voorkomen. Dit zijn soorten, die op de rode lijst
staan (sterk bedreigd) of als een belangrijke indicator
bekend staan om de kwaliteit, voor- of achteruitgang
e.d. goed te kunnen beoordelen. Enkele aandachtssoorten, die wij inderdaad hebben kunnen
vinden zijn de Kostgangersboleet, de Cantarel, de
Bruine Anijszwam en de Zwavelgele melkzwam.
Bovendien waren al eerder in dit gebied
aandachtssoorten gevonden zoals de Oorlepelzwam,
de Narcisamaniet en de Teervlekkenzwam.
Ondanks het feit, dat het seizoen dit jaar wat minder
was dan in voorgaande jaren zijn er toch nog heel
wat leuke waarnemingen gedaan. Opvallend was het
grote aantal Porseleinzwammem, die hier en daar
massaal op dode beuketakken voorkwamen. Een
opvallende vondst in de Coepelduinen was een groot
aantal Koeieboleten nabij een klein groepje dennen.

Daar zou je deze fraaie boleten zeker niet
verwachten. In dezelfde Coepelduinen vielen ook
weer de mooie Wasplaten te bewonderen, zoals de
Zwartwordende en de Puntmuts. Wasplaten vallen
op door hun glimmende felle kleuren en vormen
zeker een sieraad in het duingebied. Met de
Aardsterren was het in dit gebied wat minder goed
gesteld, maar op enkele plekken konden toch moeie
voorbeelden van de Gewimperde en de Kleine
aardster worden gevonden.
Kortom, toch geen onaardig seizoen, terwijl er ook
nieuwe plannen zijn gemaakt voor het komend jaar,
zoals het monitoringsproject.
In ieder gavel komt er nog een zogenaamde
terugkomavond, waarop ieders ervaring kan worden
uitgewisseld en waarop ook een ieder zijn mooiste
waarnemingen kan tonen.

EEN MERKWAARDIGE VONDST
Het gebeurt vrij vaak dat planten na een hete droge
zomer een tweede bloei beleven vooral als de
septembermaand mooi weer geeft en van tijd tot tijd
wat regen. De zomer van 1999 was zo'n zomer met
een paar hittegolfjes die er voor zorgden dat het
duin flink uitdroogde.
Dat een meidoorn in september weer ging bloeien
was een complete verrassing voor me. Dat opnieuw
in bloei komen kende ik eigenlijk maar van een
struik namelijk de Kardinaalsmuts. Als deze struik
in het vroege voorjaar helemaal ingekapseld zit met
het
spinsel
van
de
rupsjes
van
de
kardinaalsmutsmot, verschrompelen alle blaadjes en
geef je geen stuiver meer voor het leven van zo'n
struik. Als de motjes zijn uitgevlogen en het spinsel
is verdwenen, loopt de Kardinaalsmuts weer

22

gewoon uit en gaat ook bloeien, weliswaar wat later
dan de niet-aangetaste struiken.
De bloeiende meidoorn stond langs het rijwielpad in
de Noordduinen dat afbuigt naar het strand. Van een
groepje, lage, wat armetierige meidoorns stond er
één voor ongeveer een kwart in bloei. Het is een
bijzonder vreemd gezicht om half september aan
een tak met bloesem ook de vruchten van dat jaar te
vinden.
Mijn vraag is: heeft u dit jaar ook voor de tweede
keer bloeiende meidoorns of andere struiken
aangetroffen?
Ees Aartse
Tel. 071-3614268

