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Even inzoomen!

maar we nemen nog steeds kleine plukjes of schraapsels mee naar huis om ze te kunnen determineren.
Mossen zijn evolutionair gezien heel oud. Ze zijn ook
erg mooi. De verschillen tussen de soorten zijn soms
subtiel, dus je moet vaak en veel mossen bekijken om
ze te leren onderscheiden.
Dat is tijdrovend werk, maar daar staat tegenover dat je
mossen rustig kunt laten indrogen om ze maanden
daarna nog eens op te weken en te bestuderen.
Deze winter vormde landgoed Frieswijk het centrale
onderzochte gebied binnen twee kilometerhokken.
We hebben 60 verschillende mossoorten aangetroffen.
Hieronder enkele voorbeelden:

Deze inzoomen is een uitvergroting van een foto waar
de soort zijn naam aan heeft te danken, te weten de
Krakeling. Een macronachtvlinder. Hieronder het mannelijke exemplaar (te herkennen aan de geveerde antennes).
Deze inzoomen is afkomstig van Gerrit Hendriksen.
Heeft u ook een inzoomen, mail dan naar
natuurindeventer@gmail.com.

Tellers, vertellers & herstellers!

Op een sloottalud van lemig zand vonden we het levermosje Lichtrandmos (Jungermannia gracillima). Levermosjes zijn vaak
teer en aan permanent vochtige
standplaatsen
gebonden. Het
mos heeft ronde
blaadjes
met
langs de rand een
rij extra grote
doorschijnende
cellen: de lichte
rand.
Lichtrandmos (foto: Marjolein Vermeij)
Muurachterlichtmos (Schistidium crassipilum) houdt
het uit op standplaatsen die erg uitdrogen, zoals betonnen duikers. De blaadjes hebben glasharen aan de top
van de bladeren. Deze doorschijnende haren weerkaatsen het zonlicht waardoor het mos enigszins beschermd
is tegen uitdroging. Dit mos dankt de naam aan de felrode kleur van de dekseltjes die op de sporendoosjes
zitten.

De mossenwerkroep
Je vindt ons tussen half oktober en eind april in de omgeving van Deventer hurkend in diepe greppels, balancerend op steile betonnen taluds, of gebogen over
boomstobben. “Ons” bestaat uit Claire van Norel, José
Dermout, Henny Wassens, Eefke van Schaik en Marjolein Vermeij. We vormen op dit moment de mossenwerkgroep. Na vier seizoenen lukt het ons om in het
veld een aantal mossoorten op naam te brengen,
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Muurachterlichtmos (foto: José Dermout)
3

Er zijn ook mossen die vrijwel uitsluitend op boomstammen groeien. Vooral de zogenoemde Haarmutsen
groeien daar. We vonden op jonge eiken Gekroesde
haarmuts (Orthotrichum pulchellum). Bij de sporendoosjes was iets bijzonders te zien. Normaal gesproken
gaat bij droog weer het doosje open en verspreiden de
sporen zich soms ver van de plant om elders te ontkiemen. In dit geval gebeurde dit al in het doosje! Op internet is dit verschijnsel alleen bekend van een locatie in
de Biesbosch: https://www.verspreidingsatlas.nl/2847#

het eerste nummer van de Quadrifolia in 2018 (https://
www.knnv.nl/afdeling-deventer/quadrifolia). Ik was natuurlijk benieuwd welke gasten hier op af zouden komen . Ik heb
gemerkt dat het begrip ‘bijenhotel’ eigenlijk onjuist is omdat
ook veel wespen gebruik maken van de accommodatie. Het
probleem is dat niemand zich registreert en maar vrijelijk inen uitvliegt. In Nederland komen 408 soorten wespen voor,
meer dus dan de 357 soorten wilde bijen. Daarnaast zijn er
zweefvliegen die lijken op bijen of wespen. Dit om predatie
door vogels te voorkomen (mimicry). In mijn tuin vliegt ook
de hommelzweefvlieg, die - u raadt het al - sterk lijkt op een
hommel. Probleem is dat determinatie van veel soorten onmogelijk is zonder ze te vangen en te doden. Met behulp van
een microscoop kunnen de insecten op naam worden gebracht. In mijn tuin echter kunnen mijn gasten gerust zijn! Ik
probeer met behulp van foto's insecten op naam te krijgen.
Naast o.a. de Rosse en de Blauwe metselbij bleek ook een
deukmetselwesp belangstelling te hebben voor een houtblok.

Ontkiemende sporen (foto: Marjolein Vermeij)
Hopelijk hebben we je een beetje enthousiast gemaakt om
eens wat vaker naar mossen te kijken.
Met het blote oog of met behulp van een loepje (20x vergroting) kun je al wat mossen al op naam brengen als je weet
waar je op moet letten.
We gaan nog een volledig jaarverslag maken dat je binnenkort kunt vinden op de website van KNNV-Deventer. Alle
vondsten geven we per project door aan de NDFFverspreidingsatlas.

Deukmetselwesp (Symmorphus) (foto: Niek Lelieveld)
Gezien het totaal aantal van 90 dichtgemetselde gangen mag
ik over belangstelling dus niet klagen!

Wel is mij opgevallen dat een groot aantal insecten jaagt op
de larven van bijen en wespen. De Wolwever bijvoorbeeld
heeft het voorzien op de larven van zandbijen die elders in
mijn tuin hun nesten in de grond maken.

Heb je zin om mee te gaan doen in het nieuwe seizoen laat
het even weten bij
marjoleinvermeij@gmail.com.

Natuurwaarnemingen
Het insectenhotel
Vorig jaar heb ik in mijn tuin een behoorlijk groot insectenhotel gebouwd om bijen en andere insecten te helpen. Voor de
bouw en inrichting ervan verwijs ik naar
Muurrouwwolzwever (foto: Niek Lelieveld)
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Wat later kreeg het hotel bezoek van de Muurrouwzwever.
Goed te zien was dat eerst het vrouwtje haar rijpe eitjes met
leem bepoederde en vervolgens een nestgang opzocht om de
eitjes af te zetten.
Ook de Goudwesp, waarvan in Nederland ongeveer 50 soorten voorkomen, was alle dagen present om zijn kans af te
wachten en een ei af te zetten in de broedkamers.

Om het luchtig af te sluiten een tip. Al fietsend door het
Zandweteringpark ter hoogte van de wielerbaan viel me het
geluid van een vogeltje op, zittend in de top van het struikgewas en of riethalmen. Gelukkig had ik mijn kijker bij mij en
kon genieten van een musachtige vogel met een fraaie zwart
witte kop nl. de rietgors. Al observerend constateerde ik een
flink aantal exemplaren die ook nog vanaf de paden goed te
zien waren!
Niek Lelieveld

Rietgors (foto: Niek Lelieveld)
Een van de goudwespen (foto: Niek Lelieveld)
Een andere vreemde gast was een Gevlekte smalboktor die
zorgvuldig een berkenstammetje inspecteerde, want ook
dood hout kan op belangstelling van allerlei insecten rekenen!

Gevlekte smalboktor (foto: Niek Lelieveld)
Tijdens een excursie naar het Luttenbergerven deden we nog
een
aardige
waarneming
van
een
bijenwolf ( een graafwespsoort ) die een bij te pakken had.
De geïnjecteerde bij lag op zijn rug te spartelen terwijl de
bijenwolf een gang aan het graven was. De bij dient als levende voedselbron voor de larve van de bijenwolf. Een scenario
wat ook in menig horrorfilm is bewerkt en gebruikt.
Meer
lezen
over
http://www.bijenhotels.nl
http://www.bestuivers.nl/bijenhotels
of lees een artikel van Pieter van Breugel:

insectenhotels:

https://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2012/72
-1-2/125-140.pdf
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Het gebied 1
Het Nationaal Park Weerribben-Wieden
Het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het grootste aaneengesloten laagveenmoerasgebied van West-Europa. De petgaten
en vaarten die het gebied doorkruizen zijn ontstaan tijdens de turfwinning die vanaf de 16 de tot in de 18de eeuw plaatsvond.

Impressie van de Weerribben (foto: Frens Westenbrink)
Later werd het gebied gebruikt voor de winning van riet en voor beweiding. Dat alles heeft geresulteerd in 11.000 hectare waterrijke natuur met moerasbossen, rietlanden, vaargeulen, petgaten en bloemrijke graslanden. Dat levert bijzondere flora en
fauna op met o.a. 40 Rode Lijst- vogelsoorten, zeldzame libellen als de Donkere waterjuffer, orchideeën en de otter. Het beheer van dit gebied is een ingewikkeld verhaal met als speciale aandachtpunten de waterkwaliteit, het openhouden van de
wateren en het in stand houden van typische vegetatie als krabbenscheer.
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Het gebied 2
De Gorsselse Heide
De Gorsselse Heide is een natuurgebied van 115 hectare, gelegen aan de Elzerdijk, achter Joppe. Het bestaat uit 50 hectare
heide, omringd door bos. In de periode 2014 – 2017 is een natuurherstelplan uitgevoerd met als doel het heidegebied terug te
brengen in zijn oorspronkelijke staat van natte heide. Het gebied herbergt verschillende biotopen zoals droge en natte heide,
vennetjes, gemengd loof- en naaldbos en (toekomstig) blauw grasland. Dat laatste moet zich nog vormen als uitvloeisel van het
natuurherstelplan waarvoor naast de Gerrit Slagmanstraat een weiland is afgegraven. Een prachtig natuurgebied dus met een
diversiteit aan natuurwaarden en gevarieerde flora- en faunapopulaties.
Het thema van de excursie is insecten. De onlangs opgezette insectenwerkgroep wil bijen gaan inventariseren op de Gorsselse
Hei om na te gaan hoe de bijenpopulatie zich ontwikkelt na de uitvoering van het Natuurherstelplan. Ook zal er aandacht zijn
voor overige insecten, als libellen, sprinkhanen en wantsen.

gevlekte witsnuitlibel (foto: Frens Westenbrink, 17 mei 2018)
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In het nieuws
Deventer Stadspenning uitgereikt aan Hans Grotenhuis.
Op 14 juni 2018 kreeg Hans Grotenhuis uit handen van burgemeester Heidema de Stadspenning van Deventer uitgereikt. Deze
onderscheiding is aan Hans uitgereikt vanwege zijn langdurige en grote inzet voor natuur en milieu in en rond Deventer. Sinds
1971 heeft hij zich zeer actief ingezet voor de KNNV-afdeling Deventer. Hij is 15 jaar voorzitter geweest en is 45 jaar lang de
drijvende kracht geweest achter het werk in een gebied van Stichting IJssellandschap dat hij transformeerde tot een bijzonder
natuurgebied “de Slenk” in Lettele.

Archieffoto van natuurbeschermer Hans Grotenhuis op de Slenk, het natuurgebiedje waarvan hij bedenker en onderhouder is.
Hij kreeg daarvoor vanavond de Deventer Stadspenning uitgereikt. (© Ronald Hissink)
Vanwege zijn kennis en ervaring is hij op voordracht van de KNNV, op persoonlijke titel, voorzitter geworden van de Adviesraad voor Natuur en Milieu in Deventer. Het doel van de adviesraad is de gemeente duurzamer te maken en de kwaliteit van
het landelijk gebied te bewaken. De adviesraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd. Hans heeft vanwege
een ernstige ziekte zijn werk voor de adviesraad moeten beëindigen.
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Raadselplaatje
Oplossing
Wat je ziet is een heeeeeel klein wespje op een
galappeltje. Deze foto is in de winter gemaakt,
want dan kan je het vinden. Die galappels kennen jullie wel. Deze zijn mooi rond en zijn te
vinden op de bladeren van zomereiken. Ze kunnen geel zijn, maar ook prachtig rood of een
combi daarvan. Er zijn vele honderden soorten
gallen. Gallen worden veroorzaakt door een
veelheid aan wespen, muggen, vliegen, mijten,
etc.. Als zo’n galvlieg, galwesp, galmug haar eitjes afzet op een tak, blad of bloem, dan wordt
er meteen een hormoon ingespoten. Het is een
groeihormoon dat sterk lijkt op dat van de plant
zelf. En omdat dit altijd gebeurt in het stadium
waarin de boom het snelst groeit, zal er ook snel
een gal groeien. Het hormoon zorgt ervoor dat
de plant of boom (ook een plant trouwens),
daarop gaat reageren door een vergroeiing te gaan maken. In de gevormde gal komt het eitje uit en de larve blijft er in zitten.
Het is weer eens prachtig geregeld, want de gal zorgt niet alleen voor een beschermend huisje, maar veelal ook voor voedsel
voor de larve. Als je dan bijvoorbeeld zo’n appelgal in het najaar opensnijdt, tref je er een kleine rups in aan. Die verpopt na
enige tijd en dan vind je zo’n wespje. En dat is een ander deel van dit verhaal. Als je het woord ‘wesp’ uitspreekt, beginnen de
meeste mensen meteen te gruwen van die agressieve zwart-gele wespen die op zoetigheid afkomen. En als je het woord
‘hoornaar’ noemt worden ze helemaal hysterisch. Allemaal niet nodig zou ik zeggen, gewoon niet in de weg zitten en het zijn
slechts enkele grote soorten waar we last van kunnen hebben omdat ze ook in staat zijn flink te steken. Maar dan heb je het
ook wel gehad met de ‘gevaarlijke’ wespen. Alleen al in Nederland zegt men dat er zo’n 5.000 (!) soorten wespen voorkomen.
Maar de meesten zijn dus zo klein als deze of nóg kleiner. Die zien wij helemaal niet! En zoals het overal in de natuur gaat, is
klein altijd voedsel voor groot. Zo ook bij de wespen, die niet vies zijn van een kleinere verwant. Snijd dus rustig eens zo’n appeltje open in de winter en verbaas je over wat je erin vindt. Voor het rupsje of de wesp is het waarschijnlijk wel het einde,
maar voor ‘de wetenschap’ moeten er soms offers worden gebracht. ;=))

Nieuw raadselplaatje
Volgende raadselplaatje: Wat voor insect is dit en….
Wat hangt er aan zijn/haar achterwerk?
Stuur de oplossing naar natuurindeverter@gmail.com
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Agenda
▪ Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Voor IVN- en KNNV-leden en belangstellenden Datum: vrijdag
6 juli 2018
Tijd: 9.30 uur
Locatie: Amelte, Gorssel
Start: Hoek Veldhofstraat/Veldhuizerdijk
Info: Gerrie Roetert, 06-25135575, gerrieroetert@xs4all.nl
▪ Excursie Weerribben
Ledenexcursie IVN-KNNV
Datum: zaterdag 21 juli 2018
Locatie: Buitencentrum Weerribben, Hoogeweg 27, 8376 EM
Ossenzijl
Eigen vervoer - verzamelplaats: Carpoolplaats bij de A1 tegenover de Mac Donald, vertrek 9.30 uur.
Info en aanmelden: Frens Westenbrink, 06.53226766,
f.westenbrink@kpnmail.nl.
We beginnen om 11.00 uur met een inleiding van boswachter
Jeroen Bredenbeek, geboren en getogen in Deventer. Jeroen
begeleidt ons daarna met vaarexcursie van circa 2 uur met een
elektrisch aangedreven open boot door het moeras. Graag de
kleding daarop aanpassen. De deelname is beperkt tot maximaal 32 mensen. Eigen bijdrage €5 per persoon, aanmelding
vooraf is verplicht.
Zie voor meer informatie de rubriek gebied, De Weerribben.
▪ Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling
Voor IVN- en KNNV-leden en belangstellenden
Datum: vrijdag 3 augustus 2018
Tijd: 9.30 uur
Locatie: Zandweteringpark
Start: Nieuwe begraafplaats Deventer, Raalterweg
Info bij Gerrie Roetert, 06-25135575, gerrieroetert@xs4all.nl
▪ Excursie Gorsselse Heide – thema insecten

Datum: zaterdag 18 augustus 2018
Locatie: Gorsselse Hei aan de Elzendijk (Joppe)
Start: Hoek Elzerdijk/Gerrit Slagmanstraat
Aanvang 13.30 uur
Excursieleiders: Barend de Voogd en Frens Westenbrink
Info en aanmelden: Frens Westenbrink, 06.53226766,
f.westenbrink@kpnmail.nl.
Zie ook de rubriek gebied, De Gorsselse Heide
▪ Eerste-vrijdag-van-de-maandwandeling IVN
Voor IVN- en KNNV-leden en belangstellenden
Datum: vrijdag 7 september 2018
Tijd: 9.30 uur
Locatie: Apenhuizen, Bathmen
Start: Manege Bathmen, Traasterdijk
Info bij Gerrie Roetert, 06-25135575, gerrieroetert@xs4all.nl
▪ Excursie Kootwijkerzand
Ledenexcursie IVN-KNNV en introducées.
Datum: zaterdag 8 september
Locatie: Kootwijkerzand
Eigen vervoer - verzamelplaats: Carpoolplaats bij de A1 tegenover de Mac Donald
Start: carpoolplaats bij de A1 tegenover de Mac Donald, vertrek: 9.00 uur.
Info en aanmelden: Henriette Zengers, 0644195328, henriettezengers@tulp.nu
Op zaterdag 8 september gaan we naar het Kootwijkerzand in
Kootwijk om samen te bekijken hoe bijzonder flora en fauna in
deze grote zandverstuiving zijn. In principe is het een eigenmensen-excursie. Iedereen weet iets en samen komen we veel
te weten. Misschien loopt er nog iemand mee van de IVN afdeling van Apeldoorn.

Ledenexcursie IVN-KNNV en introducées.
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