
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 11 2 ● 2012

Duin & Dijktussen



4 ● 0

Nieuwsflits

● Klaverbehangersbij. Foto: Petra Fleurbaaij.

Niet hoge maar snel 
stijgende temperatuur 
maakt vogels vroeg
Wat maakt dat vogels vroeg begin-
nen met eieren leggen in een warm 
voorjaar, zodat ze kunnen profite-
ren van de vroege voedselpiek? 
Promovenda Sonja Schaper van 
het Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW) onder-
zocht welk aspect van temperatuur 
de leg aanstuurt. Daarvoor hield 
Schaper over een periode van 3 
jaar in totaal 108 koolmezenpaar-
tjes in geklimatiseerde volières, een 
onderzoeksopstelling die uniek is in 
de wereld, waarbij de vogels wer-
den gehouden onder verschillende 
temperatuurregimes. Uit het onder-
zoek blijkt dat een stabiele hogere 
temperatuur geen effect heeft op 
de legdatum, maar dat de vogels 
wel reageren op een snelle tempe-
ratuurstijging. En dit verschil tussen 
een stabiele hoge temperatuur en 
een snelle stijging in temperatuur is 
waar het fout kan gaan. De rupsen 
en andere insecten waarmee kool-
mezen hun jongen voeren, reage-
ren namelijk wél direct op een hoge 
temperatuur, of die nou stabiel is of 
niet. In een warm voorjaar met een 
geleidelijk stijgende temperatuur 
lopen koolmezen dus het risico dat 
de rupsenpiek voorbij is voordat 
hun jongen uit zijn gevlogen.
Bron: NIOO-KNAW

Noord-Hollandse Natuurdag 
2012
Noteer alvast in uw agenda! Zater-
dag 8 december 2012 organiseert 
de POFF in samenwerking met 
Landschap Noord-Holland de ze-
vende Noord-Hollandse Natuurdag 
in de Aristozalen bij station Slo-
terdijk te Amsterdam. Het belooft 
weer een zeer interessante dag te 
worden met allerlei lezingen over 
topnatuur en ontwikkelingen daar-
van in Noord-Holland. Verder zal 
de Atlas van de Noord-Hollandse 
Vissen worden gepresenteerd. Het 
definitieve programma zal in het 
volgende nummer van Tussen Duin 
en Dijk worden gepubliceerd.
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Klaverbehangersbij: een 
bijzondere soort voor Texel 
Een op 22 augustus in de Buiten 
Muy gevangen bij blijkt de 129e 
wilde bijensoort te zijn die van 
Texel bekend is. Het is een man-
netje van de klaverbehangersbij, 
een bedreigde soort waarvan de 
aantallen sterk zijn afgenomen. 
Met deze vondst is deze soort 
momenteel nog uit 15 uurhokken 
in Nederland bekend (bron www.
wildebijen.nl). De klaverbehan-
gersbij maakt zijn nest in oude 
kevergangen in dood hout en in 
plantenstengels. Stuifmeel voor de 
larven wordt op allerlei verschil-
lende plantensoorten verzameld, 
wel lijken distels een voorkeur te 
hebben. 
Bron: Staatbosbeheer Texel, 
informatiebulletin 2012-01.

De Dutch Bird Fair
De Dutch Bird Fair is het grootste 
natuurevenement in de Oostvaar-
dersplassen in Lelystad, en vindt 
plaats op 25 en 26 augustus 2012. 
U vindt er alles op het gebied van 

natuur en natuurbeleving in de 
meest brede zin van het woord. 
Van aanbieders van natuurge-
relateerde producten, prachtige 
natuurreizen en boeken tot fotoap-
paratuur, telescopen en verrekij-
kers. Daarnaast kunt u workshops 
volgen, lezingen en presentaties 
bijwonen en op excursie gaan om 
de natuur ten volle te beleven. De 
naam zegt het al, de Dutch Bird 
Fair is bedoeld voor vogelaars, 
maar ook voor andere liefhebbers 
van natuur. Ook kinderen zijn van 
harte welkom. Voor hen zijn veel 
speciale activiteiten georganiseerd 
om ze kennis te laten maken met 
de natuur. En de toegang is voor 
kinderen tot 12 jaar helemaal 
gratis!

● Duinstinkzwam. Foto: Martijn Oud.

Literatuur
● E. ARNOLDS, TH.W. KUYPER & 
M.E.NOORDELOOS, 1999. Overzicht van de 
paddenstoelen in Nederland. Meppel. 
● ARNOLDS, E & M. VEERKAMP, 2008. Ba-
sisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Utrecht.
● BAS, C., TH.W. KUYPER, M.E. NOOR-
DELOOS & E.C. VELLINGA, 1988. Flora 
Agaricina Neerlandica deel 1. Rotterdam.
● BAS, C., TH. W. KUYPER, M.E. NOOR-
DELOOS & E.C. VELLINGA, 1990. Flora 
Agaricina Neerlandica deel 2. Rotterdam.
● BOERTMANN, D. 2000. The genus Hygro-
cybe. Silverblade, Denmark.
● HANSEN, I & H. KNUDSEN. 2000. Nordic 
Macromycetes Vol 1. Copenhagen, Denmark.
● MAAS GEESTERANUS, R.A. 1976. De 
Clavarioide fungi. Utrecht.
● ROOBEEK, K., 2009. Aardtongen in de 
duinen van Noord-Kennemerland. RO-rapo, 
Bergen-NH.
● BESTAND NMV, m.m.v. Friedjof van den 
Bergh, Aldert Gutter, Daan Wolfskeel, Machiel 
Noordeloos en Martijn Oud. Febr. 2011.

ook verrassend hoeveel soorten er 
van dit schrale milieu afhankelijk 
zijn. In de duinen is dit milieutype 
zeer algemeen. Het is aan de on-
toegankelijkheid van het gebied te 
wijten dat het nog zo weinig is on-
derzocht. In het Zwanenwater werd 
tussen de kruipwilgen een heel 
scala aan grote mycorrhizavormers  
aangetroffen, zoals geringde rid-
derzwam (Tricholoma cingulatum, 
RL: kwetsbaar), populiermelkzwam 
(Lactarius controversus), oranje-
melkzwam, Lactarius mitissimus, 
RL: kwetsbaar), kruipwilgrussula 
(Russula persicina), zwartrode rus-
sula (Russula olivaceoviolascens) 
vleeskleurige vaalhoed (Hebeloma 
leucosarx) en een aantal sapro-
trofe soorten, zoals de zeldzame 
kubusspoorsatijnzwam (Entoloma 
rhombisporum, RL: kwetsbaar), 
de zeer zeldzame karamelsatijn-
zwam (Entoloma sacchariolens, 
RL: bedreigd) en witte koraalzwam 
(Clavulina coralloides), die vooral 
bekend is van lanen en loofbossen 
met oude bomen, dus een totaal 
ander milieutype.
De buitenste duinen, begroeid met 
helm en af en toe een mossige 
plek, vormen het domein van weer 
andere paddenstoelen. Het zijn 
soorten die saprotroof leven van het 
zand, de helm of hun energie putten 
uit dode of levende mossen. Tussen 

de helm, meestal op de zeeduinen 
en soms tot laat in het jaar wordt de 
duinstinkzwam (Phallus hadri-
ani, RL: kwetsbaar) aangetroffen. 
Andere in dit milieu voorkomende 
soorten zijn duinveldridderzwam 
(Melanoleuca cinereifolia), duin-
franjehoed (Psathyrella ammop-
hylla) en groene mycena (Mycena 
chlorantha, RL: kwetsbaar).
Aan de binnenkant van de zeedui-
nen, nog onder invloed van de zilte 
wind, heb je kans op de ruige aard-
tong (Trichoglossum hirsitum, RL: 
kwetsbaar) die massaal is aange-
troffen op primaire (klei)zeedijken 
en blijkbaar goed bestand is tegen 
zilte omstandigheden. Iets verder 
landinwaarts, verder van de zilte 
invloed, vind je, vaak in groepen 
tussen mossen, kleverige aardtong 
(Geoglossum glutinosum) en slanke 
aardtong (Geoglossum umbratile, 
RL: kwetsbaar). Er is een grote 
kans dat de nieuwe Nederlandse 
soort Geoglossum elongatum (nog 
geen Nederlandse naam), hier ook 
blijkt voor te komen (Roobeek, 
2009).

De bossen van het 
Zwanenwater
De bossen van het Zwanenwater 
maken onderdeel uit van het meren-
deels kalkarme waddendistrict. De 
dennenbossen bestaan hier hoofd-
zakelijk uit zwarte den en zeeden 
en het loofbos uit zomereik, berk, 
lijsterbes, vlier, wilg en populier. 
Ondanks de overeenkomsten met 
vele andere bossen in de kustduinen 
worden hier soorten aangetroffen 
die je elders niet ziet, zoals de bleke 
gordelsteelgordijnzwam (Cortina-
rius pseudoprivignus), een soort 
die als ‘bedreigd met uitsterven’ op 
de Rode Lijst staat en mycorrhiza’s 
vormt met dennen en berken. De 
wortelende druppelzwam (Ditiola 
radicata, RL: vermoedelijk uitge-

storven) kwam hier voor op dode 
takken en stronken van de zwarte 
den. Hij stond al op de oude Rode 
Lijst (1996) als’vermoedelijk uitge-
storven’, maar werd weer terugge-
vonden in het Zwanenwater.

Het belang van het 
Zwanenwater voor 
paddenstoelen
Van de in totaal 321 soorten die met 
zekerheid in het Zwanenwater zijn 
gevonden, staan er 82 op de Rode 
Lijst (2008). Dit komt overeen 
met circa 25,5%. De soorten van 
graslanden op niet of zwak bemest 
matig droog zand scoren hoog. 
Van de aangetroffen soorten staat 
55% op de Rode Lijst. De natte en 
vochtige milieutypes scoren nog 
hoger: liefst 60%. Het hoogst sco-
ren de soorten op de voedselarme 
oevers, begroeid met veenmos: 
maar liefst 84%. Hieruit blijkt weer 
de uitzonderlijke betekenis van het 
Zwanenwater. Het verlies van het 
open karakter van het Zwanenwater 
door verruiging en de natuurlijke 
successie naar moerasbos zou een 
groot verlies betekenen voor de 
rijkdom aan paddenstoelen. 
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●  Verblekende knotszwam. 
Foto: Martijn Oud.


