


Nieuwsflits 

Graafwespen 
In de Koiverskooi zijn enkele graaf- 
wespen gevonden die nog niet van 
Texel bekend waren. Ectemnius 
cephalotes vangt vliegen en dezen 
als prooi voor de larven. De nesten 
worden in vermolmd hout 
gemaakt. Lindenius albilabris vangt 
wantsen of vliegen en nestelt 15 
tot 20 centimeter diep in het zand. 
Cross o cerus dimidiatus nestelt in 
dood hout, ieemwanden en muur- 
voegen. De vrouwtjes werken 
samen bij de nestbouw, iets wat bij 
graafwespen heel uitzonderlijk is. 

Plas-drastellingen 2008 
Het Kenniscentrum Weidevogels 
neemt in 2008 het initiatief om 
samen met de ANV Water, Land en 
Dijken van maart tot en met juli in 
Noord-Holland plas-dras percelen 
specifiek op een aantal soorten 
steltlopers te tellen. Speciale aan- 
dacht gaat uit naar de grutto, maar 
soorten als wulp, kemphaan en 
scholekster zullen ook worden 
geteld. Met dit onderzoek wil het 
centrum de functie van pias-dras 
percelen voor voedselzoekende en 
rustende steltlopers in beeld bren- 
gen, in het bijzonder voor de grut- 
to. Daarnaast worden gegevens 
verzameld van de kenmerken van 
de plas-dras percelen zoals de 
grootte, ligging, hoeveel water, sto- 
rende elementen in de omgeving, 
diepte van de pias-dras. Die gege- 
vens kunnen vertellen waarom de 
ene plas-dras meer vogels trekt 

dan de andere. Vrijwilligers zullen 
om de twee weken slaapplaatstel- 
lingen uitvoeren en in mei zelfs 
iedere week. De resultaten zullen in 
een artikel verschijnen. Het 
Kenniscentrum Weidevogels is 
gevestigd bij Landschap Noord- 
Holland. Verschillende organisaties 
zoals Landschap Noord-Holland, 
Natuurlijke Platteland West, de 
andere terreinbeheerders en agrari- 
sche natuurverenigingen werken 
hierin samen aan het ontwikkelen 
en delen van kennis over weidevo- 
gels. Voor meer informatie 
www.kenniscentrumweidevogeis.nl. 

Golfbal en chip moeten wei- 
devogelnest behoeden 
In het noordoosten van het land 
wordt geëxperimenteerd met de 
nestbescherming. Bij elk gevonden 
nest wordt een zwart geschilderde 
golfbal geplaatst. ln de bal zit een 
chip. Wanneer de boer het land 
gaat bewerken, krijgt hij in zijn trek- 
ker een signaal door dat hem alar- 
meert. Hoe dichter hij bij het nest 
is, hoe meer lawaai. Als hij op een 
meter afstand is, geeft het alarm- 
systeem dit aan. De boer kan dan 
uitstappen en het legsel bescher- 
men. Daarnaast gaan vogelwach- 
ters in Noordoost-Drenthe onder 
elk ei dat ze vinden een tempera- 
tuursensor leggen. Daardoor kan 
vrij exact worden nagegaan wan- 
neer de nesten zijn gepresseerd, 
verlaten of uitgekomen. 

. Graafwesp, Ectemnius cephalotes. 
Foto: Bert Pis. 

Agrobiodiversiteit - nut en 
natuur 
Het agrarische gebied is van groot 
belang voor vele soorten insecten 
en spinnen. Onlangs is van het tijd- 
schrift Entomoiogische Berichten 
een extra dik en overvloedig geri- 
lustreerd themanummer uitge- 
bracht over deze 'agrobiodiver- 
siteit'. Behalve voor de natuurbe- 
houdaspecten is er veel aandacht 
voor de nuttige rol van de diverse 
insectgroepen bij de beheersing 
van plagen in de landbouw. 
Vijfenveertig experts geven in 28 
artikelen de stand van zaken weer. 
Het themanummer bestaat uit drie 
grote delen: 
1. het belang van agrarisch land- 
schap voor insectendiversiteit, 
2. relatie tussen landschap, biodi- 
versiteit en plaagonderdrukking en 
3. 'portretten' van negen groepen 
van voor de landbouw nuttige 
insecten. Het themanummer staat 
vol met fraaie kleurenfoto's en is 
interessant voor onderzoekers, 
bestuurders, onderwijs en de agra- 
rische praktijk. 

Losse exemplaren zen te bestellen 
voor E 15 (ex cl. verzendkosten) bij: 
Administratie NEV 
Plantage Middenlaan 64 
1018 DH Amsterdam 
E-mail: administratie@neunl. 
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