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uiterlijk 15 augustus 2016

Het IVN draagt bij aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en leefomgeving

VAN DE BESTUURSTAFEL

A

angekomen in eind mei kijken we weer terug naar het voorjaar dat bijna achter ons ligt.
De voorlente, zoals ze de periode december-januari tegenwoordig noemen, was warm en
de natuur was wel 6 weken voor op schema. Maar daarna kwam er een koudere periode die
erg lang aanhield. Pas eind maart ging de lente van start. De voorsprong die de natuur had was
toen bijna tenietgedaan
Volgens mijn beleving lopen we nu zelfs achter, want begin mei had ik altijd al bloeiende (wilde)
klaprozen in mijn tuin en nu dit jaar beginnen ze eind mei pas te bloeien.
Zo’n traag ontwikkelend voorjaar heeft ook wel voordelen. Onze voorjaarsbloemen bloeiden heel
lang. We hadden 20 maart op het Weldam een voorjaarsexcursie. Het is altijd afwachten hoever
de natuur is op zo’n geplande datum. Soms zijn de meeste stinsenplanten al uitgebloeid en soms
beginnen ze net te bloeien. Dit jaar waren de omstandigheden zeer gunstig want zowel de
sneeuwklokjes als de lenteklokjes, de bosanemonen en de sneeuwroem stonden in grote getale te
bloeien.
In dit voorjaar hebben we een paar activiteiten gehad, al dan niet samen met andere IVNbuurafdelingen. Roofvogelcursus, lezing over vlinders en libellen, de voorjaarsexcursie en de voorjaarsfietstocht. Hierover staan verschillende verslagen verderop in dit krantje.
Naast alle leuke zaken werden we 30 maart opgeschrikt door het overlijden van Gerrit Meutstege
van IVN-Diepenheim. Gerrit was bekend bij veel mensen van IVN Markelo. Zijn enthousiasme en
tomeloze inzet voor de natuur (en IVN) zijn voor een aantal van ons heel inspirerend geweest.
Wij leven mee met de familie.
Met de jeugdgroep hebben we een aantal middagen gehad en 2 echte excursies, ’s avonds in het
donker. Een volledig verslag hierover staat bij de jeugdpagina.
Vanuit het bestuur zijn we bezig met een opknapbeurt van het Hochhuisje. Het rieten dak is door
Martin Krijgsman nagekeken en schoongemaakt en eind deze zomer volgt een verfbeurt voor de
buitenkant.
Om ook in het Hochhuisje gebruik te kunnen maken van het internet is besloten prepaid draadloos
internet aan te schaffen. In de toekomst kunnen we dan, vooral bij de jeugdactiviteiten, via onze
beamer, filmpjes e.d. van het internet laten zien.
Verder zijn we bezig met de voorbereidingen van een opstapcursus Mossen, die wordt gehouden in het najaar. Zie voor meer informatie verderop in dit blad.
Wat staat er nog verder te gebeuren: (zie ook de agenda)
Juni:
we gaan weer met de scholen naar het water
juli en augustus :
fietstochten
zondag 21 augustus: gezamenlijke fietstocht met de naobers van IVN Diepenheim
Ik wens iedereen een mooie zomer toe met veel natuurgenot.
Graag hopen we jullie te ontmoeten op één van onze activiteiten.
Namens het bestuur
Jetty Dorresteijn
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VAN DE REDACTIE
Veel – meer of minder uitgebreide – verslagen van activiteiten in dit zomernummer, met veel foto’s, die vooral in kleur tot hun recht komen. De
digitale lezers zijn zo wel in het voordeel, maar u kunt natuurlijk ook nog
op onze site kijken.
Verder is er natuurlijk ook de vertrouwde zwart-wit bijdrage van Gerard
van de Burgt over de merkwaardige en slimme activiteiten van de Aronskelk.
Wij wensen u, voor zover van toepassing, een fijne vakantie en een mooie, warme
zomer toe.
Reijer Dorresteijn

ACTIVITEITENKALENDER
JUNI

– SEPTEMNER 2016

Dinsdag 19 en 26 juli - zomeravondfietstochten

Met de fiets er op uit en heerlijk genieten van de lange zomeravond. Gidsen laten u de mooie omgeving van
Markelo zien. Laat u verrassen!
De lengte van de fietstocht is ongeveer 25 km.
Start: 19.00 uur vanaf Markelo Toerist Info,
Goorseweg 1, Markelo Kosten: € 2,- p.p.

Zomerfietstochten 2, 9 en 11 augustus

Op deze dinsdagmiddagen bent u van harte welkom op onze bekende
en gewaardeerde
IVN zomerfietstochten.
De lengte van de tochten is ongeveer 30 km.
De fietssnelheid bedraagt zo’n 15 km per uur.
Halverwege de tocht is een rustpauze waarbij er gelegenheid is om een
consumptie te gebruiken.
Start 13.30 uur vanaf Markelo Toerist Info,
Goorseweg 1, Markelo. Kosten: € 2,- p.p.

Zondag 21 augustus Fietstocht

Gezamenlijke fietstocht IVN Diepenheim/IVN Markelo.
Dit jaar is er gekozen om te gaan fietsen in de omgeving van Vorden/Almen
Met de fiets op de auto vertrekken we om 10.00 uur vanaf Looiersplantsoen, Diepenheim, richting Vorden.
Zelf zorgen voor: fiets + vervoer en lunchpakket.

Donderdag 22 september

Start korte mossencursus. 19.30 uur Hochhuisje.
Docent Rudi Zielman
Meer info zie verderop in dit blad.

Zaterdagmorgen 24 september
Mossenexcursie

Zondag 2 oktober – Herfsttinten fietstocht
Start 13.30 uur
Donderdag 6 oktober

Paddenstoelenavond. 20.00 uur in de Pol, Diepenheim

Zondag 9 oktober - paddenstoelenexcursie
Dit jaar wordt de paddenstoelenexcursie gehouden op landgoed het Nijenhuis in Diepenheim.
Start 13.30 uur vanaf parkeerplaats bij de Watermolen, Watermolenweg, Diepenheim
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Zaterdagmorgen 15 oktober
2e Mossenexcursie

Zaterdag 29 oktober Nacht van de Nacht
Deze wordt dit jaar gehouden op de Borkeld.
Start 19.30 uur. Meer info volgt.
Zie ook onze website: www.ivn.nl/markelo

OPSTAPCURSUS MOSSEN

Diepenheim / Markelo

In de periode september-oktober 2016 wordt er een zgn. opstapcursus mossen georganiseerd.
Docent en excursieleider is Rudi Zielman, bekend mossenspecialist uit Twente.
De cursus bestaat uit één lesavond en twee veldexcursies.
Tijdens de cursus krijgen de deelnemers uitleg over de plaats van mossen in het plantenrijk, wat mossen
bijzonder maakt en hoe het voor mossen mogelijk is te groeien zonder dat ze bijvoorbeeld vaten voor vocht
transport hebben. Uitleg over verschillende kenmerken die gebruikt worden om mossen te onderscheiden
maakt het mogelijk om de beschrijvingen en tabellen in boeken beter te begrijpen.
Met deze voorkennis zijn er twee excursies gepland, de eerste om eens algemeen te proeven of die kenmerken in het veld met een loep te vinden zijn en de grotere indeling (groepen) te leren kennen die zo handig is
bij IVN excursies.
Hoe zit dat ook alweer met Sterrenmos en Haarmos en is Sikkelsterretje géén Sterrenmos?
De tweede excursie is meer voor doordouwers die ook meer soortenkennis willen opbouwen dan alleen de
basis groepen.
Er wordt van uitgegaan dat alle deelnemers in het bezit zijn van een goede inslagloep die 10 x vergroot;
een simpel vergrootglas of loeppotje is niet genoeg.
(verkrijgbaar bij o.a. De Bodemschat in Hengelo, www.bodemschat.nl)
‘Dringend aanbevolen’ wordt het boekje "Basisgids Mossen" van Klaas van Dort e.a. uit 2015, uitgeverij
KNNV. Kosten € 21.95 via IVN Markelo te bestellen met 10% korting.
Om de excursies zo optimaal mogelijk te kunnen geven kunnen er maximaal 15 cursisten deelnemen
aan deze cursus. Heb je belangstelling, geef je dan snel op.
Wanneer
donderdagavond 22 september lesavond start 19.30 uur
zaterdagmorgen 24 september 1e excursie 10.00 uur
zaterdagmorgen 15 oktober 2e excursie 10.00 uur
Waar
IVN Hochhuisje , W. Gottelaan 3, Markelo
Opgave
bij secr. IVN Markelo: ivnmarkelo.secr@gmail.com
Kosten
€ 15,- inclusief reader, koffie/thee
Meer info
tel. 0548 362 620
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OP ZONDAG 20 MAART HEBBEN WIJ EEN MOOIE VOORJAARSWANDELING GEHAD OP
HET LANDGOED WELDAM IN MARKELO.

D

eze wandeling was uitgezet door IVN Markelo en wij werden in 2 groepen van ongeveer 15 personen
ingedeeld. De eerste groep werd geleid door Jetty Dorresteijn en Harrie Alberts.
Onze groep, die geleid werd door Annet Eertink en Gerda Lode, begon aan de overkant van de Diepenheimseweg bij de rentmeesterij van Weldam. Hier werden wij gewezen op het feit dat de luiken van de
rentmeesterij anders waren dan die van de overige gebouwen van het landgoed, iets waar je als je er dagelijks langs rijdt niet eens opvalt. Vervolgens zijn we langs de kapel gelopen waar nog iets verteld werd over
de voorouders van het Weldam en het ontstaan van de kapel. Verder de weg vervolgend kwamen we bij de
planten waar de wandeling eigenlijk om ging namelijk de stinsenplanten. Bekende soorten zijn de narcissen
en de krokussen die vrij algemeen voorkomen maar wij hebben tijdens de mooie route om het kasteel heen
een veelheid van soorten e.d. gezien zoals speenkruid, kleine veldkers, lenteklokje, sneeuwklokje, maar ook
de voorjaarszonnebloem en de sneeuwroem. Uiteraard werd tijdens deze wandeling ook stil gestaan bij de
bijzondere bomen die het landgoed Weldam rijk is.
Onze groep bestond uit jong en oud en wij
hebben allemaal op onze eigen manier
genoten van deze wandeling ondanks dat
het weer niet geweldig was. De middag
werd gezamenlijk met de beide groepen
afgesloten met koffie en thee en uiteraard
paaseitjes. Dank voor de gezellige en leerzame middag en het heeft ook nog weer
een nieuw lid op geleverd voor het IVN.
Opmerkelijk was, dat een aantal mensen
van buitenaf kwam zoals Vorden en
Haaksbergen.
Hans Langkamp
Aanvulling van een andere IVN-er :
In maart heb ik genoten van al die soorten bloeiende stinsenplanten rondom het kassteel.
Begin mei ben ik nog eens weer wezen kijken naar al die plekken en heb mijn ogen uitgekeken!
Het perk met de grote hoeveelheid lenteklokjes wat veranderd in een gele bloemenzee van de nu bloeiende
voorjaarszonnebloem (een Doronicum-soort)
Zie hieronder de foto’s. J.D.
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LEZING OVER VLINDERS EN LIBELLEN IN HET OTTENHUIS DIEPENHEIM

Diepenheim /Markelo
bosbeekjuffer

beekrombout

Een 30-tal aanwezigen hebben op donderdagavond 3 maart met veel genoegen naar Evert de Ruiter geluisterd die een avond verzorgde over vlinders en libellen. Evert doet veel onderzoek naar libellen en vlinders.
Zijn verhaal voor deze avond was toegespitst op de bijzondere soorten die in Oost-Nederland voorkomen.
Iedere biotoop heeft zijn eigen soorten, die vaak als gidssoorten zijn voor de staat van de natuur op dat
moment.
Voor de pauze kwamen de libellen aan bod en na de pauze de vlinders.
Als leek zal ik proberen u een impressie te geven van deze leuke en leerzame avond.
De orde van de Libellen bestaat uit 3 subordes waaronder die van de Echte libellen en de Juffers.
De meest bekende verschillen tussen deze 2 groepen zijn:
Echte libellen: vleugels ongelijk en in ruststand uitgespreid
ogen omvatten meestal de kop en raken elkaar
Juffers: vleugels gelijk en in ruststand meestal gesloten,
ogen aan weerszijden van de kop.
Wereldwijd zijn er van deze 2 groepen ca. 6000 soorten. In Nederland komen ca. 70 soorten voor.
Het onderscheiden van al deze soorten is een zaak van systematische scherpslijperij en weggelegd voor de
echte specialisten.
Bij de libellen kwamen de bijzondere soorten van de volgende biotopen aan bod:

Beken en rivieren, hoogveen en vennen, kanalen en weteringen, kalkgroeve en natuurontwikkeling.
Rivieren en beken
Bosbeekjuffer: waarvan het mannetje prachtige egaal-blauwe vleugels heeft.
Weidebeekjuffer: een vrij algemene soort; blauw lijf met een brede blauwe band over de vleugels.
Gewone bronlibel: komt helaas niet of heel zelden meer voor. Stelt veel eisen aan het opgroeien van de
larve. De larve verblijft 5 jaar in een bron die permanent aanwezig is in een klein stroompje.
Breedscheenjuffer: vrij algemeen voorkomende soort; mannetje mooi lichtblauw met zwarte punt aan achterlijf. Verschillende soorten waarbij de ‘tangetjes en halsschildjes’ per soort specifiek zijn.
Beekoeverlibel: begint bruin en wordt blauw
Beekrombout: moeilijk te vinden; men vindt meestal resten van het ‘uitsluipen’. Het is een Oost-Europese
soort. Veel Oost-Europese libellensoorten verspreiden zich via het Donau-Zwarte Zeekanaal richting West
Europa.
Hoogvenen en vennen
Hoogveenglanslibel: zeer zeldzaam, leeft in dikke laag veenmos. Libel heeft donker lichaam met groene
ogen en ingesnoerd achterlijf.
Noordse glazenmaker: leeft in veenmosvegetatie van kleine vennen. Lijkt op de Venglazenmaker die in wat
grotere vennen zich ophoudt.
Gevlekte witsnuitlibel: zoals de naam al zegt een libel met een witgezicht en met een vlek op het 7 e segment. Lijkt erg op de Noordse witsnuitlibel, die vrij algemeen is.
Tangpantserjuffer en de zeer hierop gelijkende Tengere pantserjuffer (vliegtijd eind juli-eind oktober)
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Bruine winterjuffer

Gevlekte witsnuitlibel

Bruine winterjuffer: is de enige libel in Europa, die als imago overwintert. Op een zonnige winterdag kunnen
ze rondvliegen. De voortplanting is daardoor al vroeg in het voorjaar.
Kanalen en weteringen
Kleine tanglibel: nu ook gezien in het kanaal bij Almelo.

Plasrombout
Bandheidelibel: één van de heidelibellen (met rood achterlijf) met gebandeerde vleugels.
Nu overal te zien in mineraalrijk kwelwater.
Kalkgroeve

Zuidelijke oeverlibel: zeer zeldzaam.

Gezien bij een warm plasje/stroompje in de groeve van Winterwijk
Natuurontwikkeling
Hier vliegen de zgn. pioniers zoals:
Tengere grasjuffer: hoort bij de lantaarntjes (= met ‘blauw achterlicht’).
Het is een echte zwerver die snel nieuwe gebieden weet te bezetten.
Zwervende heidelibel: vrij algemeen, is een krachtige trekker.

bandheidelibel

Bij de vlinders kwamen de volgende biotopen aan bod:

Hoogveen en vennen, droge en vochtige heide, kruidenrijke graslanden en vochtige hooilanden,
bossen en bosranden, natte bossen
Er zijn in Nederland ca. 65 soorten dagvlinders.
Bij vlinders hebben we te maken met het voorkomen van de voor rupsen belangrijke waardplanten.
Sommige vlinders hebben een zeer uitgesproken voorkeur voor een bepaalde waardplant.
Hoogveen en vennen
Bont dikkopje: kleine vlinder met opvallend grote kop, die als rups op verschillende grassoorten voorkomt.
Droge en vochtige heide
Bont dikkopje
Vochtige heide geeft voor rupsen wat voedzamere planten. Toch is
er een verschil tussen biotopen vochtige heide en hoogveen.
Bij droge heide hebben we vaak zandplekken met buntgras. Hier
komen als bijzonderheid voor:
Heivlinder: een zandoogje met een oranje bovenvleugel
Kleine heivlinder: zeer zeldzaam
Een voorbeeld van droge en vochtige heide is
het Needse Achterveld.
Als bijzondere vlinder komen hier voor:
Groentje: een klein vlindertje (zo klein als een ouderwets kwartje)
uit de page-familie. Groengekleurde onderkant van de vleugels. Bovenkant lichtbruin.
Heideblauwtje: één van de vele blauwtjes. Heeft een prachtige zoom langs de vleugels.
Waardplant is dophei.
Gentiaanblauwtje: deze vlinder heeft als eerste de waardplant de klokjesgentiaan. Op een bepaald moment
vallen de rupsjes op de grond en worden door een waardmier, in dit geval de steekmier
(een knoopmier soort), naar een mierennest gesleept. De rups wordt gevoed door de werkster en eet ook
wel larven. Bij het uitsluipen van de vlinder moet deze zo snel mogelijk het nest uit zien te komen.
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Zilveren maan: heeft als waardplant het moerasviooltje of een ander soort viooltje (duin-of hondsviooltje)
Kruidenrijke graslanden en vochtige hooilanden
In deze biotopen vinden we vaak de bulten van de weidemieren, die het zand naar boven brengen.
Dit zand is vaak kalkrijk en bevat mineralen.
Een voorbeeld van deze biotoop: de Junner Koelanden bij Ommen
Typische vlinders hiervan zijn: Oranjetipjes (door de vele pinksterbloemen), Argus vlinder, Hooibeestje,
Aardbeivlinder (waardplant potentilla-soorten zoals Tormentil), Kommavlinder, Geelsprietdikkopje, Bruine

vuurvlinder en Kleine vuurvlinder

Bossen en bosranden
Belangrijk in deze biotoop is de aanwezigheid van open (zonnige) plekken.
Bont zandoogje, het hierop gelijkend oranje zandoogje, bruin zandoogje (met veel afwijkingen)
Landkaartje: heeft als waardplant de grote brandnetel.
Deze vlinder heeft een lente-generatie en die oranje-bruingevlekt is en een zomergeneratie die zwart is met
oranje en witte vlekken.
Landkaartje lente-generatie

Landkaartje zomer-generatie

Sleedoornpage: met prachtige oranjebruine onderkant.

De vlinder heeft als waardplant de sleedoorn. De vlinder overwintert als eitje. Deze worden los op de takjes
gelegd. Bij monitoring worden in de winter-vroege voorjaar gezocht naar losse witte eitjes.
De vlinder is bedreigd. Ter bescherming van de soort plant men sleedoornpercelen aan.
Eikenpage: met blauw-paarse schijn over de voorvleugels.
Waardplant is de eik. Ze vliegen vaak op een mooie zomeravond boven de kruinen van eiken.
De eitjes worden afzonderlijk afgezet op beschutte eikentakken. Overwintering als ei (net als bij de sleedoornpage). Ook weer goed zichtbaar.

Keizersmantel
Parelmoervlinder
Natte bossen

Kleine ijsvogelvlinder: lijkt erg op de zomergeneratie van het landkaartje. Waardplant is kamperfoelie.
Grote weerschijnsvlinder: heeft bij bepaalde lichtinval een blauwe weerschijn over de vleugels.

Waardplant: boswilg. De vlinders leven voornamelijk boven in de bomen. Er wordt geen nectar gezocht, maar de
vlinders komen af op mest of dierlijke resten (= mineralen)
Tekst: Jetty Dorresteijn
Foto’s: Helen Karssing (www.hellexvlinderseninsekten.nl )

Sleedoornpage

Kleine ijsvogelvlinder

Grote weerschijnvlinder
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ERVE “ALLDRIK”
Biologisch, Dynamisch, Zorgzaam en Persoonlijk!

…… VOOR HAPPINESS!
 Biologisch Dynamische Groente- en FruitTassen: week-abonnement; losse tas; los
groente en fruit
 Natuurtocht te paard en/of (huif)kar met
Friezen
Nieuw vanaf voorjaar 2010:
 Biologische scharreleieren: van eigen kippen
 Mountainbike startlocatie: verhuur en
coaching voor prachtige natuurtochten, ook
m.b.v. GPS
 Dagopvang/Coaching van mensen met
beperking
Dagopvang is gericht op kinderen en volwassenen met
PDD-NOS, ADHD of een aan autisme verwante
beperking. Deze activiteiten begeleiden wij met een
exclusieve en persoonlijke 1:1 coaching.

INFORMATIE:
 0547-260550 of h.v.d.giesen1@kpnplanet.nl,
Potdijk 16, Markelo (tegenover Herberg “de Pot”).

Tel.: 06 – 43 05 6775
Luttekeveldweg 6a
7475 RX Markelo
www.rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl
info@rietdekkersbedrijfkrijgsman.nl

Bruiloften & Partijen
Diners & Buffetten
Kegelen & Indoor Midgetgolf
I-SHI-YAKI
Catering
Groepsaccommodatie
Graag tot ziens!
Ineke en Dinant Nijland
Stationsstraat 28 7475 AM MARKELO
0547 – 361292
www.de-haverkamp.nl

ROOFVOGELS LEREN KENNEN EN WAARDEREN
Markelo / Rijssen-Enter

De cursus Roofvogels, georganiseerd door IVN afdeling Markelo / Rijssen-Enter, en gehouden op
28 januari, 4 – 18 en 25 februari met de veldexcursie op 12 maart, was een lust om mee te maken.
De vijf cursusavonden waren volledig volgeboekt en door de gelukkigen, die uitgenodigd waren
met grote interesse gevolgd.
De heren Ronny Hullegie en Eef Jansen die de cursus begeleiden hebben hun kennis en ervaring
met volle overgave aan de deelnemers overgedragen en verdienen hiervoor een grote pluim.
Ook de uitstekende verzorging tijdens de cursusavonden en tijdens de veldtocht door
Jetty Dorresteijn en Herman Bruggink, verdient een groot compliment.
De cursusavonden vlogen voorbij door het enthousiasme van de beide begeleiders die de deelnemers ruimschoots voorzagen van documentatie die ze in beeld en geluid brachten en aanvulden
met hun eigen ervaringen en waarnemingen in de praktijk. De geplande cursustijden werden dan
ook in elke bijeenkomst ruim overschreden.
Na de cursusavonden volgde onder begeleiding van Eef en Ronny op zaterdag 12 maart de veldexcursie op de Sallandse Heuvelrug waar de beide heren nu in de praktijk hun kennis en belangstelling voor de roofvogels en andere soorten vogels in de natuur aan ons overbrachten.
Wonderbaarlijk dat beide heren elk geluid en gedrag van ook andere vogels in de natuur herkennen. Ook moet gezegd worden dat er ook onder
de cursisten al diverse waren die ook het gezang
en gedrag van vele soorten al herkenden.
Dat betekent in de praktijk dus dat je na de cursus
veel het veld en natuurgebieden in moet en je
oren en ogen gebruiken om volop te kunnen genieten van hetgeen er in de tuinen, parken, bosRode Wouw
sen, heide en duinen te horen en te zien is.
Ik wil nogmaals, en denk dat het van de andere cursisten ook mag, Eef, Ronny, Jetty, Herman en
ook Marieke bedanken voor de
overdracht van hun kennis en
verzorging bij deze fantastische
cursus.
Met vriendelijk groet,
Derk Bos

Kleine ijsvogelvlinder
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ARONSKELKEN:
HOUDEN ER EEN MERKWAARDIGE BESTUIVING OP NA
Graag wil ik in dit artikeltje wat dieper ingaan op één van de planten, waarvan u aan de hand van een cryptische omschrijving de naam kon raden. Bedoeld is de Aronskelk; een plant die niet alleen een intrigerende
naam heeft, maar ook nog bijzonder merkwaardig is, omdat zij er zo’n interessante bestuivingsinrichting op
nahoudt.
Twee soorten: waar vinden we ze en hoe verschillen ze
Er komen in ons land twee soorten Aronskelken voor, nl. de
Gevlekte en de Italiaanse. Laatstgenoemde hoort oorspronkelijk niet in ons land thuis; zijn eigenlijke verspreidingsgebied
ligt in de landen rondom de Middellandse Zee. In WestEuropa strekt zijn verspreidingsgebied zich niet veel verder uit
dan Midden Frankrijk. In ons land komt deze soort als stinsenplant voor in Friesland, langs de Utrechtse Vecht, in de
duinstreek en nog op enkele andere plaatsen.
De Gevlekte Aronskelk is een Zuid-Europese soort, waarvan
het verspreidingsgebied zich wèl tot in ons land uitstrekt. Zij
komt hier te lande vooral voor in rijke loofbossen en onder
heggen in Zuid-Limburg, langs de Maas en in Noord- en Midden Limburg en in de Achterhoek. Als stinsenplant komt hij op
dezelfde plaatsen voor als zijn Italiaanse naamgenoot. Deze
laatste soort verschilt van de Gevlekte vooral door de opvallende geelwitte nervatuur van zijn bladeren. De glanzend,
groene bladeren van de
Gevlekte Aronskelk zijn
vaak met blauw-paarse
vlekken getooid, maar
missen de geelwitte
adering van het blad.
Een ander verschil is dat
de bladeren van de Italiaanse Aronskelk al in de
herfst boven de grond
komen en overwinteren;
die van de Gevlekte pas
in het voorjaar, tussen februari en maart. Bij beide soorten zijn de bladeren spies- tot pijlvormig.
Bloemen fungeren als gevangenis
Wat we bij de Aronskelk voor een bloem houden, is in feite een heel
merkwaardige bloeiwijze; merkwaardig vooral, doordat hij als vliegenval fungeert. Deze bloeiwijze bestaat uit verschillende onderdelen (zie
tekening), namelijk een bloeikolf, die tot ongeveer een decimeter lang
is en die omgeven wordt door een twee tot drie maal zo lang schutblad, de zogenaamde bloeischede. Het onderste gedeelte van die bloeischede vertoont een vernauwing en verbreedt zich daaronder tot een
soort van min of meer bolvormig zakje, dat het onderste gedeelte van
de bloeikolf omsluit. Dit gedeelte wordt de ketel genoemd.
Het deel van de bloeikolf dat door de schede omsloten wordt, draagt
bloemen. Die zijn erg klein en heel eenvoudig van bouw. Ze missen
kelk- en kroonblaadjes en bestaan slechts uit eenslachtige bloempjes.
Geheel onderin de ketel staan de vrouwelijke bloempjes op de bloeikolf.
Deze bestaan elk slechts uit een bolvormig vruchtbeginsel, met daarop
de stempel. Daarboven zien we een krans van mannelijke bloempjes.
Die bestaan uit een groep dicht opeen gedrongen meeldraden, die het
stuifmeel produceren. En dáár weer boven bevindt zich een aantal stijve haren met naar beneden gerichte toppen, die een soort van traliewerk vormen, die de ingang tot de ketel blokkeren: de zogenaamde
fuikharen.
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Het bovenste gedeelte van de bloeikolf steekt uit de ketel omhoog. Het draagt geen bloempjes meer en
eindigt in een langwerpige knots. Dit gedeelte is paarsachtig van kleur en steekt duidelijk af tegen het geelwitte open gedeelte van het schutblad, dat kapvormig verbreed is en in een punt uitloopt.
Op de dag, dat de aanvankelijk gesloten bloeischede opengaat, verspreidt het knotsvormige uiteinde van de
bloeikolf een voor ons neus onaangename mest- of aasgeur. Deze geur oefent een grote aantrekkingskracht
uit op kleine mugjes met sterk behaarde lijfjes en vleugeltjes, zogenaamde motmugjes, meestal van de
soort, waarvan de wetenschappelijke naam Psychoda phalaenoides luidt. Die motmugjes komen op de voor
hen aantrekkelijke geur af in de hoop er koemest aan te treffen, of in het geval van vrouwtjes er hun eitjes
op af te zetten. Ze komen echter bedrogen uit, want behalve de misleidende geur vinden ze niets van hun
gading, of het moest zijn dat de mugjes er een beschutte en warme overnachtingsplek denken te vinden. De
geurproductie is het sterkst direct na het open gaan in de namiddag en in de dezelfde avond.
Geur of warmte
Die geurproductie gaat gepaard met een sterke verbranding van zetmeel in de cellen van het knotsvormige
deel van de bloeikolf, waardoor deze wel 10˚C warmer wordt dan de omgeving. Lange tijd heeft men gedacht dat die warmte ook een aanlokkende werking zou hebben op de mugjes, die de bloemen opzoeken.
Deze zouden dat doen om een warme, beschutte plek te hebben voor de nacht. Later onderzoek heeft echter uitgewezen, dat het enkel de aasgeur is die de mugjes in eerste instantie aanlokt. Waar is die warmte
dan voor nodig, zult u zeggen! Door die warmte zou de geur versterkt en verder verspreid worden, waardoor de aanlokking van de mugjes geïntensiveerd zou worden. Het is echter de mestgeur, die de belangrijkste rol speelt bij die aanlokking.
Op een glijbaan de gevangenis in
Wanneer zo’n motmugje aangelokt door de veelbelovende geur neerstrijkt op het schutblad of de daaruit
oprijzende bloeikolf, glijdt het diertje uit en tuimelt naar beneden om op de bodem van de ketel terecht te
komen. Daar kunnen zich soms tientallen tot wel honderden van die diertjes verzamelen. Het lijkt wel alsof
de diertjes plotseling de macht over hun pootjes verloren hebben. Dat komt omdat de binnenwand van de
bloeischede, zowel het open gedeelte als de gesloten ketel met uitzondering van de bodem, bedekt zijn met
minuscule haaks afstaande pukkeltjes, waarop de klauwtjes van de muggepootjes geen houvast hebben.
Bovendien is die wand heel glibberig, doordat hij met een heel dun olielaagje is bedekt.
De stijve haren, die als een traliewerk de ingang tot de ketel versperren, vormen voor de kleine mugjes ook
geen probleem. Door hun geringe afmetingen vallen die door de openingen tussen de tralies in de ketel.
Alleen wat grotere dieren worden door die zogenaamde fuikharen tegengehouden.
Gevangenen zorgen voor bestuiving
In de ketel aangekomen beginnen de mugjes meteen met vluchtpogingen, maar de binnenwand ervan blijkt
voor hun pootjes onbegaanbaar. Zij proberen nu langs de bloeikolf omhoog te klauteren, Zij komen daarbij
in aanraking met de vrouwelijke stamperbloempjes. Zijn de vliegjes eerder op bezoek geweest bij een andere Aronskelk, dan is de kans groot, dat ze stuifmeel bij zich hebben. Bij het klauteren over de vrouwelijke
bloempjes, bestaat de kans dat zij een deel van dat stuifmeel afstrijken op de stempels van die bloempjes,
die nu rijp zijn. Daarmee zorgen ze voor de bestuiving ervan en leggen ze de grondslag voor de vorming van
vruchten.
De stempels van die vrouwelijke bloemen scheiden een druppeltje suikerwater af, waarmee de mugjes zich
kunnen voeden. Zodra het donker wordt en de nacht valt, komen de mugjes, die in de val gelopen zijn, tot
rust. Nu gaan de helmknoppen van de meeldraadbloempjes, die wat hogerop aan de bloeikolf zitten, open.
De gehele nacht valt het kleverige stuifmeel uit de geopende helmknoppen als een fijne regen naar beneden
op de slapende mugjes op de boden van de ketel. Die er geheel mee bepoederd raken.
Wanneer de meeldraadbloemen hun stuifmeel afgeven, zijn de stamperbloemen reeds uitgebloeid. Door dit
verschil in bloeitijd wordt zelfbestuiving voorkomen.
Gevangen mugjes komen weer vrij
Zodra het de volgende ochtend licht geworden is, hervatten de diertjes hun vluchtpogingen. Tijdens hun
gevangenschap hebben zij onopzettelijk voor de bestuiving van de plant gezorgd. Daarmee hebben zij hun
taak verricht en mogen ze weer gaan.
Zodra het wat warmer wordt, komen de diertjes, die het “avontuur” hebben overleefd uit hun tijdelijke gevangenis tevoorschijn. Allemaal komen ze langs de steel van de knots naar boven kruipen, allemaal dicht
bepoederd met stuifmeel om vervolgens weg te vliegen.
Waarom lukt het ze nu toch om zich een weg naar buiten te verschaffen, terwijl dat eerder onmogelijk was?
Dat komt omdat de borstelvormige fuikharen die de opening van de ketel afsloten en die eerder wel als een
versperring werkten doordat hun toppen naar beneden waren gericht, nu zijn verslapt en het oopervlak van
de kolf inmiddels ruw en verschrompeld is geworden. Langs deze weg kunnen de mugjes nu dus naar boven, naar het licht toe en de vrijheid tegemoet kruipen en hun tijdelijk gedwongen onderkomen verlaten om
weer op zoek te gaan naar een andere Aronskelk “bloem”, waar het hele proces zich dan weer herhaalt.

- 10 -

Een plant met verrukkelijke volksnamen
De zeer opvallende bloeiwijze van de Aronskelk heeft heel wat grappige volksnamen opgeleverd. In de omgeving van Zutphen noemde men hem “Kindje-in-het-pak”, omdat de bloeikolf in de bloeischede zit als een
ingewikkelde baby in de wieg. Daar berust ook het vroegere bijgeloof op om een plant bij kleine kinderen in
de wieg te leggen om hen tegen kwade invloeden en nachtmerries te beschermen.
In sommige delen van Engeland heeft de plant een overeenkomstige naam, nl. “Babe-in-the-cradle”.
Sommigen zagen in de bloeikolf en –schede een “Dominee-op-de-preekstoel”, anderen, met name in ZuidLimburg, een “Vader-in-de-koekkast”.
Na de bloei tooit de plant zich met fraaie bessen
Na de bloei verwelkt de bloeischede en datzelfde gebeurt ook met de bladeren.
Alleen de stengel blijft overeind staan en daaraan rijpen in de nazomer bessen,
die door hun glanzende oranjerode kleur een lust voor het oog zijn. Dat deze in
een dichte tros zittende, opvallend gekleurde vruchten eertijds al de aandacht
getrokken hebben, blijkt wel uit de volksnaam “kraalpioenen”, die ze op Walcheren gekregen hebben.
In het algemeen dient de kleur van een vrucht om de aandacht te trekken. Eerst
dan kan de vrucht door dieren vogels bijvoorbeeld, of kleine zoogdieren, worden
gezien en gegeten. Welke dieren dat precies zijn, is niet exact bekend, waarnemingen hieromtrent zijn zeldzaam.
De Aronskelk houdt ook stand m.b.v. zijn knollen
Mochten er weinig of geen vruchten gevormd worden, doordat de bestuiving is
mislukt, dan weet de Aronskelk zich toch nog goed te handhaven door deling van
de onderaardse knollen. Deze knollen zijn in ieder goed gesorteerd tuincentrum
te koop, zodat iedereen, die graag eens getuige wil zijn van het merkwaardige
bestuivingsproces daartoe de mogelijkheid heeft. Het loont de moeite, weet ik uit
eigen ervaring.
Gerard van de Burgt
(tekst en tekeningen)
Geraadpleegde literatuur
Bloemen: lokkende signalen: Andries Bertsch; Uitgeverij Sesam
Nederlandse Oecologische Flora, Deel 5; E.J. Weeda … [et al], Amsterdam IVN
In het bos: E. Hermans, J.P. Thijsse, Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam
Planten en hun naam: H. Kleijn, Uitgeverij Meulenhoff, Amsterdam

17 TOT 26 JUNI: WEEK VAN DE INVASIEVE EXOTEN
Van vrijdag 17 tot met zondag 26 juni 2016 staan ze
in de schijnwerpers: uitheemse planten, dieren en
micro-organismen die door menselijk toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken voor natuur, gezondheid, waterbeheer en andere belangen. Te denken is aan bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop, de halsbandparkiet, de rode
Amerikaanse rivierkreeft, de Russische rattenslang
en de tijgermug, maar dat is slechts een kleine greep
uit de honderden soorten die hier voorkomen.
De Week van de Invasieve Exoten gaat van start met een
symposium. Daarna zullen door heel Nederland diverse activiteiten rond het thema plaatsvinden. Dit om de bewustwording rond dit thema te verhogen en om het draagvlak voor
de aanpak te vergroten.
Op dit moment worden allerlei organisaties benaderd die op een of ander wijze met het onderwerp te maken
hebben, zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, waterbeheerders, bijenhouders, hortussen, natuurmu-

- 11 -

sea en onderzoeksbureaus. Hen wordt gevraagd om tijdens de Week een activiteit aan te bieden. Zo kunnen
ze laten zien op welke manier zij met het onderwerp bezig zijn en kunnen ze samen met geïnteresseerde
deelnemers op een leuke en interactieve manier met het onderwerp aan de slag gaan.
De mogelijke activiteiten zijn zeer divers, zoals een natuurexcursie, een lezing, natuurwerk (bijvoorbeeld het
verwijderen van invasieve exotische planten), een workshop determineren, een teldag, een tentoonstelling,
een quiz, een spel, een kookworkshop met gebruik van exotische planten en dieren, aanbieding van een
speciaal menu, of bedrijfsbezoeken en -excursies.
Op www.wvdie.nl en www.weekvandeinvasieveexoten.nl worden alle organisaties en personen die activiteiten aanbieden op de homepage vermeld, en worden alle activiteiten in de weekagenda opgenomen en doorgelinkt naar de website van de aanbieder. Activiteiten kunnen worden aangemeld via deze aanmeldlink:
http://www.weekvandeinvasieveexoten.nl/wil-je-een-activiteit-organiseren

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Wilfred Reinhold, platform Stop invasieve exoten
Molenbeekstraat 6-I
1078 XC Amsterdam
06- 2818 9691, info@invasieve-exoten.nl
Twitter: @InvasieveExoten
Facebook: PlatformStopInvasieveExoten

100 JAAR GELEDEN
Van Gerard van de Burgt kregen wij als redactie een CD-ROM met daarop 100 jaargangen van het blad ‘Natura’, het orgaan van wat nu KNNV is.
In onderstaande uitgave – 30 juni van jaargang 1916, No. 210– vond ik het navolgende verslag van een
lezing. [het geheel is in de oorspronkelijke spelling en lettertype gelaten - RD]:
Hierbij hoe 100 jaar geleden hoe een excursie in onze omgeving werd beleefd en wat er te zien en horen
was.

NATURA
Orgaan der Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging
onder redactie van H. R. HOOGENRAAD en Dr. W. G. N. VAN DER SLEEN.

Dit blad verschijnt den 1sten en 3den Vrijdag der maand.
AFDEELING APELDOORN.

Excursie op 21 Mei naar Colmschate bij Deventer, onder leiding van den Voorzitter. Nauwelijks
hadden wij Deventer achter ons, of we werden verrast door een koor van met elkaar wedijverende
zangers. Bij het krankzinnigengesticht „Brinkgreve", waar overal prachtige nestgelegenheid voor
den nachtegaal was, werd even stilgestaan, en spoedig konden we dezen edelen zanger hooren en
zien. Vroolijk klonken daar zonder ophouden tusschen de liedjes van vink en zwarte lijster, het
slaan van tjif-tjaf en geelgors; we hoorden ze overal om ons heen. Bijna zouden we vergeten, onzen
tocht voort te zetten en de bloemenpracht aan den weg te bewonderen.
Aan den slootkant vonden we: gebogen beukvaren, boschzandkruid, muur-, boterbloemen, hondsdraf, terwijl boven water de heerlijk-rose waterviolieren afwisselden met de waterranonkels. Deze
laatste hadden er naast den watervorm ook den landvorm ontwikkeld.
Nu ging de tocht onder mooi geboomte verder in de richting van het Overijselsch Kanaal; de bodem
- en daarmee de flora - veranderde; spoedig hadden we de mooie oevers en de begeleidende veentjes voor ons. Tijdens de rust hoorden we nog de spotvogel, de fitis, het winterkoninkje en de graspieper, terwijl de specht door luid geschater blijk gaf van zijn aanwezigheid. Planten weer in overvloed: stinkende ooievaarsbek of robbertskruid, de tweehuizige valeriaan, (waarbij de leider ons iets
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vertelde over sexueele dimorphie), kruisbladig walstroo, toorts, klein wintergroen en moerasviooltje
(het laatste kenbaar aan de niervormige bladen.)
De veentjes waren prachtig: omzoomd door brem, kruipbrem en verfbrem, terwijl de stekelbrem al
in vrucht stond, lagen ze daar te pronken met wollegras, zonnedauw, vetblad, moeras- en boschkartelblad, harlekijns- en breedbladige orchis. Duidelijk was nu het verschil tusschen boschkartelblad
met zijn liggende stengels en bleekrose bloemen en het mooi oprijzende moeraskartelblad, geheel
purper gekleurd.
Tusschen het opschietend riet overal zeggen, waar af en toe een waterhoentje uit vluchtte; de kleine
karekiet huppelde lustig over de oude gele rietstengels, al zingende. Langs beide kanten van het
kanaal een rand van waterdrieblad, waarvan evenwel de mooiste bloei voorbij was. ’t Zou te veel
ruimte vorderen alle vondsten uitvoerig te vermelden. We noemen nog: keverorchis, kleine ruit,
muizenoortje, vogelpootje, schijnspurrie, geldersche roos, kruipend zenegroen, mannetjesvaren en
prachtig bloeiende bramen.
Op onze wandeling verrasten we verder een wijfje van de kleine hagedis en een jong konijn, die
gauw van de geboden gelegenheid om weg te komen, gebruik maakten. In Colmschate werd weer
halt gehouden, om de proviand naar andere bewaarplaatsen te doen verhuizen. Daarna werd nog
even op het buitengoed „de Bannink" rond gekeken, waartoe door den eigenaar welwillend verlof
was verleend. We bezochten daar het „Meertje," prachtig gelegen te midden van het dennenbosch,
omzoomd met riet en bloeiende lisch; het was zoo mooi, dat het eenigen deed denken aan de Oisterwijksche vennen.
Maar het einde kwam: we spoedden ons terug langs mooi begroeide weggetjes, waar vetblad en
zonnedauw verleidden tot ophouden, en pakten op tijd het treintje te Colmschate. Aan het station
aldaar bracht het gezelschap bij monde van Mej. JELGERSMA een woord van dank aan den Voorzitter, voor de leiding op deze schitterende excursie.
F. J M. OFFERIJNS, waarn. Secretaris.

IVN Jeugdgroep ‘de Veldmuizen’
Hallo jongens en meisjes,
Als ik dit schrijf hebben we het seizoen al afgesloten. Bewust hebben we geen
activiteit meer in juni gepland omdat onze ervaring is dat in juni er heel veel
kinderen niet kunnen door toernooien, schoolreisjes e.d.
Bij zo’n laatste keer nemen we ook dikwijls afscheid van veldmuizen die gaan
stoppen met de jeugdgroep omdat ze bijv. naar het voortgezet onderwijs gaan of
om een andere reden.
Woensdag 18 mei hebben we afscheid genomen van Wies v.d. Einde, Ella Sjoerts en Karlijn Dommerholt.
Ook Stef Geerligs en Gijs Goedhart gaan stoppen, dus er blijft een klein groepje over, maar de ervaring leert dat dit gauw genoeg weer opgevuld wordt.
Zoals het er nu uitziet gaan we in september gewoon weer verder.
De afgelopen maanden zijn we best druk geweest
met allerlei activiteiten en nog 2 extra excursies,
die vooral leuk waren omdat ze op een vrijdagavond waren en dus in het donker!
Hieronder nog een overzicht van wat we gedaan
hebben.
Woensdagmiddag 9 maart hebben we een natuurbelevingstocht gehouden op de Friezenberg.
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Onder leiding van Sylvia, onze natuurbelevingsspecialist,
werd een aantal van onze zintuigen uitgetest: ogen (bovenste
boskijker) gevoel (geblindoekt lopen langs het touw, tastbomen) en oren (luisterspel). We hadden veel lol en eigenlijk te
weinig tijd! Met dank aan Sylvia.
Vrijdagavond 25 maart excursie
naar de paddentrek in Holten. Paddentrek is heel erg afhankelijk van
het weer, dus kan pas vlak van te
voren worden afgesproken. Vrijdag
25 maart leek een gunstige avond te worden, dus op naar de padden. Het
bleek dat veel kinderen al andere afspraken hadden, dus alleen Jurre, Silke,
Marianne, Henk en Jetty hebben die avond 60 padden en 37 kleine watersalamanders overgezet.
Woensdag 13 april was het onderwerp bodem + bodemdieren. We gingen,
voorzien van loepjes, loeppotjes, schepjes, schrijfplankjes e.d. en 2 grondboren en goten, naar de Kattenberg.
Eerst gingen we op 3 verschillende plekken (mos, bos, heide) op zoek
naar bodemdieren.
Nou dat lukte wel en nadat we op een diep ingesleten pad verschillende bodemlagen hadden bekeken gingen we zelf aan het werk met de
grondboor om te proberen een ‘bodemprofiel’ te maken. Dat viel toch
niet mee, maar op één plek zagen we duidelijk de kleuren van de lagen
veranderen. Omdat zowel Henk als Annet niet aanwezig konden zijn
heeft moeder Marloes weer met ons meegedaan, waarvoor dank.
Woensdag 18 mei.
We zouden nestkastjes gaan kijken, maar
dat kon helaas niet
doorgaan, dus werd
er besloten om naar een biologische zorgkwekerij met
eigen imkerij en een bijenmuseum te gaan. Dit was wel
helemaal in Diepenveen, dus we zijn wat vroeger (met
3 auto’s) vertrokken. We werden door mevrouw Hanne
(de imker) heel vriendelijk ontvangen met thee en
limonade. Eerst kregen we uitleg en konden de kinderen vertellen wat ze allemaal al wisten van de bijen.
Daarna werden we in drie groepjes verdeeld en maakten we een speurtocht, uitleg bij de bijenkasten en
konden een filmpje bekijken in een echte bijoscoop.
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Het was een leuke middag, maar de reis er naartoe (en terug) kostte meer tijd dan we dachten.
We waren ca. 16.45 uur pas weer terug!
Vrijdagavond 20 april. We zouden in mei ook nog een extra vleermuisexcursie doen.
Besloten werd dit op deze avond te doen, wel snel na woensdag 18 mei, maar later in de tijd duurt het
namelijk nog langer voordat het donker wordt. Ouders mochten ook meedoen.
Om 21.00 uur vertrokken we, 9 kinderen en 6 volwassenen, vanaf de parkeerplaats van de dagcamping
op de Borkeld. Het was een heel gunstige 'vleermuizen-avond’ wat betreft temperatuur en zo, maar
helaas hebben we maar 2x een vleermuis gehoord, jammer!
De natuur laat zich niet dwingen! Ondanks het
magere resultaat was het toch ook wel spannend om zo’n late avondwandeling te maken.
Rond half elf waren we weer terug.

Een fijne zomer toegewenst
Namens alle grote Veldmuizen.

PLANTENCRYPTOGRAM
Om de puzzelliefhebbers onder onze lezers een plezier te doen, had Gerard van de Burgt nog eens een plantencryptogram bedacht, die we in de vorige Op Het Natuurpad publiceerden.
Helaas heeft maar één (1) puzzelaar – in de persoon van Sylvia Haan – de moeite genomen om een oplossing in te zenden. En nog “jammerder”: die oplossing was niet helemaal goed; er zaten twee fouten in.
Hieronder nogmaals de cryptische omschrijvingen, nu met de oplossingen.
Omschrijvingen:
1. Een vlekkeloos metaal
2. Een vrucht, die groeit waar turf wordt gestoken
3. Een Bijbelse figuur met zijn beker
4. Een plantendeel tussen het graan
5. Een hemellichaam, dat een weersverschijnsel verdrijft
6. Een martersoort, die van uien houdt
7. Goddelijke plant, maar wel scherp!
8. Een kledingstuk van mijzelf
9. Vader is heel ver weg
10. Schoeisel van de baas als hij thuis komt

Oplossing:
Zilverschoon
Veenbes
Aronskelk
Korenbloem
Zonnedauw
Daslook
Christusdoorn
Jasmijn
Papaver
Pantoffelplantje

AGENDA BUURVERENIGINGEN
Voor de geplande activiteiten van onze buurverenigingen, kunt u hun websites raadplegen.
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