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Dit is het laatste nummer van
‘Op het Natuurpad’. Vanaf 2018
ontvangt u op gezette tijden een
Nieuwsbrief
Heeft u nieuws te melden?
Stuur het naar
r.dorresteijn@concepts.nl

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

VAN DE BESTUURSTAFEL

W

e zijn al weer aangekomen in de laatste maand
van 2017. Foei, wat gaat dat toch snel.
Terugkijkend op dit najaar heb ik als ‘paddenstoelen-liefhebber’ volop kunnen genieten van de grote
hoeveelheden verschillende paddenstoelen die overal te
vinden waren. Vergeleken met het paddenstoelenseizoen
van vorig jaar was dit een weldaad.! Nu hebben we al wat
nachtvorst gehad en zullen de meeste (plaatjes)zwammen
op de grond verdwenen zijn, maar er is nog genoeg om
naar te kijken bijv. naar de ‘houtbewoners’. Let maar
eens op naar wat oude en in slechte staat verkerende
kastanjes.
In dit seizoen zoek ik daarop dan naar fluweelpootjes en oesterzwammen.
Wat de bloeiende planten betreft is het nu ook weer bijna over. Ik had in november al een bloeiende
Naaktbloeiende jasmijn, die nu nog steeds na een vorstperiode gewoon doorbloeit en zag bij het ecoduct de Borkeld ook al in november bloeiende Gaspeldoorn staan.
U ziet, er is buiten van alles te ‘beleven’. En denk ook eens aan al die
overwinterende vogels uit het Noorden die we volop kunnen zien.
In het kader van de bloeiende planten doen we dit jaar ook weer mee met
de Eindejaars Plantenjacht. Verderop vindt u hierover meer info.
In dit najaar hebben we ook de berichten kunnen lezen van de dramatische achteruitgang van de natuur en biodiversiteit in Nederland en met
name die van de insecten (75% verdwenen in 30 jaar!).
Heeft u ook de petitie code rood voor de natuur getekend?
Ook konden we tekenen tegen de verlenging van 10 jaar van het gebruik van het bestrijdingsmiddel
glyfosaat (o.a. in Roundup) dat een ernstige bedreiging is voor de biodiversiteit.
Helaas heeft Nederland gestemd vóór verlenging van het gebruik zonder het af te bouwen!
Nu nog echt iets vanaf de bestuurstafel:
zoals u weet gaan we bij IVN Markelo nu in ‘afgeslankte’ vorm door. We blijven nog wel activiteiten
organiseren die voor bestuur en het kleine groepje vrijwilligers haalbaar zijn.
Voor de komende tijd staan gepland:
- woensdag 27 december: Eindejaars Plantenjacht - 13.30 uur vanaf Infocentrum Markelo
- vrijdag 5 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst, 20.00 uur in het Hochhuisje
- donderdag 8 maart : Lezing ‘Lentekriebels, de natuur bloeit weer op’
door Atze Oskamp in Het Beaufort
- donderdag 5 april : 1e workshop ‘Kennismaken met wilde planten’
19.30 uur in het Hochhuisje
- vanaf 17 april iedere maand een fietstocht, al dan niet met een thema.
Meer info over deze activiteiten vindt u verderop.
En verder: tijdens de laatste bestuursvergadering is besloten om te stoppen met de uitgave van Op
het Natuurpad en over te gaan op een Nieuwsbrief.
In de mededelingen van de redactie leest u hier meer over.
Dit was dus de laatste ‘van de bestuurstafel’ in deze vorm.
Namens het bestuur wens ik u goede feestdagen en een voorspoedig en natuurrijk 2018 toe.
Jetty Dorresteijn
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VAN DE REDACTIE
Met enige weemoed moet ik u mededelen dat dit de laatste uitgave van ‘Op het Natuurpad’ zal zijn.
Het bestuur heeft besloten dat, gezien de afgeslankte vorm waarin
onze vereniging door gaat, (= minder activiteiten = minder verslagen = minder kopij) en de beperkte beschikbare menskracht,
het beter is om te stoppen met deze uitgave. Bovendien is tegenwoordig heel veel educatieve informatie over de natuur op internet te vinden, veel meer dan wij u via ons clubblad kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwsbrief van ‘Nature today’
(www.naturetoday.com)
Al met al dus een alleszins begrijpelijk en verstandig besluit, te
meer daar u straks via een Nieuwsbrief - die naar behoefte zal verschijnen - over het
wel en wee van IVN Markelo op de hoogte gehouden zal worden.
Wij danken alle scribenten, fotografen, bezorgers, adverteerders en anderen die ons de
afgelopen jaren hebben geholpen en gesteund om ‘Op het Natuurpad’ 4 maal per jaar te
laten verschijnen. Het ga u goed!
Reijer Dorresteijn

VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden,
Voor de betaling van de contributie en donateurbijdrage
geldt de volgende regeling: bij hen die een machtiging
hebben afgegeven, zal omstreeks 30 januari 2018 de
contributie/bijdrage worden geïncasseerd.
De leden/donateurs die (nog) geen machtiging hebben
afgegeven, ontvangen eind januari een factuurtje om
het verschuldigde te betalen.
Nog even ter herinnering: de contributie bedraagt € 20,-, voor een huisgenootlid is dat €
10, -, terwijl de donateurbijdrage € 12,50 bedraagt. Van de contributies moet een (vrij
groot) deel aan de landelijke IVN-organisatie worden afgedragen.
Met vriendelijke groet,
Annet Eertink, penningmeester
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“Komt Niejoarwin’n”
Het bestuur nodigt hierbij alle leden en donateurs uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst.

Op vrijdag 5 januari 2018
Zoals gewoonlijk komen we in januari bijeen om elkaar een goed nieuwjaar toe te wensen en onder het genot van een drankje en een hapje gezellig bij te praten.
Vanaf 20.00 uur bent u welkom in ons Hochhuisje, W. Göttelaan 3, Markelo.
In verband met de organisatie is het prettig vooraf te weten hoeveel mensen er komen,
dus geef dit even vóór 3 januari door aan:
Marianne Ketting tel. 0547 361207 of via ivnmarkelo.secr@gmail.com

ACTIVITEITENKALENDER
DECEMBER 2017 – MEI 2018

Woensdagmiddag 28 december

Eindejaars Plantenjacht 2017.
Start 13.30 uur vanaf Markelo Toerist Info. Meer info: zie verder

Vrijdag 5 januari 2018

Nieuwjaarsbijeenkomst: vanaf 20.00 uur in het Hochhuisje.
Meer info: zie verder

Donderdag 8 maart

Lezing “Lentekriebels – de natuur bloeit weer op “
door Atze Oskamp.
19.30 uur in Het Beaufort. Meer info: zie verder

Donderdag 5 april

1e workshop : Kennismaken met wilde planten.
19.30 uur Hochhuisje. Meer info: zie verder

Dinsdag 17 april

Lente fietstocht. 13.30 uur vanaf Markelo Toerist Info
Zie ook onze website: www.ivn.nl/markelo
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Lentekriebels
– De natuur bloeit weer op Op uitnodiging van IVN Markelo komt bioloog Atze Oskamp op
donderdag 8 maart april 2017 een lezing houden over ‘Lente kriebels’
Na het succes van de lezing van vorig jaar over ‘Communicatie in de natuur’
heeft IVN Markelo opnieuw Atze Oskamp uitgenodigd een lezing te houden en dit
keer over
‘Lentekriebels - De natuur bloeit weer op‘
Heeft u begin maart ook weer zin in het voorjaar?
Kom dan naar deze lezing en geniet van alle wetenswaardigheden die verteld en
getoond worden van het ontluikende voorjaar.

Locatie: cultureel centrum Het Beaufort, Burg. Beaufortplein 1 7475 AG Markelo
Aanvang : 19.30 uur
Kosten (inclusief een kop koffie/thee): € 3 p.p.
Meer info : tel. 0548 362620
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WORKSHOPS ‘KENNISMAKING MET WILDE PLANTEN’

IVN Markelo is van plan vanaf volgend voorjaar (2018) 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/bloei-seizoen 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.
Plantenexpert is dhr. Wietze Boersma van KNNV en Nivon - Hengelo.
Duur van de workshop: ca. 2 uur. Men is niet verplicht om alle 4 workshops te volgen.
De startdatum wordt donderdag 5 april 19.30 uur in het Hochhuisje.
De andere data worden op de 1e avond in overleg worden afgesproken.
Deze data zullen in de periode mei-juni, begin augustus en eind september worden
gepland
Indien daar belangstelling voor is, kan een workshop gevolgd worden door een plantenexcursie.
Gedacht wordt dan aan een excursie in/op resp. Weldam, langs de Schipbeek, een waterwingebied en als laatste de Borkeld.
Speciale voorkennis van planten is niet nodig.
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. Kosten € 10,- of € 3,- per avond.
Opgave en info bij: Jetty Dorresteijn
tel. 0548 362620 of jetty.dorresteijn@concepts.nl
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VOGELCURSUS VOOR GEVORDERDE BEGINNERS

Van onze ‘naobers’ IVN Rijsen-Enter kregen we dit persbericht toegestuurd:
In februari en maart 2018 organiseert IVN afdeling Rijssen-Enter in samenwerking met de
Akker Noabers een vogelcursus voor gevorderde beginners.
Tijdens deze cursus willen we u graag helpen om een heel aantal vogelsoorten te leren herkennen. Denk aan: Dodaars, Oeverloper, Regenwulp, Boompieper, Blauwborst etc.
In vier cursusavonden hopen onze enthousiaste docenten Arie Langendoen en Theo Aarsen
u meer bekend te maken met een heel aantal vogelsoorten en willen ze u van alles vertellen
over deze soorten en hun leefomgeving.
De cursusavonden staan gepland op de donderdagavonden 1, 15, 22 feb. en 1 maart.
(Let op, 8 februari geen cursusavond)!
Deze avonden worden gehouden in het prachtige Akkerhus, Ypeloschoolweg 2B, Ypelo.
De avonden beginnen om 19:30 en duren tot ongeveer 21:30 uur.
Aansluitend op deze avonden staan veldexcursies op de volgende zaterdagochtenden gepland: 17/2, 14/4 en 21/4. Deze data onder voorbehoud i.v.m. weersomstandigheden
U kunt mee doen met deze cursus voor € 30,-. Hier zijn koffie en thee op de avonden en een
cursusreader bij inbegrepen.
Bewoners van de buurtschap Rectum-Ypelo en leden van het IVN ontvangen € 5,- korting op
de deelnameprijs.
Aan deze cursus kunnen maximaal 30 deelnemers meedoen. Wees op tijd met aanmelden,
want vol = vol!
U kunt u zich aanmelden voor deze cursus door een mailtje te (laten) sturen
naar: vogelcursusivnrijssen@gmail.com
We hopen dat u ook meedoet en met ons komt leren en genieten van alles wat langs vliegt
en vanuit boomtoppen zingt in uw eigen buurt!
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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

ESSEN IN DE KNEL

Z

oals ik beloofd heb in OHN 2017-nr. 3 zou ik wat
schrijven over de ziekte die de essen, niet alleen in
Nederland maar thans in heel Europa, bedreigt,
de essentaksterfte.
Er is al heel veel over geschreven en besproken in de media, maar ik zal proberen in het kort wat te schrijven hierover, niet wetenschappelijk bedoeld, maar
puur informatief zodat je als je zo’n es tegenkomt begrijpt wat er aan de hand is.
De ziekte werd het eerst waargenomen in de jaren ’90 van de vorige eeuw in Polen en in de Baltische
landen, maar blijkt afkomstig te zijn uit Azie. Men heeft toen lang gezocht naar de veroorzaker van
deze boomziekte. Met behulp van DNA – onderzoek blijkt de veroorzaker een schimmel te zijn:
het vals essenvlieskelkje (Hymenoscyphus pseudoalbidus).
Met schimmeldraden worden de houtvaten van takken verstopt waardoor ze afsterven.
Vooral onze gewone es (Fraxinus excelsior) is erg gevoelig voor deze aandoening.
Het beeld lijkt een beetje op de iepziekte. Bij de iepziekte worden ook de houtvaten verstopt, weliswaar niet door de schimmel zelf, maar door een afweermechanisme dat zijn eigen vaten afsluit/verstopt. Bovendien wordt de schimmel bij de iepziekte verspreidt door de iepenspintkever.
Bij de essentaksterfte vindt verspreiding plaats via sporen. In de periode juli tot en met september
vormt de schimmel kleine witte paddenstoeltjes op afgevallen bladstelen van geïnfecteerde bomen.
Deze paddenstoeltjes produceren sporen die met de wind worden verspreid en zo kunnen weer nieuwe infecties ontstaan, waarna de cyclus weer opnieuw kan beginnen.
Het paddenstoeltje heeft de naam Vals Essenvlieskelkje ( Hymenoscyphus pseudoalbidus) gekregen
omdat het als twee druppels water lijkt op het gewone, onschuldige Essenvlieskelkje ( Hymenoscyphus
albidus). Deze laatste komt algemeen voor in ons land en groeit eveneens op bladsteeltjes van afgevallen essenbladeren, maar leeft saprotroof (helpt bij de afbraak van dood materiaal).
Met het blote oog zijn de twee Essenvlieskelkjes niet van elkaar te onderscheiden. Onder de microscoop zijn minieme verschillen te ontdekken.
Verder is alleen door DNA-onderzoek vast te stellen met welk Essenvlieskelkje je te maken hebt.
Maar er is hoop.
In juni van dit jaar werd er een oproep gedaan om (via essentaksterfte.nu) aangetaste essen door te
geven en in welke mate ze waren aangetast. In september zijn uit die waarnemingen 74 gezonde
essen geselecteerd die tussen allemaal zieke essen stonden. Mogelijk zijn deze essen resistent en
worden nu voor nader onderzoek vermeerderd.
Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) hoopt voor eind 2018 tweehonderd van deze
gezonde bomen te verzamelen voor het behoud van de es.

Jetty Dorresteijn
Bronnen: Nature Today, Bomenbie.nl en WUR
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MISTLETOE: VERBINDT KERST MET OUD EN NIEUW

W

ie rond de Kerst een wandeling maakt in Zuid-Limburg, maakt een grote kans kennis te maken met een bijzondere plant. Het is een plant waarvan de meeste mensen wel eens de
naam gehoord zullen hebben, maar slechts weinigen de plant zelf gezien zullen hebben. Bedoeld wordt de Mistletoe.
Om de plant, die in het wild vrijwel uitsluitend in het
krijtdistrict van Limburg voorkomt, moet u uw wandeling plannen langs een rij populieren langs één van de
vele beken in het heuvelland, of uw route kiezen langs
een oude hoogstam appelboomgaard. U doet er ook
verstandig aan een verrekijker mee te nemen om de
gezochte plant, die het meestal wat hoger opzoekt, in
het vizier te krijgen

Groene takkenkluwen in boomkruinen
Als u aan deze voorwaarden voldoet, is de kans groot
dat u in de winterkale kruin van een populier of een
oude appelboom, een of meerdere takkenkluwens
ontdekt, die wel wat op vogelnesten lijken en wel in
het bijzonder op die van een roek, een lid van de
kraaienfamilie, die van gezelligheid houdt en graag in
kolonies broedt en ook graag in groepen foerageert op
akkers.
Als u zo’n warrige takkenbundel met behulp van uw verrekijker wat dichterbij haalt, zal het u opvallen,
dat de stengels zich telkens gaffelvormig vertakken en aan het einde van elke tak telkens twee tegenoverstaande langwerpige bladeren draagt, die groen van kleur zijn, net als de stengels. Het is vooral
die groene kleur die opvalt in een tijd, dat de meeste bomen en struiken hun bladeren kwijt zijn en er
kaal en naakt bij staan.
We hebben hier te maken met een plant, die zich als een struikje nestelt in de kruin van een populier
of appel en nog enkel andere boomsoorten, maar wel altijd in een boom die op een kalkrijke grond
groeit. Mistletoe kunnen we dus als een indicator voor kalkgrond beschouwen.
Mistletoe: een halfparasiet
Heeft de mistletoe een geschikte boom gevonden, dan dringt hij met zijn zuigwortels door de bast van
zijn onvrijwillige gastheer door tot in het jongste hout –
het spinthout – en tapt de houtvaten aan, waardoor de
boom water met daarin opgeloste voedingszouten vervoert, die hij met zijn wortels uit de grond heeft opgenomen en vervolgens naar de bladeren vervoert. Een deel
van die zouten eigent de mistletoe zich toe, om die te
benutten voor de opbouw van de voor zijn eigen leven
noodzakelijke bouwstenen zoals eiwitten.
De mistletoe is dus een parasiet, een woekerplant die een
deel van zijn voedsel onttrekt aan zijn waardplant. Maar
het is wel een bijzondere parasiet. Door het bezit van
bladgroen is hij namelijk in staat om met behulp van het
zonlicht uit water en koolzuurgas, dat hij met zijn bladeren
uit de lucht haalt, suiker en zetmeel te maken. De mistletoe is dus een halfparasiet, die slechts ten dele zijn voedingsstoffen van een ander levend organisme
betrekt.
Bloei en vruchtvorming
Bloeien doet de mistletoe ook en wel in maart en april met kleine groene bloempjes, die ofwel meeldraden bevatten of alleen in het bezit zijn van een stamper. De bloempjes zijn dus eenslachtig en
omdat zij niet gezamenlijk voorkomen op eenzelfde plant, maar gescheiden voorkomen op verschillende individuen van dezelfde soort, noemen we de mistletoe bovendien tweehuizig. De bloemen worden vanwege de nectar die ze bevatten, bezocht door vroeg in het seizoen vliegende bijen en vliegen,
die tevens voor de bestuiving zorgen.
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Die bestuiving mondt uiteindelijk uit in de vorming van vruchten bij de vrouwelijke planten. Die vruchten zijn witte, glanzende bessen, die slechts één zaadje bevatten, dat vrij groot is en ingebed is in een
heel kleverig en slijmerig vruchtvlees.
Mistletoe: een plant met vele namen
We hebben tot nu toe slechts van “Mistletoe” gesproken, wat eigenlijk de Engelse naam is van de
plant. Gelukkig heeft de plant ook een paar onvervalste Nederlandse namen, namelijk “Maretak” en
“Vogellijm”. De eerste naam zal ons een beetje vreemd in de oren klinken. Want wie weet tegenwoordig nog wat een “mare” is?
Wat de Maretak met heksen heeft
Een mare is een oude naam voor een heks en wel een hele nare, boosaardige heks die de mensen in
hun slaap overvalt en hen een angstaanjagende droom bezorgt. Zwaar vervormd vind je deze naam
nog terug in het woord “nachtmerrie”. In sommige streken van Duitsland gold de maretak, die in
Duitsland officieel “Mistel” heet, juist als een middel om heksen te bestrijden. Een takje van de plant
in huis of in de stal opgehangen, was voldoende om heksen op de vlucht te jagen. Misschien heerste
dit bijgeloof ook wel bij onze voorouders en deed de naam maretak ontstaan.
Ook dacht men vroeger wel dat de heks na haar nachtelijke omzwervingen in een boomkruin zou
hebben geslapen. Op zo’n plek zou dan naderhand een maretak zijn ontstaan. In Zuid-Limburg
spreekt men hier en daar nu nog van “Heksennesten” wanneer men het over de maretak heeft.
Om de naam “Vogellijm” te verklaren moeten we aandacht besteden aan de inhoud van de bessen
van de plant.
Bessen in trek bij vogels

groeien tot een nieuwe plant.

Hierboven vertelde ik al dat de bessen erg kleverig zijn. Desondanks
worden ze wel door vogels gegeten en wel in het bijzonder door lijsters. Onder die lijsters is er één, die zelfs in het Engels en Duits naar
onze plant genoemd is, namelijk de soort die wij in het Nederlands de
Grote Lijster noemen en waaraan de Engelsen de naam “Mistle
Thrush” gegeven hebben en onze Oosterburen “Misteldrossel”.
Als zo’n lijster zich tegoed doet aan de bessen van de maretak is de
kans groot, dat hij wat van dat kleverige slijm aan zijn snavel krijgt.
Als hij dan probeert dat lastige goedje kwijt te raken door zijn snavel
langs een tak te wetten, af te strijken dus, bestaat de kans dat met
dat slijm ook een zaadje aan de tak wordt afgestreken, dat door de
kleefstof in het slijm blijft plakken en daar als alles meezit kan uit-

Bessen: een gevaar voor vogels
Door die kleefstof kunnen de bessen ook noodlottig worden voor de vogels, die ze eten. De oude Romeinen wisten dat al. Van één van hun schrijvers is namelijk de uitspraak “Ipso sibi avis morit”
bekend, wat zoveel betekent als: “De vogel poept zijn eigen ondergang”. Het was de Romeinen al
bekend, dat van de kleverige inhoud van de bessen een heel krachtige lijmsoort gemaakt kon worden.
Met die lijm werden dan takjes bestreken waarmee vogels gevangen werden, die er aan bleven vastkleven. Ook in ons land waren vroeger zgn. sijsjeslijmers actief, die op die manier zangvogels vingen
die als kooivogels werden verkocht op de beruchte vogelmarkten. Dat is tegenwoordig gelukkig bij de
wet verboden, ook al zal het hier en daar nog wel eens heimelijk gebeuren.
Maretak in hoge ere bij de Kelten
Een bijzondere verering genoot de maretak bij de Kelten. De priesters van de Kelten – de Druïden –
kenden niets heiligers dan de maretak en dat gold vooral voor een maretak die op een Wintereik
groeide, een boom die bij dit volk ook zeer vereerd werd. Zij beschouwden alles wat op deze boom
groeide als een geschenk van de hemel. Dat gold dus ook voor de Eikenmisteltoe, die door de wetenschap als een afzonderlijke zeldzame ondersoort wordt beschouwd. Bij het vinden van zo’n bijzondere
maretak werd hij met bijzonder ceremonieel vertoon verzameld. Een druïde, gekleed in een witte
mantel klom in de uitgekozen boom en sneed met een gouden sikkel de begeerde plant af, die vervolgens in een smetteloos wit linnen kleed werd opgevangen. Mocht de afgesneden maretak zo maar op
de grond terechtkomen, dan zou hij zijn bijzondere kracht verliezen. Ter afsluiting van dit feest werden twee witte stieren geofferd voor de heilige eik, waarop de nog heiliger maretak was gegroeid.
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De krachten, die de afgesneden maretak bezat, werden dan onder meer gebruikt als middel om onvruchtbare dieren vruchtbaar te maken en als geneesmiddel voor alle door giftige stoffen veroorzaakte
ziekten. En daartoe werden de meest uiteenlopende kwalen gerekend o.a. vallende ziekte.
Mistletoe: wat betekent de naam?
Van de Kelten keren we nog even terug naar Engeland, waar de naam Mistletoe vandaan komt. De
naam Mistletoe is een samenstelling van twee Angelsaksische woorden, namelijk het woord “mistle”,
dat mest betekent en het woord “tan” waarmee een twijg of takje wordt bedoeld. Vrij vertaald betekent mistletoe dus: met vogelpoep besmeurd takje.
Uit Engeland stamt ook de gewoonte om met Kerst een bosje Mistletoe-takjes op te hangen in de
deuropening of een andere veel belopen plaats, waar meisjes, wanneer ze onder zo’n bosje doorliepen dan ongestraft gekust mochten worden. Die kus moest dan de wens tot geluk in de liefde tot
uitdrukking brengen. Deze gewoonte, die waarschijnlijk een Keltische oorsprong heeft, is via de filmindustrie ook overgewaaid naar Amerika, maar is in ons land m.i. nooit erg populair geweest en heeft
met het echte kerstgebeuren m.i. ook weinig te maken.
In Frankrijk daarentegen speelde de Maretak juist een grotere rol bij de viering van Oud en Nieuw. In
sommige streken trokken op het platteland in die tijd groepen kinderen langs de huizen onder het
roepen van “Au gui, l’an neuf” (Maretakken voor het Nieuwe jaar), bedoeld als gelukwens voor Nieuwjaar. ‘Gui’ is namelijk de Franse naam voor Maretak.
Ik sluit me graag bij die Franse kinderen aan en wens alle lezers van mijn artikeltjes over de natuur
veel plezier bij het lezen ervan en veel prettige natuurbelevenissen in het komende jaar.
Gerard van de Burgt
(tekst en tekening)

SPELDENPRIKZWAM
Op één van de excursies van de paddenstoelenwerkgroep IVN Hellendoorn-Nijverdal
kwamen we deze ‘schattige’ speldenprikzwammetje (Poroni punctata) op een oude hoop
paardenmest tegen.
Heel apart en wel bijzonder. Ik kreeg deze mooie foto van ‘collega’ Anny Alferink en mag
deze met jullie delen.
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VOOR U GELEZEN
In ´Het verborgen leven van bomen´ deelt boswachter Peter
Wohlleben zijn diepe liefde voor het bos en bomen. Hij verteld fascinerende verhalen over de onverwachte vaardigheden van bomen en verklaart de verbazingwekkende processen van leven, dood en wedergeboorte die hij heeft waargenomen in de bossen. Want net als menselijke families wonen
bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en ondersteunen ze elkaar in de groei. Zo delen ze onder meer voedingsstoffen met elkaar en creëren ze een ecosysteem dat de gevolgen van extreme hitte of kou voor de
hele groep vermindert.
Als gevolg van dergelijke interacties kunnen bomen in een
familie of groep heel oud worden, in tegenstelling tot alleenstaande bomen die het vaak moeilijker hebben.
Op basis van baanbrekende nieuwe ontdekkingen presenteert Wohlleben op opwinnende wijze de wetenschap achter
het verborgen en onbekende leven van bomen.
En zo betreden we een compleet nieuwe wereld.
Peter Wohlleben (1964) studeerde bosbouw en werkte meer dan 20 jaar bij bosbeheer
in het Rijnland. In 2006 nam hij ontslag om zijn ideeën over ecologie in de praktijk te
brengen, en werd boswachter van een gebied van 1200 hectare in de Eifel. Hij heeft inmiddels meerdere boeken over het bos, dieren en natuurbehoud geschreven.
Gebonden: € 19,99

Tuinvogeltelling viert een feestje!
Op 27 en 28 januari 2018 vindt de feestelijke 15e editie van de Nationale Tuinvogeltelling
plaats. Iedereen kan meedoen en het is leuk om een half uurtje te tellen.
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Met de tips en aanbiedingen van Vogelbescherming bent u goed voorbereid op al het
moois in uw buurt. Hebt u tijdens de telling een vogel niet herkend? Geen probleem. U
kunt ook niet-herkende vogels doorgeven. Of bel ons tijdens het weekend. We zitten met
een heel team vrijwilligers klaar om u verder te helpen. Ook op werkdagen kunt u terecht
met al uw vogelvragen.
Geniet dus mee van de 15e Nationale Tuinvogeltelling en meld u nu vast aan!

**********************
Download de handige Tuinvogel app:

Tel tijdens de Nationale Tuinvogeltelling en herken gemakkelijk uw tuinvogels.
Geschikt voor Android en iPhone.

MUTATIES
Opgezegd:
dhr. H. Leeftink
fam. Altena, het Overveen, Rijssen
dhr. H. Ruiterkamp
mevr. R. Grimme
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