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Ken uw tuin: de mol, een behendig graver van gangenstelsels
Door Bart Jonker
Heemstede/Bloemendaal – Wie is
de mol? Eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat tuinliefhebbers met een
strak gazon niet zitten te wachten op
een bewoner als de mol (Talpa europaea, nu weet u meteen waar de
naam Talpa van John de Mol vandaan
komt) met een omgewoelde molshoop die hun tuin ontsiert. De molshoop verraadt de aanwezigheid van
de mol die vooral onder de grond
leeft. U zult mollen echter niet zo
gauw zien. Gelukkig komen mollen
in tuinen niet al te veel voor, omdat
de mol zeer kieskeurig is qua grondsoort, die aan zijn eisen moet
voldoen. Zo zul je een mol niet in een
bodem van zand, modder of steengronden vinden. De aarde moet
makkelijk om te woelen zijn, geen
hoge zuurgraad hebben en dient
bovendien voedsel te bevatten als
regenwormen (zijn lievelingskostje),
duizendpoten, maden, keverlarven
(ook wel engerlingen genoemd),

naaktslakken, geleedpotigen en
andere insecten die onder de grond
zijn te vinden. Weilanden vormen
qua bodem vaak een ideaal leefgebied voor de mol. Net als de vorige
week besproken egel en de spitsmuizen behoort de mol tot de groep
van insecteneters (Eulipotyphla). Soms pakt de mol zelfs
kikkers.
Bejaagd om zijn vacht
De mol kan van 11 tot 16 cm groot
zijn, vrouwtjes zijn vaak iets kleiner.
Hij is doorgaans zwart van kleur,
echter kleine kleurafwijkingen en
albino’s komen sporadisch voor. Het
lichaam van de mol is volledig afgestemd op het leven onder de grond.
Hij bouwt daar zijn nest dat bestaat
uit een ingenieus ondergronds
gangenstelsel, waarin hij op jacht
gaat naar voedsel. Zo’n gangenstelsel
kan tot op een diepte van 1.20 meter
onder de grond zijn. De mol beschikt
over unieke voorpoten, die zijn
ontwikkeld tot als het ware naar

De bekende molshopen in weilanden.

buiten gekeerde schoppen, waarmee
hij met grote snelheid kan graven. Hij
lijkt wel een raket onder de grond.
De mol is niet blind, maar ziet slecht.
Zijn voornaamste zintuigen worden
gevormd door een sterke reuk- en
tastzin. Zijn neus is supergevoelig die
gevoelige snorharen en tastzenuwen
bevat. Een mol kan wel uitstekend
horen, maar heeft geen oorschelpen,
zodat de aarde niet in zijn oren
terecht komt tijdens het graven.
Ook zijn vacht is uniek en fluweelzacht. Opmerkelijk van deze vacht is
dat de haren dusdanig zijn geplaatst
in de huid, zodat hij zich makkelijk
onder de grond voorwaarts en
achterwaarts kan bewegen. De haren
kantelen als het ware mee bij deze
bewegingen. Deze vacht, die geen
vleug kent, is daarom gewild in de
kledingindustrie, waarvoor het dier
helaas al eeuwenlang door de mens
wordt bejaagd. Daarnaast bestrijdt
de mens de mol helaas vaak op
wrede wijzen, zoals met inzet van

De mol (Talpa europaea). Foto: Bigstock.

gifgas of scherven in de grond,
omdat hij overlast geeft op grasvelden met zijn molshopen. Een
natuurlijke manier om de komst van
de mol te voorkomen is het planten
van het bolgewas de keizerskroon,

Ook op plekken in het bos, zoals hier in Leyduin vind je molshopen, zolang de
mollen bij het graven van gangen niet belemmerd worden door de wortels van
bomen. Foto’s: Bart Jonker.
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waarvan de bloem een geur van
vossen verspreidt. Een mol zal dan
gauw rechtsomkeert maken. Ook
worden weleens flessen in de grond
geplaatst, die met de wind een fluitend geluid produceren. De mol die
van zichzelf al een gevoelig gehoor
heeft, haat dit geluid. Naast de mens
kent de mol onder de grond nauwelijks vijanden. Boven de grond zijn
uilen, buizerds, marterachtigen en
vossen de natuurlijke vijand. Zelfs
reigers en ooievaars kunnen de mol
als prooi zien.
Solitair dier
De mol is een einzelgänger, behalve
gedurende de paartijd, die plaatsvindt van februari tot april. De
mannetjes gaan dan op zoek naar de
vrouwtjes. De worp die in mei-juni
plaatsvindt, bestaat uit een tot zeven
jongen. De mol richt daarvoor een
speciaal nest in. Soms vindt in de
zomer nog een tweede worp plaats.

Met het blote oog
nauwelijks te zien:
beerdiertjes in het mos

Dan nu... de rondvraag

Door Bart Jonker
Door Ems Post
Heemstede/Bloemendaal – Wist u
dat het mos in onze bossen heel veel
leven bevat? Misschien heeft u weleens gehoord van de zogenaamde
microdiertjes: de beerdiertjes (Tardigrada), ook wel waterberen of
mosbeertjes genoemd. Het zijn
meercelligen en ze zijn tussen de 0,1
en 1,5 mm groot en met het blote
oog nauwelijks te zien. Ze bevinden
zich met duizenden tussen het mos,
maar om ze te zien, dien je een
microscoop te hebben. Qua uiterlijk
hebben ze veel weg van een beer.
Ook komen soorten in zoet en zout
water voor. Over het mysterieuze
beerdiertje is nog niet veel wetenschappelijk bekend. Ze zijn in 1773
voor het eerst beschreven door de
Duitse zoöloog Johann August
Ephraim Goeze. Wel is ontdekt dat ze
de moeilijkst uitroeibare dieren zijn
op aarde. Ze kunnen extreme temperaturen overleven en kunnen lange
tijd zonder voedsel en water. Ze
overleven zelfs bij gebrek aan zuurstof en weerstaan hoge stralingen,
zelfs de straling van een atoombom.

Vergadertijgers veren nu op: Ha, de rondvraag.
De locatie is de gastvrije ruimte van Kom In Mijn
Tuin aan de Herenweg tegenover Huis te
Manpad. Met uitzicht op grazende schapen;
puur natuur. Eind oktober vond daar de ledenvergadering plaats van de
vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
“Wie heeft er nog wat voor de rondvraag?” Ja, er waren nog wel wat punten.
De gemeente denkt erover op de weide tegenover Huis te Manpad een veld
zonnepanelen te plaatsen. Kan dat niet beter op het overdekte zwembad?
Uh ja, dat is vast minder in het oog springend. Maar voor de goede orde: de
Vrienden van Wandelbos Groenendaal gaan daar niet over.
Er lopen steeds meer honden in het zuidelijk deel van het bos. Daar mogen
honden helemaal niet komen, niet los en niet aangelijnd. Zou het niet een
goed idee zijn de boswachters een BOA opleiding te geven? Daar gaat een
enorme preventieve werking van uit.
Kijk maar naar Leiduin. Sinds de boswachters daar een bekeuring mogen
uitschrijven, komen loslopende honden bijvoorbeeld bijna niet meer voor.
Nu lachen de hondenbezitters onze boswachters uit als zij wijzen op de geen verboden en de opruimplicht.
Er wordt zoveel vernield in het bos. Het heksenhuisje was laatst half doorgezaagd. Het hout is gebruikt voor een kampvuurtje. Die zaag moet met voorbedachten rade meegenomen zijn. Van de picknicktafel is de zitting afgezaagd. Toegangsklaphekken verdwijnen of worden vernield.
Dit weekend nog. Ik sprak laatst iemand van de gemeente van de afdeling
van de Belvedère. Daar houdt men voor straks zijn hart vast. Maar dat helpt
niet hoor!!
Geen punten verder voor de rondvraag. De vergadering wordt gesloten.
Volgende keer in deze rubriek weer een vrolijk stukje puur natuur.

Foto’s: aangeleverd door Kom In Mijn Tuin en Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden
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