Beste tuinders,
In het vorige bulletin zijn een aantal gespotte vlinders vermeld. Maar laat nu nèt die vlinder die na
maart heel veel gespot is, daar niet bij zitten. En dan hebben we het over het Oranjetipje. Dit
vlindertje voelt zich blijkbaar erg thuis op de Driehoek. Er zijn voldoende waardplanten aanwezig
zoals de Pinksterbloem en Look-zonder-look waar dit diertje haar eitjes op legt.

Ook voor het nageslacht wordt gezorgd. Bij Tieneke en Marian doet de pauwoogpijlstaart zijn best
om genoeg rupsen te produceren. Zij eten vervolgens van de bladeren van verschillende loofbomen,
inclusief appelbomen.

Van de vlinders naar de bloemen. Onze slootkanten herbergen meer soorten dan op het eerste
gezicht lijkt.
Om met onze trots te beginnen: de ijsvogel onder de bloemen, namelijk onze orchideeën
verzameling. Leni Sommeijer heeft een aantal bredewespenorchis waargenomen. Deze orchideeën
zijn met stokjes gemarkeerd en te bewonderen aan de slootkant ter hoogte van de bijenmuur.
Tevens is er vijfvingerkruid langs de sloten gezien. Wikipedia zegt
hierover: “Vijfvingerkruid komt voor op vochtige, voedselrijke grond
in grasland, duinvalleien, uiterwaarden, wegbermen en op stenige
plaatsen. De plant is schadelijk voor schapen als ze er veel van kunnen
eten.” Oppassen dus.

Het gehele overzicht van alle waarnemingen op De Driehoek is terug te vinden op
www.waarneming.nl/gebied/view/138298. Zie je zelf ook iets aparts/ bijzonders/
leuks/vermeldenswaardigs op ons park, en vind je het leuk om collega tuinders dit te laten weten,
geef het door via: 3hoekinventarisatie@gmail.com. Of je plaatst je waarneming zelf op deze site
plaatsen met eigen wachtwoord en inlogcode.

Overzicht van wat langs onze sloten zoal is waargenomen (Met dank aan Leni)
Heggewikke

De plant kan wel een meter lang worden. De bladeren en stengels hebben
korte haartjes of zijn nagenoeg kaal.
De bloem is bleek, purperkleurig en wordt 1-1,5 cm groot. De onderste
kelktanden zijn korte dan de kelkbuis en zijn ongelijk van lengte. De
bloemen vormen een tros met twee tot zes kort gesteelde bloemen. De
bloeitijd is van mei tot augustus.
Veldlathyrus

De veldlathyrus (Lathyrus pratensis) is een klimmende, vaste plant uit
de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De soort komt van nature voor
in Eurazië. De plant groeit op bouw- en grasland, langs wegen en op
dijken. Daarnaast wordt de plant gebruikt in bloemweide- en
bermmengsels.
De plant wordt 30-120 cm lang en heeft kantige, gevleugelde stengels. Het
geveerde blad is lancetvormig en bestaat uit één of twee paar spitse
blaadjes en een eindelingse rank. De steunblaadjes hebben de vorm van
een halve pijl.

Klein streepzaad

De plant lijkt veel op groot streepzaad (Crepis biennis), maar
de bloemhoofdjes van klein streepzaad zijn 1-1,5 cm breed en van groot
streepzaad 2-3,5 cm. Ook heeft klein streepzaad tien ribben en groot
streepzaad dertien tot twintig ribben op het nootvruchtje.
De haren (pappus) staan direct op het vruchtje ingeplant, dit in
tegenstelling tot paardenbloemstreepzaad (Crepis
vesicaria subsp. taraxacifolia). Klein streepzaad komt algemeen voor.
Gewone margriet

De gewone margriet is karakteristiek voor graslanden die gemaaid worden,
zoals bermen en hooilanden. Vaak kiemt de margriet op tijdelijk open
plekken in het grasland, zoals molshopen. Koningin Wilhelmina liet
indertijd op Paleis Het Loo de gazons tot en met juni ongemaaid
waardoor de margrieten konden bloeien. Daarna werden deze terreinen
weer als gazon beheerd.
Gele lis

Het is een 0,8–1 m hoge oeverplant van zoet, stilstaand of langzaam
stromend water. De plant groeit in water dat tot zo'n 30 cm diep is.
De lange, smalle bladen hebben een iets opstaande middennerf en blijven
het gehele jaar groen.
De bloemen zijn van mei tot juni te zien en zijn 5–12 cm in doorsnee. De
bloem heeft een groot groen schutblad, drie grote afhangende
bloemdekslippen, en drie kleinere kroonbladen. Na de bloei zitten de zaden
als een rolletje munten opgestapeld in driekantige zaaddozen. Deze
bevatten luchtholten waardoor ze blijven drijven.

