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Koele, droge en zonnige lente
De lente van 2015 is met een 
gemiddelde temperatuur van 9,2 
graden koel geweest. Vooral in mei 
was het kouder dan normaal met 
12,4 graden. Dat is ruim onder het 
gemiddelde van 13,1 graden. Maar 
de lente was ook zonnig en droog.
Het aantal dagen waarop het 20 
graden of warmer is, is beperkt 
gebleven tot 5 terwijl 14 normaal is. 
Alleen op 11 mei is het boven de 25 
graden geweest terwijl een gemid-
delde lente vier van deze zomerse 
dagen telt.
Door de hogedrukgebieden is de 
lente wel droog verlopen. Gemid-
deld is er 131 millimeter regen 
gevallen, minder dan het langjarig 
gemiddelde van 172 millimeter. Het 
droogst was het zoals gebruikelijk 
in het voorjaar aan de kust. 
Wat de effecten van dit weer op 
de natuur zijn geweest is nog niet 
exact bekend. Wel wordt een ver-
band gelegd met het slechte wei-
devogelseizoen. Er waren te weinig 
insecten beschikbaar en legsels 
konden snel te koud worden.
Hoewel het natte voorjaar van 2014 
leidde tot een goed orchideeënjaar 

Positief is het totale aantal paartjes 
dat in de Noord-Hollandse duinen 
werd gevonden. Met 57 paar is 
2015 een goed jaar. De broedresul-
taten zijn daarentegen mager.
De belangrijkste oorzaak voor de 
tegenvallende broedresultaten zit 
in de nesten die werden verlaten 
in de nestbouwfase, nog voor de 
bescherming met gaas in gang 
werd gezet. Dat waren er wel 20. 
Onduidelijk is waarom dit op grote 
schaal gebeurde. 
De tapuitenonderzoekers kennen 
dat verschijnsel in elk geval niet uit 

voorgaande onderzoeksjaren. 
Het plaatsen van gaas om de 
ingang van nesten blijkt een goede 
manier om te voorkomen dat nesten 
geplunderd worden, zo toonde 
onderzoek van stichting Bargerveen 
al eerder aan. Bij de 20 succesvolle 
nesten hield dat in elk geval de vos 
tegen. Helaas zijn er voor het eerst 
marterachtigen als predator van 
tapuiten verschenen, die zich van 
het gaas niets aantrekken. In totaal 
werden 6 nesten gepredeerd, waar-
schijnlijk door een Bunzing. Mar-
terachtigen hadden het dankzij de 

goede muizenstand vorig jaar nog 
makkelijk, maar moeten nu wellicht 
overschakelen op andere prooien, 
zoals de tapuit.
Bron: SOVON
Meer informatie
https://www.sovon.nl/nl/actueel/
nieuws/tapuiten-op-de-voet-gevolgd

Predatie weidevogels blijft 
hoog
In heel Noord-Holland, maar ook 
in de rest van Nederland en met 
name Friesland, is er dit seizoen veel 
predatie van weidevogels. Door het 
enorm goede muizenjaar van 2014 
hebben de kleine marterachtigen 
grote worpen jongen gehad en 
zijn er meer hermelijntjes, wezels, 
vossen en wellicht ook bunzings. 
Er is dus een piek aan grondpre-
datoren, terwijl de muizenstand 
navenant naar beneden zal gaan 
of al is gegaan. De marterachtigen 
moeten iets anders zien te vinden 
en helaas zijn dat regelmatig eieren 
van weidevogels. Van alle kanten 
komen berichten van grootscha-
lige predatie door deze, maar ook 
andere predatoren, zoals zwarte 
kraai en plaatselijk ook kauwen. In 
Noord Holland is tot nu toe 1 op de 
3 legsels verdwenen in de magen 
van predatoren. Bedenk daarbij wel  
dat weidevogelpopulaties af en toe 
zo’n slecht reproductiejaar hebben. 
Het laatste jaar met een relatief hoge 
predatie was in 2008. 
Bron: nieuwsbrief boerenlandvogels

lijkt dit droge voorjaar niet te leiden 
tot een slecht jaar voor orchideeën. 

2015 is een goed 
trekvlinderjaar
Het is tot dusver een mooi trek-
vlinderjaar en ook kolibrievlinders 
worden veel gemeld. Deze bijzon-
dere, overdag actieve nachtvlinder, 
die sprekend lijkt op een kolibrie, 
wordt overal aangetroffen, vooral 
in tuinen.
Net als de kolibrie staat de koli-
brievlinder stil voor bloemen om 
daar nectar uit te drinken. Alleen 
de vleugels bewegen razendsnel 
en de lange roltong wordt als rietje 
gebruikt om de nectar onder uit 
de bloem op te zuigen. Dit gaat 
vaak erg snel, de vlinder schiet van 
bloem tot bloem en is maar moeilijk 
goed te bekijken. De kolibrievlinder 
is een trekvlinder die ieder voorjaar 
vanuit Zuid-Europa deze kant op 
komt. De vlinders planten zich 
hier voort; in het najaar vliegen de 
meeste weer terug naar het zuiden. 
Vanaf 2003, toen we een buitenge-
woon warme zomer hadden, wordt 
de kolibrievlinder in Nederland 
jaarlijks regelmatig waargenomen.

Op https://youtu.be/88mTGEeF-kw 
is een leuk filmpje te zien van een 
foeragerende kolibrievlinder.
Bron: Natuurbericht.nl

Groene Academie van start
Vanaf nu zijn alle natuurcursussen 
in Noord-Holland op één website te 
vinden. De Groene Academie is het 
centrale loket waar vraag en aanbod 
van opleidingen in natuur en land-
schap samenkomen, voor natuur-
liefhebbers, actieve vrijwilligers en 
professionals.
De Groene Academie is een initiatief 
van de samenwerkende terreinbe-
herende en natuurorganisaties in 
Noord-Holland. Zij bundelen hun 
krachten om de Noord-Hollandse 
burger te betrekken bij het groen 
in hun directe leefomgeving. Vanuit 
deze visie is het idee ontstaan om 
het gezamenlijke aanbod op één 
plek te presenteren.
De website van de Groene Acade-
mie staat open voor alle organisaties 
en zelfstandige docenten met na-
tuurcursussen in Noord-Holland. Zo 
krijgt de natuurliefhebber toegang 
tot een veelzijdige en brede keuze.
Meer informatie: www.degroeneacade-
mie.nl of mail naar info@degroeneaca-
demie.nl.

Broedsucces tapuiten onder-
zocht
Sovon heeft dit voorjaar onderzoek 
gedaan naar tapuiten in de duinen 
tussen Callantsoog en Den Helder. 
Sovon voert het onderzoek uit in sa-
menwerking met Landschap Noord-
Holland. Er is onderzoek gedaan 
naar de lotgevallen van de nesten. 
Daarnaast zijn nesten zoveel moge-
lijk beschermd tegen vossenpredatie 
met behulp van gaas. Er werden 
57 paren gevonden, waarvan er tot 
nu toe slechts 20 nesten succesvol 
zijn. Er zijn in totaal 82 nestjongen 
aangetroffen die in goede conditie 
waren.

● Tureluurs. Foto: Piet Munsterman.

● Tapuit, vrouwtje. Foto: Piet Munsterman.
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