


Nieuwsflits 
Veel bloedende lepelaars op 
Texel 
In juni heeft Staatsbosbeheer de 
iepeiaars in de kolonies in het 
Nationaal Park Duinen van Texel in 
De Geul en De Muy van vanuit de 
lucht geteld. De vogelwachters 
hadden het vermoeden dat er na 
de eerste telling nog veel dieren 
bijgekomen waren. Dat bleek 
inderdaad het geval. ln De Geul 
bleek het aantal tot 238 te zijn uit- 
gegroeid, terwijl er in 2004 215 
paar broedden. Het werkelijke 
aantal kan nog hoger liggen, door- 
dat eventueel nieuwe vestigingen 
tussen al bloedende vogels niet 
altijd goed zijn te onderscheiden, 
zeker niet als er at grote jongen 
rondlopen. Ook de broedplek tus- 
sen de struiken is niet goed te 
overzien. Opvallend was de toena- 
me van het aantal broedparen in 
De Muy, van tien naar 28 paar. 
Ook konden hier nog drie broed- 
gevallen van de blauwe reiger wor- 
den vastgesteld. ln 2004 zaten 
hier nog zes paartjes. ln De Muy 
profiteren de lepelaars van de zeer 
lage waterstand, de plek waar de 
meeste zitten staat normaal onder 
water. Hun oude broedplek in de 
wilgen is volledig overgenomen 
door de aalscholvers. Op De 
Schorren telde Natuurmonumen- 
ten 57 paar. Het bleek daarbij dat 
er veel jongen geboren worden en 
er weinig sterfte onder de jongen 
is. Bij elkaar broeden er op Texel 
dus al ongeveer 323 paar lepe- 
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laars, 23 meer dan het aantal in 
2004. De lepelaars zoeken voedsel 
in sloten op Texel en in de Kop 
van Noord-Holland. ln de sloten 
vangen ze vooral driedoornige ste- 
kelloaarsjes. Daarnaast gaan ze op 
het Wacl op jacht naar garnalen. 

Record aantal vleermuizen 
geteld in één boom 
In een beukenboom bij Duin en 
Kruidberg is zondagavond 22 mei 
een recordaantal rosse vleermui- 
zen geteld. ln de schemering vlo- 
gen 157 vleermuizen uit. Zo'n 
grote groep rosse vleermuizen in 
een boom is in Nederland niet eer- 
der waargenomen. Een vleermuis- 
deskundige en een boswachter 
van Natuurmonumenten hebben 
de vleermuizen twee keer geteld. 
De eerste keer werden 136 vleer- 
muizen geteld. Zondagavond 22 
mei waren het er zelfs 157. 
Bijzonder is dat de boor holte 
gedeeld lijkt te worden met een 
groene specht. Deze ging de holte 
in waar de vleermuizen uit kwa- 
men. Ook werd vlakbij de vleer- 
muisboom een bosuil gezien, die 
uitvliegende vleermuizen probeer- 
de te vangen. 

Veel waarnemingen van bij- 
eneters dit voorjaar 
Een exotische soort als de bijene- 
ter is natuurlijk een buitenkansje 
voor de waarnemer. De soort is 
echt warmteminnend en komt 
algemeen voor in het zuiden van 

Frankrijk en Spanje. In Noord- 
Holland zijn dit voorjaar (mei en 
juni) opvallend veel bijeneters 
waargenomen. Op allerlei plaatsen 
doken zij op. Van Hilversum tot De 
Cocksdorp en van Camperduin tot 
Bovenkarspel. Meestal ging het 
om een solitaire vogel, maar ook 
zijn groepen waargenomen waar- 
onder 15 exemplaren boven het 
Robbenoordbos op 22 mei en 8 
exemplaren op 27 mei in 
Bovenkarspel. Willem van der 
Waal zag op 1 juni een bijeneter 
op de Vijfhoek bij Diemen. Hij kon 
de vogel van 14.45 tot 15.25 uur 
goed bekijken. De vogel was druk 
aan het foerageren en verorberde 
minimaal 12 prooien. Met zeker- 
heid zag Willem een vrouwtje plat- 
buik en een hoornaar zijn keelgat 
ingaan. 
Bronnen: Amsterdams Vogelnet en 
Dutch Eširding 

Hardlopers ontmoeten hazel- 
wormen 
Door leden van de Gooise Atletiek 
Club (GAC) wordt met name 
getraind in de natuurgebieden 
rondom Hilversum. Tientallen tot 
honderden mensen lopen in 
groepsverband met 10-30 man 
hun trimrondjes op vele momenten 
van de dag en avond. Onderweg 
is er ook oog voor de natuur waar- 
bij het opvallend is dat er zo nu en 
dan een hazelworm wordt waarge- 
nomen. ln 1998 is Jelle Harder 
(Landschap Noord-Holland) 
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begonnen deze waarnemingen te 
verzamelen. inmiddels is zes jaar 
verstreken. De resultaten liegen er 
niet om. Meer dan 250 waarne- 
mingen zijn er al gemeld! Per jaar 
gemiddeld meer dan 40 waarne- 
mingen. En dan te bedenken dat 
vóór die tijd het aantal gere- 
gistreerde waarnemingen minder 
dan twee per jaar bedroeg. . . .Zo 
nu en dan wordt er een ringslang 
gezien. Ook deze waarnemingen 
worden genoteerd (bericht overge- 
nomen uit Ecoteller). 

O Hazelworm. Foto: Saxifraga .-. Kees Ma i'u'n1'ssen. 
Een kirden/vebsite van zand 
en zee 
Welke dolfijnen zwemmen er in de 
Noordzee? Hoe klinken haring- 
scheten? Wat eet een zeester? 
Hoe ziet een duif hagedis eruit? 
De antwoorden op deze vragen - 
en nog veel meer - zijn te vinden 
op de website www.kustenzeever- 
kenners.nl. Deze nieuwe website is 
net voor de start van de Week van 
de Zee, 21 mei, online gegaan. 
Kust & Zee Verkenners staat boor- 
devol informatie over dieren, de 
zee en de duinen. Er staan mooie 
plaatjes op, geluiden en filmpjes, 
maar ook spelletjes. De website is 
speciaal ontwikkeld voor kinderen 
van de hoogste groepen van de 
basisschool die informatie zoeken 
voor het houden van spreekbeur- 
ten of werkstukken. Daarnaast 
staan er zoekopdrachten en werk- 
bladen op voor een dagje strand 
of duin en er is een overzicht van 
bezoekerscentra. 
De website www.kustenzeeverken- 
ners.nl is gemaakt door de 
Vereniging Kust en Zee, een 
samenwerkingsverband van de 
Kustvereniging, Stichting 
Duif behoud, EcoMare en Stichting 
De Noordzee, en mogelijk 
gemaakt door financiële steun van 
het VSBfonds en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds. 

Na tuurkaart 
Onlangs hebben Staatsbosbeheer 
en Vogelbescherming Nederland 
belangrijke informatie toegevoegd 
aan www.natuurkaart.nl. Hiermee 
is natuurkaartnl de meest comple- 
te website met informatie over 
natuur in Nederland. Natuurkaartnl 
geeft natuuriiefhebbers een duide- 
lijk overzicht van en informatie over 

alle beheerde natuurgebieden van 
Nederland. Deze website heeft een 
landelijke dekking, geeft veel prak- 
tische informatie en is zeer 
gebruiksvriendelijk. Natuurkaartnl 
biedt de perfecte voorbereiding op 
een dagje uit in de natuur. 
Staatsbosbeheer verrijkt de 
natuurkaart.nl met informatie over 
ongeveer 100 natuurgebieden en 
Vogelbescherming Nederland 
voegt informatie toe over vogel- 
richtlijngebieden en de aanwezig- 
heid van bijzondere broedvogels. 
Met deze twee nieuwe samenwer- 
kingspartners is natuurkaart.nl de 
meest complete website over 
natuurgebieden van Nederland. 
Natuurkaartnl is een gezamenlijk 
initiatief van Naturalis, 
Staatsbosbeheer, 
Vogelbescherming Nederland, 
Vereniging Natuurmonumenten, de 
12 provinciale Landschappen, de 
Nationale Parken en het Goois 
Natuurreservaat. 

B/jennieuws van Texel 
In de duinen achter de 
Robbenjager vond Erik van der 
Spek een populatie asbijen. Deze 
grote zandbij is makkelijk te her- 
kennen. Het borststuk is grijs met 
een zwarte band en het achterlijf 
blauwzwart. Geef het alsjeblieft 
door wanneer je deze bij elders op 
Texel ziet. 
In het Poldertje Wassenaar, 
Skillepaadje en Ceres is voor het 
eerst na 1950 de smalband wesp- 
bij gezien. Deze koekoeksbij legt 
eieren in de nesten van het rood- 
gatje en de as bij. Het aantal bij- 
ensoorten dat recent niet meer is 
waargenomen op Texel draait hier 
mee tot 19. Langs het 
Waaienburgerdijkje is de gewone 
wespbij, een koekoeksbij, als nieu- 
we soort voor Texel gevonden. Er 
zijn nu 103 soorten wilde bijen van 
Texel bekend. 

• Asbak. 
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