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Twee nieuwe mossen voor 
Nederland
Henk Siebel van mossenwerkgroep 
BLWG ontdekte het kalkpurper-
steeltje en schaduwdubbeltandmos 
aan de rand van het Tata Steel 
industrieterrein in Velsen. Op een 
onooglijk parkeerterrein vol slakken 
en ander bedrijfsafval groeit de eer-
ste, terwijl mos nummer twee mas-
saal tegen de muur van een stalen 
loods is gevonden. Op en rond 
oude industrieterreinen komen vaak 
bijzondere planten en dieren voor, 
omdat het landschap daar heel 
anders is dan in natuurgebieden 
of op het platteland (zie ook http://
www.natuurbericht.nl/?id=13248 
en http://www.blwg.nl/).

Vlindermeetnet viert zijn 25ste 
verjaardag
25 jaar lang trokken vele honderden 
vrijwilligers er wekelijks op uit om 
vlinders te tellen op hun routes en 
telplots. Dankzij die tellingen weten 
we precies wat er gebeurd is met 
de vlinders sinds 1990. Bij de start 
van het Landelijk Meetnet Vlinders 
in 1990 dachten we dat de vlinder-
stand in Nederland zijn dieptepunt 
had bereikt. Terugkijkend constate-
ren we dat 1990 niet het dieptepunt 
was. De vlinderstand bleek nog fors 

achteruit te kunnen en pas rond 
de eeuwwisseling stopte de vrije 
val. Maar de stand van 1990 is nog 
lang niet bereikt, laat staan die van 
daarvoor. Meer lezen http://www.
vlindernet.nl/doc/25_jaar_meet-
net_vlinders_-_web.pdf.

Vogelwerkgroep Zuid-Ken-
nemerland blokkeert jacht op 
smienten
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemer-
land heeft een bezwaarprocedure 
tegen de provincie Noord-Holland 
tegen de afschot van smienten 
gewonnen. De provincie heeft 
toegezegd de komende vijf jaar in 
Zuid-Kennemerland geen onthef-
fingen te verstrekken voor het 
afschieten van smienten. 
Afgelopen voorjaar stemden Gede-
puteerde Staten in met het nieuwe 
Faunabeheerplan Algemene Soor-
ten 2014-2018. Daarin is onder 
meer voorgesteld een ontheffing 
te verlenen voor het verbod op het 
schieten van smienten. Die onthef-
fing betrof de hele provincie Noord-
Holland, omdat deze vogels overal 
teveel schade zouden aanrichten 
door het vreten van gewassen en 
gras. Die schade moet aangetoond 
worden en die is voor de regio 
Kennemerland niet aangetoond, 
zodat de jacht op de smient is 
gestopt (info Jan Kuys).

Vroeg broedende aalscholvers
Meestal beginnen aalscholvers pas 
vanaf eind februari aan de eileg. 
Maar met de zachte temperaturen 
van deze winter startten ze in som-
mige kolonies zelfs al rond de jaar-
wisseling. Arend de Jong meldde 
op 15 maart al bijna vliegvlugge 
jongen in de kolonie van Botshol. 
Vermoedelijk hebben aalscholvers 
het afgelopen decennium hun eileg 
vervroegd, maar zeker weten we 
dat niet.
Eind december meldde Arend de 
Jong dat er al 70 nesten bezet 
waren in de Botshol. Dat is extreem 
vroeg. Ook van de Vooroever bij 

Andijk kwam het bericht dat de 
vogels er erg vroeg zijn gaan broe-
den. Mennobart van Eerden be-
aamt dat er in sommige kolonies 
extreem vroeg aan het broedsei-
zoen is begonnen. Hij zag op de 
Vooroever al op 24 december co-
pulaties en begin maart waren er 
al veel jongen van vier weken oud. 
Normaal gesproken beginnen 
Aalscholvers op z’n vroegst eind 
februari, begin maart met de eileg. 
Het risico van ‘s winters broeden 
is dat legsels kapotvriezen. Dat 
gebeurde bijvoorbeeld in 2005 en 
2012 (SOVON nieuws).
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Kasten in soorten
Vleermuiskasten verschijnen in 
steeds meer vormen en maten en 
van verschillende materialen. Dus 
wat moet je aanschaffen als je gaat 
compenseren? Het antwoord is ook 
onder vleermuisonderzoekers nog 
niet bekend. De experts zijn van 
mening dat je een verblijfplaats niet 
kan compenseren met een kast. Een 
kast levert immers niet hetzelfde 
microklimaat als een boomholte of 
spouwmuur.
Maar niet elke vleermuis heeft 
een boomholte nodig. Er zijn ook 
vleermuizen, zoals de ruige dwerg-
vleermuis, die genoegen nemen 
met losse schors als verblijfplaats. 
Kasten van hout of houtbeton heb-
ben ongeveer hetzelfde microklimaat 
als losse schors. Voor deze soort lijkt 
compensatie goed te werken.

ruige dwergvleermuizen geteld in 
24 kasten, verdeeld over Zuider-
meer en Egboetswater. In Wognum 
zijn geen vleermuizen in de kasten 
aangetroffen. De reden daarvan is 
niet duidelijk. 
Uit het onderzoek blijkt ook dat de 
richting van de kast niet uit maakt 
voor het gebruik of het aantal 
vleermuizen dat er in de kast wordt 
aangetroffen (zie figuur 1). 

In 2014 zijn vanaf april bijna 
maandelijks controles uitgevoerd. 
Deze tellingen geven inzicht in de 

presentie van de ruige dwergvleer-
muis in de onderzoeksperiode (zie 
figuur 2). Of de dieren in de kasten 
hebben overwinterd is onduidelijk. 
De toename van de aantallen in het 
voorjaar heeft te maken met de mi-
gratie terug naar Oost Europa. Het 
verloop van het aantal dieren geeft 
duidelijk aan dat er na die periode 
vrijwel geen ruige dwergvleermui-
zen in Noord-Holland aanwezig 
zijn. Ze verblijven dan in Polen, 
Estland, Letland en Litouwen, waar 
de vrouwtjes grote kraamkolonies 
vormen. Alleen enkele mannetjes 
blijven in juli en augustus in Noord-
Holland overzomeren. In augustus 
beginnen de aantallen hier weer toe 
te nemen. 

Conclusie
De vrijwilligers zijn enthousiast 
geworden door de hoge aantallen 
vleermuizen in de kasten en de 
goede ondersteuning van HHNK 
en LNH. Enkele van de vrijwilli-
gers zijn gestart zonder veel kennis 
over vleermuizen. Na twee jaar 
heeft iedereen voldoende ervaring 
opgedaan om de monitoring voort 
te zetten. Begeleiding is wel nodig 
waar het gaat om de herkenning van 
soorten.
De compensatie lijkt op de meeste 
locaties te voldoen. De verblijf-
plaatsen van de ruige dwergvleer-
muis zijn bijna allemaal gecom-
penseerd (zie tabel 2). Alleen in 
Wognum hebben de ruige dwerg-
vleermuizen de kasten niet bezet. 
Voor de gewone dwergvleermuis 
is het paarverblijf in Egboetswater 
het eerste jaar wel maar in 2014 

● Figuur 2. Het aantal vleermuizen per controleronde in de vleermuiskasten.

●  Vleermuiskast model 
Boshamer. 

niet meer gecompenseerd. Ook het 
zomerverblijf in Zuidermeer is niet 
gecompenseerd. De gewone dwerg-
vleermuis is minder opportunistisch 
in het kiezen van verblijfplaatsen 
dan de ruige dwergvleermuis. De 
gewone dwergvleermuis is een 
gebouwbewoner en wordt daarom 
minder vaak in de kasten  aange-
troffen.

Wij willen hierbij alle vrijwil-
ligers bedanken die de afgelopen 
jaren hebben meegewerkt met het 
onderzoek.
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●  Aalscholvers. Foto: Jan van der 
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●  Boven: Kalkpurpersteeltje.         
Onder: Schaduwdubbeltandmos. 
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●  Smienten. Foto: Piet Munsterman.


