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Linne in oude ansichten

door René Theunissen
Op bijgaande foto zien we de bin
nenplaats van boerderij Van Erde
wijk aan de Kerkstraat in Linne
waar een varken wordt geslacht.
De foto dateert van begin jaren
1960. Jan Slabbers is de huisslach
ter geholpen door zoon Thei: rechts
van het varken. De vrouw op de
achtergrond is Lena van Erdewijk.
De naam van de jongen links voor
aan is niet bekend. Het varken was
in een maand of vier vetgemest. Re
gelmatig werd de “verkeskaetel”
gestookt voor een goede voedzame
pap van aardappelen en meel.
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Huisslacht
Als het varken vet was kwam de
huisslachter die eerst met een pistool het varken doodde, waarna als
eerste het bloed werd opgevangen
voor de balkenbrij. Met heet water
werd het varken gewassen en van
zijn haren ontdaan. De huisslachter
deelde het varken in twee delen en
hing het varken op een ladder om
te versterven. Enkele dagen later
kwam de huisslachter terug om
beide helften vakkundig te ontle
den: varkenshaasjes,karbonaadjes,
niertjes, speklapjes etc. De inge

wanden werden verwerkt in het
“huidvleis”. De darmen werden
voor de worst gebruikt. De pootjes
waren en zijn heerlijk in de erwten
soep. Voor en na de slacht werd het
varken door een keurmeester ge
keurd en na de slacht werd het
vlees voorzien van stempels ter
goedkeuring.
Dank aan Jan van Erdewijk voor
het beschikbaar stellen van de foto.

Mierencursus 2017
Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar
wegen, en word wijs. Hoewel er
onder hen geen leider is, geen aan
voerder, geen koning, halen ze in de
zomer voedsel binnen, leggen ze in
de oogsttijd een voorraad aan. Aldus
Koning Salomo die hiermee aangaf
goed naar deze beestjes te hebben
gekeken en een enorm respect
toonde voor deze insecten.
In 2017 organiseert Landschapsver
eniging ‘De Kringloop’ een korte
mierencursus. Deze cursus wordt
gegeven door de heren Jan Her
mans en John Hannen. Er zullen
determinatietabellen worden ge
bruikt die tijdens de cursus worden
aangereikt. Tijdens de introductie-
avond zal de benodigde theorie
worden gegeven waarna drie prak
tijklessen zullen volgen. Van iedere
deelnemer wordt verwacht dat deze
beschikt over een goede loep en het
cursusboekje.
Mieren zijn goed te observeren,
omdat het kolonievormende, socia
le insecten zijn. Ze komen vrijwel
overal in de wereld voor. De meeste
mierensoorten bouwen grote nesten
op de grond, in bomen, tussen rots
spleten of met behulp van bladeren.
Een kolonie bestaat uit één (of en
kele) koningin(nen), werksters (dit
zijn allemaal vrouwtjes) en soms
mannetjes of jonge koninginnen.
Mieren zijn sociale dieren die echte
kolonies vormen met mieren die
verschillende taken uitvoeren. Som
mige mierensoorten hebben wel vijf
typen werksters, soldaten, konin
ginnen en mannetjes. De kolonie
werkt als één grote familie, mis
schien zelfs wel als één lichaam,
samen, ze groeit en zorgt voor
voedsel en voor een prachtig nest
en blijft op deze wijze in leven. De
mier is een klein maar buitenge
woon boeiend en indrukwekkend
insect. De informatie in deze cursus
zal ingaan op: de bouw van hun
nesten, hun leefwijze en voortplan
ting kortom hun algemene biologie.

In de theorieles en de buitenlessen
zullen ook de beginselen over het
determineren worden uitgelegd.
Cursusdata:
Vrijdagavond 11 augustus. Intro
ductie-avond. Aanvang 19.30 uur
in de centrale ruimte van Basis
school Triangel, Linnerhof 36 te
Linne. De avond duurt tot 22.00
uur.

De excursie duurt tot 12.00
uur.
De kosten voor de cursus bedragen
€ 12.- voor leden en € 22.- voor
niet-leden. Leden hebben bij aan
melding voorrang boven niet-leden.
Er is plaats voor maximaal 40 deel
nemers. Aanmelden kan zowel
schriftelijk als telefonisch bij Lei
Hulsbosch (tel. 0475-463239) of via
e-mail: cursussen@dekringlooplin

Glanzende houtmier Lasius fuliginosus (foto: Marianne Vos)

Zondag 13 augustus. Excursie naar
landgoed Rozendaal bij Montfort.
Start om 13.30 uur vanaf het infobord bij de parkeerplaats van Lim
burgs Landschap aan de Erksweg.
Deze excursie duurt tot 16.00 uur.
Zondag 20 augustus. Excursie naar
Beegderheide nabij de Franse berg.
Start om 13.30 uur vanaf de par
keerplaats tegenover de steenfa
briek gelegen tussen Horn en Beeg
den. De excursie duurt tot 16.00
uur.
Zondag 3 september. We sluiten de
cursus af met een excursie naar de
Meinweg. We starten om 9.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij Venhof.

ne.nl. Uw aanmelding is pas defini
tief als het verschuldigde cursusgeld
is overgemaakt op bankrekening
nummer IBAN NL 70ING
B0004709759, onder vermelding
van “Mierencursus 2017”. Aanmel
den en betalen kan tot zondag 6 au
gustus. Indien op deze dag Uw cur
susgeld niet binnen is, behoort U
niet tot de deelnemers en ontvangt
U ook geen uitnodiging voor de in
troductieavond.
Wij hopen weer veel deelnemers te
mogen begroeten.
Het Bestuur
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Zondag 27 augustus, excursie met veldwerkexperimenten
in de Weerter - en Budeler Bergen
In januari j.l. heeft u middels een
lezing van de heer Ad Havermans
kennis kunnen maken met een
uniek ecosysteem, te weten de
Weerter- en Budeler Bergen
(WBB). Op 27 augustus aanstaande
kunt u die kennismaking verder
verdiepen. Dan ervaren we deze
eenmalige natuur in het veld. Ove
rigens is het niet noodzakelijk om
eerst de lezing te hebben gevolgd
om deel te kunnen nemen aan deze
excursie. Ook niet leden zijn van
harte welkom.

aliseren ons dat vaak niet zo,
omdat voor ons stuifzand zo nabij
is en zo omvangrijk lijkt. Maar in
Europa als geheel is stuifzand een
uitermate zeldzaam landschap.
Vooral de extreme milieuomstan
digheden (sterke wisselingen in
temperatuur, snel opdrogend, zeer
voedselarm) zorgen voor een unie
ke flora en fauna. Daar komt dan
nog bij dat onze WBB ook in cul
tuurhistorisch en archeologisch op

zicht (denk aan het urnenveld) zeer
bijzonder is.
Iedereen is bij deze excursie wel
kom, of u veel of weinig weet van
de natuur, oud bent of juist heel
jong, het gebied al kent of er onbe
kend bent. Het maakt niet uit. We
wandelen, kijken, observeren en
doen ook enkele onderzoekjes en
veldwerkexperimenten.
Het Bestuur

Datum: zaterdag 27 augustus 2017
Start om 9.00 uur tot 12.00 uur.
Vertrekpunt: Urnenveld Tranchee
weg 5 te Weert. Komende vanaf de
Zuid Willemsvaart ligt deze par
keerplaats links voor de spoorlijn
(De IJzeren Rijn) en vlak bij Room
pot vakanties Weerterbergen.
Gidsen: John Hannen, Ad Haver
mans, Jan Hermans.
Het gebied van de WBB is uniek,
omdat stuifzand zo uniek is. We re

Rechtspraak onder eik en linde
door Marianne Vos
Stads- of dorpspleinen worden op de
digitale tekentafel ontworpen en
moeten vooral functioneel zijn, met
als gevolg, dat ze vrijwel dezelfde
eentonige, saaie uitstraling hebben.
Ze zijn vierkant of rechthoekig, heb
ben dezelfde bestrating en hetzelfde
type straatverlichting. Als sluitstuk
van de begroting staat hier en daar
wat beledigend schaamgroen, inge
klemd door een betonnen rand.
Rondom staan uniforme flatgebou
wen met op de begane grond een su
permarkt, wat kleding- en schoenen
filialen, een pizzeria of ijssalon en in
het beste geval een apotheek of juwe
lier. Slechts in een enkele dorps- of
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stadskern is nog de originele struc
tuur te herkennen van het markt
plein van weleer. Evenals het plein
zelf zijn de huizen en percelen rond
om divers van vorm en grootte; de
bouwstijlen zijn gevarieerd en uit
verschillende tijdperken. Aan details
zoals het metselverband, natuurste
nen deur- en vensterdorpels, een
breed portiek waarin diepgelegen
een massiefhouten voordeur met aan
weerszijde een glas-in-loodvenster,
kan men een inschatting maken van
de periode waarin ze werden ge
bouwd. Zelfs de in de gevel ingemet
selde granieten brievenbussleuven
kunnen uitsluitsel geven; men hoeft

slechts op het lettertype van het ge
beitelde woord ‘Brievenbus’ te letten.
Op een dergelijk plein wordt de blik
onwillekeurig gevangen door een
markante eik of linde. Het gebruik
om juist deze bomen, die ruim dertig
meter hoog kunnen worden, op plei
nen aan te planten, kent een eeuwen
lange geschiedenis die haar oor
sprong heeft bij de Saksen.
In de negende eeuw was Keizer
Karel de Grote in grote delen van
Europa aan de macht. Na een de
cennia lange strijd overwon en
kerstende hij uiteindelijk ook de
Saksen, die delen van de Noord-

Duitse laagvlakte bevolkten, waar
toe ook enkele gewesten van heden
daags oostelijk Nederland behoor
den. Veel bewoners van Groningen
en Drenthe, alsmede delen van
Overijssel en Gelderland, zijn naza
ten van de toenmalige Saksen. Dat
komt tot uitdrukking in de voor
ons land unieke dialectvorm van
deze streken, die als Nedersaksisch
bekend staat. De huidige NoordDuitse deelstaat Niedersachsen
kreeg haar naam pas na de Tweede
Wereldoorlog. De dialectvorm die
er gesproken wordt is eveneens ont
staan uit het oorspronkelijke Sak
sisch en wordt Niedersachsisch,
Plattdeutsch of Sassisch genoemd.
Ter verduidelijking moet opge
merkt worden dat de in oostenlijk
Duitsland gelegen deelstaat Saksen,
met als bekendste steden Dresden
en Leipzig, een Slavisch-Duits ver
leden kent en geen enkele taalkun
dige of geschiedkundige verwant
schap heeft met de Saksen waarvan
in dit artikel sprake is.
In het jaar 803 vaardigde Keizer
Karel de Grote een wet uit waarin
beschreven stond dat alle volkeren
die tot zijn enorme keizerrijk be
hoorden, een deel van hun gewoon
terecht mochten behouden. Een
van de gewoonterechten van de
Saksen was het Femegericht; een
vorm van rechtspraak onder eik of
linde. Een eik stond symbool voor
kracht en macht, een linde voor
saamhorigheid van de gemeen
schap. Het begrip Femegericht
werd later vernederlandst tot veem
gericht en Feme-Eiche en Feme-
Linde tot respectievelijk gerichtseik
en gerichtslinde. Karel de Grote be
noemde ambtelijke plaatsvervan
gers, vrijgraven genoemd, die in
zijn naam recht spraken en het von
nis ten uitvoer brachten. De vrij
graaf op zijn beurt koos negen ver
trouwelingen die de geheimhou
dingseed aflegden: de veemschepe
nen. Het gezelschap trok van dorp
naar dorp, nam plaats onder de
centraal in het dorp staande ge
richtseik of gerichtslinde, liet de

verdachte voorleiden en hoorde ge
tuigen. Vervolgens adviseerden de
gemaskerde veemschepenen de vrij
graaf in het vaststellen van de straf
maat. Die luidde meestal dood
door ophanging aan de gerichts
boom. Het volk dat van heinde en
verre toestroomde, genoot van dit
vertier. Erger nog dan ophanging

zeshonderd jaar. Gemeentebestu
ren hebben de neiging om die leef
tijd royaal naar boven af te ronden
en maken er graag duizend jaar
van.
Kromgegroeid, met een brede, on
regelmatig gevormde kroon, de
eens zo dikke stam gereduceerd tot
een paar holle schotten, het geheel

600-jarige gerichtslinde (foto: Marianne Vos)

gold de zogeheten Burgerlijke
Dood: de veroordeelde werd ver
feemd verklaard, hij was vogelvrij.
Zijn eigendommen werden onder
de erfgenamen verdeeld, het even
tuele huwelijk ontbonden.
Doordat de vrijgraaf en zijn veem
schepenen snelrecht uitoefenden
kwam het meermaals voor dat ach
teraf bleek dat ze een onschuldige
ter dood hadden gebracht. Ook
hadden ze vaak hun eigen drijfve
ren om iemand uit de weg te rui
men en gaandeweg ontaardden de
veemgerichten in wraakacties van
persoonlijke aard. Pas honderden
jaren later, in de 17de eeuw, kwam
er een einde aan de veemgerichten.

ondersteund door een buizencon
structie, laat zich slechts gissen wat
zich in de loop der eeuwen in zijn
schaduwen heeft afgespeeld. In de
winter lijkt hij levenloos, maar
zodra in het voorjaar de temperatu
ren stijgen, ontspruit in de kroon
het tere groen en ontvouwt zich tot
uitbundige knoppen en bladeren.
Het is de zich al eeuwenlang jaar
lijks herhalende cyclus van een
voormalige gerichtseik of ge
richtslinde.

In enkele steden en dorpen staat
nog een restant van een gerichts
boom, waarvan deskundige, kriti
sche dendrologen de leeftijd door
gaans schatten op vijfhonderd tot
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Wespvlinders
door Marianne Vos
Ze hebben hun naam niet gestolen,
want wie voor de eerste keer een
wespvlinder ziet, zal niet meteen
aan een vlinder denken, maar eer
der aan een wesp. De combinatie
van het harige, smalle lijfje met de
dwarsbanden en de vrijwel geheel
transparante vleugels, zet de waar
nemer gemakkelijk op het verkeer
de spoor.
Van de 1400 soorten die beschreven
zijn, komen er in ons land dertien
voor. De verzamelnaam luidt wesp
vlinders (Sesiidae), maar ze worden
ook wel aangeduid als glasvlinders.
Het zijn dagactieve nachtvlinders,
die voornamelijk in de vroege och
tenduren gezien worden als ze zich
op een zonnig plekje opwarmen.
De rupsen en poppen kunnen ern
stige schade berokkenen aan eco
nomisch belangrijke gewassen zoals
bijvoorbeeld fruitbomen en bessen
struiken.
Bestudering van de levenscyclus
van deze insectengroep door zowel
enthousiaste leken als entomolo
gen, strandde in het verleden meestal door het gebrek aan informatie
en studiemateriaal. Ook het feit dat
de rupsen in het verborgene leven,
was een grote belemmering voor
gedegen onderzoek.
Door feromonen te analyseren en
synthetisch na te bootsen, is zowel
bestrijding bij fruitbedrijven, als
betrouwbare inventarisatie en stu
die naar de levenscyclus mogelijk
geworden. Zelfs bij het gebruik van
een minieme hoeveelheid lokstof in
een feromonenval komen mannelij
ke wespvlinders in actie om de bron
van de onweerstaanbare geur te be
zoeken. Iedere soort wespvlinder
heeft haar eigen geur en het feit dat
alleen mannetjes van die specifieke
soort reageren, toont aan hoe be
trouwbaar de synthetische feromo
nen zijn. Door middel van deze me
thode kunnen veel dieren gevangen
worden zonder een dodelijk con
tactmiddel te gebruiken. Entomo
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logen en andere geïnteresseerden
gebruiken de feromonenvallen om
vast te stellen welke genera en hoe
veel individuen in een gebied voor
komen. Inmiddels staat vast dat
veel soorten in grotere getale voor
komen en meer verbreid zijn, dan

waardplant. Houtgebonden soor
ten zoeken daartoe naar geschikte
plekjes op een stam of twijg. Wesp
vlinders die kruidplanten prefere
ren, zoeken naar beschadigingen op
plantenstengels of op gallen. Als de
rupsen uitsluipen kruipen ze dank

Wolfsmelkwespvlinder Chamaesphecia tenthrediniformis (foto: Marianne Vos)

voorheen werd aangenomen.
Enkele wespvlinders hebben één
specifieke waardplant, waaronder
de zeer zeldzame Schijn-wolfsmelkwespvlinder (Chamaesphecia empi
formis), die uitsluitend Cipres
wolfsmelk als waardplant heeft.
Door het zeldzamer worden van
deze plant dreigt ook de vlinder uit
ons land te verdwijnen. Een soort
die er veel op lijkt is de vrij algeme
ne Wolfsmelkwespvlinder (Cha
maesphecia tenthrediniformis),
waarvan de rupsen op Heksenmelk
leven. Ook de Wilgenwespvlinder
(Synanthedon formicaeformis) is
een voorbeeld van een soort die
meerdere planten uit hetzelfde ge
slacht accepteert.
De vrouwtjes zetten hun eitjes af
zonderlijk af op zorgvuldig geko
zen, beschadigde plekken op de

zij de beschadiging moeiteloos in de
waardplant waar ze hun verdere
rupsen- en popstadium doorbren
gen. De rupsen graven tunneltjes in
de stam, twijg, stengel of gal en te
vens maken ze een extra tunnel
richting buitenzijde van hun ver
blijf. Door een flinterdun laagje
plantenmateriaal intact te laten,
duidt aan de buitenzijde niets op
hun aanwezigheid. De ontwikke
ling van eitje tot vlinder duurt bij
de meeste houtbewoners drie tot
vier jaar, bij soorten van kruidplan
ten slechts een jaar.
Kort voor de transformatie tot
vlinder verplaatsen de poppen zich
via de extra tunnel naar de uitgang,
bijten het dunne wandje stuk en
kruipen naar buiten. Het poppen
huidje scheurt open en ze beginnen
aan hun nieuwe levensfase als
wespvlinder.

Verwarring: Ortolaan met Boompieper
door Tom Storcken
Vorig jaar hebben Thea en ik enke
le dagen doorgebracht in het Duit
se dorpje Peversdorf bij Gartow,
waarover een uitvoerig verslag in
Observatie 4 van 2016 stond.
Omdat niet alle ervaringen in één
keer te verwerken waren, volgt hier
met enige vertraging deel twee.
In ons hotelletje waren nog een
aantal mensen die interesse hadden
in vogels. Natuurlijk wordt er dan
gepraat over wat men wel of niet
gezien of gehoord heeft. Drie men
sen hadden de Ortolaan gehoord en
de voorlaatste avond gaven zij aan
op welke plekken dat was geweest.
Een ervan was in de buurt waar wij
al eens gelopen hadden.
Het gekke is dat Thea en ik daar
een geluid hadden gehoord waar
van ik dacht; iets in de zang doet
me denken aan de Boompieper,
maar die is het niet. Bovendien was
het op een bospad met links en
rechts wat eiken met daarachter
sparren. Er waren geen open plek
ken, dus kon het de Boompieper
niet zijn. De zanger bleef een vraag
teken.
Toen we de morgen daarop naar
een van de andere aangewezen
plekken liepen, hoorden we van
alles maar geen Ortolaan. Ook dit
was een bospad met links en rechts
eiken en daarachter weer veel spar
ren. We hadden al een paar keer
het geluid opgezocht en dan maar
weer luisteren. Weer honderd meter
verder en weer luisteren en zo tich
keer achter elkaar. Tot Thea zei;
volgens mij hoor ik een geluid dat
verdacht veel lijkt op dat van de
Ortolaan, maar wel vrij zacht. En
jawel hoor, nu hoorde ik het ook,
niet direct dichtbij maar ook niet
veraf. Uiteindelijk, na een paar
keer vergelijken en goed luisteren,
wisten we het zeker; dit is het geluid
van de Ortolaan. Maar nu wilden
we hem of haar natuurlijk ook zien,
hetgeen echter niet gelukt is. Het
was de eerste keer dat we deze

vogel hoorden, zelf had ik gedacht
dat hij luider zou klinken.
Wat we wel vonden was de Fluiter,
die op ongeveer drie meter hoogte
in een boom zat. We hadden hem
al diverse malen gehoord, maar ja,
onze aandacht ging uit naar een
heel andere vogel. Uiteindelijk kre
gen we de Fluiter prachtig in beeld.
Tijdens het zingen trilt niet alleen
zijn snavel maar zijn hele lijfje, wat
een inspanning voor zo’n klein vo
geltje.
Ook zagen we een nest met twee
Ooievaars, die zich hartelijk klep
perend begroetten. Ook Klapekster
en Grauwe klauwier hebben we
mooi kunnen bewonderen, terwijl
Sprinkhaanzangers en Kleine kare
kieten hun uiterste best deden om
onze aandacht te trekken.
De Ortolaan (Emberiza hortulana)
behoort tot de Gorzenfamilie (Em
berizidae) en is een West-Europese
broedvogel. Als zodanig zijn Orto
lanen in ons land uitgestorven, wel

trekken ze soms in kleine aantallen
over. Ze overwinteren ten zuiden
van de Sahara. Het foerageren ge
beurt meestal op de grond. Het vo
geltje heeft een grootte van 15 tot
16 cm en is iets groter dan de Riet
gors. Hij is schuw en zoekt nogal
snel dekking, nog een reden waar
om wij hem niet in beeld konden
krijgen. Als we hem gezien zouden
hebben dan zou ons beslist zijn op
gevallen dat kop en nek grijs zijn.
Hij heeft een gele vlek vanaf de
snavel tot aan de onderkant van de
nek en een geelwitte oogring. Borst
en stuit zijn oranjebruin en de man
tel is donker gestreept. Wat de zang
betreft; die is vrij eenvoudig waarin
halverwege iets van een herhaling
klinkt, lijkend op een echo. Het is
waarschijnlijk dat deel wat mij aan
de Boompieper deed denken.
Ons plan is om nog eens terug te
gaan naar Peversdorf, het dorpje
aan de Elbe, waar we zoveel moois
hebben gezien en gehoord.

Ortolaan Emberiza hortulana (foto: Andrej Chudy cc by SA 2.0)
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Distels- en boorvliegen
door Marianne Vos
Distels zijn niet geliefd als tuin- of
akkerplant. Men is ze liever kwijt
dan rijk, maar dat valt niet mee
want 'distels steken is distels kwe
ken' en 'distels trekken is distels
stekken'. Ze hebben de reputatie
dat de zaden zich tot kilometers ver
in de omtrek kunnen verspreiden,
waardoor binnen afzienbare tijd de
hele buurt of de hele akker vol
staat met deze planten. Geen nood;
pluizende distels verspreiden hun
zaad slechts tot ongeveer vijftig
meter van de moederplant en plui
zen die verder meegevoerd worden
op de wind, zijn meestal zaadloos.
Zaden van Speerdistels komen in
de directe omgeving van de plant
terecht, waarvan er slechts enkele
kiemkrachtig zijn.
Distels zijn geliefd bij tal van vo
gels, die er de oliehoudende zaadjes
uitpikken. Vooral vinken zijn er dol
op, met name de Distelvink, beter
bekend als Putter, maar ook Sijsjes,
Kneuen en mezen weten distels te
waarderen. Voor veel insecten vor
men ze een belangrijke waardplant
of nectar- en stuifmeelbron; bijen,
hommels, zweefvliegen en vlinders,
waaronder Distelvlinders, maken er
graag gebruik van. Op distels kri
oelt het doorgaans van de kevers en
sommige danken er hun Neder
landse naam aan; Distelgalsnuitke
ver (Cleonis pigra) en Gewone dis
telboktor (Agapanthia villosoviri
descens). Ook de larven en imago's
van Groene schildpadtor (Cassida
rubiginosa), een bladhaantje, zijn
altijd met meerdere aantallen verte
genwoordigd.
De diep ingesneden bladeren met
de talloze scherpe stekels die grillig
naar alle kanten wijzen, bescher
men hen tegen insecteneters en bie
den tevens een goede schuilplaats.
De Distelnetwants (Tingis cardui)
voedt zich met luizen en kan zich
tegoed doen aan Brandnetelblad
luizen (Uroleucon jaceae) die, hoe
wel de naam anders doet vermoe
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Kleine knoopkruidboorvlieg Chaetorellia jaceae (foto: Marianne Vos)

den, ook massaal voorkomen op de
bloemstengels van distels.
Wie distels nader bekijkt, valt op
dat er vaak veel kleine vliegjes met
variabele vleugeltekeningen actief
zijn, vooral rond de bloemknop
pen. Het zijn boorvliegen, die hun
Nederlandse naam danken aan het
feit dat de vrouwtjes een lange leg
boor bezitten, die de helft van hun
lichaamslengte vormt en die twee
tot zes millimeter kan bedragen.
Behalve door getekende vleugels
kenmerken ze zich door groene of
meerkleurige ogen. Wereldwijd zijn
ongeveer 4800 soorten bekend,
waarvan er ruim 80 in ons land
voorkomen. Ze voeden zich met
honingdauw en nectar. Het meren
deel heeft composieten als waard
plant, waarvan tien deels zeldzame
soorten boorvliegen op distels kun
nen voorkomen. De zo mooi gete
kende vleugels spelen een belangrij
ke rol gedurende de paartijd. Het
mannetje kiest op de waardplant
een geschikte plek uit waar de pa
ring kan plaatsvinden en waar het
vrouwtje haar eitjes kan afzetten.
Dan is het zaak om de interesse van
een vrouwtje op te wekken. Dat

doet hij door zijn feromonen te ver
spreiden en met zijn vleugels te
wenken. Sommige mannetjes
maken daarbij tevens deinende be
wegingen met hun lijfje, andere
maken bewegingen met hun poten.
Alle soorten boorvliegen hebben
hun eigen, soortspecifieke bewe
gingspatroon, waardoor het moge
lijk is dat op één plant meerdere
soorten voorkomen, zonder dat ze
elkaar hinderen. Een scala aan
dreigende vleugelbewegingen wordt
ingezet om concurrenten te verja
gen of te overtroeven. Meteen na
de paring zet het vrouwtje de be
vruchte eitjes af op de door het
mannetje gekozen plek. Daartoe
maakt ze gebruik van de telescopi
sche functie van haar legbuis, waar
mee ze diep in het bloemhoofd of
de stengel kan doodringen.
Een relatief kleine groep boorvlie
gen legt de eitjes in vlezige vruch
ten, waardoor ze bij fruittelers te
boek staan als schadelijke insecten.
Afhankelijk van de soort leggen
deze vrouwtjes 50 tot 400 eitjes;
sommige plaatsen één eitje per
vrucht, andere meerdere. Om te
voorkomen dat een ander vrouwtje
dezelfde vrucht kiest, markeren ze

deze als 'bezet' door er hun specifie
ke geurmelange aan af te geven. Na
tien tot dertig dagen komen de lar
ven uit, die zich tegoed doen aan
het vruchtvlees waarna ze zich
laten vallen om in de grond te ver
poppen. Het popstadium duurt,
eveneens afhankelijk van de soort,
tussen een maand en een jaar. Het
rijpen van de vruchten verloopt
synchroon met de ontwikkeling van
de larve. Een algemene soort bin
nen deze groep is de Europese ker
senvlieg (Rhagoletis cerasi), die
voorkomt op commercieel belang
rijke kersen.Weer andere boorvlie
gen zijn afhankelijk van één soort
composiet. Een algemene vertegen
woordiger van deze groep is de
Kleine knoopkruidboorvlieg
(Chaetorellia jaceae). De larven
ontwikkelen zich in de bloem
hoofdjes. Eveneens algemeen is de
Gewone rozenboorvlieg (Rhagole
tis alternata) die, zoals de Neder
landse naam al aangeeft, de rozen
familie als waardplant heeft. De
larven ontwikkelen zich in de ro
zenbottels.

Zoals reeds vermeld zijn distels on
ontbeerlijk voor een grote groep in
secten, waaronder boorvliegen. Een
algemene soort is de Speerdistel
boorvlieg (Urophora stylata), die
behalve Speerdistel ook Akkerdis
tel, Wollige distel en Knikkende
distel als waardplant heeft. De ei
tjes worden groepsgewijs afgezet in
de bloemknoppen en de larven voe
den zich met de bloembodem, waar
ze galvorming veroorzaken.
De zeer algemeen voorkomende
Distelgalboorvlieg (Urophora
cardui) vormt als het ware het pro
totype onder de boorvliegen omdat
ze in tegenstelling tot andere soor
ten gemakkelijk te herkennen is. De
vliegjes hebben een lichaamslengte
van vier millimeter, de ogen zijn
gifgroen en de vleugels zijn prach
tig getekend met een markante,
zwarte zigzagband. De eitjes wor
den afgezet in de stengels van dis
tels, waardoor op die plaatsen een
harde, opvallende verdikking ont
staat; een distelgal. In totaal zet een
Distelgalboorvlieg zo'n 130 eitjes
af, die ze verdeelt in clusters van

maximaal twaalf. Iedere larve be
woont zijn eigen compartiment in
de meercellige distelgal, hetgeen te
vens de verklaring is voor de on
waarschijnlijke grootte van de gal
len in verhouding tot de afmetingen
van de larven, respectievelijk vlieg
jes.
Distels heeft men niet graag in de
tuin of op de akker en in het veld
wordt er vaak achteloos aan voor
bij gegaan. Ze zijn stekelig, hebben
een slordig aandoende habitus, kri
oelen van luizen en andere insecten
en hebben geen goede reputatie.
Maar behalve dat ze heerlijk geu
ren en kleur geven aan het zo een
tonige hedendaagse landschap, vor
men ze een ideale habitat voor
onder meer vliegjes die zo klein zijn
dat ze niet meteen opvallen; men
moet er naar zoeken. Eenmaal ge
vonden ontvouwt zich voor uw
ogen het wonderlijke gedrag van de
kleurige, vleugelwenkende insecten,
die boorvliegen genoemd worden.

deel 1

Gaat tot de mieren en word wijs
door Jan Hermans
Knielend bij een mierennest vraag
je je altijd af, waar zijn die mieren
zo druk mee bezig? Veel mensen
hebben daar geen notie van. Als
opmaat naar onze mieren-kennis
makingscursus probeer ik in dit ar
tikel in “mierentempo” een aantal
aspecten over hun interessante le
venswijze toe te lichten.
Voortplanting en ontwikkeling
Mieren zijn net als bijen, wespen en
hommels, sociale insecten. Ze leven
in een gemeenschappelijk nest en de
onvolwassen stadia worden ver
zorgd door volwassen mieren. Mie
ren maken een volkomen gedaante
verwisseling door, dat wil zeggen
van ei en larve naar een volwassen

(imago) stadium dat vooraf wordt
gegaan door een popfase. Binnen
een mierennest bestaat een taakver
deling: een of meerdere koningin
nen zorgen voor de eiproductie,
terwijl de werksters (de dochters
van de koningin) zorgen voor het
broed (eieren, larven en poppen)
maar ook voor het noodzakelijke
voedsel van een nest. Een eileggen
de koningin kan voor een insecten
leeftijd zeer oud worden, soms wel
10 tot 20 jaar. Een volwassen mie
rennest produceert meestal eenmaal
per jaar een nieuwe generatie ge
slachtelijke dieren, gevleugelde
mannetjes en koninginnen. Na de
paring slaat de koningin het sper
ma op in een zaadblaas. Hierna

hoeft ze niet meer te paren; aan de
opgeslagen hoeveelheid sperma
heeft ze gedurende de rest van haar
leven genoeg om bevruchte eieren
te leggen. De koningin bepaalt zelf
of ze bevruchte dan wel onbevruch
te eieren legt. Uit de bevruchte eie
ren ontwikkelen zich werksters en
nieuwe koninginnen en uit de onbe
vruchte eieren ontwikkelen zich
mannetjes. Of een bevrucht ei zich
ontwikkelt tot een werkster of ko
ningin hangt af van diverse facto
ren, onder andere van de hoeveel
heid voedsel of de temperatuur.
Stichting van een mierennest
Een mierenvolk wordt gesticht
door een bevruchte koningin. Dit
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Bosmieren slepen een rups naar het nest (foto: Marianne Vos)

Bosmieren slepen een rups naar het nest (foto: Marianne Vos)

gebeurt na de bruidsvlucht, die in
een bepaalde periode, afhankelijk
van de soort plaatsvindt. Na de pa
ring daalt de koningin neer, bijt of
wrijft zich de vleugels af en gaat op
zoek naar een geschikte plek om
een nest te stichten. Ze begint met
het leggen van de eerste eieren die
ze voorlopig zelf moet verzorgen.
Ze teert daarbij in op de vliegspie
ren of legt zogenaamde “trofische”
eieren die als voedsel dienen voor
de larven. Uit de bevruchte eieren
ontwikkelen zich werksters die bij
de verzorging gaan meehelpen. Op
deze wijze kan het nest groeien.
Vanaf een bepaald moment wan
neer een volk voldoende uitge
groeid is in aantallen werksters,
kunnen zich uit de bevruchte eieren
ook nieuwe gevleugelde koningin
nen ontwikkelen. In deze periode
ontwikkelen zich tegelijkertijd uit
de onbevruchte eieren mannelijke
mieren. Deze mieren gaan dan deel
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nemen aan de bruidsvlucht. Deze
voortplantingscyclus is van toepas
sing bij mierensoorten waarbij één
moederkoningin het volk gesticht
heeft. Deze legt de eieren en zorgt
daarmee ook voor het voortbe
staan van het volk. Indien zij dood
gaat, sterft ook het volk en de
werksters sterven langzaam uit zon
der dat er nieuwe generaties bijko
men. Op dit basisprincipe zijn ver
schillende variaties mogelijk, waar
op we hier gezien de plaatsruimte
niet nader kunnen ingaan.
Nesten
Een mierennest bestaat uit gangen
en kamers. In de kamers worden de
eieren gelegd, de larven grootge
bracht en de poppen beschermd.
Sommige soorten hebben slechts
één kamer met enkele gangetjes,
andere soorten zoals de bekende
bosmieren, maken zeer grote nesten
met vele kamers. Mieren maken

nesten op allerlei plaatsen en ze
maken daarbij ook gebruik van di
verse structuren. Kleine soorten
nestelen achter boomschors, in
holle stengels of onder stenen. De
meeste grotere soorten bouwen een
nest geheel of gedeeltelijk in de
grond, op een zodanige wijze dat de
schommelingen in de omgevings
temperatuur kunnen worden opge
vangen. Vermolmde stronken,
maar ook door de mens achtergela
ten voorwerpen die snel opwarmen,
zoals donker plastic of planken,
worden graag gebruikt. De meest
opvallende nesten zijn de bekende
koepels van de bosmieren. Het bo
vengrondse deel van het nest is
vaak gebouwd rondom een oude
boomstronk; de koepel zelf is opge
bouwd uit dennennaalden, kleine
takjes of grassprieten. In de zomer
werkt het nest als een warmtecol
lector, in de winter vormt het een
isolerende laag die de overwinte

rende mieren, die dan in de diepere,
ondergrondse delen verblijven, be
schermt tegen te lage temperaturen.
Voedsel
Voor de ontwikkeling van de lar
ven is eiwitrijk voedsel nodig. Dit
wordt voornamelijk geleverd door
het naar het nest transporteren van
prooidieren: allerlei geleedpotigen,
resten van dode gewervelde dieren.
In het nest worden de prooien of
delen daarvan overgedragen aan
andere werksters die het broed ver
zorgen. Voor een gemiddeld nest
van een Kale bosmier is vastgesteld
dat de werksters van een terrein
van 52 bij 52 m ruim 6.000.000
prooidieren per jaar verzamelen.
De belangrijkste energiebron die
volwassen mieren gebruiken is ho
ningdauw. Dit is een vloeistof die
door blad- en wortelluizen en
schildluizen wordt afgescheiden uit
het darmkanaal als een afvalpro
duct van de plantensappen, waar
mee ze zich voeden. Honingdauw

Bosmieren (foto: Marianne Vos)

bestaat voor bijna 90% uit suikers.
Veel soorten kunnen voor hun ei
witbehoefte volstaan met honing
dauw als voedselbron.

Wordt vervolgd: in een volgend
verhaal de relaties van mieren met
andere dieren en hun natuurlijke
vijanden.

Op zoek naar het elfje van Baal
door Leo Koster
In ons fraaie blad Observatie van
maart/april 2017 staan enkele
informatieve artikeltjes over de
Wilde hyacint (Hyacintoides nonscripta), een plant die op de Rode
Lijst staat. Verder wordt gewezen
op de excursie van 30 april naar het
'Wald der blaue Blumen' in Hückel
hoven-Baal. In een van de artikelen
wordt ook gewezen op de mogelij
ke aanwezigheid van een elfje dat
bij het luiden van de bloemklokjes
tevoorschijn komt en voor ons gaat
dansen. Dat wil ik wel eens meema
ken.
Een dertigtal personen hebben wel
interesse in deze excursie die gege
ven wordt door Jo van Pol en John
Hannen. Ik wandel met John mee.
Tegen een talud staat volop de een
jarige plant Gewone veldsla. Mei

doorns zien we nog in knop en ook
al volop in bloei. Een Boerenzwa
luw zorgt voor minder insecten,
Grote muur fleurt de berm wat op.
Dan zien we door de bomen al
blauwkleurige bloemen. Op de
hoek van het boscomplex wandelen
we tussen bramen door naar de
blauwe bloemen, de Wilde hyacint,
met er tussendoor het wit van
Grote muur. Mannetjes Citroen
vlinder en Oranjetipje vliegen over
de blauwe bloemen. Om dit bolge
was een kans te geven zich te ver
meerderen worden bramen in toom
gehouden en af en toe vindt uitdun
ning van bomen plaats. De Wilde
hyacint of Boshyacint behoort tot
de leliefamilie, vermeerdering vindt
plaats door bijbollen en door zaad.
Pas na vijf jaar komen ze tot bloei,

bestuiving vindt hoofdzakelijk
plaats door hommels en zweefvlie
gen. Onder Boskrieken “kruipt”
Klimopereprijs met ernaast uitge
bloeide Bosanemonen. Tegen een
boompje heeft een Reebok zijn
gewei geveegd. We wandelen nu
richting een ander boscomplex.
John ziet in de berm een Paarden
bloem met een duidelijk afwijkende
steel, het betreft een groeistoornis
die bandvorming of fasciatie ge
noemd wordt. We horen een Veld
leeuwerik. John wijst ons op het
grind dat hier zichtbaar aan de op
pervlakte ligt, de Rijn en Roer heb
ben hier eens gestroomd en voor
deze afzetting gezorgd. In het vol
gende boscomplex staan prachtige
Beuken en eiken, langs de rand
Look zonder look, Nagelkruid en
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tussen de bomen velden met Wilde
hyacint. Tussen het blauw een la
riks met horst, Zwarte els en Robi
nia, veel Adelaarsvarens en jonge
scheuten van Esdoorn. Sommige
paadjes lopen tot niets, een jonge
meid bekommert zich niet om de
fraaie blauwe bloemen, als ze maar
mooi op de foto komt. John wijst
ons op de in knop zittende Tros- of
Bergvlier. Een Langsprietmot
wordt aangereikt.

voor ons of speciaal voor mij te
gaan dansen, dat komt waarschijn
lijk omdat zij en wij de klokjes niet
horen luiden. Lachend kijkt ze mijn
kant op, knipoogt ze ook nog?
Droom maar verder, Leo....
Tussen de bomen door hebben we
zicht op een helling waar Koolzaad
volop in bloei staat. Onder Beuken
is het een kale bedoening, we trap
pen op de dorre bolsters die daar
door lekker knisperen. Langs de

(foto Ans Homburg)

Dan ontmoet ik haar waarvoor ik
gekomen ben. Een in het blauw ge
kleed en gekroond knap elfje tussen
het blauw van de Wilde hyacinten.
Ze zit tussen en op de blauwe bloe
men en is zo te zien niet bereid om
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buitenkant van het boscomplex
vervolgen we onze weg. Een Spaan
se aak of Veldesdoorn krijgt even
de aandacht. Langs de akker plukt
John twee grassen, de IJle- en de
Zachte dravik. IJle dravik heeft een

zeer losse en ijle pluim met over
hangende stengels, Zachte dravik
heeft dichte, korte, zachte en aan
eensluitende haren. John toont ons
de Witte en Paarse dovenetel. Het
betreft Lipbloemigen, ze hebben
een vierkante stengel en een kruis
gewijze bladstand. Van een bloeien
de Brem plukt John een bloem, hij
wijst ons op de vlag (het vrije
kroonblad), de zwaarden (de twee
zijdelingse kroonbladen) en de kiel
(het onderste paar kroonbladen), ze
behoort tot de Vlinderbloemenfa
milie. Prachtige grote Boskrieken
(Zoete kersen) en Zomereiken, we
horen de Zwartkop en dan toch
onder Beuken een groot veld met
Wilde hyacinten. We lopen een
klein paadje in, daar groeit de Bos
zegge, driekantige stengel, één
mannelijke aar aan de top en daar
onder zes vrouwelijke aren, alle
aren hangen over. Gecultiveerde
Dovenetel doet het hier ook goed.
We verlaten het boscomplex en
wandelen richting Baal. Boven een
boscomplex vliegt een Rode wouw
die prachtig door de zon wordt be
schenen. Langs het pad is een wind
scherm aangeplant met onder meer
Liguster, Gelderse- en Hondsroos.
Op de kale vlakte krijgt de harde
wind vat op ons, maar voor een
Veldleeuwerik is dat geen punt. Op
het pad enkele prachtige veertjes,
John probeert te achterhalen aan
wie ze toebehoren. De woekeraar
Japanse duizendknoop heeft zicht
baar veel geleden van de nacht
vorst. Een Buizerd groet ons vanuit
de hoogte, tegen het talud nog en
kele bloeiende Wilde reseda’s.
Rond 16.30 uur sluiten John en Jo
deze fraaie excursie af, een welver
diend applaus is op zijn plaats.

Wilde tamme eend...
Waren het gisteren nog vijf, eergis
teren drie, maandag twee nu zijn
het er al zes, zo meldt de heer Ha

(foto: Marianne Vos)

Roermond.
Deze week zijn er zes eenden ge
land in het Akcrospark te Roer
mond.

winkels woonachtig aan de Bis
schop Lindanussingel te Roermond
die de ontwikkelingen nauwlettend
in de gaten houdt.
De heer Hawinkels tureluurt uit het
keukenraam en vraagt zich af of hij
blij moet zijn met zoveel eenden
aandacht. Wat eten ze trouwens?
Zijn het nu wilde of tamme eenden?
Hij weet, het gaat niet goed met de
wilde eend, zal hij daarom in zijn
tuin een vijver met riet aan gaan
leggen?
Navraag bij landschapsvereniging
de Kringloop uit Linne leert dat het
hier gaat om tamme wilde ver
dwaalgasten.
Ter plekke groetend,
Uw repeterende reporter, (dagblad
De Meules)
Harrie Hawinkels

Jaarprogramma
2017
Vrijdag 27 januari
Lezing door de heer Ad Haver
mans: Stuifzand;
over de fysisch geografische en bio
logische aspecten van dit land
schapstype.
Vrijdag 24 februari
Jaarvergadering met aansluitend
een lezing door de heer Ernest van
Asseldonk
over “Alles wat leeft op Brem”.
Vrijdag 31 maart
Lezing door de heer Otto Plantema
over o.a. Limburgse vogels en bij
zondere vogels.
Zondag 30 april
Voorjaarsexcursie naar de blauwe
bloemen van Baal.

Zondag 28 mei
Excursie naar het gebied de Vuil
bemden te Leeuwen.

Vrijdag 24 november
De varia-avond door en voor
leden.

Zaterdag 24 juni
De tweejaarlijkse busexcursie naar
de Eifel.

Vrijdag 15 december
Lezing door de heer Henk Henczyk
over paddenstoelen in Limburg.

Zondag 27 augustus
Excursie met veldwerkexperimen
ten in het stuifzandgebied de Weer
ter- en Budeler bergen
met als gids de heer Ad Haver
mans.

Dinsdag 26 december
Traditionele Kerstwandeling in een
Limburgs natuurgebied.

Zondag 24 september
Excursie naar het Heijkersbroek te
Ell.
Zondag 29 oktober
Herfstexcursie naar de Meinweg.
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Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond

Observatie van...

...een Egel

Doodsbang kijkt de Egel in de lens, onmachtig om zijn ongeveer achtduizend stekels in bedwang te houden. Ze
maken een zacht, tinkelend geluid, als van trillende metalen naaldjes. Hoewel niemand Egels opzettelijk kwaad
wil doen, is de mens hun grootste vijand. Men zet goedbedoeld een schoteltje melk voor ze klaar, waardoor ze
sterven aan diarree. Hopen takkenbossen en bladafval worden in brand gestoken of in de bladcontainer ge
gooid, zonder te controleren of er een egelnest onder verscholen zit. Onkruiden worden bestreden met chemi
sche middelen waarvan Egels via slakken, wormen en kevers een ongezond hapje mee eten. Bovendien is hun
vijand voorzien van fourwheeldrive.
(foto en tekst: Marianne Vos)
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