
Brandnetels

Brandnetels is de

plek waarin u uw ei

kwijt kunt over nete-

lige kwesties of eer-

der verschenen artike-

len.

De redaktie behoudt

zich het recht voor

brieven in te korten.

Snoei

Willen we nog iets overhouden, dan zal er veel

moeten veranderen. Ten eerste zou er een alge-

meen kapverbod voor het hele land moeten ko-

men. Vervolgens moet de opleiding van hen, die

als 'hoveniers' op ons landschap worden losgela-

ten, grondig veranderd moeten worden. Tenslotte

zou het struikgewas, zoals Vlier, Hagedoorn en

Sleedoorn, strikt gespaard of ontzien moeten wor-

den.

'Foei, da’s niet te overleven’, hoor ik de motorza-

gers al zeggen. Onderwijl verdwijnen planten, in-

sekten en vogels in steeds sneller tempo. Ekono-

misch belang is er beslist niet bij; het meeste

wordt immers fijngemalen.

J.J. Snijder, Steenwijk

Nog eenmaal: de Koninginnepage
Over het totaal van de reakties in het mei-nummer

ben ik teleurgesteld. Ik blijf bij mijn stelling, niet uit

stijfkoppigheid, maar bij gebrek aan tegenbewijs.

De literatuur zegt het overduidelijk: ‘In overbemes-

te en modern-agrarische streken verdwijnt Papilio

machaon'. Nederland hoort daar stellig bij. Ik grijp

mijn stellingen niet uit de lucht. Meer bewijs?

Selderie als voedsel geplukt en gewassen, had de

dood van rupsen tot gevolg. Venkel, hun lievelings-

voedsel, aan de rand van een akker in Zuid-Duits-

land beplukt, had hetzelfde gevolg, ofschoon de

rupsen thuis ook Venkel uit mijn tuin hadden gekre-

gen. Wilde peen kon een aantal nog redden. Is de

soort in Nederland óóit op Wilde peen aangetrof-

fen? Ik betwijfel het. Het is zelfs mogelijk dat de po-

pulaties van vroeger voornamelijk stoelden op de

wortelbedden in de moestuinen.

Het is niet mijn bedoeling bepaalde wetenschappe-

lijke zaken omver te gooien, daarvoor ben ik niet

genoeg geschoold. Hoewel er op entomologisch

gebiedgenoeg ander werk is, zou ik een machaon-

projekt willen voorstellen.

Joh.H. Stolk, Lunteren

‘Ach ja', zo pleegt men vergoelijkend te zeggen,

'het Is van het jaar wat uit de hand gelopen'. Ter-

wijl het het vorig jaar ook reeds bar en boos was.

Dat 'snoeien, opschonen, lichten of opzetten', zo-

als het in camouflagetermen heet. Eerder kan men

het 'routinevernielingen' noemen. Wat achterblijft is

een ontluisterend landschap.


