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Vogelen in Amsterdam 
De KNNV en de Vogelwerkgroep 
Amsterdam hebben gezamenlijk 
een handzaam boekje uitgebracht 
onder de naam Vogelen in 
Amsterdam. Het boekje bevat een 
beschrijving van elf echte stadse 
vogels van huismus tot gierzwaluw, 
van halsbandparkiet tot sperwer. 
Met deze gids nemen de schrijvers 
de lezers mee naar de meest 
vogelrijke gebieden van 
Amsterdam en omgeving. Het 
boekje behandelt dertig gebieden 
van de Dam tot Marken en van 
IJburg tot en met het 
Amsterdamse Bos. Vogelen in 
Amsterdam geeft een actueel 
beeld van de Amsterdamse vogel- 
wereld aan het begin van de 216 
eeuw. Al met al een geslaagde uit- 
gave en te bestellen via de website 
www.vogelwerkgroepamsterdam.nl 
voor maar ë 10,-1 

inventariseren van muur- 
planten in Haarlem 
In Haarlem blijken bij herhaling bij 
werkzaamheden aan kademuren 
groeiplaatsen van wettelijk 
beschermde muurplanten, zoals 
zwartsteel en steenbreekvaren, te 
worden vernietigd. Om hieraan een 
einde te maken zullen komend 
najaar door ongeveer tien vrijwilli- 
gers alle op kademuren voorko- 
mende groeipiaatsen van 
beschermde muurjolanten worden 
geïnventariseerd. Wie mee wil doen 
kan contact opnemen met Niko 
Buiten van Stichting 
Natuurwerkgroepen, 
nikobuiten@wanadoo.nl. 

Boommarters in de 
Amsterdamse 
Waterleidingduinen 
In de Amsterdamse Waterleiding- 
duinen (AWD) worden steeds meer 
boommarters waargenomen. Twee, 
drie jaar geleden deden de eerste 
verhalen de ronde dat er een 
boommarter gesignaleerd was in 
de AWD. De eerste zekere waarne- 
ming van een boommarter in de 
AWD is van uilenonderzoeker Fred 
Koning in november 2003. 
Inmiddels hebben Hans Vader 
(duinwachter), Peter Jongeneelen 
(waterregelaar) en Gerard van Went 
(vaste bezoeker) ieder afzonderlijk 
in de zomer van 2005 de boom- 

Nieuwsflits 
marter waargenomen. Bovendien 
hebben Fred en zijn zoon Henk 
Jan Koning zowel in 2004 als in 
2005 op verschillende plekken in 
het duin sporen gevonden die dui- 
den op de aanwezigheid van de 
boommarter (prooiresten in een 
boom, marterachtige uitwerpselen). 
Uit al deze waarnemingen kunnen 
we nu met zekerheid afleiden dat 
de boommarter zich in de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
heeft gevestigd. 
Bron: Struinen, Nieuwsbrief 
Amsterdamse Waterleidingduinen, 
nr. 48 winter 2006, een uitgave van 
Waterleidingbedrijf Amsterdam. 

Het veelkleurige Aziatisch 
lieveheersbeestje 
Het veelkleurig Aziatisch lieveheers- 
beestje (Harmonie axyridis) is een 
kever uit de familie van de lieve- 
heersbeestjes (Coccinellidae). Het 
insect werd voor biologische 
bestrijding van bladluizen ingevoerd 
in België. Het veelkleurig Aziatische 
lieveheersbeestje is inmiddels in 
Europa ingeburgerd geraakt. Het is 
in Engeland voor het eerst waarge- 
nomen in 2004, en het komt voor 
in grote delen van België. De kever 
verspreidt zich op het ogenblik 
noordwaarts, waaronder in Noord- 
Holland. 
Deze soort heeft veel verschillende 
mogelijke tekeningen, van vrijwel 
geheel oranje tot bijna zwart, maar 
is herkenbaar aan de zwarte 'M'- 
vormige tekening op het halsschild 
(pronotum) en het van achteren 
vaak wat geplooide of gedeukte 
rugschild (elytrum). Het veelkleurig 
Aziatisch lieveheersbeestje is een 
agressieve predator en bij gebrek 
aan luizen worden ook larven van 
andere soorten lieveheersbeestjes, 
rupsen en vlindereitjes opgegeten, 
waardoor de kever een bedreiging 
vormt voor de inheemse soorten. 
De verspreiding wordt weten- 
schappelijk bestudeerd. Wie er een 
ziet wordt verzocht dit te melden 
op de website van de Nederlands 
Entomologische Vereniging 
(www.nev.nl). 

• Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. 
Foto: Bert pis. 
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