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door John Hannen

Zondag 27 september staat er een
middagexcursie naar het Leudal bij
Heythuysen op het programma.
We starten om 14.00 uur op de par
keerplaats bij restaurant De Bu-
sjop. Dit is als volgt te bereiken.
Volg de N279 richting Heythuysen
en neem meteen na de passage van
de Tungelroysche beek de eerste
weg rechts; de weg heet “Aan de
Watermolen”. Deze weg volgen tot
u de Busschopsweg oversteekt. Net
voorbij het restaurant ligt de par
keerplaats.
Vanaf dit punt start deze ruim twee
uur durende excursie door het
beekdalenlandschap, waarbij be
halve zoals gebruikelijk de flora en
fauna onder de loep wordt geno
men, ook aandacht is voor het hier
herstelde grafveld of urnenveld.
 
Het gebied
Het Leudal bestaat uit een gevari
eerd landschap met diep ingesne
den beken, zoals de Tungelroysche
Beek, iets verder ook Leubeek ge
noemd en de Zelsterbeek. Het na
tuurreservaat is ca. 800 ha groot
waarvan ca. 475 ha wordt beheerd
door Staatsbosbeheer. Tijdens onze
excursie merken we dat het land
schap veel reliëfverschillen heeft.
Dit reliëfrijke landschap is ge
vormd doordat het Leudal deel uit
maakt van de Roerdalslenk, een ge
ologisch dalingsgebied, waarin de
Maas en de wind dikke pakketten
sediment hebben afgezet. Deze
voormalige geulen en meanders van
de Maas zijn in het huidige land
schap nog altijd zichtbaar als smal
le en langgerekte depressies. In en
kele van die oude Maasgeulen stro
men beken, zoals de Tungelroysche
Beek, op andere plaatsen komen
ook vennen voor. Zo wordt voor
natuurlijke laagtes als de Grote en
Kleine Bedelaar, het Langven en de
Eulder verondersteld dat ze een
vroegere bedding van de Maas zijn.
Ze geven ons een beeld van de loop

Middagexcursie naar het Leudal, zondag 27 september

het grafveld bij De Busjop

en dynamiek van de Maas tijdens
de koudere perioden van de laatste
ijstijd, het Weichselien. Dieper in
de ondergrond liggen grindrijke af
zettingen van de Maas uit een nog
verder verleden. De door de wind
afgezette dekzandpakketten zijn
vaak langgerekt van vorm, evenwij
dig aan de beken. Deze ruggen vor
men de hoogste delen van het Leu
dal. De beken in het Leudal, zoals
de Zelsterbeek, hebben zich in de
loop der tijd diep ingesneden in de
onderliggende afzettingen. Hier
door raakten de dekzandruggen
goed ontwaterd en kon het zand
nogmaals door de wind worden
meegenomen; het zand verstoof.
Het Leudal kent een indrukwek
kende geschiedenis. De streek is
niet alleen archeologisch zeer rijk,
maar er zijn ook vele historisch-
geografische elementen en histori
sche gebouwen zichtbaar aanwezig.
Ook de markante relatie met de
nog gave, ongestoorde bodems en
de geomorfologie is bijzonder.

 
Grafheuvels
Op de hoge delen van de oost-west
georiënteerde dekzandrug langs het
dal van de Tungelroysche Beek is
het grafveld de Busjop gesitueerd.
Deze beek stroomt in een Pleisto
ceen dal (van de toen nog vlechten
de Maas uit het Pleniglaciaal) en
vloeit samen met onder andere de
Heythuyserbeek en de Haelensche
Beek en mondt via de Neerbeek bij
Neer uit in de Maas. Jarenlang lag
in het struweel in de bossen van de

Busjop, ten oosten van Heythuy
sen, een prehistorisch grafveld ver
scholen. Eind 2010 moest ruim 3 ha
bos plaatsmaken voor een open
landschap, waarin de grafheuvels
weer beter herkenbaar werden ge
maakt. Het grafveld moest beter
zichtbaar en beter beleefbaar wor
den. Ondanks het kappen van de
bomen paste dit toch precies in de
wens van Staatsbosbeheer om de
omgeving van de Busschop, gelegen
op de dekzandrug aan de noordzij
de van de Tungelroysche Beek, om
te vormen naar een meer open hei
delandschap. Daarin zouden niet
alleen de grafheuvels beter zicht
baar zijn, maar de open omgeving
zou ook een prima habitat vormen
voor bijzondere planten en dieren,
zoals Stekelbrem, Levendbarende
hagedis, Boomleeuwerik en Nacht
zwaluw. In de periode 2010-2011,
waarbij Staatsbosbeheer samen
werkte met de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed, werd de omvang
van het grafveld onderzocht en het
aantal grafheuvels pas goed zicht
baar. Dit heeft uitgewezen dat het
grafveld oorspronkelijk meer dan
vijftig heuvels omvatte en een are
aal van minimaal 3 ha besloeg. Van
dat grafveld zijn inmiddels zeven
tien grafmonumenten zichtbaar,
die een interessante kennisbron zijn
voor de toekomst. Een deel van
deze heuvels, ongeveer een derde
deel, dateert uit de late bronstijd en
een wat groter deel uit de vroege ij
zertijd. Met de omvorming naar
een heidelandschap is niet alleen
het grafveld beter zichtbaar gewor
den, maar de terreinbeheerders van
Staatsbosbeheer kunnen het graf
veld nu beter beheren. Met regel
maat wordt beginnende lage op
slag, vooral in de vorm van braam
struiken, gemaaid om zo de heide
meer gelegenheid tot groei te geven.
De open omgeving maakt ook dat
het reliëfrijke landschap beter is te
ervaren; met name de doorkijk
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door Marianne Vos

Zoekend naar fossielen op de halde
van een voormalige steenkolen
mijn, hoorden we in de verte een
trompetterend geluid; kraanvogels!
Het geluid zwol aan en enorme
slierten vogels verplaatsten zich
hoog boven ons. Het waren er dui
zenden en het zouden er op die
herfstdag tienduizenden worden;
het grootste aantal ooit op één dag
geteld, die ons land via de oostelij
ke route passeerden, op weg naar
hun overwinteringsgebieden in
Frankrijk en Spanje. Het was een
magisch moment, want wie blijft
onberoerd bij het zien en horen van
deze mythische vogels?
Kraanvogels worden sinds mensen
heugenis geassocieerd met wijsheid,

Als de kraanvogels overvliegen

naar de Tungelroysche Beek is bij
zonder. Dat de openheid interes
sant is voor zeldzame diersoorten
bewees de aanwezigheid van een
grote groep Blauwvleugelsprinkha
nen die in het najaar van 2012 op
de Busschop neerstreek. De Blauw
vleugelsprinkhaan heeft een grote
voorliefde voor open landschappen
zoals kaal of schaars begroeid zand
of heidevelden. De aanwezigheid
van deze sprinkhaansoort aan de

Busschop maakt in ieder geval dui
delijk dat de open habitat al snel
nieuwe diersoorten aantrekt.
 
Busschop
Het gebied waarin het grafveld ligt,
werd begin vorige eeuw ‘In den Bis
schop’ genoemd. Synoniemen voor
bisschop zijn busschop, buscop en
buskop.
Noteer deze middag in uw agenda
en zorg dat u tijdig aanwezig bent;

het belooft een interessante middag
te worden. De excursie staat onder
leiding van Jan Hermans. Als de
weersomstandigheden geschikt zijn
zullen we hier vele plantensoorten
en mogelijk prachtige dieren tegen
komen. Gezien de terreinomstan
digheden zijn stevige schoenen aan
te bevelen. Zorg ook voor goede
veldgidsen, een loep en/of fotoca
mera.

waakzaamheid en bescherming en
spelen een grote rol in mythes,
sagen en sprookjes. In het boek
‘Nils Holgerssons wonderbare reis’
van de Zweedse Selma Lagerlöf
(1858-1940) komen alle dieren op
de Kullaberg in vergadering bijeen
en beleven het volgende;
……en toen kwamen de grijze, als in
schemering geklede vogels, met plui
men aan de vleugels en met rode
veren versierde nekken, de grote vo
gels met hun lange benen, hun slanke
halzen, hun kleine koppen. Ze kwa
men aanglijden over de berg in een
geheimzinnige bedwelming. Terwijl
ze voortgleden, zwaaiden ze rond,
half vliegend, half dansend. Met de
vleugels gracieus opgeheven, bewo

gen ze zich onbegrijpelijk snel. Er
was iets vreemd, iets wonderbaar
lijks in hun dans. Het was, alsof zij
dat hadden geleerd van de nevels, die
over de eenzame moerassen zweef
den. Er was betovering in. Allen, die
voor het eerst op de Kullaberg
waren, begrepen waarom de gehele
bijeenkomst naar de dans van de
kraanvogels heette. Er was woest
heid in, maar het gevoel dat het
wekte, was toch een zoet verlangen.
Allen, de gevleugelden en zij, die
geen vleugels hadden, wilden zich
oneindig hoog verheffen, boven de
wolken zweven, zoeken naar wat
daar achter ligt, het zware lichaam
afschudden, dat hen naar de aarde
trok, en wegzweven naar het boven
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Overwinterende Jufferkraanvogels in de nevels van Khichan, Rajasthan (foto: Dhirendra Singh)

aardse.... (vrij naar de vertaling van
Margaretha Meijboom)

De schrijfster refereert aan een al
oude legende, volgens welke kraan
vogels de leiding hebben tijdens
jaarlijkse, langdurige bijeenkom
sten van het dierenrijk. Om alert te
blijven houden ze een steen in de
opgeheven poot; zodra ze indom
melen klettert de steen op de rotsen
en schrikken ze wakker. Een ande
re legende verhaalt dat Juffer
kraanvogels ’s nachts met steentjes
in de snavel de Himalaya overvlie
gen, om te voorkomen dat ze door
hun getrompetter opgemerkt wor
den door arenden.

Om hun vermeende waakzaamheid
zijn kraanvogels opgenomen in het
register van de heraldiek. Hierin
staan alle regels beschreven waar
aan gemeente- en familiewapens
moeten voldoen. In Nederland is de

afdeling ondergebracht hij het Cen
traal Bureau voor Genealogie, in
Vlaanderen kent men de Vlaamse
Heraldische Raad. Uit toponiemen,
familienamen en zelfs kookboeken
valt af te leiden dat kraanvogels tot
in de late Middeleeuwen in onze
streken een vertrouwde verschij
ning waren. Kraanvogels hadden
ook een feodale status; het was een
deel van het wild dat aan de adel
was voorbehouden om te bejagen.

Heden spelen ze een belangrijke rol
als gemeenschappelijke identiteit
van een bevolking; op de Oegande
se nationale vlag staat een Grijze
kroonkraanvogel afgebeeld en in
Rwanda geldt deze vogel als natio
naal symbool. Nigeria koos de
Zwarte kroonkraanvogel en Zuid-
Afrika de Paradijskraanvogel.
Voor Tibetanen is de Siberische
kraanvogel het symbool van vrij
heid.

De Japanse en Chinese traditionele
martiale vechtkunst, samengevat in
het begrip Wushi, heeft zijn oor
sprong in het leven en werk van
Bodhidharma (482-539). Afkom
stig uit Kanchi in het zuiden van
India, trok hij naar China en ver
bleef dertig jaar in het boeddhisti
sche Shaolinklooster van Deng
feng. Om de mentale en fysieke dis
cipline van de monniken op te bou
wen, onderwees hij hen in de kun
sten van de zelfverdediging. Behal
ve in China werd hij ook in Japan
vereerd, waar hij Daruma Daishi
werd genoemd. Wushi kent zes ver
schillende disciplines waarvan Taij
iquan, beter bekend als Tai chi,
veel beoefend wordt. In een van de
oefeningen vormen de vijf elemen
ten de basis, elk vertegenwoordigd
door een dier. De aap staat voor
het element aarde, de tijger voor
metaal, het hert voor hout, de beer
voor water en de kraanvogel verte
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genwoordigt het element vuur.
In Japan hecht men grote waarde
aan de zeven gelukskami, shichifu
kujin genaamd, figuren die ontleent
zijn aan het boeddhisme en taoïs
me. Iedere gelukskami wordt een
bepaalde eigenschap toegedicht en
is omgeven door de bijbehorende
attributen. Twee figuren worden
vergezeld door kraanvogels; Fu
kurokuju, die wijsheid en voor
spoed schenkt en Jurôjin, de kami
van een lang en voorspoedig leven.
Ze worden beschouwd als een en
dezelfde persoon in twee lichamen.

Het epos Ramayana geldt als het
eerste en tevens grootste literaire
Hindoestaanse werk van India. De
ontstaansgeschiedenis voert terug
tot vier eeuwen voor de Westerse
jaartelling. Het verhaalt over Vãlki
mi, een groot poëet, die beschouwt
wordt als een van de vele incarna
ties van de god Vishnu, bewaker
van ’s werelds evenwicht. De god
heid Brahma vertegenwoordigt de
scheppingskracht, de godheid
Shiva de vernietigingskracht. Vish
nu wordt afgebeeld met Garoeda,
een mythische vogel.
Vãlkimi is op weg naar de heilige
rivier Ganga en passeert de zijrivier
Tamasa, waarvan het water zo hel
der is, dat hij besluit er een bad te

nemen. Tot zijn vreugde ziet hij een
koppel parende Saruskraanvogels.
Plotseling wordt de mannelijke
vogel gedood door een pijl, afge
schoten door een jager tussen het
struikgewas. Het vrouwtje heft een
jammerend, trompetterend geluid
aan dat door merg en been snijdt,
en sterft. Vãlkimi verwerkt de ge
beurtenis in een metrisch gedicht,
dat het eerste wordt van een om
vangrijke serie boekwerken; de Ra
mayana. Het telt zeven delen met in
totaal 24.000 gedichten en verhaalt
onder meer over Prins Rama, zijn
vrouw Sita, broer Lakshmana,
demon Ravana en de godheid Ha
numan. De rivier Tamasa, waarin
Vãlkimi baadde, stroomt door de
deelstaat Uttar Pradesh, u allen
welbekend uit de lezingen van Jan
Hermans, die jaarlijks enige tijd
doorbrengt in de omgeving van het
aldaar gelegen Keoladeo National
Park. Het park staat bekend om
zijn enorme rijkdom aan vogelsoor
ten, waaronder grote groepen Sa
ruskraanvogels.

De naam Sarus heeft haar oor
sprong in het Sanskriet; sãrasa, het
geen betekent; ‘vogel die op het
water leeft’. Ze staat symbool voor
huwelijkse trouw en onverbrekelij
ke vriendschapsbanden.

Natuurfotograaf Dhirendra Singh uit Uttar Pradesh, India, met als specialiteit vogel- en libellenfotografie, wil ik
hartelijk bedanken voor het belangeloos ter beschikking stellen van de afbeelding op de voorpagina, evenals de af
beeldingen in bovenstaand artikel.

De eerste Russische speelfilm die
internationaal succesvol was, werd
in 1957 geregisseerd door Michail
Kalatosov. Victor Rozow, die het
draaiboek schreef, maakte gebruik
van expressionistische filmtechnie
ken die de rolprent extra dramatiek
verleent. Ze wordt soms nog ver
toont in filmhuizen en heeft niets
aan zeggingskracht ingeboet. Het
succes is mede te danken aan de
universele thema’s; liefde in tijden
van oorlog, en liefde tegen alle
maatschappelijke conventies in.
De titel is ‘Als de kraanvogels weer
overvliegen’.
Niemand blijft onberoerd bij het
zien en horen van kraanvogels, die
op de krachten van magneetvelden,
maanstanden en windrichtingen
hun vliegroute en doel bepalen.
Appelleert het aan ons gevoel van
heimwee en verlangen naar het on
bekende? Of aan ons onvermogen
om zonder voorafgaande maatrege
len, zonder paspoort, visum en kof
fers, te vertrekken zodra ons in
stinct beslist dat het tijd is om te
gaan? Allen, de gevleugelden en zij,
die geen vleugels hadden, wilden zich
oneindig hoog verheffen, boven de
wolken zweven, zoeken naar wat
daar achter ligt, het zware lichaam
afschudden, dat hen naar de aarde
trok, en wegzweven naar……..
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De paddenstoelencursus start vrijdagavond 9 oktober

Bloedrode gordijnzwam
(foto: Ans Homburg)

door het bestuur

Ook dit jaar weer staan onze pad
denstoelgidsen, John Hannen, Jo
van Pol en Jan Hermans klaar om
U te laten kennis maken met het
rijk der schimmels. Paddenstoelen
vormen als apart rijk in de natuur
een schier onuitputbare bron van
levensvormen, die de deelnemers
veel plezier schenkt. Door hun ein
deloze variatie in kleur en vorm,
maar ook door hun geur en smaak
weten ze de deelnemers steeds weer
te verrassen, op een dwaalspoor te
zetten of te verwonderen wanneer
een tipje van hun ecologie kan wor
den ontraadseld. Daarom: geef U
op voor de paddenstoelencursus en
doe weer mee in 2015! De cursus is
geschikt voor zowel beginners als
gevorderden; ons motto is we leren
van en met elkaar!

De cursus kost voor leden (in het
bezit van het tweedelig paddenstoe
lencursusboek) €15,-; niet-leden be
talen €25,-. Mocht U het tweedelig
cursusboek paddenstoelen willen
aanschaffen dan betalen leden
daarvoor extra €30,-; voor niet-le
den kost het paddenstoelen-cursus
boek €40,-.

Het programma voor dit jaar ziet
er als volgt uit:

Vrijdagavond 9 oktober: start van de
paddenstoelencursus; een introduc
tie. Aanvang 19.30 uur in de cen
trale ruimte van Basisschool Trian
gel, Linnerhof 36 te Linne. De
avond duurt tot 22.00 uur.

Zondagochtend 11 oktober: padden
stoelenexcursie naar het Leudal. We
verzamelen om 9.00 uur op de par
keerplaats van Staatsbosbeheer bij
de Sint-Elisabethmolen, gelegen
langs de Roggelseweg.

Zaterdag 17 oktober: de inmiddels
traditionele dagexcursie rondom
Vlodrop-Station. Aanvang: 10.00
uur op de parkeerplaats schuin te
genover Hotel St.Ludwig. Neem

Uw lunchpakket mee; de excursie
duurt tot 15.00 uur met een geza
menlijke middagpauze.

Zondagochtend 1 november: pad
denstoelenexcursie naar de Doort. 
We verzamelen om 9.00 uur op de
parkeerplaats van Staatsbosbeheer
in de Doort, langs de weg naar Die
teren.

De ochtend-excursies duren tot
12.00 uur.

U kunt zich voor de paddenstoe
lencursus zowel schriftelijk als tele
fonisch opgeven bij Lei Hulsbosch
(0475-463239) of via e-mail:
cursussen@dekringlooplinne.nl

Uw opgave is pas definitief wan
neer het cursusgeld is overgemaakt
(IBAN NL70INGB0004709759).
Geef duidelijk aan of U het tweede
lige cursusboek paddenstoelen wilt
ontvangen (zie de extra kosten
daarvoor). Uw opgave en cursus
geld moet binnen zijn VOOR zon
dag 4 oktober.

We hopen weer velen te mogen be
groeten.

door Jan Hermans

Het Munnichsbosch is bij de mees
te Kringlopers welbekend. Goede
wijn behoeft geen krans, een gezeg
de dat zeker geldt voor dit prachti
ge boscomplex. Op deze ochtend
start de excursie om 9.30 uur vanaf
de parkeerplaats bij het Gemeen
schapshuis in het Reutje St. Jo
sephstraat 2 te Sint-Odiliënberg.
De excursie onder leiding van John
Hannen en Jan Hermans duurt tot
12.00 uur.

In deze tijd van het jaar is het Mun
nichsbosch voor velen een must:
het deels oude bos met monumen
tale Zomereiken en Grove dennen
belooft altijd wel iets bijzonders op
het gebied van paddenstoelen. Be
halve de oude bomen en de bosge
deelten met veel dood loofhout zijn
ook de diverse laanbeplantingen
erg in trek voor de bijzondere we
reld van de schimmels. Vooral op
het talrijk aanwezige dode hout
komen verschillende soortgroepen
voor: de robuuste tonderzwammen,

Herfstexcursie Munnichsbos, zondagochtend 18 oktober
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door Leo Koster

Op 13 juni vertrekken we om 07.00
uur vanaf Linne met een touringcar
van Vaassen Tours voor een dagex
cursie naar de Eifel. In de bus heet
onze voorzitter, de heer Jan Her
mans, iedereen welkom. John Han
nen heeft gezorgd voor kleurrijke
informatie met daarin diverse
namen en afbeeldingen van flora en
fauna die in de gebieden Genf
bachtal en Alendorfer Kalktriften
te vinden zijn. Genoemde heren
zijn vandaag onze gidsen.

Vóór 09.00 uur zijn we al in Urft en
in hotel-restaurant Urfter Hof staat
de koffie met een groot stuk Apfel

Onze excursie naar de Eifel, een verslag
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diverse elfenbankjes, grijsgroene
schelpzwammen of wit glacé door
schijnende Porseleinzwammen,
maar ook korstzwammen, tril
zwammen of kleine, maar o zo
fraaie, slijmzwammen.

Als U daarmee wilt kennis maken,
dan is de excursie naar het Mun
nichsbosch een aanrader. Ook wan

neer U meer van de grote lijn
houdt, kan deze tocht worden aan
bevolen. Het nog fraaie kleinschali
ge landschap dat hier nog niet ge
schonden is, geeft veel voldoening
bij een nadere verkenning.

De herfstperiode is een tijd van af
scheid nemen; veel organismen be
reiden zich voor op de naderende

winter. Wanneer deze tocht be
kroond wordt met een vlucht roe
pende Kraanvogels (zie elders in dit
nummer), die terugvliegen naar
hun overwinteringsgebieden in
Frankrijk en Spanje, dan bent U
getuige geweest van een onvergete
lijke zondagochtend.

Zorg dat U erbij bent.

strudel al op ons te wachten. Na
een half uurtje verlaten we het hotel
in de stromende regen. Zou het nog
droog worden?

Als we in Nettersheim in de buurt
van de Genfbach uit de bus stap
pen, stapt Pluvius met ons mee. Re
genkleding en paraplu’s komen te
voorschijn. We zijn niet van suiker,
dus we gaan gewoon op pad en ste
ken de Genfbach over. Wijngaard
slakken vinden dit weer fantastisch,
grote exemplaren glijden moeite
loos over het asfalt. Jan wijst ons
op bremraap en op twee bloeiende
ooievaarsbekken, te weten Bosooi

evaarsbek en Bloedooievaarsbek.
Er staat ook een schermbloemige,
nog niet in bloei, het is Breedbladig
laserkruid. Verder Sleedoorn, Ha
zelaar en Herfsttijlozen. Adderwor
tel staat volop in bloei.

De regen schijnt een Zwartkop en
Geelgors niet te deren. We komen
bij een prachtig stukje en genieten
van Zwartblauwe rapunzel, mor
genster, Moesdistel, Grote- en
Kleine pimpernel, Echte koekoeks
bloem, Wilde karwei en Esparcette.
Laatstgenoemde werd vroeger ver
bouwd als veevoer. Tussen de bloe
menpracht vliegt een Rouwspan
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ner, een dagactieve nachtvlinder.
Het is roetzwart met op de voor
vleugel bij de vleugelpunt een op
vallende kalkwitte franje. We ste
ken weer de Genfbach over.

De bewolking breekt, de regen
wordt minder, de regenkleding
wordt opgeborgen, en de zon
schijnt. Wat we net in het klein
zagen, zien we nu in het groot. Een
heuvelachtig gebied met een gewel
dige kleurrijke flora. Ik heb nog
nooit zo’n terrein gezien, wat een
pracht!

Pijlbrem, Bevertjes, Gewone mar
griet, Kamgras, Knikkend nagel
kruid, Kruisbladwalstro, Knol
steenbreek, Kale jonker, Dagkoe
koeksbloem, Groot streepzaad,
Gulden sleutelbloem, Struikheide
en Gewone vleugeltjesbloem. Ver
der; Brem, Breedbladige orchis,
Moerasspirea, Dotterbloem, Ge
wone vrouwenmantel, Esparcette,
Scherpe boterbloem, Veenpluis,
Grote keverorchis, Lidrus, Zee
groene rus, Gele, Zeegroene en
Blauwe zegge, Kleine valeriaan en
Schaduwkruiskruid.

Bij weidepaaltjes een Grasmus,
Witte kwikstaart en Roodborstta
puit en bij een naaldboom houdt

zich een Boompieper op.

We wandelen weer terug. Een Rode
wouw zit zich te drogen in het topje
van een andere naaldboom, even
later toont de vogel ons zijn vlieg
kunsten. Een Kramsvogel in een
wilg, wat verder weg bidt een Bui
zerd. Knollathyrus, Glans- en
Goudhaver. Jan plukt van het as
falt een haft; dit volwassen insect
met lange staartdraden neemt geen
voedsel meer tot zich. Ze zijn vaak
te vinden in de onmiddellijke nabij

heid van schoon water waarin de
larven leven. Even later krijg ik dit
prachtige insect als broche.

Weer een Rode wouw en op een
weidepaaltje gaat een mannetje
Geelgors zitten. Jan wijst ons op
een omvangrijk tapijt van Glan
zend etagemos. We wandelen langs
Fluitenkruid, Zevenblad, Moesdis
tel, Overblijvend bingelkruid en
Rode kamperfoelie.

Dan zijn we weer terug bij de bus
en wachten op de groep van John.
Op een blad van Gevlekte dovene
tel zit een wolfspin met haar cocon,
die ze tussen de kaken geklemd met
zich meedraagt tot de eitjes uitko
men.

We rijden naar Urft, naar de
schnitzels en de heerlijke zalm. Op
de afgesproken tijd zijn we in Ho
tel-restaurant Urfter Hof. De soep,
het hoofdgerecht, het nagerecht, de
drank, het personeel; alles is ge
woonweg fantastisch. Als we het
hotel verlaten zit een Zwarte rood
staart op de nok van een oud pand.
Na deze pauze vertrekt de bus rich
ting Alendorfer Kalktriften. On
derweg Rode wouwen, sommigen
zijn duidelijk in de rui, enkele vos
sen, ook eentje met een jong, en ge

Beginnen in de regen... (foto: Ans Homburg)

Een bloemrijke berm (foto: Ans Homburg)
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weldig fleurige weilanden. Telkens
als iemand in de bus een Rode
wouw signaleert klinkt in koor;
wauw!

We rijden door Blankenheim;
Quellort der Ahr – ofwel; Blanken
heim, waar zich de oorsprong van
de Ahr bevindt. De begrippen
Quelle en Brunnen leiden vaak tot
taalmisverstanden. Een Quelle
geeft het begin van een water
stroom aan; een Brunnen is een af
takking van een rivier naar bijvoor
beeld een dorpspomp, een (blus)
watertappunt in een bos of in het
buitengebied. Ook menige afgele
gen woning heeft de beschikking
over een eigen Brunnen. De Ahr
stroomt links van ons en mondt na
86 km uit in de Rijn.

Als eerste verlaat de groep van
John Hannen de bus voor de wan
deling door de Alendorfer Kliften.
Prachtige planten tussen grote en
kleine Jeneverbesstruiken; Blaassi
lene, Cipreswolfsmelk, sommigen
aangetast door Wolfsmelkroest,
Ruige weegbree, Reuzenberen
klauw, Kluwenklokje, Geel zonne
roosje, Blauwzwarte rapunzel,
morgenster, Wilde reseda, Grote
muggenorchis en Vliegenorchis. Je
moet echt goed kijken waar je de
voeten neerzet anders vertrap je zo
een zeldzaam plantje. Geelhartje,
uitgebloeid Rozenkransje, Paar
denhoefklaver, Kogelbloempje,
Bittere vleugeltjesbloem en Bever

tjes. Verder zien we de pluizige
zaden van het Wildemanskruid,
Driedistel, Muggenorchis, Stal
kruid, Wondklaver, de schitterende
ronde, bolvormige zaden van de
morgenster, Fakkelgras, Gewone
duivenkervel, de nog niet in bloei
staande Grote centaurie alsmede de
Poppenorchis, Grote keverorchis
en Bergnachtorchis.

We horen en zien een Torenvalk,
een Grasmus en een Veldleeuwerik.
We zien meerdere vlinders; Groot
geaderd witje, Bleek blauwtje, Vals
witje, Bruin zandoogje en een Ar
gusvlinder. We worden getrakteerd
op een geweldig fraai uitzicht.

De andere groep komt ons tege
moet, zij tonen een loeppotje met
daarin een Tweekleurig hooibeest
je. Bij de Aangebrande orchis had
ik een heel ander beeld, namelijk
een veel hogere orchis. Verder zien
we in een hoek van de grasvlakte
Mannetjesorchis, Bleek bosvogel
tje, Hokjespeul, Blaassilene en
Christoffelkruid. We zien Veldsalie,
Kluwenklokje, Esparcette en Duif
kruid. In een afgerasterde wei loopt
een kapitaal Edelhert rond met heel
wat hindes. John wijst ons op een
kleurige Metaalvlinder. Iets verder
in een hoek van een fleurige wei
groeit vrij massaal Stijve wikke.

Bij het oude, neogotische kerkje
van Alendorf, omgeven door beu
ken die in 1827 geplant zijn, be

Morgenster (foto: Ans Homburg)

Vliegenorchis (foto: Ans Homburg)

vindt zich een Ehrenfriedhof; een
oorlogsbegraafplaats. Op het einde
van WO-II sneuvelden rond dit
plaatsje 146 soldaten van diverse
nationaliteiten, merendeels zeer
jonge mensen; de volwassen militai
ren waren na jarenlange oorlogs
voering vrijwel allemaal opge
bruikt.

De bus staat al te wachten. Ik no
teer nog Dolle kervel, Look zonder
look, Groot streepzaad, Gewone
duivenkervel en fraaie Vliegenor
chis. Cees van de andere groep
heeft nog een andere orchidee ont
dekt; het zeldzame Vogelnestje.
Rond 16.30 uur rijden we richting
Ripsdorf en bij Hotel restaurant
Breuer worden we nogmaals ge
trakteerd op koffie met een keuze
uit diverse, heerlijke vlaaien. Een
fraaie en goed georganiseerde Eifel
tocht ligt weer achter ons; de orga
nisatoren worden hartelijk bedankt
voor hun inspanningen. Op weg
naar de Heimat, waar we tegen
19.30 uur arriveren, zien we nog
twee Rode wouwen; in totaal zagen
we er vandaag zeker twaalf.

‘De Kringloop stelt zich ten doel
tezamen het landschap te verken
nen in al zijn facetten en zodoende
liefde te kweken voor natuur en
heem’. Dat is vandaag, ook al is het
op een afstand van ongeveer 150
km, weer eens heel goed naar voren
gekomen en duidelijk geworden.
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waarbij stukken dun afschilferend
zijn waardoor ze een opvallend
roodbruin vlekkenpatroon krijgen
(foto 3). De onregelmatige en afpel
lende schors doet denken aan die
van een Plataan, maar is iets subtie
ler met meer kleurschakeringen. Bij
het ontluiken is het drie tot negen
centimeter grote en ovaal tot omge
keerde eironde blad licht behaard
en donkergroen met een zeer fijn
gezaagde, rand waarna het tijdens
de herfst zeer mooi in geel-rode tot
rood-paarse tinten verkleurt (foto
2). In het late voorjaar; juni tot au
gustus, als voor vele bomen en
struiken het bloeihoogtepunt voor
bij is, verschijnen de alleenstaande
bloemen in de bladoksels. De bloei
bestaat uit prachtige witte Camel-
lia-achtige kroonbladeren en goud-
gekleurde meeldraden (foto 4), van
daar ook de naam pseudocamellia.
 
Toepassing
Stewartia heeft een voorkeur voor
een relatief beschutte plaats. In zijn
natuurlijke verspreidingsgebied, in
Japan, groeit hij in de schaduw van
hoge bomen waardoor hij tegen de
felle middagzon beschermd wordt.
Het is zaak dat hij niet in de volle
zon komt te staan. Omdat zijn fijne
haarwortels bij hoge temperaturen
trager werken of zelfs stoppen met
hun activiteiten, is het gevolg dat er
bruine bladpunten verschijnen en
er soms hele takken afsterven. De
grond dus vochtig en iets veenach
tig (zuurder). Men moet er ook op
letten dat de boom niet te nat staat
daar de bladeren in de herfst dan
niet zo fel uitkleuren. Alle Stewar-
tia’s groeien traag en blijven ook na
jaren vrij kleine, meestal meerstam
mig of sterk vertakte, struiken of
bomen. Stewartia is een opvallende

door John Hannen
 
Geschiedenis
Al voor de laatste IJstijd kwam Ste
wartia in Europa op grote schaal
voor. Bij Hoogdonk tussen Liessel
en Deurne zijn fossielen gevonden
van Stewartia beckeriana die net
als Magnolia en Ginkgo tijdens
deze ijstijd zijn verdwenen. Ten
tijde van de plantenverzamelaars
werd het genus Stewartia zeer wijd
verspreid gevonden in de vochtige
bergbossen van China en Japan tot
in de ecologisch rijke rivierbossen
in het zuidoosten van de Verenigde
Staten. De bekendste en ook de
enige soort die vrij courant wordt
aangeboden bij ons is Stewartia
pseudocamellia die hoofdzakelijk
voorkwam in Japan, Korea en
China. Het was de Russische bota
nicus Maximowicz, een autoriteit
op gebied van planten van Oost-
Azië, die rond 1860 deze soort in
Japan vond en introduceerde in
Europa. De in Estland geboren bo
tanicus Carl Johan Maximowicz
zat vanaf 1850 enkele jaren in de
directie van de botanische tuin van
Sankt Petersburg en had van 1860
tot 1864 een reis door Japan. Be
halve de hier beschreven soort had
hij tijdens deze reis vele nieuwe
soorten verzameld. Hij bracht zo’n
72 kisten vol met vooral planten
materiaal mee. In het begin van de
twintigste eeuw werd in Korea een
licht afwijkende vorm ontdekt die
lange tijd als een aparte soort werd
beschouwd, Stewartia koreana. Nu
wordt deze als Stewartia pseudoca
mellia ‘Koreana’ aangeduid.
 
Naamgeving
De Stewartia behoort tot de familie
der Theaceae, de Theefamilie. De

Bomen over bomen deel 21

Boomcamellia of Stewartia pseudocamellia

bekendste soort van de Theaceae is
de Theeplant (Camellia sinensis),
waarvan de jonge scheuten worden
gebruikt om de commerciële thee
van te maken. Een geslacht uit deze
familie is Franklinia; duidelijk te
herkennen aan de vorm van de
bloemen en blad. Eigenlijk had
deze boom Stuartia moeten heten
naar de Britse edelman en botani
cus John Stuart, derde graaf van
Bute (1713-1792) die ook directeur
was van Kew Garden. Maar ook
Linneaus kan zich wel eens vergis
sen. Toen hij zijn nieuwe systeem
om planten te benoemen introdu
ceerde, vergiste hij zich bij de
naamgeving van deze boom. Dit
kwam doordat hij de plant zelf nog
nooit had gezien en zich baseerde
op een illustratie van de Duitse bo
tanicus Georg Ehret die deze boom
als Stewart beschreef. Het geslacht
Stewartia omvat zo’n 20-30 soor
ten, waarvan het merendeel niet
voldoende winterhard is in ons kli
maat. Een aantal Nederlandse
namen voor Stewartia pseudoca
mellia zijn Boomcamellia, Schijnca
mellia of Japanse camellia. In
Duitsland hebben ze het over
Scheinkamellie of Kamellienartige
Stewartia en de Fransen spreken
over Stewartia à grandes fleurs en
in Japan zelf staat hij bekend als
Natsu-Tsubaki of:             .
 
Beschrijving
De Boomcamellia is een opvallend
mooie, meestal meerstammige
boom met een sterk vertakte kroon
die een hoogte van acht tot tien
meter kan bereiken (foto 1). Hij
heeft een breed piramidale kroon
die uiteindelijk ovaal wordt met een
breedte van vijf meter. Zijn schors
en de kale takken zijn grijsbruin
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verschijning en zal in een patio of
in een hoekje op een pleintje zeer
goed tot zijn recht kunnen komen.
Zelfs in de openbare ruimte zullen
twee rijen Stewartia’s aan weerszij
den van een trottoir een zeer mooie
en opvallende 'overdekte wandel
gang' geven. De boom is in elk sei
zoen decoratief: de schors in de
winter; de geweldig mooie bloemen
in de zomer en de prachtige blad
verkleuring in de herfst. Er wordt
maar één soort met enige regelmaat
in ons klimaat toegepast en dat is:

Stewartia pseudocamellia. Het ge
slacht Stewartia telt een aantal
bladverliezende soorten die in ons
klimaat min of meer winterhard
zouden moeten zijn. Stewartia mo
nadelpha heeft iets kleinere bloe
men met bladeren die in ons kli
maat de mooiste herfstverkleuring
zou geven. Van deze boom zijn de
bloemen relatief klein (zo’n 3 cm),
maar zeer talrijk eind juni. Bij deze
bladdert de schors meer af in fijne
re schilfers zodat hij doet denken
aan Acer griseum. Stewartia pseu

docamellia 'Koreana' is een langza
me groeier waardoor hij ook in een
kleinere tuin toegepast kan worden.
Hij kan een hoogte bereiken van
uiteindelijk acht meter. Het blad is
groen en verkleurt in het najaar
naar geelrood en paarse tinten. Hij
bloeit ook wit met in het hart gele
meeldraden waarna de bloei de
houtachtige doosvruchten volgen
(foto 5). Er zijn ook enkele culti
vars op de markt zoals ‘Ballet’,
‘Milk and Honey’ (beide ontstaan
in het Amerikaanse Polly Hill Ar

Stewartia pseudocamellia: 1. habitus van de boom; 2. prachtig verkleurende herfstblad;
                                            3. de prachtig afbladderende schors; 4. de mooie witte bloemen met gouden harten;
                                            5. in vijf kleppen openspringende vrucht. (foto's: P. Theunissen)
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boretum) waarvan ook wordt be
weerd dat ze winterhard zouden
zijn. In het arboretum van de Belgi
sche amateur-dendroloog Philippe
de Spoelberch in Herkenrode staat
al jaren de cultivar ‘Harold Hillier’
in hetzelfde klimaat heerst als in
Nederland. De Stewartia x henryae
is een spontane kruising tussen Ste
wartia pseudocamellia en Stewartia
monadelpha met iets kleinere bloe
men die in ons klimaat kan gedijen
en zelfs een zeer mooie herfstver
kleuring kan geven. Sinds enkele
jaren zijn er ook planten op de
markt onder de naam Stewartia
gemmata; een licht afwijkende
vorm van Stewartia sinensis waar
van beweerd wordt dat hij winter
hard is. Ook de uit Japan afkomsti
ge Stewartia serrata is winterhard.
Deze soort heeft ook een mooi af
bladderende schors, verkleurt
prachtig in de herfst en bloeit over
vloedig in juni. Nadeel is echter dat
de bloempjes zelden helemaal
opengaan en snel afvallen. Er wor
den vele soorten aangeboden die
winterhard zouden zijn, maar
waarvan ik nu nog niets van kan
zeggen.
 
De bevruchting
Van juni soms tot in augustus ver
schijnen de, zes centimeter in door
snede, grote witte bloemkronen
met de goudgele meeldraden. De
meeldraden zijn talrijk en de helm
draden kunnen wit of paars tot
roodachtig zijn, afhankelijk van de
soort. Deze helmdraden zijn aan de
basis met elkaar en met de kroon

bladeren vergroeid, waardoor dit
geheel na de bloei als een mooi
pakketje afvalt. Door het behouden
van hun ring van gele helmdraden,
die met elkaar zijn vergroeid, ont
staat er een mooi tapijt onder de
boom als deze afvallen. De houtige,
bruine doosvruchten kunnen gedu
rende een jaar of langer aan de tak
ken blijven staan vooraleer ze af
vallen. Na de bloei volgen de houti
ge doosvruchten van circa twee
centimeter groot. Deze springen
aan de top open in vijf segmenten,
waarin zich de bijna zwarte zaden
bevinden (foto 5). Maar dan
komen de problemen: vermeerde
ring vanuit zaaizaad van Stewartia
is een traag en onbetrouwbaar pro
ces hoofdzakelijk vanwege de com
plexe kiemrust mechanismen in het
zaad. Zaden van Stewartia vereisen
een bepaalde warme en koude stra
tificatie om succesvol te kunnen
ontkiemen. De zaden komen eerst
in een soort slaaptoestand (kiem
rust) en om dit doorbreken zijn ex
perimenten uitgevoerd met mecha
nische en chemische zaadbehande
lingen waar met name Oleksak en
Struve (1999) veel aan hebben ge
werkt.
 
Ziekten en plagen
Ondanks dat de boom zeer winter
hard is zal men bij jonge planten
moeten oppassen bij strenge vorst.
Ook is enige schaduw niet verkeerd
al zal de bladverkleuring in de
herfst feller zijn bij iets meer zon.
Het aanbrengen van een dikke laag
mulch rond de wortelzone in de

winter is raadzaam om de boom te
beschermen bij kou en daardoor
kan hij weer iets meer in de zon
staan; daar de wortels worden be
schermd. Stewartia houdt van een
gelijkmatig vochtige goed gedrai
neerde, neutrale tot lichtzure
grond, die veel humus bevat en
goed doorlaatbaar is. In alkalische
bodem zal hij last krijgen van chlo
rose (vergeling blad). Stewartia is
een boom die men weinig hoeft te
snoeien, waarbij men de snoei moet
beperken tot hoogstens wat uitdun
nen direct na de bloei om te voor
komen dat de bloemen van volgend
jaar verdwijnen. Let er hierbij op
de takken zo lang mogelijk op zijn
natuurlijke groeiwijze tot aan de
grond te laten hangen. In de lente
kunnen dode of beschadigde tak
ken nog worden weggenomen. Ste
wartia heeft weinig last van ziekten.
 
Afsluiting
Stewartia is helaas een, in onze tui
nen, nauwelijks bekende kleine
boom of grote struik. Hij bloeit van
juni tot augustus, als vele andere
soorten zijn uitgebloeid, met prach
tige witte bloemen. Zijn bladeren
verkleuren in de herfst schitterend
en het hele jaar pronkt hij met een
erg decoratieve, afbladderende
schors. Wanneer het boompje uit
gebloeid is, gebeurt er nog iets
leuks: de kroonbladeren van de
bloemen zijn vergroeid en vallen
dan af. Wanneer ze op de grond
liggen lijkt het alsof er een bloe
mentapijt op de grond ligt. Je kan
dus twee keer genieten van de bloei!

Dassenrooster
Om meer verkeersslachtoffers te
voorkomen is eind juni een speciaal
dassenrooster geplaatst naast de
Maasbrachterweg in Linne, niet ver
van de Vlootbeek.

IKL heeft in opdracht van de ge
meente Maasgouw het werk uitge
voerd. Dit is het tweede dassen
rooster in Nederland, een ontwerp
van Arfman en Das&Boom.
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door Jan Hermans

Inleiding
Het Leudal ligt aan de westkant
van de Maas in Midden-Limburg.
Het gebied bestaat vooral uit bos
sen met her en der enkele grasland
perceeltjes. Op de hogere gronden
bestaat het bos uit Beuken-Zomer
eiken-bos en Berken-Eikenbos; de
nattere delen, gelegen langs de
beide beken, zijn begroeid met ver
schillende typen elzenbroekbos.
Het Leudal was van oudsher be
kend om zijn groeiplaats van Witte
rapunzel, maar deze soort is inmid
dels verdwenen.

Landschap
Het Leudal is een voorbeeld van
een tweestromenland. De kern van
het beekdal bestaat uit de meande
rende beken: de Zelsterbeek, die
uitmondt in de Leubeek. Het land
schap van het Leudal is omgeven
door vijf kerkdorpen: Nunhem en
Haelen liggen aan de zuidkant van
het dal, Heythuysen, Roggel en
Neer liggen aan de oost- en noord
kant.

De noordelijk gelegen Zelsterbeek
is voor een groot deel aan de beek
(ab)normalisatie ontkomen. Alleen
de meer westelijk gelegen trajecten
(Roggelse beek genoemd) zijn ge
kanaliseerd. Van de Leubeek is een
kleiner traject gespaard gebleven,
in de benedeloop. De meer stroom
opwaarts gelegen delen (Tungelroy
sche beek) zijn vergraven. Beide
beken komen even ten noorden van
Nunhem samen met de Haelensche
beek en stromen als Neerbeek ver
der waar ze aan de zuidrand van
Neer in de Maas uitmonden.

Geologisch gezien ligt het Leudal in
de Centrale Slenk, een dalingsge
bied. Deze slenk is in het verleden
opgevuld met materiaal afkomstig
van zee, rivieren en wind. Hierdoor
zijn de waar te nemen hoogtever
schillen te verklaren. De contouren

Natura 2000 gebieden in Limburg

'Het Leudal'
van dit landschap, diep opgestoven
landduinen, laagten en dekzand
ruggen, zijn in de laatste ijstijd ge
vormd. De grootste hoogteverschil
len in het Leudal bedragen rond
tien meter. In het verleden lagen te
midden van de dekzandruggen di
verse vennetjes en watertjes. De pe
riode van de grootschalige ontgin
ningen maakten hieraan een eind.
Een van de weinige getuigen uit die
tijd is het ven de Grote Bedelaar,
gelegen in het zuidoosten van dit
gebied.

De Zelsterbeek en Leubeek verzor
gen een deel van de afwatering van
het gebied van de Peelvenen. De in
snijding van de beken in het tot
dertig meter dikke zandpakket
heeft geleid tot diepe en smalle
beekdalen. Het water heeft daarbij
steile buitenbochten uitgeschuurd
en vlakkere binnenbochten ge
creëerd waar sedimenten zijn afge
zet. De beken en dalflanken wor
den gevoed door kwelwater van
verschillende herkomst. De ver
schillen in kwelwater-kwaliteit
komen in het Leudal tot uitdruk
king in een breed scala aan bosty
pen. De kwaliteit van het beekwa

ter zelf laat wel nog te wensen over;
deels is dit toe te schrijven aan
zware verontreinigingen in het ver
leden, onder andere door de lozin
gen van de zinkfabriek te Budel. In
de loop der eeuwen zijn langs de
beken verschillende watermolens
gebouwd, waarvan nu alleen nog
de fraai gelegen Leumolen of Sint-
Ursulamolen resteert. Van de Sint-
Elisabethmolen staat nog een ruïne,
nadat deze door de Duitsers in
1944 werd opgeblazen.

Natuurwaarden
De bossen op de laaggelegen dal
gronden zijn voor het Leudal ka
rakter-bepalend. De bossen zijn
oorspronkelijk aangelegd als rabat
tenbos met een beheer van hak
hout. De rabatten waren noodza
kelijk om boomgroei in deze natte
delen van het beekdal mogelijk te
maken: rood haar en elzenhout zijn
zelden op goede grond gebouwd.
Deels behoren deze bossen tot de
elzenbronbossen met Bittere veld
kers, een bosgemeenschap die in
ons land erg zeldzaam is. Behalve
de naamgevende soort Bittere veld
kers komt in dit Elzenzegge-Elzen
broek ook IJle zegge, Paarbladig en
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Jaarprogramma 2015
Zondag 27 september - Middagexcursie naar het Leudal, zie pagina 3
Vrijdagavond 9 oktober - start van de paddenstoelencursus, zie pagina 7
Zondagochtend 18 oktober - Herfstexcursie in het Munnichsbos, zie pagina 7

Vrijdag 20 november
Varia-avond. Speciaal door de leden van de “Kringloop”, die iets willen laten zien
over een zelf te kiezen onderwerp. Alleen voor leden.

Vrijdag 11 december
Dialezing door de heer Jan Hermans over La Brenne, een streek in Midden-Frankrijk.

Zaterdag 26 december
Traditionele kerstwandeling in een Limburgs natuurgebied.

Onze varia-avond... Doe je mee ? Kom je ook ?
het bestuur

Op vrijdag 20 november houdt Landschapsvereniging “De Kringloop” speciaal voor
haar leden een varia-avond. De avond wordt gehouden in basisschool Triangel te
Linne, aanvang 19.30 uur.

Reserveer deze datum alvast in Uw agenda!!!

Voor deze avond hebben zich reeds de volgende personen gemeld
die een presentatie geven:
* José Daniels - Creemers - De Mierenleeuw
* Jan Vandewall - De ontwikkelingen in de Doort 
* Pierre Theunissen, John Hannen, Marianne Vos - 'The t(h)ree freaks'
* Sjaak Storms - Over de natuur
* Nicky Hulsbosch - Flora en fauna in Panama

Verspreidbladig goudveil voor. In
de ondergroei van de elzenbroek
bossen is Zwarte bes een opvallen
de struik; in de minder venige Es
senbossen groeien Bosvergeet-mij-
nietje, Groot heksenkruid en Mus
kuskruid. Op enkele plekken in het
beekdal komt het Zompzegge-Ber
kenbroek voor met Wilde gagel als
kensoort; op een enkele plek groeit
Koningsvaren.In een begroeiing
met veel Gele dovenetel, Dagkoe
koeksbloem, Wijfjesvaren, Ruwe
smele en Bosanemoon kwam enige
jaren geleden nog op twee plaatsen
Witte rapunzel voor. Mogelijk is de
soort hier verdwenen door een ver
anderd bosbeheer en/of wijzigingen
in de hydrologie van de beek (lees
verdroging).

De fraaie begroeiingen in het beek
dal ten spijt, behoort het grootste
deel van de bossen in het Leudal
tot de arme bossen van het Eiken-
Berken-type. In de ondergroei do
mineert plaatselijk Adelaarsvaren,
op enkele plekken komen Lelietje-
van-dalen, Gewone salomonszegel
en Dalkruid voor.

De droge dennenbossen in het Leu
dal zijn een ideaal milieu voor de in
Nederland betrekkelijk zeldzame
Phegeavlinder, die zich de laatste
jaren steeds meer uitbreidt. Het
bosgebied is een bolwerk voor een
groot aantal vogelsoorten van oude
loofbossen, waaronder Fluiter,
Boomklever, Appelvink, Kleine
bonte specht, maar ook Koekoek,

Spotvogel en Matkopmees. Door
zijn omvang als bosgebied voelen
ook roofvogels als Wespendief,
Buizerd, Havik en Sperwer zich
hier thuis.

In de beken komen plaatselijk inte
ressante watervegetaties voor met
Vlottende waterranonkel, Pijlkruid,
Kleine egelskop en Haarfontein
kruid. Langs de beek zijn jaarrond
IJsvogel en Grote gele kwikstaart
aanwezig. Van de visfauna noemen
we Bermpje, Kopvoorn en Beekfo
rel. Door de aanleg van visoptrek
voorzieningen kunnen vissen uit de
Maas via de Neerbeek weer het
Leudal bereiken om er aldaar
stroomopwaarts te paaien.

varia-avond
Er is nog plaats voor en
kele deelnemers. Grijp je
kans en meld je bij Lei
Hulsbosch.
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... een kopstandje   Het leven van een libel is vol gevaren; zelfs even zonnen vormt een risico. De onvrijwillige
kopstand wordt veroorzaakt door de larve van een zandloopkever. Het insect is wormvormig en op de scherpe
knik, ongeveer halverwege het lijfje, bevinden zich haakjes waarmee het zich stevig verankert in het loodrechte
hol. De kop is buitenproportioneel groot en afgedekt met een kopschild dat de kleur aanneemt van het sub
straat waarin de larve leeft. De zes enkelvoudige ogen bieden een uitstekend panoramazicht op de omgeving.
Het belangrijkste wapen vormen de enorme kaken, waarmee zelfs een groot insect onwrikbaar klem wordt
gezet; een heidelibel, bijvoorbeeld. (tekst en foto: Marianne Vos)

Observatie van...

LANDSCHAPSVERENIGING

De Kringloop Linne

Indien onbestelbaar retour: De Kringloop Linne, Burton Jostweg 7, 6041 PG Roermond


