
                     
 

     Jos Laarakker Nieuwsbrief mei 2020 
                      U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden. 
                                  Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogels.nl 

Nieuwsbrief mei 2020 

                                        

 
Er zijn vlinders die helemaal gespecialiseerd zijn op één plantensoort. Zonder die plant kunnen ze niet 
overleven. Het oranjetipje, die in het voorjaar volop vliegt, is minder eenkennig, maar de rups stelt wel 
degelijk eisen aan de voedselplant. In het voorjaar worden de eitjes afgezet en als u weet waarop te letten, 
zijn deze goed te vinden. 
Oranjetipje en pinksterbloem zijn een bekende combinatie. Die prachtig roze graslandplant is dan ook een 
belangrijke voedselplant voor de rupsen van oranjetipjes. Ze eten niet de hele plant, maar zijn 
gespecialiseerd op het zaad. Dat zaad zit bij pinksterbloem in zogenaamde hauwtjes. Dit zijn smalle, 
langwerpige zaaddozen. Vrouwtje zetten hun eitjes af op planten die nog geen zaad hebben, maar wel veel 
bloemen en bloemknoppen. 
Je ziet aan het gedrag van een vrouwtje of ze eitjes zal gaan afzetten. Ze heeft dan een zoekende vlucht en 
gaat regelmatig op planten zitten om te controleren of ze geschikt zijn. Als je dat ‘waardplantzoekgedrag’ 
ziet hoef je meestal niet lang te wachten voordat je een eitje kunt vinden. Blijft zo’n vrouwtje namelijk vrij 
lang zitten dan is ze waarschijnlijk bezig met het afzetten. Als je goed kijkt zie je ook dat haar achterlijf 
gekromd is en met een beetje geluk zie je zelfs het eitje verschijnen. Een verrekijker die dichtbij scherp kan 
stellen komt dan goed van pas. Het ei is wit als het wordt afgezet, maar van oranjetipje wordt deze vrij snel 
prachtig oranje. 
Hoewel oranjetipjes vaak eitjes afzetten op pinksterbloem is dit zeker niet de enige waardplant. Ze kunnen 
allerlei kruisbloemigen gebruiken. Look zonder look is ook een hele bekende en veel gebruikte, maar in 
tuinen kun je ook eitjes en/of rupsen vinden op damastbloem en judaspenning. De rupsen eten daar ook 
van de zaaddozen en dus de penningen van de laatstgenoemde. Hier zie je de vraat heel goed. Er zijn 
tientallen kruisbloemigen die door oranjetipjes gebruikt worden, maar de overleving van de rupsen is wel 
het grootst op pinksterbloem en look zonder look. Het is boeiend om in die periode eens goed op te letten 
en wie weet ziet u, nu u het gedrag kent, een vrouwtje eitjes afzetten.  
                                                                                                                                               Bronvermelding Vlinderstichting  

                                                                   

Op de foto’s 
hiernaast zie het 
oranjetipje op de 
pinksterbloem 
gefotografeerd  
door Jos van Gool 
langs de Reusel. 

 

 
Deze foto’s van een blauwborst 
en een grutto zijn door Wim 
Castelijns gemaakt 
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Na de monitoring van 2 percelen aan de Postelsedijk werden 
meerdere Veldleeuweriken gespot door onze leden van de 
NWR. 
Bij wijze van proef werd verzocht aan Brabants Landschap om 
de weidevogeldrone in te zetten om de nesten van de 
Veldleeuwerik te lokaliseren en te beschermen. 
De weidevogel Drone was weer operationeel na een fatale 
crash van vorig jaar.  
                               
 
 

Er werden drie koppels Veldleeuweriken waargenomen en de 
Drone vloog zijn patronen over de percelen. Helaas werden er 
geen nesten gevonden, misschien waren we nog wel te vroeg. 
Ook het vliegen met de Drone liep niet geheel vlekkeloos, 
software probleempjes.  
                          

            
 
 
    
 
           Foto’s en tekst Ruud van Cuijk 
 
 
 
 
 

 
 
 

                            

Spaanse hyacint                                                 Bont zandoogje 
                                                                                                                                             Foto’s Piet Peijs 

 

Ik heb nooit 
geweten dat 
de staf van 
Sinterklaas 
aan een boom 
groeide. 

 

 

 

 
Foto Jos Laarakker 
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Nina redt kievitskuikens uit diepe sloot  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      

 
Even gaan uit eten bij het Beleven .                  
Het is wel een flinke brok in de keel, toch 
maar even doorslikken.   

 
  

 

 

 

 

 

 

Op zondag 26 april rijdt de 14-jarige Nina Peters op haar fiets tussen de 
landerijen door naar huis. Op het zandpaadje tussen Lemenweg en 
Steltacker in Hooge Mierde ziet ze enkele kieviten. Even een foto maken, 
denkt Nina, want ze vindt dat heel mooie vogels. De kieviten zijn wel erg 
onrustig en maken een hoop kabaal. Dan hoort Nina gepiep voor haar 
voeten. Ze ziet niets. Ze kijkt  in de minstens een meter diepe sloot waar 
ook nog eens water in staat en ziet daar twee kievitskuikens. Nina is ervan 
overtuigd dat deze diertjes niet zelf uit die sloot met steile kanten kunnen 
komen. Ze neemt een besluit. Ze trekt haar schoenen en kousen uit en legt 
haar jas over de brandnetels om zich tegen het prikken te beschermen. Ze 
gaat te water en haalt de kievitskuikens uit de sloot. De Hoogemierdse 
klimt aan de andere kant omhoog en zet beide kuikens een stuk verder op 
het land.  

De kievitsouders houden alles nauwlettend in de gaten en ontfermen zich even later over hun jongen. 
Nina heeft ook nog de tegenwoordigheid van geest om een foto van een jonkie in de sloot en een filmpje 
van de reddingsactie te maken. Zo kan ze het avontuur dat ze thuis gaat vertellen met bewijsmateriaal 
staven!  Gelukkig kunnen we de volgende dag een foto met Nina maken op de plek waar alles gebeurde. 
Nina, je bent een held!  
Op onze website is het filmpje van deze reddingsactie te zien 
                                                       Tekst en foto Huub Joosten 
 

Foto’s Frans Berndsen 
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Op 4 mei hebben we de nestkasten 
voor de spreeuwen en mezen bij het 
portpark in Reusel gecontroleerd, de 
resultaten vielen niet tegen. Er hangen 
daar 70 spreeuwenkasten, we hebben 
32 jongen en 5 eieren geteld. In een 
aantal kasten was een begin van een 
nest gemaakt en sommige werden als 
slaapplaats gebruikt. Mezenkastjes 
hangen er in Reusel 20, hier hebben we 
64 jongen geteld en 31 eieren.  

 

                                                                                                                                            

 

 

    

 

 

 
Op 6 mei hebben we de nestkasten bij het sportpark in Hulsel 
gecontroleerd, ook daar waren de resultaten positief.  
In Hulsel  hangen 17 spreeuwenkasten waarin we 20 jonge hebben 
geteld. 
Mezenkastjes hangen er 10 waarvan er 6 waren bewoond, hier hebben 
we 14 jongen en 23 eieren geteld. Ook hier was duidelijk te zien dat in 
diverse nestkasten bij zowel de spreeuwen als de mezen nestbouw was 
geweest. Bij de jonge meesjes was nog niet goed te zien of het kool- of 
pimpelmeesjes waren.                                                Foto’s Ruud van Cuijk en Jos van Gool 

 

Van Wim Castelijns kreeg ik deze foto’s van een witte kwikstaart, een gele kwikstaart en een putter. 
volgens Wim zijn ze allen pas uitgevlogen en zitten ze nog in de grondverf. 
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 Activiteiten 2019-2020 
13 Juni Jaarlijkse excursie en feestavond 
21 Juni  Open dag bijenhal 
Juni Inventarisatie flora en fauna golfbaan Midden Brabant 
4 Oktober  Herfstmarkt  Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel 
Oktober RABO Clubsupport 
Oktober  Najaarvergadering 
7 November Natuurwerkdag 
 

Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis 

Op koningsdag heeft onze voorzitter Piet Peijs een koninklijke 
onderscheiding gehad.                                                Foto Frans Berndsen 

Een nestje jonge bosuilen 
bij Wim Walen.   Foto Wim Walen 

Wulpennest tussen de 
erwten.            Foto Theo vd Voort 

Nestje koolmeesjes 
                                                  Foto Ruud van Cuijk 

Kievitsnest tussen de uien 
                                       Foto Ruud van Cuijk 


