Vervolg paddenstoelencursus
Kees Verweij
Het vorig jaar is met groot succes de eerste padde
stoelencurs us georganiseerd. Na afloop w er d van
versch ille nde kanten gevraagd of hierop in h et ko
mende jaar een vervolg zou kunnen worden gege
ven.
Gelet op h et enthousiasme, w aar op men heeft
m eegedaan, lijkt een vervolg zeker ger echtvaar
digd en vanuit het bestuur is op deze vr aag pos i
tief ger eageer d.
Het voorstel is op woensdag 28 augustus a.s . bij
een te komen in het Jan Verwey Natuurcentrum.
Dan zullen er vers chillende opnamen wor den ge
toond van vondsten, die tijdens de excursies zijn

aangetroffen. Verder zal gesproken worden over
de nieuwe opzet van de curs us , w aar bij sugges
ties van belangstellenden zeker welkom zijn en zo
mogelijk zullen worden verwer kt.
I n ieder geval zijn welkom de deelnemers van het
vorig jaar. Zij zullen nog even schriftelijk w orden
h erinner d. Nieuw e belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij het secretar iaat, Vinkenlaan 23,
220 1 BR Noordwijk.
Te zijner tijd zal ook nog in de pers aan de nieuwe
cursus aandacht wor den besteed.
Heeft u belangstelling, noteert dan alvast de da
tum van woens dag 28 augustus a.s.

Wandelen op de Cycladen
Liesbeth v.d. Velden
I n de w eek van 6 Vm 1 5 april h eb ik met een groep
m ens en een natuurreis naar de Cycladen ge
m aakt, een eilandengroep behorende bij Grieken
land. Het voorjaar w as net als in Neder land later
dan anders , maar in tegenstelling tot in Neder land
stond alles daar al in volle bloei, zoals br em en
sch itter ende mimos a-bomen. Verder hebben w ij
aan bomen gezien: Steeneik, Oosterse plataan,
M iddellandse Zee esdoorn en natuur lijk Olijfbomen
en Vijgebomen.
Op de eilanden Andros en Tinas hebben we mooie
w andelingen gemaakt over oude mui lezelpaden
omgeven door muurtjes van schist-gesteente (An
dros) en granietstenen (Tinas). Op deze muurtjes
w erden heel veel h agedissen gezien, die zich
koesterden in het zonnetje oa. de Taur ische h age
dis , de Gr iekse muurhagedis en de Egeïsche
naaktvinger gekko.
Op h et eiland Delos met z'n restanten van antieke
Griekse steden hebben we veel Agame's gezien.
We h adden een bioloog als reis begeleider die veel
wist over vogels en planten (dat schijnt tegenwoor
dig ook anders te kunnen zijn h eb ik horen zeg
gen!) . En ook w as er een stapel boeken mee om
h et een en ander op te zoeken. Aan planten heb
ben we o.a. gezien: Spinnenorchis , Orchis papilio
nacea, Blauw gu ichelheil, Knikkende vogelmelk,
Stekelasperge, Doornige pimper nel, Bezemstruik,
Geel brandkr uid, Bruin pijpkruid, Cerinte, Eenbloe
m ige klaver en verder veel lupines , anemonen en
w ilde crocussen.
Ook aan vogels hebben w e h et een en ander ge
zien en gehoord (zeker op een "vroege vogel" och
tend) . Op Andros en Tinas: Baardgr asmus,
Draaihals , S nor , Kleine Zwartkop, Buizerd en To
r envalk, Cirlgors , Grauwe Gors , Kuif leeuwerik,
Nachtegaal, Dwergoor uil, Putter , Withals vliegen
vanger , Waters nip, Geelpootmeeuw , pijlstor mvo14

gels, Tapuit, Blauwe Rots lijster , Hop en Europese
Steenpatr ijs. Op Delos hebben we ook nog de Klei
ne Zilverreiger gezien.
M aar het m ooiste w at ik heb gezien (en zelf
ontdekt) zat 's ochtends vroeg op de band van een
auto. De Giant's Peacock Moth, de grootste nacht
vlinder van Europa.
Mijn eerste ontmoe_ting m et Gr iekenland w as op
cultuur- en zeker ook op natuurgebied de m oeite
waard.

