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Nieuwsflits
Record aantal grote sterns 
op Texel
In de binnendijkse natuurgebie-
den van Natuurmonumenten op 
Texel broedden dit jaar 2900 paar 
grote sterns. Dit is een vijfde deel 
van de totale broedpopulatie in 
heel Nederland. Lange tijd was 
vogeleiland Griend het bolwerk van 
de grote sterns. De laatste jaren 
zijn de grote sterns ook op andere 
plekken in Nederland neergestre-
ken, waaronder Texel. Sinds 2004 
broedt een kolonie in het natuur-
gebied De Petten. Dit jaar zijn voor 
het eerst ook grote sterns in twee 
andere gebieden op het eiland 
gaan broeden: ’t Stoar (gebied 
naast de Petten) en Ottersaat (nabij 
Oudeschild). 
De veranderingen in het klimaat 
en de daarbij horende zeespiegel-
stijging heeft grote gevolgen voor 
kustbroedvogels zoals de grote 
stern. Deze vogels broeden graag 
op stranden, schelpenbanken en 
buitendijkse kwelders. Deze plek-
ken zijn zeer kwetsbaar. De kans 
dat nesten tijdens voorjaarsstor-
men wegspoelen wordt met het 
jaar groter. Juist daarom worden 
binnendijkse kwelders als Ottersaat 
op Texel steeds belangrijker voor 
deze vogels. Wat deze gebieden 
zo populair maakt bij de zeldzame 
sterns, is met name de aanwezig-
heid van de schelpenstrandjes. 
Door kleur en ligging bieden ze be-
schutting aan de nesten (Informatie 
Natuurmonumenten).

Miljoenen plantengegevens
Sinds eind jaren zeventig zijn door 
de Provincie Noord-Holland miljoe-
nen florawaarnemingen verzameld. 
Dit leverde 3.4 miljoen floragege-
vens van planten op. Door een 
unieke samenwerking zijn deze nu 
aangevuld met nog eens miljoenen 
floragegevens van de Nationale 
Databank Flora & Fauna en meer 
dan tien weg-, water- en terreinbe-
herende organisaties. Daarnaast 
hebben de afgelopen jaren ook 
honderden vrijwilligers informatie 
verzameld over de Noord-Holland-
se planten. De afdeling Onderzoek 
en Advies van Landschap Noord-
Holland heeft al deze gegevens nu 
digitaal ontsloten voor natuuron-
derzoekers, vrijwilligers, provincie, 
gemeenten, terreinbeheerders en 

waterschappen. De brochure, ver-
spreidingskaarten en bijlagen kunt 
u downloaden via http://www.land-
schapnoordholland.nl/nieuws/mil-
joenen-gegevens-noord-hollandse-
plantensoorten-beschikbaar.

De Vlinderatlas Noord-Holland 
komt eraan
Op de Noord-Hollandse Natuur-
dag van 8 december 2012 zal de 
Vlinderatlas van Noord-Holland 
worden gepresenteerd en worden 
aangeboden. De afgelopen jaren 
heeft Klaas Kaag samen met vele 

vrijwilligers de vlinders van Noord-
Holland in kaart gebracht. In de 
atlas staan per soort de versprei-
dingsgegevens per kilometerhok, 
ecologie en vliegtijden. Tevens 
komen de verschillende regio’s 
en andere wetenswaardigheden 
ruim aan bod. Het boek wordt 
aantrekkelijk vormgegeven met 
vele afbeeldingen en foto’s. Het 
is een uitgave van Landschap 
Noord-Holland en de Vlinderstich-
ting. Het boek is te koop op de 
Noord-Hollandse Natuurdag en 
zal daarna via de webwinkel van 
Landschap Noord-Holland http://
www.landschapnoordholland.nl/
webwinkel en de Vlinderstichting te 
bestellen zijn.
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● Grote sterns. Foto: E. Boot.

● Duinparelmoervlinder. Foto: Bert Pijs.


