
Boeken & CD’s

Natuurrijke parken en tuinen

Oasegids voor natuurrijke parken

en tuinen in Nederland en

Vlaanderen. Stichting Oase,

2003. ISBN 90-77380-01-9.

Prijs € 14,95.

Ruik eens wat ik zeg

Vond je het boek leuk? Ja.

Waarom? Je komt veel over die-

ren te weten en sommige stuk-

jes zijn grappig.

Was het spannend? Nee.

Waarom niet? Het is een weet-

boek.

Weet je nog iets leuks uit het

boek? Er zijn heel veel leuke din-

gen. Bijvoorbeeld een kat die in

huis plast wil zeggen: Ik ben hier

de baas. En dat je aan de bewe-

gingen van een dier kan zien hoe

het zich voelt.

Jan Paul Schutten. Ruik eens

wat ik zeg. De taal van planten

en dieren. Uitgeverij Querido,

Amsterdam 2003. ISBN 90 451

0029 0. Prijs: € 12,95. Leeftijd:

9+

Henk (40 jaar) & Lana (9 jaar)
de Vries

SCHENKINGEN

Van de heer W. N. in R ontvin-

gen wij een cheque ter waarde

van $ 1.000,-. Hartelijk dank

hiervoor!

Oase, stichting ter bevordering

van natuurrijke tuinen, parken

en plantsoenen, heeft een gids

uitgebracht voor natuurrijke par-

ken en tuinen in Nederland en

Vlaanderen. Meer dan 160

openbaar toegankelijke heem-

en natuurtuinen, ecologische

tuinen, wildplantentuinen en

andere natuurrijke tuinen en

parken in Nederland worden uit-

voerig beschreven. Toegevoegd

zijn ruim 40 particuliere natuur-

tuinportretten en een hoofdstuk

over allerlei sociale vormen van

natuurrijk tuinieren in buurten,

milieuvriendelijke woonwijken,

Centraal Wonen-projecten en

dergelijke. De gids bevat tevens

informatie over zaadtelers, wilde-

plantenkwekerijen (inclusief

voorbeeldtuinen), ecologische

boomkwekers en een uitgebrei-
de literatuurlijst.

De gids kan alleen worden

besteld bij Oase. Bel voor meer

informatie tel. 024 6771974 of

kijk op www.stichtingoase.nl.
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BRIEVEN

Atalanta

N.a.v. het artikel 'Opmerkelijk' in

het meinummer: ik ben er vast

van overtuigd dat de atalanta in

Nederland overwintert. Vier

exemplaren telde ik dit jaar tot

heden: 23 en 28 maart, 3 april

en 8 juni. Hierbij nog een over-

zicht van de door mij getelde

exemplaren, nog nooit nam ik er

een zo vroeg waar!

Alles op eigen terrein geteld!

Hans van Piggelen, Valthe

Is de heidewortelboorder echt

zo zeldzaam?

Volgens de voorlopige atlas van

dagactieve nachtvlinders in

Nederland is Phymatopus hectus

of de heidewortelboorderzo

langzamerhand een zeldzame

soort geworden. Deze wortel-

boorder lijkt sterk achteruit te

zijn gegaan. Zo is vanaf 1990 de

soort niet meer in de provincie

Utrecht waargenomen. Maar

gericht zoeken kan ons mis-

schien toch een anderbeeld van

deze soort verschaffen.

Daarom eerst enige informatie,

De hoofdvliegtijd begint eind mei

en gaat door tot eind juni. De

vlindertjes vliegen begin juni 's

avonds exact van half tien tot

tien uur, dus voordat het donker

wordt. Alleen of in kleine groep-

jes dansen ze kringetjes rondom

hoog gras (o.a. bochtige smele),

bij voorkeur in de berm langs

rechte paden. Vliegend lijken ze

op micro's (motjes) maar ze blij-

ven steeds op dezelfde plaats

rondvliegen.
Toen ik ze op een avond in Drie-

bergen ontdekte, ben ik gericht

gaan zoeken en vond in een

week tijd zes verschillende vlieg-

plaatsen in de omgeving van

Austerlitz en Leersum. Het

record was 25 vlindertjes op één

avond. Zo zeldzaam was de

soort dit jaar dus niet. Hoe zal

het volgend jaar zijn? Als u

komend jaar de moeite neemt

om begin juni 's avonds tussen

half tien en tien uur bospaadjes

af te fietsen is de kans aanwezig

de wortelboorder aan te treffen.

De rupsjes leven in de wortels

van adelaarsvaren of grote

brandnetel maar bij het ontbre-

ken van deze soorten nemen ze

genoegen met struikheide. U

moet dus in niet te droge bos-

sen met rijke grasvegetatie en

enige heidegroei uitkijken naar in

kringetjes vliegende oranje-

bruine vlindertjes. Wellicht ont-

dekt u dan een interessant pen-

delaartje, waarbij nu eens niet

een vrouwtje met haar geurstof-
fen de mannetjes lokt zoals bij

de nachtpauwoog: het zijn de

mannetjes, die vrouwtjes aan-

trekken met behulp van geur-

kliertjes aan de achterpoten.

Meer informatie kunt u onder-

meer vinden in deel 3 van de

bekende vlinderserie over

Baden-Württemberg.

J. Slot,t, Doom

Heidewortelboorder.

Wim

Rubers

jaar aantal

1989 2107

1990 1821

1991 42

1992 1689

1993 353

1994 3007

1995 239

1999 2442

2002 888
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