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Twee vogelsoorten nieuw voor de Friese 
lijst
Elk jaar is het wel raak met bijzondere dwaalgasten in 
Nederland. Doordat onze provincie aan de Waddenzee 
grenst en er maar liefst vier Waddeneilanden binnen 
onze provinciegrenzen vallen, is de kans jaarlijks 
groot dat dergelijke zeldzame soorten in Fryslân 
opduiken. Afgelopen najaar konden we weer twee 
zeer zeldzame dwaalgasten aan de Friese lijst 
toevoegen. Beide vogels streken in dezelfde periode 
(22 dagen verschil) neer op Vlieland. Eerst werd op 3 
oktober 2019 een Bruine klauwier aangetroffen nabij 
de Kazerne en later werd op 25 oktober 2019 een 
Bruine lijster gezien in de duinen nabij Ankerplaats. 

De Bruine klauwier betrof pas de vierde vogel voor 
Nederland. Eerdere gevallen waren in 2014 (GE) 
en 2017 (NH). In 2019 dook er een week na de 
Vlielandvogel een Bruine klauwier op in Oss (NB). 
Het is een Aziatische soort die voorkomt in Mongolië, 
China, Japan en oostelijk Rusland. De Bruine lijster 
is ook een Aziatische soort. Deze broedt vanaf 
Centraal-Siberië oostwaarts en overwintert normaal 
gesproken in Pakistan, Bangladesh en zuidelijk Japan. 
Ook dit betrof de vierde vogel voor Nederland, maar 
in tegenstelling tot de Bruine klauwier is het geen 
nieuwe soort voor Fryslân. De eerste waarneming 
dateert van 1899 in Dantumadeel. Daarna volgden 
er waarnemingen in 1955 (OV) en 2016 (GR) en nu 
dus Vlieland. 

Oehoe broedt in DFW
In het voorjaar van 2019 heeft een paartje Oehoes 
voor het eerst gebroed in het Drents-Friese Wold. Het 
resultaat: er zijn drie uilskuikens uitgevlogen. In april 
2019 vond een boswachter braakballen van Oehoe 
in het natuurgebied, maar er waren toen nog geen 
aanwijzingen dat het om een broedpaar ging. Op 13 
juni vond een ruiter een jonge uil en deze werd door de 
dierenambulance naar vogelopvang de Fûgelhelling 
in Ureterp gebracht. Daar bleek dat het geen Ransuil 
was (zoals eerst gedacht), maar een Oehoe. Omdat 
het dier nog niet kon vliegen, moest het nest wel 
in de buurt van de vindplaats zijn zo redeneerde 
Staatsbosbeheer. Na een korte speurtocht werd 
het nest gevonden (op de kluit van een omgevallen 
beuk), het uilskuiken werd teruggeplaatst en er werd 
een trapcam geïnstalleerd. Nadat de jongen waren 
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uitgevlogen, zijn de beelden gecontroleerd. Toen 
bleek dat de jonge Oehoe nog twee broertjes of 
zusjes had en dat de jongen nog gevoerd werden 
door de ouders. Staatsbosbeheer heeft later op basis 
van prooiresten en braakballen een prooienanalyse 
gedaan om vast te stellen wat de Oehoes precies 
aten. Daaruit bleek dat de prooien bestonden uit 
Bruine rat, Egel, Haas en verschillende vogels, 
waaronder een jonge Buizerd, Bosuil en Ransuil. Ook 
werden er resten van Meikevers gevonden.
 
De Oehoe is een soort die al jaren een opwaartse 
lijn laat zien in de populatietrend. In 1997 werd het 
eerste broedgeval vastgesteld in Nederland, in de 
ENCI-groeve op de Sint Pietersberg in Zuid-Limburg. 
Na enige tijd kwam er ook een broedgeval in een 
steengroeve bij Winterswijk in de Achterhoek bij, 
maar het aantal broedparen bleef eerst nog vrij laag. 
Tot 2012 ging het om maximaal tien broedparen in 
Nederland. In 2019 broedden er al 38 paartjes in ons 
land. Met zo’n uitbreiding lag vestiging in Drenthe 
in de lijn der verwachting. De beelden van de jonge 
Oehoes zijn via deze link te bekijken: https://www.
roeg.tv/roeg-nieuws/bijzonder-eerste-broedende-
drentse-oehoe-gevonden.

Mollentelling
Op 8 en 9 februari 2020 vond de tweede landelijke 
mollen(sporen)telling plaats. Via een speciaal 
meldpunt konden uit heel Nederland mollen of 
sporen van mollen worden doorgeven. De kans dat je 

Meestal staat in de lead van deze rubriek de oproep meldingen aan de samenstelster door te geven. 
Aan die oproep wordt maar mondjesmaat gehoor gegeven. Daarom wordt ook steeds waarneming.nl 
doorgeplozen op zeldzaamheden. Met het oog op de coronacrisis heeft deze waarnemingssite echter 
besloten zeldzaamheden te vervagen tot provincieniveau. Hierdoor was deze bron ditmaal niet 
beschikbaar en is van Wad tot Woud korter dan normaal. Dit onderstreept de noodzaak bijzondere 
waarnemingen, uniek dierengedrag en waarnemingen van zeldzame soorten rechtstreeks door te 
geven aan mzweemer@gmail.com om uw nieuws met de andere lezers van Twirre te delen!

Figuur 1. Molshopen, Bakkeveen 19 april 2020 (foto Ivanka 
van den Belt).
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een levende mol waarneemt is erg klein. Ze brengen 
het grootste deel van hun leven ondergronds door. 
Ook het vinden van uitwerpselen of pootafdrukken 
is erg lastig. Maar molshopen, dat is een ander 
verhaal (figuur 1). Die vallen makkelijk op in 
weilanden, parken en tuinen. In het bos moet je er 
echt om zoeken, omdat ze door afgevallen bladeren 
gecamoufleerd worden. Omdat er met deze telling 
vooral molshopen geteld zijn, is niet te zeggen 
hoeveel mollen nu precies in Nederland zitten. Want 
één mol maakt meerdere molshopen. De telling is 
dan ook niet zozeer een aantalschatting als wel een 
indicatie waar wel of geen mollen zitten. Ook is het 
bijzonder dat er nog geen enkele waarneming van 
mollen bekend is van de Waddeneilanden. Mollen 
kunnen goed zwemmen, maar de Waddenzee 
oversteken is iets te veel gevraagd. 

Gewone dolfijn Harlingen
Op 23 maart kwam een melding bij SOS Dolfijn 
binnen dat er een Gewone dolfijn in de haven van 
Harlingen zwom (figuur 2). Gewone dolfijnen zijn 
normaal gesproken echte groepsdieren die vooral 
in open wateren leven zoals de Middellandse Zee 
en de Atlantische Oceaan. Soms worden ze wel in 
kustwateren gezien, maar doorgaans komen ze niet 
op plaatsen waar het minder dan 100 meter diep is. 

Waarnemingen uit de Noordzee zijn dan ook schaars. 
Daarbij gaat het vaak om verzwakte dieren. Er zijn in 
Nederland 87 meldingen gedaan waarbij een dood of 
verzwakt dier op de kust is gevonden. 

Na de melding uit Harlingen zijn medewerkers van 
SOS Dolfijn het gedrag van dit dier gaan monitoren. 
Het dier zwemt een groot deel van de tijd rustig 
rondjes, maar toont ook actief jaaggedrag waarbij 
de dolfijn hoge snelheden bereikt en af en toe ook 
uit het water springt. Het is moeilijk te zeggen wat 
en hoeveel de dolfijn vangt. Normaal gesproken 
voeden Gewone dolfijnen zich met kleine, in scholen 
levende vissen en inktvissen. Het jachtgedrag dat de 
dolfijn laat zien, suggereert dat deze inderdaad op in 
scholen levende vis jaagt. 

SOS Dolfijn wil niet ingrijpen in de situatie. De dolfijn 
reageert niet op passerende schepen waardoor 
het lastig zal zijn om het dier op die manier uit de 
haven te krijgen. Bovendien brengt het opjagen 
met schepen het gevaar met zich mee dat het dier 
gewond raakt. Medewerkers van SOS Dolfijn hebben 
tekenen van vermagering bij het dier vastgesteld, 
maar mogelijk vult de dolfijn in de haven juist zijn 
vetreserve weer aan. Eenmaal de haven uit is het 
probleem niet opgelost: de Waddenzee vormt met al 
haar ondiepten een gevaar voor deze diepzeedolfijn 
die het gebied niet kent. Daarom wordt afgewacht 
wat het dier zal doen. Het is hier immers ook zelf 
gekomen. 

Tweede vindplaats Sneeuwvlo Fryslân
Zaterdag 7 december organiseerde de Insecten-
werkgroep Fryslân van de FFF de eerste pop-
up excursie. Dit is een laagdrempelig concept 
dat inhoudt dat er kort van tevoren een locatie 
en tijdstip wordt gedeeld onder de leden en dat 
geïnteresseerden kunnen aansluiten. Deze excursie 
ging naar de Bakkeveense Duinen om de Sneeuwvlo 
te zoeken (figuur 3). Dat is een kleine ongewervelde 
uit de familie van de Schorpioenvliegen van slechts 

Figuur 2. Gewone dolfijn in de Industriehaven, Harlingen 27 
maart 2020 (foto Merel Zweemer).

Figuur 3. Een mannetje Sneeuwvlo (vrouwtjes hebben een 
legboor), Bakkeveense Duinen 7 december 2019 (foto Jeroen 
Breidenbach). 
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4 mm lang die op en tussen korte vegetatie op 
arme bodems leeft. De soort is vooral bekend uit 
vegetaties van Buntgras of Heidespurrie met Ruig 
haarmos, bekermossen en in een enkel geval Grijs 
kronkelsteeltje. Het diertje is vooral te vinden in 
droge heide en op stuifzanden. In Fryslân was de 
soort tot voor de excursie uitsluitend bekend van het 
Aekingerzand. De Bakkeveense Duinen bieden een 
vergelijkbare habitat, maar de soort was tot dusver 
niet bekend van deze locatie. Tijdens de excursie 
werden maar liefst drie exemplaren van de Sneeuwvlo 
gevonden, twee mannetjes en één vrouwtje. Gezien 
de korte actieradius van de soort, ze kunnen niet 
vliegen, is ter plaatse sprake van een populatie. Het 
plekje waar de Sneeuwvlooien werden gevonden, 
bestond uit een klein plukje korte vegetatie dat je 
tijdens een wandeling gewoon voorbij zou lopen 
(figuur 4). Maar zo’n klein oppervlak kan genoeg zijn 
voor een heel klein insect.

Figuur 4. De habitat van de Sneeuwvlo kan heel klein zijn, maar meer heeft dit kleine beestje ook niet nodig. Bakkeveense Duinen 
7 december 2019 (foto Jeroen Breidenbach). 

Behalve de Sneeuwvlo werden er tijdens de excursie 
nog 29 insectensoorten gevonden, waarvan twee 
kevers nieuw waren voor Fryslân. Het gaat om 
de Vermiljoenrode kniptor en een boktor zonder 
Nederlandse naam Leiopus linnei. Van de boktor 
werden alleen het lijf met de dekschilden gevonden 
achter de schors van een eik. Het geslachtsdeel 
kon eruit worden geprepareerd waardoor de soort 
kon worden gedetermineerd. De larven van Leiopus 
linnei leven achter de schors in het hout van eik 
en esdoorn. De kniptor werd wel levend onder de 
schors aangetroffen. Middels goede foto’s kon 
worden vastgesteld dat het om de Vermiljoenrode 
kniptor ging. De gelijkende soort, de Bloedrode 
kniptor, heeft meer zwarte beharing, ook op de 
onderzijde, terwijl dit bij de Vermiljoenrode kniptor 
meer goudkleurig is. De larven van deze soort leven 
in vermolmd loofhout, bij voorkeur eik en beuk. De 
kevers leven na het uitkomen nog even onder de 
schors om er vervolgens vanaf mei onder  vandaan 
te komen en zich te gaan voortplanten.
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