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LEDENBLAD VAN IVN DEVENTER

Beren langs de weg
Slootjesmiddag
Groenbezig online

Beleef de natuur!

Kopij Winter 2017 Bestuurlijkheden
Deel jouw ervaringen en groene belevenissen met ons!
Kopij welkom tot zondag 12 november 2017
Voor kopij geldt: maximaal 350 woorden, graag vergezeld
van foto's in HR-kwaliteit.
Per e-mail: Luud Wissing lwissing@concepts.nl
Vragen over hoe en wat? Neem contact met ons op.

Aan de lezers,
Na een soms wisselvallige zomer hebben we begin septem
ber de draad weer opgepakt voor een nieuw jaar met IVNactiviteiten. Het paddenstoelenseizoen is in volle gang en
de zwamgroep maakt zich op voor haar jaarlijkse evene
ment op Rande, dit keer op 15 oktober. Inventarisaties le
veren veel en mooie paddenstoelen op. Ook de amfibieën
werkgroep staat alweer in de startblokken om plannen te
maken en vrijwilligers te gaan werven voor volgend voor
jaar. Datzelfde geldt voor de vleermuiswerkgroep die in
januari haar tellingen gaat doen in de winterverblijven. De
excursiewerkgroep heeft een clubje bij elkaar die de excur
sies voor volgend jaar gaat bedenken. De knotgroep start
ook alweer half oktober (data: zie de site) en de cursuswerk
groep heeft op dit moment de informatieavonden voor de
nieuwe natuurgidsencursus achter de rug en gaat met zo’n
25 deelnemers 1,5 jaar ‘in het hok’. Hopelijk levert dat veel
nieuw bloed en veel nieuw elan op voor onze vereniging.
Dat hebben we weer hard nodig, want het huidige bestand
aan actieve mensen is alweer aardig dun aan het worden
en dus zwaar overbezet. Als iemand zich trouwens nog
geroepen voelt om het bestuur te komen versterken, dan
houden wij ons van harte aanbevolen!
Uiteraard wens ik iedereen een prachtige herfst met mooie
natuurmomenten!
Mike Hirschler

Even in(zoom)en
Waarom de krulzoom zo heet wordt op deze foto wel
duidelijk: de rand (zoom) is, zeker bij jonge exemplaren,
altijd omgeslagen (gekruld).

Foto voorpagina: vruchten Anna Paulownaboom
Foto: hierboven: vingerhoedskruid
(foto's Mike Hirschler)

Veel minder zwerfafval
Met statiegeld op blikjes
Want wist u dit al?
Ik krijg echt een groot kick
Als het land puur schoon is
Hierbij een tweetal sites waar van alles en nog wat te
vinden is over zwerfafval.
www.afvalvrij.nl en www.nederlandschoon.nl

Henri Jansen
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Voorwoord van de
redactie: noodkreet
Beste lezers,
Met wat moeite hebben we weer een blad vol met (volgens
ons) leuke verhalen en interessante zaken voor jullie in
elkaar weten te zetten. Op de een of andere manier droogt
momenteel de hoeveelheid ingeleverde kopij wat op. Waar
dat aan ligt weten wij natuurlijk niet. Is het blad niet meer
leuk/mooi/informatief/uitdagend genoeg? Maken jullie
geen leuke natuurdingen (meer) mee die de moeite van het
vermelden waard zijn? Of wellicht is het iets heel anders.
We horen het graag als we tot verandering moeten over
gaan als dat jullie wens is. Eén ding is zeker: Mike schrijft
het halve blad al vol, maar die kan daar niet tot in eeuwige
dagen mee doorgaan. Hulp van jullie is hard nodig! Stuur
je reactie(s) naar de redactie graag. Maar …. als die uitblij
ven, net als de kopij, zal het snel gedaan zijn met ons blad.
Hoe we dan verder moeten is nog ongewis.
De redactie
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Bestuurlijkheden
Van de redactie
Van onder de Lebuïnestoren
750 jaar Stichting IJsselland
Slootjesmiddag
Groene Glibbers: Beren langs de weg
Groenbezig online
Agenda
Deventer natuur op internet
Herfstvruchten zoeken
Het verschil tussen...
... roofvogels en uilen
Dode kikkers en padden
Biefstukzwam
De groene loper
Raadselplaatje

Colofon
VOORZITTER:
Mike Hirschler
m.hirschler@hotmail.com & 06 - 53617871
PENNINGMEESTER:
Klaartje Arntzen
klaartjearntzen@gmail.com & 0570 - 546337
NL98INGB0003394711 t.a.v. IVN Deventer
SECRETARIS:
Vacante positie
ivndeventer@gmail.com
REDACTIE:
via Luud Wissing
lwissing@concepts.nl
IVN DEVENTER:
Extra informatie over onze werkgroepen en
activiteiten is te vinden op
www.ivn.nl/afdeling/deventer
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750 jaar Stichting
IJssellandschap
Dit jaar viert Stichting IJssellandschap haar 750-jarige
jubileum.
Er zijn/worden in dit jubileumjaar veel activiteiten georganiseerd die betrekking hebben op het laten kennismaken met de stichting en haar partners.
Onderandere: van 8 september t/m 28 januari is er in de
stadsetalage een tentoonstelling te zien met titel ZORG
LAND GOED, 750 jaar zorg voor mens en landschap. Dit
in het kader van het 750-jarige jubileum van IJssellandschap en Zorggroep Solis.

Van onder de
Lebuïnustoren 13
Sinds 1 januari jongstleden is de nieuwe Natuurbescher
mingswet in gegaan. Zeker voor de soortbescherming heeft
dat nogal wat consequenties. Bepaalde taken zijn van het
Rijk naar de Provincie geschoven of van de Provincie naar
de Gemeente.
Een half jaar na de invoering van die wet wordt dat steeds
duidelijker. Kwamen voor die tijd in Deventer 22 soorten
beschermde planten voor, nu zijn dat er nog maar drie.
Orchideeën zijn niet meer beschermd en diverse andere
soorten waarin handel zit (zoals klokjes) zijn ook niet meer
beschermd. Vlinders zijn er beter vanaf gekomen: er zijn
nu meer soorten beschermd. Waaronder de zeer weinig in
Deventer waargenomen Sleedoornpage (één waarneming
uit 1992 bij Zuid-Loo voor zover ik weet). En dan te beden
ken dat de Sleedoornpage in Apeldoorn in de wijken met
natuurlijke beplanting, met Sleedoorns, her en der aanwe
zig is. Vogels zijn nog steeds goed beschermd maar hoe dat
in de Provincie Overijssel in de toekomst met jaarrond
beschermde nesten (van bijvoorbeeld uilen of roofvogels)
zit is mij nog niet duidelijk.
Het is merkwaardig dat in deze tijd waarin natuur en bio
diversiteit een schaars goed zijn en als maar verder terug
gedrongen wordt én veel mensen zich daar druk om maken
en voor inzetten, de juridische bescherming een enorme
veer heeft gelaten. Een houtwal kan zo gesloopt worden
terwijl een cavia niet in een te klein kooitje mag zitten. Het
is nu bijna ondenkbaar dat er “vroeger” kraaien en roeken
afgeschoten werden of dat men in de tuin even wat mussen
schoot als voer voor de kat. Of dat een beest verhongert of
anderszins mishandeld wordt. In die zin is de mentaliteit
enorm veranderd en wordt zelfs de brandweer ingezet om
een kraai te redden.
Erik Lam Stadsecoloog gemeente Deventer
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“Slootjesmiddag” op
de Gorsselse Heide
In juni was het weer ‘slootjesdag’ en samen met IVN Zut
phen bemensten ook enkele van onze gidsen daar een post
bij een vijver op de Gorsselse Heide. Dit keer een verslag
van een lid van IVN Zutphen.
Vanaf 13.30 kwamen de deelnemers, velen gewapend met
grote en kleine schepnetjes. Ik ontving ze aan de rand van
de heide. Even voor de start 14.00 uur kwam ook een zeke
re Joost er aan met zijn ouders. Joost vroeg mij “Ben jij de
baas?” “Nee hoor” zei ik, “we zijn met zijn zessen, maar de
andere gidsen zijn al bij het water om van alles voor te
bereiden”. Hij keek me onderzoekend aan maar zweeg
verder. Om even na tweeën vertrokken we naar het water.
Wat kon er worden gedaan? Bij Ties (IVN Zutphen) konden
bootjes te water worden gelaten, gemaakt van melkpakken
en aangedreven door de ontsnappende lucht (via een
rietje) uit een ballon en Lieme (IVN Deventer) liet zien, hoe
je bootjes kunt vouwen uit een deel van een rietstengel.
Gerrie en Klaske had bakken met water gevuld, waarin
kleine beestjes zwommen. Zij hadden extra schepnetjes
om zelf te gaan ‘vissen’ en de vangst toe te voegen aan de
bakken. Met graagte werd er ‘gevist’ en daarna werd gedul
dig de uitleg over de diverse vangsten aangehoord.
Joost kwam telkens naar mij toe als hij weer iets bijzonders
had gezien, gevangen of gehoord. Toen kwam hij mij een
bruine kikker laten zien die aardig groen was. “Dit is een
bruine kikker ook al lijkt hij groen. Weet je waarom?” “Ja,
maar vertel jij het eens”. En Joost vertelde dat deze kikker
een bruine kikker was omdat hij een klein bruin driehoek
je aan beide zijden achterop zijn kopje had. “Fijn Joost, dat
jij het weet. Wist je dat al of heb je dat vandaag geleerd?”
Trots antwoordde hij het zojuist te hebben geleerd. “Joost,
leuk dat je mij steeds vertelt of laat zien wat nieuw is, en
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waarom vertel je het mij?” Aan zijn gezicht zag ik dat hij
het een rare vraag vond, want: “Nou, jij bent immers de
boswachter en boswachters zijn de baas in bossen. Wij zijn
in een bos en boswachters zijn oud en jij bent oud dus ben
jij de baas.” Waarop zijn moeder toevoegde, dat het duide
lijk was dat haar zoon met een andere blik naar ons allemaal
keek dan ik misschien logisch vond, en …. ik had hen
welkom geheten dus moest ik wel de baas zijn. Toen vroeg
Joost me, of ik ook de dode pad had gezien, die van binnen
was opgegeten. “Snap jij hoe dat kan?” en ik vertelde het.
“Van binnen opgegeten? Ik heb niet gezien, wie dat deed.
Hoe weten jullie dat?”. Ik legde uit, dat wij, net als hij op
school en thuis, steeds nieuwe dingen leerden en dat wij
dus ook een heleboel over grote en kleine beesten hadden
geleerd om te kunnen vertellen. Een diepte zucht en toen:
“Dat vertel ik morgen op school, en ook van de bootjes en
de libellen en de kikkers en de visjes en de torretjes en dat
ik een button kreeg omdat ik slootjesgoed ben en dat we in
het water hebben gestaan en ik zeg dat het van jou mocht.”
Magda Bolt,
IVN Zutphen
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GG 41. Beren langs
de weg
GG is een rubriek over Groene zaken met af en toe een uitglijder
opzij. De Glibbers gaan bijvoorbeeld over cultuurhistorie, volks
verhalen of naamsherkomst en hebben een link met het Groene.
De naam is geleend van een plakkerige, overwegend oranje/gele
paddenstoel, de Groene glibberzwam Leotia lubrica.
Of ik beren heb gezien? Ja, eentje, maar te ver weg om een
fatsoenlijke foto van te maken. Had ik maar naar de vuil
nisbakberen van Brasov moeten gaan i.p.v. Bison Hillock
en Rusca in Roemenië. Degene die ik zag was niet de grote
beer, maar zijn of haar mottige familielid, de Spaanse vlag.
Een week op pad, op zoek naar diersporen samen met Je
roen Kloppenburg, Mike Hirschler en een bont internatio
naal gezelschap. Hier leven de grote beesten zoals Europe
se bizon (= wisent), lynx, wolf en beer. Een oude wolvendrol
werd aandachtig ontleed; veel haren en stukken bot. De
voorkeur van de bison voor de boswilg boven de berk was
duidelijk te zien. De wilgbast werd van beneden naar boven
gestript. Aan de berk werd slechts hier en daar geknabbeld.
Mijn grootste verrassing was echter maatje beervlinder:
koninginnen- en koningspages vlogen om mijn oren. Ik ben
er nog beduusd van. Zie ook:
www.weylintracking.nl/roemenie
www.rewildingeurope.com
www.europeansafaricompany.com/trackingcourse

Door wisent aangeknabbelde berk

Jeanette Boogmans

Groenbezig online!
Op vrijdag 30 juni lanceerden Landschap Overijssel en
Natuur en Milieu Overijssel officieel het nieuwe digitale
platform voor alle groene vrijwilligers in Overijssel:
www.groenbezig.nl. De lancering vond plaats op het
Veldsymposium en netwerkdag voor vrijwilligers, die
Natuur en Milieu Overijssel dit jaar op 30 juni organiseerde
op Landgoed De Horte in Dalfsen, samen met Landschap
Overijssel. Het platform groenbezig functioneert als een
netwerk, servicedesk en etalage voor groen vrijwilligers
werk. Het geeft daarmee vooral ook de vrijwilligers die zich
met hart en ziel inzetten voor onze natuur en ons landschap
een gezicht.
In Overijssel leveren naar schatting 10.000 vrijwilligers een
belangrijke bijdrage aan beheer en behoud en natuurbele
ving van ons prachtige Overijsselse cultuurlandschap.
Zij zijn van onschatbare waarde voor Overijssel. Daarnaast
levert het de vrijwilligers een bijzonder zinvolle tijdsbeste
ding, sociale contacten, gezondheid en welzijn op.
Groenbezig is de plek waar je alles dat met groen vrijwilli
gerswerk in Overijssel te maken heeft kunt vinden. Van
interessante vacatures tot leuke ad hoc klussen.
Van inspirerende verhalen van vrijwilligers tot informatie
over nieuwe cursussen. Van informatie en tips voor de
organisaties tot een overzicht van alle groene vrijwilligers
(organisaties) in Overijssel.
Daarnaast enthousiasmeren we met deze website meer
(nieuwe) voor groen vrijwilligerswerk en laten we zien wat
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er allemaal op groen-vrijwilligerswerk gebeurt in Overijs
sel. Het is daarmee een netwerk, servicedesk en etalage
voor groen vrijwilligerswerk in een. Landschap Overijssel
en Natuur en Milieu Overijssel zijn de initiatiefnemers van
groenbezig.nl en ontwikkelden het platform samen met
een tiental vrijwilligers. Wij nodigen ook andere profes-si
onele organisaties uit zich bij het initiatief aan te sluiten.
Groenbezig wordt mede gefinancierd door de Provincie
Overijssel en de Nationale Postcode Loterij.
Groen vrijwilligerswerk ondersteunt
Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel onder
steunen de vrijwilligers(groepen) naar behoefte. Dit kan
zijn in de vorm van goede faciliteiten, kennis, advies en
begeleiding. Met het platform groenbezig.nl versterken we
onze service naar al die vrijwilligers en hopen dat nog meer
mensen een bijdrage willen leveren aan het behoud en de
beleving ons landschap. Sommige vrijwilligersorganisaties
zitten te springen om meer mensen.
Meer weten?
Neem dan contact op met Livia Leysen van NMO: leysen@
natuurenmilieuoverijssel.nl
En neem een kijkje op www.groenbezig.nl

Buitenwijzer
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Agenda
Actuele groene activiteiten in en om Deventer:
www.ivn.nl/afdelingen/deventer en
www.groeneagenda.ulebelt.nl

Zondag 15 oktober,11.00 tot 15.00 uur
IVN Deventer Paddenstoelendag
Er staan bordjes bij met uitleg en leuke weetjes. Voor kin
deren zijn er aparte activiteiten. Uitstekend geschikt voor
(groot-) ouders met hun (klein-)kinderen!
Start: P Nieuw Rande, Schapenzandweg 3, Diepenveen
Kosten deelname: € 2,50
Informatie: Mike Hirschler, 06 - 5361 7871
Vrijdag 20 oktober, 14.00 uur
KNNV Deventer, excursie Kranenkamp.
‘Landgoed van de Stilte’ De Kranenkamp, tussen Diepen
veen en Schalkhaar heeft een geschiedenis die teruggaat
tot 1401. Er is de laatste jaren veel gedaan om het landgoed
op te knappen.
Start: vanaf de eerste parkeerplaats Averlose Houtweg
vanaf de Raalterweg.
Aanmelden kan bij Dick Steenstra (0570-619176 of
06-16202617) of Henny Wassens (0570-676072).
Woensdag 25 oktober, 20.00 uur
KNNV Deventer, Lezing "De toekomst van de natuur in
Nederland".
Door Frank Berendse, hoogleraar natuurbeheer en planten
ecologie aan Wageningen Universiteit. In de grote natuur
gebieden in Nederland gaat het redelijk goed. Er zijn soorten
die langzaam verdwijnen en soorten die het erg goed doen.
Maar op het boerenland voltrekt zich een drama.
Plaats: het Kristal, Distelvlinderlaan 200, Apeldoorn.
Zaterdag 28 oktober, 19-00-22.00 uur
Nacht van de Nacht, op de Ulebelt.
Beleef de leukste Nacht bij de Ulebelt en kom tussen 19 en
22 uur meedoen met een spannende nachtbelevingstocht,
een workshop nachtfotografie of de Energiebus. Leuk voor
jong en oud! Zintuigen op scherp in het donker!
Zaterdag 28 oktober, start 19.00 uur
Beleef de Gorsselse Heide tijdens de Nacht van de Nacht,
Marke de Gorsselse Heide. Dit is een gezinsactiviteit
waarbij we de hei bij nacht gaan beleven. Aanmelden is
verplicht. Denk aan warme kleding. Geen honden.
Start: hoek Reeverdijk/Elzerdijk te Eefde.
Informatie: 0575-543824.
Vrijdag 3 november, 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Op Keizersrande,
Start: Hoevelmansweg, doorrijden tot achter de Waterzui
vering, tot de afslag naar nr. 2a ('het huis van Jo Daggert').
Zaterdag 4 november,
Landelijke natuurwerkdag.
Zie www.natuurwerkdag.nl

Zondag 5 november, 13.00 uur
Fietstocht (+ lezing) langs monumentale bomen in Deven
ter en omgeving, herfstkleuren (IVN en KNNV).
Deze middag bestaat uit twee delen. Om 13.00 uur is er
eerst een lezing door Bob Maks (Deventer Bomenstichting).
Bob vertelt hoe in onze gemeente de monumentale waarde
van bomen wordt beoordeeld. Tevens worden de criteria
hiervan uitgereikt, waarmee iedereen zelf bomen kan be
oordelen op hun status. Daarna om ca 14.00 start de fiets
tocht.
Plaats: in de Bolwerksmolen, Bolwerksweg 6, Deventer.
Informatie: 06 – 44195328
Donderdag 9 november, 14.00 uur
Paddenstoelen op Dorth.
Landgoed Dorth is een landgoed met gevarieerde bostypen.
Het is een redelijk nat gebied, waardoor er ook veel ver
schillende soorten paddenstoelen voorkomen.
Start: parkeerplaats Landgoed Dorth aan de Kasteellaan,
Kring van Dorth.
Excursieleider: Mike Hirschler.
Donderdag 23 november, 20.00 uur
Lezing Veluwse Beken en Sprengen.
Harry Weimer zal ons vertellen over de ontstaansgeschie
denis van de beken en sprengen op de Veluwe en hun
huidige natuurwaarde.
Plaats: in de Ulebelt
Vrijdag 1 december, 9.30 uur
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Wandelen door het groene (dennen)bos op de Lankhorst.
Start: kruispunt Boxbergerweg (bij Wesepe) en de Lank
horsterweg.
Donderdag 14 december, 20.00 uur
Lezing over de Nieuwe Natuurbeschermingswet.
Door mark Hoksberg. Mark is ecoloog bij een ecologisch
adviesbureau en heeft beroepsmatig veel te maken met
natuurwetgeving. Sinds 1 januari 2017 is de Flora- en
Faunawet niet meer geldig. Deze wet regelde de bescher
ming van beschermde soorten planten en dieren in Neder
land. Mark zal ons uitleggen wat er allemaal veranderd is,
of niet.
Plaats: Café-restaurant De Lindeboom, Lindeboomsweg 1a,
Schalkhaar.
Woensdag 27 december, 14.00 uur
Uitbuiken na de Kerst op landgoed de Haere.
Start: parkeerplaats vlakbij huis de Haere, Haereweg 4, Olst.
Informatie: 0575 – 845510.
Zaterdag 6 januari 2018, 14.00-16.00 uur
Nieuwjaarsreceptie KNNV.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie is er naast gezellig bijpraten
gelegenheid om een wandeling te maken langs één van de
ommetjes van Schalkhaar
Plaats: Café-restaurant De Lindeboom, Lindeboomsweg 1a,
Schalkhaar
Zondag 21 januari 2018,
Nieuwjaarsreceptie IVN Deventer. Nadere info volgt.
Vanaf 1 januari 2017 wordt aan deelnemers van de publieksexcursies een verplichte kleine bijdrage gevraagd voor niet-IVNleden: € 2 voor volwassenen en € 1 voor kinderen.
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Deventer natuur op
internet
Om te beginnen: je hebt misschien niets met internet en
de sociale media, maar als je een computer of een Ipad hebt,
probeer onderstaande eens uit. Ik zal uitleggen waarom:
Website IVN Deventer
Zoals jullie allemaal weten heeft IVN Deventer een eigen
website binnen het bestel van de site IVN Landelijk: www.
ivn.nl/afdeling/deventer . Kijk je er wel eens op? Je vindt er
veel info over de afdeling (bestuur, werkgroepen, e.d.), maar
vooral ook over onze activiteiten. Weet je een keer niet meer
wanneer een excursie of lezing start of waar het is, raad
pleeg dan eerst de site een keertje. De website wordt gevuld
door onze webmaster Maike Nelissen, zelf kan je er niets
op zetten.

(zodat anderen het ook kunnen gaan zien), plaats dan een
keer een berichtje met foto. Ga naar www.facebook.com en
zoek naar ‘Natuur in en rond Deventer’.
Weblog Deventer Natuur
En dit jaar is er nog een medium bijgekomen, een zgn.
weblog over de Deventer natuur. Deze blog is niet gelieerd
aan een van de natuurorganisaties in Deventer. Het is een
initiatief van een groepje natuurliefhebbers in Deventer.
Het is natuurlijk niet toevallig dat die lid zijn van KNNV en
IVN in Deventer, maar dat hoeft niet. In dit medium worden
uitsluitend natuurvondsten gemeld. Het idee is dat de blog
zo laagdrempelig mogelijk toegankelijk is. Je vindt er dus
absoluut geen ‘reclame’ in voor activiteiten e.d.. Om stuk
ken te kunnen lezen op de blog hoef je géén vriend te zijn,
je hebt géén password nodig, je hoeft ook niets te ‘liken’,
etc.. Bovendien krijg je geen reclames te zien in een weblog
en je wordt dus door niets lastig gevallen. Makkelijker kan
het niet, zou ik zeggen.
Je kan zelf ook posten op de blog maar daar heb je wel eerst
toestemming voor nodig. In een volgende aflevering van de
Buitenwijzer wordt ingegaan op de manier waarop je dat
kunt doen. Nu eerst ‘leren lezen’.
Zie www.deventernatuur.blogspot.nl.
We horen graag over jullie ervaringen.
Facebook ‘Natuur in en rond Deventer’
Onze vereniging is ook actief op facebook. Velen hebben
gelukkig de weg al weten te vinden. Ons stukje van facebook
heet ‘Natuur in en rond Deventer’. Het is een openbare
groep, dus je hebt geen wachtwoord en zo nodig. Op deze
site worden allemaal leuke vondsten gepubliceerd van
natuurdingen die in en rond Deventer aan de orde zijn. Dat
kunnen foto’s zijn van bijvoorbeeld planten, paddenstoelen
en dieren, maar je kan je kan er ook een vraag stellen als
je iets gevonden hebt en niet weet wat het is of hoe het
heet. Verder maken we op facebook bekend wanneer onze
activiteiten zijn. Elke keer wordt er vóór een publiekswan
deling wat over vertelt. Aangezien veel mensen onze fa
cebooksite volgen levert dat veel extra publiek op en aller
lei leuke en interessante reacties op vragen. Begin septem
ber is er ook een speciaal evenement aangemaakt voor onze
paddenstoelendag op 15 oktober.
Op facebook kan je zelf dingen lezen, maar ook zelf een
bericht plaatsen. Heb je iets moois gezien dat je wilt delen
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Herfstvruchten zoeken in het Kolkbos
Er was zondagmiddag 3 september nog heel wat te bele
ven…. al leek dat er bij het voorwandelen niet op; er waren
geen beukennootjes te zien en amper eikels aan de bomen,
bessen mondjesmaat en maar enkele paddenstoelen….en
toch was het een leerzame en leuke excursie, aldus de
deelnemers.
Vier gidsen, zestien deelnemers, waarvan vier kinderen,
hadden zich verzameld in het Kolkbos bij de Begraafplaats
Tjoenerhof. Samen bekeken we de mand met herfstvruch
ten, verzameld door Ria, om een idee te krijgen van de grote
diversiteit aan herfstvruchten.
Daarna zijn we gaan wandelen en werden we al gelijk be
loond met een groepje stinkzwammen in verschillende
stadia. Van het ei heeft ieder een stukje geproefd en de
stank viel best mee. We liepen langs de Averlose Houtweg
waar aan de slootkant het klein springzaad stond.

Bloem klein springzaad

Het rijpe zaad hoef je maar iets aan te raken en oeps!...dan
springen de zaadjes alle kanten op. Aan de overzijde
stonden vlierbesstruiken. De bessen waren nog niet hele
maal rijp, maar we konden wel proeven van het sap dat
Tonni er vorig jaar van gemaakt had. We liepen door het
bos naar een plek waar bramenstruiken stonden. Terwijl
Huub vertelde over de braam konden we bramenjam en
frambozen proeven.
Onder eikenbomen vonden we dennenappels waar in ge
pikt was....Gerrie legde uit dat dit waarschijnlijk het werk
was van een grote bonte specht, want deze klemt een
dennenappel in een holte van een boom, om er zo handig
van te kunnen eten. Daarna laat hij ze vallen. Ook eek
hoorns en muizen knabbelen aan dennenappels. Het was
extra leuk dat een van de kinderen een dennenappel ont
dekte waar een eekhoorn aan geknabbeld had.
Op een mooie plek in het bos, onder een tamme kastanje
boom waarin helaas geen kastanjes te ontdekken waren,
bekeken we de elders geplukte vruchten van tamme kas
tanje en van paardenkastanje.
Paddenstoelen zijn ook vruchten die je vooral in de herfst
kunt zien. Het was een verrassing om daar de zwartvoet
krulzoom te zien staan, een niet zo bekende paddenstoel.
De kinderen waren de sterren deze middag: zij hebben alle
rommeltjes in het bos opgeprikt!
Ria Elders

De kinderen deden voor hoe spechten dennenappels in boomschors
vastklemmen om er de zaden uit te kunnen pikken

Een open gesneden ‘duivelsei’ van de grote stinkzwam
Herfst 2017
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Het verschil tussen
roofvogels en uilen
Ik vond een keer een prachtig boek met de titel ‘Birds of
Prey of Europe’. Op zich niets mis mee, zou je zeggen, maar
op de voorkant ervan prijkte paginagroot een foto van een
kerkuil en ook in het boek werd veel aandacht besteed aan
uilen. En dáár is dus wel iets mis mee, want roofvogels en
uilen zijn zeer verschillend en horen daarom niet bij de
zelfde groep in de systematische indeling van de vogels.
Deze ‘fout’ wordt door velen gemaakt en daarom komen ze
in deze rubriek terecht.

2. De naakte huidpartij: de meeste roofvogels maken zich
bij het eten nogal vies. Een naakte huidpartij achter de
snavel en voor de ogen biedt dan uitkomst, want die is
makkelijk schoon te maken. Sommige gieren hebben zelfs
een bijna geheel kale kop, maar dat zijn dan ook de jongens
en meisjes die met de kop diep in een kadaver doordringen
om er de lekkernijen te verschalken. Voor het overige is het
niet echt bekend waarom ook kleinere roofvogelsoorten
een naakte huidpartij hebben. Het zou misschien een rol
kunnen spelen bij de warmtehuishouding.

Roofvogels
Als je tijdens een excursie aan deelnemers vraagt waarom
een roofvogel een roofvogel is, wordt er meestal opgemerkt
dat hij prooien vangt. Daarbij wordt dan vooral gedacht aan
muizen, kleinere vogels, e.d.. Dat is altijd een leuke discus
sie, want als het gaat om prooien vangen, dan zou in
principe een koolmees of een winterkoning die een rups of
spin pakt óók een roofvogel zijn! De definitie van een
roofvogel is echter geheel anders. Een roofvogel wordt ge
definieerd door een combinatie van 5 specifieke kenmerken
die anders zijn dan bij alle andere vogels: de snavel, de
naakte huidpartij, de ogen, de vleugels en de staart.
1. De snavel: alle roofvogels hebben een bovensnavel met
een scherpe punt die uitsteekt over de ondersnavel. Afhan
kelijk van het type prooi is dit ‘gereedschap’ meer of minder
gespecialiseerd. Kleinere roofvogels (bijvoorbeeld de val
ken) hebben een relatief korte snavel die een kleine prooi
moet kunnen doden en uit elkaar trekken. Dat kost bedui
dend minder moeite dan het maken van een gat in een groot
zoogdier als bijvoorbeeld een rund of schaap. Het zijn dan
ook met name de grote aaseters als gieren en sommige
arenden die zeer grote en sterke snavels hebben. Je zou dus
bijna aan de vorm en grootte van de snavel af kunnen lezen
met wat voor soort prooi een roofvogel zich voedt.

Sperwer

3. De ogen: roofvogels hebben uitzonderlijk grote en sterke
ogen. Sterk in de zin dat ze van heel ver prooien kunnen
waarnemen. Gieren schijnen dat al van kilometers ver te
kunnen doen, maar wat te zeggen van een biddende toren
valk op 50 m. hoogte die op zoek is naar muizen en mollen?
Of die rotszwaluw die, hoog vliegend boven een bergdorp,
mij eens een prachtige mot voor de neus wegkaapte van
een muur in een dorp tijdens het fotograferen ervan? Wij
doen ze dat niet na. Verder las ik dat bijv. de torenvalk ook
UV-licht kan zien en dat het urinespoor van een muis voor
hem exact de weg naar het hol zou kunnen verraden. Het
oog van een roofvogel kan bewegen en bij velen wordt het
oog beschermd door een overhangende wenkbrauw.
Daarom kijken bijvoorbeeld haviken altijd zo ‘streng’.

Steenarend
Havik
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4. De vleugel: elke roofvogel jaagt en/of vliegt op een ande
re manier. Alleen al aan het silhouet van de vleugels van
veel roofvogels kan je minstens zien met welke groep je te
maken hebt (buizerdachtige, kiekendief of valk) en soms al
direct de soort zelf (sperwer of rode wouw). Voor elke soort
is een andere vleugel bedacht die precies voldoet aan de
eisen van die ene vogel. Je kan onderscheid maken tussen
de zwevers en de jagers. De zwevers (buizerd, gieren,
arenden – meestal dus de grotere soorten) hebben grote
brede en afgeronde vleugels. De kleinere roofvogels zijn
vaak actieve jagers die snel moeten kunnen toeslaan. Alle
valkensoorten hebben daarom smalle en puntige vleugels
die hen in staat stellen om veel snelheid te maken. De
sperwer, die met name jaagt op kleine vogels in bossen en
struiken heeft juist korte, maar wel brede en afgeronde
vleugels, waardoor hij niet alleen snel, maar ook erg
wendbaar is tussen bomen. De verschillende vleugelvor
men hebben niet altijd voordelen. Tijdens de trek kan een
kleine valk niet zweven en hij zal dus laag over het land
schap vliegend zijn weg moeten vinden, soms ook over
water. Dat kan gevaarlijk zijn. Jagers bedreigen de dieren,
een sperwer die in het prikkeldraad de dood heeft gevonden
komt ook voor en het water kan te groot zijn. De zwevers
daarentegen kunnen geen grote stukken afleggen zonder
thermiek. Hun borstspieren zijn te zwak om lang zelf te
kunnen vliegen. Als er geen thermiek is kan er dus ook maar
mondjesmaat worden gejaagd of gevlogen. Ik heb bij de
Straat van Gibraltar (boven zee is geen thermiek) wel gezien
dat vissers vale gieren uit het water visten die geprobeerd
hadden naar Afrika over te steken. Dommerds!

Biddende torenvalk

5. De staart: elke roofvogel heeft een ‘eigen’ staart. Dieren
die zeer wendbaar moeten zijn hebben een lange smalle
staart, de zwevers een korte brede. Afhankelijk van de soort
komen wigvormige, puntige, brede, afgeronde en gevorkte
vormen voor.
Mike Hirschler

Uilen
1. De snavel: net als bij roofvogels hebben uilen een sterke
en gehaakte snavel. Daar houdt het vergelijk wel zo’n
beetje op. Alhoewel: uilen hebben ook een washuid, maar
die zit onder de veren verstopt. Uilen hoeven geen naakte
huidpartij op de snavel te hebben, want ze verzwelgen hun
prooien in hun geheel.
2. De klauwen: een uil is een jager die zijn prooi goed moet
kunnen vasthouden en meevoeren.
Misschien zou je nog kunnen zeggen dat zowel roofvogels
als uilen sterke klauwen hebben, maar dat vergelijk gaat al
niet meer op met de gieren. Die kunnen bij wijze van
spreken nog geen deuk in een pakte boter knijpen, laat
staan een prooi vasthouden en meevoeren of een prooi
doodknijpen (havik, slechtvalk). Daar zijn die dieren ook
helemaal niet voor gemaakt.
3. De ogen én de oren: uilen hebben hele grote ogen ,
vooral de nachtjagers. Daarmee zien ze 2,5 keer zo goed in
het donker als wij. De meeste uilen zijn schemer- of
nachtjagers ; dat doet geen roofvogel ze na, die moeten alles
overdag doen; dat noem je dan ‘zichtjagers’. Alhoewel: ik
heb wel eens een slechtvalk ’s nachts boven Deventer zien
jagen op duiven, maar dat kan alleen maar vanwege de
uitlichting van de kerken. Er zijn ook wel uilen die bij dag
jagen (steenuil, velduil), maar die staan ook in het schemer
echt wel hun mannetje. Dat jagen in het (schemer-)donker
doen ze deels op zicht, maar vooral op het gehoor. De ‘oren’
van uilen zijn asymmetrisch in de zijkant van de kop ge
plaatst waardoor hij stereo kan horen en dus diepte.
Daarmee kan de uil de precieze locatie van de prooi vinden.
Overigens zijn de ‘oorpluimen’ bij ransuil en oehoe geen
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Steenuil

oren, maar gewoon veerpluimen. Wist je trouwens dat je
aan de oogkleur van een uil kan zien wanneer hij jaagt? Die
met de gele ogen zijn dagjagers (o.a. steenuil), die met
oranje ogen zijn de schemerjagers (o.a. ransuil) en die met
geheel zwarte ogen zijn de nachtjagers (bijv. de bosuil).
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4. De vleugel: uilen kunnen geruisloos vliegen en dat kan
ook geen enkele roofvogel; die maken veel lawaai, vooral
in duikvlucht en dat kan een uil echt niet hebben. De ui
lenvleugel is daartoe speciaal uitgerust met veren aan de
voorkant van de vleugels die aan de randen kammetjes
hebben. Daarbij zijn de veren ook bedekt met een beetje
dons, hetgeen dempend werkt op mogelijk geruis. Hoe het
precies werkt weet ik niet, maar dat ze geruisloos kunnen
vliegen staat als een paal boven water. En die kammetjes
worden tegenwoordig al toegepast op de wieken van
windmolens, waardoor ze minder lawaai maken!

Velduil

5. Overige kenmerken van uilen: een ‘dikke kop’ (veroor
zaakt door een wijd uitstaand verenkleed), starre onbe
weeglijke ogen (met als gevolg dat een uilenkop bijna 270
graden moet kunnen draaien) en een zgn. ‘sluier’, dat is een
krans van stijve veren die rond de kop zijn geplaatst, wat
te doen zou hebben met het goed geleiden van geluid naar
de gehooropeningen). Deze drie kenmerken tezamen geven
een uil ook zijn zo karakteristieke uiterlijk.
Mike Hirschler
Kerkuil

Dode kikkers en
padden
Het was even schrikken deze week (eind juni), want er
dreven 3 dode groene kikkers in de vijver. Na het uit de
vijver halen zag ik bij een van deze dieren dat er maden uit
de neus kwamen, zie foto. Jakkie!
Ik kende dit verschijnsel wel van padden, maar niet van
groene kikkers. Maar het blijkt dat o.a. ook groene kikkers
hier wel eens slachtoffer van worden. Wat gebeurt er bij
padden en dus ook kikkers?: de groene paddenvlieg legt
eitjes op de kop van pad, waarna de larfjes die er uit komen
zich nestelen IN de kop van de pad en de rest van het li
chaam. Eerst worden de niet vitale delen opgegeten en
wanneer de dieren bijna rijp zijn om vlieg te worden, eten
ze ook de hersenen van de pad op. Deze sterft natuurlijk.
Een hoogst enkele keer komt dit ook voor bij kikkers (o.a.
de groene bastaardkikker). Die vond ik dus. Inmiddels zijn
al vier dode groene kikkers via mijn diepvries in Nijmegen
beland en ligt er een aangetaste gewone pad nog in de
diepvries. Deze dieren zullen vanaf september dit jaar
onderdeel uitmaken van een groot landelijk onderzoek van
het Ravon naar het voorkomen van de paddenvlieg. Vraag
hierbij is of het echt alleen de groene paddenvlieg is die dit
doet, of dat er toch meerdere vliegensoorten zijn die deze
methode toepassen. Wordt dus vervolgd.

Dode groene kikker waarbij de vliegenmaden uit de kop komen
foto: Mike Hirschler

Scola Dynamica

Oproep: mocht je dode padden of kikkers vinden, laat het
mij weten. Als ze aangetast blijken te zijn (wat je niet altijd
kunt zien), kunnen ze mee in het onderzoek. Elk dier telt
mee!

Schreven we vorige keer over het gecombineerde uitje
van zang en excursie bij de Worp, hierbij nog een impressie van het gezamenlijk gezongen lied alvorens de excursie te beginnen.

Mike Hirschler

https://1drv.ms/v/s!AmqDT2acWPwujh5xJjS-IeeqrAzQ
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Biefstukzwam, paddenstoel van het
jaar 2017
De Biefstukzwam (Fistulina hepatica) is een eenjarige, zwak
parasitaire houtzwam die aan de voet van oude eiken leeft.
Hij lijkt op een echte biefstuk en is met geen andere pad
denstoel te verwisselen. Het is een algemeen voorkomende
paddenstoel op eiken in loof- en gemengde bossen op droge,
voedselarme zandgrond en dus ook op de zandgronden in
onze streken. Hij is consolevormig en zit met een korte steel
aan het hout vast. In deze periode van het jaar kan je hem
vinden. Biefstukzwammen kan je ook vinden op dood ei
kenhout, zoals stronken en stobben. De Biefstukzwam
onttrekt looizuurhoudend vocht (tannine) aan de eiken.
Hierdoor kan de bovenkant, maar ook de onderkant van de
zwam, bezet zijn met vele helderrode druppels. Aan de
bovenkant zijn ze eerst vleeskleurig roze tot roodbruin. Het
vlees is sappig, zacht en elastisch. De buisjeslaag is wit tot
crèmegeel. Hoewel de Biefstukzwam bruinrot veroorzaakt
in het kernhout lijken de geïnfecteerde bomen er weinig
nadeel van te ondervinden.
In Nederland worden Biefstukzwammen het meest gevon
den op hun waardboom, de Zomereik. Verder ook op
Wintereik en Amerikaanse eik en zeer zeldzaam op Tamme
kastanje. Hij komt wereldwijd voor in Europa, het oosten
van Noord-Amerika, China, Japan en Australië. In de tropen
komen ook nog andere biefstukzwamsoorten voor.
De biefstukzwam schijn je te kunnen eten, maar daar moet
je wel wat voor doen. Omdat hij veel tannine aan de eiken

onttrekt krijgt hij een zure en bittere smaak. Hij valt dan
ook in de categorie ‘eetbaar, maar niet genietbaar’. Lang
koken schijnt de zurigheid te verdrijven, maar dan is er
volgens mij ook niet veel meer over van de paddenstoel.
In Engeland wordt hij "Beefsteak" of "Oxtongue" (ossen
tong) genoemd.
De Nederlandse Mycologische Vereniging wil graag zoveel
mogelijk waarnemingen van de Biefstukzwam verzamelen.
Wil iedereen die in en om Deventer biefstukzwammen
vindt, deze op www.waarneming.nl zetten en/of melden
bij biefstukzwam@paddestoelenkartering.nl en/of bij mij
melden? Graag datum en locatie vermelden en een foto
erbij als dat kan.
En nu allemaal op biefstukjacht! ;=))
Mike Hirschler

Biefstukzwam; foto: Mike Hirschler

Project De Groene
Loper
De Provincie Overijssel heeft in 2015 geld beschikbaar ge
steld voor bovengenoemd project.
IVN Overijssel en o.a. de Ulebelt in Deventer hebben zich
aan dit project verbonden.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te betrek
ken bij Natuur, Landschap en Biodiversiteit door verschil
lende lokale groene (buurt-) initiatieven te verbinden en
zichtbaar te maken, zodat zoveel mogelijk mensen in
aanraking komen met de natuur dicht bij huis. Dat is gelukt!
Iedereen die iets met groen doet kon deelnemen aan vele
netwerkbijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een wijktuin
beheren, actief zijn binnen een natuurorganisatie, een
natuurspeelplek ontwikkelen, wandelroutes, enz..
Voordelen van de lokale initiatieven zijn: buurten/wijken
knappen op, buurtbewoners leren elkaar beter kennen,
genieten van natuur dicht bij huis. Verder zijn er al veel
activiteiten ontwikkeld: een snoeicursus, de Natuurwerk
dag, een workshop over veiligheid en risico’s op natuurlij
ke speelplekken, buurttuinen organiseerden allerlei na
tuuropdrachten, een safari naar welke kleine beestjes er
allemaal op de grond kruipen, je eigen zonnebloemen
zaaien, het bezichtigen van de ecologische educatieve tuin
Plantweerd, kinderen maakten natuurfoto’s en er was een
fietstocht langs verschillende tuinen waaraan ook gedepu
teerde Hester Maij deelnam. Bij 6 tuinen staat nu een paneel

met informatie voor bezoekers over deze bijzondere groene
parels.
Momenteel staat de groene Loper in Deventer even stil,
maar als je mee wil helpen om hem weer vlot te trekken,
meld je dan bij info@groeneloperoverijssel.nl
Voor meer informatie: www.groenelopersoverijssel.nl
Hetty Arkink
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Oplossing raadselplaatje herfst 2016:
Eicocon van de
bidsprinkhaan
Wat je hier ziet is de eicocon (ook oötheek genoemd) van
een bidsprinkhaan. Jaren geleden brachten we zo’n ‘ding’
mee vanuit Frankrijk om na te vragen wat het zou kunnen
zijn. Het woog hoegenaamd niets, voelde bros maar wel
stevig aan en was niet meer dan 4 cm. lang. Doormidden
snijden bracht ook geen oplossing, er was niets speciaals
te zien. We hebben het in de vensterbank van de keuken
gelegd en vergaten het daar min of meer. Totdat we 3 weken
later ’s ochtends in de keuken kwamen en er zo’n 30 mi
nuscule bidsprinkhaantjes in de vensterbank liepen! Ze
waren niet groter dan 6-7 mm. Dat was de oplossing van
het raadsel, het was een schuimnestje van een bidsprink
haan. Daarna hebben we het in Zuid Europa nog vaak ge
vonden, aan stenen, maar ook in struiken. Toen ik 2 jaar
geleden bij Tarifa (Zuid Spanje) naar de vogeltrek aan het

kijken was ontdekten we een grote groene bidsprinkhaan
(de Europese bidsprinkhaan) die tegen een steen aan zat en
bezig was om een schuimnest te maken. Vanuit het ach
terlijf pompte zij (het moet een vrouwtje zijn geweest
tenslotte) een soort schuimmassa naar buiten in kleine
cirkels. Af en toe stopte zij en ik vermoed dat dat de mo
menten waren waarop zij enkele eieren in het schuim de
poneerde. Daar was verder niets van te zien, ze moeten
enorm klein zijn. Hoewel het achterlijf volop bezig was, zat
het diertje verder roerloos tegen de steen aan. Dat was
natuurlijk wel een heel kwetsbare positie, want vogels en
hagedissen lusten er wel eentje. Na verloop van tijd was ze
klaar en kroop zij iets omhoog. Het geheel had meer dan 2
uur geduurd! Ik kreeg de indruk dat ze geheel uitgeput was,
want ze bleef nog lang op de steen zitten. Overkomende
trekvogels waren daarna weer even belangrijker en ik heb
haar niet meer zien weglopen (bidsprinkhanen kunnen niet
springen). De eicocon was na een uurtje goed hard gewor
den en zat stevig verankert aan de steen. Er zat, zoals op
de foto te zien is, zelfs een kunstig patroon van lijnen in
geweven. En nu maar hopen dat er veel van die prachtige
dieren ter wereld zijn gekomen.
Het filmpje dat ik ervan maakte staat op: https://vimeo.
com/233361541
Mike Hirschler
Volgende raadselplaatje: wat is dit nu weer?

