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Nieuwsflits

Recordaantallen zwarte zee-
eenden voor de kust van Texel
Kees Camphuysen en Frits Jan 
Maas tellen bijna dagelijks bij 
de Hoornderslag en Westerslag 
op Texel de zeevogels. In mei 
telden zijn recordaantallen zwarte 
zee-eenden. Op 5 mei werden 
er bijna 12.000 waargenomen bij 
de Westerslag en op 6 mei zelfs 
ruim 27.000. Kees Camphuysen 
telde op de Hoornderslag op 13 
mei 38.355 zwarte zee-eenden 
en 313 grote zee-eenden, op 14 
mei 36.389 zwarte en 1.028 grote 
zee-eenden en op 15 mei 31.130 
zwarte en 366 grote zee-eenden 
(zie www.trektellen.nl). Op 16 mei 
werden maar liefst 51.070 zwarte 
zee-eenden waargenomen. De 
voedselomstandigheden moeten 
bijzonder gunstig geweest zijn, 
omdat ook veel vogels ter plekke 
zaten. De laatste decennia zijn 
zwarte zee-eenden sterk afgeno-
men. De oorzaak daarvan is dat 

het stapelvoedsel -strandschelpen 
Spisula - door overbevissing van 
bodemwoelende visserij sterk is 
afgenomen. Waar de zwarte zee-
eenden bij Texel op foerageerden 
is niet duidelijk. Mogelijk foerageer-
den ze op zwaardscheden of een 
andere onbekende voedselbron, 
zoals borstelwormen (zagers, zee-
pieren). Bron: www.trektellen.nl en 
www.natuurbericht.nl

Zeldzame rietlandwimper-
zwam bij Kennemermeer
In het gebied rond het Kenne-
mermeer bij IJmuiden vond Theo 
Westra in mei een rietlandwimper-
zwam. Dit is een bijzonder, maar 
lastig te herkennen schijfzwamme-
tje. Dit zwammetje wijkt af van het 
gewone wimperzwammetje door-
dat, anders dan bij het gewone 
wimperzwammetje, de randharen 
wit waren en zowel kort als lang. 
Theo liet de zwammetjes micro-
scopisch nakijken en na nauw-
keurig onderzoek bleek het om de 
rietlandwimperzwam (Scutellinia 
umbrorum) te gaan. Een zeldzame 
en achteruitgaande soort, bekend 
van natte gebieden. 
Wie goed oplet, komt regelmatig 
kleine, vaak felgekleurde schijf-
zwammetjes tegen. Ze groeien 
op verrot hout, mest of gewoon 
op de grond; vaak op de staande 
randen van karrensporen. Veruit 
de bekendste soort is de gewone 
wimperzwam (Scutellinia scutel-
lata), een grotere soort, tot maxi-
maal een centimeter in diameter. 
De gewone wimperzwam komt 

voor op organisch materiaal, zoals 
verrot hout. Maar alle schijfjes 
en zeker de wimperzwammetjes 
moeten zorgvuldig microscopisch 
gecontroleerd worden, want er 
zijn in Nederland meer dan twintig 
moeilijk van elkaar te onderschei-
den soorten bekend, met bijna 
allemaal een oranjerode kleur. 
Bericht uitgegeven door de Neder-
landse Mycologische Vereniging 
op woensdag 5 juni 2013. www.
picturetrail.com/theowestra.

Weidevogelbalans
Sovon heeft in juni de weidevogel-
balans uitgebracht. De conclusie is 
dat de kenmerkende soorten van 
het boerenland als grutto, kievit, 
scholekster en veldleeuwerik sinds 
1990 een sterke achteruitgang 
laten zien. De laatste vijf jaar lijkt de 
trend voor enkele soorten ten posi-
tieve te veranderen. Grutto en kievit 
zijn in die periode licht toegenomen 
en tureluur en veldleeuwerik gaan 
niet meer zo hard achteruit.
Van een echte langjarige kentering 
in de ontwikkeling van de weide-
vogelstand is echter nog geen 
sprake. In het verleden is de ach-
teruitgang namelijk al eens eerder 
onderbroken door een korte ople-
ving. Toch geven deze gegevens 
hoop en het lijkt dat inspanningen 
van boeren om later te maaien en 
waterpeil op te zetten, zoals in de 
Bovenkerkerpolder en de Ronde 
Hoep, positief kunnen uitpakken 
voor de weidevogels. Meer lezen: 
www.kenniscentrumweidevogels.nl 
en www.sovon.nl.
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● Zwarte zee-eend. Foto: Alfred Berkhof.

●  Rietlandwimperzwam. 
Foto: Theo Westra.


