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MEIJEL HEEFT EEN BIJENOASE
De bijenoase is klaar en de bloemen beginnen bij dit
schrijven net te bloeien. Al met al is het een behoorlijke klus
geweest om alles zo ver te krijgen dat dit er was en dat alle
activiteiten die er aan gekoppeld waren uit te voeren.
Het initiatief is uitgewerkt door Plattelandscoöperatie.
Netwerk Natuur en recreatie Dorpsoverleg Meijel, IVN
afdeling Meijel en Chris Strijbos Bijenbestuiving voerden het
uit. De gemeente Peel en Maas stelde een perceel en zaad
beschikbaar. De provincie een insectenhotel en de
leerkrachten van de basisschool “Den Doelhof” maakten er
een leerproject van voor de kinderen van groep 5 en 6.
Op 10, 11 en 14 april gaan de kinderen groepsgewijs naar
Chris Strijbos Bijenbestuiving. De kinderen maakten hier
kennis met de honigbij en met het werk van de imker.
Ze hebben een bijenvolk bekeken met koningin en
werkbijen, de kinderen ervoeren hoe honing gemaakt werd
en leerden hoe je voorkomt dat je gestoken wordt.
Jan Slaats (IVN) vertelde over de solitaire bij, de bij zoals ze
die kunnen waarnemen in de natuur. Dit gebeurde bij de
imker, gebruikmakend van een diashow met sprekende,
zoemende beelden. Het project is ontstaan omdat het niet
goed gaat met de bijen en andere bestuivers in ons land.
Limburg had zelfs met ruim 25 % wintersterfte veruit het
hoogste sterftecijfer van bijen in Nederland. Ongeveer 80%
van de planten is afhankelijk van bestuivingen; het wegvallen van bestuivers kan grote gevolgen hebben voor de
wereldwijde voedselproductie. Het doel van dit project is
tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de
‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het
creëren van een geschikt habitat voor bijen (en andere
bestuivers). De kinderen van groep 5 en 6 van basisschool
“Den Doelhof” Doelhof werken mee aan het project Bijeen
voor Bijen, een initiatief van de Provincie Limburg.
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Het gaat niet goed met de bijen en andere bestuivers in ons
land. Limburg had zelfs met ruim 25 % wintersterfte veruit
het hoogste sterftecijfer van bijen in Nederland. Ongeveer
80% van de planten is afhankelijk van bestuivingen; het
wegvallen van bestuivers kan grote gevolgen hebben voor
de wereldwijde voedselproductie. Het doel van dit project is
tweeledig: enerzijds bewustzijn creëren binnen de
‘gemeenschap’ over het belang van bijen, anderzijds het
creëren van een geschikt habitat voor bijen
(en andere bestuivers).
Het bijenhotel werd als bouwpakket afgeleverd en is in
Truijenhof in elkaar gezet. Ruime tijd voor de opening van
de Bijenoase is het bijenhotel geplaatst, samen met het
informatiebord. Hiermee was de zaak nog niet af.
Het bijenhotel moest ook nog ingericht worden. De spullen
voor de inrichting waren deels meegeleverd en moesten
deels zelf verzameld en/of gemaakt worden. Dit vrijwel
geheel door het IVN verzorgd. Alleen bij het vervoer en het
plaatsen is er ondersteuning verleend door het
dorpsoverleg.
Zoals eerder is gezegd hebben de kinderen van groep 5 en
6 van de lagere school een bezoek mogen brengen aan de
imker waar ze het werk van een imker uitgelegd kregen en
het verschil in het leven van de verschillende soorten bijen
te horen kregen. Bijen en hommels leven in een sociale
staat met koningin, werkster en dar. De solitaire bijen
hebben meestal alleen een nest en dan is er geen rolverdeling mogelijk. Verder werd nog ingegaan op wat bestuiven
van planten is en op welke manier de verschillende bijen
stuifmeel verzamelen. Dit gebeurde in groepen van
12 kinderen. In totaal zijn er 3 dagdelen kinderen op bezoek
geweest bij de imker om de verhalen te horen en te zien.
Ieder dagdeel waren er twee klassen, die ook nog eens in
twee werden gesplitst. Ieder verhaal is dus 12 keer opnieuw
verteld.
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Voor de opening werd ook nog Radio Peel en Maas bezocht
om meer publiciteit te geven aan het project. Hierdoor heeft
heel de gemeente Peel en Maas, voor zover die naar Radio
Peel en Maas luisteren, kennis kunnen maken met dit mooie
project.
Na dit gedeelte kwam de opening van de bijenoase aan de
Berkenheg. Voordat er iets gezaaid kon worden, moest het
land nog eerst bewerkt worden. Dit heeft Wim Verdonschot
gedaan. Voor het zaaiklaar was is Wim vier keer moeten
komen. Dit was nodig omdat er in de grond van het perceel
een dik wortelpakket zat aan de planten die er groeiden.
De laatste keer werd de grond nog een keer gefreesd om
nog wat vochtige grond boven te krijgen bij het inzaaien
omdat het al weken veel te droog was geweest.
Bij de opening zelf werd de akker eerst een stukje ingezaaid
door de mensen van de Provincie en van de gemeente,
waarna de kinderen van groep 5 en 6 de rest hebben
ingezaaid. Hiervan is een filmreportage gemaakt door
Radio Peel en Maas en is ook uitgezonden.
De droogte na het inzaaien heeft niet bijgedragen een goede opkomst van het zaad. Waarschijnlijk zijn er een aantal
soorten die in het mengsel zaten, niet uitgekomen. Toch
staat er momenteel zoveel op dat het er waarschijnlijk toch
bloemenrijk was.
Het bijenhotel heeft inmiddels al een flink aantal bewoners
en bij de bijenoase staat ook een bijenvolk van
Chris Strijbosch.
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REEWILDTELLING 2017 WATERBLOEM

Op donderdagavond 23 maart,vrijdagmorgen 24 maart en
vrijdagavond werd weer de reewildtelling 2017 gehouden.
Totaal deden 40 personen mee aan de
ree wildtelling,verdeeld over 11 telploegen.
Van de 40 personen,waren er 17 onafhankelijke tellers,
en 23 ontheffinggebruikers.
Ook 3 dames maakte deel uit van de tellers.
Donderdagavond,moest men aanwezig zijn om
17:30 uur,Na uitleg konden we om 18:00 uur vertrekken,
in 11 groepen verdeeld. Elk naar zijn eigen telgebied,ieder
met een kaart van zijn gebied.
Rond 20:00uur waren we weer terug bij Wetemans.
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Vrijdagmorgen waren we weer aanwezig om 05:30 uur.
Na een kop koffie,die werd ingeschonken door niemand
minder,dan Truus Wetemans zelf, en dat om die tijd, zowat
midden in de nacht.
We vertrokken weer voor de 2de telling.
Deze duurde tot ongeveer 09:00uur.
Na een kop koffie, en een broodje gingen we weer
huiswaarts.
Vrijdag avond was weer de laatste telling.
Om 17:30 uur weer verzamelen,en om 18:00uur weer op
pad. Zo rond de klok van ongeveer 20:00 uur weer terug
naar Wetemans,voor de eind uitslag van de
3 tellingen. Bij 2 van de 3 tellingen ,moesten we ook de
vogels tellen, zoals kraaien, duiven, fasanten, patrijzen, e.d.
In de 3 tellingen,hadden we er in totaal gezamenlijk,
300 geteld, waarvan 54 stuks geiten, 94 stuks bokken, en
52 stuks niet aangesproken.
De 52 niet aangesproken,zijn reeën, waarvan het geslacht
niet bepaald kon worden, en dit is meestal omdat we ze van
te veraf zien, en daardoor het geslacht niet kunnen bepalen,
op die afstand.
Na de telling hadden we nog de mogelijkheid, om op de
fotocamera van een van de dames, een tiental wilde zwijnen
te bekijken, die ze tijdens de telling hadden gezien.
Wel een mooie waarneming.
Al met al weer een mooie telling van 2017.
Jac. Beijers
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ZEER ZELDZAME VLIEG IN HET MOLENTJE
Soms lacht het
geluk je toe. Ben je
aan het zoeken
naar zweefvliegen
die voornamelijk
afkomen op bomen
die beschadigd zijn
en sap lekken.
Niet voor niets
heten deze zweefvliegen sapzweefvliegen. Zo’n boom
staat toevallig ook
in het Molentje
langs de beek die
van het Kanaal van Deurne naar de Astense Aa loopt, vlak
bij de Vuurlinie. Het is een Ratelpopulier. Twee stammen
zijn uit elkaar gegroeid en zijn ingescheurd. Hiervan hebben
al verschillende insecten geprofiteerd, gezien het aantal
boorgaten dat in de bast aanwezig is, en waar het
rottingsproces verder gaat. Ergens zit de beschadiging ook
nog in het levend
weefsel want de boom
lekt vloeistof die
eigenlijk voor de
bladeren bestemd is.
Deze vloeistof rot op
de boom en levert een
soort blubber op die
langs de scheur naar
beneden stroomt.
Deze vloeistof is blijkbaar in trek bij diverse
insecten waaronder de
gezochte sapzweefvliegen.
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Op de boom blijkt
inderdaad een van de
sapzweefvliegen te
zitten, namelijk de
gedeukte sapzweefvlieg.
Een soort die je al niet direct overal kan aantreffen.
Bij de sapzweefvlieg in de
buurt zit een ander
wespachtige vlieg en nog
een Gewone kopermantel
(ook een zweefvlieg). In
eerste instantie leek het een Normale fopblaaskop.
Bij het fotograferen van het beest lijkt er voor mijn gevoel
toch iets niet te kloppen en ik maak voor de zekerheid nog
wat extra foto’s. Mijn auto stond toevallig 10 meter van de
bewuste boom geparkeerd. Omdat er wat “vreemds” aan
het beest was, wilde ik ter plekke weten wat ik nu
gefotografeerd had. Wat tegenwoordig kan, en wat vroeger
helemaal niet ging, is dat je zaken ter plekke op kan
zoeken op internet. Dan blijkt dat het niet om de normale
fopblaaskop gaat
maar om een
mannetje van de
Grote Fopblaaskop
die in Nederland
maar zeer zelden
wordt waargenomen.
Het verschil
tussen beide
soorten zit
bijvoorbeeld in
de bouw van de
antennen.
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Bij de Gewone
fopblaaskop staan
de twee antennen
op een steeltje en
bij de grote
fopblaaskop is dit
niet het geval. Dit
betekende dat ik
nog een keer ben
teruggegaan om
nog extra foto’s te
maken. In de loop
van de tijd ben ik
nog op gezette
tijden gaan kijken
of de Grote
fopblaaskop nog steeds op de plek was omdat in de
literatuur staat dat de Grote fopblaaskop langer (3 dagen)
op een plaats kan verblijven. Dit bleek inderdaad het geval
te zijn (op het moment van schrijven) want gedurende
minimaal 21 dagen bleek het (of een) mannetje op de boom
aanwezig te zijn. Bij een bezoek was er ook nog een
vrouwtje aanwezig
dat bezig was met
het leggen van
eitjes. Ook dit kon
fotografisch
vastgelegd worden.
Het leverde een
unieke waarneming
en een leuke serie
foto’s op van vliegen
die leven van of bij
“lekkende” bomen.
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HOMMELS GOEDE BESTUIVERS

De hommels vormen een zeer homogene en talrijke
onderfamilie van de familie van de honingbijen. In Europa
komen meer dan 30 soorten hommels voor. Alle hommels
worden gekenmerkt door een stevige lichaamsbouw en een
zeer dicht pelsachtige beharing. Waardoor in de koude de
warmte die ontstaat bij het vliegen zeer goed behouden kan
worden. Hierdoor zijn hommels in staat te vliegen wanneer
het voor andere bijen nog veel te koud is. Van hommels,
is door hun variatie in kleuren, vaak slecht mogelijk om de
juiste naam bij het dier te krijgen. Hommels zit in de familie
bij de honingbijen. Kenmerkend voor deze familie is het
pollenverzamelapparaat. Dit bestaat bij deze soorten op een
borstel op het eerste voetlid van de achterpoten en een
korfje op de buitenzijde van de schenen van de achterpoten.
Het korfje bestaat uit een glad deel dat zijdelings is
omgeven door gekromde borstelharen.
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Afgezien van de hommels uit het geslacht van de
koekoekshommels, leven deze insecten in gemeenschap.
In een ‘hommelvolk’ kun je drie verschillende hommels
onderscheiden, die verschillen in vorm, kleur en grootte.
Dit zijn de koningin, de werksters en de mannetjes.
De koninginnen en de werksters hebben antennen van
12 segmenten en een angel; de mannetjes hebben
antennen van 13 segmenten en geen angel.
De koninginnen en de werksters hebben bovendien
stuifmeel korfjes aan hun achterpoten. Deze insecten
vormen geen permanente volken; ieder jaar worden er
nieuwe kolonies gesticht door de nieuwe koninginnen die
overwinterd hebben. Het nest van hommels wordt
ondergronds gemaakt of ligt net onder de oppervlakte of
vlak boven de bodem, in een graspol, in het mos, in een
muurtje enzovoort. Nadat de koningin een plekje heeft
gekozen, tast ze wat stuifmeel op, legt er een ei op en
maakt een soort pot van was, waarin ze nectar doet. De
was die nodig is voor de bouw van de honingpotten en
broedcellen worden aangemaakt door klieren op de
buiksegmenten van het achterlijf. De koningin brengt in
haar eentje de eerste werksters groot, maar al gauw nemen
deze de opvoedende taak van haar over en legt zij alleen
nog maar eieren. De jonge koninginnen en de mannetjes
verschijnen in de zomer. In de herfst sterft de kolonie, met
uitzondering van de bevruchte jonge koninginnen die
overwinteren.
De soorten van het geslacht dat vroeger Psithyrus
(koekoekshommels) heette, maken geen nest, hebben geen
werksters en laten de zorg voor hun kroost over aan andere
werksters uit de familie Bombus (Hommels).
De koekoekshommels zijn inmiddels door de wetenschap
verhuisd naar de familie Bombus en hebben dus nu allemaal
een andere latijnse naam, want de latijse naam bestaat uit
een familienaam en een soortnaam (2 delen dus).
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Hommellarven eten nectar en stuifmeel. Hommels spelen
een zeer belangrijke rol bij de bestuiving van fruitbomen,
klaver, wikke en tal van andere planten, zoals braam,
framboos en bosbes.
Een van de bekendste hommels is de Aardhommel die
vrijwel in iedere tuin te vinden is in het voorjaar en
gedurende de zomer. De aardhommel lijkt zo veel op de
Kleine aardhommel dat het heel moeilijk is beide soorten uit
elkaar te houden. Het wijfje is 20 tot 24 mm lang, het
mannetje 18 tot 20 mm. Deze bommel is vrijwel overal
algemeen. Ze komt voor in bossen, weiden, velden en tuinen. Ze ook een van de vroegste; de wijfjes die overwinterd
hebben, komen eind maart al te voorschijn, mits het
zonnetje schijnt. De wijfjes en de man netjes van de nieuwe
generatie vliegen vanaf eind juli en tot eind oktober kun je
de mannetjes nectar zien verzamelen. De aardhommel
bezoekt bloeiende fruitbomen, frambozen- en (bos)
bessenstruiken, klaver, akelei, dovenetel, salie en distels.
De dracht van bosbessen en rode bessen hangt mede af van
het aantal aardhommels. Deze bommel maakt haar nest
diep in de grond, op ruim een meter soms. Vaak maakt ze
gebruik van een verlaten gang van een bosmuis of een mol.
Het nest wordt bekleed met mos en droog gras.
Het is beschut tegen nacht vorst, die een groot gevaar
vormt voor de kolonies van andere hommels.
In een nest komen circa 500 aardhommels voor,
wat in verhouding met andere soorten hommels heel veel is.
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DE OTTER MOGELIJK TERUG IN LIMBURG?

De otter is terug in Nederland en langzaam breidt hij zich
uit, zij het uitgezet of via migratie vanuit de huidige bezette
gebieden of uit het buitenland. Omdat de otter aan de top
van een voedselketen staat is de otter een goede
milieu-indicator. De otter is dus de spiegel van de
leefkwaliteit van de omgeving waarin hij voorkomt of niet
voorkomt. Nog zo’n 150 jaar geleden was de otter overal in
Nederland te vinden aan de oevers van rivieren, vaarten en
sloten. In die tijd werd de otter, net als vandaag nog met
vele dieren aan de top van de voedselketen, gezien als een
concurrent en met name de vissers dan. Ook zijn warme
pels was een van de redenen waarom de otter bejaagd
werd. De eeuwenlange achtervolging resulteerde dan ook in
het bijna verdwijnen van de otter uit Nederland.
In 1941 waren er nog maar 30 tot 40 otters over in
Nederland en werd de jacht uiteindelijk gesloten waardoor
de stand weer langzaam steeg tot zo’n 300 exemplaren.
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Na 1965 ging de stand weer snel achteruit. in 1983 werd de
laatste otter met jongen gesignaleerd en in 1988 werd de
“laatste” waarneming gedaan. Hierna bleef het een tijd stil
rond de otter. Hierna is de otter in 2002 weer uitgezet en de
populatie wordt zeer langzaam groter. De otter is nu te
vinden op plaatsen boven de grote rivieren.
Langzaam doordat er een grote sterfte is op wegen omdat
de otter regelmatig verkeerswegen oversteekt. Jaarlijks
wordt 25% van de otters overreden.
Het verdwijnen van de otter werd hoofdzakelijk veroorzaakt
door verlies aan woongebieden, door ontginningen,
droogleggingen van moerassen, normalisaties en
kanalisaties van beken, versnippering van het woongebied.
Later kwamen de milieuvervuiling er nog bij, met name
PCB’s (polychloorbifenylen) die opgenomen werd met de vis
bleek een slopende vergiftiging. De toename van het
verkeer in die periode veroorzaakte een toenemend aantal
verkeersslachtoffers, voor rustverstoring en door de bouw
van wegen voor verdere versnippering. Dit betekende dat
voor het terug krijgen van de otter niet met een maatregel
volstaan kon worden maar dat het geschikt maken van
Nederland bestond uit vele samenhangende maatregelen
zoals verbeteren van de waterkwaliteit, verwijderen van
vervuild slib, het opnieuw aaneensluiten van versnipperde
gebieden, het verbeteren van het beheer van wateren
(oeverbeheer, visbeheer waaronder creëren van
paaimogelijkheden) en terugdringen van de recreatie op de
gevoelige plaatsen. Een aantal van deze maatregelen lijken
bij ons in de buurt, met name het kanalencomplex rond de
Deurnese Peel, weer geschikt te hebben gemaakt voor de
otter want hij is er weer gesignaleerd. Echter een
waarneming betekent nog niet dat we een compleet leefgebied voor de otter hebben, maar betekent mogelijk wel dat
dit gebied een potentieel leefgebied is.
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In een deelrapportage over de groene Maas in Limburg is
een rapportage gedaan van leefmogelijkheden van de otter
in Limburg. In dit werk wordt dit gebied dat via waterwegen
met de Maas is verbonden niet genoemd. Laten we hopen
dat de otter nu of later in dit gebied weer zal inburgeren.
Er zijn legio mogelijkheden om in het gebied te komen, die
echter op veel plaatsen enorm verbeterd zouden kunnen
worden. Dus ook in onze buurt nog veel werk om de
ecologische hoofdstructuur van een papieren structuur tot
wegen voor de natuur te maken. Dit laatste geldt niet alleen
voor de otter maar ook voor andere zoogdieren die last
hebben van versnippering van leefgebieden door
infrastructuur, zij het verkeer- of waterwegen.
Afgelopen tijd is er weer een discussie over de otter in
Limburg. Enerzijds omdat in Weeze (Duitsland) er een
doodgereden otter is gevonden. Dit betekent dat de otter op
eigen kracht vlak bij Limburg is. Anderzijds is er nog de
discussie om weer otters uit te zetten in Limburg.
Na het experiment met de bever, met gevolgen die van te
voren niet helemaal over zien zijn, is dit momenteel iets
waar iedereen terughoudend is. Maar als hij uitgezet zou
worden en de otter zou vanuit de Maas de beken gaan
bezetten zal gauw blijken dat de infrastructuur van de
waterwegen en de verkeerswegen niet op elkaar zijn
afgestemd. Dit betekent dan vervolgens weer acties van
die organisaties die de
wegen of de waterwegen beheren. De discussie volgt dan
vanzelf weer. Als ze niet worden uitgezet, zullen ze Limburg
waarschijnlijk ook wel vanzelf bereiken alleen dan wat later
in de tijd. Daarna volgt de discussie waar we het hiervoor
over hadden. Laten we ons maar verrassen door de natuur.
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STUIFZAND EEN VERDWIJNEND LANDSCHAP
Stuifzanden zijn in onze streek een bijna verdwenen
landschapstype. Alleen in Budel in de militaire oefenterreinen en op de Strabrechtse Heide zijn nog levende
stuifzandgebieden. Alhoewel in Budel de vraag is of er nog
stuifzand blijft nadat de militairen dit gebied niet meer
gebruiken om te oefenen. Toch is dit type landschap bij ons
in de streek in het verleden veel voorgekomen. In eerste
instantie is vrijwel heel Zuid Nederland een stuifzandgebied
geweest. Dit zand is afkomstig uit de Noordzee die in
ijstijden voor een groot gedeelte droogvalt door de
zeespiegeldaling. Na de ijstijden is Nederland steeds bedekt
geraakt met bossen omdat het klimaat dan voldoende warm
en nat is voor bomen. Echter met het verschijnen van de
mens zijn er weer veranderingen in het landschap
opgetreden waardoor het landschap kon gaan stuiven.
Deze stuifzanden zijn ontstaan doordat de mensen de
bossen gingen omvormen in akkers en groenden waarop het
vee kon grazen. Aangezien de zandgronden die in onze
streek aanwezig zijn vrij mineraalarm zijn, worden de
gronden vrij snel overbegraasd en krijgen we dat de bomen
verdwijnen en de heide gaat groeien. Ook de akkers worden
al vrij snel voedselarm doordat de mens met de oogst van
granen ook de mineralen meeneemt uit de grond.
Mensen hebben al vrij vroeg ontdekt dat op plaatsen waar
de grond waar dierlijke mest op kwam beter vruchtbaar
bleef. Door nu de uitwerpselen en de urine van dieren te
verzamelen, bijvoorbeeld in een potstal, kon een beperkt
gedeelte van de grond in de toestand gehouden worden dat
er veldvruchten op geteeld konden worden. Voor een potstal
hadden de mensen echter geen stro om het mest in op te
vangen omdat het stro dat vrijkwam een te kostbare
grondstof, voor het maken van daken, muren en bijenkorven, was. Om de dieren toch droog te leggen in de stal
werden op de heide plaggen gehaald die in de stal werden
gebruikt.
18

Zo ontstond een twee gedeeld landschap van akkers, waar
mineralen naar toe gingen, en de heide, waar de mineralen
weggehaald werden. De mineralen uit de heide verdwenen
enerzijds met de plaggen en anderzijds door de begrazing
van het vee. Wanneer een heide te zwaar belast werd,
doordat er teveel mensen in de buurt woonden die er gebruik van maakten, kreeg deze niet meer de kans om zich
te herstellen. Op dat moment kreeg de wind weer vat op het
zand en ontstonden er stuifzandgebieden. Wanneer het
stuifzand de akkers onderstoven werd het landschap voor
de mens onbewoonbaar omdat er geen voedsel meer
geteeld kon worden. Om deze reden zijn er in de streek in
de diverse gemeenten al regelingen gemaakt om te
voorkomen dat de gebieden overbelast zouden worden en
gingen stuiven. Ondanks deze regelingen zijn toch in het
verleden diverse gebieden gaan stuiven. Dit is nog steeds
terug te vinden in het landschap. Om dit te zien moeten we
nu echter niet meer in de open vlakten gaan kijken maar in
de grove dennenbossen die bij ons in de buurt liggen.
De stuifzanden zijn namelijk in begin van de twintigste eeuw
meestal ingeplant met grove dennenbossen. De grond onder
deze bossen is meestal niet geëgaliseerd en daardoor is het
stuifprofiel nog steeds terug te vinden in deze bossen.
Ook in Meijel zijn deze stuifzanden nog wel terug te zien in
het Startebos en in de Simonshoek. Dit zijn niet toevallig de
gebieden die het dichtst in de buurt van de kern van Meijel
liggen, vroeger was buiten de kern nauwelijks bebouwing,
en daardoor het meest gebruikt werden. De duinen die nog
in de bossen liggen blijken niet in willekeurige richting te
liggen.

Paraboolvorm stuifduinen
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De richting van de duinen ligt loodrecht op de richting van
de overwegend zuidwestelijke wind. De duinen hebben een
speciale vorm, de paraboolduinen, door de wind.
De huidige stuifzanden zijn niet meer het gevolg van voedselarmoede of door overbegrazing maar door andere milieuinvloeden. In Budel bleven de stuifzanden er doordat dit
gebied wordt gebruikt als militair oefenterrein waardoor de
begroeiing vaak beschadigd wordt. Verder is er nog de
zinkfabriek. Deze fabriek heeft jarenlang zware metalen
uitgestoten in de omgeving uitgestoten die giftig zijn voor
plant en dier. Ook hierdoor is het moeilijk voor de vegetatie
om zich te herstellen. Het voorkomt echter ook dat er de
rijke korstmosvegetatie die deze gebieden kenmerkte kan
ontstaan. Voor dit gebied is het afwachten wat er gebeurd
nu zowel de milieubelasting door de zinkfabriek als de
oefenintensiteit van de militairen afneemt.
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Op de Strabrechtse Heide is een stuk vergraste heide
ontdaan van zijn begroeiing en is het gebied weer
overgeleverd aan de wind. Verder is na de brand een veel
groter stuifzandgebied gemaakt. Het is de vraag of dit
grotere gebied zich zelf in stand kan houden. Nu wordt nog
regelmatig een cultivator ingezet om voorkomen dat de
vegetatie zich vestigd in het stuifgebied.
Ook hier kan het milieu een grote invloed hebben op de
ontwikkeling van het gebied. Hier is het de stikstof die in
het gebied valt die helpt om het gebied weer snel te laten
begroeien. Door de overmatige beschikbaarheid van stikstof
kan de spaarzame begroeiing die in zo’n gebied groeit toch
weer snel een hoeveelheid organisch materiaal maken dat
vervolgens weer wordt omgezet in humus. Dit humus houdt
vervolgens weer water vast en maakt het voor andere
planten weer mogelijk in het gebied binnen te dringen en
daardoor de stuifzanden weer vast te leggen.
Doordat je weet waardoor stuifzanden gevormd zijn kan je
ook een stukje cultuurhistorie in het landschap herkennen,
waardoor je een klein beetje kunt inschatten wat er zich
vroeger in een landschap heeft afgespeeld.
Door een bezoek te brengen aan de stuifgebieden in de
omgeving kan je een inschatting maken hoe een gedeelte
van Meijel er vroeger heeft uitgezien. En als je een bezoek
brengt aan zo’n stuifgebied let dan eens op het gevecht
tussen zand en wind met de planten en de bomen in het
gebied. Let er dan eens op hoeveel verschillende soorten
planten, meestal mossen, toch nog een plekje kunnen
vinden in deze onherbergzame gebieden.
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DE KLEINE IJSVOGELVLINDER WINT TERREIN

Zo’n twintig jaar geleden ging het niet goed met de kleine
ijsvogelvlinder. De waargenomen aantallen bleven dalen.
Rond de eeuwwisseling was de populatiegrootte nog maar
1/10 van die in 1992. De achteruitgang was in de Limburg
en Brabant het grootst. Daarna begon het aantal
waargenomen kleine ijsvogelvlinders weer langzaam weer
toe te nemen tot in 2010. Hierna heeft er een stabilisatie
van het aantal plaatsgevonden met nog stevige
schommelingen. De gebieden waarin de kleien
ijsvogelvlinder leeft, liggen er verder uit elkaar.
Mogelijk speelt ook verdroging hier nog een rol.
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De kleine ijsvogelvlinder
is een typische
bosvlinders, die meestal
boven in de bomen leeft.
Dit is ook de reden dat
de kleine ijsvogelvlinder
moeilijk te vinden en
waar te nemen is.
Als je hem al ziet is het
op bospaden of aan de
rand van een bos.
Soms komen ze omlaag
om nectar te snoepen van bijvoorbeeld de braam.
Van oudsher is de verspreiding in Nederland beperkt tot de
hogere zandgronden en het Limburgse heuvelland.
De kleine ijsvogelvlinder heeft één generatie juni-half
augustus. Heel incidenteel een tweede generatie in
september. De vlinders leven, zoals eerder gezegd,
vooral hoog in de bomen, maar komen 's morgens naar
beneden om te drinken. Je kan ze dan drinkend zien op
mest of vocht van de grond.
De eitjes worden uiteraard gelegd in de vliegtijd van de
vlinder. Dit betekent in juni en een gedeelte van juli.
De rupsen leven op kamperfoelie. De openheid in de bossen
geeft kamperfoelie de kans om weer een plekje in het bos te
veroveren. In de Meijelse bossen is kamperfoelie niet te
vinden en daar wordt de vlinder dan voorlopig ook nog niet
verwacht. De rupsen leven van half juli tot mei-juni in het
volgende jaar. De jonge rupsen maken een kenmerkend
vraatbeeld: ze eten het blad vanaf de top van het blad maar
laten de middennerf heel. De rups overwintert als
halfvolgroeide rups in een overwinteringnest, door de rups
gemaakt. Hiervoor heeft de rups een half opgegeten blad
met het aan een tak vast te maken en van het blad een
overwinteringverblijf te spinnen.
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De verpopping vindt plaats aan een twijgje of een blad van
de kamperfoelie. De eitjes worden op de bovenkant van
jonge bladeren afgezet.

In de omgeving van Meijel was het Weerterbos het gebied
waar de kleine ijsvogelvlinder zijn grootste populatie had.
De afgelopen jaren is hij op steeds meer plekken weer
opgedoken. Bij de Banen, in het Leudal en dit jaar is er ook
een waargenomen in de Waterbloem. De waardplanten
staan er, de bossen zijn vochtig en in het de bossen is veel
structuur aanwezig. Als het goed gaat, hebben we mogelijk
over een paar jaar een populatie in de Waterbloem (echter
een kleine ijsvogelvlinder maakt nog geen zomer).
Gelukkig is er de afgelopen jaren veel gebeurd voor de
kleine ijsvogelvlinder. Veel bossen zijn opener geworden en
er is veel bos omgezet van naaldbos naar gemengsd bos en
loofbos. Verder is op veel plaatsen de dichtheid van de
bossen verminderd. Dit allemaal heeft waarschijnlijk positief
bijgedragen aan de groei van de populatie in de laatste tien
jaar. Op veel plekken is gewerkt aan herstel van natuurwaarden en het bestrijden van verdroging en vermesting.
Beter bosrand- en hakhoutbeheer hebben op steeds meer
plekken geleid tot meer leefgebied voor de kleine ijsvogelvlinder. Het is een goed voorbeeld van hoe beheer van
natuurbeherende organisaties en vrijwilligers de
achteruitgang van soorten een halt toe kan roepen.
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ONTMOETING MET EEN BOOMVALK

Het was een van die warme avonden, waarbij het te warm
was om binnen te blijven zitten. De hitte van de dag zat nog
steeds binnen. Buiten bleek een frisse bries te waaien en het
leek eigenlijk ideaal weer om eens te gaan luisteren of we
niet in op de hei aan tegen de Groote Peel een nachtzwaluw
hadden gekregen. Door het begrazingsbeheer is het terrein
er ieder jaar beter geschikt voor te worden.
De nachtzwaluw in een terrein kun je meestal niet zo gauw
zien doordat de nachtzwa-luw pas laat in de avond begint te
vliegen, maar hij verraad zich net als veel andere vogels door
het geluid wat hij maakt. Het geluid is een langgerekte triller,
die als je hem eenmaal kent nooit meer vergeet.
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Om hem te horen ben ik maar gaan zitten op het hoogste
gedeelte van het terrein, en werd de telescoop in de aanslag
gezet. Na enige tijd wachten viel het oog op een snelle jager,
die in de lucht de meest acrobatische toeren uithaalde.
Dat een vogel dit voor de lol doet, is bijna niet voor te
stellen. Dus voor zijn manier van vliegen moest er een
andere oorzaak zijn. Door zijn zwaluwachtige vlucht en
eigenlijk ook uiterlijk, alleen wat groter natuurlijk, was het
inmiddels al duidelijk geworden dat ik met een boomvalk te
maken had. Nadat ik hem met de telescoop gevonden had
kon ik de kenmerken nog duidelijker zien, de zwarte
baardstreep, spitse vleugelpunten en het rood om de poten.
Door hem steeds te blijven volgen bleek ook al vrij snel wat
de boomvalk boven de hei aan het doen was. Soms na een
vlucht kwam de boomvalk weer omhoog met duidelijk iets in
de poten. De vogel klom dan iets omhoog en de poot werd
onder het vliegen naar de snavel ge-bracht, waarna er iets
omlaag dwarrelde. Dit herhaalde zich nog enkele malen er
werd dus een prooi in de lucht ge-peld. Daarna werd de prooi
in de bek gestopt en begon het spelletje weer opnieuw.
Het waren dus libellen en mestkevers die zo laat op de avond
nog over de hei vlogen die slachtoffer werden van deze
vogel. Wat vooral imponeerde was het schijnba-re gemak
waarmee de vogel dit alles in volle vlucht klaar speelt. Later
kreeg de vogel nog gezelschap van twee andere vogels.
Schijn-baar blijft de heide toch iets langer warm dan de rest
van de peel en blijven de insecten hier langer vlie-gen.
Om het hele spel nog een tijd te op mijn gemak te kunnen
volgen werd het hele technische spul aan de kant gezet en er
maar op mijn gemak bij gaan zitten en blijven kijken totdat
het donker was en er zelfs al een uil als een schim over me
heen kwam vlie-gen. Trouwens waar ik eigenlijk voor was
gaan kijken, de nachtzwaluw, heb ik noch gezien, noch
gehoord. Toch was de avond weer goed na zo'n machtig
schouwspel dat de boomvalken opvoerden.
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PROGRAMMA 2017
I.V.N. MEIJEL
De "KROENEKRAAN"
Vertrekpunt alle wandelingen: Truijenhof, Tomveld 2

DATUM

TIJD

GEBIED
EXCURSIES

16-Juli

08.30

Ohe en Laak

Planten en insecten

13-Aug.

08.30

De Plateaux

Landschap en Libellen

10-Sept.

08.30

Mariapeel

Landschap en LIFE+

15-Okt.

08.30

Leudal

Paddenstoelen

26-Nov.

08:30

Moost

Lamdschap

17-Dec.

08:30

Groote Peel Landschap LIFE en vogels

EXCURSIES OP MAANDAGAVOND
10-Juli

19.30

Grote Molenbeek

14-Aug.

19.30

Banen

http://ivnmeijel.mooilimburgsdorpspleinen.nl
Niet ingeplande maandagavonden
Verenigingsavond met een variabele invulling met natuurvaria.
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SAMENSTELLING BESTUUR
Voorzitter

Dhr. G. Hendriks
Kennedylaan 9
5768 VL Meijel
Tel. 077-4662028

Secretaris

Dhr. J. Slaats
Astenseweg 6
5768 PD Meijel
Tel. 077-4661249

Penningmeester

Dhr. J. Schaareman
van der Steenstraat 30
5768 AK Meijel
Tel. 077-4662371

Leden

Dhr. W. Sebastiaan
Dopheide 25
5768 GC Meijel
Tel. 077-4663042
Dhr. W. Verdonschot
Kerkstraat
5768 BH Meijel
Tel. 077-4663262
Dhr. F. Hodzelmans
Molenstraat 49
5768 EB Meijel

Bankrekening Rabo Bank Meijel NL94 RABO 0133 4349 58
IVN Meijel
Contributie per jaar € 18,00
Elk volgend gezinslid € 4,50
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