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Van de voorzitter
Door: Johan Eckhardt
In deze inleiding kort over het bestuur, over de ledenvergadering en deze keer twee
natuurbeleefmomenten.
Anders vergaderen
Wegens de coronarichtlijnen heeft het
bestuur niet vergaderd, wel is er mailcontact geweest. Het beleid is erop gericht
geweest dat de vereniging binnen de
coronarichtlijnen zou blijven. Dat is gelukt,
hoewel tijdens sommige excursies de
anderhalve meter moeilijk was. De
landelijke vereniging heeft de ledenvergadering via Zoom gedaan. Onze
afdeling was door de voorzitter vertegenwoordigd. Het was net een echte
vergadering, een paar liepen weg alsof ze
niet door hadden dat ze in beeld waren, en
natuurlijk werd het woord gevoerd door
twee bestuursleden en twee leden,
waarvan één uit Amsterdam. Verder hield
iedereen zijn mond. Het landelijk bestuur
adviseert de afdelingen hun jaarvergadering via Zoom te laten verlopen.
Gezien de ervaring met de ledenvergadering vond ik dat geen goed idee.
We hebben als bestuur vergaderd en
besloten dat de beste oplossing een
vergadering met Zoom was. We gaan als
proef begin oktober een bestuursvergadering doen en dan 3 weken later de
ledenvergadering. De laatste valt samen
met de werkgroepleidersvergadering. We
moeten nog besluiten hoe de agenda eruit
gaat zien. Een vergadering via Zoom
vereist vergaderdiscipline. Femke gaat het
regelen, ik heb begrepen dat dit geen
routineklusje voor haar is. Als er leden zijn
die vaak met Zoom vergaderingen opgezet
hebben en ook de kennis hebben om
Femke tips te geven? Het is waarschijnlijk
niet nodig, maar mogelijk toch handig om
de laatste details goed geregeld te krijgen.

Even een mailtje, dan komen we verder.
Ik ben benieuwd.
App obsidentify
Voor ik verder ga, even over gedrag met
een hoog risico op verslaving. Sinds een
half jaar is er voor iPhone een app van
Waarneming.nl., het gaat over obsidentify.
Een aantal hebben er vast al mee
kennisgemaakt. Ik wil mijn ervaringen
delen.
Je ziet een bloem, hommel, zweefvlieg,
spin of een mos, enzovoort. Je maakt een
foto met je iPhone, fatsoeneert de foto met
behulp van ‘wijzigen’. Meestal betekent dat:
het object iets vergroten. Dan de foto in de
app en druk op de knop ‘obsidentify’; er
volgt een naam of een serie namen.
Zweefvliegen vaak 100% de goede naam,
spinnen meestal goed, planten die bloeien
haast altijd goed , grassen en zeggen bijna
nooit goed. Veel gekweekte planten die je
in het wild aantreft kent hij ook. Mossen
alleen als ze heel karakteristiek zijn,
hetzelfde geldt voor korstmossen. Wieren
heeft hij moeite mee. Mieren, vliegen, etc.
vaak tot de familie, maar dan heb je een
goed beginnetje. Voor je eraan begint een
waarschuwing: als je verslavingsgevoelig
bent, doe het niet. Overal is er wel iets om
te fotograferen en de naam op te zoeken.
Een voorbeeld. In de tuin staan
hemelsleutels en daarop vloog een
zweefvlieg. Foto gemaakt en bekeken.
Goed scherp in de obsidentify en het is een
weidevlekoog. Toen zag ik pas de vlekken
op het oog en de lichte beharing op het
oog. Uiteraard druk je dan op de knop
‘opslaan’ en de waarneming staat op
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Waarneming.nl. Kun je er later weer van
genieten. Ik beperk mezelf tot maximaal
5 soorten per dag.
Beleefd
Nu de twee natuurbeleefmomenten.
Ik heb een soort persoonlijke natuurkalender: in januari de grote lijster, in
februari klein hoefblad, in maart het
veranderde geluid van de kokmeeuwen
enzovoort. De zomer is voor mij niet
compleet als ik de spotvogel en de
zomertortel niet gehoord heb. Tijdens het
inventariseren van planten hoor ik allerlei
vogels, maar het opjuttende geluid van de
spotvogel en het ouderwetse geluid in de
avond van de zomertortel geven extra
inventariseerplezier. Dit jaar heb ik de
spotvogel op de Brabantse Wal gehoord.
Vroeger zat er altijd één in mijn tuin, de

Paapje - Niek Oele (fotoarchief)
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laatste twee jaar niet. Of anders wel in een
bosje in de buurt van het km-hok dat ik
inventariseer. Goed, die had ik gehoord,
de zomertortel. Daarentegen nog niet op de
Eerste-Zaterdag-Excursie van augustus.
Nu toch, op de Goudplaat ineens het geluid
van een zomertortel: een natuurbeleefmoment. Het werd nog leuker omdat Rien
Weststrate het geluid voordeed of nadeed.
De vogel reageerde erop en toen zagen we
hem op 10 m afstand zitten op - zoals het
hoort - een dode tak.
De tweede verrassing was tijdens de
Eerste-Zaterdag-Excursie van september
naar de Zwaakse Weel. In het vlindergebied - waar overigens niet zoveel
vlinders waren - zaten drie vogeltjes op
opvallend hoge planten, af en toe een kort
vluchtje makend: drie paapjes, een natuurbeleefmoment.
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Agenda
De activiteiten staan vermeld per maand in plaats van per werkgroep. Ook anderen dan de
eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en
excursies. Zie voor een toelichting, bij ‘Informatie’.
Oktober
za 3 oktober
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.

vr 6 november
Strandwerkgroep
10.00 u
November

za 3 oktober
Paddenstoelenwerkgroep
Den Inkel

za 7 november
Beheerswerkgroep
Natuurwerkdag

ma 5 oktober
Strandwerkgroep
10.00 u

za 7 november
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.

za 10 oktober
Paddenstoelenwerkgroep
De Schotsman

wo 11 november
Paddenstoelenwerkgroep
Renesse, Zoete en Zoute Haard …

ma 19 oktober
Strandwerkgroep
10.00 u

za 21 november
Paddenstoelenwerkgroep
Oostkapelle, zeereep Duinweg

za 24 oktober
Paddenstoelenwerkgroep
Wemeldinge

za 21 november
Vogelwerkgroep
Wanteskuup en Keihoogte

za 31 oktober
Paddenstoelenwerkgroep
Braakman-Noord

ma 23 november
Strandwerkgroep
14.00 u

INFORMATIE
Eerste Zaterdag Excursie
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij
anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt
per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.
3 oktober
p.m.
7 november
p.m.
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter.
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Beheerswerkgroep
Het programma knotwerk herfst-winter 2020 wordt voorbereid. Belangstellenden voor de
maanden oktober-november worden verzocht contact op te nemen met de coördinator.
Al wel bekend is:
7 november
Natuurwerkdag
Van 9.00 tot 12.00 u bij Aarnoutse ‘s Gravenpolder
Zie: www. Natuurwerkdag.nl
Info: Johan Vermin - coördinator knotgroep, zie binnenkaft achter.
Paddenstoelenwerkgroep
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020.
Aanmelden uiterlijk 3 dagen van te voren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren.
3 oktober
Den Inkel, Kruiningen.
Den Inkel is een bosgebied ten oosten van Kruiningen. Afslag Kruiningen
op A58. Volg Oude Rijksweg tot rotonde. Rechtsaf en bij 2e rotonde
linksaf. Volgen tot parkeerplaats bij Zwembad Den Inkel. Verzamelen om
13.00 uur.
10 oktober
De Schotsman, Noord-Beveland --- NMV excursie.
We verzamelen in de 2e bocht [vanaf de rotonde van de parallelweg
langs de N57] van de Schotsmanweg Kamperland waar we kunnen
parkeren en waar de excursie begint. De Schotsman is ontstaan na de
afsluiting van het Veerse Gat in 1961. Het bestaat uit loofbos en
onbemeste gras/hooilanden op kalkrijk zand. De excursie begint om
11.00 uur.
24 oktober
Wemeldinge.
Het Wemeldingse bos. De excursie start om 13.00 uur op de Hoogeweg
bij Wemeldinge bij de ingang van het bos.
31 oktober
Braakman Noord Zeeuws-Vlaanderen (tunnel tolvrij).
De Braakman ligt in Zeeuws-Vlaanderen vlak bij Hoek. Het is een
natuurgebied met een zandige ondergrond. Als u de tunnelweg afrijdt
neemt u na de tunnel direct de eerste afslag. Op de rotonde slaat u
linksaf en volgt de weg langs het industriegebied tot aan het einde
voorbij de laatste silo’s. Parkeren naast de weg voor de Mosselbanken.
Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om uiterlijk 12.30 uur. De excursie start om 13.00 uur.
11 november
Renesse, Zoete en Zoute Haard en zeereep.
Het gebied ligt tussen Renesse en Scharendijke. Aan het einde van de
Helleweg en de kruising met de Rampweg (N652) is een parkeerplaats.
De excursie begint om 13.00 uur.
21 november
Oostkapelle, zeereep Duinweg - (dagexcursie).
We verzamelen op de parkeerplaats aan het eind van de Duinweg en
starten om 11.00 uur.
8 december
Bijeenkomst - Afsluiting van het jaar.
MEC De Bevelanden in Goes. Het MEC is gelegen in het recreatiegebied
De Hollandsche Hoeve. Aanvang 19.30 uur.
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl.
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Plantenwerkgroep
Het winterprogramma wordt voorbereid en start in 2021.
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.
Strandwerkgroep
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans
bij de Roompot-sluizen. Per keer duurt het 2-4 uur. Wij verzamelen ongeveer een kwartier
van te voren onder het viaduct bij de Roompot-sluizen. Het is handig om voor het bezoek
contact op te nemen, het zou namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet
doorgaat. Zorg voor warme kleding en laarzen, voor de limp-excursie ook stevige
handschoenen.
Inventarisatieprojecten en data
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie.
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie.
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp).
5 oktober
10.00 u
19 oktober
10.00 u
6 november
10.00 u
23 november
14.00 u
7 december
12.00 u
21 december
12.30 u
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/MijnAnemoon/Activiteiten.
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816.
Vogelwerkgroep
Peildatum 5 september, actuele informatie ‘activiteiten’ op:
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
21 november

Inlagen, Wanteskuup en Keihoogte van Noord-Beveland

Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
Overig
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling
Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te
vermelden. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten:
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Telling wollige distel april 2020
Door: Justus van den Berg
Jaarlijks telt de Plantenwerkgroep de wollige distel in het voorjaar en najaar. We doen dat
sinds vorig jaar intensiever: elke plant die we zien krijgt een nummer en we tellen het
aantal bladen en nemen de maat van het grootste blad.
Op 30 april hebben we in totaal 43 rozetten
gezien. Er waren een paar grote planten,
die dit jaar zeker gaan bloeien. Het zijn
planten met bladeren van 30 tot wel 60
centimeter.
We vonden ook veel kleine rozetten,
waarvan het grootste blad niet groter was
dan 10 tot 15 centimeter. Dergelijke kleine
rozetten hebben we in het verleden niet
vaak gezien, waarschijnlijk omdat we toen

niet zo intensief hebben gezocht. Op
meerdere plekken vonden we dus drie tot
vijf kleine rozetten vlakbij elkaar.
Opvallend was dat we een rozet vonden op
circa 100 meter ten noorden van de
grootste groeiplaats. Jarenlang hebben we
zó noordelijk geen plant waargenomen. We
gaan kijken hoeveel rozetten en bloeiende
exemplaren er eind augustus zijn.

Kleine rozet van een plant die we vorig jaar ook al hadden gezien (rood stokje) - Justus van den Berg
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Uilenverhaal

Buitenkamertje - Joos Heerebout

Door: Joos Heerebout
Voorafgaand
Bij Bart had een kip zich verstopt; ze kwam
opeens te voorschijn met elf kuikens.
Gerard wilde ze wel overnemen. Zo kregen
we er een hele kippenfamilie bij. Bart nam
als tegenprestatie een hoop ouwe troep uit
de bijenstal mee en hadden wij daar een
hoop ruimte over. Dat bracht Gerard op het
idee om er een buitenkamertje te maken.
Twee zijwandjes en je bent klaar. Heerlijk
beschut voor de koude noordenwind, en al
gauw lekker in de zon.
Uilen zien, horen
Toen we voor de eerste keer ’s avonds in
ons buitenkamertje zaten, zag ik opeens in
de schemer een uil vliegen. Dat was leuk,
maar de keren erna had ik minder geluk.
Vaak was ik net weggegaan en dan
vertelde Gerard dat de uil vlak daarna nog
een paar keer was langsgekomen. Ik ben

nou eenmaal een ochtendmens, dus ’s
avonds hou ik het niet zo lang vol. Of ik
was er wel bij, maar dan zag ik hem tóch
niet. Ik ging dus voortaan maar zitten om te
luisteren. Dat ging beter. We hoorden
namelijk dat uilenbeest vaak zacht - maar
toch duidelijk - roepen. Oe, oe. Op een
gegeven moment kwam er ook een
klagelijk gepiep bij. Heel hoog pie-iep, pieiep. Dat moest haast wel het jong van de uil
zijn. We keken weleens of we iets zagen bij
de boom waar het geluid vandaan kwam,
maar niks, noppes, nada.
Rond Hemelvaart
Nu was ik op de zaterdagmorgen van het
Hemelvaartweekend onder die bewuste
boom aan het werk. Het was er niet zo’n
heel erge jungle, maar met een tuin is het
net als met het huishouden: als je even niet
kijkt, is het weer vies. En toen hoorde ik
9
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alsmaar dat gepiep weer. Pie-iep, pie-iep.
Zó dichtbij. Ik kon het niet laten, ging heel
stil onder die dennenboom staan en keek,
keek en keek … En toen zag ik hem
opeens, ongeveer anderhalve meter boven
me. Met oortjes, heel duidelijk. Maar ja,
geen telefoon in mijn zak. Ik riep zachtjes:
'Renée, Renée' - de kleinkinderen
kampeerden hier weer. Ze kwam met haar
mobiel, maar zag de vogel niet. 'Kom hier,
dicht bij me', fluisterde ik. ‘Nee, dat mag
niet’, fluisterde ze terug. Oh ja? Er werden
toch foto’s gemaakt, maar het werd een
zoekplaatje. Steeds bladeren ervoor.

En toen realiseerde ik me opeens: 'Verrek,
die uil van Gerard is een hele andere.'
De moeder, natuurlijk. Het jong zat veel
lager en zag er trouwens bij nader inzien
ook heel anders uit. Tsss…

Op zijn geliefde tak - Joos Heerebout

De uil - Gerard Heerebout

Vervolgens gingen we eten en deelden het
verhaal op de familieapp. Ik deed mijn
middagdutje en vond, toen ik weer bij mijn
positieven was, een mooie uilenfoto op de
app. Had Gerard genomen. Hij liet me zien
waarvandaan hij hem zag. Van een heel
andere kant dan waar ik stond. Je kon hem
heel goed op z’n tak zien zitten. Zijn veren
precies hetzelfde beige als de stam van de
boom.
Een tijdje later liep ik naar achteren en
kwam weer langs de uilenboom. Het jong
kon je gewoon vanaf het pad zien zitten.
10

De moederuil kon je van dichtbij de
keukendeur al zien. Ze hield ons bij nader
inzien dus al de hele tijd in de gaten,
zonder dat wij het wisten. We hebben
allemaal nog vaak naar de uilen gekeken.
Het jong bleef de hele tijd op zijn tak zitten,
soms slapend, soms alles in de gaten
houdend. De moeder bleef bovenin zitten,
totdat het tijd was om te gaan jagen.
Zondag werden de dames/kampeerders
opgehaald en moesten onze dochters
natuurlijk ook even kijken. Het jong zat
soms op een tak even verderop, en moe
zat steeds hoog in de boom. Geertje filmde
het jong nog terwijl hij een soort dansje
deed. Met zijn neus steeds naar voren eerst naar rechts met zijn kop, dan naar
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links en vervolgens weer terug. Wat voor
wezen staat daar naar mij te kijken?
Daarna was het rustig en zagen we ze niet
meer. Ik werd ongerust. Zouden we ze niet
teveel verstoord hebben? Maar zondagavond deed ik even het badkamerraam
open en het eerste wat ik hoorde was: pieiep, pie-iep. Gelukkig, ze waren er nog.
En iets heel onverwachts gebeurde: toen
we later in het buitenkamertje zaten te
luisteren, hoorden we opeens iets raars.
Het leek wel een tweestemmig geluid met
een nog dunner piepje erbij. Ik leerde toen
dat uileneieren wel vaker met meerdere
dagen ertussen uitkomen. Maar hoe kon
dat? Ik had toch de moeder de hele tijd op
die tak zien zitten? Of was dat misschien
de vader, en zat de moeder onzichtbaar op
het nest? Of andersom? Raadsels.
Maandag kwam Chiel van Het Zeeuwse
Landschap foto’s maken, maar toen liet

niemand zich zien. Dinsdag zag ik nog
niemand. Ik werd er een beetje treurig van,
dus piepte ik maar zelf: pie-iep, pie-iep. Zo
getrouw mogelijk … en jawel, de moeder
(of de vader) antwoordde. Ik zag hem gelijk
zitten - boven in de hazelaar - en even later
ook het jong op een andere plek dan
gebruikelijk.
Chiel kwam, maakte prachtige foto’s van
het jong bovenin een appelboom. Hij was
helemaal blij. Vervolgens zaten we iedere
avond te luisteren in het tuinkamertje.
Soms zagen we ze, soms niet, maar
meestal hoorden we drie verschillende
piepers.
Donderdagavond, toen het gepiep begon,
was het nog licht genoeg om ze te zoeken.
En ja, ik vond er één hoog in de cedrela
zittend. Die boom heeft niet zo’n dichte
kroon, dus ik kon hem goed zien. Het jong
was zelf ook nieuwsgierig naar mij.

Uilenjong - Chiel Jacobusse
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Hij draaide met zijn kop, niet van links naar
rechts, maar alsof hij een ‘O’ schreef in de
lucht. Bij uilen zitten de ogen naast elkaar
voorin de kop, dus je hebt echt het idee dat
ze jou ook aankijken, zo grappig.
Vrijdagmorgen zat één van de ouders een
hele tijd op dezelfde plek in de metasequoia. Gelukkig alles nog goed, denk ik
dan. ’s Avonds begonnen ze tegen de
schemering pas met piepen en hoorde ik
ze helemaal aan het eind van de boomgaard. Zoeken, zoeken, tot er één met zijn

vleugels klapte en ik er twee zag in een
populier. Ze hoppen nu echt van boom
naar boom. ‘Takkelingen’ heten ze nu, hoor
ik.
Zondagavond vloog er al één van de ene
tak naar de andere. Twee of drie vleugelslagen - maar toch, het was al echt vliegen.
Dinsdag zaten ze in de essen van de buren
en vlogen er opeens twee achter elkaar
helemaal naar het andere eind van ons
land, zeker een meter of vijftig. Nog even
en ze gaan zelf muizen vangen.

Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas
Afwijkende vondst - cultuurvariëteit of monstruositeit?

Mannetjesvaren - Muurplant Berkhout 16-2-2016 - Gerda Spaander

Door: Harry Raad
Een varentje op een muur, pas op met benoemen! Hier een belevenis met een exemplaar
dat zich later manifesteerde als een afwijkende vorm.
Vondst
Bij mijn schoonmoeder groeide een
varentje op de muur van het balkonnetje.
Dat was in het bejaardenhuis van Berkhout
12

(NH). We maakten in 2016 foto’s voor een
poging tot determinatie. Dat leverde geen
naam op, er waren geen sporenkapsels.
Bij een later bezoek bleek de varen naar
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beneden getuimeld, hij lag nog fris op de
balkonvloer. Dat was een legitieme reden
het plantje mee te nemen en in Kruiningen
verder op te kweken. Daar toonde die zich
na twee jaar trouwe verzorging als een
goed herkenbare mannetjesvaren. De plant
was nog allerminst volgroeid, want daar is
meer tijd voor nodig. Ik vond het reden
genoeg om hem als waarneming voor
Berkhout op te geven, maar vergat dat
weer.

Mannetjesvaren - Opgekweekt in Kruiningen, juni
2020 - Harry Raad

Afwijkend
Dit jaar deed de plant me versteld staan, de
bladen waren aan de top spaarzaam
vertakt en ook de segmenten/blaadjes van
e
de 1 orde waren aan de top los tot vrij
dicht uitstaand vertakt. Dat had ik nog nooit
gezien en het deed me denken aan een
kweekvorm. Zoeken op internet naar dit
verschijnsel bracht inderdaad producten uit
de kwekerij die erop leken. Hier volg ik dus
even het spoor van de hoveniers. De foto’s
van de cultuurvariëteiten van de tuincentra
zijn niet erg gedetailleerd, ook lijkt er
slordig benoemd. Er kwamen namen
bovendrijven, zoals 'Euxinensis', ‘Furcata’,
‘Furcans’ en ‘Cristata’. Van de kweekproducten lijkt ‘Cristata’ een aardige keus,
mede omdat Boom (1975) daarvan een

fraaie tekening geeft. In botanische kring
worden ook afwijkingen behandeld, en wel
als monstruositeiten (Van Ooststroom,
1948). Bij de monstruositeit furcata (Milde)
zijn de bladen aan de top gegaffeld, terwijl
bij furcans (Moore) de segmenten van de
e
1 orde ten dele aan de top gevorkt zijn.
Bij de Berkhouter mannetjesvaren zijn
kenmerken van beide aanwezig, hoewel de
top van het blad niet duidelijk gegaffeld is
en tot 3 zijtakken heeft.
In de Flora Zeelandica (Meininger, 2018)
worden eveneens twee afwijkende vormen
genoemd. Het gaat om cultuurvariëteit
‘Linearis Polydactyla’ in Goes en de
monstruositeit furcata in Nieuwvliet-Bad,
beide in 2016 waargenomen. De aanplant
van de eerste - een vorm die niet op het
Berkhouter exemplaar lijkt - is wellicht nog
steeds te zien in Park Valckeslot.
Tot slot
De lezer zal het spoor inmiddels bijster zijn,
en anders is dat bij de auteur wel het geval.
Namen van cultuurvariëteiten zijn te
koppelen aan monstruositeiten, zo lijkt het.
Ik vraag me af of de afwijkingen door
overgangen zijn verbonden, waardoor het
geven van een heldere knip tussen de
verschillende vormen moeizaam is. Ik heb
de plant alsnog op Waarneming.nl (2016)
geplaatst als ‘mannetjesvaren’ - dus zonder
toeters en bellen. Die aanduiding werd al
snel goedgekeurd op grond van de foto’s
die ook hier geplaatst zijn.
Bronnen:
Boom, B.K., 1975. Flora der gekweekte
kruidachtige gewassen. - H. Veenman &
Zonen B.V., Wageningen.
Meininger, P. (red.), 2018. Flora
Zeelandica. - FLORON, Nijmegen.
Van Ooststroom, S.J., 1948.
Polypodiaceae. In: Flora Neerlandica.
Pteridophyta, Gymno-spermae, p. 39-75. Koninklijke Nederlandsche Botanische
Vereniging, Amsterdam.
Waarneming.nl., 2016. https://waarne
ming.nl/waarneming/view/195319960.
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Kantelpunten

Quaggamossel - Harry Raad (archief ‘Zeeuwse Slak’)

Door: Pieter Steennis
Enige tijd geleden heb ik het boekje Kantelpunt, van Salomon Kroonenberg, gekocht en
gelezen. Hierbij een korte schets van de beschreven ontwikkeling van de zeeën in ZOEuropa en de herkenning van een kantelpuntje zeer nabij.
ZO-Europa
Het boek trok mijn aandacht omdat
Salomon bekend staat als klimaatscepticus
en ook omdat ik destijds bij de presentatie
van het boekje van de Zeeuwse strandfossielen aanwezig was en wel een beetje
gecharmeerd was van zijn lezing met
kritische humor.
Het boek gaat uiteraard over kantelpunten
die in het geologische verleden zijn opgetreden. De aandacht gaat voornamelijk uit
naar het Zwarte Zeegebied en het gebied
van de Kaspische Zee. Nu niet direct de
Bevelanden. Toch staat er een klein
hoofdstukje in dat betrekking heeft op ZuidBeveland. Eigenlijk is het de geologische
geschiedenis van de laatste 10 miljoen jaar
van de genoemde gebieden; het leest
makkelijk. Leuk om te weten dat in een ver
14

verleden de Middellandse Zee praktisch
droog heeft gestaan en weer is volgelopen
doordat bij Gibraltar de oceaan door een
aldaar aanwezige drempel brak. Wat een
prachtig gezicht moet dat zijn geweest.
Ook is er aandacht voor de natuur in de
beschreven gebieden - er is aandacht voor
de steur - en zelfs is er hier en daar wat
politiek aan de orde.
Een kantelpunt
Wat is een kantelpunt? De definitie zou
kunnen zijn: een dramatische omslag in
een ecosysteem, waardoor de biodiversiteit
van dat systeem verdwijnt of totaal
verandert. Op zich hoeft dat niet dramatisch te zijn, maar meestal zijn de directe
gevolgen ernstig. De mensheid is daar
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benauwd voor, met name door de angst
voor het eigen hachje.
Momenteel is men bezorgd over de
toename van het CO2-gehalte in de
atmosfeer, met als gevolg de opwarming
van de aarde, de zeespiegelstijging en vele
andere effecten die daarbij horen. Eigenlijk
is het verschijnen en optreden van Homo
sapiens het allerergste kantelpunt in de
geschiedenis van de planeet.
Oost-Zeeland
Maar waarom dit verhaal? Het heeft te
maken met onze door algen troebel
geworden binnenwateren en tuinvijvers.
Tuincentra maken reclame om troebele
vijvers weer helder te maken door
toepassing van de eigenschappen van de
quaggamossel. Dit beestje filtert het water
en haalt zo zijn voeding binnen, in dit geval
de algen. Deze mossel is een invasieve
soort. Hij is uit het Zwarte Zeegebied naar
hier gekomen met binnenvaartschepen,
dankzij de verbinding tussen de Donau en
de Rijn. Eerst was er de zebramossel of
driehoeksmossel, ook al een soort uit OostEuropa; deze is nu dus verdrongen door de
quaggamossel. Het verschil tussen beide
soorten is dat de zebramossel meer
streepjes heeft dan de quaggamossel;
vergelijk de zebra en de quagga.

Nu naar de Bevelanden. In 2006 was er
nog maar één plek in het Haringvliet waar
de quaggamossel voorkwam. Anno nu
komt hij voor in praktisch alle zoete
wateren van Nederland. Het voorkomen
van het mosseltje heeft grote gevolgen
gehad. Het water van de zoete
binnenwateren is aanmerkelijk helderder
geworden, met als gevolg dat de
samenstelling van de visstand veranderde.
Minder brasems bijvoorbeeld, de op het
oog jagende roofvissen zijn in het voordeel
gekomen. Ook de planten hebben
gereageerd op de verbeterde helderheid.
Goed/slecht?
Wat is de moraal van dit verhaal? Een
kantelpunt is niet altijd een verslechtering,
er komt gewoon wat anders in de plaats
van het oude systeem. Beter of slechter,
daar moet de lezer maar over oordelen.
En de andere kant is: wie een troebele
vijver weer helder wil hebben, gaat naar het
Schelde-Rijnkanaal en verzamelt daar wat
mossels voor in de vijver.
Geraadpleegde literatuur:
Kroonenberg, S., 2019. Kantelpunt. Hoe de
grootste binnenzee op aarde zijn
biodiversiteit verloor. - Atlas Contact,
Amsterdam.

Echt of nep?
Ik hoorde ‘koekoek’
Door: Truus Step
Eind mei zat ik te kijken naar het tv-programma 'Vroege Vogels'. In de buurt van
Wageningen was een gebied afgegraven, met als doel: de ontwikkeling van nieuwe natuur.
Ik zag een kale vlakte met zo hier en daar een klein plasje water en ik hoorde, luid en
duidelijk, de koekoek!
Volgens mij klopte hier iets niet: geen boom
of struik te bekennen en dan een koekoek?
Dat de PZC bij een artikel over oeverzwaluwen een afbeelding van een boerenzwaluw plaatst, is tot daar aan toe, maar
een 'verkeerd' achtergrondgeluid bij een

natuurdocumentaire, dat ging er bij mij niet
in!
Nadat ik het geluid van de tv had uitgezet,
was de koekoek er nog steeds, dus moest
hij wel in de tuin zitten. Ik naar buiten en
richting het geluid gelopen. Uit de berk
15
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naast de schuur was luid en duidelijk
'koekoek' te horen. Voorzichtig wat rond de
boom gelopen en geprobeerd hem te
ontdekken, maar er zat al heel wat blad
aan de boom. Helaas heb ik hem niet zien
zitten, maar wel - na een flink aantal
'koekoeken' - zien wegvliegen. Dat maakt
de dag er tot één met een gouden randje!
En ik was dit jaar al 'boos' op de koekoek,

omdat hij zich zo laat liet horen. Normaal
hoor ik hem ergens tussen 7 en 17 april,
maar dit jaar was het begin mei! Half
vogelend Zeeland had hem al ergens
gehoord of gezien volgens 'Waarneming',
en ik nog niet.
Zo is het toch nog goed gekomen tussen
de koekoek en mij.

Gal op slangenkruid Echium vulgare
Aceria echii (Canestrini, 1891) maakt er een dolle plant van

Slangenkruid aangetast door galmijt - Harry Raad

Door: Harry Raad
De toegankelijkheid van de zeedijken is sterk verbeterd door het Project Zeeweringen, dat
in 2015 werd afgerond. Heerlijk fietsen langs de Scheldes is niet alleen een feest van
vergezichten en beleving van zeevogels. De florist heeft - gezeten op zijn/haar stalen ros een prachtig zicht op de planten van de glooiing. Drie jaar geleden zag ik gekke dotten in
die vegetatie oostelijk van de Biezelingste Ham; het bleek slangenkruid met galvorming.
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Blauw bloempje
Na mijn eerste waarneming in 2017 heb ik
jaarlijks uitgekeken naar slangenkruid dat
intensief getroffen was door galvorming van
de galmijt Aceria echii. Bij de eerste
waarneming vielen de kleine hemelsblauwe
bloempjes op. Het deed me qua grootte en
kleur wat aan kromhals denken. De
plantensoort bleef me vooralsnog een
vraagteken. Laat in dat jaar zag ik hem
nogmaals, maar van de verdorde dotten
kon ik niks bakken. Het jaar daarop kon ik
hem pas koppelen aan slangenkruid,
omdat er ook een paar weinig aangetaste
planten stonden.
Aantasting
Gek, de aantasting van de populatie door
de galmijt was intensief. Ik kende het
fenomeen niet, terwijl ik in mijn leven toch
wel wat slangenkruid in de kustduinen heb
gezien. Op de bijeenkomst van de
Zeeuwse Floristen - Nisse, 2019 - heb ik
dat naar voren gebracht in de rondvraag.
Peter Meininger en Johan Eckhardt kenden
die situatie op de dijk. Ze wezen op
galvorming, maar hadden geen antwoord
op dit massale optreden.
Tijd voor …
Pas deze zomer ben ik iets intensiever met
de plant op deze dijk bezig geweest,
beginnend met een fietstochtje en foto’s

maken op 30 juli, en daarna wat nazoekwerk. Bij het bezoek bleek de populatie
slangenkruid in het dijkdeel 291-309
verspreid voor te komen. Ondanks de
zware aantasting weet deze tweejarige
soort zich dus nog steeds goed te
handhaven.
De gal Aceria echii was op internet te
vinden, wat na het eerdere zoeken in oude
gallenboeken niet was gelukt. Na het
vinden van de naam was een blik op
Waarneming.nl ook de moeite waard. Daar
hadden Peter en Johan als enigen hun
waarneming van aangetast slangenkruid op
de dijk al eens geplaatst, respectievelijk in
2017 (zeedijk Willem-Annapolder) en 2018
(Kapellebank). Beiden meldden zware
aantasting van de populatie. Nu, bij het
schrijven van dit stukje, zag ik dat Peter dat
ook in de Flora Zeelandica (2018) had
gemeld.
Waarneming.nl geeft op de kaart een kleine
verspreiding van de galmijt op voornamelijk de kustduinen en ZuidLimburg - en weet hem desondanks als
‘algemeen’ te melden. Die informatie van
de dichtheid moet dan ergens anders
vandaan komen(?).
Het is jammer dat er op internet weinig over
de ecologie van de galmijt was te vinden.
Een verklaring voor de zwaar aangetaste
populatie slangenkruid is daarmee dus niet
te geven.

Maaibeleid openbaar groen
Provincie Zeeland / Waterschap Scheldestromen / Gemeente Borsele 2020
Door: Peter Boelée
Het enige Nederlandse leefgebied van het donker pimpernelblauwtje in het Limburgse
Posterholt is vernield. Het donker pimpernelblauwtje is een uiterst zeldzame vlinder die
acuut met uitsterven wordt bedreigd. De vlindersoort verdween in 1970 uit Nederland. In
2001 vestigden de vlinders zich weer spontaan in ons land, in een berm langs de N274
bij het Limburgse grensdorp. Die berm is maandag gemaaid en daardoor zou zo'n 70 tot
80 procent van het leefgebied van de bijzondere vlinder zijn vernietigd. Na een oproep
van de Vlinderstichting om de dader te achterhalen bleek dat een aannemer van
Waterschap Limburg de berm heeft gemaaid.
Bron: NOS Nieuws, 2020
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Bloemenrand om de drie weken gemaaid - Peter Boelée (alle foto’s)

Alles maaien
Al jaren erger ik me eraan wanneer de
maaiers weer alle bermen scheren alsof er
overal golfterreinen moet worden aangelegd. Protesteert er iemand, dan krijg
je steevast te horen dat het om de
verkeersveiligheid gaat. Als je je ergens
aan ergert, dan ga je er speciaal op letten.
Zo zie ik ieder jaar met lede ogen aan dat
de bloemrijke berm van de weg tussen ’sGravenpolder en Ovezande op het
hoogtepunt van de bloei gemaaid wordt.
Overal waar groenstroken wegen van
elkaar scheiden, wordt meermalen midden
in het zomerseizoen gemaaid. Het beleid
om alles te maaien is al ietwat aangepast;
men maait nu alleen nog de strook vlak
langs de weg en het fietspad en laat het
achterste deel staan. Als je nou naar dat
achterste deel van de berm kijkt, dan zie je
dat de planten daarin niet hoger worden
dan ongeveer 60 cm. Wordt de verkeers-
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veiligheid belemmerd door 60 cm hoge
beplanting? Misschien bedoelen ze de
veiligheid voor kabouters op hun fietsjes?
Het maaibeleid is afgestemd op de aloude
manier van het maaien van bermen. In de
tijd dat men daarmee begon, was er nog
geen aandacht voor de fauna in die
bermen. ‘Vuulte’ moest worden opgeruimd,
alle ‘onkruid’ langs wegen moest weg.
Strakke gazonnetjes zag men liever dan
prachtige en heel nuttige bloemenranden.
Dan nog even namaaien met de bosmaaier
om ook alle hoekjes met brandnetels en
andere waardplanten voor vlinders weg te
maaien.
Kerend tij
Maar het tij keert wat het maaien betreft,
daar wordt nu toch wel landelijk veel over
nagedacht. Ten eerste bespaart het veel
geld om niet meer alle bermen meermalen
in de zomer te hoeven maaien. Ten tweede
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Strak gazon in plaats van een bloemenrand

ziet een berm vol bloeiende bloemen er
heel wat aantrekkelijker uit en is voor bijen
en andere nuttige insecten een bron van
voedsel en dat komt weer ten goede aan
de taak van bijen ten behoeve van óns
voedsel.
Googel maar eens op internet met ‘maaibeleid bermen’ en er ontrolt zich op je
scherm een lijst met prachtige initiatieven.
Overal in het land zijn instanties bezig met
het omgooien van het maaibeleid om
de biodiversiteit te bevorderen. Zo maait de
provincie Drenthe de bermen van de
provinciale wegen en vaarwegen
ecologisch voor beschermde planten en
dieren. Met het project ‘De berm komt tot
bloei’ zet de provincie Zuid-Holland het
ecologisch beheer in langs circa 674
kilometer provinciale weg voor meer
soorten planten en insecten.
Navolgenswaard … Een aantal gemeenten
in Nederland voert, vaak samen met
natuurverenigingen zoals KNNV en IVN,
op sommige plaatsen een aangepast
maaibeleid. Een voorbeeld hiervan is
Deventer, met zijn ‘bijenlint’, mozaïekmaaien en overjarig gras in het openbaar
groen (Natuur en Milieu Overijssel).
Situatie Borsele
Ik woon in Kwadendamme, gemeente
Borsele. In het Groenstructuurplan (20182038) van Kwadendamme is o.a. te lezen:
‘Het aantal op een plek voorkomende

verschillende plant- en diersoorten wordt
biodiversiteit genoemd. In Nederland neemt
de biodiversiteit steeds verder af. De
gemeente Borsele heeft er als gemeente
waar fruitteelt een belangrijke plaats
inneemt extra belang bij dat deze trend
gekeerd of afgezwakt wordt. De insecten
zijn immers van vitaal belang voor de
fruitteelt.
… Dit kan worden verzacht door rond de
bloemenweide steeds een strook van
ongeveer twee meter breed als gazon te
maaien. Er blijft dan altijd een nette en
verzorgde rand om de bloemenweide
aanwezig’
… De beoogde uitstraling is
representatief en verzorgd. Dit
representatieve beeld wordt extra
geaccentueerd door in deze zone voor
het gazon aanvullende maaibeurten uit
te voeren …’
Het structuurplan lijkt anno 2020 nog
zonder resultaat, want die bloemenweides
waar men het over heeft zijn in mijn dorp
niet te vinden. Op alle plekken in
Kwadendamme waar bloemen hun kopjes
boven het maaiveld uitsteken wordt om de
drie weken gemaaid. In dit structuurplan
struikel ik steeds over de zinnen:
‘representatief verzorgd’ en ‘een nette
verzorgde afscheiding’. Misschien wordt
het tijd om maar eens van die termen af te
stappen, want het was het voortzetten van
de oude traditie: ‘alle planten doodspuiten
die op die plek niet gewenst waren’. En die
gedachte vormt toch nog steeds het
speerpunt van het groenbeleid van
waterschap en gemeenten. Strakke
gazonnetjes - representatief en verzorgd dragen niks bij aan de biodiversiteit, dus
laat die termen nou eens los.
Een bij als voorbeeld
In een streek waar zoveel fruit wordt
gekweekt zijn bijen heel belangrijk. Dus
hebben wij de verantwoordelijkheid om te
zorgen dat de bijen aan hun voedsel
kunnen komen. Een voorlichtingscampagne over het nut en de noodzaak
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‘Bouwstraat’ met nesten pluimvoetbij
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van insecten in onze land- en tuinbouw
zou mensen ertoe kunnen aanzetten de
dwanggedachte dat alles er ‘netjes’ uit
moet zien, te laten vallen.
Zoals ik al eerder in het Heelblaadje heb

Biggenkruid - nectarbron voor bijen gewoon
weggemaaid

geschreven, bevindt zich in mijn dorp een
grote kolonie pluimvoetbijen (Boelée,
2017). Ze leven solitair en graven onder de
straatklinkers in het plaatzand lange
gangen om er hun eieren in af te zetten.
Het aantal nesten in Kwadendamme
varieert per jaar van 450 tot 500. De bijen
graven tussen de klinkers van een ‘bouwstraat’, een voorlopige bestrating, omdat er
nog gebouwd wordt en er zware voertuigen
overheen moeten rijden. De kavels zijn nu
bijna allemaal volgebouwd, dus is men
begonnen de bestrating om te zetten in de
definitieve versie. Die klinkers liggen niet
meer zo los; in de aangebrachte ondergrond van scherp zand kunnen de bijen nu
waarschijnlijk geen gangen meer graven.
Ik nam contact op met de gemeente en heb
de situatie uitgelegd. De wethouder
verzekerde me dat het gedeelte waar zich
de meeste bijennesten bevonden, nog niet
op de schop zou gaan. In mijn antwoord
heb ik ook aandacht gevraagd voor het
biggenkruid dat op de grens van de
speeltuin groeit, waarvan de bloemen de
nectar leveren voor de bijen. Mij werd
toegezegd dat die randen in het

zomerseizoen niet meer gemaaid zouden
worden. Om dat te realiseren is het
belangrijk dat óók de uitvoerder van het
maaiwerk daarvan op de hoogte wordt
gebracht. Wat ik eigenlijk al vreesde,
gebeurde: begin augustus werden ook die
randen weer gemaaid. Ik houd mijn hart
vast wat er straks gaan gebeuren met de
voorlopige bestrating waar nu nog tientallen
bijenbroedsels onder de grond liggen te
wachten op het volgende voorjaar.
Hoop
Een Groenbeleidsplan voor biodiversiteit in
de dorpen moet niet een loos voornemen
zijn, daar horen daden bij. Om het maaibeleid te veranderen is druk nodig vanuit
de bevolking. De hoop is gevestigd op
jongeren. Ouderen zitten over het algemeen nog vastgeroest aan het idee dat al
het openbaar groen er strak en opgeruimd
moet uitzien. Verenigingen of bewonerscommissies zouden hiermee aan de gang
moeten.De Vlinderstichting geeft daarom al
jaren een cursus aan aannemers en
uitvoerders die in opdracht van beheerders
en gemeenten de bermen en plantsoenen
bijhouden. ‘Kleurkeur’ heet de cursus, die
bestaat uit een basiscursus en
vervolgcursussen. Daarin wordt alles
uitgelegd over wijze van maaien, tijdstip en
waar je op moet letten.
Bronnen:
Boelee, P., 2017. De pluimvoetbij
(Dasypoda hirtipes). Een natuurbelevenis
in Kwadendamme. - ’t Heelblaadje, 34(4):
14-16.
Natuur en Milieu Overijssel, 2020. Website
geraadpleegd:
www.natuurenmilieuoverijssel.nl/?page=64
89
NOS Nieuws, 2020. Leefgebied zeldzame
vlinder in Limburg grotendeels vernietigd.
16 juli 2020. - https://nos.nl/artikel/2340902
Vlinderstichting, 2020. Cursusaanbod
Kleurkeur. - https://www.vlinderstichting.nl/
kleurkeur/cursus-kleurkeur/
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Fluweelblad - Abutilon theophrasti
Een vondst over de Rijksgrens, langs de Schelde

Fluweelblad in vrucht - Lex Kattenwinkel

Door: Harry Raad & Lex Kattenwinkel
Nieuwkomers, we staan er al niet meer van te kijken. Hier een foto van fluweelblad, op 2
september geschoten langs de Schelde.
Toegegeven, de vondst is niet op Beveland, maar stroomopwaarts voor
Antwerpen. Voor velen is het een nog
onbekende plant - 'geen idee wat het is' die al gauw voor een ‘ontsnapte’ cultuurplant wordt aangezien.
Een echte nieuwkomer voor Nederland is
fluweelblad niet. Zijn eerste aanwezigheid
is ruim honderd jaar geleden genoteerd en
de inburgering liet niet al te lang op zich
wachten. Het is wel zo dat de grote opmars
toch slechts van de laatste jaren is. Ja,
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daar komen we weer: het zal aan de nu
jaarlijks toenemend aantal tropische dagen
liggen. Daar zit wat in, gelet op de
herkomst van de soort: Zuidoost-Europa en
Zuid-Azië. De eerste auteur had zijn eerste
kennismaking met die plant in de jaren 90
bij Kruiningen/Yerseke. Een akkerbouwer
uit de buurt bood de plant - gevonden
tussen de bieten - ter determinatie aan.
De hier afgebeelde vondst werd door de
tweede auteur gedaan. Het is wel een
aparte groeiplaats, zo op open grond - een
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zandhoekje - langs de Schelde.
Toegegeven, het is niet alleen een plant
van hakvruchtenakkers, ook op ruderale
plekken voelt hij zich thuis. Die hoge
aanspoelselzones langs het water voldoen
daar prima aan. Als eenjarige soort met
een dergelijke biotoopvoorkeur weet hij zijn
voortbestaan zeker te stellen met een
overvloedige productie van zaad.
De wetenschappelijke naam zal velen aan

een kamerplant doen denken, de abutilon.
Op de vensterbank zijn dat ‘allemaal’
kruisingen die je jaren kunt overhouden.
Er lijkt geen link te zijn met de behandelde
soort. Je ziet vooral hybriden met oranje
bloemen. Ze komen makkelijk vol met
bladluis en zijn daarmee niet meteen een
aantrekkelijke sierplant voor een ecologisch
huishouden.
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Kleine tuinwaarnemingen
Nachtvlinders gelokt door buitenlamp

Taxusspikkelspanner - Niek Oele (alle foto’s)

Door: Niek Oele
Heb je dat nou ook, dat je hoopt een keertje iets bijzonders te ontdekken? Een bokkenorchis in de berm, een bizar insect, een zeldzame vlinder, een vergeten paddenstoel, of
een vale gier in de polder? Ik heb dat in elk geval wel. En dan die vondst melden op
Waarneming.nl, of in een app-groep … En dan meemaken dat veel soortenjagers zich
spoeden naar jouw waarneming … Of zou je de bijzonderheid voor jezelf houden en in
stilte genieten en hooguit een paar intimi op de hoogte brengen (die het dan natuurlijk toch
weer rondbazuinen)?
Tuin
In mijn stadstuintje valt wat zeldzaamheden
betreft niet zo vaak wat te beleven. De
enige zeldzame soort die ik tot nu toe
bespeurde (in 2016), was een geraniumblauwtje. Maar dat is dan meteen ook de
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moeite waard. Het beestje bleef tien
minuten rondhangen tussen de planten, zat
even op bloemen van ijzerhard en vertrok
weer. Maar toch, maar toch …
Aan de schuur is een lamp bevestigd die
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poosje tegen de muur plakken. Natuurlijk
spoed ik mij regelmatig in de ochtend naar
het schuurtje, gewapend met mijn telefoon
of fototoestel, om te ontdekken wat er nu
weer tegen de muur zit. Vaak is er niets te
vinden, maar zo af en toe heb ik geluk. Je
moet wel aandachtig speuren, want
sommige van die nachtvlinders hebben een
fantastische schutkleur op de stenen van
de schuur. Ik heb me dan ook wel eens
afgevraagd wat de buren wel niet moeten
denken, als ze me zo naar de muur zien
loeren. Een keer kwam de buurman
(toevallig?) langs en toen voelde ik me wel
verplicht om uit te leggen wat ik daar stond
te doen. 'O, motten', zei hij, 'die mep ik
meestal dood.' O, gruwel.

Drievlekspanner

reageert op het licht: als het donker wordt,
floept hij aan en ’s morgens bij voldoende
licht gaat hij weer uit. Hij blijft dus de hele
nacht branden en op dat licht komen zo af
en toe nachtvlinders af. Sommige van die
vlinders blijven dan in de ochtend nog een

Vaal kokerbeertje

Witband-silene-uil

Waarnemingen
Nou weet ik niet zo erg veel van nachtvlinders, maar al doende leert men.Het is
ook weer niet zo ontzettend moeilijk om er
achter te komen wat er dan op de muur
25

‘t Heelblaadje 2020-4

Goed, maar wat heb ik nu de laatste
maanden zoal aangetroffen? Ik geef hierbij
een lijstje van waarnemingen, enigszins in
chronologische volgorde.Aardig lijstje, vind
je niet? En het jaar is nog niet eens voorbij!
Vorig jaar kon ik nog wat andere soorten
traceren, maar ik houd het maar even bij dit
jaar. Nog een enkele opmerking bij het
bovenstaande lijstje: op Waarneming.nl
staat bij het vaal kokerbeertje: zeer
zeldzaam. Dat moet je wel met een korrel
zout nemen: het beestje is dit jaar al ruim
2000 keer gemeld op de site.
Ik vind het een heel leuk karweitje om
steeds even te kijken wat ik kan vinden
onder de buitenlamp. Heb je ook een lamp
buiten hangen die ’s nachts de donkere
omgeving van licht voorziet? Wat let je? Ga
ook aan de slag en met die handige app
vind je vrij snel de juiste benaming.

Zwartkamdwergspanner

onder de lamp zit. Ik maak een foto, gooi
die door de app van Obsidentify en er rolt
meestal een goede determinatie uit. Voor
de zekerheid controleer ik dan de
determinatie nog in mijn nachtvlindergidsen.

Gebruikte bronnen:
Waring P en M. Townsend, 2017.
Nachtvlinders. De nieuwe veldgids voor
Nederland en België. - Kosmos
Utrecht/Antwerpen.
Voogd, J, 2019. Het nachtvlinderboek. KNNV Uitgeverij, Zeist. (In de wandeling
wordt dit boek ook wel de ‘Dikke Voogd’
genoemd, gewicht: 2594 gram.)
www.waarneming.nl.
www.vlinderstichting.nl.

Naam
Zwartkamdwergspanner
Witband-silene-uil

Wetenschappelijke naam
Gymnoscelis rufifasciata
Hadena Compta

Schaduwstipspanner
Open-breedbandhuismoeder
Zandhalmuiltje
Taxusspikkelspanner
Drievlekspanner
Gewone grasuil

Idaea rusticata
Noctua janthe
Mesoligia furuncula
Peribatodes rhomboidaria
Stegania trimaculata
Luperina testacea

Paardenbloemspanner
Vaal kokerbeertje*

Idaea seriata
Eilema caniola

*) In 2014 voor het eerst in Zeeland waargenomen
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Zeldzaamheid
Zeer algemeen
Vrij zeldzaam,
RL: bedreigd
Vrij algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Zeer algemeen
Vrij zeldzaam
Zeer algemeen,
RL: gevoelig
Zeer algemeen
Bezig aan een opmars
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