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Huismus. Foto: Han Bouwmeester 

Achteruitgang huismus in 
Amsterdam 
Het gaat niet goed met de huismus 
in Amsterdam. Waren er tien jaar 
geleden nog 40.000 huismussen, 
nu is het aantal afgenomen tot 
5400. Dit is een van de conclusies 
van een ̀ quick scan` door stads- 
ecoioog Martin Melchers. Melchers 
heeft twee jaar door Amsterdam en 
het buitengebied gefietst om alle 
huismussen te tellen. De huismus- 
sen wonen en nestelen graag 
onder dakpannen. Vermoedelijk is 
de achteruitgang vooral het gevolg 
van de vermindering van broedge- 
legenheid en afname van beschik- 
baarheid van voedsel. ln de steden 
wordt bij nieuwbouw en renovaties 
van de woningen ieder gaatje 
gevuld. Martin noemt verder een 
van de oorzaken de komst van de 
sperwer in Amsterdam die de huis- 
mus op zijn menu heeft staan. 

bieden. Hij is zeer recent de lucht 
in gegaan en er zijn inmiddels al 
meer dan 30 organisaties die een 
vacature hebben geplaatst, over de 
60 vacatures en meer dan 10 cur- 
sussen worden aangeboden. 

Is uw organisatie ook op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers? Dan kunt u 
zich direct aanmelden op 
www.natuurwerk.nl/noordholland. 
Als u uw organisatie heeft aange- 
meld ontvangt u een code, waar- 
mee u kunt inloggen op de website. 
Vervolgens kunt u UW vacatures en 
cursusaanbod plaatsen. 

Meer informatie: Fleur Engel, 
IVN Consulentschap Noord- 
Holland, T0251 -650783 
fiengel@redcross.nl 
Os' Jolanda Buiks, Landschap 
Noord-Holland, T0251 - 362752 
Ej.bulks@landschapnoordholland.nl 

• Verspreidingskaart van het 
aardschüfie Lucilla scintilla. 

Lepelaars vroeg terug op Texel 
Vrijdag 9 februari, waren de eerste 
lepelaars uit hun overwinteringge- 
bied teruggekeerd in het Nationaal 
Park Duinen van Texel. Aad van 
Gils keek op weg naar zijn werk op 
de Joost Dourleinkazerne even 
vanaf het uitkijkpunt aan de 
Mokweg naar de vogels op de 
Geulplas en zag de eerste twee 
lepelaars. Gemiddeld komen de 
lepelaars aan op 25 februari met 
als uitersten 1 februari en 19 maart 
Dat de eerste melding uit De Geul 
komt is logisch, omdat hier de 
grootste kolonie is gevestigd, met 
vorig jaar minstens 269 broedparen 

Bijzonder landslakje bij Heiloo 
Herman Hillebrand heeft een bij- 
zonder slokje ontdekt aan de 
Heilooër Zeeweg in Heiloo, het 
betreft het aardschijfje Lucilla soin- 
tilla, een ondergronds levend blind 
landslakje van circa 2 millimeter 
doorsnee. Het huisje is een platte 
schijf en omdat zij ondergronds 
leeft is de naam aardschijfje zeer 
toepasselijk. 
De vondst sluit goed aan bij andere 
recente vondsten in Kennemerland 
(zie kaart). Het is een holarctische 

soort die ook in Noord-Amerika 
voorkomt. De twee levende exem- 
plaren zaten in een strooiselmon- 
ster. Het strooisel lag onder 
gemengde bomen, vooral populie- 
ren, tussen een voetpaadje en een 
sloot. De humusrijke zandbodem 
bevat hier veel resten van marie re 
schelpen en is dus redelijk kalkrijk. 
ln het monster zaten ook andere 
soorten met prachtige namen als 
boerenknoopje Discus rotundatus, 
geribde jachthoornslak Va llonia 
costata en slanke agaathoren 
Cochlicopa lubrica . 

www.natuurwerk.nl/noordholland is 
een website waar het accent ligt 
op het koppelen van vraag en aan 
bod op het gebied van 'groen' vrij 
willigerswerk. Hier kunnen natuur 
en milieuorganisaties zichzelf pre 
senteren en hun vrijwilligersvacatu 
res plaatsen. Daarnaast is het 
mogelijk om cursussen en andere 
activiteiten op de website aan te 
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