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Foto voorpagina
Tekst & foto Wim Oosterloo
In april van dit jaar hebben we bij het Leesten en de
Koppelsprengen bij Apeldoorn gewandeld. Ik had een
week voor de wandeling op meerdere plaatsen parende beekprikken gezien. Enthousiast gemaakt gingen
we op pad om o.a. naar de prikken te kijken. Ik had de
moed al een beetje opgegeven om prikken te zien, totdat op het laatste traject, waar we ze konden verwachten, twee clusters van parende beekprikken te zien
waren. Bijzonder, dat zie je niet iedere dag ……..
Beekprikken paaien in vrij snelstromende beektrajecten met grind en grofzandig zand op de bodem. De
vrouwtjes zetten in deze gedeelten eitjes af waarna de
mannetjes de zaadcellen afzetten. Hierna sterven de
volwassen vissen. De uit de bevruchte eitjes ontstane
larven leven 3 tot 6 jaar in slibrijke bodems.
De larven leven van kleine waterorganismen. Na 3 tot
6 jaar ondergaan de prikken een flinke verandering;
het maagdarmstelsel verdwijnt en de voortplantingsorganen ontwikkelen zich. De volwassen dieren trekken
stroomopwaarts naar de paaigebieden.
Een heel bijzondere levenscyclus.
Epe-Heerde
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Rammelende hazen, gezien in april, de Hoenwaard in Wapenveld

Foto's Herwin Looman

Stuurpraat
Biodiversiteit, groene energie, PFAS, stikstof, wolven, honingbijen: zomaar wat zaken die spelen op en rond de
Veluwe. Maar wat is nu het meest belangrijk? Is het biodiversiteit: de verscheidenheid aan leven binnen soorten,
tussen soorten en tussen de ecosystemen waartoe ze behoren? Behoort de wolf daarbij? Horen de vele honingbijen die de imkers houden erbij? Zelf ben ik ook imker en ben ik me zeer bewust van de situatie in en rond onze
tuin. We geven wilde bijen, wespen, vliegen en alle andere insecten de ruimte om te leven. We ruimen de tuin
niet helemaal op, hebben rommelhoekjes, zorgen voor voldoende veilige plaatsen, maaien het gras op sommige
plekken niet en hebben planten vervangen door inheemse soorten. Maar of de honingbij de solitaire bij verdrijft?
In onze tuin in elk geval niet! Het grote insectenhotel zit vol sluipwespen, pissebedden, duizendpoten en wat al
niet meer. Allerlei soorten hommels en andere “wilde” bijen zoemen heerlijk door de tuin, een vogelhuisje wordt
zelfs bewoond door een hommel. We zien regelmatig lantaarntjes, in een fascinerend paringswiel, eitjes afzetten
in onze vijver. Wellicht voer voor de groene kikkers of de vissen. Vorig jaar zagen we zelfs een tweetal stadsreuzen (zweefvliegen) tegelijkertijd met andere vliegen, een atalanta en diverse honingbijen gespot, op zeer rijpe
pruimen. We leggen altijd rijp fruit op een schaal voor de insecten. Twee weken geleden nog is uit een van onze
kozijnen een hoornaarvlinder gekropen. Een prachtige vlinder die een prachtige cocon achterliet voor ons.
We hebben mezen, vinken, mussen, egels, (woel)muizen, ratten en nog veel meer dieren die we niet eens zien.
Wij bestrijden niets. Zelfs de buxusmot heeft onze tuin gevonden. Jammer van de buxus, maar het is een feest
voor de mezen. Het geeft ons weer de kans om na te denken om er een gevarieerde haag van te maken.
Verschillende soorten, verschillend blad, verschillende groeiwijze. Ook bevorderend voor de biodiversiteit.
Wij hebben ook al jaren zonnepanelen. Op het dak van de garage. De gemeente Epe wil een zonnepark van 12
hectare realiseren aan de Oenerweg in Epe. Het lijk een mooi initiatief: groene lokale energie, maar tegen welke
prijs? Weilanden vervangen door grote zonneparken. Zouden de vele soorten grassen, planten, (weide)vogels,
insecten en kleine zoogdieren hier baat bij hebben? Wat is het gevolg voor het voedselaanbod als we weilanden
gaan omvormen tot zonneparken? Helaas zijn de gevolgen nog niet goed in kaart gebracht. Er is gewoonweg
nog te weinig onderzoek gedaan. De keuze tussen biodiversiteit en groene energie zal altijd een moeilijke keuze
zijn.
Sowieso hebben wij als mensen een enorme invloed op onze eigen leefomgeving. Zo hebben we onlangs vernomen dat we geen vissen of schaal- en schelpdieren meer mogen eten uit de Westerschelde. Er zijn verhoogde concentraties PFAS gevonden. Zal dat straks met Veluws wild of onze vleeskoeien of kippen ook gebeuren?
Kunnen er nog (betaalbare) woningen gebouwd worden in de gemeenten Epe en Heerde vlak bij het Natura
2000 gebied, of gooit de stikstofuitstoot roet in het eten? De gemeente Epe verplaatst in elk geval de focus voor
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de boerenbedrijven naar de oostkant van de A50, richting de IJssel. Uitbreiding van de veestapel of het vestigen
van nieuwe bedrijven wordt getolereerd en zelfs aangemoedigd. Onlangs zijn nog grote vleeskalverenstallen
met bijbehorende boerderij en bijgebouwen gebouwd aan de Weteringdijk in Vaassen. Het zijn keuzes die een
gemeente maakt, maar tegen welke prijs? Kijk naar de vogelgriep, de MKZ crisis en de Q-koorts die ons land in
de greep hielden en houden. Teveel dieren in een beperkt gebied.
Wat is de rol van de KNNV hierin? We zitten om de tafel bij de Gemeente Heerde en Epe, we maken soms bezwaar tegen bestemmingsplannen, geven gevraagd en ongevraagd advies, voeren inventarisaties uit, organiseren lezingen, geven cursussen. Dat kan alleen met de enthousiaste vrijwilligers van onze afdeling en daarbuiten.
Gelukkig kunnen we er weer gezamenlijk op uit en heeft Corona ons land, al dan niet tijdelijk, verlaten. Onlangs
hebben we een fantastische 1000-soortendag mogen beleven in Heerde. En als deze stuurpraat uitkomt zijn de
leden van de plantenwerkgroep alweer terug van hun kampweek op Ameland en heeft hopelijk de wandeling bij
de Schaapskooi in Heerde veel publiek getrokken. Maar er staat nog veel meer op stapel binnen onze actieve
vereniging. Kijk op onze website voor de agenda, daar vind je al onze activiteiten. Voor het najaar staan weer
lezingen op het programma. Ze zijn nog niet te vinden op de website, maar zodra de sprekers definitief geregeld
zijn, komen de data en aanvangstijden op de website te staan*. Hopelijk tot ziens bij een van onze mooie evenementen! Namens het bestuur wens ik jullie een fijne, mooie en kleurrijke zomer.
Ron Roovers, Penningmeester
* (Red.) Kort voor uitgave van deze Natuurklanken was het definitieve programma bekend (zie blz. 6 t/m 8).

cocon hoornaar
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Algemeen programma
5 juli 2022

Wandelen met Wim

Wim Oosterloo organiseert een maandelijkse wandeling. Elke eerste dinsdag van de maand gaat men op pad
voor een route van ongeveer 5 kilometer, telkens in een ander gebied tussen Hattem en Apeldoorn. Dit betekent
dat er regelmatig even stil wordt gestaan bij flora, fauna en landschap. Binnen de groep is in de meeste gevallen
voldoende kennis aanwezig. Het zijn leerzame wandelingen. Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage
€ 2,00) kunnen hieraan deelnemen. Opgave deelname: wimoosterloo@kpnmail.nl. Enkele dagen voor de wandeling ontvangt u per mail de informatie over vertrekplaats en een korte beschrijving van de wandeling.
2 augustus 2022 Wandelen met Wim
Zie ook de wandeling van 5 juli 2022
6 september 2022 Wandelen met Wim
Zie ook de wandeling van 5 juli 2022
22 september 2022 Presentatie:Hoe gaat het met libellen in Nederland door Gerdien Bos.
In het kader van "hoe staat het ervoor met de Nederlandse natuur" zoomen we deze keer in op libellen.
Gerdien Bos is al vele jaren werkzaam bij de Vlinderstichting waar ze o.a. het meetnet libellen coördineert. Als
projectleider is zij betrokken bij diverse monitoringsprojecten met vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld de monitoring
van de flora en fauna van Kroondomein Het Loo. In de presentatie kan Gerdien door haar betrokkenheid bij
deze projecten inzoomen op een aantal onderwerpen.
Na een inleiding over hoe het ervoor staat met de libellen in Nederland kijken we naar de situatie dicht bij huis.
Gaat dit ook op voor de libellen in Gelderland? Zijn er verschillen tussen soorten van bijvoorbeeld de zandgronden en de veengebieden? Wat is de invloed van bijv. de droogte als gevolg van klimaatverandering? Zijn er ook
soorten die hier juist van profiteren enz. Dit alles zal voor de pauze aan de orde komen.
Na de pauze is er een meer interactief deel. Bijvoorbeeld hoe kun je al die blauwe juffers gemakkelijker herkennen? En hoe zit dat met die heidelibellen en pantserjuffers?
Deze presentatie is bedoeld voor alle leden van de KNNV en andere geïnteresseerden. De presentatie is op
donderdag 22 september 2022. Locatie: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Aanvang: 20.00 uur.
Deelname: KNNV/IVN-leden gratis. Voor niet-leden geldt een bijdrage van euro 5,-- per persoon.

Blauwe breedscheenjuffer Foto Henk van Woerden
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4 oktober 2022
Wandelen met Wim
Zie ook de wandeling van 5 juli 2022
27 oktober 2022
Lezing: Ecologie van Veluwse beken. Waterleven van bron tot monding
door Wim Oosterloo
Op de Oost-Veluwe komen veel beken voor. Naast natuurlijke beken zijn er veel sprengenbeken, die aangelegd
zijn voor aandrijving van watermolens en verfraaiing van kastelen en landgoederen. Kenmerkend voor beken is
de stroming van het water. Van bron tot monding treden er door allerlei oorzaken grote verschillen op in stroomsnelheid, maar ook allerlei andere factoren variëren zoals temperatuur, zuurstofgehalte, mineralen e.d. Deze
verschillende milieuomstandigheden hebben vervolgens grote invloed op het voorkomen van organismen in en
op het water, met name van kleine waterdiertjes en vissen. In beken in onze regio komen vrij veel bijzondere
soorten voor; dit is te danken aan de goede waterkwaliteit en de vrij constante stroming van het water.
Interessant is te zien hoe organismen zich hebben aangepast aan het leven in en op het water en aan de verschillende milieuomstandigheden in een beek van bron tot monding.
De presentatie is op donderdag 27 oktober 2022. Locatie: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP Epe.
Aanvang: 20.00 uur. Deelname: KNNV/IVN-leden gratis. Voor niet-leden geldt een bijdrage van euro 5,-- per
persoon.

Korte Broek, Noordelijke bovenloop Foto Wim Oosterloo

Korte Broek, Egelbeek bij Kouwenaarsweg Vaassen
Foto Wim Oosterloo

8 november 2022
Wandelen met Wim
Zie ook de wandeling van 5 juli 2022
24 november 2022

Lezing: De zeearend – door Stef van Rijn

Stef van Rijn is fotograaf, ecoloog en roofvogelspecialist. Drie jaar geleden heeft Stef een fantastische lezing gegeven voor KNNV Epe-Heerde over de rode wouw. Hij beloofde terug te komen om ons alles te vertellen over
de zeearend. Hij is ook lid van de Werkgroep Zeearend. Na een afwezigheid van verscheidene eeuwen in
Nederland werd in 2006 weer een succesvolle broedpoging geconstateerd, in de Oostvaardersplassen Het zeearendenpaar lijkt zich blijvend in dit gebied te hebben gevestigd, en daarmee in Nederland; sinds 2006 wordt er
ieder jaar succesvol gebroed. Na mislukte broedpogingen elders in 2010, onder meer in het Lauwersmeergebied
nam het aantal geslaagde broedpogingen toe en nestelden zeearenden op verschillende plaatsen in Nederland.
Stef laat ons graag kennismaken met deze grote roofvogel. Hij vertelt tijdens de lezing alles wat u altijd al had
willen weten van deze imposante, zeer grote roofvogel.
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Zeearenden Foto Herwin Looman
Datum: 24 november 2022. Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. Aanvang: 20.00 uur. Deelname: KNNV/IVN-leden gratis. Voor niet-leden geldt een bijdrage van euro 5,-- per persoon.
6 december 2022
Wandelen met Wim
Zie ook de wandeling van 5 juli 2022

Beekmijtertje
Dit kleine voorjaarspaddenstoeltje
(maar 2-5 cm. groot) werd in april door
Jenneke Kamphuis aangetroffen in het sprengengebied tussen Epe en Heerde.
Het Beekmijtertje (Mitrula paludosa) is een vrij zeldzame soort en staat als bedreigd op de Rode Lijst.

Zoals de naam al aangeeft groeien ze in
(ondiep) water en leven van de dode
bladeren of ander organisch materiaal, dus
een saprofyt.
Het is een fraaie verschijning waar je gezien het formaat goed naar moet zoeken,
maar met het opvallend licht gekleurde
kopje (ook wel nachtlichtje genoemd)
is dit zeker de moeite waard!
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Tekst Frans Bosch

Tien jaar pluizen aan kerkuilen

Afgelopen herfst heeft Hetty Verstraaten voor het tiende jaar braakballen verzameld van de kerkuilen die bij haar
in de schuur nestelen. De braakballen zijn door leden van de zoogdierwerkgroep geplozen. Tien jaar pluizen is
een goede aanleiding de gegevens eens nader te bekijken.
Inleiding
De braakballen worden meestal in de late herfst verkregen door het schoonmaken van de kast of door de op het
erf aangetroffen braakballen te verzamelen. De zoogdierwerkgroep is vervolgens meestal twee avonden druk
met het pluizen. Er wordt naar gestreefd minstens 150 prooidieren te vinden. De voorraad braakballen is daar
doorgaans groot genoeg voor. De Zoogdiervereniging gaat er vanuit dat met 150 prooidieren alle soorten die in
het gebied voorkomen aangetroffen zullen worden. Dat is tenminste bij kerkuilen het geval. Kerkuilen zijn niet
kritisch bij het eten van kleine zoogdieren. Ze eten ook spitsmuizen, soorten die andere uilen minder graag eten.
Daardoor zijn de braakballen van kerkuilen representatiever voor de aanwezige kleine zoogdieren dan braakballen van andere uilen.

Met vijf kuikens zullen de kerkuilen veel prooidieren nodig hebben Foto Hetty Verstraaten

Resultaten
In de afgelopen tien jaar zijn jaarlijks acht tot elf verschillende soorten zoogdieren aangetroffen. Daarnaast zijn
incidenteel vogels, kevers en amfibieën gevonden. We beperken ons hier tot de zoogdieren. De eerste acht
soorten in tabel 1 worden (bijna) elk jaar door de kerkuil met succes gevangen. Bij enkele soorten gaat het daarbij om kleine aantallen. Voor de uilen zal het meer om de hoeveelheid voedsel gaan dan om het aantal. Een
bruine rat levert natuurlijk een veel grotere bijdrage aan het voedselpakket dan bijvoorbeeld een dwergmuis. In
dit overzicht is geen rekening gehouden met de biomassa die de prooien vertegenwoordigen. Wat verder opvalt
is dat er eenmaal een Franjestaart verorberd werd. Het zal toeval geweest zijn dat er een vleermuis gevangen
werd. In tabel 1 is ook "microtus" opgenomen. Dat is een verzamelnaam voor veldmuis en aardmuis. Er bleven
toen kaakjes over die niet op naam gebracht konden worden.
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Tabel 1. Aangetroffen zoogdierresten
Verzameld (maand-jaar)
Soort
Huisspitsmuis
Bosspitsmuis
Dwergspitsmuis
Aardmuis
Veldmuis
Rosse woelmuis
Bosmuis
Dwergmuis
Bruine of zwarte rat
Huismuis
Franjestaart
microtus
Amfibie
Kever
Vogel
Aantal soorten zoogdieren
Totaal zoogdieren

Huisspitsmuis Foto Herwin Looman

08-12
aantal
34
57
5
23
25
2
15
1
1
*
1
9
163

11-13 11-14 11-15 11-16 11-17 10-18 10-19 10-20 10-21
42
91
10
41
17
1
5
4
1
*
8
211

28
36
4
19
60
6
15
2
*
*
8
170

49
79
43
18
46
14
32
2
2
3
1
*
*
1
11
289

16
46
2
15
84
7
40
1
1
9
212

16
36
12
20
68
5
45
1
1
9
204

16
22
4
92
2
42
2
1
8
181

31
41
2
6
135
1
20
1
1
1
*
4
11
240

35
9
1
5
96
3
34
1
2
2
3
10
192

Om de soorten beter te kunnen vergelijken zijn de resultaten weergegeven in grafieken met het relatieve
voorkomen in de prooiresten. In grafiek 1 is het percentage van de vier meest aanwezige prooidiersoorten. In deze tien jaar heeft de veldmuis zich duidelijk
ontwikkeld tot de meest geslagen soort.
De bosspitsmuis wordt naar verhouding steeds minder
gevangen. De aanwezigheid van de huisspitsmuis en
de bosmuis schommelt, maar blijft grofweg op hetzelfde niveau.

Grafiek 1 Relatieve aanwezigheid van vier algemene prooidiersoorten van 2012 t/m 2021
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Gewone bosmuis
Foto Gerjan Petter
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Bij de andere zes soorten zijn de dwergmuis, de bruine rat, de rosse woelmuis en de huismuis zo weinig gevangen dat er weinig over gezegd kan worden, zie grafiek 2. Met uitzondering van de rosse woelmuis gaat het bij
onze jaarlijkse steekproef slechts om één tot vier exemplaren. Anders is het beeld voor de aardmuis. Deze soort
was in het begin met 14% en 19% duidelijk meer vertegenwoordigd dan de laatste drie jaar, toen het percentage
niet boven de 3% uit kwam. De aanwezigheid van de dwergspitsmuis vertoont twee pieken bij 2015 en 2018. De
totale lijn lijkt toch neerwaarts te zijn.

Grafiek 2 Relatieve aanwezigheid van zes minder algemene prooidiersoorten van 2012 t/m 2021
Het is lastig de toename van de veldmuis en de afname van de bosspitsmuis en de aardmuis te verklaren. In het
Wisselsche Veen is van enkele delen de toplaag afgegraven. Daardoor is er vochtiger, schraler grasland of veen
ontstaan. Dat lijkt aantrekkelijker voor de aardmuis, die in ruigere terreinen voorkomt dan de veldmuis. Deze gebieden liggen wel wat verder af van de nestlocatie.
Dichter bij huis treft de kerkuil toch vooral vrij intensief beheerd grasland en bos. Het bos zal het belangrijkste
jachtgebied niet zijn. In de graslanden zal de veldmuis een steeds meer overheersend zoogdiertje zijn geworden. Van de soort is bekend dat er om de drie of vier jaar een sterke piek kan optreden. Dat is in grafiek 1 niet
echt duidelijk te zien, maar met een beetje goede wil zijn 2014, 2017 en 2020 als piekjaren te herkennen. Na die
jaren is er steeds een kleine afname, met daarna steeds een stijging naar een hoger niveau. Voor 2021 en 2022
moeten we dat uiteraard nog afwachten. Navraag bij de Zoogdiervereniging leert dat dit soort ontwikkelingen
plaatselijk zijn en geen aanwijzing zijn voor een landelijke trend.
De aanwezigheid van veldmuizen is hier lager dan in sommige delen rond Vorchten en Veessen, waar
veldmuizen meer dan 80% van de prooidieren kunnen vertegenwoordigen.

Wie een keer wil kennismaken met het pluizen van braakballen kan contact opnemen met Frans Bosch,
fransbosch@gmail.com

Rosse woelmuis Foto Herwin Looman
Epe-Heerde
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Een opmerkelijke broedpoging:
Casarca’s in Kerkuil nestkast
Tekst & foto's Adrie Hottinga
Op mijn erf in Vorchten hebben wij een kapschuur in
de weide achter het erf en in deze kapschuur heb ik
jaren geleden twee nestkasten geplaatst voor Kerkuilen.
Af en toe is er een Kerkuil aanwezig, maar de aanwezigheid van Steenmarters is wellicht oorzaak van het ontbreken van broedende Kerkuilen. Uitwerpselen van
Steenmarters zie ik regelmatig en zij hebben ook al
enkele Steenuilen gepredeerd. Op 20 maart om 9.00
uur verscheen een paartje Casarca’s op het dak van de
kapschuur in het weiland. Om 9.15 uur zat het mannetje
op het dak en het vrouwtje op het plankje voor de opening van de kerkuilkast. Tot en met 16 april was het
paartje Casarca’s aanwezig; het vrouwtje zat op het nest
en het mannetje was in de directe omgeving in mijn weiland aanwezig.
Op 15 april heb ik het nest gecontroleerd, omdat de Casarca’s even van het nest af waren.
Op 16 april trof ik ’s avonds een kapot ei onder de nestkast en na controle van de nestkast bleek dat het deksel
van de nestkast eraf lag. Kortom: predatie van de Steenmarters en een verlaten legsel (acht eieren) van de
Casarca’s. Ik had verzuimd om het deksel van de nestkast vast te schroeven! Op zondagmorgen 17 april was
het paar Casarca’s weer aanwezig en het mannetje was een uur lang alarmerend aanwezig op het dak van de
kapschuur. Daarna is het paar Casarca’s vertrokken! Een broedpoging en dat was het en niet meer.
Casarca in Nederland
Casarca’s hebben in Nederland in het broedseizoen maar een beperkte verspreiding. In de broedvogelatlas
wordt gemeld dat er nog geen dertig paren werden vastgesteld en van deze dertig paren werden maar enkele
met juvenielen waargenomen. Een schatting van Rob Lensink et al (2013) van 10- 30 paren lijkt nog steeds actueel. Ik ga in dit korte artikeltje niet verder in op allerlei populatie ontwikkelingen, omdat deze informatie uitgebreid is beschreven in de broedvogelatlas van SOVON. Ook Matthijs Bootsma zag in de Hooge waard in de
Welsumerwaarden ook regelmatig een paartje Casarca’s in het broedseizoen. Het betekent dat wij oplettend
moeten zijn voor de aanwezigheid van Casarca’s tijdens het broedseizoen, omdat deze interessante roestbruine
“halfgans” broedpogingen onderneemt in ons werkgebied.

Vorchten 21 maart 2022 – paartje Casarca’s op dak van de kapschuur
Epe-Heerde
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In de broedvogelatlas van SOVON
zijn gedurende de inventarisatieperiode enkele tientallen broedlocaties vastgesteld, met overigens een
zeer lage kuikenoverleving.
In ons werkgebied zijn alleen in de
Welsumerwaarden regelmatig
Casarca paren waargenomen
tijdens de broedperiode.

Winter waarnemingen
Gedurende de herfst en wintermaanden worden in toenemende mate Casarca’s bij de overwinterde Kolganzen
in de uiterwaarden waargenomen. Onze Vogelwerkgroep verricht al vele jaren een bijdrage aan de maandelijkse
ganzen- en watervogeltellingen langs de IJssel en de binnendijkse komkleigebieden tussen Terwolde en
Wapenveld. Ook afgelopen wintermaanden werden tientallen Casarca’s geteld die gezamenlijk pleisterden met
Kolganzen in de Marlerwaarden.
Het is interessant om zowel gedurende het broedseizoen, maar ook na het broedseizoen Casarca’s te volgen in
ons werkgebied van de Vogelwerkgroep.

Epe-Heerde
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Identificeren en inventariseren met app
Het afgelopen jaar bleek dat er onder de leden van de werkgroep Paddenstoelen de vraag bestond naar meer
informatie over de toepassing van verschillende apps die er in gebruik zijn voor identificatie en registratie van
waarnemingen met de daaraan gekoppelde websites.
Herman Snoek heeft naar aanleiding hiervan een informatiebijeenkomst georganiseerd op 26 april j.l.
Er hadden zich 11 werkgroepleden aangemeld voor de
bijeenkomst, die allemaal een laptop of tablet bij zich
hadden en telefoon waarop de apps geïnstalleerd
moesten worden.
Uitgangspunt was de nieuwe invoer-app VERA, een
door FLORON-medewerkers ontwikkelde app voor gebruik in het veld van verschillende soorten waarnemingen, waaronder paddenstoelen. Het is de opvolger
van NOVA (een app die niet meer wordt ondersteund).
Verder ObsMapp waarmee ook geïnventariseerd wordt
en Obsidentify, een fotoherkenningsapp waarmee snel
en eenvoudig soorten kunnen worden geïdentificeerd
(je maakt een foto en krijgt dan een voorstel wat het
zou kunnen zijn). Deze resultaten kunnen daarna (als
je hier voor kiest) worden geupload naar de websites
waarneming.nl en/of verspreidingsatlas.nl. Op die sites
zijn de resultaten zichtbaar en kunnen daar worden
aangepast of gebruikt voor eigen inzichten en verslaggeving.

Eens kijken wat de app hiervan vindt ........

Na afloop van de avond was iedereen voldoende geïnstrueerd om op pad te kunnen gaan en zelf waarnemingen
vast te leggen met een app. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels al zichtbaar in het overzicht van de
waarnemingsgroep KNNV Epe-Heerde (zie de website) en zullen zeker nog worden uitgebreid. Een reden te
meer dus om daar eens een kijkje te nemen !
Tekst & foto's Joke van Litsenburg
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Tekst & foto Frans Bosch

Op zoek naar de nachtzwaluw

Op de hei lopen kan allerlei verrassingen opleveren. Soms is er niets bijzonders te beleven, maar een andere
keer is het opeens raak. Al jaren kijk ik uit naar nachtzwaluwen. Om ze te horen als het begint te schemeren is
niet zo’n probleem. Dat lukt op bijna elk groot heideveld. Maar ze overdag zien is wat anders. Al menigmaal ben
ik overdag gaan kijken op de locatie waar ik ze in het donker gehoord had. Dat leverde nooit wat op. Toch heeft
de volhouder in mij gewonnen. Op 19 mei ging ik weer op zoek. Dit keer langs het Van Manenspad op de
Tongerense Heide. De locatie had ik goed ingeprent van een dag of tien eerder. Na slechts een paar stappen
van het pad zag ik dichtbij een nachtzwaluw op een tak zitten. Een foto was snel gemaakt. Nog even genieten
van het beeld en dan het dier weer rust gunnen.

Kleine eikelboorder

Tekst & foto Henk van Woerden

Wat een grappig beestje, deze kleine snuitkever met
een lengte van maximaal 7,5 mm.
Dit kevertje komt verspreid over het hele land voor,
maar er moeten wel eiken in de buurt zijn. Tot ongeveer 2019 was het een vrij zeldzame soort in ons land,
maar sindsdien neemt het aantal waarnemingen wel
toe. Het is hierbij altijd de vraag of het aantal
Kleine eikelboorders groeit of dat het aantal waarnemers toeneemt. Het vrouwtje boort in een onrijpe eikel
een gaatje en legt daarin twee of meer eitjes. De larve
voedt zich met het weefsel van de eikel. Nadat de
deze in de herfst op de grond is gevallen verlaat de
larve de eikel en graaft zich in in de grond.
Na de winter verpopt de larve zich en in mei of juni
verschijnt het imago.
Epe-Heerde
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Foto-impressie vann een geslaagde 1000-soortendag, 21 mei op
Landgoed Vosbergen in Heerde.
Op dit moment zijn nog niet alle verslagen binnen; deze zullen binnenkort te vinden zijn op de website.
Foto's Ineke Buitenhuis, Matthijs Bootsma, Herman Snoek,
Wim Oosterloo, Joke van Litsenburg.
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Tekst Yvonne Zeegers

Op zoek naar de beekprik

Foto's Ineke Buitenhuis

Dinsdag 5 april gaan we weer op pad met Wim voor de maandelijkse wandeling.
Dit keer heeft Wim Oosterloo ons beekprikken in het vooruitzicht gesteld.......... als we geluk hebben !!
We moeten daarvoor wel buiten de regio gaan wandelen. De startplaats is ‘Het Leesten' (bij Ugchelen).
Ondanks de dreiging van veel regen hebben zich toch 13 mensen verzameld op de parkeerplaats van het bospaviljoen.
De beekprikken zouden te zien zijn in de Koppelsprengen. Het wandelpad loopt voor een groot deel langs de
beek. Het is een prachtig gebied met afwisselend landschap. We wandelen door bos en heide, het terrein is
glooiend. De Koppelsprengen werden in de 2e helft
van de 17e eeuw aangelegd om het aantal papiermolens langs de Ugchelsebeek van stromend water te
voorzien.
We maken ook een klimmetje naar de Bakenberg.
Deze heuvel is onderdeel van de Stuwwal van de
Veluwe. Tijdens de laatste ijstijd was het zo koud dat
de grond metersdiep bevroor. In warmere dagen ontdooide de bovenlaag. Het smeltwater stroomde van de
heuvels af en sleet diepe dalen uit. Zo ontstond het
smeltwaterdal van 'Het Leesten'.
Boven op de Bakenberg ligt een drietal graven.
Hier zijn Hendrik en Alida van Luttikhuizen, oud-verzetsstrijders begraven. Het derde graf is waarschijnlijk
van de zoon van Hendrik en Alida. Een bijzondere
plek.
Afdalend naar de Koppelsprengen, zijn we vol verwachting: gaan we ze zien ? De beekprik paait in februari tot
mei op grindrijke plaatsen met stromend water. Dus als ze te zien zijn, dan is dit een goede plek.

Top van een gletscherwal met zicht op een voormalige grindafgraving
Epe-Heerde
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De beekprik is een zeldzame soort in Nederland. De soort is op veel plaatsen verdwenen door watervervuiling
en het normaliseren van beeksystemen. We hebben echt geluk. Er zijn 2 plaatsen waar elk zo’n 10 prikken bij
elkaar zitten. Fotograferen lukt matig vanwege de stroming in het water. Maar zo’n plaatje vergeet je niet zo
gauw. Met een zeer voldaan gevoel lopen we terug naar het Bospaviljoen. Ter afsluiting een heerlijke kop koffie.
We vieren alvast de verjaardag van Hetty.
Met dank weer aan Wim voor dit prachtige uitstapje buiten “ons gebied” . De regen is uitgebleven en wij hebben
uitgebreid de beekprik kunnen bewonderen.
Onze maandelijkse wandelingen (zie het programma op blz. 6 t/m 8).
Iedere eerste dinsdagmorgen van de maand maken we met onze wandelgroep een wandeling van
ongeveer 5 km. in de regio. Onderweg staan we regelmatig even stil bij iets bijzonders bijvoorbeeld
een plant, een vegetatie, een mooi landschap, een paddenstoel, een boom etc, etc. Deels komt dit
onverwacht op ons pad en deels organiseren we de wandeling juist daar waar op dat moment iets
bijzonders is te zien. Omdat we regelmatig even stilstaan wandelen we die 5 km in ongeveer 2 uur.
Inmiddels hebben we 45 wandelingen in de regio gemaakt en in totaal ongeveer 250 km gewandeld.
Op naar de 50 wandelingen!

Wim Oosterloo

Gezien: Ringslang in Vaassen
Op 21 april j.l. zag Lucie Wessel
deze Ringslang in het Korte Broek
in Vaassen.
Ringslangen komen vooral voor in
waterrijke gebieden. Het is de
grootste slang van Nederland (tot
120 cm).

Ze zonnen vaak op paden in de buurt van
water. In april is de piek van de paartijd.
De Ringslang legt 20-30 eieren in composthopen, bladhopen, mestvaalten of (in door
de mens aangelegde) broeihopen van organisch materiaal.
Voor de ontwikkeling van de eieren zijn een
hoge vochtigheidsgraad en een constante
temperatuur van circa 25-30°C nodig.

Epe-Heerde
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Tekst Frans Bosch

Een bijzonder gekleurde vleermuis

Foto Riëtte Iken

Bij de vleermuiskastencontrole op 4 mei troffen we een gewone dwergvleermuis aan met een afwijkende kleur.
Het dier had minder melanine dan normaal. De onbehaarde huid van de snuit en de vleugels is erg licht, zelfs
bijna doorschijnend. De vacht is geelachtig, veel lichter dan normaal.
Het gaat hier waarschijnlijk om een
flavistisch dier. Flavisme is een met
albinisme vergelijkbare afwijking.
De kleur van het dier is dan geelachtig en niet wit. De ogen zijn niet
rood, maar normaal gekleurd.
In de literatuur*) wordt het verschijnsel beschreven zonder te vermelden
hoe vaak het voorkomt.
Bij alle controles tot nu toe hadden
wij het verschijnsel slechts één keer
eerder gezien bij een watervleermuis
in een winterverblijf bij Arnhem.
Op de foto is links ook een normaal
gekleurd dier te zien, wat wel makkelijk is voor een vergelijking.
*) Gids van de Vleermuizen van Europa, Azoren en Canarische Eilanden, W. Schober & E. Grimmberger,
(Vertaling en bewerking Peter H.C. Lina) (2001)

►Heerde, Bakhuisbos d.d. 6 mei
(foto Jenneke Kamphuis)

► Veessen, Welsumerwaard noord
d.d. 18 april
(foto Matthijs Bootsma)
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Tekst & foto's Bauke Terpstra

De gebutste aarde (2)

Lukraak op weg naar het noorden, op de grens van
Colorado en Utah in de VS nabij de samenvloeiing
van de Green River en de Yampa rivier, probeerde
ik mijn weg te vinden naar het “Dinosaurus Nationale Monument”, één van de meest tot de verbeelding
sprekende gebieden van de VS, om er oog in oog te
kunnen staan bij de versteende resten van de ooit
zo reusachtige bewoners van onze aardbol.
Met stijgende verbazing en vol ongeloof heb ik daar
naar een groots panorama van honderden kris kras
door elkaar liggende botten van een Camarasaurus
(voor zover ik mij kan herinneren) staan kijken.
Veel later werd ik mij bewust van de bloeiperiode van
samenvloeing Green River en Yampa rivier - Bron: Wikipedia
deze reuzen. Ze leefden in een lange geologische periode tijdens het Trias, Jura en Krijt, gedurende zo’n 180 miljoen jaren. Bij een miljoen jaar kunnen we ons er al
geen voorstelling van maken, laat staan bij zo’n lange periode.

Camarasaurus
Tijdens het vroeg Trias lag er op onze aardbol nog maar één groot oercontingent, “Pangea” genaamd. In een
aantal gebieden liepen de voorouders van vele kleine planten- en vleesetende hagedis-achtigen die allemaal
hun eigen evolutionaire ontwikkeling volgden. En kortweg gezegd werden ze geleidelijk, door nog onbekende
oorzaak, groter en groter tot de reuzen zoals we ze hebben gevonden. Toen begon Pangea te scheuren en de
verschillende landplaten werden uit elkaar gedreven op de rug van enorme circulaire warmte stromingen onder
de vaste aardkorst.
Van af het midden van de 19e eeuw was er al volop belangstelling voor deze reuzenfauna, van mannen met
lange baarden, gelukzoekers, goudzoekers, treinrovers en andere criminelen, die veel geld verdienden aan de
handel van deze versteende relicten. Musea en universiteiten werden wat later wakker, maar stuurden de meer
serieuze onderzoekers en paleontologen het veld in om de fossiele overblijfselen van deze reuzen veilig te stellen. En al snel beleefden de opleidingen tot paleontoloog topjaren aan de universiteiten.
Echter deze dinogekte kende ook een schaduwzijde, zelfs in de wetenschappelijke wereld gunde men elkaar
soms het licht in de ogen niet. Twee Amerikaanse wetenschappers in die tijd maakten het wel heel erg bont, dit
waren Othiel Marsh en Edward Drinker Cope. Voorheen collega’s en vrienden, vernielden zij (in hun drang de
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beste te zijn), elkaars vondsten en opgravings sites. Deze schermutselingen liepen nogal uit de hand en werden
later bekend als de “Bone wars”.
Wereldwijd werd het een hype, overal werd gezocht, gegraven en geplunderd, tot de onderzoekscentra en
musea uitpuilden met versteende botten van steeds meer soorten dinosaurussen. De vele reconstructies van
deze dieren met hun vaak lange nekken schoten bijna door de daken heen. Vele honderden soorten, mogelijk
nog veel meer, werden er ontdekt. Bijna elk bot werd door de vinder, belust op roem, als nieuwe soort gezien.
Het was dringend nodig de hele menagerie aan een broodnodige systematische opbouw te onderwerpen met
familie- en soortnamen. Brachiosaurus, Brontosaurus, Stegosaurus, Triceratops, Tyranosaurus en vele anderen
zijn inmiddels in ordelijke familieverbanden onder gebracht. Van de Camarasaurus is een compleet skelet te
zien bij Naturalis in Leiden, alsmede de kop van een Tyrannosaurus, het meest verschrikkelijke vleesetende
monster dat ooit op onze aardbol op jacht was naar prooi.
Wereldwijd worden ze nog steeds gezocht en gevonden in landen als Polen, Portugal, Rusland, Mongolië, Brazilië, Argentinië, Schotland en andere landen met Amerika als absoluut topland waar het ooit begon. Er is al wat
afgegraven, vaak met grof geweld en op grote schaal. Nog steeds is de belangstelling voor deze titanische dieren erg groot, vooral kinderen zijn er dol op; zij lepelen soms moeiteloos vele namen op van deze iconische
beesten: vele boekjes met afbeeldingen van deze dieren en speelgoed modellen zijn in hun kamers te vinden.
Maar hoe is het in Nederland gesteld? Ogenschijnlijk zijn we hier al tevreden als we een brokje ammoniet, een
versteende zeeëgel of een stukje versteend hout vinden, aangevoerd door Rijn of Maas of door ijs uit de Baltische landen dat onderweg veel bodemmateriaal meesleurde. Maar bij nader inzien blijkt er in Nederland toch
wel iets verrassends te liggen, we moeten er wel voor naar het oosten van het land nabij Ratum achter
Winterswijk waar een Muschelkalk groeve ligt. Op de bodem van deze groeve ligt de “Vosseveldformatie” uit het
vroeg Trias met een ouderdom van 240-237 miljoen jaar waar een schat aan fossielen te vinden is. Deze laag
maakt deel uit van voormalige Wadachtige randzeeën die zich uitstrekten langs de kustlijn van het oude Pangea
continent en de daarbij behorende, wereld omspannende, oer Thethijs oceaan. Op die plaats ontdekte men een
biotoop waarin vele half aquatische sauriers leefden. De meest bekende die in Winterswijk werd gevonden (samen met veel andere kleinere en sommige grotere) is de Nothosaurus of Bastaard hagedis die tussen de 3,50
en 4 meter lang kon worden. Dit naast andere vondsten: organismen als krabben, kreeften, garnalen, vissen en
kwallen waarvan vele fossiele resten en afdrukken bekend zijn.

De groeve staat wereldwijd bekend en wordt door vele
wetenschappers bezocht. Zo nu en dan worden, onder
strenge voorwaarden, ook liefhebbers toegelaten die
er hun geluk willen beproeven. De groeve vraagt wel
enige kennis van de geologische opbouw om met succes fossielen te kunnen vinden.
Mijn inspanning leverde niet meer op dan enkele kruipsporen van kleine sauriërs die daar op de vochtige
wadbodem liepen op zoek naar voedsel. Naast deze
fossielen worden er ook mineralen als Pyriet, Loodglans, Zinkblende en Coelestien gevonden.
Nothosaurus

Een andere bijzondere, maar meer bekende vindplaats van fossielen is het Limburgse Krijt waar vooral rond de
Enci cementfabrieken en groeven in de omgeving van Maastricht vele spectaculaire vondsten werden gedaan.
Ooit vonden de revolutionaire schurken van Napoleon in 1780 de eerste Mosasaurus in de St Pieterberg. De
reusachtige schedel ervan werd ogenblikkelijk in beslag genomen en schielijk naar Parijs overgebracht. Sindsdien hebben de Fransen nooit enig blijk gegeven dit “gestolen" exemplaar aan Nederland terug te willen geven.
Inmiddels zijn er door de jaren heen meerdere exemplaren gevonden van deze prehistorische zeereptielen, die
ook elders in de wereld tevoorschijn kwamen in het “Maastrichtien”, de laatste etage van het Krijt, gemiddeld 70
miljoen jaar geleden. Deze zeereptielen bereikten soms lengten van 18 m. De vele vondsten van hele en halve
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schedels, wervels, flippers en/of poten hebben er weer toe geleid dat bij de beschrijving ervan vele soorten werden herkend. Ook in deze wereld buitelden vele “schriftgeleerden” over en door elkaar op zoek naar nieuwe
soorten en erkenning met de vermelding van achternaam als toegevoegde soortnaam (bijv. Hoffmanii).
Mijn geluk betrof slechts één enkele tand, in een omgeving waar in geen velden of wegen iets van de eigenaar
te vinden was (misschien was het een verloren melktand!).

Tand Mosasaurus

Zesvlekkige groefbij
Deze groefbij is een relatief zeldzame soort en wordt
slechts in 46 van de 1.662 uurhokken aangetroffen. In
het noordelijk deel van ons land ontbreekt de soort geheel. Een uurhok is een gebied van 5 x 5 km. De naam
is een erfenis uit het verleden, vijf km is gerelateerd
aan de afstand die in ongeveer een uur lopend kon
worden afgelegd. Alle soorten groefbijen graven hun
nesten in de bodem. Hun levenscyclus wijkt wat af van
die van de meeste andere soorten wilde bijen.

Zesvlekkige groefbij (Lasioglossum
sexnotatum), bij Apeldoorns kanaal.
Tekst & foto's Henk van Woerden
Van alle soorten bijen sterven de mannen en vrouwen die dat jaar voor voortplanting hebben gezorgd, waarna
hun nakomelingen overwinteren in de broedcellen. Maar bij groefbijen komen die nakomelingen nog wel in hetzelfde jaar bovengronds en paren in de (na)zomer. De mannetjes sterven dan en de vrouwen brengen de winter
door in de grond en beginnen daarna, net als bijvoorbeeld hommels, pas aan het nestelen.
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Populatie verloop van de Ooievaar in Epe en Heerde
In dit artikel voor Natuurklanken willen wij ingaan op een korte historie
van de Ooievaar in ons werkgebied. Het is slechts een impressie van
één van de grote vogelsoorten die het voor de wind gaan in Nederland
en Europa.
Begin jaren zeventig was er slechts één bewoond nest op een
boerderij in Werven. Dit paar had altijd veel bekijks. Nu neemt het aantal broedparen nog steeds toe! In Veessen is begin april door een
paartje weer een nest in een boom gebouwd, nadat het paalnest door
de storm was geveld. Dit gaf mij aanleiding om eens een klein onderzoekje te doen naar het aantal ooievaarsnesten in ons werkgebied
Epe-Heerde. Hiervoor heb ik op 7 april via de e-mail een oproep
gedaan aan de leden van de vogelwerkgroep.
Het is wonderlijk, maar ook verklaarbaar, waarom weidevogels sterk afnemen en ooievaars sterk toenemen in
agrarische gebieden die nog steeds intensiever worden geëxploiteerd. Weidevogels hebben een niche voor wat
betreft voedselconsumptie, terwijl ooievaars omnivoren en daardoor echte opportunisten zijn. Alle kleine dieren
levend op akkers en weilanden, worden door hen gegeten, waarbij ook jonge weidevogels op de menulijst staan.
We kennen veel grazers, maar ook ooievaars vertonen soms ook graasgedrag als ze gezamenlijk de weilanden
afzoeken naar eetbaar voedsel. In sommige lagen van de bevolking heeft de Ooievaar niet een goede naam. En
of Ooievaars daadwerkelijk veel jonge weidevogelkuikens verslinden, is niet bekend. Ook andere vogelsoorten
zoals Bruine kiekendieven, Buizerds, Zwarte kraaien, Raven en ook Kleine mantelmeeuwen zijn tijdens het
broedseizoen actief op zoek naar voedsel in onze weidevogelgebieden. STORK heeft onderzoek uit laten voeren (door onder andere Altenburg & Wymenga) en via het braakballen onderzoek, maagonderzoek van overleden Ooievaars en observaties blijkt dat het over grote deel van de prooien uit ongewervelden en regenwormen
bestaat en niet uit weidevogelkuikens!
In de Atlas van de Nederlandse Broedvogels wordt een mooie beschrijving gepresenteerd van het aantal broedparen voor de Tweede Wereldoorlog.
In 17e en 18e eeuw kende ons land
een rijke ooievaarsstand. Een sterke
achteruitgang wordt gemeld uit 1769
en 1857, wat in 1859 leidde tot het
voorstel van Van Lennep om de gemeenten te laten opgeven hoeveel
nestener zich bevonden.
Het duurde tot 1913 voordat
Strijbos met een census begon.
Er waren toen nog ongeveer 500
bewoonde nesten.
Hierna volgden vanaf 1929 vrij
geregeld tellingen, georganiseerd
door ornitholoog Haverschmidt
die in 1939 nog tot 310 bewoonde
nesten kwam.
Waarschijnlijk mede als gevolg
van de oorlog liep de stand nog
verder terug.
Vanaf 1955 worden de aantallen
broedparen jaarlijks bijgehouden.
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In het standaardwerk "De Ooievaar, zijn familie en zijn prooi" zijn interessante tabellen opgenomen over de toe
en afname van paren Ooievaars per provincie. Zo waren er in Gelderland in 1929 en 1934 respectievelijk 22
en 28 broedparen, waarvan in ons werkgebied twee broedparen; één in Veessen en één in Vorchten. Langs de
IJssel waren broedparen dun bezaaid, in tegenstelling tot de Betuwe en grote delen van Drenthe en Friesland.
In het boek "Ooievaars in Nederland" zien we op een verspreidingskaartje dat het aantal broedparen in ons
werkgebied is toegenomen naar zes broedparen, maar dat vervolgens een sterke afname plaats vond. In 1950
respectievelijk één broedpaar in Veessen en in 1982 was er geen enkel broedpaar meer.
Tijdens de inventarisaties voor de Avifauna Grote Rivieren, zijn alle uiterwaarden en grote delen van de komkleigebieden in ons werkgebied geïnventariseerd op broedvogels. In de Avifauna die in 1979 verscheen wordt beschreven dat slechts één broedpaar Ooievaars aanwezig is op het dak van een boerderij in Werven. Er was voor
dit paar Ooievaars zoveel bekijks dat de tuin werd platgelopen en de eigenaar uiteindelijk besloot om het nest
van het dak te halen. Volgens de Atlas van de Nederlandse broedvogels broedden er gedurende de periode
1974-1979 slechts 4 tot 9 paar, waarvan één in Werven. In vergelijking met de jaren veertig: 300-350 broedparen. Een schamel aantal!
In 1969 startte Vogelbescherming met een herintroductieprogramma voor de Ooievaar. Deze herintroductie
vond plaats vanuit de regionale ooievaar stations, waar nesten geplaatst werden en de Ooievaars bijgevoerd
werden. Het hier dichtsbijzijnde Ooievaarsstation lag aan de rand van de Ravenswaarden in Gorssel. De herintroductie duurde lang, maar had succes. De toename van het aantal broedparen is vooral gerelateerd aan de afname van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en gewijzigde exploitatie van graslanden.
Op 12 maart 2000 werd door medewerkers van Staatsbosbeheer een nest op een paal geplaatst in de Vorchtenwaarden en op zondag 17 maart streek daar een mannetje neer dat luid klepperend de aandacht trok. Op 26
maart is een paar aanwezig en op 1 april vindt paring plaats. Na hevige gevechten met andere paren, houdt dit
paar stand en broedt succesvol. Deze vestiging van een broedpaar in de Vorchterwaarden is het begin van de
triomf van de Ooievaar in het IJsseldal. In de Atlas van de Nederlandse Broedvogels wordt vermeld dat er vervolgens gedurende de inventarisatieperiode 1998-2000 bijna 400 broedparen in Nederland werden vastgesteld.
En uit de gegevens van de Vogelatlas van Nederland blijkt dat in 2018 ongeveer 1000 broedparen in Nederland
aanwezig zijn.

Vorchterwaarden: eerste broedpaar in 2000 na jarenlange afwezigheid
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Uit bovenstaande grafiek van STORK en SOVON blijkt overduidelijk de toename van de Ooievaar als
broedvogel in Nederland. Het is een opmerkelijke toename van de Ooievaar als broedvogel in Nederland
in tegenstelling tot de dramatische afname van ons weidevogelbestand.

► Overzicht broedlocaties per dorp in werkgebied
KNNV-afdeling Epe-Heerde

In 2022 hebben meerdere leden van de Vogelwerkgroep informatie geleverd over de aanwezigheid van broedlocaties. Dit heeft geresulteerd
in twee overzichtsgrafiekjes: een overzicht van
de aantallen broedparen per dorp in ons werkgebied en een overzicht van de standplaats: paalnest en of boomsoort met nest. De Ooievaars
bouwen zelf steeds meer nesten in afgeknotte
bomen en het aantal broedparen in natuurlijke
nestbomen neemt toe.

► Overzicht broedparen 2022 paalnesten en boomnesten: werkgebied KNNV-afdeling Epe-Heerde

Suggestie van Matthijs Bootsma
Als aanvulling op het waarnemen van Ooievaars is het interessant om te proberen pootringen van de ooievaars
af te lezen als ze op het nest staan om te kijken of ze een beetje uit de buurt komen. Ik heb al wat pootringen afgelezen in het verleden. Tip is om te proberen een foto te maken van de ooievaarspoot. Dat maakt het gemakkelijker om met name de oude metalen ringen te ontcijferen. Ook bij lopende Ooievaars heb ik meestal wel succes met een foto in plaats van het turen door een telescoop.
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Vervolg
Wij gaan nog in kaart brengen wanneer de vestigingen van broedparen plaatsvonden en we zullen proberen te
achterhalen hoeveel juveniele exemplaren zijn grootgebracht. Voor deze Natuurklanken lukte het niet om deze
informatie op tijd te verzamelen!
Met dank aan Vogelwerkgroep leden: Matthijs Bootsma, Frans Bosch, Niek Eilander, Marcel Langevoort, Leo
Muilwijk, Peter Maas Geesteranus en Jochanan Vreekamp.
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Tweedehands boeken
Angela Leusink (lid van onze vereniging) is op zoek naar stevige (gebruikte) dozen, voor de verzending van boeken. Schoenendozen of soortgelijke dozen die iets platter, hoger of breder zijn meer dan welkom. Zij verzorgt
met enkele andere vrijwilligers de landelijke boekenshop met tweedehands natuurboeken.
E-mail: tweedehandsboeken@knnv.nl
Bij voorbaat hartelijk dank !!
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