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• Kolibrie vlinden Foto: Bert Pis. wwvuplofheadnl 

woelmuis, rugstreeppad, bitter- 
voorn en kleine modderkruiper 
hebben baat bij de werkzaamhe- 
den. Achtergrondinformatie staat 
op http://www.ilperveld.nl/ 

Nieuwsflits 
Wierhaven tellen bij Vatrop (bij Den 
Oever) wekelijks de vogels. Dit jaar 
bleven ze steken op maximaal eif- 
duizend vogels (8 aug). Ook speur- 
tochten bij andere slaapplaatsen in 
het idsselmeergebied leverden 
geen aantallen van betekenis op. 
Een mogelijkheid is dat de vogels 
een andere trekroute hebben 
gekozen. Kan het ook anders? Ja. 
Zie de volgende cijfers: 

22 aug 1995: 39000 
22 aug 1996: 20000 
16 aug 1997: 43000 
13 aug 1999: 31000 
18 aug 2000: 38000 

(met dank aan Laurens van der 
Vaart). 

Veel vlinders 
De op één na warmste zomer ooit 
heeft een fantastisch vlinderjaar 
opgeleverd. Maar dat zal de 
meeste natuurliefhebbers niet zijn 
ontgaan. In West-Friesland heeft 
de KNNV een vlinderproject lopen. 
Onze correspondent meldde daar 
soorten als kolibrievlinder, oranje 
luzernevlinder en resedawitjel 
Soorten die in andere jaren in dit 
gebied helemaal niet worden 
gezien. Bovendien kwamen van 
andere soorten veel hogere aantal- 
len voor. ln de bloeiende luzerne- 
velden waren honderden vlinders 
waar te nemen. ln een van onze 
volgende nummers zullen wij hier 
meer aandacht aan besteden. 

Aanpak llperveld van start! 
Eind augustus is Landschap 
Noord-Holland gestart met de 
werkzaamheden in het kader van 
Plan Roerdomp, dat een onderdeel 
is van llperveld Integraal. Een 
belangrijke deel van het werk is het 
opengraven van 31 dichtgegroeide 
en verzuurde petgaten. ln de slo- 
ten die zo ontstaan, gaan allerlei 
oever- en moerasplanten groeien. 
Ook met riet en andere water- en 
oeverplanten zal het een perfect 
leefgebied gaan vormen voor de 
roerdomp. Deze schuwe rei- 
gerachtige is een soort die extra 
bescherming nodig heeft. Verder 
worden verspreid in het llperveld 
oevers geplagd. Ook dit heeft als 
doel riet voor de roerdomp te 
creëren. Op de plek waar het 
derde bos heeft gestaan, wordt 
1,7 ha land afgeplagd. Tot slot 
worden enkele petgaten, die in het 
kader van Plan Watersnip zijn 
gegraven, gebaggerd. 
Van al deze werkzaamheden in het 
llperveld profiteert niet alleen de 
roerdomp. Ook de smient, noordse 

Weer nieuwe broedvogel voor 
Amsterdam: Dwergstern! 
Na de slechtvalk dit jaar weer een 
nieuwe broedvogel voor 
Amsterdam. Eind juni werden balt- 
sende dwergsterns ontdekt op een 
opgespoten eiland in het Kalmeer 
voor de kust van Waterland. Een 
week later zaten ze al op de eie- 
ren! Verrassend was dat in de loop 
van juli zich nog een tweede paar 
zich vestigde. Samen met meer 
dan honderd paar visdieven, allerlei 
soorten plevieren waaronder zeker 
twee paar strandplevieren en klu- 
ten was het een hele drukte op het 
eiland. Het eiland is een nieuw 
natuurontwikkelingsgebied gereali- 
seerd in het kader van de compen- 
satie van de aanleg van IJburg. Zo 
onder de rook van de stad en een 
camping lokte dit strandje met het 
mooie weer ook allerlei (onge- 
wenste) badgasten aan. Ondanks 
het plaatsen van verbodsborden 
was de bescherming en handha- 
ving van de rust niet te organise- 
ren. Beide broedsels van de 
dwergsterns leken door verstoring 
mislukt. Half augustus bleek geluk- 
kig toch een van de paren uitein- 
delijk nog een jong te hebben 
groot gebracht. 

Dramatisch weinig zwarte 
sterns 

• Klein glidkruid 
Foto: Erik van der Spek. 

Nieuws van Texel! 
Sytske Dijksen vond in de 
Ploegelanden de loopkever 
Cicindella campestris. Deze soort 
was voor het laatst op 2 juni 1939 
waargenomen, twee exemplaren, 
vermoedelijk in de omgeving van 
hotel Californië waar de entomolo- 
gische vereniging toen vergaderde. 
Daarvoor zijn er vier exemplaren op 
drie plaatsen verzameld in 1921 en 
1937 bij de Slufter (Lange Dam?), 
Den Hoorn en De Hooge Berg. Er 
zijn ook literatuurgegevens uit 1887 
en 1898 waarin De Hooge Berg en 
de mientgronden als vindplaats 
worden genoemd (Informatie van 
Ben Brugge). Andere vindplaatsen 
in Noord-Holland treffen we in het 
Gooi aan. Op dezelfde plek vond 
Kees Bruin op een plagplek in De 
Ploegelanden het klein glidkruid, 
de zeldzaamste plant die hier tot 
nu toe is opgedoken. Klein glid- 
kruid is vanuit het verleden uit deze 
omgeving bekend en is in ons land 
zeer zeldzaam . 
(Bron: infobulletin, Staatsbosbeheer 
Texel). 

In augustus verzamelen zich in 
normale jaren in het IJsselmeer- 
gebied tussen de dertig tot veertig- 
duizend zwarte sterns. De vogels 
zijn goed te tellen als ze naar hun 
slaapplaats, het Balgzand, gaan. 
Vrijwilligers van de vogelwerkgroep 
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