
In ’t kort

Sint-jacobsvlinders en water-

kruiskruid

Nu wordt in deel 4 van de

Nederlandse Oecologische Flora

vermeld dat deze rupsensoort in

de loop van de zomer een ver-

blijfplaats gaat zoeken op de

grond. Als pop zal zo'n rups daar

negen maanden verblijven

onder een steen of in een gras-

polletje. Daarvoor zouden ze wel

op droge terreinen zijn aan-

gewezen. Ook staat erin dat dit

vermoedelijk verklaart waarom

de sint-jacobsvlinder nauwelijks

op waterkruiskruid wordt aange-

troffen, dat een nauwe verwant-

schap met jacobskruiskruid

heeft, de normale voedselplant

voor de rups.

Het betreffende weiland behoort

tot de vochtige weilanden en lijkt

daarom minder geschikt. Wie

heeft een soortgelijke waar-

neming gedaan?

Annemarie Kooistra-Vroegop

Retiefstraat 69

3851 AB Ermelo

Cd-rom Het Landschap van

Overijssel

Er zijn veel zaken die aan de

vorming van het landschap van

Overijssel hebben bijgedragen en

geleid hebben tot de vele prach-

tige natuurgebieden. Landschap

is dan ook het uitgangspunt van

deze cd. Vervolgens kan men op

reis langs de vele wetenswaar-

digheden, de kaarten en de

foto's over het landschap van

Overijssel.
De verkoopprijs bedraagt
€ 19,50, inclusief BTW en

verzendkosten Meer informatie

bij Natuurmilieu Overijssel, tel

038 4250960of via internet:

www.natuurmilieu.nl.

Het natuurloket

In november 2001 is het

Natuurloket opgericht. Deze

organisatie maakt verspreidings-

gegevens over planten en dieren

beschikbaar via internet en

vervult een helpdeskfunctie voor

informatie over de verspreiding

van planten en dieren en over

(inter)nationale natuurwetgeving.

Op de website www.natuur-

loket.nl kunnen geïnteresseerden
zien of er in een bepaald gebied

beschermde of bedreigde soor-

ten aanwezig zijn. Het gaat daar-

bij om soorten die bescherming

genieten onder de Vogel- en

Habitatrichtlijn, de Flora- en

Faunawet en de natuurbescher-

mingswet. Ook wordt informatie

gegeven over soorten van rode

lijsten. Deze gegevens zijn van

belang voor gemeenten, project-

ontwikkelaars, bouwbedrijven,

adviesbureaus, provincies en

overheidsinstellingen. Zij kunnen

met de informatie van het

Natuurloket van de website

vroegtijdig in de planvorming van

ruimtelijke orderningsplannen

rekening houden met be-

schermde en bedreigde plant- en

diersoorten.

Meer informatie over het natuur-

loket is te vinden op de website

of te verkrijgen via tel. 024

3652370.

Bouw zelf een beestentoren

In een kleine tuin is maar weinig

plek. Toch kan er een spannende
tuin van gemaakt worden. Want

met een beesten- en beestjesto-

ren maken we op één vierkante

meter plek voor zowel egels,

padden, hommels, metselbijtjes,

vleermuizen als vogels!

De toren wordt opgebouwd rond-

om een paal. Onderin zit een

egelburcht gemaakt van een

metselkuip. Daarop staat een

stapeling van stukken baksteen

en stoeptegels het hommel-

home. Daar bovenop komen

ringen van riet - de metselbijtjes-

flat - gepakt tussen schijven
hout. Daarop komt de gebruike-

lijke vogelvoederplank, gevolgd

door een vogel- of vleermuiszol-

der, afgedekt met mooi en lekker

isolerend riet. Als kroon op het

werk kan er bovenop het dak

nog een vogelbadje geplaatst

worden, omringd door plantjes

als huislook of andere vetplant-

jes die niet verdrogen.
De toren heeft een rustige plek

nodig met dagelijks wat zon.

Een tekening met bouwbeschrij-

ving kunt ü bestellen bij natuur-

tuin-ontwikkelaar Hans Carlier

door € 7,- over te maken op

giro 4280940 t.n.v. Project

Aarde, Tuinen van Overvloed,

Zutphen.

Tijdens een planteninventarisatie
in Hierden voor de vereniging

Natuurmonumenten, waarbij ook

de aanwezige vlinders werden

genoteerd, deden wij een leuke

ontdekking.

Zeventien rupsen van de sint-

jacobsvlinder smikkelden van

jonge waterkruiskruid-bloem-

knoppen.
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