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Uiterste inleverdatum kopij volgende Observatie
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  Lezing Patrick Palmen 'Vogels in Noord-Limburg'  - Lei Hulsbosch
Bomen over Bomen: Palownia tomentosa - John Hannen
Voorjaarsexcursie de Doort in Echt 21 april - John Hannen
Een kijk op Bolitophagus reticulatus - Aidan Williams
Texel vogeleiland bij uitstek - Tom Storcken
De slanke sleutelbloem - Jan Hermans
Vogelcursus beginners en gevorderden - Lei Hulsbosch
Excursie naar Groenewoud - Leo Koster
Boekbespreking - Ans Homburg
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door Lei Hulsbosch 

Op vrijdagavond 22 maart zal weer
net voor de start van de vogelcur
sus een lezing over vogels worden
gehouden. Ditmaal zal de heer Pa
trick Palmen een fotolezing verzor
gen. In 2011 hebben wij reeds geno
ten van zijn prachtige foto’s en
mooie verhalen. Deze keer neemt
hij ons voor de pauze mee naar
Noord-Limburg en na de pauze zal
hij ons enkele bijzondere waarne
mingen tonen uit diverse gebieden.
 
De lezing begint om 20.00 uur in de
centrale ruimte van Basisschool Tri
angel, Linnerhof 36 te Linne en
duurt tot ongeveer 22.00 uur. De le
zing is ook toegankelijk voor niet-le
den.
 
Patrick Palmen is een amateur na
tuurfotograaf uit Noord-Limburg.
Al jarenlang fotografeert hij vogels
en sinds enkele jaren hebben ook
reptielen, amfibieën, vlinders en li
bellen zijn aandacht. Gebieden als
de Maasduinen waar onder andere
de Hamert en de Bergerheide onder
vallen vormen een belangrijk werk
gebied voor hem. Dit heeft ook een
nauwe samenwerking met Stichting

het Limburgs Landschap tot gevolg
gehad. Daarnaast worden er met
enige regelmaat reizen gemaakt
naar het buitenland, om daar de
natuur in allerlei facetten te foto
graferen.
 
Vandaag staat de lezing uiteraard
vooral in het teken van in Neder
land voorkomende vogelsoorten,
gefotografeerd meestal in eigen
provincie. Graag wil Patrick jullie
meenemen naar zijn favoriete ge
bieden in Noord-Limburg en de di
versiteit aan vogelsoorten laten zien
die voor een geïnteresseerd oog en
oor tevoorschijn komen. Algemene
soorten die in elke tuin te zien zijn,
maar ook bijzondere soorten waar
voor een bepaald gebied bezocht
moet worden zullen aan bod
komen. In het tweede deel van de
avond wordt een serie foto’s ge
toond die in het buitenland ge
maakt zijn. Welke landen dat zijn...
om daar achter te komen moet u
naar de lezing komen.
 
Het bestuur van de Kringloop be
veelt deze interessante lezing erg bij
U aan. Reserveer dus alvast 22
maart in uw agenda.
 

Vogelcursus
De vogelcursus start dit
jaar op 5 april.
Het thema voor de begin
ners is natuurlijk het leren
herkennen van veldken
merken en geluiden van de
meest algemene vogels in
eigen omgeving.
Bij de gevorderden is het
thema: Vogelgroepen van
bebouwingen en overige
vogelgroepen.
 
Schrijf u nu in.
Zie pagina 14

Vogels in Noord-Limburg

Rectificatie
In het artikel 'in het zonnetje' in de
afgelopen publicatie is een foutje
geslopen.
De naam A.R.J. Schildeman is ver
keerd gespeld en moet zijn:
A.R.J. Schilderman.
Waarvoor onze excuses.
De redactie.
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Lezing door Patrick Palmen
op vrijdag 22 maart

Kramsvogel (foto: Patrick Palmen)
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Bomen over bomen deel 8

Paulownia tomentosa
of Anna Paulownaboom 

 
door John Hannen

Geschiedenis 
Deze boom is oorspronkelijk af
komstig uit Centraal en West-Chi
na en Korea, maar is evenals ande
re Paulownia’s al in een zeer ver
verleden naar Japan gebracht. Phi
lippe von Siebold, een Duitse arts
in dienst van de Verenigde Oostin
dische Compagnie (VOC), heeft in
de negentiende eeuw tijdens zijn be
zoek op het eiland Decima, deze
Paulownia verzameld en in 1830
meegenomen naar Brussel. Hier re
sideerde het hof van de koning van
Nederland vaak, toen Nederland
en België nog één staat waren; juist
door de toenmalige koningin heeft
deze boom zijn naam gekregen.
 
Naamgeving 
Deze boom is eerst door de Zweed
se arts Carl Thunberg beschreven
onder Bignonia tomentosa; doch
deze had de boom ingedeeld bij de
Trompetklimmmerfamilie (Bigno
niaceae), hierbij geleidt door de
vorm van de bloem. Doch de boom
behoort tot de Scrophulariaceae
(Helmkruidachtigen) vandaar dat
zijn naam juist werd veranderd
door de Duitse arts, von Siebold in
Paulownia imperialis ook wel Kei
zersboom. Het geslacht werd ge
noemd naar de Nederlandse konin
gin van dat moment: Anna Pau
lowna Romanov (1795 - 1865),
dochter van tsaar Paul (owna=
dochter) van Rusland en diens
vrouw Sophia Dorothea Augusta
Louisa van Württemberg. De bloei
ende Paulownaboom heeft ook een
koninklijk uiterlijk; de schitterende,
paarsblauwe, trompetvormige en
heerlijk aangenaam geurende bloe
men stralen dit uit. Anna trouwde
in 1816 koning Willem II nadat in
1809 (ze was toen veertien jaar
oud) een huwelijksaanzoek van kei

zer Napoleon werd afgewezen.
Doordat de verloving tussen de Ne
derlandse prins Willem II en de En
gelse prinses Charlotte werd ver
broken, werd Anna als geschikte
huwelijkskandidate naar voren ge
schoven. Het bleek echter geen ge
lukkig huwelijk; Willem de Tweede
verwekte vele buitenechtelijke kin
deren en was ook homoseksueel en
gokverslaafd. Het huwelijk maakte
in 1829 moeilijke jaren door. Zeker
toen in Brussel vrijwel alle juwelen
van Anna werden gestolen, raakte
zij zo overstuur dat zij Willem en
diens vriendinnen voor een nacht
die ook aan deze sieraden konden,
hiervan beschuldigde.
 
Het geslacht Paulownia bestaat uit
7 soorten, die alle in het wild voor
komen in China. Het zijn hoge,
bladverliezende bomen met trom
petvormige bloemen, typisch voor
de Scrophulariacea, waartoe de
Paulownia’s behoren. Andere Pau
lownia’s zijn: P. elongate (langwer
pig blad), P.catalpifolia (met Catal
pa-achtig blad), P. fortunei, P. ka
wakamii (van het eiland Kami), P.
fargesii (genoemd naar Fargesius)
en P. taiwaniana (Taiwan). De
meest gekweekt soort is Paulowina
tomentosa (tomentosa = viltig) of
Viltige Palovnaboom. In Japan
heet de boom Kiri en in het Chi
nees heet de boom Mao pao tong.
De Engelse namen zijn Empress
Tree, Royal Paulownia, Jacaranda
mimosifolia, Wild Lilac Hybrids
'Frosty Blue', Princess Tree, Blue
Blossom tree of Foxglove Tree. In
Duitsland spreekt men van Blaug
lockenbaum.
 
Beschrijving 
Paulownia tomentosa is een snel
groeiende boom die tussen de 10 en
12 meter hoog kan worden. De
boomkroon van Paulownia tomen
tosa is vrij open van structuur. De
bast van de stam is grijzig met

oranje schilfers. De twijgen van de
jonge planten zijn zeer dik met een
geladderd merg of soms hol en aan
vankelijk dicht en zacht behaard.
De knoppen zijn klein en staan
kruisgewijs tegenover elkaar. Een
eindknoop hebben de takken niet
en het laatste stuk twijg vriest in de
winter vaak dood. In april/mei ver
schijnen de bloemen aan de nog
bladloze bomen. Deze iets op de
Trompetboom lijkende bloemen
van 5-6 cm lang zijn lichtviolet
blauw met gele strepen, ze staan in
grote pluimen van 25-40 cm lang
aan top van de takken. Deze heer
lijk geurende bloemen (ruikt naar
viooltjes) zijn tweezijdig symme
trisch, trompetvormig en 5-lobbig;
ze hebben 4 meeldraden en ver
schijnen alleen op het oude hout en
zijn al voor de winter gevormd. Dit
houdt in dat deze bij strenge win
ters kunnen bevriezen, waardoor de
boom een jaar niet of nauwelijks
zal bloeien. De hartvormig en gaaf
randige bladen van deze boom
kunnen 30 tot 40 cm lang worden
en wel 15 cm breed. Deze bij elkaar
staande bladeren trekken de aan
dacht door hun grootte, de fris
groene bovenzijde en de behaarde
en dicht grijswollige onderzijde. De
aan het einde van de bloei verschij
nende bladen zitten aan behaarde
stelen tot wel twintig centimeter
lang.
Begin juni vormen zich gevleugelde
zeer lichte zaden. De eigenlijke
zaden zitten opgesloten in een
oranjebruin omhulsel. Het peervor
mige omhulsel heeft de grootte van
een abrikozenpit. Naarmate de
zaden rijpen wordt het omhulsel
meer en meer bruin. In de laatste
fase barst het omhulsel open en
komen de zaden vrij.
 
Toepassing
Paulownia tomentosa is een boom
die geschikt is voor een middelgrote
tuin en een boom die in parkachti
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ge terreinen thuishoort. De boom
gedijt goed in een stedelijke omge
ving, verdraagt 's zomers droogte
en weerstaat heel goed vervuiling.
Let wel op bij de jonge planten dat
deze zeer vorstgevoelig zijn; als ze
de eerste drie jaar de winter door
komen gaat het wel goed. Ze laten
zich heel goed zaaien: komen op als
spreekwoordelijke haren op een
hond. De bomen zelf zijn sterk en
overleven zelfs op plaatsen waar de
bloemen elk jaar kunnen bevriezen;
het verdient aanbeveling te planten
op een tegen koude en wind be
schutte plaats. De boom kan zelfs
in gunstige omstandigheden, uit
wortelstek in 1 jaar tijd uitgroeien
tot een hoogte van 4-8 m, en daar
na dienst doen als windscherm in
een rijbeplanting langs de weg hij is

zeer decoratief als solitair.
De grote fris groene bladeren wor
den tot 40 cm lang en bijna 30 cm
breed en zorgen voor een mooie
schaduwrijke plaats in uw tuin. Ze
geven de tuin een zekere verdie
ping: niet voor niets heeft in China
de Paulownia tomentosa al eeu
wenlang een belangrijke plaats in
hun tuinen, waarbij er zelfs een my
thologische betekenis aan wordt
toebedacht. Van deze boom is
maar één cultivar bekend: Paulow
nia tomentosa ‘Lilacina’, waarvan
de bloemen minder lila aan de bui
tenzijde zijn en duidelijk geler aan
de binnenzijde.
 
De bevruchting
Ondanks de vroege bloei worden in
verscheidene jaren hommels, wilde

solitaire bijen en honingbijen op de
bloemen waargenomen. Ook heb
ben de bloemen een honingmerk;
de gele strepen in de bloem die naar
de nectar in de bloem zou wijzen.
Ze hebben meeldraden en stampers
in eenzelfde bloeiwijze en geen af
zonderlijke mannelijke katjes, zoals
de windbestuivers, waardoor ze
niet afhankelijk zijn van insecten.
In een artikel voor imkers staat hij
beschreven als: indicatie voor
dracht is code 1; nu en dan enkele
honingbijen waargenomen, maar of
het een echte drachtplant is voor de
Nederlandse situatie is nog een
twijfelgeval.
Na de bloei vormt Paulownia to
mentosa lichtbruine eivormige
vruchten die aan de onderzijde een
scherpe punt hebben.

1 2

3

4 5

6 7 8

Paulownia tomentosa: 1-bloei, 2 -bladknop, 3 -habitus boom, 4-bloemknop, 5-vruchtbeginsel, 6 -vrucht, 7-open
vruchtdoos; 8 -meeldraden. Foto 3 is van de auteur de overige foto’s zijn van Marianne Vos.
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Geneeskracht en gebruik
Medicinaal gebruik gaat terug tot 3
eeuwen v.Chr. Een aftreksel van de
bladeren en de vruchten voorkomt
dat de huid gaat rimpelen en het
haar grijs wordt.
Deze boom wordt in China be
schouwd als de Wu-t’ung-boom
waarin de geluksbrengende Phoe
nixvogel zich verschuilt. Hij wordt
hier dan ook traditioneel aange
plant rond huizen en landerijen.
Zijn hout wordt in China dan ook
Phoenixwood genaamd en veel toe
gepast. Gezaagd hout kan worden
geoogst binnen 10 jaar, en na de
oogst kan er via het originele wor
telgestel, via de stomp een nieuwe
boom groeien; denk aan de Phoe
nix die weer verrijst. Deze boom
heeft ook ecologische kwaliteiten.
Door zijn enorme bladeren fun
geert hij als het ware als een soort
long die de lucht zuivert. Elk jaar
verwijdert de boom een grote hoe
veelheid koolstofdioxide uit de at
mosfeer en vult dit aan met zuur
stof. Daarnaast als hij in de winter
zijn blad verliest, creëert dit een
verhoging van de bodemvrucht
baarheid. Het lichte, maar sterke en
zeer duurzame hout is goed be
stand tegen schimmel en insecten
en wordt gebruikt voor de produc
tie van traditionele snaar- en slag
instrumenten, voor de traditionele
Japanse houten sandalen en voor
de vervaardiging van luxe meube
len, juwelenkistjes en parketvloe
ren. Het wordt tegenwoordig ook
gebruikt voor de productie van
surfborden. De houtskool van Pau
lowniahout wordt gebruikt in de te

kenkunst en bij de bereiding van
vuurwerk. Dit hout bevat weinig si
licium, waardoor zaagbladen min
der slijten dan vergelijkbare hout
soorten. Ook ontvlamt het hout
maar moeilijk. Vers hout is zacht
maar wordt harder na droging. Het
is vrij licht van gewicht. In China is
een oud gebruik een Paulownia te
planten als een meisje geboren
wordt. Wanneer ze gaat trouwen,
wordt de boom gekapt en van het
hout wordt snijwerk gemaakt voor
haar bruidsschat. Voor de uitvin
ding van piepschuim werden in
China de Paulowniazaden gebruikt
om porselein mee te beveiligen tij
dens transport. Een van de redenen
waarom de soort in de USA als in
vasief wordt beschouwd is, doordat
herhaaldelijk de verpakkingen tij
dens het transport open gingen, de
zaden uit de trein waaiden en in
grote getale kiemden langs het
spoor.
 
Ziekten en plagen
De Paulownia heeft lange, warme
zomers nodig om het mergrijke
weefsel in de stengels en takken te
laten (af)rijpen. Die rijping is weer
nodig om goed door de winter te
komen. Bij strenge winters vriest er
nog wel eens een scheut of tak
dood. Dit is dan ook het eerste, dat
in het voorjaar moet worden weg
gesnoeid. Paulownia reageert heel
goed op sterke snoei en zelfs op ge
heel terugzetten. Alleen zal de
boom in het betreffende jaar dan
niet bloeien. Wie het alleen te doen
is om de fantastisch grote lappen
van bladen, snoeit Paulownia ieder

jaar aan het begin van het voorjaar
terug. Op bloeiaren moet je dan in
het geheel niet rekenen. De boom
kan bosbranden overleven, omdat
de wortelstam snelgroeiende tak
ken kan regenereren; deze eigen
schap wordt in de USA op Paulow
nia-plantages toegepast.

Afsluiting
Heeft u een terras waar u in het
voorjaar wilt genieten van de eerste
zonnestralen, maar wilt u bij de
felle zon in de zomer toch heerlijk
in de schaduw zitten, dan is deze
boom zeer aan te bevelen. Hierbij
zit u in april/mei ook nog heerlijk
tussen deze mooie en heerlijk geu
rend bloemen van de enige blauw
bloeiende boom in Nederland.
 
 

 

door John Hannen.
 
Zondagmiddag 21 april om 14.00
uur verzamelen we ons op de par
keerplaats van het Staatbosbeheer,
welke gelegen is langs de doorgaan
de weg van Echt naar Dieteren
(Doorderweg) juist voor de Mid
delsgraaf, te Echt. Vanaf dit punt
start deze ruim twee uur durende

excursie door de Doort. waarbij er
veel aandacht zal zijn voor de type
rende voorjaarsflora langs de oe
vers van de Middelsgraaf en in de
speciale bossen die zich in dit ge
bied bevinden.
 
De Doort ligt in een gedeeltelijk

Voorjaarsexcursie naar de Doort in Echt
Zondag 21 april 2013

verlande Maasbedding in de cen
trale slenk, waar de Maas in de
laatste IJstijd nog stroomde. Hier
heeft zich een grote meander ge
vormd en waar de Doort nu ligt is
deze oude meander blijven liggen
en heeft de Maas zich westwaarts
teruggetrokken. De Doort maakt
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dus eigenlijk deel uit van het oude
rivierkleilandschap. Hierdoor be
staat de ondergrond van de Doort
uit zand- en grindafzettingen, af
komstig van de Maas, met hier bo
venop een kleipakket van enkele
meters dik, welke de vegetatie van
het gebied bepaalt.
 
De bossen kunnen worden geka
raktiseerd als oude rivierbossen
met Essen, Zomereiken, Haagbeu
ken, iepen, Grauwe abelen, Zoete
kersen, Ruwe berken, Zwarte elzen
en Amerikaanse eiken. In feite zijn
de bossen te typeren als eiken-
haagbeukenbos (het zogenaamde
hardhoutooibos) en iepenrijke es
sen-eikenbos. In het bos liggen vele
ontwateringsgreppels en rabatten.
Door hun bloei valt in het voorjaar
vooral de dominantie op van Es en
Zoete kers. De struiklaag bestaat
uit Gelderse roos, Kardinaalsmuts,
Hazelaar, Rode kornoelje, Lijster
bes, Eenstijlige meidoorn, Sporke
hout en Gewone vlier. Deze mid
dag gaan we vooral op zoek naar
de rijke voorjaarsflora welke ken
merkend is voor dit soort bossen.
Met soorten als Muskuskruid, Bos
anemoon, Speenkruid, Bosgierst
gras, Gele dovenetel, Blauwsporig
bosviooltje, Kleine maagdenpalm,
Eenbes, Daslook, Aardbeiganzerik,
Boskortsteel, Veelbloemige salo
monszegel, Slanke sleutelbloem en
Gewone aronskelk. Misschien vin
den we zelfs nog de narcissen (Nar
cissus pseudonarcissus ssp. pseudo
narcissus) die hier echter niet na
tuurlijk zijn, maar ooit aangeplant;
De bollen zijn afkomstig van het

gebied de Hohnbach nabij het Bel
gische Kelmis. Dus mensen noteer
deze middag in uw agenda en zorg
dat u tijdig aanwezig bent, het be

Narcissen in de Doort in Echt (foto: John Hannen)

looft een interessante middag te
worden.
 
De excursie staat onder leiding van
Jan Hermans en John Hannen. Als
de weersomstandigheden geschikt

zijn zullen we hier vele soorten
planten en misschien zelfs al insec
ten tegenkomen. Gezien de aard
van het gebied verdient het aanbe

veling stevige schoenen dan wel
laarzen mee te nemen. Zorg ook
dat jullie goede veldgidsen meene
men en een loep en/of fotocamera.
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Een kijk op
Bolitophagus reticulatus

door Aidan Williams

Schimmels en hun paddenstoelen
zijn in de natuur van grote ecologi
sche betekenis voor veel organis
men. Ze vormen een voedselbron
voor ongewervelde dieren als slak
ken, kevers en vliegen, maar ook
zoogdieren als herten en egels. Een
aantal paddenstoelen wordt door
verschillende insecten zelfs benut
als biotoop en voortplantingsplek.
De bijzondere kever Bolitophagus
reticulatus is een van die soorten,
die in 2007 in Nederlandse Echte
tonderzwammen (Fomes fomenta
rius) ontdekt is. Over het voorko
men en verspreidingsgebied is nog
niets bekend en een Nederlandse
naam moet nog bedacht worden.
Een interessant gegeven is dat de
soort ook al in Limburgse Echte
tonderzwammen voorkomt, met re
cente vondsten uit de Linnerweerd,
de Meinweg, het Leudal, het Mun
nichsbos, de Hamert en Grubben
vorst.
 
B. reticulatus behoort tot de grote
familie van de Zwartlijven (Tene

Mannelijke geslachtskenmerken (lange
re haren op de antennen)

brionidae). Het zijn donker of me
taalachtig gekleurde keversoorten,
waarvan de naam is afgeleid uit het
Latijnse woord Tenebrae, wat
‘duisternis’ betekent. De grootte
kan variëren van 5-80 mm. B. reti
culatis bereikt een grootte van 5-8
mm en is dof zwart van kleur. Het
achterlijf is half ovaal en bollig van
vorm, met de dekschilden parallel
aan elkaar liggend. Één van de be
langrijkste kenmerken zijn de rijen
van scherp afstekende groefjes op
elk dekschild. Op het halsschild
komen aan beide zijden afgeplatte
randen voor, die aan de uiteinden
scherp uitstekende schouders vor
men. Een dergelijke rand is ook
aanwezig aan de voorkant van het
nogal platte kopstuk.
De ogen zijn geheel of gedeeltelijk
uitpuilend. Daarachter zijn de an
tennen ingeplant, bestaande uit elf
segmentjes. Het onderscheid tussen
de geslachten ligt aan de lengte van
de haartjes op het middendeel van
de antennen. Deze zijn bij de man
netjes veel langer en hebben een

functie bij het voortplantingsge
drag (zie detail hierboven).
Een ander kenmerkend aspect van
volwassen individuen is de geur, die
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ruikt naar een desinfectiemiddel en
mogelijk wordt gebruikt als verde
digingsmechanisme.
De larven van alle Zwartlijfsoorten
zijn eenvormig en hebben het ka
rakter van een meelworm. De pop
en pas uitgekomen individuen van
B. reticulatus hebben een licht of
donkerbruine kleur en worden
zwart naarmate ze volwassen wor
den.
 
Opmerkelijk aan B. reticulatus is
dat de ontwikkelingscyclus zich ge
heel afspeelt in het vruchtlichaam
van de Echte tonderzwam. Hierin
worden de eieren gelegd in het bo
venste deel en zachtste weefsel van
de paddenstoel. Na ongeveer tien
dagen komen de meelwormachtige
larven uit en voeden zich met het
zachte weefsel van het vruchtli
chaam. De ontwikkeling in dit sta
dium hangt af van het tijdstip
waarop de eieren gelegd zijn: larven
van eieren in de vroege lente ont
wikkelen zich in circa zes maanden
en larven van eieren na de lente
overwinteren en ontwikkelen zich
in de volgende lente, gedurende tien
maanden. De popfase duurt niet
langer dan tien dagen. Jonge ima
go’s (jong volwassenen) blijven nog
drie à vier weken in de popkamer
om het verhardingsproces (scleroti
satie) te voltooien.
De activiteit van volwassen indivi
duen is het grootst in juni en neemt
af in de zomer. Studies hebben aan
getoond dat een volwassen individu
bijzonder oud kan worden. Zo zijn
een aantal gemerkte exemplaren na
enkele jaren weer teruggevonden en
sommige zijn zelfs ouder dan vier
jaar geworden. Deze leeftijd heeft
mogelijk te maken met de lange le
vensduur van een tonderzwam (15
jaar), die daardoor ook geschikt
kan zijn voor meerdere kevergene
raties. Daarnaast is gebleken dat de
soort erg wintervast is en koude
temperaturen beneden de nul lang
durig kan verdragen.
In het eerste aanzicht lijken de ke
vers weinig mobiel te zijn, en vlie
gende exemplaren zijn maar weinig
geconstateerd. Zweeds onderzoek
laat echter zien dat de soort een
goed verspreidingsvermogen bezit:

kevers zijn op een afstand van de
gekoloniseerde vruchtlichamen
aangetroffen en in een laboratori
um heeft een gevangen exemplaar
zeven uur rondgevlogen. Dit is ook
door mij waargenomen.
Wanneer volwassen individuen
overgaan op dispersie (rondzwer
ven), kunnen andere Echte tonder
zwammen gekoloniseerd worden;
een dergelijke tonderzwam is van
buitenaf te herkennen aan doorge
vreten gaatjes op het substraat (zie
foto beneden). Voor een goede ver
spreiding van de soort zijn voor
waarden, zoals een dode of afster
vende, zonnig gelegen, grote ton
derzwam eerder van belang dan een
dicht voorkomen van de vruchtli
chamen. Langere afstanden kunnen
namelijk overbrugd worden als we
kijken naar onze vondsten in Ne
derland. De kever heeft één van
zijn hoofdverspreidingsgebieden in
Scandinavië en zou zich waar
schijnlijk via Denemarken en
Duitsland, naar Nederland ver
plaatst kunnen hebben. Hier is de
soort vanaf 2007 vastgesteld in bos
sen nabij de plaatsen Wolfheze,
Dieren, Boekesteyn, Apeldoorn,
Gortel en Haarlem in Midden-Ne
derland.
 
In de periode 2010 tot 2012 is de
soort op zes plaatsen in Limburg
waargenomen. De waarneming van
de Linnerweerd is verricht tijdens
de inventarisatieronde op 24 maart
2012, waarbij drie afgestorven ton
derzwammen van een afgezaagde
boom zijn afgezocht. De vondsten
van de Meinweg en het Leudal zijn
vastgesteld tijdens de paddenstoe
len- en mossencursus. In het Mun
nichsbos is een afgevallen tonder
zwam met de afmetingen 37 x 43 x
24 cm meegenomen. Deze bleek in
derdaad gekoloniseerd te zijn met
honderdtallen kevers, die in de
avond tevoorschijn kwamen en
overdag weer in de tonderzwam
schuilden. Het feit dat de soort zijn
hele levenscyclus doorbrengt in de
Echte tonderzwam, maakt het aan
nemelijk dat het ook nog nachtdie
ren kunnen zijn met een slechte
oogontwikkeling voor het daglicht.
Dit geeft een mogelijke verklaring

waarom er overdag geen vliegende
exemplaren geconstateerd zijn en
de soort alleen in het donker ton
derzwammen koloniseert.
 
Een uitbreiding van de kever heeft
ongetwijfeld te maken met het toe
nemen van de Echte tonderzwam
sinds 1970. Een van de oorzaken
hiervan is een beter bosbeheer door
het zwakke en dode hout veel min
der te verwijderen uit bosgebieden.
De Echte tonderzwam groeit voor
al op dode berken en Beuken. Som
mige bomen worden zelfs omwille
van een grotere biodiversiteit ge
ringd, zodat ze langzaam kunnen
afsterven en verschillende organis
men kunnen profiteren van het rot
tingsproces. In de toekomst kunnen
mogelijk ook nieuwe, aan padden
stoel gebonden, insectensoorten
verwacht worden. De status van B.
reticulatus moet hoe dan ook voor
een beter (verspreidings)beeld
nader onderzocht worden.

Gekoloniseerde tonderzwam
(foto's Aidan Williams)
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door Tom Storcken

Op dinsdagmiddag, 17 april j.l.,
zijn Thea en ik, samen met een
groepje gelijkgestemden begonnen
aan onze vogelexcursiereis op
Texel. We doen dit samen met vo
gelgids Frank Terstappen, die ons
de komende dagen zal begeleiden.
Meteen na aankomst in veerhaven
het Horntje op Texel gaan we op
pad om vogels te zien. Het is be
hoorlijk winderig en koud, maar
zolang het maar droog blijft zijn we
tevreden. Meteen bij de haven zien
we Kauw, Kleine Mantelmeeuw
met zwartachtige bovendelen en
adulten met gele poten, Zilver
meeuw, waarvan we vooral eerste
en tweede winters te zien krijgen:
het grijs op de bovendelen wordt
pas vanaf de tweede winter verkre
gen. De adult heeft ook een rode
vlek op de gele snavel. Ook zien we
Steenlopers, klein steltlopertje met
wigvormige puntige snavel en oran
je pootjes.
We lopen verder naar de Mokbaai,
een gebied dat in open verbinding
staat met de zee. Hier zien we o.a.
Scholekster, Wilde Eend en Eider
eend: een zwaargebouwde eend met
korte hals en wigvormige snavel,
het verenkleed van volwassen man
netjes is grotendeels wit met zwarte
buik. Ze eten kreeftachtigen en

mosselen. Ook vinden we hier een
leeggegeten skelet met verenpak
van een vrouwtje Kemphaan.
Verder zien we hier nog Kokmeeu
wen en Bergeenden, deze laatste ge
bruiken hier ook oude konijnenpij
pen om te broeden. Prachtig om te
zien zijn foeragerende Kluten:
grote steltlopers met dunne, zwarte
opgewipte staart. Ze hebben een
mooi wit verenpak met zwarte stre
pen en lange lichtblauwe poten:
heel opvallend. Daarnaast zie je
ook de Wulp met de lange naar be
neden gebogen snavel. In de vlucht
hebben ze een witte stuit.
Ook zien we hier de plant Duin
doorn en natuurlijk is ook de
Grauwe Gans van de partij. We
zien enkele paartjes met kuikens.
We lopen verder naar gebiedje De
Petten met Kluten, Wulpen en heel
veel Grote sterns. Deze zijn onge
veer even groot als de Kokmeeuw,
maar slanker; ze hebben zwarte
poten en lange zwarte gelijkmatige
dunne snavel met gele punt, in de
vlucht zie je een soort vorkje in de
staart en smalle iets gebogen vleu
gels. De adult heeft een zwart ruig
kuifje.
Ook zien we nog Canadese Gans en
Tureluur, weer een steltloper met
rode poten en aan begin van de
snavel ook iets rood. Het verenpak
is aan de bovenzijde bruin, met ge

streepte borst en flanken en witach
tige wenkbrauwstreep en oogring.
We zien twee Stormmeeuwen, die
zijn een stuk groter dan de Zilver
meeuw. Ook vinden we hier weer
een gesneuvelde Kemphaan. Dit
keer een mannetje: duidelijk zijn
hier nog de restanten van hals
kraagveren te zien.
Als we weer terug gaan naar de
Mokbaai zien we een hele kolonie
Aalscholvers en enkele Kuifeenden.
Vervolgens twee Bruine Kiekendie
ven die “hangen/vliegen” tegen de
wind in. Hij is groter maar slanker
dan de Buizerd, in zweefvlucht met
in ondiepe V omhooggehouden
vleugels. Ook heeft hij zwarte vleu
gelpunten: heel mooi om te zien.
Ook zien we hier nog Slobeend, Ta
feleend en “onze” eerste Lepelaars,
drie stuks vliegen over. Ze hebben
een lange, aan de punt lepelvormi
ge snavel. Ze vliegen met uitge
strekte hals en snelle vleugelslagen.
Adult heeft in de zomer een lange,
afhangende kuif.
We kunnen het bijna niet geloven
maar we zien een Slechtvalk vliegen
en even later wegduiken achter een
duin. Duidelijk zijn de witte keel en
bovenborst en de zwarte kopkap te
zien. Dit is natuurlijk geweldig.
Ook zien we hier nog Holenduif,
Houtduif en Vink. Voor een eerste
dag met op het einde van de mid

Drieteenstrandlopertjes, keurig in slagorde tegen de zeewind, ze houden elkaar
bij toerbeurt uit de wind (foto's bij dit artikel: Rob Bömer)

Texel, vogeleiland bij uitstek
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dag nog regen toch diverse mooie
waarnemingen met de Slechtvalk
en Lepelaar als hoogtepunten.
Vandaag, woensdag, gaan we naar
de Slufter, misschien wel het be
kendste natuurgebied van Texel.
Het is een gebied dat ontstaan is in
de loop van honderden jaren. Het
eiland Texel is ontstaan door bedij
king en landwinning, maar bij de
kleine Slufter kon en kan het water
blijven stromen en ontstond een
schitterend getijdengebied.
We lopen eerst een stuk via het
strand, maar zien voor de duinen
nog Witte Kwikstaart, Ringmus,
Huismus, Merel en Spreeuw. Ook
tussen de duinen Fitis, Ekster, man
Fazant, Zilvermeeuw en een Bui
zerd in de vlucht.
Langs het strand vliegt een groepje
Drieteenstrandlopers: ze hebben
een met zwart omgeven witte vleu
gelstreep, het roodbruine in de
borstband is nog niet goed te zien,
maar wel de donkere bijna zwarte
pootjes. Ook hier weer Zilver
meeuw, Stormmeeuw, Aalscholvers
en paartje Eidereend in vlucht, het
vrouwtje bruin, donker geban
deerd. Ook zien we weer een Bruine
Kiekendief achtervolgd door enkele
Meeuwen. Graspieper horen en
zien we in de duinen.
Bij het uitkijkpunt over De Muy
zien we veel Bergeenden en een
grote Aalscholverkolonie: veel
bomen en struiken zien er dood uit
overdekt met uitwerpselen. We zien
het vrouwtje Bruine Kiekendief
met de iets gelige kop. Als we weer
de duinen inlopen, horen en zien
we de Veldleeuwerik en de Tapuit.
Deze laatste vogel nestelt hier
graag in oude konijnenholen. Hij
heeft een zwart-witte staart, mantel
en rug grijzig/bruin en een wittige
wenkbrauwstreep, keel en borst iets
beige. Hij laat zich mooi bewonde
ren en is beslist niet bang: kijk mij
hier eens rondlopen, zo trots als ik
ben.
Een Winterkoning zit op een
struikje te zingen. Bij de Muy
horen en zien we de Heggemus, een
koppel Nijlganzen en een paartje
Kievit. Ook Wulp, Tureluur en
Witte Kwikstaart iets verderop
langs de waterkant . Twee Boeren

De Slufter, open gat naar de Noordzee

Meeuwen in de branding

zwaluwen vliegen zigzaggend over
op zoek naar insecten. We komen
nog drie Tapuiten tegen, mooi
kleurig in de zon.
Bij een bosje genaamd “Oorlogs
schip” horen we de zang van de
Groenling in een boom. Hier zien
we ook bij wat water de Kleine ple
vier: een schattige kleine steltloper
met een zwart bandje op de borst,

dat doorloopt tot in de nek en een
gele oogrand. Verder een zwart
snaveltje. Iets verderop is een pa
rend stelletje, met de borstjes naar
ons toegericht. Bij een waterloopje
zien we drie Barmsijzen die in het
water aan het badderen zijn Ze zijn
grijzig en donker gestreept met een
kleine gele snavel en een rood
kruintje en ook op de borst helder
rode veren, geweldig om te zien.
Dat er hier voor voldoende nage
slacht wordt gezorgd laten 2 paren

de Grutto’s zien. We lopen verder
langs een broedgebied van Eider
eenden, waar we ook Tureluur en
Blauwe Reiger zien. Eidereenden
eten complete mossels en bv. kok
kels incl. de schelp, terwijl bv de
Scholekster de schaal openbreekt
en alleen de inhoud opeet. We zien
weer een Tapuit terwijl hij in de zon
zijn mooie kleuren toont. Verder

nog Graspieper en op weg naar het
hotel Zwartkop, Koolmees en Pim
pelmees.
 
Vandaag, donderdag, nemen we de
fiets en gaan o.a. op weg naar de
Schorren, een groot kweldergebied
van ca 6700 ha. Schorren zijn stuk
ken land die direct aan de zee gren
zen. Bij hoogwater overstromen
deze gebieden en hier kunnen dus
alleen planten leven die tegen een
portie zout kunnen bv. Zeekraal,
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Engels slijkgras en Lamsoor. Al
deze planten houden het slib van de
zee vast en zijn eigenlijk de opbou
wers van de kwelders.
Bij Molen het ‘Noorden’ zien we
Lepelaar, Kluten, Tafeleenden en
Bergeenden. Bij Wagojol lopen
Steenlopers en Scholeksters en er
zijn heel veel Kokmeeuwen. Ook
Wintertaling en Slobeend zijn te
zien, deze laatste heeft een opval
lende brede snavel, groene kop,
witte borst. Eerder hebben we al de
Kleine plevier gezien, maar hier
loopt de Bontbekplevier tussen de
Kokmeeuwen. Deze plevier is wat
zwaarder gebouwd met kortere
oranje poten en snavelbasis en een
witte vleugelstreep (niet bij Kleine
plevier).
Hier ook Visdiefjes (Sterns) met
lange oranje snavel met zwarte
punt. Ze hebben een zwart petje
wat in de zomer nog donkerder/
zwart is. Ook zien we hier Grote
stern en Rotganzen met hun witte
achtersteven.
Bij gebiedje Sandekes zien we o.a.
Rietgors in de vlucht: kleine donke
re snavel, bruin verenkleed en bei
gewit met donkere strepen, witte
halsband is zichtbaar en kop begint
donker te worden (in zomer hele
maal zwart. 2 Grutto’s met hun
rode pootjes komen aanvliegen.
Verder langs De Zandkes en uit
kijkhut de Wilster. Hier, naast al
veel beschreven soorten weer Brui
ne Kiekendief die boven de rietkra
gen blijft zweven. De Groenpoot
ruiter met zijn iets opgewipte snavel
loopt in het water. Zijn voedsel be
staat o.a. uit insecten, wormen en
kleine visjes. De Goudplevier die
hier rondstruint is bruinachtig/don

kergrijs van boven met groen/gele
en witte gekartelde veerranden. We
zien geen zwart op de onderdelen.
Een Brandgans loopt slobberend
door het water en twee Scholek
sters werken aan het nageslacht.
Met een uitgedund groepje gaan we
nog verder naar de vuurtoren waar
vlakbij een Kiekendief overvliegt
en na goed kijken blijkt dit de
Blauwe kiekendief te zijn: onderzij
de wit met blauw/grijze kop en
borst en witte vlek in de stuit. Hier
worden we wel mee verwend Er zijn
nog maar enkele broedende paar
tjes hier op het eiland en als je er
dan een ziet...
Op de schorren langs de dijk staat
een groepje van ca 15 Lepelaars en
heel veel Rotganzen.
Op de terugweg zien we bij een tul
penveld een groepje Fraters. Ik zie
deze vogeltjes voor het eerst. Ze
vliegen op, duiken weer tussen de
bloemen en gaan zo steeds weer
verder. Ze lijken een beetje op de
Kneu, ze zijn iets donkerder ge
streept, hebben niet het bruine op
de mantel, zijn iets rozig op de
stuit.
Langs de dijk komen hele “wol
ken” Rotganzen overvliegen, het
kunnen er wel duizenden zijn: een
geweldig gezicht, nog nooit gezien.
Ze zijn zich waarschijnlijk aan het
verzamelen om binnen enkele
dagen verder te trekken.   
 
Op onze laatste dag, vrijdag, staan
we vroeg op en gaan kijken langs
de Waddendijk om hopelijk onze
waarnemingslijst nog aan te vullen.
Bij de webcam van “Beleef de len
te” op de schorren zit een groep Le
pelaars. Daarnaast zien we o.a. veel

soorten Meeuwen, Rotganzen en
veel steltlopers.
Na het ontbijt nog even richting
Wagejol waar ook enkele Boeren
zwaluwen rondvliegen. Ook de
Kluut met zijn blauwige pootjes
zien we weer. Een tweetal is bezig
met paringsritueel: het vrouwtje
met de kop en snavel vlak naar de
grond, het mannetje steeds van
links naar rechts er omheen, zich
mooi makend/poetsend en dan als
beloning het paren zelf.
Het gebied wordt eenmaal per jaar
opgeschoond door Natuurmonu
menten met hulp van vrijwilligers.
Dan worden ook de schelpen
strandjes vernieuwd.
Ook zien we het verschil in veren
pak van eerste en tweede jaars Zil
veermeeuw naast elkaar: het grijs
op de bovendelen wordt pas tijdens
tweede winter zichtbaar, tijdens de
eerste winter is hij bruinachtig met
nu nog donkere snavel i.p.v. de gele
snavel.
Met het aantal waarnemingen in
soorten kom ik op 72, de groep in
totaal op 84. Voor mij is dat een
groot aantal maar volgens Frank,
de gids, had het rond de 100 kun
nen zijn als het weer beter was ge
weest: het was koud en veel wind
en de zon liet zich niet zo veel zien.
Maar voor mij is deze reis geslaagd,
veel gezien en hopelijk onthou ik er
iets van. Eigenlijk kun je in dit ver
haaltje ook niet alles vertellen, zo
veel zie je. Maar het is ook een
kwestie van genieten en dat hebben
we gedaan.



door Jan Hermans
 
De Slanke sleutelbloem (Primula
elatior) is een zachtharige, overblij
vende voorjaarsbloeier. Het bloem
scherm staat op een vrij lange, iets
gebogen steel. Meestal knikken de
bloemen naar één kant, soms ook
heeft een plant behalve de scherm
vormige trossen nog enige afzon
derlijke, vrij langgesteelde bloemen.
De bloemkroon is bleek citroengeel
met vlak uitgespreide slippen. De
bloemkronen ontspruiten uit iets
buikige, bleekgroene kelken. De
rijpe vruchten worden na de bloei
nauw door de kelk omsloten, waar
bij de top van de vrucht buiten de
kelk uitsteekt. Na het opengaan
van de vruchten liggen de zaden in
een soort rechtopstaande bekertjes.
Door de wind of passerende dieren
wordt de elastische bloemsteel heen
en weer gezwaaid, zodat de beker
tjes hun inhoud uitstrooien.
Net als andere leden van het ge
slacht Primula heeft ook de Slanke
sleutelbloem twee typen bloemen.
Het verschil zit in de positie van de
helmknoppen en de stempel. Bij
langstijlige bloemen is de stijl onge
veer even lang als de kroonbuis,
zodat de stempel de ingang van de
bloem gedeeltelijk verspert. De
helmknoppen staan op korte helm
draden ongeveer halverwege de
bloemkroon ingeplant. Bij de kort
stijlige bloemen zit de stempel on
geveer halverwege de kroonbuis en

staan de helmknoppen in de keel
van de bloemkroon, waardoor ze
de ingang vernauwen. Onderzoek
heeft aangetoond dat langstijlige
bloemen een dikkere stempel heb
ben en beschikken over kleinere
stuifmeelkorrels dan kortstijlige
bloemen. Het aantal stuifmeelkor
rels ligt bij langstijlige bloemen an
derhalf tot drie maal zo hoog als bij
kortstijlige bloemen. Lange tijd
heeft men aangenomen dat kruisbe
stuiving regel zou zijn bij beide
typen bloemen. Dit blijkt niet zo te
zijn; detailonderzoek toonde aan
dat op langstijlige bloemen aan
zienlijk meer stuifmeel terecht
kwam van andere langstijlige bloe
men dan van kortstijlige bloemen,
wellicht door buurbestuiving. Ook
werd de ene keer op kortstijlige
bloemen meer stuifmeel aangetrof
fen van langstijlige bloemen, een
andere keer weer omgekeerd.
Bloeiende sleutelbloemen worden
bezocht door vroeg vliegende insec
ten, bijvoorbeeld de Sachembij
(Anthophora acervorum), maar
ook wolzwevers, sommige zweef
vliegen, hommels (met name Aard
hommels) en vlinders bezoeken de
aantrekkelijke bloeiwijzen.

De Slanke sleutelbloem groeit
graag op slibrijk zand, leem, löss en
kalkrijke verweringsgrond. In
Zuid-Limburg komt ze vooral voor
in de hellingbossen op leem en
krijt, die op een dergelijke onder

grond een goede strooiselvertering
vertonen. De vroegere hakhoutcul
tuur van het zogenaamde “midden
bos” begunstigde haar voorkomen.
Ook is de Slanke sleutelbloem te
vinden in bronbossen op de minder
natte plekken met een leem- of
kalkhoudende bodem.
In Midden-Limburg behoort Slan
ke sleutelbloem tot de vrij zeldzame
soorten. Zo groeit ze plaatselijk
langs de Roode Beek bij Vlodrop-
Station (Meinweg) aan de rand van
beekbegeleidend elzenbroek. Met
de lange, taaie wortels kan ze goed
standhouden op de soms afkalven
de beekoevers. In landgoed Hoos
den komt ze voor in niet te nat el
zenbroek, slechts in kleine popula
ties. De beste groeiplaats is te vin
den in het Eiken-Haagbeukenbos
van de Doort bij Echt. Hier groeit
ze samen met andere typische bos
planten zoals Bosanemoon, Pink
sterbloem, Speenkruid, Eenbes,
Muskuskruid, Boszegge en Bleek
sporig bosviooltje. Zware bescha
duwing en overwoekering met
braam zijn ongunstig. In de weini
ge, nog onbemeste hooilanden in
de Midden-Limburgse natuurreser
vaten komt ze niet meer voor. Ver
snippering van bos, met name in
Zuid-Limburg, vormt een ernstige
bedreiging voor de lange termijn
overleving van de Slanke sleutel
bloem (en met haar andere typische
bossoorten). Een klein bosopper
vlak geeft slechts ruimte aan kleine

De Slanke sleutelbloem
Een oude bossoort bedreigd
door versnippering van het landschap

Foto: Jan Hermans
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populaties, die daardoor gevoeliger
zijn voor uitsterven. Kleine popula
ties vallen minder goed op voor be
stuivers, waardoor vrucht- en zaad
zetting verminderd wordt en de
verjonging van de populatie in het
gedrang kan komen. Kleine popu
laties kennen ook vaak genetische
problemen. Vlaams onderzoek
heeft aangetoond dat de Slanke
sleutelbloem maar traag andere

bosgedeelten koloniseert, vooral
wanneer die geïsoleerd liggen. Bos
fragmenten die meer dan 400 m
verwijderd liggen van bronpopula
ties worden niet meer gekoloni
seerd. Kleine populaties hebben de
grootste kans om op termijn uit te
sterven, omdat de zaadzetting te
laag is om voor verjonging te zor
gen. Daar veel bosplanten een
lange levensduur hebben- de le

 

door Lei Hulsbosch

De vogelcursus wordt dit jaar voor
de 22e keer zonder onderbreking
gehouden.
De gidsen zijn er weer in geslaagd
om een programma samen te stel
len voor de vogelcursus beginners
en gevorderden. Het thema voor de
beginners is natuurlijk het leren
herkennen van veldkenmerken en
geluiden van de meest algemene vo
gels in eigen omgeving.
Bij de gevorderden is het thema:
Vogelgroepen van bebouwingen en
overige vogelgroepen
Tijdens deze cursus en de excursies
zullen we extra aandacht schenken
aan de onderscheidende kenmerken
van deze soorten; kennis van zang
en roep speelt daarbij een belangrij
ke rol. Samen met de gidsen heeft
Lei Hulsbosch weer een fraai cur
susboek samengesteld, waarbij na
tuurlijk de diverse vogelsoorten
worden toegelicht. De samenstel
ling van de gidsen is onveranderd
en bestaat uit: Jan Hermans, Leo
Koster, Geert Peeters en Jo van
Pol. Kortom de gidsen hebben er
weer volop zin in en wij hopen u
weer in grote getale te mogen ver
welkomen op de introductieavond
van de vogelcursus.

Cursusaanbod
Voor 2013 bestaat het cursusaanbod uit:
één informatieavond op vrijdag 5 april om 19.30 uur in de centrale ruimte
van basisschool Triangel te Linne. Tijdens deze informatieavond zullen
wij aan de hand van het cursusboekje op een aantal aspecten van het her
kennen van vogels ingaan.
 
Drie vroege ochtend excursies:
het Blankwater bij Boukoul op zondag 7 april om 7.00 uur;
het Marissen/Kranenbroek bij Echt op zondag 14 april om 7.00 uur;
de Meinweg bij Herkenbosch op zondag 5 mei om 6.00 uur
 
Een avondexcursie
de Linnerweerd bij Linne op vrijdag 17 mei om 19.00 uur.
Deze excursie naar de Linnerweerd zal starten bij de Basisschool en daar
ook worden afgesloten met een gezamenlijke terugblik op de cursus.
De excursies starten precies op tijd. Wees dus op tijd en … goed gekleed,
want het kan ‘s morgens vroeg nog flink koud zijn. Eindtijd van de excur
sie is gepland omstreeks 10.00 uur respectievelijk 09.00 uur.
U kunt zich voor de vogelcursus zowel schriftelijk als telefonisch opgeven
bij Lei Hulsbosch (tel. 0475-463239) of via e-mail: cursussen@dekring
looplinne.nl.
 
De kosten voor de cursus bedragen € 14,- voor leden en € 24,- voor niet-
leden van "De Kringloop". Deelnemers die zich aanmelden voor de Be
ginnerscursus en niet in bezit zijn van het Beginnersboek, betalen € 10,--
extra in verband met de kosten van het dikke (in kleur) uitgebrachte Be
ginnersboek.
Het cursusgeld vooraf overmaken op rekeningnummer: 470.97.59 ten
name van Landschapsvereniging de Kringloop onder vermelding “Vogel
cursus 2013.
 
De opgave moet geschieden voor 30 maart. Indien op deze dag het cur
susgeld niet binnen is, behoort U niet tot de deelnemers en ontvangt U
ook geen uitnodiging.
Rest ons U nog een fijne, gezellige, maar vooral leerzame cursus toe te
wensen.

vensduur van de Slanke sleutel
bloem wordt op meer dan 30 jaar
geschat- zal dit niet onmiddellijk
gebeuren, omdat volwassen planten
zich lange tijd kunnen handhaven.
Laten we de Slanke sleutelbloem
tijdens onze voorjaarsexcursie in de
Doort eens extra aandacht geven.
Een plantensoort om zuinig op te
zijn!
 

Vogelcursus voor beginners en gevorderden

Huismus  (foto: Nicky Hulsbosch)
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door Leo Koster

Tja, op die zondagmiddag 22 april
2012 kon het vriezen of dooien, of
beter gezegd de zon kon schijnen of
de regen kon met bakken tegelijk
uit de hemel vallen. De buienradar
bood ook al niet veel soelaas. On
danks deze grote ongewisheid toch
maar even naar Swalmen, naar de
parkeerplaats van de Kartbaan
Swalmen. Want daar startte om
14.00 uur een excursie van de land
schapsvereniging De Kringloop te
Linne. Toen ik de parkeerplaats
opreed stond onze voorzitter, de
heer Jan Hermans, met een paraplu
in zijn hand al te wachten. Al met
al viel de belangstelling niet tegen;
18 personen hadden wel interesse in
het gebied rondom Groenewoud.
De tweede gids John Hannen heeft
van Jan dispensatie gekregen i.v.m.
bijzondere omstandigheden.
 
Bij de start vertelt iemand het ver
haal over een door een Sperwer ge
grepen Pimpelmees. Deze mees
heeft gebruik gemaakt van een
nestkastje en had het nest klaar en
eieren gelegd. Maar dan niet alert
genoeg zijn, even niet goed oplet
ten, het alarmbelletje van de soort
genoten niet horen, dat kan fataal
zijn. Dat gebeurde ook bij deze
mees, de natuur is keihard, voor
onoplettende vogels is in de natuur
geen plaats, slimmere vogels blijven
over. Ik vind het een knap staaltje

vangtechniek die deze snelle jager
in de loop der tijd zich heeft eigen
gemaakt, maar hoe vaak heeft deze
Sperwer al een aanval ingezet die
niets heeft opgeleverd? “Voorlopig
niets aan het nestkastje doen,
mezen bouwen gewoon boven het
oude nest een nieuw”, aldus onze
voorzitter. Vanaf de parkeerplaats

Excursie naar Groenewoud

 

zie ik een Boomklever die interesse
heeft in een gat in een al jaren gele
den afgezaagde tak. Als we onder
deze boom staan zie ik ook duide
lijk dat het gat door de Boomklever

deels “dichtgemetseld” is. We ge
nieten direct al van de heldere zang
van de Zwartkop en de geheel an
dere zang van de Roodborst.
 
Het nu ontluikende groen doet zo
fris aan, en hoeveel kleuren groen
zien we? Een buizerd vliegt laag
over de grond van ons vandaan.

Voor het congres- en conferentie
oord Landgoed Groenewoud staan
enkele fraaie Haagbeuken. Daar
naast pension Groenewoud B&B,
de eigenaar bezit hier tevens een

Foto's bij dit artikel Marianne Vos
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Levenbarende hagedis

De Boomklever heeft een woning gevonden

Kiemplantjes in overvloed

Shii Take-kwekerij, een padde
stoelkwekerij. Fraaie Douglasspar
ren vormen hier een soort laan
waarlangs vroeger dagelijks vee
werd gedreven van de schaapskooi
of stallen in of bij het dorp naar de
weidegronden verder op, een zoge
naamde veedrift of heerdgang. We
horen de “lach” van de Groene
specht. Jan wijst ons op de in bloei
staande Grootbloemige muur. En
kele paarden grazen in een weiland
dat grenst aan de Swalm. Onder
Amerikaanse eiken staat de Bosbes
te bloeien, zonder een bepaalde
schimmel groeit de Bosbes slecht of
helemaal niet. In deze wei met
Pinksterbloemen ook een poel
waarin Waterlelies hun bladeren op
het water laten drijven. Op een af
gestorven Amerikaanse eik diverse
Doolhofzwammen. We wandelen
langs een voormalig verdedigings
werk, de Wolfsgraaf. We komen bij
de snel stromende Swalm waarin
meer dan 20 vissoorten leven. Bla
den van Gele lissen, Bittere veld
kers maar ook bloeiende Dotters
alsmede pollen van de Pluimzegge
zijn hier te vinden in dit prachtige
elzenbroekbos. Kamperfoelie slin
gert zich langs diverse struikjes om
hoog.
 
Achter enkele rododendrons een
poel met daarin enkele Wilde een
den en waarin veenmos overheerst,
hier horen we de Boomkruiper.
Rechts in een modderig stukje en
kele plantjes van het Paarbladig
goudveil. Iets verder door wijst Jan
ons op de fris lichtgroen ogende El
zenzegge. Vanaf het pad hebben we
een zicht op een geheel verlande
Swalmloop. De zon komt zelfs nog
even tevoorschijn. Overal in het
Swalmbeekdal zijn kiemplantjes te
zien van de Reuzenbalsemien. De
Tjiftjaf zingt zijn eigen naam, de
Winterkoning laat zijn alarmroepje
horen even later gevolgd door de
prachtige, heldere zang. We wande
len via een brug over de Swalm,
grindpakketten glinsteren in het
snelstromende en heldere water.
Het Speenkruid toont haar gele
bloempjes tussen de mooie groene
blaadjes. Dat het hier vroeger veel
natter is geweest is te zien aan de
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diverse rabatten die eens gegraven
werden voor een snellere afvoer
van het (moeras)water. Tegen een
dood takje heeft zich de Gele tril
zwam ontwikkeld. In een dode, ge
ringde Amerikaanse eik zit een
spleetje. “Dat is nou net een plek
voor de Boomkruiper”, aldus Jan.
Jan blijft staan en laat ons genieten
van de zang van de Roodborst, het
Roodborstje beschikt, verhou
dingsgewijs, over een vrij groot
oog. “Bij Roodborstjes zingen de
vrouwtjes ook”, aldus onze voorzit
ter. Op een wat drogere plek staan
massaal kiemplantjes van de Beuk,
aan een steeltje twee blaadjes met
een knopje in het midden. Tegen
een zwarte els zijn tonderzwammen
zichtbaar, tegen een andere Zwarte
els de Boompuist. Weer een andere
zegge; het is de Moeraszegge, drie
kantige stengel, roodachtige vezels,
mannelijke en vrouwelijke bloe
men, de mannelijke bloemen bloei
en het eerst en ze beschikt over een
gootvormig blad. Dan een soort die
in dit geval zijn naam alle eer aan
doet; de Eikvaren, iets verder door
langs een berk een jonge Taxus. We
zien vlak boven het water van de
Swalm tussen een wortelgestel het
bruine lijfje van de Winterkoning,
iemand vindt deze omgeving net
een mini mangrovebos. Links en
rechts volop dorre stengels van de
Adelaarsvarens. Vanaf het pad
wordt een verlandingsplek bekeken
waarin volop de Moeras-vergeet-
me-niet groeit.
 
Boven een scheef groeiende en in
bloei staande eik dansen diverse
langsprietmotten, door de kijker
zijn duidelijk de lange witkleurige
antennen te zien van de mannetjes.
Een eenzame Boerenzwaluw trekt
boven ons verder. Aan een boom
heel oude knaagsporen van de
Bever. We wandelen langs een per
ceel waar veel Grauwe abelen do
mineren. We komen bij een bank
en bij een afgekalfde oever direct
nabij de Swalm. Een eik is hier ge
heel ingepalmd door Klimop. Ge
wone veldbies wordt aangereikt, ze
beschikt over grote gele meeldra
den en witte haren op de bladeren.
Hoog in de lucht een zwart kruis in

de vorm van een levende Aalschol
ver, maar ook diverse radiografisch
bestuurde vliegtuigjes die gelukkig
bijna geen geluid maken. Over de
vlakte bij De Hout wijst Jan ons op
de ietwat rode gloed, dat is alle
maal Gewone veldbies met zijn
chocoladebruine bloemen.
Dan een roep “salamander”. Maar
mijn gedachte gaat direct naar een

hagedis. Jan gaat bij een plek met
volop bladeren van de klimop door
de knieën en zijn greep heeft beet.
Het is inderdaad een Levendbaren
de hagedis van ongeveer 3 jaar oud,
het is een vrouwtje gelet op de geli
ge buik, ze beschikt over een intac
te staart. Om haar wat gerust te
stellen begint Jan het beestje onder
de kin te aaien, het stelt haar zicht
baar gerust. Tegen een berk wordt
ze teruggezet, fotogeniek blijft ze
zitten, iedereen die wil kan hiervan
een prachtige foto maken. Grote
lijsters op de vlakte, langs het pad
een koepelloze mierenhoop van de
Kale bosmier, de wat grotere gaten
in het nest zijn van de specht. In
zo’n nest leven meerdere koningin
nen, deze koninginnen worden in
de lucht bevrucht en ze zijn konin
gin voor het leven. Jan wijst ons
nog op een Voorjaarshoutzwam.
Oude, gedraaide en vol gaten zit

Grootbloemige muur Stellaria holostea

tende Tamme kastanjes staan langs
dit pad. Vanachter hoeve De Hout
vliegt een Groene specht naar links.
Deze specht, ook wel maarts veulen
genoemd, heeft hoog in een met
Klimop begroeide populier een
nestgat. In een schrale wei volop
bloeiende paardenbloemen, maar
dit is niet de gewone paardenbloem
maar de Zandpaardenbloem.

 
De wind neemt in kracht toe, we
krijgen zo een bui over ons heen.
Rennende rijpaarden door de wei.
Opgestoken paraplu’s klapperen
door de stevige wind. Weer wande
len we over de Swalm met rechts
tussen jonge Essen Klimopereprijs,
de gecultiveerde gele dovenetel en
de Gevlekte dovenetel. Aan de an
dere kant van het pad ook Gevlek
te dovenetels met links ernaast op
het eerste gezicht de Witte dovene
tel. Maar Jan deelt ons mede dat
dit ook de Gevlekte dovenetel is
want bij deze soort komt af en toe
ook zuiver wit bloeiende planten
voor. Een flinke hagelbui treft ons
nog voordat we bij de auto’s zijn.
Iemand vraagt Jan nog of hij even
wil kijken naar wat meegebrachte
plantjes. Jan sluit deze schitterende
excursie af en rond 16.25 uur gaan
alle personen zeer tevreden huis
waarts.
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Titel: De verborgen boom
Ondertitel: Het boomsoorteigen
ecosysteem van onze inheemse loof-
en naaldbomen
Auteur: Gerrit Jan Keizer
ISBN: 9789077408988
Prijs: € 24,50
 
In de zuurstofloze omgeving van
meer dan 400 miljoen jaar geleden
vonden cyanobacteriën en schim
mels elkaar en gingen een symbioti
sche relatie aan. Ze vormden korst
mossen die over bladgroen beschik
ten en hierdoor zuurstof en koolhy
draten konden produceren. Uit
deze korstmossen ontwikkelden
zich de groene landplanten, die
zuurstof en voedingsstoffen leveren
voor alle direct of indirect van
planten afhankelijke organismen
op aarde – inclusief de mens.
Dankzij de ‘uitvinding’ van hout
stof konden er houtige gewassen en
bomen ontstaan, die bossen en
wouden vormden. Zonder schim
mels en paddenstoelen of zwam
men die celstof en houtstof afbre
ken, zou een bos in zijn eigen afval
omkomen.

Kortom, schimmels en paddenstoe
len of zwammen spelen een sleutel
rol in het ontstaan en voortbestaan
van al het leven op aarde.
 
In dit boek introduceert mycoloog
en bosecoloog Gerrit Jan Keizer
het boomsoorteigen ecosysteem.
Het uitgangspunt hierbij is dat een
boom het centrum van zijn aan de
boomsoort gebonden ecosysteem is
en een unieke relatie onderhoudt
met honderden, soms zelfs duizen
den organismen, waaronder de
paddenstoelen en zwammen. Deze
zijn voor hun levenscyclus afhanke
lijk van de boom, hun ‘suikeroom
pje’ (sugar daddy), en omgekeerd is
de boom van hen afhankelijk. Kei
zer laat zien welke soorten horen
bij de oorspronkelijk inheemse
loofbomen - zomer- en wintereik,
beuk, berken, wilgen, elzen en po
pulieren - en bij de enige oorspron
kelijk inheemse naaldboom, de
grove den. Hij gaat in op de relaties
die deze bomen onderling en met
andere organismen aangaan en op
hun talrijke unieke relaties met
paddenstoelen of zwammen. Te

vens vermeldt hij per boomsoort de
insecten.
Dit maakt dit boek geschikt voor
zowel mensen die zich beroepsma
tig met het beheer van bomen en
bossen bezig houden als natuurlief
hebbers.
 
Een prachtig boek, waarin heel
goed wordt uitgelegd welke rol
bomen en zwammen spelen in het
hele ecologisch systeem. Voor de
geïnteresseerde een must.
 

Boekbespreking
 
door Ans Homburg
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Vrijdag 22 maart
Lezing door de heer Patrick Palmen over vogels in Noord-Limburg en en
kele bijzondere waarnemingen.
 
Zondag 21 april
Excursie naar de Doort in Echt met speciale aandacht voor de voorjaars
flora.
 
Zondag 26 mei
Ochtendexcursie naar het gebied Maalbeek bij Belfeld; dit bronnengebied
heeft een kenmerkende flora en vegetatie.
 
Zondag 23 juni
Lange dag excursie naar Weerterbos met speciale aandacht voor dagvlin
ders.
 
Zondag 25 Augustus
Ochtendexcursie naar de Groote heide te Venlo; een afwisselend gebied
met specifieke flora en fauna.
 
Zondag 29 september.
Excursie naar het Reigersbroek bij Montfort; een interessant natuuront
wikkelingsgebied.
Alleen voor leden.
 
Zaterdag 26 oktober 
Herfstexcursie naar het Annendaal nabij Posterholt.
 
Vrijdag 22 november
Varia-avond speciaal voor leden van de “Kringloop” die iets willen laten
zien over een zelf te kiezen onderwerp.
 
Vrijdag 13 december
Lezing door de heer Jan Hermans over blauwe bloemen.
 
Donderdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Jaarprogramma
2013
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     ieder voorjaar opnieuw
     herinnert de natuur zich
      haar eigen schoonheid
en ontplooit kleuren en vormen
            in overvloed
 
          Marianne Vos
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