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Eindredactie & opmaak
Gerrit Hendriksen, Mike Hirschler
IVN en KNNV Deventer hebben ook
websites, facebook, e.d.. De moeite
waard om eens te bekijken:
KNNV Deventer:
Website: www.knnv.nl/
deventer
IVN Deventer:
Website: ww.ivn.nl/afdeling/
deventer
Facebook: Natuur in en rond
Deventer
Gerrit Hendriksen houdt een
zgn. blogspot bij:
www.deventernatuur.blogspot.com

Al bovengenoemde sites zijn open
voor iedereen, je hoeft er dus géén
Programmacommissie
lid van te zijn! Dat scheelt weer een
Frens Westenbrink (Coörd.),
wachtwoord. Je kan er zelf op posf.westenbrink@kpnmail.nl, Gerrie
ten, of je stuurt je idee naar de
Roetert, Henriette Zengers, David de redactie en dan posten wij het voor
Wit
jou. Doen!
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Voorwoord van besturen en
redactie

Paddenstoelennamen

Beste lezers,

Veel paddenstoelen hebben prachtige namen. De laatste jaren worden er veel nieuwe paddenstoelen gevonden en een speciale commissie houdt zich bezig met de
namen voor deze nieuw gevonden soorten.

Vandaag ontvangen jullie het tweede nummer van Natuurwijzer, het blad over de natuur wat in samenwerking van IVN en KNNV Deventer wordt uitgegeven.
Tussen het verschijnen van nr. 1 van de Natuurwijzer
en voorliggende versie is Hans Grotenhuis overleden.
In deze Natuurwijzer hebben een In Memoriam opgenomen waarin kort wordt teruggeblikt op het leven van
Hans, zijn passie en de betekenis voor de KNNV Deventer. Hans wordt op diverse manieren gemist en onze
gevoelens van medeleven gaan uit naar familie en
vrienden.
Naast dit trieste bericht is er in deze Natuurwijzer veel
te lezen over waar de afzonderlijke leden zich mee bezighouden, met name te noemen een aantal artikelen
over de Gorsselsche Heide en de organisatie van de
Stadswandeling (14 oktober) door KNNV en het Architectuur Centrum het Rondeel. De Stadswandeling is
onderdeel van een tentoonstelling over Deventer
waarin de Deventer natuur een rol speelt. De Stadswandeling is tevens onderdeel van de ‘KNNV-week van
de veldbiologie’.
Verder in deze versie van Natuurwijzer vooral veel over
paddenstoelen, mede naar aanleiding van de publiekswandeling op 14 oktober in Nieuw Rande .
Fijn te lezen dat er ook kinderen een bijdrage willen
leveren aan de samenstelling van de Natuurwijzer, zie
daarvoor de bijdrage van Jelle de Winter naar aanleiding van zijn deelname aan de excursie diersporen.
Graag houden wij ons aanbevolen voor aanvullingen en
opmerkingen die jullie naar de redactie mogen sturen.
We streven ernaar om zoveel mogelijk bijdragen van
leden van beide verenigingen op te nemen. Aanvullingen, opmerkingen, wensen en vooral kopij worden verzameld via het e-mailadres
natuurwijzerdeventer@gmail.com.
Voor nu veel leesplezier en een goede herfst!
Namens allen: Gerrit Hendriksen Marjolein Vermeij en
Mike Hirschler
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Mike Hirschler

In 2017 werd de Lofprijs der Nederlandse Taal door de
Stichting Nederlands toegekend aan vier mycologen
‘die belangrijk hebben bijgedragen aan de uitbreiding
van de Nederlandse nomenclatuur in hun vakgebied’.
Zij hebben nl. 510 soorten paddenstoelen die de laatste
jaren in Nederland zijn ontdekt hele mooie Nederlandse namen gegeven. Een kleine opsomming en je begrijpt waarom de prijs aan deze mensen is toegekend.
En je begrijpt wellicht ook meteen waarom ik enthousiast ben van paddenstoelen: Berijpt schorsbekertje,
Exotisch reikhalsje, Breedsporig wilgenuitbreekknikkertje, Eisporig kruidenuitbreekkommetje, Gaspeldoornknapzakje, Halfbehaard menhirzwammetje, Kale
moffelzwam, Kleinsporige populierenbladpukkel, Kortharig piekhaartonnetje, Lijsterbesjoekelspoorzwam,
Molmhoutparasietkogeltje, Rietschedestippelkogeltje,
Verspreid eikenschoorsteentje, Verzonken kruitzwam,
Zwartrandrotondezwammetje. En zo kan ik nog 496
keer doorgaan! Mooi toch?

Diersporen
Jelle de Winter (10 jaar)
Op zondag 2 september 2018 heb ik samen met mijn
papa en mama meegedaan aan de diersporenexcursie
in de Ossenwaard. We begonnen met verzamelen van
de groep en toen we verzameld waren, vertrokken we
naar de Ossenwaard. Daar gingen we op zoek naar sporen. Tom Dekker leidde de groep en ging op zoek naar
sporen. Als hij een spoor vond, trok hij er een cirkel omheen. Nadat de cirkels waren getekend mochten de
mensen kijken en raden van welk dier het spoor was. En
als we het geraden hadden liepen we verder op zoek
naar meer sporen. Soms hadden we het dier goed,
maar meestal niet. We hebben onder andere sporen
gezien van een bruine rat, een hond, een gans, een
haas. We hebben ook nog braakballen van een uil bekeken. Na veel sporen te hebben gevonden gingen we
naar de beverburcht. De bevers zijn er momenteel niet.
Vanwege het lage water zijn die nu ergens anders.
Er waren ook nog mensen die diepe sporen hadden gemaakt. Die kwamen vast te zitten in de modder omdat
ze niet achter Tom aanliepen. Iedereen is gelukkig wel
weer uit de modder gekomen.
Ik vond het een leuke en interessante ochtend en ik heb
geleerd dat de afdruk van de grootste poot zit waar het
meeste gewicht zit. Een rat heeft een dikke kont en dus
zijn de achterpoten het grootst.
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In memoriam KNNV-bestuur, Marjolein Vermeij
Hans Grotenhuis is overleden
Als gevolg van een ernstige ziekte is Hans Grotenhuis op 2 juli 2018 overleden. Hij was net met pensioen en intensief bezig met natuurbescherming en natuurstudie. Op zijn vele reizen stond ook natuurstudie en -beleving centraal. Hij was een KNNV-er in hart en nieren!

Hans presenteert bij Stichting IJssellandschap het boekje dat hij schreef over zijn levenswerk: de Slenk (Foto: Niek Lelieveld) .

Sinds 1971 is hij lid geweest van de KNNV en alle jaren heeft hij naast een fulltime baan veel vrije tijd besteed aan
de vereniging. Vanaf het begin heeft hij zich intensief met het gebied bezig gehouden dat later het natuurgebied
“de Slenk” zou worden. De laatste jaren heeft hij het grotendeels alleen beheerd. In 2017, het honderdste jaar van
de afdeling, heeft Hans een boekje geschreven over 45 jaar werken aan de Slenk en is nog duidelijker geworden
wat Hans heeft betekend voor het gebied, maar ook hoeveel het gebied voor hem betekend heeft. Niet alleen voor
de Slenk heeft Hans veel gedaan. In de jaren ’80 en ’90 heeft hij talloze lezingen en excursies gegeven waarbij altijd
de relatie tussen planten en het landschap centraal stond. Hans is 15 jaar voorzitter van de afdeling geweest. Daarnaast is hij ook 25 jaar lang bestuurslid geweest van het gewest IJsselstreek. Voor de landelijke KNNV is Hans actief
geweest in de natuurbeschermingscommissie.
Geboren en woonachtig in Deventer voelde hij zich sterk verbonden met stad en streek en zette hij zich in voor natuurbescherming op gemeentelijk niveau. Hans was 10 jaar lang voorzitter van het Platform Natuur en Milieu in
Deventer. Toen dit platform haar activiteiten staakte is Hans op voordracht van de KNNV lid en voorzitter geworden
van de gemeentelijke Adviesraad voor Natuur en Milieu. Deze raad heeft een formele rol in het gemeentelijk beleid. Vanuit zijn werk bij de provincie Zuid-Holland had Hans veel ervaring op het gebied van besluitvorming bij de
overheid en hij had veel inhoudelijk kennis op het gebied van natuur en milieu. Hiermee had hij een waardevolle
inbreng in het werk van de adviesraad en daarmee in het beleid van de gemeente Deventer. Dat dit werk ook gewaardeerd wordt door de gemeente bleek toen Hans op 14 juni verrast werd door burgemeester Heidema met de
uitreiking van de Stadspenning van Deventer vanwege zijn grote inzet voor natuur en milieu in en rond Deventer.
Vanwege Hans’ ziekte was het een bewogen gebeurtenis, maar het was duidelijk merkbaar dat hij blij was met deze
erkenning van zijn inzet. Ik heb grote bewondering hoe hij spontaan zijn dankwoord formuleerde. De bijeenkomst
is ook een moment geweest van afsluiting en afscheid nemen van veel mensen die Hans kende.
Afscheid nemen is moeilijk. We zijn Hans zeer dankbaar voor wat hij voor de KNNV heeft gedaan en we gunden
Hans nog zoveel mooie momenten in de Slenk en in de natuur, ook op zijn reizen, maar het is niet anders. We zullen hem missen.
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Liggend voor de HEMA Gerrit Hendriksen
Ik schrijf regelmatig een stukje (als de tijd het toelaat) op een internetpagina (blog) over vondsten die ik zelf heb
gedaan of samen met de plantenwerkgroep heb gedaan. Dat kan in principe over van alles en nog wat gaan, maar
meestal over planten, tja dat gebeurt nu eenmaal als je behept bent met een ontstuitbaar verlangen om naar plantjes
te kijken.
Veel van die vondsten gebeuren nogal eens onbedoeld, zoals
die keer dat ik weer eens een andere weg naar huis neem. Ik
fiets voor de verandering eens niet over de Stationsweg in
Colmschate richting de Ulebelt, maar ga weer eens een afslag verder, langs NS-Station Colmschate. Ik zie daar wat
kleine plantjes staan die mijn aandacht trekken door een
wat vreemde habitus. Ze steken net iets boven de trottoirbanden van het voetpad uit.
Uiteraard zet ik mijn fiets aan de kant en kijk wat er nu weer
staat. Ganzenvoet (Chenopodium), dat is het makkelijke
deel, verder kom ik even niet. Ik neem een aantal foto’s en
pak thuisgekomen de flora erbij. Druifkruid (Chenopodium
botrys) denk ik eigenlijk aan, vanwege de bladeren die op
mini eikenblaadjes lijken. Er zijn een aantal Ganzenvoeten
die erg op elkaar lijken en in een aparte groep worden geplaatst, Dysphania, de beklierde ganzenvoeten. Druifkruid,
maar ook Liggende ganzenvoet (Chenopodium pumilio) en
de Welriekende ganzenvoet (Chenopodium ambrosioides)
behoren tot deze groep. Verschillen zitten in de beharing
(onderkant bezet met gele klierharen) en de vorm van de
bloeiwijze (compacte ronde kluwens in de bladoksels). Ah,
die combinatie van kenmerken geven aan dat ik hier te maken heb met Liggende ganzenvoet. Een vrij zeldzame soort
zo laat ook het verspreidingskaartje
(www.verspreidingsatlas.nl/2456) van de soort zien. De liggende habitus is een ander kenmerk, in de beschrijving staat
overigens het woordje ‘vaak’. Dat betekent dat je dit ken- Liggende ganzenvoet (Foto: Gerrit Hendriksen)
merk niet als het hoofdkenmerk moet beschouwen, maar
meer als iets wat voor kan komen.
De manier waarop de foto’s
zijn genomen, de naam van
de plant en de locatie verwijzen naar de titel. Liggend
voor de HEMA heb ik foto’s
van de Liggende ganzenvoet
genomen.
http://
deventernatuur.blogspot.com/2018/08/
daar-ligt-ie-dan.html geeft
nog een beetje meer informatie, inclusief links naar de
kaartjes.

Liggende ganzenvoet, details bladeren en bloeiwijze (Foto: Gerrit Hendriksen)
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Stadsplanten in Deventer: tentoonstelling en wandeling
Marjolein Vermeij

Twee aanleidingen zijn er om in oktober nog te genieten van stadsplanten in Deventer:
de KNNV- Week van de Veldbiologie en een expositie in de Stadsetalage.
Van 7 tot 14 oktober organiseert de landelijke KNNV de Week
van de Veldbiologie. Overal in het land zijn dan publieksactiviteiten en in Deventer begeleidt Gerrit Hendriksen een wandeling door de binnenstad van Deventer met als thema stadsplanten.
Gerrit is de trekker van de gezamenlijke plantenwerkgroep van
IVN- en KNNV-Deventer en is gangmaker achter de vele zomeravond-inventarisaties van planten in en rond de binnenstad
waarin interessante planten zijn aangetroffen zoals bijvoorbeeld
Klein glaskruid, Weidegeelster en Kransmuur.
Op stadsmuren, in putten, tussen veel belopen klinkers en in
vergeten hoekjes groeien wilde planten die zich daar spontaan
vestigen. Zaden zijn soms bijna letterlijk aan komen vliegen of
ontsnapt uit (moes)tuinen. Soms komen de zaden van ver: het
Pothoofd in Deventer, waar door de eeuwen heen schepen gelost werden met wol en graan, is een begrip in de wereld van
biologen en amateurplantenkenners in Nederland. Gerrit vertelt
over al deze onderwerpen tijdens de wandeling op 14 oktober.
Voor details: zie ook de agenda in deze Natuurwijzer.
Deze wandeling is onderdeel van een expositie in de Stadsetalage, bijna letterlijk de “etalage” van de gemeente in het nieuwe
Stadhuis aan het Grote Kerkhof.
In het kader van “Deventer 1250 jaar” is een tentoonstelling
ingericht door de stichting Architectuurcentrum Rondeel in
Deventer, o.a. in samenwerking met KNNV Deventer en de
stads-ecoloog van de gemeente Deventer. De tentoonstelling
loopt van 28 september tot eind januari 2019. Iedereen kan er Weidegeelster (Gagea pratensis) (foto: Gerrit Hendrikbinnenlopen tijdens de openingsuren van het stadhuis.
sen)
Met de vraag “Wist je dat?” worden verschillende relatief onbekende thema’s binnen de geschiedenis van Deventer in het voetlicht geplaatst. Stadsplanten vormen één van die
thema’s bij de expositie in de Stadsetalage. Op de tentoonstelling zijn prachtige foto’s van Gerrit te zien van o.a.
Weidegeelsterren en de zogenoemde “Pothoofdplanten”. Op deze tentoonstelling zal één van de Pothoofdplanten
te zien zijn: het Klein glaskruid. Deze is als klein plantje door Eefke van Schaik opgekweekt tot een grote plant in
pot.
Wil je meer weten over
(stads)planten, lees dan
de blog die Gerrit Hendriksen beheert: Deventer Natuur blog.
Meer weten over de
landelijke KNNV “Week
van de Veldbiologie”
van 7 tot 14 oktober
voor andere activiteiten
in Nederland, kijk dan
op:
www.knnv.nl/deventer
Klein liefdegras (Eragrostis minor) (foto: Gerrit Hendriksen)
6

Natuurwijzer | Jaargang 1, 2018, nr. 2

Door tellers & vertellers-1 Frens Westenbrink
Gentiaanblauwtjes op de Gorsselse Heide?
Van juli tot in oktober is de Gorsselse Heide bezaaid
met Klokjesgentianen. Het is de waardplant van het
Gentiaanblauwtje, een zeldzaam vlindertje in Nederland. De levenscyclus daarvan is complex. Het vrouwtje
legt haar eitjes op stengels en bloemen van de Klokjesgentiaan. De eitjes steken wit af en zijn makkelijk waar
te nemen. Het eitje ontwikkelt zich tot een rups die zich
na enkele weken op de grond laat vallen. De rups
scheidt een suiker af dat lijkt op wat de mierenlarven
van knoopmieren afscheiden. Die knoopmieren, genus
Myrmica (o.a. bosmier, rode steekmier), worden door
de geur van de suiker gelokt en slepen de rups naar hun
nest. Daar voeden de mieren het met prooi en mierenlarven, het suiker van de rups dient hen als voedsel. De
rupsen zitten tot wel een jaar in zo’n mierennest. Als de
vlinders uitkomen wordt het link, vanaf dan zijn ze
prooi. De vlinders verlaten dan zo snel mogelijk het
nest.

Dus als je het gentiaanblauwtje wilt zien moet je naar
het Luttenbergerven, een prachtig gebied waar je ook
vele zilveren manen kunt tegenkomen zoals bleek tijdens de KNNV/IVN-excursie van 23 juni 2018.

Eitje gentiaanblauwtje op bloem Kloktjesgentiaan (foto: Frens
Westenbrink)

Levenscyclus gentiaanblauwtje (bron: W. Vanreusel et al.,
2000)

Het gentiaanblauwtje is in 1995 voor het laatst op de
Gorsselse heide gezien. De reden van het verdwijnen is
onbekend. Waarschijnlijk werd de populatie te klein om
voort te kunnen bestaan en/of de populatie waardmieren werd aangetast. Aan de klokjesgentianen lag het in
ieder geval niet, die zijn sinds jaar en dag overvloedig
aanwezig. De kans dat het gentiaanblauwtje ooit weer
de weg naar de Gorsselse Heide zal vinden is nagenoeg
nul. De dichtstbijzijnde locatie is het Luttenbergerven
waar ik dit jaar (2018) enkele exemplaren kon fotograferen. De afstand naar de Gorsselse Heide is hemelsbreed 30 km. De actieradius van het gentiaanblauwtje
is daarvoor te beperkt, in het algemeen worden ze op
hooguit enkele honderden meters van een vangplaats
teruggevangen. De grootste vliegafstand ooit gemeten
was 2 km (W. Vanreusel et al., 2000).
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Gentiaanblauwtje op bloem Kloktjesgentiaan (foto: Frens
Westenbrink)
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Insecten in nood Frens Westenbrink
In oktober 2017 verscheen een alarmerende publicatie van Duitse entomologen en de Radbout Universiteit. Over
een periode van 27 jaar werden in 63 natuurgebieden in Noordrijn-Westfalen met malaisevallen insecten gevangen
en gewogen. Dat toonde een dramatische afname van 76 % aan. Op dit onthutsende onderzoek kwam de nodige
kritiek. Het aantal plaatsen waar metingen zijn gedaan zou te beperkt zijn en de statistische onderbouwing te mager. En: hoe kon het dat zo’n dramatische afname van insecten geen effect had op fruitoogsten en dat heidevelden
bloeiden als vanouds? Het Ministerie van Landbouw verzocht daarop de Universiteit Wageningen de publicatie kritisch onder de loep te nemen. In maart 2018 kwam het rapport met als conclusie dat de resultaten ‘robuust’ waren
en ‘dat de resultaten een belangrijk waarschuwingssignaal vormen voor de slechte staat van insecten in natuurgebieden’. Ook werd gekeken in hoeverre de resultaten van het Duitse onderzoek door te trekken zijn naar Nederland. Men gaat er van uit dat de insectenstand ook hier achteruit gaat. Dat geldt onverminderd voor soorten in het
agrarische landschap, in natuurgebieden lijken insecten geprofiteerd te hebben van herstelmaatregelen. Op soortenniveau blijkt dat sinds 1992 het aantal vlinders met 42% achteruit is gegaan, met een stabilisatie vanaf 2005. Er
is geen toe- of afname in het aantal libellen sinds 1998. Dit relatief gunstige resultaat is te danken aan verbeterde
waterkwaliteit door regelgeving en betere rioolzuiveringsinstallaties. Er zijn onvoldoende gegevens over de bijenstand. Wel is gebleken dat de diversiteit aan wilde bijensoorten veel lager is dan voor 1980, wat bijen tot een
kwetsbare soort maakt.
De achteruitgang van insecten kan alleen worden gekeerd met een integrale aanpak: insectenbevorderende maatregelen in natuurgebieden zonder aanpassingen in aangrenzende landbouwgronden zal te weinig opleveren. Gelukkig is er een hoopvolle ontwikkeling: ecologen, verzameld in het Netherlands Ecological Research Network (NERN),
zijn in overleg met boeren, overheid en bedrijfsleven over een Nationale Bijenstrategie. Een LTOvertegenwoordiger erkende dat boeren een van de veroorzakers zijn van het verdwijnen van biodiversiteit op het
platteland en stelde dat men met minder chemie gezond voedsel wil gaan produceren (zie augustusnummer 2018
VN).
Begin 2019 zal Nick Hofland van de Radbout Universiteit een lezing geven over het resultaat van een driejarig onderzoek naar het effect van pesticiden op het broedresultaat van insectenetende vogels (boerenzwaluwen en
spreeuwen). Nadere info volgt.
Interesse in het Wageningse rapport?, geef een seintje (f.westenbrink@kpnmail.nl), dan stuur ik het je toe.

Malaiseval (foto: Nick Hofland, Radboud universiteit)
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Door tellers & vertellers - 2 Niek Lelleveld
Natuurwaarnemingen
Als liefhebber van natuur en daaraan gekoppeld fotografie was ik zeer geïnteresseerd toen vrienden uit Wesepe mij
vertelde dat zij ieder jaar een broedpaar gekraagde roodstaarten op bezoek hadden. Ze wonen in een oude boerderij net buiten het dorp. Een plek welke voldoet aan de wensen van de roodstaart nl. kleine bosschages, een oude
eikenlaan en daardoor voldoende beschutting en voedsel. Het mannetje van de gekraagde roodstaart doet bijna
tropisch aan met zijn zilveren kap, oranje onderzijde, zwarte kop en roestbruine vleugelveren. Ik was daarom verheugd toen ik een telefoontje kreeg dat een paartje gekraagde roodstaarten een nest hadden gemaakt in de kap
van een voederhuisje en dat ze de jongen aan het voeren waren.

Gekraagde roodstaart (links het mannetje, rechts het vrouwtje met prooi) (foto: Niek Lelieveld)

Aangekomen op het adres kon ik vanuit de huiskamer het vrouwtje gade slaan, die af en aan vloog met voedsel
voor de jongen. Van de gemaakte invlieg opening maakte ze geen gebruik maar wel van een spleet in de halfvergane kap van het voederhuisje. Een paar mooie foto's door het raam waren het resultaat. Helaas liet het mannetje
zich niet zien. Dus twee dagen later opnieuw geprobeerd waarbij tot mijn geluk beide ouders wel actief aan het
voeren waren. Gezeten onder een struik in de moestuin kon ik wat mooie foto's maken van het mannetje. Bij het
gelijktijdig arriveren van beide ouders bij de nestopening kreeg het vrouwtje duidelijk voorrang. Na de geslaagde
fotosessie nog even napratend onder genot van een kop koffie kwam het vrouwtje met een pas uit de pop gekropen koolwitje aanvliegen. Deze kans liet ik me niet ontnemen, met als resultaat een mooie foto. Helaas heeft het
verhaal geen goede afloop. Waarschijnlijk door de bouwvallige staat van de behuizing hebben de jongen het door
weersinvloeden niet gered.
Vorige keer deed ik een leuke waarneming langs de Zandwetering nl. de rietgors. Een andere vogel die gebruik
maakt van de ontwikkelingen bij de Zandwetering is de kleine plevier. Een aantal maanden was deze vogel in geringe aantallen waar te nemen bij de Zandwetering tussen de Spanjaardsdijk en het Overijssels kanaal. Of het tot broeden is gekomen heb ik niet kunnen constateren.

Kleine plevier (foto: Niek Lelieveld)
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Mierenleeuw Mike Hirschler
Deze mierenleeuw vond ik dood op ons terras. Het is een gevlekte mierenleeuw. Had ik nog nooit eerder gezien. Er
schijnen in Nederland 2 soorten voor te komen, de gewone (ongevlekte) en de gevlekte. Meestal vind je alleen de
kuiltjes in het zand waarin de larve zich pleegt op te houden (je weet wel, zo'n monstertje met grote tangen aan de
voorkant die zich voedt met mieren die in de kuil vallen). Een echte volwassen mierenleeuw vinden vond ik toch
wel een mooie verrassing.
Gerrit Hendriksen was afgelopen zomer aan het ‘vlinderen’ op Texel meldde hij. Mierenleeuwen komen blijkbaar
ook op licht af, want een van de eerste soorten op het laken was een Gevlekte mierenleeuw!

Gevlekte mierenleeuw (foto: Mike Hirschler)

Nieuwkomer in Deventer Gerrit Hendriksen
Diverse keren kom je er voorbij zonder het op te merken. Dan opeens .... hé, wacht even, wat is dat daar tussen de
tegels? Het ziet eruit als Gewoon varkensgras (Polygonum aviculare), een soort die iedere florist gezien heeft en
kent, die zelfs iedere burger in Nederland gezien heeft, maar mogelijk niet weet dat deze bestaat. Het kaartje
(https://www.verspreidingsatlas.nl/0968) op verspreidingsatlas.nl toont wel aan dat die bewering haast waar moet
zijn. Echter de soort waarover deze blog gaat heeft een donkere vlek op de bladeren. Zoals de gewoonte is, trek ik
een stukje van de plant om het beter te kunnen bekijken (zoals hier te zien is, is dat beter dan met mijn neus op de
tegels liggen) en ik zie direct dat er een witte
druppel aan de stengel hangt. Dat moest een
wolfsmelk zijn, gecombineerd met gevlekt
blad en behaarde vruchten kom je dan uit op
Straatwolfsmelk (Euphorbia maculata). Het
kaartje op verspreidingsatlas laat zien dat de
soort vele malen minder algemeen is dan
Gewoon varkensgras en voor Deventer is het
zelfs de eerste waarneming. Tja, voor mij
geldt: ‘niet in de database van FLORON/
NDFF, dan is het nieuw’.
Zie ook http://deventernatuur.blogspot.com
10
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Het verschil tussen een …. paddenstoel Mike Hirschler
Bij een paddenstoelenexcursie vraag ik altijd eerst of men mij een beschrijving kan geven van een paddenstoel. Normaliter wordt dan de vliegenzwam genoemd en na enig
doorvragen krijg ik er ook wel uit dat die dingen een steel hebben, een rood met witte
hoed met eronder plaatjes en soms het rokje aan de steel. Iets met kabouters met de
naam Spillebeen komt ook wel langs. Dat is dan wel het algemene beeld van een paddenstoel. In grote lijnen klopt dat natuurlijk wel, maar (voor mij en veel andere liefhebbers) is er gelukkig nog veel meer te beleven aan paddenstoelen. Om te beginnen hebben heel veel helemaal geen plaatjes, maar buizen, gaatjes, richels, stekels of juist helemaal niets van dat al. Ook hoeden zijn niet evident, evenmin als stelen (met of zonder rokjes). Wat ze allemaal wél gemeen hebben is het vormen van sporen. Maar daarnaast is er sprake van een veelheid aan vormen, kleuren en zelfs geuren. Ja, en maak
dan maar eens onderscheid. Er zijn meer dan 5.000 soorten paddenstoelen in Nederland en dan laten we de paar honderd zgn. slijmzwammen maar even buiten beschouwing.
Macroscopische determinatie (dus op het gezicht en met maximaal een loepje als
hulpmiddel) is bij duizenden soorten wel mogelijk.
Waar kijk je dan naar:

vormen: stelen/geen stelen, een bolletje of een kommetje, een soort kapje op
een steel, gaten in de hoed, dunne of dikke stelen, platte, kromme, holle hoeden

Hoe zitten de lamellen onder de hoed (aflopend, recht naar de steel toe, etc.) en
welke vorm hebben de buisjes (rond, hoekig en zo) en ook kleuren spelen hier
een rol, die kunnen heel anders zijn dan als je bovenop zo’n ding kijkt

kleuren: niet alleen van de hoed, maar ook van de sporen (sporee); behalve echt
groen komen alle kleuren langs

de standplaats (ook substraat genoemd): velen zijn gebonden aan bijvoorbeeld
één of enkele soorten planten/bomen, een bepaalde grondsoort, mest, veel of
weinig vocht. Hele leuke zijn die die het op één ding doen: op een dennennaald,
op een dennenappel, óp een eikeltje, ín het eikeltje, of bij één specifiek boomsoort; daar kan je dan ook nog wel eens parasitische paddenstoelen bij vinden

geuren: de leukste geuren komen langs, zoals maggi, kokos, anijs, geranium,
bedwansten, gekookte aardappelen, appelmoes, maar er zijn ook echte stinkers
bij die naar dode dieren ruiken of rotte vis

de smaak: scherp, zoet, bitter, vies

kleur van het vlees na indrukken: heel vaak blauwverkleuringen

komt er sap uit bij beschadiging en welke kleur heeft dat?

en mocht dat allemaal nog niet helpen, dan zijn er twee mogelijkheden om er
alsnog achter te komen: vraag het een ander of pak een microscoop.
Met deze laatste mogelijkheid ga je dus echt een andere wereld in, want dat is nog
geen sinecure. Ik probeer het al een tijdje te leren, maar alleen al het maken van een
goed preparaatje is een opgave op zich. En mocht dat lukken dan tuimel je zo weer een
andere wereld in van een veelheid aan vormen van allerlei dingen die in en op een
paddenstoel zitten. Erg lastig!
Ik houd het dus maar vooral op die vele paddenstoelen die je ‘op het blote oog’ nog
wel thuis kan brengen en daar is veel plezier aan te beleven. Sla voor de lol eens een
willekeurig paddenstoelenboekje open en verbaas je over de diversiteit. En over diversiteit gesproken: de namen spreken natuurlijk ook vaak tot de verbeelding, want wat
te denken van heksenboter, satansboleet, heksenboleet, duivelsei, elfenschermpje en
de kabouterwasplaat. Die wil je toch echt allemaal een keer tegenkomen! Als je er
meer van wilt leren, loop dan eens mee met de paddenstoelenwerkgroep van onze
vereniging. Deze heet in de wandelgangen de ‘Zwamgroep’, want het moet niet alleen
leerzaam zijn, maar ook gezellig!
En voor ik het vergeet: de excursies en inventarisaties zijn ook niet echt vermoeiend,
want er wordt meer gekropen dan gelopen. Het najaarsprogramma van de Zwamgroep
kan je vinden op de site. Tot ziens onder een paddenstoel!
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Gestreept nestzwammetje

Alle foto’s: Mike Hirschler
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Goudhoed

Inktviszwam

Dodemansvingers
Bruine bekerzwam

Groene knolamaniet

Geschubte bundelzwam
Oorlepelzwam

Kleine stinkzwam
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Door tellers & vertellers-3 Els Winternitz
Judaspenning en …
In mijn tuin staan judaspenningen. Omdat
het in het voorjaar zo'n leuke plant is, maar
vooral ook omdat het oranjetipje er graag
haar eitjes op afzet. De kleine rupsen gebruiken het frisse groen van de nieuwe zaadknoppen als voedsel. De zaden zitten in ronde, platte, half-doorzichtige zaaddozen. Je
ziet de zaadjes zitten. De naam judaspenning
komt ook van deze zaaddozen. De ronde
zaaddozen zijn schijven die lijken op penningen (munten). Het verhaal gaat dat Judas de
muntstukken die hij uit zijn verraad gekregen
had, heeft weggeworpen en dat op deze plek
Judaspenning ging groeien. Niets meer dan
een mooi verhaal, maar wel de reden voor de Judaspenning met broedkamers (boven: bovenaanzicht, onder: zijaanzicht
naam van deze leuke borderplant. Bij het ver- (Foto’s: Niek Lelieveld)
zamelen van de zaden kwam ik een zaaddoos
tegen waarin een insect een aantal broedkamers had gebouwd. Opvallend zijn de mooi
gesponnen cocons! Welk insect hiervoor verantwoordelijk is weet ik niet.
Als iemand het wel weet, laat het dan weten
via natuurwijzerdeventer@gmail.com.

Erratum
Op de middenpagina van no. 1 werd een
foto getoond van Blauwe waterereprijs. Een
oplettende lezer meldde echter dat dit Beekpunge is. Met Dank!

Mijten Mike Hirschler
In Natuurwijzer 1 was een foto
opgenomen van een doodgravermet een groot aantal mijten.
Blijkbaar kan het altijd nog erger.
Daarom stuurde Jan Barwegen de
hiernaast opgenomen foto. Je zult
er maar mee rondlopen, met zo’n
circus op je rug!
Heb jij ook een bijzondere waarneming die je wilt delen?
Stuur dit dan naar
natuurwijzerdeventer@gmail.com
met het verhaal(tje) achter van de
foto.
Foto: Jan Barwegen
14
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Agenda
Woensdag 10 oktober, Landelijke Dag
van de Duurzaamheid
Speciaal voor deze
tiende editie van de
Voorleesactie verschijnt een nieuw
jeugdboek
over
duurzame energie
‘De kracht van nieuwe energie’.
Op de Ulebelt is
deze dag een voorleesactie. Details zijn nog niet bekend.
Zie:
https://www.ulebelt.nl/events/event/voorleesactie-dagvan-de-duurzaamheid/
Woensdag 10 oktober van 20-22 uur, lezing over eetbare paddenstoelen, IVN Zutphen.
Voor iedereen. Klaske ten Grotenhuis verzorgt deze
avond een lezing over eetbare paddenstoelen.
Aanmelden verplicht: ivn.zutphen@gmail.com.
Kosten voor leden 3,50. Voor niet leden 5,-.
Locatie: Odensehuis Tengnagelshoek 6, 7201NE Zutphen.
Info via: Anke Eshuis
Donderdag 11 oktober van 20-21.30 uur, lezing door
Tiemo Roeke over waarneming.nl.
Voor leden en belangstellenden.
Waarneming.nl is een site waarop waarnemingen van
planten en dieren kunnen worden ingevoerd. Dat levert
een schat aan data op waarmee achterliggende organisaties als EIS en Naturalis gegevens over biodiversiteit en
trends in natuurontwikkeling kunnen halen. Timo Roeke
is lid van het team waarneming.nl. Hij zal toelichting geven over de gebruikersmogelijkheden van de site, de
vele soorten data, de functie van het forum en de apps
die er te downloaden zijn. Na afloop van de lezing is Timo beschikbaar om vragen te beantwoorden, je te helpen een account aan te maken en apps te downloaden.
Locatie: Cultureel centrum ’t Trefpunt, Molenweg 53-55,
Gorssel. Info: Frens Westenbrink, 06-53226766,
f.westenbrink@kpnmail.nl

spontaan groeien. Onderweg is aandacht voor de zogenoemde Pothoofdplanten, klein glaskruid, weidegeelsterren en andere planten die te maken hebben met de
geschiedenis van Deventer. De wandeling hoort ook bij
een expositie in de stadsetalage van stichting Architectuurcentrum Het Rondeel in het kader van Deventer1250 jaar. Meer hierover in de komende Natuurwijzer.
De wandeling start bij Het Rondeel: Assenstraat 14,
Deventer. Inloop vanaf 13 uur met koffie en thee.
De wandeling eindigt bij het stadhuis, waar vrijblijvend
de tentoonstelling in de Stadsetalage (voorkant van het
stadshuis) bekeken kan worden. Gewandeld wordt onder leiding van Gerrit Hendriksen, David de Wit en Peter
Heukels.
Meedoen is gratis en aanmelden vooraf is niet nodig.
Info: Gerrit Hendriksen: gw_hendriksen@zonnet.nl
Dinsdag 16 oktober om 20 uur, lezing Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, door groei en Bloei
In deze presentatie maakt u kennis met de bijzondere
relaties tussen bloemen en insecten. De lezing wordt
gegeven door Frans van Bussel, voormalig docent Natuuronderwijs op de PABO, voormalig directeur van het
NMC, regionaal Natuur- en MilieueducatieCentrum regio Zuid-oost Utrecht. De entree voor leden van Groei en
Bloei is gratis, voor niet-leden € 4,-.
Waar: Hof van Salland, Dorpstraat 30, 7431CL Diepenveen.
Woensdag 17 oktober van 20-22 uur, lezing ’Tussen
Veluwe en IJssel’, door Ruud Knol, KNNV Apeldoorn
Voor leden van KNNV en IVN en belangstellenden.
Locatie: Bronkerk te Ugchelen, Hoenderloseweg 10, Ugchelen. Entree: € 2,50 (leden KNNV en IVN gratis).
Graag aanmelden: jdenheld@lijbrandt.nl of per telefoon:
0575-517750. Uitgebreide informatie over de inhoud van
de lezing: www.knnv.nl/apeldoorn
Dinsdag 6 november van 20-22 uur, lezing over
Madagaskar.
Mike Hirschler doet verslag van twee vakanties op Madagaskar met uiteraard veel mooie plaatjes en praatjes
van/over dit unieke natuurgebied.
Locatie: de Ulebelt, Maatmansweg 3, Deventer. Info:
Mike Hirschler, 06-53617871, m.hirschler@hotmail.com

Zondag 14 oktober van 11-15 uur, jaarlijkse paddenstoelendag op Nieuw Rande
Eerste-vrijdag-van-de-maandwandelingen:
Info bij: zie de poster op blz. 20.
2 november (Overvelde) en 7 december
(Zonnenbergen). Zie de site van IVN Deventer en de
Zondag 14 oktober van 14-15.30 uur, stadsplanten in de nieuwsbrieven.
binnenstad van Deventer
Voor iedereen. In het kader van de “KNNV-week van de
Sluitingsdatum volgende kopij:
Veldbiologie” is er een wandeling door de binnenstad
1 december 2018
van Deventer langs bijzondere wilde planten die daar
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Buxussen zijn niet meer Gerrit Hendriksen
Introductie van exoten gaat nog wel eens mis.
Denk even aan ontsnapte exemplaren van bijvoorbeeld Watercrassula (Crassula helmsii) en
Japanse duizendknoop (Fallopia Japonica).
Soms resulteert onbedoelde introductie van
de ene exoot de ondergang, of in ieder geval
een behoorlijke aanslag op het welzijn, van een
andere exoot. Het zal wel zijn opgevallen dat in
Deventer dit jaar het effect van de Buxusmot
(Cydalima perspectalis) goed zichtbaar is.
Ik zie in mijn wijk in Colmschate vrijwel geen
Buxushaag die niet is ontbladerd door de rupsen van de Buxusmot. Voor het eerst dit jaar
had ik dan ook erg veel Buxusmot op licht in
mijn tuin. Zo af en toe hang ik eens een lampje
op en noteer ik op waarneming.nl mijn waarnemingen van nachtvlinders op mijn laken. Let
wel, deze soort is pas sinds 2006 in Europa.
Sinds 2007 ook in Nederland (Waddinxveen).
Uitbreiding heeft vooral plaatsgevonden in het
zuiden. Als een soort olievlek heeft de soort Buxusmot (Cydalima perspectalis) (foto: Gerrit Hendriksen)
zich echter nu over de rest van Nederland verspreid. Uiteraard barst direct een discussie los over bestrijding van de soort. Doordat vijand en prooi eerst even aan
elkaar moeten wennen is de eerste jaren na een onbedoelde introductie erg onstuimig en betekent dat het einde
van veel Buxushagen. We moeten even geduld hebben en niet gelijk naar de giffles grijpen. Zoals we dit jaar hebben geleerd dat koolmezen de eikenprocessierups hebben gevonden als voedselbron, zo zullen zeker ook de koolmees en anderen (ook insecten) de Buxusmot gaan waarderen als voedsel, de eerste berichten daarover zijn er al.
Overigens schijnt de buxus zich goed te herstellen na een nogal acute snoeibeurt door de rupsen van de Buxusmot.
Voor meer informatie: bekijk de zeer mooie website https://www.sosbuxusmot.be.

Even inzoomen Mike Hirschler

Deze ‘inzoomen’ laat een gal zien op een eikenblad. In het najaar zijn de gallen groot en vallen ze vaak op door bijzondere kleuren en/of vromen. Deze knoopgallen heten plaatjesgallen of ook (eiken)napjesgallen omdat de rand
vaak omkrult en ze dan aan een ondiep schaaltje/napje doen denken. De kleur kan variëren van wit tot deze rode
kleur. De galwesp Neuroterus laeviusculus maakt deze gallen en er komen alleen vrouwelijke wespen uit.
Heeft u ook een ‘inzoomen’, mail die dan naar natuurwijzerdeventer@gmail.com
16
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Groene Glibbers 45 Jeanette Boogmans
GG is een rubriek over Groene zaken met af en toe een uitglijder opzij. De Glibbers gaan bijvoorbeeld over cultuurhistorie, volksverhalen of naamsherkomst en hebben altijd een link met het Groene. De naam is geleend van een
plakkerige, overwegend oranje/gele (!) paddenstoel, de Groene glibberzwam Leotia lubrica.
Deze GG gaat over de enige echte Groene glibberzwam. Het Latijnse Leotia komt van leo; leeuw dus en verwijst
naar de kleur, lubrica betekent slijmerig. In het Engels heten ze Jelly babies, vrij vertaald puddingjonkies. De luciferachtige paddenstoelen verschijnen meestal in groepjes. Het is een redelijk algemene paddenstoel, hoofdzakelijk
van de vochtige zandgronden. Komt voor in loof- en gemengde bossen. Je kunt hem vinden in bermen en greppels,
vaak op de schuine kanten. Door hun geringe afmeting en de wat verborgen standplaats, kun je de gesteelde puddinkjes makkelijk voorbij lopen. Men dacht altijd dat de glibberzwam een saprofiet, dus een afbreker was. Inmiddels vermoedt men dat de zwam samenwerkt met oude loofbomen of met levermossen (marchantia). Als mogelijke partner wordt ook de adelaarsvaren genoemd. Een raadselachtig typetje dus. De geur en smaak zijn onopvallend. Over de eetbaarheid verschillen
de meningen, in iedere geval is de
term ‘verwaarloosbaar’ een gemeenschappelijke kreet. Deze zwam is een
indicatorsoort, d.w.z. dat er vaak andere, meer zeldzame paddenstoelen bij
in de buurt groeien. Mijn ervaring is
dat de gele stekelzwam vaak dichtbij
staat. Dus glibber ze en geef het door.
Ga naar de website van de Nederlandse Mycologische Vereniging:
www.mycologen.nl voor meer informatie. Geef een waarneming, vergezeld van een foto en een omschrijving
van de vindplaats (liefst in Amersfoortcoördinaten) door via
glibberzwam@paddestoelenkartering.nl .
Groene glibberzwam (foto: Mike Hirschler)

De Groene glibberzwam, paddenstoel van het jaar 2018 Martijn Oud , NMV
Uiterlijk
De groene glibberzwam is een gesteelde en vrij kleine zakjeszwam. Meestal groeien de zwammen in grotere groepen bij elkaar. De steel van de paddenstoel wordt zo'n 6 cm hoog en verbreedt aan de top naar een 1 tot 3,5 cm
breed hoedje. De hoed is onregelmatig gegolfd en gelobd. De zwammen zijn glanzend geelgroen tot olijfgroen gekleurd. De geur en smaak van de paddenstoel zijn onopvallend. Ze worden gevonden van juli tot november. Als ze
vers zijn, zijn ze mooi donkergeel van kleur, maar groen worden ze pas bij het ouder worden, zie de foto.
Verspreiding
In de tweede helft van de vorige eeuw heeft de Groene glibberzwam sterk geleden onder de verzuring en vermesting van het land. Maar de zwam heeft zich aan het eind van de jaren negentig goed hersteld en is tegenwoordig
landelijk sterk toegenomen.
De Groene glibberzwam wordt vooral op mossige plaatsen onder oude beuken en eiken gevonden. Het is nog niet
helemaal duidelijk of de zwam in symbiose leeft met deze bomen of de mossen. Op landgoederen en buitenplaatsen met veel oude loofbomen, bosranden en smalle wandelpaden komt de groene glibberzwam veelvuldig voor.
Ook in de duinen zijn ze afgelopen jaar in flinke aantallen waargenomen. Let op dat je tijdens het wandelen niet op
de zwammen trapt, want ze worden niet voor niets Groene glibberzwam genoemd.
Waarneming doorgeven
Help mee de groeiplaatsen van de Groene glibberzwam in kaart te brengen door je waarnemingen door te geven,
liefst met een foto. Ga naar www.mycologen.nl voor meer informatie.
Bron: Martijn Oud, Nederlandse Mycologische Vereniging
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Vragen ledenmiddag 1, Bijen en wespen-deel 1
NB: op veel vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. Je mag zelf ook nog even puzzelen. De antwoorden staan
op blz. 19
Bijen en wespen-1
1. Hoeveel soorten bijen kan je in Nederland aantreffen?
a. 3, b. 77, c. 213, d. 358
2. Is een hommel ook een bijensoort?
a. ja, b. nee
3. Wat onderscheidt bijen van wespen?
4. hoeveel soorten wespen kan je in Nederland vinden?
a. 3, (de Nederlandse, de Duitse en de hoornaar), b. 5000, c. 37, d. 2473
5. Wat verzamelen bijen in bloemen?
a. Honing, b. Stuifmeel, c. Nectar
6. welke bewering is waar?
a. alle soorten bijen kunnen pijnlijke steken toebrengen, b. wilde bijen kunnen niet steken, want de angel is te
klein en te zwak, c. alleen honingbijen kunnen steken, d. alleen de mannetjesbijen kunnen steken.
7. Hoeveel soorten bijen kun je in de provincie Overijssel aantreffen?
a. 235, b. 17, c. 213, d. 74
8. Hoeveel procent van de bijen in Nederland is bedreigd?
9. Maak de volgende mop af:
Een boze vrouw zegt tegen een bijenhouder. "Een van uw bijen heeft me gestoken!" Waarop de bijenhouder reageert: ……………….
18
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Redactieleden Natuurwijzer, een komen en gaan Mike Hirschler
De komst van de natuurwijzer heeft bij de redacties van zowel het voormalige IVN-blad Buitenwijzer en het voormalige KNNV-blad Quadrifolia de
nodige redactionele wijzigingen gebracht.
Oud-redactieleden van beide bladen zijn Esther van Assen, Maike Nelissen,
Luud Wissing (allen voor IVN) en Nienke Dijkstra (voor KNNV). Door gaan
Mike Hirschler (IVN) en Gerrit Hendriksen (KNNV), aangevuld door Marjolein Vermeij en Eefke van Schaik (van KNNV) en Sanne Karel (van IVN). De
redactie bestaat nu dus uit 5 leden van beide verenigingen; het heeft er
wel eens slechter voor gestaan!
Hierbij wil ik namens beide verenigingen de vertrekkende redactieleden heel hartelijk danken voor hun jarenlange
inzet om mooie en informatieve bladen te maken. Er is in die tijd ook veel veranderd in de opmaak, de overgang
naar kleur, de uitgever, etc.. , dat was niet altijd makkelijk. Maar iedereen heeft het geweldig gedaan. Namens de
nieuwe redactie spreek ik de hoop uit dat wij in staat zijn om een en ander voort te zetten. De nieuwe constellatie
waarin KNNV en IVN samen een blad uitgeven heeft de eerste aanloopperikelen al overleefd, dus we hebben goede
hoop de goede weg te zijn ingeslagen om het allemaal nóg mooier, interessanter en informatiever te maken. Wij
gaan ervoor!

Een wesp en een bij. Foto’s: Flickr.com

6.
7.
8.
9.

Antwoorden Bijen en wespen-1
1.
d. 358
2.
a. Ja
3.
*bijen: zijn behaard, leven uitsluitend van nectar en stuifmeel en kunnen één keer steken
*wesp: is glad, leven ook van nectar, maar er zijn ook vleesetende bij. Wespen kunnen meer dan één keer
steken
4.
b. 5000. Noot: er ontstond discussie over dit getal. Dit bleek terecht! Informatie bij EIS leverde het volgende
antwoord op: Uit Nederland zijn 4826 gevestigde vliesvleugeligen bekend, zie https://
www.nederlandsesoorten.nl/linnaeus_ng/app/views/species/nsr_taxon.php?id=159613. Deze groep omvat
naast de wespen ook de bijen (359) en mieren (104 soorten). Daaruit kan worden afgeleid dat er uit Nederland 4363 soorten wespen bekend zijn. Zij die op 5000 hadden gegokt (of het wisten) zaten met 5000 dus
wel het dichtstbij het goede antwoord.
5.
b. Stuifmeel en c. Nectar: dit bevindt zich in de bloembodem. Nectar is een suikerrijke vloeistof die door de
plant wordt gemaakt. De nectar wordt uitgescheiden door honingklieren. De samenstelling varieert per plantensoort.
b. wilde bijen kunnen niet steken, want de angel is te klein en te zwak
a. 235
76%
“Wijst u de schuldige maar aan, dan straf ik hem." , “Wat een rotstreek!”, “Deed het pijn?”
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Van onder de Lebuïnustoren, 16 Erik lam
De afgelopen zomer zal menigeen nog lang heugen. Warmer
sinds mensenheugenis en ook zo langdurig! Nu ik dit schrijf passeert er weer een periode met wolkbreuken. Van klimaatcritici
en andere antimilieugekkies is daarmee onderhand wel duidelijk
dat het slechts notoire dwarsliggers zijn. Maar is het ook zo dat
zo’n zomer slecht is voor de natuur? Zo eenvoudig ligt dat niet.
Kwetsbare natuur van vennetjes, moeras etc. heeft flink te lijden
gehad. De vraag is of dat weer goedkomt. Onderzoek zal dat
moeten uitwijzen. Helaas is er amper geld voor onderzoek.
Nachtzwaluwen, Gladde slangen, stuifzandvegetaties, het Zuidelijk spitskopje, Koninginnepages, etc., etc. hebben er vermoed ik geen last van gehad. Voor mijn gevoel is het veel
belangrijker dat er nog zo weinig natuur over is en dat dat zwaar lijdt onder allerlei verschijnselen die niets met klimaatverandering te maken hebben. Het natuurnetwerk (Ecologische Hoofdstructuur) is amper beschermd, Natura2000 loopt ver achter op de doelstellingen, bijzondere soorten zijn slecht beschermd, de stikstofdepositie is veel
te hoog, recreanten krijgen ruim baan, etc. Deze aspecten lijken wel net zo moeilijk ten goede te keren als de klimaatverandering. Toch kan het inhaken op de klimaatverandering bepaalde natuurtypen ten goede komen. Neem de ruimte
die gereserveerd wordt voor de opvang van regenwater bij zware
buien. Het natuurvriendelijk inrichten van al die terreinen, en dat
zijn er aardig wat, helpt enorm. Wat te denken van natuurontwikkeling annex waterberging in de Gooiermars, bij de Letteler
Leide, etc.? Tal van hele bijzondere soorten worden (door KNNV
en IVN!) geconstateerd. Voor mij heel bijzonder was te horen
over een plek waar duizenden Draadgentianen staan. Dat zijn
verheugende ontwikkelingen waar veel natuurwinst uit te halen
is.
Erik Lam, Stadsecoloog te Deventer
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Verslag van de ledenmiddag Ine maathuis
Voor deze middag was er een grote opkomst van 30 leden. Mike heette ons welkom namens het organisatiecomité.
Daarna werden we ontvangen en toegesproken door gastvrouw Bertina, beheerster van boerderij De Pothaar. Zie
ook www.depothaar.nl. We zaten op de deel onder eeuwenoude hanenbalken, midden in het museum. Zij vertelde
ons over de familiegeschiedenis van de boerderij die later museum, appartementencomplex en camping werd. De
Pothaar dateert van 1767. Hier speelde het Sallandse boerenleven zich al af in de 18 eeuw. Er zijn allerlei historische voorwerpen te zien, zoals kaarten, gebruiksvoorwerpen en kledingstukken. De geschiedenis van het boeren
leven en het boerenbedrijf wordt er in verschillende tijdskamers verteld. De Pothaar ligt in het afwisselende Sallandse landschap van bossen, houtwallen en weilanden van buurtschap het Venne in Loo-Bathmen aan de oude
Schipbeek. Hier voeren vroeger de zogenaamde Enterse zompen. Een replica van een zomp ligt in de havensloot
van de Pothaar en je kan er een stuk mee varen.
Na dit enthousiaste verhaal werden we in groepjes verdeeld om de omgeving te verkennen. Tijdens de wandeling
moesten wij zes verschillende categorieën vragen over insecten beantwoorden, want dat was het centrale thema
vandaag. De vragen gaven soms aanleiding tot veel hilariteit. Sommige vragen waren best moeilijk, maar gelukkig
hadden we mensen in ons groepje die veel van insecten afwisten. Bij de vragen waarop we geen antwoord konden
bedenken was een onderonsje met een andere groep verleidelijk. Gelukkig konden alle vragen worden beantwoord, ook al was het antwoord soms iets minder serieus. Er waren vijf hoofdthema’s: Bijen en wespen, Eten en
gegeten worden, Kevers en Kakkerlakken, Vlinders en Insecten algemeen.

Ontvangst door Bertina, dan even zwaaien voor vertrek en op pad. Vervolgens was het puzzelen geblazen, onderweg en later
aan tafel. Dat cryptogram! In de wei bleef alles rustig. Lekker borrelen achteraf. Foto’s van Mike Hirschler en Hans van den Berg
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Het oplossen van de vragen gaf een onderlinge competitiestrijd en er waren leuke en creatieve antwoorden om
maar punten te behalen, want elk groepje wilde wel winnen.
Enkele vragen en antwoorden:

Hoe ver kan een vlo springen?: 30 cm

Waarom is de Amerikaanse kakkerlak moeilijk te bestrijden?: ‘heeft een natuurlijke afweer tegen pesticiden’,
maar ook: ‘Omdat hij de Nederlandse taal niet beheerst’

Hoeveel soorten bijen kun je in de provincie Overijsel aantreffen?: 235
Na de wandeling kwamen we samen om de antwoorden te bespreken onder leiding van Mike en Hans.
We hadden ook nog een insectencryptogram op te lossen: de meeste groepjes hadden het antwoord wel gevonden: ‘wat is jouw favoriete insect?’. Dit gaf nog eens extra punten.
Onder het genot van een drankje en speciale vegetarische hapjes werd er een poosje nagepraat. Intussen konden
we gebakken sprinkhaan proeven, M&M’s eten (in de rode kleurstof zit het bloed van luizen verwerkt) en we gingen naar huis met een meelwormenlolly.
Het was een erg leuke, ontspannen en leerzame middag. Veel dank aan Trudy, Hans en Mike voor de organisatie!
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Raadselplaatje Mike Hirschler
Oplossing vorige keer: dit is de larve van een wapenvlieg.
Er is 1 oplossing binnengekomen op het mailadres van de redactie
(natuurwijzerdeventer@gmail.com), te weten van Frank van den Haak.
Hij liet weten dat het een rattestaartlarve is. Dat is dus niet juist, maar
wel in de goede richting gedacht. De rattenstaart is de larve van een
blinde bij. Met dank voor je reactie Frank!
Het gaat hier om de larve van een wapenvlieg. Wel vaker komen we
tegen dat de larven van bepaalde insecten veel groter zijn dan het
uiteindelijke volwassen resultaat. Bij nogal wat vlindersoorten zie je dat, bij het
lieveheersbeestje en ook bij de wapenvliegen. De pootloze larve
die ik vond was zeker 4 cm. lang, maar de grootste volwassen
wapenvlieg komt max. maar tot 17 mm. Ervan uitgaande dat ik
hier te maken had met de ‘gewone wapenvlieg’, of
‘prachtwapenvlieg’, dan is de vlieg zelf niet meer dan 1 cm.
groot.
Ik vond dit beestje op mijn terras en hoe het daar is gekomen is
mij een raadsel, omdat het terras zeker 20 cm hoger ligt dan het
grasveld. Deze larven leven vaak in vochtige humusrijke grond of
Foto: Ole Martin
in oude verrotte boomstammen waar ze rottend plantenmateriaal eten. Degenen die in het water leven doen dat ook. In mijn vijver vond ik een half jaar later zeker een veertigtal
dat zich ophield in de rand van het water. Ze verplaatsten zich, leek het, door zich met hun snuitje vooruit te
trekken. Degene op het terras leek zich voort te bewegen als een slang, dus zonder gebruik van de snuit.
De volwassen wapenvliegen danken hun naam aan kleine stekeltjes op hun rug (zie de foto), aan de rand van het
rugschild (wat door de kenners trouwens borstschild wordt genoemd). Over de functie van die stekels is niets
bekend en bij sommige soorten ontbreken ze. Wapenvliegen bijten of steken niet. In Nederland en België
komen 45 soorten voor. Sommige hebben mooie
kleuren op de rug (die vaak helaas niet te zien zijn als ze
hun vleugels opvouwen op de rug), vele zijn bruin of
zwart of, zoals deze op de plaat, met gele of groene
vlekken. Wapenvliegen zijn bloembezoekers.
Op deze foto van de pdf ‘Veldtabel wapen- en bastvliegen van Nederland’, te vinden op de site van EIS
(Kenniscentrum Insecten en andere Ongewervelden)
zijn de stekels op de rug goed te zien van de soort
‘Oostelijk verfdrupje’. Afhankelijk van de soort zijn er
meer of minder of soms dus ook geen stekels.
De namen van deze diergroep zijn niet te versmaden.
Het Oostelijk verfdrupje is al genoemd, en wat te denken van: groene glimwapenvlieg, herfstmetaalwapenvlieg,
geelpoot-metaalwapenvlieg,
zwartesnuitwapenvlieg, zwart speldenknopje, zilvervlekspeldenknopje, etc., etc..
Stuur je oplossing naar :
Er ging weer een wereld voor mij open!
natuurwijzerdeventer@gmail.com

Nieuw raadselplaatje
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