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heid van deze bomen en insisteerde op
een net, gelukkig wel in de gewenste
blauwe kleur van de kunstenaar, fraai
passend bij de achterliggende hoge gebouwen.
d. Het mineermotje van de paardenkastanje
overwintert in het blad. Verzamelen &
verbranden ter plaatse onder de boom is
natuurlijk niet mogelijk. Op deze manier
probeert Arnhemse groendienst alle bladeren te verzamelen en in een keer af te
voeren naar een brandplek elders.
e. In mei leggen alle vogeltjes een ei, behalve de koekoek en de griet: die leggen
in de meimaand niet! Elke boombeheerder weet dat, én iedereen geboren
vóór 1960, en omdat deze bomen voor
een wegreconstructie moeten worden
gekapt, wordt met het net het broeden
tegengegaan. Broedvogels verstoren is
een doodzonde. En reken maar dat dit
ontmoedigingsbeleid werkt.
f. De NS heeft last van de overmatige bladval, vooral van de grote bladeren van deze
bomen naast het spoor. Dit blad is er de
oorzaak van dat bij het afremmen voor
het station Arnhem de wielen van die
mooie intercity’s blokkeren en zo vierkant
worden. Bovendien verstoppen de gevallen bladeren de wissels. De NS probeert
op deze wijze die bladongemakken te
voorkomen.

Zeemuizen en
blauwneuzen
Grote kans dat u de afgelopen zomermaanden
bij het buiten eten of drinken van zoetigheid
last heeft gehad van wespen. De media raakten
er niet over uitgepraat. Door het mooie aprilweer waren er naar schatting 30 tot 40 procent
meer dan normaal. Wespen waren zeker niet de
enige soorten die een goed jaar hadden. Overal
waar je kwam, vlogen distelvlinders rond. Ook
de vlinder keizersmantel werd dit jaar relatief
veel gezien al zijn de aantallen niet met die van
de distelvlinder te vergelijken.
De vakantieperiode heeft waarschijnlijk weer
een groot aantal nieuwe groeiplaatsen van de
straatwolfsmelk opgeleverd. De plant komt
regelmatig als verstekeling mee met vakantiegangers uit Zuid-Europa. De stijgende temperaturen in ons land zijn ideaal voor deze plant.
Ook de kransmuur profiteert hiervan. Het is
een klein eenjarig mediterraan plantje dat als
een soort struikje tussen het plaveisel groeit.
Nu nog vooral in steden in het westen van het
land.
Ook in de zee blijkt op grote schaal een inburgeringsproces gaande te zijn. Sinds 2005
komt een klein onopvallend sponsje voor in de
Oosterschelde, het weke sponsje. Waren het
in 2005 nog maar een paar waarnemingen, nu
komt hij overal voor in de Oosterschelde en is
zijn verschijningsvorm veranderd van bolvormige exemplaren van 1 tot 2 centimeter groot
naar grotere complexen van sliertachtige indivi-

duen die hele oesters overgroeien. De zee blijft
een wonderlijke wereld waar velen maar weinig
van weten. Recent troffen twee Nederlandse
sportduikers een levende zeemuis aan in de
Oosterschelde. Het is een van de meest opmerkelijke mariene wormen aan onze kust die
zelden levend wordt aangetroffen.
Uit de zoete wateren van ons land kwam droevig vissennieuws. De grote modderkruiper lijkt
terrein te verliezen. Op maar liefst 70% van de
plaatsen waar hij voor 1980 voorkwam blijkt hij
niet meer te zitten. De vondsten van twee juveniele blauwneuzen in de Waal in juni kan dit
verlies niet compenseren.
Arnold van Vliet
arnold.vanvliet@wur.nl
www.natuurbericht.nl / www.natuurkalender.nl

Keizersmantel

Met dank aan Bart Lichtenberg gemeente Arnhem
en ons vaste oplossingen-panel.
Ido Borkent en Renske Schulting;
Maar waarom is het net blauw? Goedkoper bij
de groothandel? Zien vogels dat beter? Vogels
hebben 4 in plaats van 3 soorten kleurenkegeltjes in het netvlies, dus wie weet? Als iemand
het weet trouwens, dan horen we dat graag!
foto Kars Veling | Vlinderstichting

Oplossing:
Tja, ook hier speelt wetgeving weer een grote,
wellicht onbedoelde rol. Het zit zo: deze paardenkastanjes (ja, dat had u goed gezien) zijn
ondertussen gekapt ten behoeve van infrastructurele maatregel nabij het Arnhemse Centraal
Station. In de kapvergunning zal vast wel iets
gezegd zijn. Hoe dan ook moet worden voorkomen dat er een vogel in gaat broeden, want
dan is Leiden in last en staat de wereld stil.
Artikel 9 Flora- en faunawet dan wel 10, dan wel
11 dan wel 12; of enigerlei combinatie daarvan. Dat moeten we niet hebben. Daarom heel
eenvoudig een netje er over en het is opgelost.
Antwoord e is dus juist.
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