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Dood hout leeft......

Harry Pijfers

Deze slogan van het Staatsbosbeheer was wel heel toepasselijk op de ongeveer honderdjarige

dode en gedeeltelijk vermolmde stam van een wilg. Sinds 1999 hebben we diverse malen

gekampeerd bij de familie van de Booren in Melleschet, gemeente Vijlen (Zuid-Limburg). De

familie bezit een melkvee-bedrijf met ruim honderd koeien.

In een van de weilanden stond een restant van een zeer oude wilg, enkele meters dik en

ongeveer twee meter hoog. Deze zeer oude stronk zat vol met duizenden kleine en grote

gaatjes van kevers en dergelijke. De boer had mij verteld, dat hij van plan was de stronk te

verwijderen en te verbranden, want hij was lastig bij het maaien, en er zou meer ruimte
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Wim Klein was destijds monnik in de vlakbij gelegen Benedictijner-abdij “St.

Benedictusberg" en hij wist van de abt toestemming te krijgen de enorme stronk in de tuin van

de abdij te mogen plaatsen. En zo gebeurde het dat op 30-9-1999 een kleine optocht richting

abdij reed: de boer op zijn tractor met voorop de zware boomstam, naast hem een opgetogen

Wim Klein en wij met onze auto.

In de abdijtuin werd de stam op een mooie plek neergezet om nog heel lang te fungeren als

nestplaats voor vele aculeaten. Helaas zijn er geen verdere gegevens bekend, omdat Wim vrij

snel daarna vertrok naar Breda om daar zijn theologie-studie te beginnen. Zelf heb ik de stam

in de abdijtuin ook niet meer bezocht. De enkele keren dat ik de stam op de oude plek heb

bezocht, in de maanden juni/juli 1999, heb ik er de volgende soorten gevangen:

CHRYSIDIDAE

Chrysis ignita
Trichrys cyanea

POMPILIDAE

Dipogon bifasciatus

Dipogon subintermedius

VESPIDAE

Ancistrocerus trifasciatus

Polistes dominulus

Symmorphus gracilis

Vespa crabro

Vespula vulgaris

CRABRONIDAE

Crossocerus annulipes
Crossocerus assimilis

Crossocerus cetratus

Crossocerus dimidiatus

Ectemnius cephalotes
Ectemnius dives

Ectemnius guttatus

Lestica clypeata

Lindenius albilabris

Nitela spinolae

Passaloecus corniger

Pemphredon lugubris

Pemphredon morio

Pemphredon rugifer

Stigmus pendulus

Trypoxylon clavicerum

APIDAE

Chelostoma campanularum

Chelostoma rapunculi

Lasioglossum calceatum

P.S. Laatste bericht.

Wim Klein heeft op 24 februari jongstleden de abdijtuin bezocht, er is van de stam niet veel

meer over. Hij is geheel vermolmd en in elkaar gezakt. Jammer!

komen. Omdat ik daar enkele malen aculeaten had gevangen en had gemerkt dat deze dode

stronk vol leven zat, wist ik hem over te halen de stronk wel te verwijderen, maar niet te

verbranden.


