2017
nummer 3

Afdeling Markelo

GOED OM TE WETEN
Bestuur
Voorzitter

Jetty Dorresteijn
Looikolkstraat 17, 7451 EP Holten

 0548 36 26 20
@ jetty.dorresteijn@concepts.nl

Secretaris

Marianne Ketting
Grotegoorsdijk 4, 7475 PJ Markelo

 0547 36 12 07
@ fam-ketting@kpnplanet.nl

Penningmeester

Annet Eertink
Wansink 37, 7475 DR Markelo

 0547 36 16 63
@ jeertink@caiway.nl

Bestuurslid

Vacant

Coördinatoren
Wandelingen

contactpersoon: Jetty Dorresteijn

zie boven

Natuurbeleving

Sylvia Haan-Nassette
Vennekesweg 8, 7475 CG Markelo

 0547 36 27 47
@ haan.nassette1@gmail.com

Fietstochten

Sylvia Haan-Nassette

zie boven

’n Witten

contactpersoon:
Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Jeugd

Jetty Dorresteijn

zie boven

Scholen

Jetty Dorresteijn

zie boven

Promotie

vacant

‘De Groene Hof’

Joke Vosman-Selker
Worsinkweg 12, 7475 TW Markelo

 0547 36 14 50
@ joke@vosman.org

Ledenadministratie

Marianne Ketting

zie boven

Contributie
leden
huisgenootleden
donateurs

Colofon

€ 20.--per jaar
€ 10.00 per jaar
€ 12.50 per jaar

‘Op het Natuurpad’ is een uitgave van IVN
afdeling Markelo. Het verschijnt 4 maal per
jaar.

Natuurlijk is een hogere bijdrage altijd welkom.
Contributie en donaties kunt u overmaken op
girorekeningnummer: NL 59 INGB 0004 2526 99,
t.n.v. IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie te Markelo

Redactie:
Sylvia Haan-Nassette
Jetty Dorresteijn
Reijer Dorresteijn (eindredactie)

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk bij
de secretaris te geschieden voor 1 december van het
lopende jaar.

E-mail adres: r.dorresteijn@concepts.nl

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

ADRES

HOCHHUISJE, W. GÖTTELAAN

3

7475 CJ MARKELO
WEBSITE

WWW.IVN.NL/MARKELO

WEBMASTER JETTY.DORRESTEIJN@CONCEPTS.NL
E-MAIL

IVNMARKELO.SECR@GMAIL.COM

Het volgende nummer van ‘Op het Natuurpad’
verschijnt de 1e helft van december 2017.

Kopij kan ingeleverd worden bij
het Hochhuisje, W. Göttelaan 3, Markelo,
of via e-mail: r.dorresteijn@concepts.nl

uiterlijk 1 december 2017

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

VAN DE BESTUURSTAFEL

A

ls ik dit schrijf is de meteorologische herfst al begonnen.
Best al te merken aan het vroeger invallen van het duister en dit jaar de vroeg ingevallen bladverkleuring en bladafval van verschillende bomen. En daar bedoel ik niet
alleen de (witte) paardenkastanjes mee.
Foei, wat hebben die toch steeds veel te verduren!
Heeft u ook genoten van de zomer? Voor mijn gevoel
een heerlijke Hollandse zomer, met redelijk veel mooie
zomerdagen en af en toe wat minder en nat, waardoor de tuin heel mooi bleef.
Bij IVN Markelo was het een rustige zomer. Als enige
publieksactiviteit zijn er fietstochten georganiseerd.
Zowel ’s avonds als ’s middags. Dit seizoen hadden
sommige fietstochten een thema, zoals Schipbeek,
grafheuvels of nieuwe natuur. Leuk, met meer info
over het gebied waarin gefietst werd.
In de bestuursvergadering van juni is na de evaluatie van de jeugdgroep
besloten om na 14 jaar te stoppen met de reguliere jeugdgroep ‘de veldmuizen’ die 1x per maand bij elkaar kwam.
Reden: bij een groot aantal kinderen was de interesse voor de natuur erg
klein geworden en voor ons als leiding wordt het dan erg moeilijk om een
juist programma te brengen.
Wel gaan we door met ‘losse’ activiteiten voor de jeugd zoals : vleermuizen
spotten, (paddenstoelen)speurtocht, paddentrek e.d.
Hiervoor krijgen de kinderen dan een persoonlijke uitnodiging.
Zoals u weet participeert IVN Markelo in het project ‘Hof voor de steenuil’, waarbij vooral
door ons ingezet wordt op de educatie. Er is een leskist ontwikkeld met een heel programma
rond het thema Steenuil t.b.v. de basisscholen. In juli is het programma uitgetest op basisschool Heeckeren in Goor en op OBS Stokkum. Met veel enthousiasme is het door de kinderen uitgetest. U leest hier meer over verderop in dit blad. Het de bedoeling dat in het komend schoolseizoen de leskist langs alle scholen in de Hof van Twente gaat.
Al meerder keren is de zorg over de toekomst van IVN Markelo uitgesproken. Zoals het er nu
uitziet gaan we door in ‘afgeslankte’ vorm.
Er is nog steeds een aantal mensen dat
actief lid is.
Zondagmiddag 3 september hebben we
met dit groepje genoten van een leuk
‘vrijwilligersuitje’ op landgoed Schuilenburg
in Hellendoorn.
Ik wens u een mooie najaar toe.
Namens bestuur IVN Markelo
Jetty Dorresteijn.
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VAN DE REDACTIE
Iets later dan gebruikelijk hierbij de september-uitgave van ons
verenigingsblad ‘Op het Natuurpad’.
Gelukkig is onze vaste scribent Gerard van de Burgt weer hersteld
van zijn ongelukkige val en heeft hij ons weer voorzien van een
interessant artikel over koekoek en cicade en zet hij iets recht
m.b.t. een eerder artikel.
Verder veel over de steenuil, paddestoelen, wat er met de paardekastanjes aan de hand is, een vooraankondiging van een workshop en een verslag van een fietstocht.
Voor elk wat wils dus.
Veel lees- en kijkplezier.
Reijer Dorresteijn

ACTIVITEITENKALENDER
NAJAAR

2017

Zoals u gelezen hebt gaat IVN Markelo verder in ‘afgeslankte vorm’.
Dit betekent op dit moment, dat er voor dit najaar nog geen publieksactiviteiten gepland
zijn.
Op een andere manier zijn we wel betrokken bij een aantal activiteiten waarvoor we ook
uw aandacht vragen.
Zondagmiddag 8 oktober
Paddenstoelenexcursie op het landgoed ‘Het Nijenhuis’ in Diepenheim.
Start 13.30 uur van P Watermolen, Diepenheim. Opgave gewenst. Meer info hieronder.
Zondagmiddag 22 oktober
Doe middag van kinderboerderij het Kukelnest in Goor staat in teken van de
Steenuil
14.00- 16.00 uur. Meer info hieronder.

Zondag 22 oktober – Kinderboerderij “het Kukelnest” in Goor.
Laatste Doemiddag van het seizoen 2017 staat in het teken
van de (steen)uilen

Zondag 22 oktober wordt er een leerzame maar ook een gezellige Doemiddag op Kinderboerderij “Het Kukelnest” georganiseerd.
De steenuil is geadopteerd door de gemeente Hof van Twente en krijgt extra aandacht.
Stichting Hofvogels en IVN Diepenheim en Markelo verzorgen deze middag en de activiteitenkukels zorgen voor een bijpassende knutselactiviteit.
Heb jij al eens een “uilenbal” gezien. De gesteriliseerde uilenballen mag je samen met
de mensen van het IVN “uitpluizen”. Je kan dan precies zien wat een uil zoal eet.
Ook is er beamer presentatie over steenuilen. En natuurlijk mag je ook een kijkje nemen bij “onze” steenuilenkast op het Kukelnest.
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De Stichting Hofvogels en IVN staan klaar om antwoorden te geven over de Steenuil.
En de activiteitenkukels hebben weer een leuke toepasselijke knutselactiviteiteit bedacht.
Voor leden van “Kukelnest” is deze middag gratis, voor niet-leden € 1,50.
Kortom deze laatste Doemiddag is weer een bijzondere
middag.
De Doemiddag is van 14:00 – 16:00 uur.
En wil je gewoon lekker spelen dan kan dat natuurlijk ook.
Kinderboerderij “Het Kukelnest”
Lintelerweg 4 in Goor.
(Tik voor navigatie Lintelerweg 2 in).
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ZONDAG 8 OKTOBER
OP ZOEK NAAR VORMEN, KLEUREN EN GEUREN VAN DE PADDENSTOEL!

P

addenstoelen en zwammen spreken sterk tot de verbeelding. Hun mysterieuze leefwijze fascineert ons sinds mensenheugenis. Wat zijn paddenstoelen en waar leven ze van? Er zijn er, die
allerlei afval opruimen, die bomen helpen bij de opname van water en voeding, maar ook paddenstoelen die bomen ziek of dood maken. Simpel gezegd zijn het vuilnismannetjes, vriendjes en vijanden.
Hoewel het hele jaar door paddenstoelen voorkomen, is de herfst het seizoen waarin we de meeste
paddenstoelen zien.
Daarom organiseert IVN afdeling Diepenheim/Markelo in oktober een paddenstoelenexcursie op
landgoed het Nijenhuis.
De wandeling is geschikt voor jong en oud en duurt ongeveer
twee uur.
Tip: neem een spiegeltje mee.

Een vijand: De zwavelzwam

Zondagmiddag 8 oktober om 13.30 uur.
Startpunt is de parkeerplaats van restaurant de Watermolen,
Watermolenweg te Diepenheim.
Vanwege het beperkt aantal gidsen is opgave gewenst.
Telefonisch 06-22042125 of per e-mail
jetty.dorresteijn@concepts.nl
Deelname is gratis, vrije gift is welkom.
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VOORAANKONDIGING WORKSHOP
‘KENNIS INHEEMSE PLANTEN VOOR BEGINNERS’
IVN Markelo is van plan vanaf volgend voorjaar te starten met een viertal workshops over de inheemse planten
die voorkomen in de omgeving Markelo.
O.l.v. een IVN-gids en een plantenexpert worden op
verschillende momenten in het groei-/bloeiseizoen wilde
planten getoond en besproken.
Het wordt een laagdrempelige manier om wat meer
kennis te krijgen over de in die tijd bloeiende planten.
Ook zeer geschikt voor ‘gevorderden’ om kennis op te
frissen.
De workshops worden gehouden in het IVN-Hochhuisje.
Een workshop ziet er als volgt uit: de planten zijn kort
van te voren door de leiding verzameld en kunnen vooraf eerst door de deelnemers uitgebreid worden
bekeken.
Daarna volgt een (korte) bespreking over o.a. de typische kenmerken, groeiplaats en de betekenis
voor de fauna en ons milieu.
Data zijn nog niet precies vastgelegd, maar zullen in de volgende periodes gepland worden:
half maart, eind mei, begin augustus en eind september 2018.

Indien daar belangstelling voor is, kan een workshop gevolgd worden
door een planten-excursie.
Gedacht wordt dan aan een excursie in/op resp. Weldam, langs de
Schipbeek, een waterwingebied en als laatste de Borkeld.
Afhankelijk van de wens van de deelnemers kan de workshop zowel overdag als ’s avonds worden
gepland. De tijdsduur van de workshop: ca. 2 uur.
Speciale voorkennis van planten is niet nodig.

Voordat deze workshops via de media worden aangeboden, willen we eerst onder IVN-leden en belangstellenden peilen hoeveel belangstelling hiervoor is.
Gezien de grootte van het IVN-Hochhuisje kunnen er maximaal 12 mensen meedoen.
Bij deelname minder dan 6 gaan de workshops niet door.
Vanaf heden kunt u doorgeven of u belangstelling heeft om de workshops te volgen.
Opgave bij: Jetty Dorresteijn
tel. 0548 362620 of jetty.dorresteijn@concepts.nl
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ZOMERAVONDFIETSTOCHT LANGS DE SCHIPBEEK

O

p dinsdag 27 juni waren er 15 mensen bij de start van de zomeravondfietstocht.
Het aantal deelnemers viel best mee, want het weer was niet geweldig. Het druppelde af en
toe, maar de temperatuur was prima. Menigeen mompelde ‘beter zo dan in die hitte van vorige

week’.

Onze gidsen, Hieke Bokkinga en Annet Eertink, werden bijgestaan door IVN-lid Jan van der Schoot,
Schipbeek-deskundige (medewerker van Waterschap Rijn en IJssel).
Allereerst reden we via Stokkum naar de plek waar de Schipbeek en Twentekanaal elkaar kruisen.
Door drie buizen wordt daar de Schipbeek onder het Twente kanaal door geleid.

Op dit punt gaf Jan een uitgebreide uitleg over de ontstaansgeschiedenis
van de Schipbeek en het huidig beheer met stuwen en de daarbij behorende vistrappen.
De vistrap bij dit punt zag er ingewikkeld uit, maar dankzij de uitleg van
Jan konden we begrijpen, wat voor capriolen de vissen moesten uit halen
om verder stroomopwaarts de Schipbeek te kunnen volgen.
Op het moment dat we daar waren stonden er pompen aan en werd er
water vanuit het Twentekanaal in de Schipbeek gepompt.
Wat verderop stroomafwaarts stonden we stil bij een grote duiker waardoor er weer water vanuit de Schipbeek richting Bolksbeek
kon stromen.
We fietsten een heel eind langs de Schipbeek en tenslotte kwamen we terecht bij camping
‘de Kattenberg’ waar we onze pauzestop hadden.
Onderweg zagen we veel bloeiende planten en omdat we geen tijd hadden om uitgebreid daar naar te
kijken had Hieke een boeket veldbloemen meegenomen en tijdens deze koffiestop vertelde zij allerlei
wetenswaardigheden over deze bloemen.
Na deze pauze reden we via het Markelosebroek en de Rietdijk weer naar de Schipbeek. Over een
hoge wal/kade, beplant met mooie oude beuken, kwamen we uit bij de Sandermansstuw, in de buurt
van Holten. Ook hier was een mooie vistrap aangelegd.
Jan gaf daar uitleg o.a. over de geheel automatisch geregelde stuwhoogte.
Inmiddels waren we al een tijdje onderweg en het werd eigenlijk ook steeds natter, dus snel weer op
de fiets richting Markelo.
Hieke bedankte Jan, namens ons allen, voor de mooie uitleg. Het was een mooie fietsexcursie.
J.D.
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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

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

PILOT EDUCATIEF PROGRAMMA

PROJECT HOF VOOR DE STEENUIL

I

n de 2 laatste weken voor de schoolvakantie is op basisschool Heeckeren en OBS Stokkum het
lesprogramma over de steenuil uitgetest.
Op beide scholen werd de rijkelijk gevulde leskist enthousiast ontvangen en met allerlei materialen
uit de kist werd een ‘info hoek’ over de steenuil ingericht.
Op Heeckeren kregen groep 5 en 6 eerst aan de hand van een PowerPoint–presentatie een ‘gastles’
over de steenuil en later in de week werden er uilenballen gepluisd o.l.v. vrijwilligers van het project.
Op Stokkum werden vooralsnog geen gastlessen gegeven, omdat daar de tijd voor ontbrak, maar men
liet weten dat ze graag de leskist nog een keer wilden gebruiken in het komende schoolseizoen.
Hieronder vindt u enkele reacties van de scholen en de kinderen:

Heeckeren:
- De kinderen vonden de week over de steenuil erg leuk!
Ze waren vooral heel erg enthousiast over de braakballen.
- Het was super leuk. Want dinsdag kregen we een presentatie en er zaten heel veel weetjes in. Op
de gang stonden boeken en een kussen en een opgezette steenuil en plaatjes. Vrijdag gingen we
braakballen uit pluizen. Het leek vies maar was heel leuk! Maar het stonk wel! Het was heel leuk! En
nu weet ik dat ze muizen en nachtvlinders eten en meikevers en jonge vogels eten. Het was super!!!!
Demi
Groep 5 basisschool Heeckeren
- Het leukste weekje met de steenuil.
We gingen braakballen uitpluizen. Het was heel leuk en op de gang stonden hele leuke spulletjes. Een
mevrouw kon ook echt super veel vertellen over de steenuil. Maar het leukst was het om de braakballen uit te pluizen.
Dianthe, Groep 5 basisschool Heeckeren
- Ik vond het project “hof voor de steenuil” leuk. Ik hoop dat de steenuil een goed leven krijgt. Er
waren ook dingen die je kon doen, zoals: uilenballen pluizen. Er was ook een spreekbeurt. Na de
spreekbeurt kregen we een boekje met vragen erin en de antwoorden waren in de spreekbeurt gezegd. Ik vond alles leuk!!!
Jesper, Groep 5 basisschool Heeckeren
Stokkum:
De leskist was super!
Ik heb de PowerPoint met het werkboekje gemaakt. Een hoek ingericht over de steenuil.
Knutselopdracht laten maken.
De leskist is zeker voor herhaling vatbaar!
Wil graag na de vakantie de kist nog een keer omdat we nog niet overal aan toe gekomen zijn.
Juf Evelyn
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DE KOEKOEK
EERHERSTEL VOOR EEN VALSELIJK BESCHULDIGDE

I

n het jaar van de koekoek wil ik graag iets schrijven over een natuurverschijnsel, waarvan de koekoek wordt beschuldigd, maar waar hij
part noch deel aan heeft. Het verschijnsel waar ik op doel, zijn de
schuimkloddertjes, die wij bij een zomerse wandeling nogal eens tegenkomen op stengels en bladeren van grassen en kruidachtige planten in de
bermen van wegen. Het zijn net kloddertjes spuug en als zodanig nodigen
ze nou niet direct uit tot nader onderzoek. Dat is eigenlijk jammer, want
zouden we dat wel doen, dan zou zo'n nader onderzoek ons een verrassing opleveren. Die schuimkloddertjes worden in de volksmond wel koekoeksspuug of -spog genoemd, maar wat de koekoek er mee te maken
zou hebben, is bij de meeste mensen onbekend.
De koekoek als duivel
De naam koekoeksspuug stamt uit de tijd dat men nog geen verklaring wist te geven voor het ontstaan van die vies uitziende schuimkloddertjes. In die tijd waarin het bijgeloof nog welig tierde verdacht men de duivel ervan dat hij in de gedaante van een koekoek 's nachts al spuwend over de velden zou vliegen. Waarom hij dat deed werd verklaard in de tweede helft van de 17e eeuw door bisschop Isidorus van Sevilla, die de duivel ervan beschuldigde om tussen Pasen en Pinksteren vermomd
als koekoek rond te vliegen en daarbij uit boosheid op het gelovige land zou spugen.
De personificatie van de koekoek met de duivel vindt zijn oorsprong in oude heidense tijden. Toen
stond de koekoek als tovervogel, of zelfs als de Boze Geest zelf al in een kwaad daglicht.
De koekoek als waarzegger
Hij stond in die tijd vooral ook bekend als een vogel die over een groot voorspellend vermogen zou
beschikken. Zo zou hij met zijn roep de lente of de voorzomer aankondigen; later werd zijn roep ook
een goed voorteken voor trouwlustige stelletjes. Maar met diezelfde roep zou hij ook naderend onweer kunnen aankondigen. Zijn specialiteit bestond echter vooral uit het voorspellen van iemands
levensduur. Zodra hij iemand maar zag of hij begon al te roepen en dan hoefde men slechts het aantal koekoek-roepen te tellen om te weten hoe lang men nog te leven had.
Waarom werd de koekoek nu van dit alles in de oudheid beticht, zult u zeggen! Wel, dat zal verband
houden met zijn afwijkende gewoonte om zelf geen nest te bouwen en zijn eieren in de nesten van
andere vogels onder te schuiven, die dan ten koste van hun eigen jongen het ondergeschoven koekoekskind groot brachten. Een in de ogen van velen in die tijd een verfoeilijke gewoonte.
Verandering koekoek in sperwer en omgekeerd
Daar kwam nog bij, dat men vroeger dacht dat de koekoek in het najaar, wanneer de koekoeksroep
niet meer werd gehoord, in een sperwer veranderd zou zijn en als sperwer overwinterde om in het
voorjaar weer in een koekoek te veranderen. Men was in die tijd nog niet op de hoogte van het feit
dat de koekoek al in de nazomer afreist naar Afrika om daar de winter door te brengen.
Dat men dacht dat de koekoek zich in een sperwer kon veranderen, komt omdat beide vogels wat hun
uiterlijk betreft oppervlakkig wel wat op elkaar lijken. Al met al dus redenen genoeg de koekoek met
argwaan te bekijken en hem te verdenken van zaken waarvoor men geen verklaring had en dat
brengt ons terug bij het in het begin genoemde koekoeksspuug, dat wel wat weg heeft van de door
mens geproduceerde substantie. Er is echter een groot verschil; een kwakje mensenspuug verliest al
na enkele uren zijn schuimstructuur doordat de belletjes en blaasjes erin verdrogen. Maar het koekoeksspuug blijft dagenlang goed, zelfs bij regen.
De ware schuldige
Misschien bent u zo langzamerhand wel nieuwsgierig geworden, wie dan wel de eigenlijke producent
van die opvallende schuimkloddertjes is. Om dat te weten te komen moet u uw afkeer van die op het
oog vies lijkende kloddertjes overwinnen en er desnoods met een takje even in te gaan roeren.
De kans is dan groot dat er een klein geel of groenachtig gekleurd diertje met donkere stipoogjes uit
het hoopje schuim kruipt.
Dit diertje is de eigenlijke verwekker van het schuim. In de volksmond heet het schuimbeestje. Het is
het larfje van een aan de wantsen verwante cicadesoort: de Schuimcicade, waarvan de wetenschap-
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pelijke naam Philaenus spumarius luidt. Die cicaden behoren
net als de wantsen tot de insecten en net als deze zijn ze in
het bezit van een steekzuigsnuitje waarmee ze tere plantenweefsels aanboren om zich aan de zoete sappen tegoed te
doen. Als ze in een groot aantal op een gekweekte plant voorkomen kan die er schade van ondervinden.
Schuim met was en poep
Het schuimkloddertje waarin onze schuimcicade huist, wordt
door het diertje zelf gemaakt.
Om te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, moeten we er een
beetje scheikunde bij halen. Een deel van het plantensap, dat
het larfje opzuigt wordt in de vorm van uitwerpselen geloosd.
Het diertje is tevens in het bezit van waskliertjes, die was
afscheiden en was is chemisch gesproken een verbinding van
een vetzuur en een hogere alcohol. De was vermengt zich met
de uitwerpselen en deze bevatten een bepaalde stof, die de
eigenschap heeft de was te splitsen in haar bestanddelen.
Verzepen noemt de scheikundige dat. Er ontstaat dan een fijn
verdeeld vetzuur. In de praktijk van elke dag gebeurt dat dagelijks wanneer we zeep met water in aanraking brengen. Ook
dan ontstaat een fijn verdeeld vetzuur. Indien we daar veel
lucht inbrengen levert dat een prachtig schuim op. De larve van de schuimcicade bootst dit proces in
het klein na; ook zij blaast met een speciaal adembuisje aan de punt van haar achterlijf lucht in het
mengseltje van uitwerpselen en vetzuur, waardoor ook hier een schuimsopje ontstaat.
Schuim als bescherming tegen uitdroging en opeters
Dat schuimnestje, dat het larfje maakt heeft voor het diertje een dubbele betekenis; enerzijds beschermt het de larve tegen de zonnestraling. Een vrij in het zonlicht geplaatste larve zou al heel snel
uitdrogen en verschrompelen. Anderzijds biedt het
ook bescherming tegen vijanden zoals roofinsecten
en vogels, die insecten op het menu hebben staan.
Een absolute bescherming verschaft het schuim omhulsel echter niet. Sommige graafwespen halen de
diertjes uit hun schuimige woningen om ze als voedsel voor hun eigen larven te bestemmen.
Via een aantal vervellingen groeit het larfje van de
schuimcicade op in haar schuimige woning; na de
laatste vervelling kruipt het schuimbeestje uit het
schuimige omhulsel en verandert zonder een popstadium door te maken in een kleine volwassen cicade,
die dankzij zijn krachtige pootspieren zich snel springend uit de voeten kan maken.
Schuimcicade: kampioen verspringen
Misschien is het u wel eens overkomen dat u bij het dichtbij bekijken van een bloem als een Dahlia
plotseling een harde tik in uw gezicht kreeg van een uit de bloem wegspringende volwassen cicade.
Want hoewel het diertje maar zo'n 6 mm meet, kan het met gemak sprongen maken van 1 meter ver.
Nu we de koekoek gevrijwaard hebben van de verdenking het op zijn naam staande speeksel te produceren en de ware veroorzaker hebben leren kennen, wil ik nog graag op een andere bijzonderheid
van de koekoek wijzen. Een bijzonderheid die verband houdt met zijn voedselverschaffing. De koekoek eet graag harige rupsen zoals die van de beervlinder of de rupsen van de veelvraat. Zelfs voor
rupsen met giftige haren zoals bastaard satijnrupsen of processierupsen schrikt hij niet terug. In dat
opzicht is de koekoek een buitenbeentje want de meeste vogels hebben juist een hekel aan zulke
rupsen en laten ze met rust. De talrijke haren die de koekoek op die wijze naar binnen krijgt en zetten
zich vast in het slijmvlies dat de binnenwand van de maag bekleedt. Van tijd tot tijd laat dat slijmvlies
los en wordt door de vogel uitgebraakt. Een nieuwe bekleding, die er dan al onder ligt, neemt dan al
spoedig de taak van de oude, afgedankte over.
Al de hier beschreven bijzonderheden maken onze koekoek tot een curieuze vogel, die onze bescher-
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ming ten volle waard is al zullen de vogels, die als pleegouders van zijn jongen dienen er anders over
denken.
Gerard van de Burgt
Geraadpleegde literatuur:
Het Rijk der Insecten door A. Kolsteren, Deel 30 van de serie “Wat leeft en groeit”, Uitgeverij Het Spectrum,
Utrecht.

RECTIFICATIE

S

ommige lezers van mijn artikel over de Hop in het eerste nummer van ‘Op het Natuurpad’ zullen
zich misschien verbaasd hebben afgevraagd of de Hop misschien supporter is geworden van een
bekende Portugese voetbalclub en nu “hup-hup” is gaan roepen in plaats van het bekende
“hoep-hoep-hoep”, waaraan de vogel zijn naam heeft te danken. Ik kan die lezers geruststellen. De
Hop roept nog steeds “hoep-hoep” en dat “hup-hup” van mij is dus een verschrijving, waarvoor mijn
excuses.
Het geluid van de Hop vertoont wat klankkleur betreft wel enige overeenkomst met het geluid van de
Koekoek. Behalve dat geluid bestaat er nog een andere overeenkomst tussen beide vogels. In bepaalde delen van Duitsland wordt de Hop wel ‘Kuckucksköster’ genoemd. Net als een koster bij ons met
het luiden van een klok de aanvang van een kerkelijke bijeenkomst aangeeft, zo geeft de Hop met zijn
roep de komst van de Koekoek aan en daarmee het aanbreken van het voorjaar.
Gerard van de Burgt

KASTANJES IN DE KNEL

W

e weten al geruime tijd dat de het niet goed gaat met de
paardenkastanjes. Veel kastanjes zijn aangetast door de zogenaamde bloedingsziekte en naast deze moeilijk te bestrijden ziekte hebben ze dit jaar ook veel te lijden van een mineermot.
In augustus al waren vele kastanjebomen niet om aan te zien.
De bladeren vol met bruin verdorde plekken die dikwijls al afvielen.
De boosdoener is de paardenkastanjemineermot
(cameraria ohridella)
De eieren van dit vlindertje worden op het blad gelegd. Na
enkele weken komen deze uit. De larven vreten het bladmoes op waardoor de kenmerkende mijnen in het blad ontstaan. De mijnen zien er uit als bruin verdorde vlekken in
het blad. Als er meerdere mijnen in een blad zitten verkleurt
het gehele blad en valt af. Dit jaar hadden de mineermotten
een lang groeiseizoen: eerst al stond de paardenkastanje 2
weken eerder in blad (een warme maand maart) en door de
hoge temperaturen eind mei, juni en juli konden er extra
generaties ontstaan, dus extra vraat in de bladeren.
Bestrijding of vermindering van deze mineermot kan door in
de herfst het afgevallen blad te verwijderen. De poppen overwinteren namelijk in het blad onder de
boom.
Ook wordt gebruik gemaakt van vangpotjes met feromonen of lijmbanden waardoor resp. de mannetjes en vrouwtjes worden weggevangen.
De andere ziekte bij de paardenkastanjes is de bloedingsziekte. Deze ziekte wordt veroorzaakt door
een bacterie (Pseudomonas syringae) die de bast infecteert. De bacterie nestelt zich in de boom in de
cellen die voor het transport van voeding zorgen. Zo raken die cellen verstopt, waardoor de sapstroom
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door de bast vermindert. Hierdoor verschijnen kleine roodbruine vlekken op de
bast waaruit vloeistof kan druppelen. Deze vloeistof verspreidt zich over stam
en takken en geeft zwarte vlekken. Het bastweefsel wordt aangetast waardoor
scheuren in de bast ontstaan.
Bij zwaar aangetaste bomen valt de conditie sterk terug en deze zullen uiteindelijk afsterven. Verzwakte exemplaren worden vaak door zwammen zoals
honigzwammen, gewone oesterzwammen en fluweelpootjes geïnfecteerd.
Kastanjebomen met een goede conditie hoeven niet dood te gaan aan een
infectie maar zullen niet herstellen. Kastanjes met een goede conditie kunnen
herstellen van de infectie.
Een volgende keer over een andere boomziekte die de essen het leven zuur
maakt :
de essentaksterfte
Jetty Dorresteijn
Bronnen: Nature Today, Bomenbieb.nl, WUR

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 – 15 januari van jaargang 1917, No. 220– vond ik het navolgende verslag van de afdeling Deventer, hoe dat werd beleefd en wat er te zien en te horen was. [het geheel is
in de oorspronkelijke spelling en lettertype gelaten - RD]:

In DEVENTER sprak DR.
VUYCK over de geschiedenis van onze flora.
Grieken en Romeinen
hebben ons evenals de
middeleeuwen geen betrouwbare gegevens over
de flora achtergelaten. Dit
begint pas na de uitvinding der boekdrukkunst,
dus omstreeks 1500. Toen
schreef ook Rembert Dodoens zijn bekend
Kruijdtboek. De oude
flora's van Pelletier en Commelijn waren ter vergadering aanwezig.
HOOGENRAAD deelde een en ander mede over de ademhaling der in het water levende insectenlarven. Gedemonstreerd werden muggelarven als voorbeeld van larven, die telkens aan de
oppervlakte komen om de lucht in de buizen van hun lichaam te ververschen en larven van
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libellen, die kieuwachtige organen, tracheekieuwen bezitten, waarmede zij de zuurstof , die in
het water opgelost is, er uit kunnen halen.
OFFERYNS liet haarballen zien en toonde hoe de inhoud ons het voedsel der vogels leert kennen; deze haarballen worden door alle vogels uitgeworpen, hoewel zij bij insecteneters natuurlijk niet uit haar bestaan, en laten gevolgtrekkingen toe omtrent nut en schade.
DR. VUYCK leidde den 10-den Juni de eerste excursie der jonge afdeeling. Langs het kanaal
trokken wormkruid, duizendblad en ganzebloem de aandacht; om de elzen aan den slootkant
rankten bitterzoet, haagwinde en kamperfoelie. Bij de smeerwortels hadden de hommels weer
diefstal met inbraak gepleegd, d.w.z., ze hadden een gat in de kroonbuis gebeten en zoo van
den honig gesnoept, dien zij langs den koninklijken weg met hun te korte tong niet konden
bereiken. Bij de lisschen was het verschil in vorm der bloemen, die door hommels en zweefvliegen bestoven werden, duidelijk te zien. Over de roggevelden vlogen duizenden Junikevers, waarvan de larve al haast even schadelijk is als die van den Meikever, de beruchte engerling. Daar werd ook de zeldzame lammetjessla gevonden.
Talrijke vogels, waaronder specht, karekiet, spotvogel en nachtegaal waren reeds gezien en
gehoord, toen bij het Kanaal de prachtige blauwe veldsalie werd gevonden. Ook leverde de
tocht drie wolfsmelksoorten, de cypres- en stompbladige en de spitse. Gezien werd, hoe het
knoopig helmkruid door wespen werd bestoven en hoe bij de watereppe allerlei overgangen
bestaan tusschen de fijn verdeelde ondergedoken bladeren en veel minder sterk ingesneden
luchtbladeren. Op een weiland tal van orchideeën, zonnedauw, kartelblad, vetblad en wolfsklauw ('t is om van te watertanden).
Op de voetpaden de prachtige grondster en de tengere rusch, die vroeger in ons land zeldzaam
was, maar, doordat de kleverige zaden gemakkelijk aan de voeten van mensch en dier blijven
vastzitten, zich snel heeft verspreid, en dan ook juist de paden en wegen volgt.

Junikever

Meikever

MUTATIES
Opzegging
Timo Hassink, Goor
Jeroen Noltus, Markelo
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