
Leuke en 
interessante 
waarnemingen 
van planten en 
dieren, natuur-
lijk worden die 
regelmatig in 
onze terreinen 
gedaan. In 
ieder kwartaal-
blad lichten 
we er enkele 
toe, die recent 
aandacht 
trokken. Ze 
geven immers 
aan dat zeker 
in natuurterrei-
nen bijzonder 
soorten kunnen 
opduiken.

1. LEPELAAR
In 2015 broedde voor het eerst een 
paar lepelaars in een terrein van 
Het Limburgs Landschap, in Kas
teeltuinen Arcen. Zij kwamen daar 
niet terug. Dit jaar was het echter 
opnieuw raak, en hoe! In de Banen 
broedden dit jaar tussen de 11 en 
13 paar. Hun nesten zaten, veelal 
behoorlijk onzichtbaar, samen 
met een kolonie blauwe reigers in 
een groepje wilgen dat in het ven 
groeit. Deze wilgen worden geheel 
omringd door water, en vormen  
zo een veilige broedplaats. Voed
selzoekende vogels op jacht naar  
kleine visjes als stekelbaarzen 
waaierden uit over een groot 
gebied in de omgeving. Natuurlijk 
verschenen ze op de vennen in de 

regio zoals de Kwegt en de Schoor
kuilen, maar ze vlogen ook naar  
de omgeving van de Groote Peel. 
Bedelende jongen in de nesten 
waren goed te horen. Er is dus 
met succes gebroed, maar hoeveel 
jongen er precies zijn uitgevlogen 
is niet precies bekend.
Verrassend was dat er ook in de 
Lus van Linne minimaal één paar 
met succes gebroed heeft, ook hier 
te midden van blauwe reigers. Gijs 
Kurstjens zag hier eind juli een 
jonge vogel in hoge schietwilgen 
zitten, die nog gevoerd werd door 
de ouders. Beide plekken hebben 
de potentie om ook de komende  
jaren lepelaars een veilige broed
plek te bieden. 

2.  ONDERZOEKS
WEEKENDEN

Het Vlootbeekdal kreeg tijdens  
het eerste en derde weekend in 
juni extra aandacht van vrijwillige 
natuuronderzoekers. Zowel Jonge
ren in de Natuur [JNM] als het  
Natuurhistorisch Genootschap 
in Limburg [NHGL] onderzoch
ten het gebied. JNM probeerde 
1075 soorten te vinden, wat lukte: 
het werden er zelfs iets meer dan 
1100, waaronder zes zeer zeld
zame. Meest aansprekend, zeker 
ook vanwege zijn naam, is de 
blokkopkameel. Dit is geen zoog
dier, maar een uiterst zeldzame 
kameelhalsvlieg, die gevangen 
werd in het Marissen. Deze soort 
is alleen bekend uit Limburg en 

OVER KAMELEN, 
WEESKINDEREN 
EN VOSSEN
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NoordBrabant. Hoeveel soorten 
NHGLleden bij elkaar sprokkel
den, is nog niet bekend. Wel waren 
er 13 zeer zeldzame bij, zonder 
uitzondering allemaal insecten. Zo 
werd er ’s nachts een wit weeskind 
gevangen in een nachtvlinderval 
op Landgoed Rozendaal. Deze 
vrij grote nachtvlinder heeft een 
opvallend contrasterend uiterlijk, 
met zeer donkere voorvleugels en 
deels witte achtervleugels. Een 
tweede opvallende vondst werd 
gedaan door Rob Geraeds. Hij vond 
populierenprachtkevers in het 
kleinschalige landschap van Op 
den Borg, waarbij zelfs eileggende 
vrouwtjes werden gezien, natuur
lijk op populieren. Zo leverden 
deze clubs een belangrijke bijdrage 
aan de kennis over biodiversiteit, 
opvallend en minder opvallend, 
van MiddenLimburg, waarvoor 
dank!

3. DAGVLINDERS
Op 28 juni werd collega Daan  
Bouten zittend achter zijn bureau  
enigszins afgeleid door wat ge
fladder net buiten zijn kantoor 
op de Kloosterhof in Landgoed 
Arcen. Er bleek een Grote vos op 
een boompaal te zitten. Buiten 

rondkijkend bleken er zelfs twee 
van deze dagvlinders rond te vlie
gen. Deze soort laat vanaf 2018 een 
sterke toename zien in ons land. 
Voor die tijd ging het slechts om 
sporadische waarnemingen; nu 
plant de soort zich weer in Neder
land voort, hoewel dat moeilijk te 
bewijzen is. De rupsen leven op 
iep, zoete kers en sommige wilgen
soorten, en zeker laatstgenoemde 
zijn voldoende aanwezig in het 
gebied achter ons kantoor, waar op 
6 juli ook nog een exemplaar werd 
gefotografeerd. Omdat de eitjes 
meestal hoog in de boom worden 
afgezet, blijven de rupsen vaak on
zichtbaar. Overigens is het sowieso 
een boeiend dagvlinder jaar rond 
ons hoofdkantoor. In overleg met 
onze pachter Peter Hegger hebben 
we het beheer van naastgelegen 
akkers aangepast. Er liggen enkele 
bloemenstroken langs de rand en 
midden door de landbouwpercelen.  
Collega Carlo van Seggelen telde 
daar tijdens een lunchwandeling 
op 21 juli elf soorten dagvlinders, 
met als top drie dagpauwoog [230 
exemplaren], citroenvlinders [79] 
en kleine koolwitjes [23]. Hoewel 
het om algemene soorten gaat, 
laat de massaliteit prima zien dat 
deze vorm van natuurvriendelijke 
landbouw positieve effecten kan 
hebben.

tekst:  
arjan ovaa

Foto Henk Heijligers.

Grote vos. Foto Daan Bouten.

Zie  
www.limburgs- 
landschap.nl/
kwartaalblad 
voor film-
beelden van de 
Grote vos.

Populierenprachtkever. Foto Rob Geraeds.
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