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• Bultrugstaart be IJmuiden. Foto: Michel Veldt.
Q .

Bultrug keerde november 2007
terug
De jonge bultrug uit het Marsdiep
die op 28 september in Ierland werd
waargenomen is teruggekeerd naar
de Nederlandse kust. Op 15-16
november 2007 werd bij IJmuiden
een bultrug waargenomen. Het is
een exemplaar met een wittige rugvin en de tekening van de vin blijkt
identiek aan die van de bultrug die
in mei 2007 in het Marsdiep (bij
Den Helder) werd gezien. Deze walvis werd eind september voor de
Ierse zuidkust gezien en het terug-

vinden van dit dier elders in Europa
werd toen al als uniek aangemerkt.
Dat de walvis nu weer in

geplagde deel van het Zoetenlievenland, dat als referentie voor het toekomstbeeld van het af te plaggen
grasland is bemonsterd, bleken nu
al wel noordse woelmuizen te zitten.
En dat terwijl het terrein zowel afgeplagd als beweid is! Deze beheersmiddelen heten nogal eens slecht
te zijn voor noordse woel ruizen,
maar dat blijkt op Texel mee te vallen. ln de toekomst zal de beweidingsdruk nog lager worden dan nu
het geval is, zodat het er voor de
Noordse woelmuis redelijk gunstig
uitziet.

Paddenstoelen in het zonnetje.
In 2008 viert de Nederlandse

ber 2008: een groot publieksevenement op het landgoed Hoekelum te
Bennekom. Tijdens dit weekeinde
wil de NMV de bezoekers kennis
laten nemen van de verschillende
aspecten van paddenstoelen in de
natuur (in Nederland komen ongeveer 4500 soorten voor Ook voor
kinderen zullen er activiteiten worden georganiseerd.

Broedt de grutto ieder

voorjaar?
We gaan er vanuit dat de grutto's
ieder jaar in Nederland tot broeden
komen. Maar is dat wel zo? April
2007 was een bijzondere maand.
Na een natte maand maart was er
vanaf begin april tot aan begin mei
sprake van grote droogte. De grutto's die vanaf begin april met broeden beginnen, hadden moeite in de
steeds hardere grond voedsel te
zoeken. Veel mensen in het veld

Noordse woelmuis in Nationaal
Park Duinen van Texel

Mycologische Vereniging (NMV)
haar honderdjarig jubileum. De NMV
heeft 700 leden, dat zijn zowel
beroepsmycologen als amateurs. In
het jubileumjaar wil de NMV de
paddenstoelen onder de aandacht
van een breder publiek brengen.

hadden de indruk dat niet alle grut-

Tijdens onderzoek op Texel naar

Daartoe is een programma gemaakt

to's tot broeden kwamen. Deze

met de volgende activiteiten:
Zaterdag 4 oktober 2008: in elke
provincie excursies.
• Zaterdag 18 en zondag 19 okto~

indruk werd bevestigd door een
spectaculaire terugmelding van een

Nederlandse wateren is teruggekeerd is wel heel bijzonder.
(Overgenomen van website Kees
Camphuysen).

het voorkomen van noordse woelmuizen in te plaggen gebieden
bleek dat die arm zijn aan noordse
woel ruizen. Maar op het eerder
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gekleurringde grutto. Op 6 mei
werd in de Workummerwaard in

Pieper 19

Friesland een gekleurringde grutto
gezien die eind mei in Senegal
(Westelijk Afrika) werd geschoten.
Dat grutto's al tijdens het broedseizoen het voor gezien houden hadden we niet verwacht. Deze terugmelding geeft de waarde aan van
dit type onderzoek. Dat de grutto in
Afrika is geschoten komt vermoedelijk doordat in die periode de rijst
wordt geplant. De boeren willen
dan niet dat de grutto's de rijst opeten. Later in het seizoen zijn de rijstzaadjes uitgelopen en niet meer
geschikt voor de grutto's. Reden te
meer om de omstandigheden hier
voor de grutto te verbeteren en ze
zo lang mogelijk hier te houden.
informatie Dirk Tanger).

Zandoon/vorm op lJburg
In 2007 is een nieuw spectaculair
insect voor Amsterdam ontdekt: de
grote oorworm of zandoorworm
(Labidura ripana). De oorwurm werd
aangetroffen door Martin Melchers,
aan de oostkant van de nieuwe wijk
IJburg te Amsterdam. Hier liggen
enkele flinke zandvlakten, die blijkbaar voldoende or) hun natuurlijke
habitat, zandverstuivingen, lijken.
Martin vond minstens 20 dieren, op
verschillende plekken. Het biotoop
was heel schaars begroeid zandterrein met veel zand. Vaak was het
volkomen kaal.

I.. I

0

De vondsten zijn opmerkelijk.
Oorwormen op de Veluwe haalden
een paar jaar geleden een grote
landelijke ochtendkrant, toen een
bewoonster van Hulshorst in de
zomer 'schorpioenen' gezien meende te hebben. Spectaculair zijn
deze dieren zeker, met enorme tangen aan de staartkant van het
lichaam. Specialisten hebben Martin
verzekerd dat het echt een zeldzaam beest is en compleet nieuw
voor Amsterdam. Navraag bij EISNederland leerde dat er maar enkele vondsten van dit insect uit
Noord-Holland bekend zijn:
IJmuiden strand 1956, Laarder
Waschmeer 1986-1987, Witte
Bergen Zuid-Laren (zonder jaartal,
maar wel recent) en Soest 2005.
Amsterdam en Martin gefeliciteerd
met deze aanwinst voor de fauna.

Kon inginn epage in Amsterdam
Voor het eerst heeft in 2007 zich
een koninginnenpage (Papilio
machaon) voortgeplant in
Amsterdam. Via Martin Melchers
hoorden we van deze primeur, die
werd geleverd door een schoolwerktuinencomplex in de
Bijlmerweide. Op de bekende
waardplant venkel werden minstens
tien rupsen verzameld. Eén daarvan
heeft men laten uitkomen, met als
gevolg een koninginnenpage.

•-Zandoon/vorm Labidura riparia. Foto: Martin Melchers.
ui.
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• Hoes van de CD van De Graspíepen
Foto: Shane Gerke.

Tüdschriften De Pieper en
De Graspieper op CD
De Stichting Samenwerkende
Vogelwerkgroepen Noord-Holland
heeft alle artikelen over vogels uit
de gerenommeerde NoordHollandse vogeltijdschriften De
Pieper en De Graspieper, die verschenen in de periode 1962-2001
op een CD-ROM gezet. Daarmee
maakt deze CD veertig jaar ornithologie in Noord-Holland weer toegankelijk voor oude en nieuwe geïnteresseerden. Alle artikelen zijn ten
behoeve van de CD als tekst
gescand, wat digitaal zoeken
mogelijk maakt. Zo bezit de CD de
mogelijkheid snel te zoeken op

vogelsoort, de naam van een
auteur, beschreven gebied en nog
een aantal categorieën. Alle artikelen zijn van een nieuwe lay-out
voorzien, die goed leesbaar is op
beeldscherm. De CD geeft een
mooi inzicht in de ontwikkeling van
de veldornithologie, waarbij, zoals
bekend amateurs (in de goede
betekenis van het woord, 'liefhebbers' dus) altijd een belangrijke rol
gespeeld hebben. Menig artikel zal
voor toekomstige onderzoekers nog
een referentiepunt uit het recente
verleden kunnen bieden.
De CD is te bestellen door te mailen
of te telefoneren aan Ben Pronk,
bdmpronk@hotmail.com,
06-51424803 en É 7,75 (inclusief
verzendkosten) over te maken op
rekeningnummer 678363501 ten
name van de Stichting Uitgeverij
SVN te Uitgeest, onder vermelding
van 'CD De Graspieper'. Ben Pronk
zal de CD dan zo spoedig mogelijk
toesturen.
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