
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 13 2 ● 2014

Sponsor uw favoriete plant! 

En ontvang gratis een prachtige atlas!

De Noord-Hollandse flora-atlas
U kunt vanaf november genieten van floragegevens van zo’n 
320 verschillende plantensoorten. Beschrijvingen, afbeeldingen 
en verspreiding van de soorten zijn te vinden in een prachtig 
vormgegeven flora-atlas van Noord-Holland. Alle gegevens zijn 
verzameld door vele vrijwilligers. Landschap Noord-Holland 
financiert een deel van de uitgave zelf. Voor het overige deel 
zoekt de stichting nog sponsors.

Sponsoren
Heeft u hart voor bloemen en planten? Wilt u meewerken aan de 
totstandkoming van een bijzondere flora-atlas? En vindt u het leuk 
uw naam terug te zien bij uw favoriete soort in de atlas? Doe dan 
mee aan de sponsoractie van Landschap Noord-Holland. 

Hoe het werkt?
Kies uw favoriete soort op de website www.landschapnoordhol-
land.nl/flora-atlas. Daar is een lijst van 320 soorten beschikbaar. 
Particulieren sponsoren voor €100. Bedrijven en organisaties doen 
mee voor €500. Uw logo wordt dan vermeld op de website en in 
de flora-atlas. Betalen kan direct online. Particulieren ontvangen in 
november één exemplaar van de atlas. Bedrijven en organisaties 
ontvangen twee exemplaren van de atlas.

Voorintekenen?
Wilt u niet meedoen aan de sponsoractie, maar wel alvast de atlas 
bestellen? Vanaf nu kan dat via de webwinkel van Landschap 
Noord-Holland. Voorinschrijven kan tot 22 november aanstaande. 
De atlas kost €25. U bestelt en betaalt de atlas nu en u ontvangt 
de uitgave in november. Tijdens de Noord-Hollandse Natuurdag op 
22 november is de atlas ook voor €25 te koop. Na 22 november 
betaalt u €29,95.
Voorinschrijven kan via www.landschapnoordholland.nl/webwinkel.
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Sterzegge

Carex echinata

niet of beperkt onderzocht  Niet of beperkt onderzocht

Cyperaceae  
Carex echinata  
Sterzegge  
52 kilometerhokken 
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Verspreiding

Toelichting bij de verspreidingskaarten op de DVD
•  Om een actueel beeld te geven hebben we de verspreidingskaarten gemaakt op basis van 

alle waarnemingen uit de periode 1996-2011. Groeiplaatsen die mogelijk in die periode 
zijn verdwenen staan nog steeds op kaart. 

•  Alle waarnemingen zijn weergegeven op het niveau van kilometerhokken. 
•  Voor de nomenclatuur en de taxonomische indeling van soorten, ondersoorten en variëtei-

ten is zoveel mogelijk de 23e druk van de Heukels’ Flora van Nederland gevolgd. 
•  De volgorde van de verspreidingskaarten op de DVD gaat uit van de fylogenetische stam-

boom van de plantenfamilies. De soorten zijn alfabetisch geordend binnen de families.
•  Soorten waarvan het verspreidingsbeeld op kaart onvolledig is zijn gemarkeerd met ★.
•  Kilometerhokken die niet of beperkt zijn onderzocht zijn op iedere kaart aangegeven. 
•  Alle gevalideerde waarnemingen zijn behouden, ook die buiten het natuurlijke versprei-

dingsgebied van een soort vallen. In veel gevallen gaat het om bewuste of onbewuste 
introducties: verwildering vanuit tuinen en ingezaaide of aangeplante exemplaren. Op 
kaarten waar dit mogelijk het geval is staat de soortsnaam gemarkeerd met ◆.
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Nieuwsflits

Eekhoorns in het 
Amsterdamse Bos
2014 is het jaar van de eekhoorn. 
Het Amsterdamse Bos en Land-
schap Noord-Holland hebben de 
handen in een geslagen om samen 
met vrijwilligers het Amsterdamse 
Bos op eekhoorns te onderzoeken. 
Op vier dagen in februari en maart 
zijn met vrijwilligers alle nesten 
van eekhoorns in kaart gebracht. 
De resultaten geven aan dat de 
aantallen eekhoorns sterk achteruit 
zijn gegaan. De precieze analyse 
moet nog worden gemaakt. Ook 
uit andere gebieden, zoals de 
Amsterdamse Waterleidingduinen 
komen geluiden dat de soort sterk 
achteruit is gegaan.

Bekijk de poten van grote 
sterns!!
Tussen 2009 en 2013 heeft een 
kleine groep vrijwilligers in twee 
kolonies in de Delta bijna duizend, 
vooral juveniele grote sterns van 
een kleurring voorzien. Dit onder-
zoek is een samenwerkingsver-
band tussen de Vogelringgroep 
Delta, Bureau Waardenburg 
(Culemborg) en het Instituut voor 
Natuur- en Bos Onderzoek (INBO 
– Brussel). Hoofddoel van dit 
onderzoek is antwoorden te vinden 

op de vraag in welke kolonies 
deze vogels zich als adulten gaan 
vestigen. Daarbij zijn de hamvra-
gen vanuit de populatiedynamica: 
hoe plaatstrouw zijn juvenielen en 
adulte sterns en wat is op de lange 
termijn hun overleving. Daarnaast 
willen we ook erg graag weten 
van welke tussenstopgebieden ze 
tijdens de trek gebruik maken en 
waar ze overwinteren.
Tot nu toe zijn al waarnemingen bij 
ons binnengekomen met een geo-
grafische spreiding van Schotland 
tot in Namibië, maar we hopen na-
tuurlijk op nog veel meer informa-
tie. Uit het onderzoek blijkt dat veel 
van de grote sterns uit de Delta 
met name na het broedseizoen 
eerst naar het noorden gaan en 
onder andere gebruik maken van 
de Noord-Hollandse kust en de 
broedkolonies van Texel. Wij willen 
dan ook alle vogelwaarnemers in 
Noord Holland oproepen om alle 
pootjes af te kijken en afgelezen 

ringnummers door te geven aan 
pim.wolf@gmail.com , eventueel 
voorzien van een foto. De ringen 
zijn blauw of wit van kleur, begin-
nen altijd met een ‘N’, en daarna 
zijn cijfers en letters mogelijk. 
Omdat we geïnteresseerd zijn in de 
overleving van de grote sterns is 
elke waarneming heel veel waard.

Meer grote zilverreigers dan 
blauwe reigers in januari
In het weekend van 18 en 19 
januari was de jaarlijkse midwin-
tertelling door Sovon georgani-
seerd. Op tien blauwe reigers krijg 
je tegenwoordig zeker zes grote 
zilverreigers te zien. Witte reigers 
in een groen weidelandschap: een 
steeds vertrouwder beeld. De grote 
zilverreiger is een van de opval-
lende soorten van de midwinter-
telling. Ieder jaar worden er meer 
geteld. Uit de voorlopige resultaten 
blijkt dat de grote zilverreiger de 
blauwe reiger inmiddels naar de 
kroon steekt. Verspreid door het 
hele land zijn de opvallende, witte 
reigers te zien. Een recent versche-
nen artikel laat zien dat Nederland 
een populair overwinteringsgebied 
is voor deze reigers. Er overwinte-
ren tegenwoordig 2.300 tot 2.800 
exemplaren en het zou kunnen dat 
hun aantal tijdens de midwintertel-
ling nog hoger lag. 
Meer lezen: Łukasz Ławicki, The 
Great White Egret in Europe: 
population increase and range ex-
pansion since 1980 https://www.
sovon.nl/nl/actueel/nieuws/grote-
zilverreiger-europa-en-nederland.
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Er is de afgelopen twintig jaar heel 
wat veranderd in de Noord-Holland-
se zoogdierwereld, zoals bijvoorbeeld 
de opmars van de boommarter en 
huisspitsmuis. In de Noord-Hollandse 
zoogdieratlas komen alle soorten aan 
bod in interessante beschrijvingen, 
prachtige foto’s en kaartjes die aan-
geven waar de soort is gezien. Sa-
men met wetenswaardigheden over 
historie, landschap, onderzoeksme-
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thoden en beheer en bescherming, 
is dit een gevarieerd boek voor zowel 
de beginnende zoogdierliefhebber 
als de geoefende expert of beleids-
maker.
De Noord-Hollandse zoogdieratlas 
komt tot stand dankzij duizenden vrij-
willigers. Zij hebben alle beschikbare 
gegevens verzameld. Landschap 
Noord-Holland brengt de zoogdie-
renatlas uit in samenwerking met de 

Noord-Hollandse Zoogdierstudie-
groep (NOZOS). Met andere natuur-
organisaties nemen zij een deel van 
de financiering op zich, maar dat is 
nog niet genoeg. 

Sponsor uw favoriete zoogdier
Voor de overige financiering van de 
atlas zoekt Landschap Noord-Hol-
land sponsors. Heeft u een favoriet 
zoogdier? Wilt u meewerken aan 
de totstandkoming van een bijzon-
dere atlas? En vindt u het leuk uw 
naam terug te vinden bij uw favoriete 
soort in de atlas? Sponsor dan uw 
favoriete zoogdier. Dat kan voor par-
ticulieren vanaf €75 euro per soort. 
Bedrijven en verenigingen kunnen 
voor €500 een zoogdier sponsoren. 
Het sponsorbedrag kunt u in overleg 
met Landschap Noord-Holland vast-
stellen evenals vermelding van uw 
bedrijfslogo in de atlas. Alle sponsors 
ontvangen in november een gratis 
exemplaar van het boek. Kijk voor 
meer informatie op: www.landschap-
noordholland.nl/zoogdierenatlas 
of neem contact op met Dorien 
Hoogeboom (projectleider) via e-mail: 
d.hoogeboom@landschapnoordhol-
land.nl.

Voorinschrijven
Voorinschrijven voor de atlas kan 
vanaf nu. Wilt u niet meedoen aan 
de sponsoractie, maar wel alvast 
de atlas bestellen? Dat kan via de 
webwinkel van Landschap Noord-
Holland. Voorinschrijven kan tot 22 
november aanstaande. De atlas kost 
€20. U bestelt en betaalt de atlas nu 
en u ontvangt de uitgave in novem-
ber. Tijdens de Noord-Hollandse 
Natuurdag op 22 november is de 
atlas ook voor €20 te koop. Na 22 
november betaalt u €25. Voorin-
schrijven kan via www. landschap-
noordholland.nl/webwinkel

En ontvang gratis een prachtige atlas!

Sponsor uw favoriete zoogdier! 

● Rode eekhoorn. Foto: Bert Pijs

●  Grote sterns. 
Foto's: Pim Wolf. 

●  Boven: detail  
van ringnummer 
op de poten. 


