


op het erf 
1 An. 

.1 

1 

±-f* 
1 

boom (sporkehout) en allerlei 
andere planten worden de eitjes 
afgezet en daarop leven de rupsen. 
Regelmatig zie je de mannetjes op 
een meter of twee langs de struiken 
vliegen op zoek naar vrouwtjes. De 
vrouwtjes, die een zwarte rand 
langs de vleugels hebben, kun je 
zien drinken op allerlei bloeiende 
planten en ook bezig zien met het 

afzetten van de eitjes. De rupsen 
leven van de bloemknoppen van de 
plant en verpoppen onder de grond, 
vaak in een mierennest. De rupsen 
scheiden een zoete stof af, die door 
de mieren heerlijk wordt gevonden. 
De eerste boomblauwtjes zie je al 
in april, de tweede generatie vliegt 
in juli en augustus. Ook in septem- 
ber zie je ze soms nog vliegen. 

Waarnemingen van dagvlinders en 
libellen zen welkom bij de 
Vlinderstichting. Naast het ver- 
spreidingsonderzoek, waarbü 
wordt bügehouden welke soorten 
waar voorkomen is er ook een 
Meetnet dagvlinders en een 
Meetnet libellen. Hierin worden 
vaste routes van april tot en met 
september wekelijks geteld. 
Hierdoor kregen we een beeld van 
de voor- en achteruitgang van vlin- 
ders en libellen. 
Meer info: www.vlinderstichting.nI 
of 0317 467346. 
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• Foto: André Abtroot. 

groot tak ros 
Groot tak ros Ramalina fraxinea is één van de grootste korst- 
mossen in Nederland. Hij komt vooral voor op oude iepen bij 
boerderijen of langs wegen in West-Friesland, de Zijpe en 
Groningen. Het is een Rode Lijst-soort die in de 20e eeuw sterk 
achteruit is gegaan door de luchtvervuiling. ln tegenstelling tot 
veel andere korstmossen is de soort recent niet toegenomen 
Hetzelfde geldt voor een paar andere korstmossen waar het 
groot tak ros vaak mee samengroeit, namelijk fors rijp ros 
Physconia dis torta en olijf-schildmos Parmelia acetabulum. Wat 
deze soorten zeker parten speelt is de voortgaande kap van 
oude iepen wegens de iepenziekte, wat tot een verschraling van 
de natuurlijke omgeving van boerderijen heeft geleid 
André Abtroot 
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