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KEN JIJ JE BOS?

In de Heemsteder van 21 juli publiceerden we de opgaven voor de wedstrijd ‘Ken jij je bos goed?’ We hebben van 
veel kinderen inzendingen gekregen, zelfs van een 77-jarige – kennelijk in haar 2e jeugd!

De oplossing van de 12 vragen was duidelijk niet al te moeilijk, want heel veel deelnemers hadden ze alle 12 goed. 
Volgende keer moet het dus moeilijker!

Uit alle deelnemers met 12 goede oplossingen hebben we 10 gelukkigen geloot, die een waardebon zullen 
ontvangen van !14,50 voor een hele liter verrukkelijk ijs van IJssalon Van Dam.
De winnaars ontvangen binnenkort bericht.

info@wandelbosgroenendaal.nl
www.wandelbosgroenendaal.nl

Uitslag Groenendaal-wedstrijd voor kids

1. Wie gebruikt deze kast?

C.  Deze kast wordt gebruikt door vleermuizen.

2. Waar staat deze zandbak?  3. Wat is de naam van dit gebouwtje?

 5. Voor wie is dit bouwwerk gemaakt?          6. Waar staat dit ooievaarsnest? 7. Hoe heet dit beest nou echt? 8. Hoe heten de boswachters?

9. Welke plant/bloem zit in de naam van deze 
vijver?    

10. Op deze boom krioelen…..   11. Hoe heet deze ‘kunststroming’? 12. De naam van de Kinderboerderij is...

B.   Deze zandbak staat in het noordelijke deel van 
het bos.

A. Dit gebouwtje is het Heksenhuisje.

4.  Hoe heet deze vijver?

C. Dit is de Rododendronvijver.

B.  Dit bouwwerk is gemaakt voor bosbeestjes.  A.  Dit ooievaarsnest staat bij de kinderboerderij.

C.  Op deze boom krioelen naaktslakken.
C.  Deze ‘kunststroming’ heet Gra"ti.
B. Vandalisme rekenen we ook goed.

B.  De naam van de Kinderboerderij is ‘t Molentje.B. Dit is de Lelievijver.

B. Dit is een Schotse Hooglander. C.  De boswachters heten Rogier en Kees.

Door Bart Jonker

Heemstede – Wederom rees onze 
verbazing tweemaal: een keer op 
buitenplaats Leyduin en een keer in 
onze tuin, waar we hoog bezoek kre-
gen van een parelmoervlindersoort: 
de fraaie keizersmantel (Argynnis 
paphia). Deze relatief grote vlinder 
bleef lang genoeg poseren op twee 
plekken in de tuin van de redacteur, 
zodat we twee uitstekende foto’s 
konden maken en we de soort makke- 
lijk konden determineren. Alsof hij 
ervoor ging zitten, want het gaat 
daadwerkelijk om een ‘hij’: een manne- 
lijke keizersmantel. Waarom? Het man- 
netje heeft bovenaan de vleugels 
zogenaamde androconiënstrepen, 
waar het vrouwtje een zwaarder vlek- 
ken- en stippenpatroon vertoont. 
Deze kenmerkende ‘mannelijke’ stre- 
pen zijn duidelijk op de foto’s te zien.

Lastig van elkaar te onderscheiden
De keizersmantel behoort tot de 
fraaie groep van parelmoervlinders. 
Tot de bekendste parelmoervlinders 
in Nederland behoren dus de keizers-
mantel (de grootste) en de iets klei-
nere grote parelmoervlinder (Argyn-
nis adippe), waarvan het vrouwtje 
donkerder is dan het mannetje. 
Tevens is er nog de kleine parelmoer-

vlinder (Argynnis lathonia), die klei- 
ner is en vrij langwerpige vleugels 
heeft met regelmatige zwarte vlek- 
ken in een vosrode kleur. De kleine 
parelmoervlinder is een vlinder die 
zowel inheems als immigrant in duin-
gebieden van ons land vertoeft. 
Daarnaast bestaan er nog kleinere en 
echt heel zeldzame soorten, zoals de 
zilveren maan (Agynnis selen), zilve- 
ren vlek (Argynnis euphrosyne), de 
vlekvlinder (Melitaea athalia) en de 
deliavlinder (Melitaea cinxia). Het is 
soms vrij lastig om de soorten van 

elkaar te onderscheiden, zeker als ze 
vliegen.

Terug van weggeweest
Wij hadden geluk met ‘onze’ keizers-
mantel. Volgens de Vlinderstichting 
was de keizersmantel in 1980 o"-
cieel uit ons land verdwenen en 
kwam die af en toe terug als ‘zwer- 
ver’, vooral in grensgebieden met de 
Ardennen en de Ei#el. Dat klopt, 
want de laatste keer dat wij een 
keizersmantel aantro#en was in de 
Belgische Ardennen. Sinds 2005 

werd de keizersmantel echter steeds 
vaker op dezelfde plaatsen waarge-
nomen, in onder meer Zuid-Limburg, 
de Achterhoek en de duinen. Dit 
duidde op voortplanting van de 
vlinder. Daarna werd hij steeds vaker 
elders waargenomen, zodat de 
keizersmantel sinds 2015 weer tot de 
standvlinders in Nederland gerekend 
kan worden. Hoewel vaker waarge-
nomen, blijven parelmoervlinders 
zoals de keizersmantel zeldzaam. 
Mooi dat we hem in Heemstede 
konden kieken: een goed teken.

Bramenstruiken
De rupsen van de keizersmantel 
leven op viooltjes. De vlinder zelf 
wordt aangetrokken door bramen-
struiken. En dat klopt, want in 
Leyduin waren wij getuige van een 
keizersmantel die rond de bramen-
struiken $adderde.

Let er maar eens op.
De keizersmantel kent maar een 
vliegtijd: van juni tot en met 
augustus, soms uitlopend naar 
september.

Ken uw tuin: hoog bezoek in parelmoerkledij, de keizersmantel

De keizersmantel, in dit geval een mannetje, in de tuin van de redacteur.
Foto’s: Bart Jonker.


