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Van keizers en
slingerslakken
September stond bol van de interessante
vlinders. In augustus werden al opvallend
veel keizersmantels gezien, nu blijkt dat deze
vlinder, die uit Nederland was verdwenen, zich
weer voortplant. In Zwolle zijn eitjes afgezet
en uitgekomen. September was ook de maand
waarin veel mensen, net als ik, voor het eerst in
hun leven de oranje luzernevlinder gezien hebben. Deze trekvlinder komt in sommige jaren
vanuit het zuiden naar Nederland. Hij blijkt
zich dit jaar massaal in ons land voortgeplant
te hebben. Verder zagen diverse vlindersoorten
door de hoge temperaturen kans om een extra
generatie voort te brengen. Het groot dikkopje,
de grote vuurvlinder en de kleine ijsvogelvlinder
hadden een tweede generatie en het landkaartje
en de bruine vuurvlinder een derde.

overhoekje bij een boerderij: alles wat je ooit
nog eens kan gebruiken vindt hier tijdelijk
zijn plaats in afwachting van betere tijden;
tegelijkertijd vervullen de stenen een goede
zomerschuilplaats en overwinteringsplek
voor kleine watersalamander (Triturus vulgaris), de gewone pad (Bufo bufo) of misschien
zelfs wel een kamsalamander (T. cristatus)!

Afgelopen maand bracht verder een heel scala
aan positieve en negatieve natuurberichten.
Veel paddenstoelen gaan achteruit, maar het
gaat beter met de stekelzwammen. Na jaren
van achteruitgang is de gezoneerde stekelzwam
weer vaker te vinden in met eiken beplante
schrale wegbermen. Wellicht verdwijnt de soort
zelfs van de Rode Lijst. Een ander verhaal is
het voor de doortrekkende zwarte sterns. Zij
nemen de laatste tien tot twintig jaar sterk in
aantal af. Ook de levendbarende hagedis verliest snel terrein, terwijl het een van de meest
algemeen voorkomende reptielensoorten in

Nederland was. De adder laat een wisselend
beeld zien. Hij doet het goed op de Veluwe en
in Noord-Nederland maar daarbuiten gaat het
minder goed. Het was mede daarom bijzonder goed nieuws dat recent in een broeihoop
de eerste Limburgse ringslangetjes geboren
werden. Ook vleermuisonderzoek in Limburg
leverde spectaculaire resultaten op. Voor het
eerst in Nederland werd een voortplantingslocatie van de Bechsteins vleermuis gevonden en
de bosvleermuis werd na meer dan twintig jaar
herontdekt. Niet goed gaat het met de egels.
Het ziet er naar uit dat er van dit ‘aaibare’ diertje bijna de helft minder zijn dan halverwege de
jaren negentig. De bruine plooislak daarentegen neemt toe in de Nederlandse kustwateren,
dank zij de recente opkomst van de Aziatische
slingerzakpijp. Het is één van de weinige voorbeelden waarbij de introductie van een exoot
voordelig heeft uitgepakt voor een autochtone
soort.
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Ido Borkent en Renske Schulting;
met dank aan Piet Derks en Gert Pannekoek van de
provincie Gelderland.
Oplossing:
Tja, het zal u wellicht verbazen, maar dit is
écht een bebossing (antwoord a is dus juist),
bedoeld als herbebossingscompensatie
vanwege de Boswet. Het mocht natuurlijk niet
teveel geld kosten. De nabijgelegen Betuwelijn
zelf was met een kostenplaatje van meer
dan 5 miljard euro duur genoeg, en totaal
weggegooid geld vanzelf. Oké, dat heeft er in
directe zin wel niets mee te maken, maar het is
wel duidelijk waar we geld voor over hebben.
De paar zielige appelboompjes konden er nog
net vanaf. Waarschijnlijk ook nog met subsidie
van de gemeente. Die wilden de entree van het
karakteristieke Betuwse dorp verfraaien met
een hoogstamboomgaard. Daar wordt nu wel
wat meer werk van gemaakt.
Verder willen we er helemaal niets van weten:
niet wie dit bedenkt, niet wie dit uitvoert, niet
wat die stenen daar doen, niet waarom we op
overstekende kinderen moeten passen, niet wie
dit met droge ogen aan kan zien. Staande naast
een nauwelijks gebruikte Betuwespoorlijn, is
het nog wel lekker rustig daar. En misschien is
er toch nog een amfibietje te bespeuren.
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Levendbarende hagedis, mannetje
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