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Nieuwsflits
Meervleermuizen geteld 
Op vrijdag 20 juni hebben vrijwilli-
gers op diverse plaatsen in Noord-
Holland meervleermuizen geteld. 
De vrouwtjes van meervleermuizen 
vormen in die tijd kraamkolonies 
die zich veelal in rijtjeshuizen bevin-
den. Waren de kolonies in de jaren 
negentig goed in beeld, daarna is 
daar de klad ingekomen. De laatste 
jaren proberen de vrijwilligers de 
kolonies weer te ontdekken door in 
ieder geval bij de oude adressen te 
controleren of daar in de avond-
schemering vleermuizen uitvlie-
gen. Het kan gaan om zeer grote 
kolonies. Zo werden in Oostzaan 
maar liefst 503 beesten geteld. In 
Avenhorn en Holysloot werden de 
kolonies opnieuw gevonden en 
135 en 107 uitvliegers geteld. Door 
de kolonies jaarlijks te tellen krijgen 
we een beter beeld van het wel en 
wee van deze soort. In een van de 
komende nummers zal in Tussen 
Duin en Dijk een artikel hierover 
verschijnen. 

Noodklok grote karekiet
Het is alarmcode rood voor de 
grote karekiet in Nederland. De 
laatste jaren laat de soort een ge-
stage achteruitgang zien. Werd het 
aantal broedparen vorig jaar nog 
tussen de 150 en 175 geschat, nu 
zijn er aanwijzingen dat de soort 
ternauwernood boven de 100 paar 
uitkomt.
Sovon heeft onlangs de resulta-
ten van verschillende vrijwillige 
tellers naast elkaar gelegd en 
kwam tot een verdrietige optel-
som. Sinds 2001 is de stand in 
belangrijke resterende bolwerken 
in Noordwest-Overijssel met 50% 
afgenomen (van 100 naar 51 paar). 
Op de Loosdrechtse Plassen, 
belangrijk broedgebied, was de 
soort lange tijd stabiel met tussen 
de 25 en 30 territoria. In 2013 
zakte dat aantal naar elf; wellicht 
een gevolg van het late en koude 
voorjaar waardoor het riet slecht 
groeide. Maar ook dit jaar stokt 
de teller bij dertien grote karekie-
tenterritoria. Er lijkt dus meer aan 
de hand te zijn. De snelle afname 
van de laatste twee jaar zou wel 

eens mede veroorzaakt kunnen 
worden in overwinteringsgebieden 
of tijdens de trek. Het is hopen op 
goede broedseizoenen in Neder-
land, zodat deze Rode Lijstsoort uit 
dit nieuwe dal kan krabbelen; maar 
het wordt steeds onzekerder of 
dat gaat lukken. Daarvoor moeten 
we in ieder geval zuinig zijn op oud 
riet. Overgenomen uit Natuurbe-
richt. 

Nieuw: Fotogids zweefvliegen, 
helemaal gratis! 
Op waarneming.nl verschijnen 
steeds meer determinatiewer-
ken met prachtige foto’s. Zo is 
er nu een Fotogids Zweefvliegen 
verschenen, samengesteld door 
André Schulten, waarin meer dan 
300 soorten zijn beschreven. De 

gids is gratis te downloaden op: 
http://waarneming.nl/download/
fotogids_Syrphidae.pdf 

De gids is interactief. Hij opent met 
een register met alle namen van 
de beschreven soorten. Klik op 
een naam en je komt op de pagina 
waar de soort beschreven wordt. 
Na het register volgt een pagina 
waar aan de hand van duidelijke 
afbeeldingen de ‘topografie’ en de 
daarbij gehanteerde terminologie 
uit de doeken gedaan wordt. Een 
uitgebreide determinatietabel tot 
op het niveau van genera helpt 
vervolgens om het juiste geslacht 
van een soort te vinden. Op de 
betreffende pagina volgen dan 
messcherpe foto’s en beschrijvin-
gen van de verschillende soorten.
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● Watervleermuis tussen wortels. Foto: Bert Stam.


