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Aandacht voor onderzoek 
naar bloedende grutto 's en 
do ortrekken de kemphanen 
Steitlopers die hoognoordeiijk 
broeden, overwinteren vrijwel altijd 
in het zoute water, terwijl soorten 
die zuidelijker broeden de winter 
vooral in zoetwatermilieus door- 
brengen. Nieuw onderzoek aan de 
Universiteit van Groningen pro- 
beert een verklaring te vinden voor 
dit patroon. Hiervoor zal in 
Zuidwest-Friesland onderzoek 
worden gedaan naar grutto's en 
kemphanen. Dit zijn beide soorten 
die zuidelijk broeden en de winter 
in de Afrikaanse binnenlanden 
doorbrengen. De grutto gaan we 
de komende jaren tijdens het 
broedseizoen en daarbuiten bestu- 
deren, en we zullen kennis verza- 
melen die ook goed van pas kan 
komen bij de bescherming van 
deze bedreigde soort. Kemphanen 
zullen we vooral tijdens de door- 
trek in Friesland bestuderen. Dit 
gebied is waarschijnlijk nog steeds 
een centrale schakel in het leven 
van deze soort, hoewel de soort 
als broedvogel bijna is verdwenen. 
Voor het onderzoek worden vogels 
onder andere voorzien van kleur- 
ringen. Inmiddels zijn al zo'n 400 
kemphanen geringd. Vanaf mei zijn 
ook grutto's op de Workumer- 
waard geringd. Ook in Noord- 
Holland trekken veel kemphanen 
en grutto's door dus wij willen vra- 
gen komend voorjaar weer extra 
op te letten. Waarnemingen van 
gekleurringde vogels kunnen via e- 
mail gestuurd worden aan: 
j.c.e.w.hooijmeijer@bioi.rug.nl. 

• Grutto 's. Foto: Frits Houtkamp. 

ECOLTELLERNL 
Ecoteller.nl is de website voor de 
inventariserende vrijwilligers van 
flora en fauna in Noord-Holland. 
Duizenden vrijwilligers zijn actief 
met het inventariseren van gege- 
vens over planten en diersoorten 
en waar deze voorkomen in de 
provincie. Velen zijn aangesloten bij 
een vrijwilligersgroep, soms lokaal, 
soms regionaal, maar ook provin- 
oiaal of landelijk. De gegevens die 
zij vinden laten zien hoe het 
gesteld is met bepaalde planten- 
of diersoorten: komen soorten nog 
maar her en der voor of gedijen ze 
de laatste jaren juist heel goed. En 
het geeft een beeld hoe het met 
de natuur gesteld is. Op de websi- 
te is op de Groene Kaart te vinden 
welke vrijwilligersgroep bij u in de 
buurt actief is. Hier kunt u gemak- 
kelijk naam van de groep, adres- 
gegevens en wetenswaardigheden 
vinden. Wilt u op de hoogte zijn 
van allerlei korte berichten over 
flora- en faunaonderzoek, lees dan 
de Nieuwsbrief Ecoteller. Deze 
komt ieder kwartaal uit, is voor en 
door de vrijwilligersgroepen 
gemaakt en is een product van de 
POFF. Wilt u de nieuwsbrief thuis 
ontvangen dan kunt u zich via 
deze website aanmelden . 

Bijenwolven veroveren Texel 
In het Nationaal Park Duinen van 
Texel zijn dit jaar op verschillende 
plaatsen bijenwolven gezien. Niet 
eerder is deze graafwesp zo ver- 
spreid over Texel waargenomen. 
De bijenwolf wordt de laatste jaren 
steeds meer gezien in Nederland 
en is vermoedelijk een van de 
insecten die van de warmere 
zomers profiteren. Ze zijn op het 
heetst van de dag actief. De bijen- 
wolf is een redelijk grote graaf- 
wesp met een helder geeizwart 
achterlijf, ze zijn iets langer dan 
een limonadewesp. Het vrouwtje 
heeft aan de voorpoten een serie 
platte stekels, waarmee ze goed 
zand kan weg harken. 
De bijenwolf vangt honingbijen die 
op bloemen nectar en stuifmeel 
zoeken. Ze kan als een helikopter 
in de lucht blijven hangen op zoek 
naar prooi. Wanneer een honingbij 
is gevonden laat ze zich er op val- 
len. Terwijl ze naar de grond vallen 
steekt de bijenwolf de honingbij 

• Büenwolf met honingbij. 
Foto: Erik van der Spek. 

die ze in haar poten heelt. Het gif 
verlamt de spieren van de honing- 
bij. De bijenwolf vliegt met de 
gevangen honingbij naar haar 
nestgang, vaak een zandige helling 
op het zuiden. In de tot 80 om 
diepe gang bevinden zich zijgan- 
gen waarin de verdoofde honing- 
bijen worden neergelegd. Daarna 
wordt er een eitje bijgelegd. De 
larve die hier uitkomt, eet de 
honingbijen op. Zijn dat er een of 
twee, dan wordt het een mannetje, 
drie tot vijf levert een vrouwtje op. 
Binnen een paar weken kunnen 
meer dan honderd honingbijen 
worden gevangen (infobulletin 
2004-8, Staatsbosbeheer Texel). 

Foerageergebieden voor 
ganzen en smienten 
De provincie Noord-Holland heeft 
de opdracht van het ministerie van 
LNV gekregen om foerageergebie- 
den voor kolganzen, grauwe gan- 
zen en smienten aan te wijzen. De 
bedoeling is om circa 5.500 hecta- 
re daarvoor te begrenzen. Het 
streven is dit voorjaar de eerste 
gebieden te kunnen begrenzen. 
De zoekgebieden zijn Waterland, 
Zeevang, Texel en de Vechtstreek. 
Om daar draagvlak voor te krijgen, 
zullen per deelgebied bijeenkom- 
sten worden georganiseerd voor 
de grondgebruikers. Naast foera- 
geergebieden waar de vogels met 
rust zullen worden gelaten en waar 
de boeren de mogelijkheid krijgen 
overeenkomsten af te sluiten met 
het ministerie van LNV voor het 
opvangen van ganzen en smien- 
ten, zullen er ook gebieden komen 
waar de vogels verjaagd moeten 
worden. Dat verjaagbeleid zal ook 
ondersteund worden door (beperkt) 
afschot. Een groot probleem is dat 
het beoogde aantal hectaren tekort 
is om alle belangrijke gebieden 
voor kolganzen, grauwe ganzen en 
smienten te kunnen begrenzen: 
beschikbaar is 5.500 hectare, 
nodig is circa 9.000 hectare. 
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