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Kluut wit T00
Op 12 juli 1995 ringde Norman 
van Swelm in de bezinkingsbas-
sins van het Slufterdepot op de 
Maasvlakte een jonge kluut met 
wit T00. Pas op 8 juli 2013 dook 
deze kluut weer op en wel in de 
Jewelpolder in Callantsoog. De 
volgende aflezing was opnieuw in 
de Jewelpolder op 28 april 2014.
Op 10 mei 2017 constateerden 
boswachter Tim Zutt en Sovon-
onderzoeker Frank Majoor dat er 
door deze inmiddels 22 jaar oude 
kluut met zijn partner gebroed 
werd in het nieuwe natuuront-
wikkelingsgebied Zandpolder 3 
tussen Groote Keeten en Cal-
lantsoog. Nadat de jongen uit het 
ei waren gekropen, verhuisde het 
gezin naar het naastgelegen na-
tuurgebied Nollen van Abbestede. 
Daar werden in ieder geval twee 
jongen vliegvlug.
Het was overigens mede door het 
plaatsen van een zoogdierraster 
een zeer succesvol broedseizoen 
in de Zandpolder 3. Zo werden er 
maar liefst 19 nesten van kluten 
geteld, waaronder het paartje op 
de foto, dat zes pullen wist groot 
te brengen! Mogelijk niet alle zes 
zelf uitgebroed. Ook de aanwezig-
heid van 210 paar visdieven is het 
vermelden waard.

Exotische compostcollybia nu 
ook in de duinen
Op 23 augustus werden er op 
twee verschillende locaties langs 
een fietspad in de duinen bij 
Bergen compostcollybia’s aange-
troffen. De compostcollybia is een 
exoot die voor het eerst in 1992 
in Nederland werd gevonden. Het 
gaat deze soort flink voor de wind, 
want in het oosten en zuiden van 
ons land is ze inmiddels bekend 
van 33 atlasblokken. Nu is de eer-
ste vondst in het westen een feit. 
De compostcollybia is van oor-
sprong een exoot die zich sinds de 
eerste vondst in 1992 behoorlijk 
heeft uitgebreid. Toen was Neder-
land het eerste land met deze soort 
in Europa. De compostcollybia 
is waarschijnlijk afkomstig uit het 
oosten van Noord-Amerika. Het is 
niet bekend op wat voor manier ze 
in Nederland terecht is gekomen. 
In Noord-Amerika is ze gemeld 
van rottend hout, houtsnippers 
en begraven hout in grasvelden. 
Compostcollybia’s zijn ook bekend 
van Oost-Azië en Centraal-Afrika 
en zijn gerapporteerd uit Hawaï en 
Nieuw-Zeeland. In Europa komen 
ze tegenwoordig zeldzaam maar 
wijdverbreid voor. Er zijn vondsten 
bekend uit Duitsland, Oostenrijk, 
Tsjechië, Frankrijk, Italië, Spanje 
(Catalonië) en Zwitserland. 
Bericht van Martijn Oud.

Wat heb ik op de foto?
Wat voor insect heb ik nu toch 
gezien? Een foto gemaakt van een 
insect of nachtvlinder maar geen 
idee wat het is. Gelukkig is daar 
nu een app voor: Obsidentify. Met 
deze (nu alleen nog voor Android) 
bètaversie van de app kunt u al 
een aantal soortgroepen op naam 
brengen. Doel van de bèta is om 
de herkenning van de opgenomen 
soortgroepen te onderzoeken, het 
gebruiksgemak van de app te be-
palen en fouten op te sporen. Het 
uiteindelijke doel is om een versie 
te maken die binnenkort naar 
buiten gebracht kan worden. Meer 
info op waarneming.nl.
Bron: waarneming.nl

●  Compostcollybia, Gymnopus 
luxurians. Foto: Martijn Oud.

●  Kluut met jongen. Foto: Tim Zutt.

Nieuwsflits


