j~.sciai'rrs 
17/06 6exx-.opdrstels.'tHarde.Hr.Dekker. 
25/06 't Harde. EKG. 
Platbuik LL'kffzrb &pé.ss~r 
1 1/06 9 1' waarneming. Ven T~ngerensche hei- 

de, Epe. EvDT. 



Rietsprinkhaan Cot~ocephnlus u'orsaiis 
01/06 Kievitsveld, Emst/Vaassen. Excursie In- 

sectenwerkgroep. 
Sehirus bicolor (soort wants) 
29/07 Een heel "nest" in de planten. Lagestraat, 

Wapenveld. AE. 
Sint Janskruidhaantje 
16/06 Tuin Epe. EKG. 
Viervlek Libelluh qziudrimnczrlntn 
17/06 1' waaheming. Ven Tongerensche keide, 

Epe. EvDT. 
Tweestippelig lieveheersbeestje A&lia biyut~ctata 
mei Larve. Wapenveld. AE. 
3 1 105 Wapenveld. Al3 
Vierentwintigstippelig lieveheersbeestje Szibcoc- 
cir~elln vigirztiq~~adripzi~ztata 
0 1/07 Geel van kleui-. Wapenveld. AE. 
Waterjuffers 
13/05 8 en 9 in tandem en nog een 9 langdurig 

bezig met eieren leggen in tuinvijver. Lage- 
straat, Wapenveld. AE. 

Wolbij 
03/06 Op Hartgespan en Kranssalie. Tuin Epe. 

EKG. 
Zwarte doodgraver N~crophorri.~ hunnlaror 
01/06 Letterlijk ingekapseld door mini-mijten. 

Belvédereweg, Epe MHM. 

Haas 
4 - - J  ~o106  4 juiigt: dieren. Landgoed Welna, Epe. 

EvDT. 
Ree , -  

10/07 . . . . en ~ & d  die datum vaak gezien: een 
prachtige pikzwarte bok met lichtbmine 
reegeit. Een prachtig span. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

Spitsmuis 
03108 Jong ex. Dood. Dieren veroorzaken veel 

iast (stank). tagestraat, Wapenveld. AE. 
vos 
V k  sas! gezie;.,, wa8r6un een k-eer e% jong dier 
dat héél erg niiI geregend wis. Heel zielig om te 
zien: een klein hoopje ellende. 
Vleermuis 
meitjuni 3 exx. Waarschijnlijk Dwergvleermuizen. 

Lagestraat, Wapenveld. M .  
10107 Nog steeds 2 exx. (zie hierboven). AE. 
Wild zwijn 
06/06 Een enorme keiler rende over de Tonge- 

rmsche heide, Epe. EVDT . 
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Groene kikker 
09/05 In bijna alle vennen is het één groot con- 

cert. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Hazelworm 
1 3/05 l " waarneming. Tongeen- 

sche heide, Epe. EvDT. 
23/07 Jagerstee, Epe. h4F. 
3 1 /O7 "Hondenhei", Gortelseweg 

aan de bosrand. Mooi groot exemplaar. 1s 

Heikikker 
08/05 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Levendbarende hagedis 
27/06 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
23/07 diverse exx. geregeld in wei Jaglustweg, 

Epe. MF. 
Rugstreeppad 
01/07 1 ex. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Zandhagedis 
03/06 Dood ex. Staart in twee delen. * 5 eieren 

zo groot als (o.i.) kerszaadje. Heide Zwol- 
se bos, Wapenveld. AE. 

17/06 l e  waarneming. Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

Absintalsem Artemisiaabsir~thz/im r.1.3 
15/05 km.hok 27- 14-35=199-497. A50 afslag 

Hattem,aan snelweg.~Plantenwerkgroep. 
Addertong Ophiog/os~~~m vulgutzrm 
12/07 Stakenbergerweg rondom de parkeerplaats 

bij het speelveld (enorm rijk hok). Plan- 
tenwerkgroep. 

Amerikaanse kruidkers Lepidilrm virginicmm 
15/05 km. hok 27- 14-35=199-497. A50 afslag 

Hattem. Oorspronkelijk uit Amerika. Ad- 
ventief langs spoorwegen, laadperrons, 
e.d. In ons district zeldzaam. Planten- 
werkgroep. 

Beekpunge Verorzica beccnbrrrrga 
1 9/06 Vemderbroek, Epe. Piantenwerkgroep. 
Blauwe waterereprijs Veronicn nncignllis aqunticn 
19/06 Vemderbroek, Epe. Plantenwerkgroep. 
Blauw glidkruid Scrrtellaria galer.icalala 
30107 Moosterbos, Wapenveld. AE. 
Brede waterpest Elodea canadensis 
OSlY35 b . h o k  27-3 5- 13=202-4%. Hmde, Plak- 

ketweg, fietspad Grote Wdei-ing. P lari- 
tenwerkgroep 

Buddleja {u'criridii) 
21/06 In volle bloei! Centrum Epe. Erg vroeg! 

EKG. 
Briinel Prut~ella vlr1gflri.s 
23/07 Maasbos, Wapenveld. AE. 
Deens lepelblad C'ochleurin &i.iicu 
ISM Uitgebioeid. km.hok 27-14-35=199-497. 

A 5 O afslag Hatten~. Plantenwerkgroep. 
WdfRaaigm-en C'u.~cutn eC>ithynzunz 
23/07 (Klein '~~axkniid) Op jonge bei (Galgenberg- 

heide, Vaassen) op drie plaatsen. IS. 
Dwergviltkruid l+j/ago miwitna 
15/05 km. hok 27-1 4-35=199-497. A50 afslag 

Hattem. Plantenwerkgroep. 
24/06 Massaal op pad nabij snelweg in 't Narde. 

EKG. 
Echte kmisdistel I.J<pgiiw ccfrwps{re 
03/07 Monding HierdeMse h e k ,  Nunspt q 

restduintjes van de voormalige Zuiderzee, 
Plantenwerkgroep. 

Engelse alant lturla brilatlica 
18/07 Veesserwaarden. Plantenwerkgroep. 
Engels gras Armerin nj~lrìfima 
03/07 Monding Hierdense beek, Nunspeet op 

restduintjes van de voormaiige Zuiderzee. 



Fijnstengelige vrouwenmantel 
A/chenti//cz ~fi/zcnti/iis r.1. 4 

12/07 Stakenbergerweg rondom de parkeerplaats 
bij het speelveld (enorm rijk hok). Plan- 
tenwerkgroep. 

Geelhartje Litztmz cartItartic~im r.1. 3 
1,2107 Stakenbergerweg rondom de parkeerplaats 

bij het speelveld (enorm rijk hok). 
Plantenwerkgroep. 

Geoord helmkruid Swphltlarin atrriclr~tlt~z 
08/05 km.hok 27-35- 13=202-490, Heerde, Plak- 

kenweg, fietspad Grote Wetering. In 
broekbos. Plantenwerkgroep. 

Gestreepte klaver ?i.?fi)liurn striatt~nz r./. 
14/06 Wiessenbergsche kolk, Hattem. 

Plantenwerkgroep. 
Gewone dopheide Ericci letraliw 
19/06 Vemderbroek, Epe. Plantenwerkgroep. 
Gewone veldsla k'alericztrci ioctrstn 
08/05 h . h o k  27-3 5- 13=202-490 Heerde. Plak- 

kenweg, fietspad Grote Wetering, Plan- 
tenwerkgroep. 

15/05 km.hok 27-1 4-35= 199-497. A50 afslag 
Hattem, in verstoorde berm bij carpool- 
plaats. Plantenwerkgroep 

Groot streepzaad (.'repis hietìtiis 
22/05 km.hok 27- 15-2 1=200-498. Oude 1Jsselarm 

in Hattem, bekend onder de naam clt. Wan. 
Stroomdalplant. Veel planten onder een heg. 
Plantenwerkgroep 

Hertshoornweegbree P1~uitag.o coronopra 
15/05 ktn.hok 27-14-35-1 99-497. A50 afslag 

Hattem. (Zoutminnend dus dicht langs de 
weg gevonden.) Plantenwerkgroep. 

Hondspeterselie Aetjls~r cytlrq~irrnt 
22/05 km.hok 27-1 5-2 -200-498. Oude Usselarm 

in Hattem, bekend onder de naam h WLILI. 
Bij de volkstuiiitjes. Plantenwerkgroep. 

Hondsroos RoLscz ccztzi~rn 
0 1 106 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Hondsviooltje l.'ioln catìitrcr 
15/05 km. hok 27-14-35= 99-497. A50 afslag 

Hattem. In ons district vrij zeldzaam. Plan- 
tenwerkgroep. 

Hongaarse raket ,Ci.~j~tizhriunz ~z/ti.s.s~rnzrtn 
22/05 km.hok 27- 15-2 1=200-498. Oude 1Jssel- 

arm in Hattem, bekend onder de naam de 
W m .  Een adventief. Plantenwerkgroep. 

Kamperfoelie 
17/06 met vergroenende bloemtrosjes. Wissel- 

sche veen, Epe. EICG. 
Kattedoorn (hwzis repetìs .suhsl,..s~~irìo.sa 
03107 Monding Hierdense beek, Nunspeet op 

restduintjes van de voormalige Zuiderzee. 
Platltenwerkgroep. 

Kleine leeuwenbek ~'Iì~1etrorrhitì21m milìur 
18/07 Veessenvaarden. Plantenwerkgoep. 
Klokjesgentiaan (;enti~~ti~r ytit.rrrnoriurithe 
3 1/07 4 stuks geteld, en op 
08/08 37 stuks geteld. Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
Knolboterbloem Rnt2trt1c1rlf1.s hulho.suts 
22/05 km.hok 27- 15-2 1 =200-498. Oude 1Jssel- 

arm in Hattem, bekend onder de naam 

de Wna. Plantenwerkgroep. 
Kruipbrem Getzi.stu pilo.su 
15/05 km.hok 27-14-35=199-497. A50 afslag 

Hattem. Mooi in bloei. Plantenwerkgroep. 
Kruisbladwalstro C.'t~rciat~~ luevipes 
08/05 kmhok 27-35-13=202-490, Heerde, Plak- 

kenweg, fietspad Grote Wetering, in open- 
gekapt broekbos. Plantenwerkgroep. 

Lange zonnedauw Brosera attg-licu 
mei Op veel plaatsen aanwezig. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Liggende klaver Tr(fi)/iunz ccrntpslre 
14 juni Wiessenbergsche kolk, Hattem. Planten- 

werkgroep. 
Muizenstaart Mup,spri.s nzitzimu.~ 
08/05 km.hok 27-35- 13=202-490,Heerde, Plak- 

kenweg, fietspad Grote Wetering. Op open 
plek in weiland. Plantenwerkgroep. 

Nagelkruid 
1 1/06 Kloosterbos, Wapenveld. AE. 
Ogentroost ( 9 )  
24/06 Veel op pad in 't Narde, nabij Snelweg. 

EKG. 
Paarbladig fonteinkruid (;roenlnlzdiu detz.sa 
2610 Vemderbroek, in de Leigraaf, Epe. Plan- 

tenwerkgroep. 
Rietorchis IILIClykorhiz~~ t?tu/erli~ 
17/06 1' ex. Wisselsche veen, Epe. ML. 
Slangekiuid Idkhizlm vzilgare- 
24/06 Enkele exx. 't Harde nabij snelweg (pad). 

EKG. 
Stekelbrem (;eni.sfcr at~g/zcu 
15/05 km.hok 27- 14-35= 199-497. A50 afslag 

Hattem. Uitgebloeid. Plantenwerkgroep. 
Tormentil Potetrtillcl erectcl 
19/06 Veinderbroek, Epe. Plantenwerkgroep. 
Viltganzerik I'ofetztilla argerztea 
15/05 km.hok 27-14-35=199-497. A50 afslag 

Hattem. Plantenwerkgroep. 
Weverskaarde 
16/06 Na zeker tien jaar afwezigheid weer in 

onze Epertuin verschenen (Kaardenbol 
met in ingesneden blad). EKG. 

Zandblauwtje ./c~.siotw nzotzfatm 
25/06 Massaal bij afiit Nunspeet. EKG. 
Zandhaver I,eyt~tli.s aret~arizrs 
03/07 Monding Hjerdense beek, Nunspeet op 

restduintjes van de voormalige Zuiderzee. 
Plantenwerkgroep. - 

Braakrussula Rtrs.rutcr t?n?eticn 
23/07 4 exx bij Galgenberg, Vaassen, aan de 

bosrand IS 
Cantharel C'cri~thurt./lti,s c~htrrrus 
Groepje ergens bij Heerde (plaats geheim) 
Hr De Jager 
27/07 3 kleine exx en verspreid verscheidenen 

Zwolse bos, Wapenveld AE 
Grote parasolzwam h.lrrcr»lep~obproceru 
23/07 7 exx Galgenberg, Vaassen IS 
3 1/07 Ook een aantal aan de andere kant van de 

Galgenberg, Vaassen IS 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agnes Herweijer, Tel. 0578 - 613703. 

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

VOZOVAR. Algemene coördinatie Harry van Diepen, Tel. 0578 - 615114. 
Troelstrastraat 2, 8 161 DS Epe. 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Arnifibieen, Reptielen. Als U geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neemt U dan 
contact op met Harry, 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, 8 171 BC Vaassen. 
In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Als U mee 
wilt werken aan dit project, wendt U 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, 8 17 1 VV Vaassen. 
Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep en/of eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kimt U terecht bij de familie Cruin en in tweede instantie bij 

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

Pelzerpark 3, 8162 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 hiiiskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan wordt 
het tijd om contact op te nemen met Agnes, of met Els Koopmans-Grommé, die de algemene leiding 
heeft (Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, tel. 0578-612083), of met de saii~enstellers van het 
programma : 

Etienne van Dissel, Tel. 038 - 4479616 
Klapperdijk 5A, 8 191 AB Wapenveld, 

en 
Bertus Hilberink, Tel. 0578 - 572313 
Stationsstraat 28, 8 l71 BX Vaassen. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISS1E 
Contactpersoon Bertus Hilberink, Tel. 0578 - 572713. 

Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen. 

Heeft U interesse en energie, en wilt U de handen uit de mouwen steken voor liet onderhoud van een 
stukje land waar de Nat~~urbeschermingscomrnissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of niet 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. 




