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PADDENSTOELENEXCURSIE IN HET
KESSELEIKERBROEK,
OP ZONDAG 21 OKTOBER
door John Hannen

Zondag 21 oktober maken we
een paddenstoelen/herfstexcursie naar het Kesseleikerbroek, te Kesseleik. We verzamelen ons om 14.00 uur bij de
Kerk van Kesseleik om van daaruit
naar het gebiedje aan de overkant
van de Napoleonsweg te rijden.
Gezien het jaargetijde is het aan
te raden dat iedereen waterdichte
schoenen, of laarzen en regenkleding bij zich heeft. Daar paddestoelen fotogeniek zijn is ook een
fototoestel en een goede paddestoelengids aan te raden.
Saksische boerderij in Eghel
Het Kesseleikerbroek ligt
tussen Kesseleik en Eghel en
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grenst aan drie andere natuurgebiedjes, namelijk: Keuper
heide, Gruise epper en de
Eikelen peel. Waarschijnlijk
zullen we ook in enkele van deze
gebiedjes komen. De Gruise
epperis eigenlijk een ven met
een typische naam. Dit ven
ontstond eigenlijk door turfwinning en werd in het begin van
de vorige eeuw nog gebruikt om
op te schaatsen in strenge
winters. Er waren in de buurt van
Eghel meerdere vennen uitgegraven die later met kiepkarren
met zand werden gedicht; zo ook
dit ven. Deze typische naam is
eigenlijk ontstaan door een aantal
schrijffouten in het verleden: Het
had moeten zijn Grieze Upper.
We kunnen Grieze uitleggen als
grijs onvruchtbaar konijnszand,
terwijl Upper de hoger gelegen
grond is. We parkeren onze autos
in het gebied aan de Lanterdweg,
de naam van deze straat is weer
afgeleid van de in de
middeleeuwen in gebruik zijnde

landweren. Ook is hier nog een
restant van een laat-middeleeuwse landweer zichtbaar die is
beplant met Amerikaanse Eik en
Grove Den. Bij het planten zijn in
de wal van tevoren rabatten
getrokken. Hoewel de wal nog
goed zichtbaar is, is ze hier en
daar op een aantal plaatsen
ernstig beschadigd. Ook de
wortels van de bomen dreigen de
wal verder te beschadigen. Het
wallichaam is op plaatsen
hersteld en beplant met
hakhoutsoorten en stekelstruiken.
Door regelmatig beheer moet de
landweer weer ondoordringbaar
worden. Het landschap is meer
open gemaakt zodat de landweer
beter te zien is. Iets verder zien

we dat de weg naar de camping;
Bovensbos heet terwijl in de
omgeving zeer weinig
hoogteverschil te vinden is. Dit
heeft te maken het grondbezit
vroeger hier van de familie
Bovens. De naam Eikelen peel
heeft betrekking op de vennetjes
die hier vroeger werden vol
gegooid werden met
eikenschors, van de bomen in de
buurt, en vervolgens gebruikt
werden om leer te looien. Buiten
de paddestoelen is dit gebied ook
zeer interessant vanwege zijn
mossenflora waaraan we zeer
zeker aandacht aan zullen
schenken.
Onze meeste aandacht zal uiter-
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aard uitgaan naar de paddestoelen. We zullen in deze
broekbossen wellicht meerdere
soorten tegenkomen en deze
proberen te benoemen. Dit is
vaak geen makkelijke klus daar
we al onze zintuigen als ruiken,
kijken, voelen en proeven zullen
moeten gebruiken. Ook zullen er
een aantal feiten over deze
mysterieuze lagere planten
worden verklaard: De Romeinen
vereerden al de paddestoelen. In
Midden en Zuid-Amerika bestaan
er eeuwenoude rituelen, waarin
hallucinogene paddestoelen
worden genuttigd door de
plaatselijke genezers of genezeressen. In Nederland was de
paddestoel vooral in de
middeleeuwen een stuk minder
populair. Paddestoelen werden
als geheimzinnig beschouwd,
omdat ze ogenschijnlijk s nachts
verschenen en geen voedsel
nodig hadden. De mysterieuze
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cirkels waarin de paddestoelen
soms groeiden werden gezien als
plaatsen waar heksen hun
rituelen uitvoerden, vandaar ook
de naam heksenkringen.
Heksenkring krijgt vertaald naar
het Engels echter een stuk
positievere betekenis, het
Engelse fairy-ring (feeën-kring)
komt voort uit een eeuwenoude
folklore. Men geloofde dat de
paddestoelen de voetstappen van
in een kring dansende feeën
volgde. Tegenwoordig vinden we
alleen nog in allerlei sprookjes en
mythen, de sporen van hoe wij
vroeger over paddestoelen
dachten. Paddestoelen behoren
eigenlijk tot de schimmels.
Hoewel Schimmels vaak op
planten lijken, behoren ze tot een
totaal ander deel van de natuur.
Tot de schimmels behoren niet
alleen gisten, maar ook soorten
die paddestoelen (vruchtlichamen) vormen. In tegenstelling tot planten kunnen
schimmels geen eigen voedsel
aanmaken. In plaats daarvan
nemen ze voedsel op uit levende
of dode organismen via een netwerk van draden. Vele planten
zich voort door minieme sporen
af te geven. Het grootste deel van
hun leven zitten schimmels in
hun voedsel verborgen. Voor

voorplanting verspreiden
de vruchtlichamen sporen
in de lucht. Sommige
soorten ontwikkelen
parapluvormige vruchtlichamen, die paddestoelen heten. Andere
hebben zakvormige
lichamen of minimieme
capsules die de sporen
wegschieten. Als een
spore op een geschikte
plaats landt, ontkiemt die
en vormt een nieuw netwerk van
voedingsdraden. Schimmels zijn,
samen met bacteriën, de
belangrijkste recyclers in de
natuur. Ze breken organisch
materiaal af, waardoor voedingsstoffen vrijkomen die weer direct
door de planten kunnen worden
gebruikt. Schimmels komen
vooral veel in bossen voor, waar
ze een voortdurende strijd voeren
met levende bomen. Sommige
soorten dringen levend hout
binnen om het rottingsproces in
gang te zetten. Als de boom
uiteindelijk sterft, nemen andere
soorten het over en breken de
resten af. Sommige paddestoelen
zijn goed te eten, maar andere
zijn uiterst giftig. De groene
knolamaniet is de giftigste van
allemaal; als je hiervan eet, kun je
twaalf uur later al dood zijn. Van

andere giftige soorten kun je
ernstig ziek worden, maar
volwassen mensen gaan er
zelden aan dood. Het is moeilijk
om eetbare en giftige paddestoelen uit elkaar te houden. Als
je er geen verstand van hebt, kun
je ze beter laten staan. Een
bekende eetbare paddestoel,
naast de oesterzwam, is de even
zeldzame als lekkere truffel.
Uw gidsen; Leo Koster en John
Hannen zullen proberen u rond te
leiden in dit schimmelrijk.

u
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VOGELCURSUS GEVORDERDEN 2007
door L. Koster

De informatieavond voor deze
cursus vindt plaats op 30 maart
2007 in de gezellige centrale
ruimte van de basisschool de
Triangel te Linne. Al voor de 16e
keer wordt deze cursus met veel
enthousiasme gegeven. Elke
cursist krijgt een fraai cursusboek
waarin speciaal aandacht besteed
wordt aan gorzen en vinken.
Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, heeft op een tafel een
20-tal vogels uitgestald. Dit
prikkelt bij binnenkomst al direct
de nieuwsgierigheid en uiteraard
worden binnensmonds als
duidelijk hoorbaar de namen van
de betreffende vogels geraden
c.q. genoemd. Vol ontzag wordt
gekeken naar de kruisbek waarvan de zware snavel voorzien is
van gekruiste punten, bij de
appelvink valt de stierennek op
en de zeer grote, conische blauwzwarte snavel. Twee zeldzaamheden staan ook opgesteld te
weten de forse grauwe gors en
de ortolaan. Prachtige dias van
vogels prikkelen onze ogen en na
de pauze wordt traditiegetrouw
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een quiz gehouden. We weten
dat Jan Hermans tijdens de
presentatie van 15 vogelsoorten
voor verrassingen kan zorgen, nu
laat hij een gaai zien met het
geluid van een middelste bonte
specht, Nicky Hulsbosch heeft de
dwaalgast blauwstaart op de
gevoelige plaat vastgelegd, dus
deze wordt ook getoond.
Meinweg. De eerste ochtendexcursie is op 1 april bij manege
Venhof. Om 07.00 uur geeft Jan
Hermans het startsein. In de
buurt van een nieuw gegraven
poel staat niet alleen een prachtig, ongevaarlijk wild zwijn maar
ook een zomereik met daaronder
veel bewerkte dennenkegels. In

deze eik bevindt zich een holte
waarin de grote bonte specht
deze kegels vastzet en met de
sterke snavel bij de zaden
probeert te komen. Als de zaden
eruit zijn wordt de kegel uit de
opening gewerkt, we hebben te
maken met een zogenaamde
spechtensmidse. Overvliegende
Nijlganzen laten, vooral in de
vlucht, hun groot wit vleugelveld
zien. In de topjes van de struikheide zien we fraai roodborsttapuiten, we zien enkele kneutjes
en horen eventjes het geluid van
de zwarte specht. Bij de Rolvennen horen en zien we grauween Canadese ganzen en worden
we getrakteerd op het schitterende geluid van de dodaars.
Via naaldbos wandelen we weer
richting Venhof. Op de streeplijst
staan 34 kruisjes.
Leudal. Op zondag 15-04-07
wandel ik met groep 3 naar de
Zelsterbeek, boven de vele
vogelgeluiden zoals boomkruiper,
boomklever, roodborst en tjiftjaf
horen we duidelijk een kraaiende
haan en de lach van de groene
specht. Onlangs heb ik in de
buurt van het natuurterrein De
Driestruik de snelle roffel van
deze specht gezien en gehoord,
bij het roffelen schudde het hele

lichaam. Van deze specht is
bekend dat er zelden geroffeld
wordt, ik vond het een unieke
waarneming. Bij Zeilsterhof geen
boerenzwaluwen en geen zwarte
roodstaart, wel een grote lijster
en enkele Turkse tortels. Boven in
het topje van een boom trakteert
een zanglijster ons op een prachtige, heldere en zeer gevarieerde
zang. Een zwarte mees krijgt wat
aandacht, we zien het wit op zijn
achterhoofd. We wandelen langs
de Graove Berg en over het
cementen bruggetje. Op enkele
plaatsen zien we nog oude
beversporen. Op een wat dikkere
tak van een populier vindt een
paring plaats van de boomklever.
Boven wat jonge groene blaadjes
dansen langsprietmotten langzaam op en neer, de zeer lange
antennen zijn wit van kleur. We
horen de boompieper, als we het
open veld oplopen zien we
bovenin de top van een eik deze
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schitterende zanger. Een gelukkige bijkomstigheid is dat Geert
langs komt, hij heeft een
telescoop bij zich. Hij is bereid
deze in stelling te brengen en
iedereen kan deze vogel prachtig
bewonderen. Het vrouwtje van de
torenvalk verkent ook de open
vlakte en dat geldt ook voor het
mannetje van de sperwer, doch
deze predatoren deren de
boompieper in het geheel niet, hij
zingt vrolijk verder. Bij de
Leumolen zien we gelukkig de
grote gele kwikstaart, een
vrouwtje want het mannetje is
veel geler gekleurd.
Marcel plukt een klein harig
rupsje van de grond, het is de
rups van de phegea vlinder,
verwant aan de beervlinder. De
volwassen vlinder die ook wel
melkdrupje wordt genoemd
siert de voorzijde van ons
contactorgaan Observatie.
Op de streeplijst staan 34
soorten.
IJzeren bos. Op 29-04-07
verzamelen de diverse
groepen zich om 06.00 uur
op de parkeerplaats van
het NS station te Susteren.
Vanaf een schoorsteen
zingt een zwarte roodstaart.
Mist hangt als een deken
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over de weilanden, eronder toont
een paartje Nijlganzen hun
baltsgedrag. We wandelen het
Heeren straatje in, de aanwezige
vrouwen vragen zich totaal niet af
of de betreding door hen wel
toegestaan is. Omdat het IJzeren
bos bekend staat om zijn
voorjaarsflora verlaten we de
geasfalteerde straat. Doch het
paadje wordt steeds smaller. Een
fazanthaan kraait, een grote bonte
specht roffelt, een koekoek roept
zijn eigen naam, bij een poel
genieten we van de schitterende
zang van de nachtegaal. Twee
reeën in grijskleurige wintervacht
hebben we verstoord of gestoord
en rennen voor hun leven. We
genieten van de zang van de al
lang niet meer zo algemene
zomertortel; een meermalend
spinnend turrrrrr-turrrrr-turrrrr. Het

paadje loopt dood en via een
houtril komen we gelukkig weer
op de geasfalteerde straat. Dan is
er opeens paniek bij zwarte
kraaien, maar ook de zwarte
specht laat zich zien en horen;
kruuuk-kruuuk-kruuuk. Deze roep
altijd tijdens de vlucht, het
klagende klie-eh, klie-eh, klie-eh,
wat we ook te horen krijgen altijd
kort na de landing. Peter en Ton
voeren ons langs prachtige,
slingerende smokkelpaadjes,
via grenspalen 311 wandelen we
eventjes de Bondsrepubliek
Duitsland binnen. We noteren de
grasmus en geelgors, een
wegrennende haas stoort een
zonnende fazanthaan. Vanuit een
populier lacht de groene specht
ons uit of toe, ik hou het op het
laatste. Onder lindebomen, vlakbij
het NS station, staan een vijftal
roeken op de trein te wachten. Ze
missen de trein omdat wij ze
verstoren. Op de streeplijst staan
41 kruisjes.
Munnichsbos. Op zondag 6 mei
2007 is de afsluitende excursie in
het Reutje. De bewoners rondom
café Bie Tiel worden rond 6.00
uur wel vroegtijdig gewekt door
draaiende en kerende autos en
wat geroezemoes. Op een
weidepaaltje zit een buizerd met

witte borst en staart, het
opvliegen zorgt voor wat
consternatie bij een foeragerende
blauwe reiger. Het zien van
vogels wordt nu toch wel
moeilijker omdat er al veel blad
aan de bomen zit. De witte
acacias staan in volle bloei en
dat geldt ook voor de mispel met
zijn grote, roomkleurige bloemen.
Boeren-zwaluwen zijn al op jacht
naar insecten. We hebben een
prachtig zicht op het in 1856
gebouwde kasteeltje Aerwinckel,
het badhuis is veel moeilijker
door de bomen zichtbaar. We
genieten van het gebrabbel van
de tuinfluiter, de hoge tonen van
de zwartkop ontbreken bij deze
zanger. Een zwarte specht roept
cru-cru-cru-cru, daarom krijgen
we hem/haar ook in beeld, geen
golvende vlucht. Antoinette ziet
een prachtig mannetje, het is het
mannetje van de goudvink dat op
een graspad naar voedsel zoekt.
Onderaan een dode beuk ligt veel
schors, op de boom zelf zijn heel
veel lichtkleurige strepen
zichtbaar. Ik denk dat de
krachtige snavel van de zwarte
specht deze strepen heeft
veroorzaakt bij het verwijderen
van grote plakkaten schors. Bij
Munnichsboschhof behalve
dikbillen ook huis- en ringmussen
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en een witte kwikstaart
die het nest in een strobaal heeft gebouwd. Via
een eikenlaan wandelen
we richting Roskam, dan
vliegen opeens een paartje
patrijzen op. Vroeger heel
gewoon, begint nu al een
zeldzaamheid te worden.
Bij Roskam een zingende
geelgors, wegrennende
hazen worden gevolgd
door laag vliegende
zwarte kraaien. Op de
streeplijst staan 44 kruisjes.
Tijdens de vier buitenexcursies
werden in totaal 67 vogelsoorten
gezien dan wel gehoord.
Tot zover mijn aantekeningen, ik
heb jullie met veel plezier rondgeleid en ik hoop dat jullie ook
met plezier op deze cursus terug
kijken. Volgend jaar komt er gegarandeerd weer een vogelcursus,
dus ik zeg gewoon tot volgend
jaar.
Van de 15 beschreven vinken en
gorzen uit het cursusboek hebben we er slechts 5 gehoord en
gezien. Bij café Bie Tiel wordt nog
wat nagepraat over de excursies.
Op 21-06-2007 gaan we nog op
zoek naar de geheimzinnige
nachtzwaluw.
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Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, bedankt iedereen voor
de getoonde interesse en inzet en
uiteraard het volgend jaar op naar
de 17e vogelcursus.
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PADDENSTOELEN- EN MOSSENCURSUS 2007
door J. Hermans

Inmiddels net als de vogelcursus
is de paddenstoelen- en mossencursus bij Landschapsvereniging
De Kringloop ook langzamerhand
een traditie geworden. Evenals in
vorige jaren wordt de cursus in
2007 gegeven aan de hand van
een tweetal informatie-avonden
met enige excursies. J. Hannen
en J. Hermans zullen de cursus
begeleiden.
Leden genieten voorrang bij
aanmelding van deze cursus!!
De cursusdata met excursies zijn
voor dit jaar als volgt:
Vrijdag 12 oktober: start van de
paddenstoelen- en mossencursus; binnenbijeenkomst met
als inleidend thema Paddenstoelen en Schimmels.Aanvang
19.30 uur in de centrale ruimte
van Basisschool Triangel,
Linnerhof 36 te Linne. De avond
duurt tot ongeveer 22.00 uur.
Zondagochtend 14 oktober:
excursie naar de Beegderheide.
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats langs de weg

Beegden/Horn
(nabij de voormalige steenfabriek van
Beegden)
Zaterdagochtend
3 november:
excursie naar
landgoed
Rozendaal. Aanvang 9.00 uur; vertrek
vanaf de officiële parkeerplaats
van het Limburgs Landschap,
bereikbaar via de Stationsweg
richting Montfort.
Zaterdagochtend 10 november:
excursie naar de Meinweg.
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats bij manege
Venhof te Herkenbosch.
Vrijdagavond 16 november:
binnenactiviteit met als inleidend
thema Mossen.
Aanvang 19.30 uur in de centrale ruimte van Basisschool
Triangel, Linnerhof 36 te Linne.
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De avond duurt tot ca. 22.00 u.
Zondagochtend 18 november:
excursie naar de Doort.
Aanvang 9.00 uur; vertrek vanaf
de parkeerplaats Staatsbosbeheer in de Doort, langs de
Doorderweg.
Zaterdagochtend 1 december:
excursie naar landgoed Hoosden
bij St.Odiliënberg. Aanvang 9.00
uur; vertrek vanaf de parkeerplaats op het kerkplein te St.
Odiliënberg. Dit is de afsluitende excursie van de paddenstoelen- en mossencursus.
Alle excursies duren tot 12.00
uur.
De kosten voor deze paddenstoelen- en mossencursus
bedragen voor leden 20 Euro en
voor niet-leden 30 Euro.
Vergeleken met de vorige cursus
van paddenstoelen en mossen is

er een prijsverhoging
opgetreden. Dit heeft echter een
reden: sinds november 2006
heeft onder-getekende gewerkt
aan een volledig nieuw
paddenstoelendeterminatieboekje. Het nieuwe
boekje telt rond de 150 paginas
met veel tekeningen in kleur. Het
bestuur heeft toestemming
gegeven om dit boekje te
produceren. Daar een deel van
deze productie moet worden uitbesteed vallen de kosten hoger
uit, maar
de deelnemers
krijgen een ongelooflijk mooi
boekje, waar gigantisch veel tijd
in is geïnvesteerd.
U kunt zich voor deze cursus
opgeven tot ZONDAG 7
OKTOBER. Leden die reeds
eerder aangaven mee te willen
doen, vragen wij nogmaals om
hun eerdere aanmelding
NOGMAALS te bevestigen.
Wij stellen het op prijs indien U
na Uw aanmelding het verschuldigde cursusbedrag reeds
overmaakt onder vermelding
van “Paddenstoelencursus
2007”.

u
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OP VRIJDAG 2 NOVEMBER:

OP ONTDEKKING DOOR HET LAND
VAN DE INCA’S
Lezing over een tocht door Peru, Chili en Bolivia
door J. Hermans

Reeds in 2005 werd deze lezing
door de heer J. Hermans voor
Landschapsvereniging De Kringloop gehouden. Na de lezing
bereikten het bestuur diverse
verzoeken van leden om deze
avond nog een keer te herhalen:
op vrijdag 2 november is het dan
zover. Vooral leden die in 2005
verhinderd waren, verzoeken wij
deze datum nu alvast te
reserveren..
De lezing wordt gehouden in de
centrale ruimte van
Basisschool Triangel, Linnerhof
36 te Linne. Aanvang 20.00 uur;
gezien de inhoud van de lezing
duurt de avond tot 22.30 uur.
Ook niet-leden zijn op deze
avond van harte welkom.
Beginnend in Peru langs de
kust reizen we door de
Atacamawoestijn in Chili om
vervolgens via Bolivia weer te

eindigen in Peru: in de heilige
vallei van de Inca’s. Navolgende
informatie geeft U een indruk van
de diverse gebieden die op deze
avond aan de orde zullen komen!
Oude beschavingen in Peru
Door de grandioze natuur en de
vele herinneringen en vondsten
van oude Indiaanse culturen
oefent Peru een grote aantrekkingskracht uit. De Peruaanse
geschiedenis wordt vrijwel altijd
direct in verband gebracht met de
Inca-cultuur. Toch duurde het
Inca-Rijk amper honderd jaar en
vormde het vooral de kroon op
het werk van vele voorgaande
culturen.
De lezing start in het droge
kustgebied van Peru ten zuiden
van de hoofdstad Lima. Ten
zuiden van deze stad overheerste
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de Paracas-cultuur (van 700 voor
Christus tot 370 na Christus),
genoemd naar de belangrijkste
vindplaats in de buurt van Pisco.
Het droge woestijnklimaat heeft
bijgedragen aan de uitstekende
conservering van de gevonden
graven en mummies. Paracas
wordt beschouwd als voorloper
van de Nazca-cultuur (200 tot 800
na Christus), een tijdperk van
grote kunstzinnige ontwikkeling
langs de zuidkust van Peru. De
regio is vooral bekend door de
fameuze Nazca-lijnen in de
woestijn die vanuit de lucht te
zien zijn als abstracte figuren en
dieren.
Tijdens de lezing
worden deze belangrijke cultuurrijkdommen
afgewisseld met
de bijzondere natuur
van deze streek. Zo
brengen we een
be-zoek aan de vogelrotsen, bekend onder
de naam Islas Ballestas. Ook het nationaal
park van het schiereiland Paracas wordt
bezocht met indrukwekkende kustlijnen
met zandduinen en
rotsen. Hier komt de
zwarte scholekster voor.
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Nadien reizen we verder naar het
binnenland om kennis te maken
met het indrukwekkende landschap van de Andes. De regio
van Arequipa is een regio van
actieve vulkanen, thermische
warmwaterbronnen, hoge koude
en droge altiplanovlakten met
woestijnen en diepe canyons. Na
een kortstondige verkenning van
Arequipa bezoeken we een zeer
bijzondere canyon: Canyon del
Colca. De tocht naar deze canyon
verloopt via paramo- en
punalandschappen. Het paramolandschap wordt gekenmerkt
door een ruig klimaat met een

hoge dosis aan ultraviolet licht.
Hier ontmoet men de Indiaanse
herders met grote kuddes lamas
en alpacas, die op de hoogvlakten grazen. De drogere hoog
gelegen puna is een soort steppe
waar het ichu gras domineert.
De flora in deze gebieden is
aangepast aan het koude en gure
klimaat. Een van de meest merkwaardige planten is de zogenaamde laretta. Dit is een harde
groene, kussenvormige plant,
een schermbloem!, die groeit
boven de 4000 m. Tot de belangrijkste wilde zoogdieren behoren
de guanacos, een soort sierlijke
kameelachtigen. Het sluitstuk aan
Colca canyon is de ontmoeting
met de indrukwekkende
Andescondor. Een ontmoeting
met deze vogels, die een vleugelspanwijdte hebben van 3 m,
behoort tot een van de meest
opwindende momenten in het
leven van een natuuronderzoeker.

Na deze Andes-uitstap reizen we
via de Atacama-woestijn, een van
de meest ongastvrije gebieden
ter wereld, naar de koude
altiplano van Bolivia.
Bolivia ligt onder de ijle, diepblauwe lucht hoog in het Andesgebergte, in het hart van het
Zuid-Amerikaanse continent.
Eens was Bolivia het centrum van
verfijnde Indiaanse beschavingen. Daarna de rijkste kolonie,
dat op een gruwelijke manier
door de Spanjaarden werd uitgebuit en leeggeroofd.
Bolivia is het meest Indiaanse
land van Zuid-Amerika. Aymaras
en Quechuas in de hooglanden
en vele kleinere groepen in het
oosten vormen de meerderheid
van de ongeveer 8,7 miljoen
inwoners.
Het Andesgebergte bereikt in
Zuid-Bolivia zijn grootste breedte.
Waar het binnenkomt vanuit Peru
is het gesplitst in twee bergketens (cordilleras), beide
gekroond met een schitterende
rij sneeuwtoppen hoger dan
6.000 meter. De zuidwestelijke
Cordillera Occidental langs de
grens met Chili herbergt de
vulkaan Sajama, Bolivias hoogste
berg (6.700 m). De oostelijke
Cordillera Real is de breedste en
omvat de massieven van Illampu
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(6.550 m), Ancohuma
(6.450 m), Huayna Potosi
(6.300 m) en de Illimani
(6.550 m) die als een kroon
met zeven toppen boven de
hoofdstad La Paz uittorent.
Daartussen ligt de brede altiplanovlakte, die het geografisch midden vormt van de
Andesketen. De transparante
lucht, het felle zonlicht, de
strak blauwe hemel en het
wijdse landschap maken tijdens
een tocht door dit gebied een
over-weldigende indruk op iedere
bezoeker. Het bekken van de
Altiplano is noord-zuid ongeveer
800 km lang en oost-west
ongeveer 150 km breed. In het
bekken liggen twee grote meren
en een aantal zoutmeren, waaronder de grootste zoutvlakte van
de wereld: de Salar de Uyuni. We
zullen deze zoutvlakte doorkruisen met grote eilanden, soms
begroeid met metershoge cactussen. Op de hoogste vlakten,
tot 5.000 meter (de punas)
groeien geen gewassen en
grazen alleen schaarse kudden
lamas en guanacos. In de
regentijd stroomt het water vanaf
de omringende bergen, maar
daarna kristalliseert de zoutmassa
weer in de kurkdroge lucht.
Behalve aan deze overweldigende
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natuur met wijdse punas en gekleurde zoutmeren met Andesflamingos bezoeken we ook de
steden Potosi, Sucre om via het
Titicaca-meer weer terug te keren
in Peru.
Terug in Peru verkennen we vanaf
de uitvalsbasis Cusco de heilige
vallei van de Incas. Het Inca-Rijk
vormde, ondanks de relatief korte
bloeiperiode, één van de belangrijkste beschavingen in LatijnsAmerika, voor de komst van de
Spanjaarden.
Een deel van de Inca-cultuur is
nog terug te vinden in geweldige
bouwwerken als Sacsayhuaman,
Pachacamac en Machu Picchu.
Machu Picchu, de bekendste
heilige plaats is het eindstation
van onze lezing, een tocht die
ons voerde door het
onvergetelijke Andesgebergte.

u

DAGVLINDERS- EN LIBELLENCURSUS…
door Leo Koster
Wat is de Kringloop toch een
actieve vereniging. En wat gaan
de leden, en niet alleen zij, toch
graag met deze vereniging op
pad. En steeds zorgt ze ervoor
dat de kennis op flora- en faunagebied bijgespijkerd wordt door
het organiseren van wandelingen
c.q. excursies of door het geven
van diverse cursussen. Ruim 40
mensen hebben zich bijvoorbeeld
opgegeven voor de dagvlinderen libellencursus 2007. Op de
introductieavond wordt d.m.v.
duidelijke dias een aantal belangrijke kenmerken van dagvlinders
en libellen getoond. Elke cursist
ontvangt het informatieve cursusboek en een volledig in kleur
gedrukt boekje over de meest
voor-komende dagvlinders en
libellen, waarin tevens veldnotities aangetekend kunnen
worden. De samensteller van dit
blauwkleurige boekje heeft
bewust alleen de wetenschappelijke namen vermeld,
doch met behulp van een goede
vlinder- en libellengids kan de
Nederlandse naam erbij gezocht
en bijgeschreven worden. De drie

c.q vier
buitenexcursies
zijn met
zorg uitgekozen.
Neem nou
de buitenexcursie naar de omgeving van de
Sint Pietersberg. Omdat deze
excursie wel in een uniek gebied
ligt maar niet naast de deur, is
deze excursie enkele uren langer
dan we gewend zijn. Antoinette
van Oosten grijpt deze
gelegenheid aan om aan de
vlinderexcursie nog een wandeling te koppelen door en langs de
Hoge Fronten i.v.m. de hier
aanwezige doch zeer zeldzame
muurhagedis. Op 16 juni 2007 zijn
vóór 10.00 uur, op enkele
afmeldingen na, alle cursisten
aanwezig op de parkeerplaats
gelegen aan het einde van de
Luikerweg te Maastricht. De
indeling van de groepen is
bekend, dus wordt, zo als altijd,
tijdig gestart, ik ben ingedeeld bij
Jan Hermans. Volgens het weerbericht is een regen- of donderbui
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niet onmogelijk, maar de zon zal
zeker te zien en te voelen zijn.
Links de afrastering van de ENCIafgraving waar in 1925 met
mergelwinning werd begonnen.
Het boomblauwtje vliegt er rond,
Jan vindt voor deze vlinder zilverblauwtje wel een toepasselijke
naam omdat in de vlucht de
zilverkleurige onderkant sterk
opvalt. Dit blauwtje heeft geen
oranje in de vleugels, maar kleine,
zwarte vlekjes zonder witte
cirkels. Op braam rust een klein
geaderd witje, de toppen van de
voorvleugels zijn aan de binnenzijde zwart, hieronder bevindt zich
bij het mannetje één zwarte en bij
het vrouwtje twee zwarte stippen,
de eerste generatie is fletser,
de tweede generatie
is geler. Jan wijst
ons op een
zeldzame wilde bij,
namelijk de
heggenrankbij. De
beharing op kop en
borstelstuk is
bruinig, het 2e
segment op het
achterlijf is wat
roodachtig. Tegen
onderzijde van een
eikenblad zien we
eitjes van de wapendrager waaruit
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rupsjes gekropen zijn.
De volwassen wapendrager ziet
eruit als een takje en rust
overdag bij voorkeur op
afgebroken takjes, want dan valt
hij nauwelijks op. Een eekhoorn
wordt achtervolgt door een
paniekerige merel-man. Tussen
de vegetatie, op groene
steeltjes, de glimmende en nog
groene bessen van de gevlekte
aronskelk. Sommigen zien een
fijn donzig behaard en oorvormig
vruchtlichaam, het is het Judasoor, vaak aan te treffen op vlier.
Wat verder weg, doch duidelijk
herkenbaar ligt op de Louwberg
de Apostelhoeve. Een klein,
versierd plekje langs het pad is
ingericht als herdenkingsplek

voor de overleden dierbare
Stipdonk. Links van het pad staat
het hardstenen St. Pieterpadmonument dat in 1997 werd
onthuld. Aan de rechterkant is
een beboste verhoging te zien,
het is het restant van een reeds in
de 13e eeuw vervallen versterking
of motte. We dalen langs de rand
van het hellingbos af naar een
kleine poel waarin diverse kleine
water- en alpenwatersalamanders happen naar
lucht, terwijl schaatsenrijders zich
moeiteloos over het water
bewegen. We bewonderen de
prachtig bloeiende aardaker (rode
lathyrus), het rode guichel-heil en
de hokjespeul. Jan vangt met één
netvangst zowel het mannetje als
het vrouwtje van het bruin
zandoogje.Een korte regenbui,
die we van verre al zien
aankomen, dwingt ons even de
beschutting van bomen op te
zoeken. Na regen komt zonneschijn en wat zijn, in dit geval, de
vlinders, met name de witjes,
actief. Donderkruid torent hoog
boven de vegetatie uit. Een grote
kudde Mergellandschapen ligt in
een wei te herkauwen. Voordat
we bij de Duivelsgrot, Wijngaardsgroeve, aankomen bewonderen we nog het koevinkje en de
kleine vuurvlinder.

De andere
groep is net
aan de pauze
bij eerder
genoemde grot
begonnen, wij
sluiten ons bij
hen aan. We
bevinden ons
nu in het Poppelmondedal. In de
grot nog zichtbare zaagsneden
waar blok-brekers hun zware
werk verricht hebben. Boven de
ingang van deze grot bloeit het
zonneroosje, naast de ingang o.a.
de zeldzame malrove,
grootkaasjeskruid en
muurzandkool. In de buurt van
sikkelklaver en grootbloemige
centaurie vliegt de onrustige
distelvlinder. Van hieruit hebben
we een prachtig zich op kasteel
Neercanne uit 1698. Sinds 1947
is dit terrassenkasteel in bezit van
de Stichting het Limburgs Landschap. Dan wordt het eerste
boswitje gespot, voor deze
vlinder is o.a. rolklaver en veldlathyrus de zogenaamde waardplant. Sinds 1992 is deze kleine,
witkleurige vlinder aanwezig op
de St. Pietersberg. Ze wordt
daarom als nieuwe inheemse
dagvlinder beschouwd. Ze is
kleiner dan het koolwitje, heeft
geen zwarte vlekken midden op
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de vleugels of vleugelpunten. De
vleugels hebben wel een grijs
vlekkerig patroon, het is een
warmteminnende vlinder. De
vondst van een plant met kleine
witte bloempjes maakt Jan heel
erg blij, het is namelijk ruw
parelzaad. De grote, roze
bloemen van de knikkende distel
krijgen ook veel bekijks. Door de
andere groep worden we geattendeerd op parende boswitjes,
uiteraard wordt dit intens samenzijn op de gevoelige plaat vastgelegd. In de buurt van het
muskuskaasjeskruid groeit de
kalketrip (Centaurea calcitrapa),
kalketrip, een zeer zeldzame
composiet, wordt in oude boeken
ook wel sterredistel genoemd.
We zien nu volop de aardaker
(vlinderbloemenfamilie), deze
wettelijk beschermde plant
vermeerdert zich d.m.v. ondergrondse uitlopers. Hier is ook
goed te zien dat Mergellandschapen gefaseerd worden
ingezet bij de begrazing. Langs de
rand van een poel vliegt een
azuurwaterjuffer, het mannetje
bezit op segment 2 van het
abdomen (achterlijf) een U-vormig
figuur. De andere groep heeft ook
nog een hazelworm ontdekt en
nu wijzen ze ons op een rups van
de koninginnepage. Bij verstoring
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wordt uit de nek van de rups een
oranjeachtige en gewei-achtige
uitstulping (osmaterium) naar
buiten gestoken, die een
onaangename geur verspreidt.
Bijna gelijktijdig zien we onze
mooiste vlinder ook fladderen,
wordt ook wel de Koningin der
Europese vlinders genoemd.
Regen zorgt er voor dat we weer
even moeten schuilen, maar
bebladerde bomen krijgen even
de functie van paraplu. We
wandelen door het ENCI-bos dat
in 1939 door de cementfabriek is
aangelegd en aan de
Maastrichtse bevolking is aangeboden ter compensatie van de
mergelgroeve. Jan gaat nog één
keer op jacht met zijn netje en
met succes, een atalanta is de
klos. Met een stevig sprietje laat
Jan de bijna verborgen poets- en
smaakpootjes van deze trek-

vlinder zien. Deze vlinder wordt
ook nog admiraal of nummervlinder genoemd. Op de
rechtervleugel staat vrij duidelijk
98, vooral de 8, op de linker
vleugel staat 89, de 9 is in
spiegelschrift weergegeven. De
laatste vlinder die we bewonderen is de gehakkelde aurelia of
C-vlinder. Duidelijk zien we op de
binnenzijde van de vleugels de
witkleurige letter C.
Onze voorzitter, de heer Jan
Hermans, sluit op de parkeerplaats deze fantastische
buitenexcursie af. Antoinette van
Oosten, Matti Stol, Els Henrichs
en Leo Koster gaan nog naar de
Hoge Fronten, op zoek naar de
muurhagedis.

Hoge Fronten: onder deze naam
zijn in Maastricht deze stervormige verdedigingswerken te
vinden met een ondergrondse
gangenstelsel van meer dan 10
kilometer, gebouwd rond 1700 en
ca. 15 ha groot. Dit stelsel diende
uitsluitend voor de onderaardse
verdediging van de vesting die
bestaat of bestond uit met dikke
baksteenmuren versterkte aarden
wallen met daar tussen droogliggende grachten. We
gebruiken de ingang in de nabijheid van de St. Lambertuskerk.
Een schril en herhaald kie-kie-kiekie doet ons omhoog kijken,
torenvalken hebben hier hun
domein. Hier zien we al meteen
onze eerste muurhagedis en vele
soortgenoten zullen zich vandaag
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door ons laten bewonderen. Als
we via een tunneltje onder
bastion D doorwandelen zien we
de licht blauwpaarse bloemen
van beemdkroon. Door middel
van tabaksrook verschiet ze van
kleur en wordt dan gifgroen,
vandaar de bijnaam tabaksbloempje.
We zien ook een volwassen
muurhagedis (maximaal 10 jaar)
die voorzien is van een secundaire- en geregenereerde staart.
Want ook muurhagedissen
amputeren hun staart wanneer ze
hieraan worden vastgegrepen.
Van de Maastrichtse populatie is
bekend dat veel muurhagedissen
met een secundaire staart
rondlopen, dit is toe te schrijven
aan het feit dat de muurhagedis
hier ouder kan worden omdat de
predatiedruk vrij klein is waardoor
ze gedurende lange tijd de kans
lopen hun staart te verliezen.
Open, zonbeschenen muren; het
belangrijkste onderdeel van het
biotoop waarin tevens spleten,
gaten, holletjes, uitstekende
randjes, richeltjes en uitge
spoelde voegen aanwezig zijn
voor schuil-, slaap- en overwinteringsplaats. Winterholen zijn
van levensbelang aangezien
temperatuur beneden de 0° C
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dodelijk is. Deze holen bevinden
zich in de uitgesleten voegen
tussen de zachte mergelblokken
die verwerkt zijn in de voet en op
de hoekpunten van de muren; de
zogenaamde verticale mergelketting. We zien enkele
volwassen muurhagedissen,
opvallend hun lange staart,
schitterend. Opvallend aan dit
zeldzame reptiel vind ik het
kopschildpatroon, een duidelijke
afbakening ten opzichte van de
rest van het lichaam. De
eierleggende muurhagedis zet
tussen half mei en half juni eieren
af in zelf gegraven holletjes in
een bodem met een zandige
structuur, zelden in spleten of
onder andere stenen.
Incubatietijd (tijd die nodig is voor
de eieren om uit te komen)
bedraagt ± 50 dagen,
weersinvloed is hiervoor zeer
bepalend. Een enkele bui dwingt
ons om op zoek te gaan naar
bebladerde bomen. We bekijken
met veel ontzag naar de
(gesloten) ingangen die vroeger
slechts via een ophaalbrug te
bereiken waren, achter de ter
plaatse aangebrachte en hoger
gelegen verticale gaten hebben
ongetwijfeld wachtposten
gestaan. We zien een volwassen,
lichtbruinkleurig zwanger

vrouwtje die diverse richeltjes
afzoekt naar wat eetbaars. De
lengte van een vrouwtje bedraagt
17,5 cm, van snuit tot anus is het
dier 7,5 cm lang. We wandelen
langs het verdedigingswerk met
de naam Gelderland en het jaartal
1773. Tegen de muur van bastion
Holstein, een bomvrije kazemat
uit 1690, wel diverse geboorde
gaten maar geen enkele muurhagedis. Sommige muren zijn
enkele jaren geleden
gerestaureerd, zonder openingen,
een gave muurstruktuur is totaal

ongeschikt voor de muurhagedis.
Omdat ze daar ontbreken werd in
de benedenzone weer voegen
uitgekapt en gaten (ca. 2 cm.
doorsnede en een diepte van
ongeveer 60 cm.) geboord. In
bocht naar links bevat de
gebogen muur aan de
rechterzijde schiet- en rookgaten.
Hier zien we ook jonge
exemplaren en bij onraad weten
deze schitterende dieren feilloos
hun veilig holletje te vinden. Dan
opeens een geluid dat me als
muziek in de oren klinkt, Els denkt
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dat haar mobieltje afgaat. Maar
het geluid komt uit de vegetatie
en is afkomstig van de zeer
zeldzame en wettelijk
beschermde vroedmeesterpad.
Een padachtige kikker met een
vrij gladde en een bruine tot
bruingrijze huid en vaak langs de
zijkant van de rug rood- of
geelkleurige wratjes. Ze beschikt
over een verticale pupil en wordt
hooguit 5,5 cm lang. Het is onze
enige kikkersoort met broedzorg.
Eiafzetting vindt plaats op het
land, waarna het mannetje de
eiersnoeren (enkele tientallen
eieren) om zijn achterpoten windt
en deze ongeveer 5-7 weken met
zich meedraagt. Als de larven in
de eitjes zich veel gaan bewegen,
zoekt het mannetje instinctief
water op waar de eitjes worden
afgezet. De eitjes hebben geen
slijmerig omhulsel, maar een zeer
dunne, broze schaal. Het geluid
dat de vroedmeesterpad maakt is
een merkwaardig en monotoon
geluid, een korte fluittoon die om
de paar seconden wordt herhaald
en die doet denken aan het geluid
van klokjes. Naar het geluid te
oordelen houden zich hier
meerdere vroedmeesterpadden
op. Een wijngaardslak zit
vastgeplakt tegen een
metershoge stenenmuur. Tegen
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een vervallen stenen muur is nog
wel 1773 zichtbaar, doch een
naam ontbreekt.
Antoinette, bedankt voor de
suggestie om even de Hoge
Fronten aan te doen. Een geweldige dag met veel bijzonderheden
ligt weer achter ons en niemand
neemt die van ons af.
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