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Nieuwsflits

Honingorchis na 15 jaar terug 
aan de Hollandse kust
Na 15 jaar afwezigheid is deze 
zomer de honingorchis terug in de 
Noord-Hollandse vastelandsdui-
nen. De vondst werd gedaan op 
het Kennemerstrand, een jonge 
duinvallei in Zuid-Kennemerland. 
De afgelopen jaren was deze soort 
alleen nog bekend van Lauwers-
oog. De honingorchis blijft dus 
in Nederland een zeer zeldzame 
soort.
De honingorchis (Herminium 
monorchis) werd in de duinen van 
Zuid-Kennemerland voor de laatste 
keer in 1999 gevonden. Ook in 
het Noordhollands Duinreservaat 
verdween de soort rond die tijd. Ze 
werd daarna niet meer in de dui-
nen aangetroffen. Sterker nog, de 
honingorchis werd de laatste jaren 
in Nederland alleen nog gevonden 
bij Lauwersoog. 
De eerste vondsten werden eind 
juni gedaan en na een uitgebrei-

dere zoektocht liep het totaal in de 
loop van juli op tot 21 bloeiende 
planten. Bovendien werden tijdens 
een nauwkeurige inspectie in de 
buurt van bloeiende planten nog 
eens 13 rozetjes gevonden. Gezien 
de wijde verspreiding over het 
gebied zal de soort zich al enkele 
jaren geleden hebben gevestigd 
maar is onopgemerkt gebleven. De 
kleine rozetten en bloemstengels 
zijn, als je er niet op bedacht bent, 
erg lastig te vinden in de vegetatie.
Werkgroep Europese Orchideeën 

Zeldzame broedvogels in Duin 
en Kruidberg
Deze zomer heeft een paartje 
grauwe klauwieren gebroed in 
open duingebied in een meidoorn 

en een paartje bijeneters heeft 
genesteld in de steile rand van een 
duinmeertje. Begin juni werden 
een mannetje en een vrouwtje 
grauwe klauwier ontdekt in Duin en 
Kruidberg. De grauwe klauwier is 
een karakteristieke soort voor het 
open duin. Het laatste broedgeval 
van grauwe klauwieren in Duin en 
Kruidberg dateerde uit 1978. Begin 
augustus werd het vogelechtpaar 
vaak gespot bij het voeren van hun 
(twee) jongen. Half juni werden 
twee bijeneters gezien. Later in juni 
zag een onderzoeker de bijeneters 
een nestgang graven in een steile 
rand langs een duinmeer. Later in 
augustus bleek dat de nestgang 
door een vos was ondergraven 
en dat de aanwezige jonge vogels 
door een vos waren opgegeten.

Plaatstrouwe tapuit maakt 
bescherming lastig
Tapuiten blijken bijzonder plaats-
trouw en dat maakt de kleine 
resterende tapuitpopulaties zoals 
die in de Noorduinen extra kwets-
baar. Per resterende populatie zijn 
specifieke maatregelen nodig om 
het voortbestaan van deze ernstig 
bedreigde vogelsoort in Nederland 
veilig te stellen.
Afgelopen jaar luidde Vogelbe-
scherming Nederland de noodklok 
voor de tapuit met een themadag 
voor beheerders, beschermers 
en onderzoekers en een bro-
chure over de bescherming van de 
tapuit. In Ibis, een internationaal 
wetenschappelijk vogeltijdschrift, 
presenteren Stichting Bargerveen 
en Sovon Vogelonderzoek Neder-
land nu belangrijke resultaten van 
jarenlang onderzoek aan de tapuit, 
een onderzoek dat deels werd gefi-
nancierd door Vogelbescherming 
Nederland. Verder lezen: Oosten, 
H. H. van, C. van Turnhout, C. A. 
Hallmann, F. Majoor, M. Roodber-
gen, H. Schekkerman, R. Versluijs, 
S. Waasdorp & H. Siepel. 2014. 
Site-specific dynamics in remnant 
populations of Northern Wheatears 
Oenanthe oenanthe in the Nether-
lands. On line verschenen: Ibis, 
doi: 10.1111/ibi.12205
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●  Grauwe klauwier. Foto: Piet Munsterman.

●  Bijeneters.                  
Tekening: Jos Zwarts.

●  Honingorchis. Foto: 
Gerrit Welgraven.


