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Nieuwsflits

● Nestkast voor de tapuit. Foto: Myrthe Fonck.
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ningssoftware. Het eerste exem-
plaar werd 15 mei geplaatst in de 
Enge Wormer. Recente weten-
schappelijke publicaties tonen een 
alarmerende achteruitgang van de 
aantallen insecten in West-Europa 
en ook in Nederlandse natuurge-
bieden.
De automatische cameravallen 
zijn vollediger, efficiënter en 
goedkoper dan menselijke tellers. 
Dankzij het systeem is waarnemen 
op meerdere plaatsen tegelijk 
ook mogelijk. Met behulp van de 
software hoeven wetenschappers 
de insecten niet meer te vangen, 
wat veel tijd bespaart.

Tapuit en nestkasten: 
succesvol!
De tapuit heeft het moeilijk in de 
kalkrijke kustduinen. Verruiging, een 
tekort aan konijnenholen en predatie 
hebben er mede voor gezorgd dat 
er in het Noordhollands Duinreser-
vaat nog maar enkele broedparen 
over zijn. In een poging de nega-
tieve trend te keren heeft beheerder 
PWN in de winter van 2017-2018 
ongeveer 50 nestkasten ingegraven. 
Deze nestkasten zorgen voor extra 
nestgelegenheid en bieden optimale 
bescherming tegen predatie door 
de vos. In 2018 wisten de tapuiten 
de kasten nog niet te vinden, maar 
tot onze vreugde zijn dit broedsei-
zoen twee kasten bewoond. In de 
eerste kast zijn maar liefst zeven 
jongen uit het ei gekomen die al-
lemaal geringd zijn. Het vrouwtje 
van dit broedpaar is afkomstig van 
Texel, wat dus ook nieuw bloed 
betekent voor de populatie in het 
duinreservaat. In de tweede kast zijn 
zes eieren gelegd. We hopen dat de 
jongen succesvol worden groot-
gebracht en een eerste bijdrage 
kunnen leveren aan het herstel van 
deze bijzondere broedvogel.

Lichtgevende worm, een 
nieuwe Nederlandse soort
Wormen horen niet direct tot de 
spectaculaire duinnatuur. Toch 
is de volgende waarneming het 
vermelden waard. Op zaterdag 
27 oktober 2018 werd de ‘Nacht 
van de Nacht’ georganiseerd, een 
jaarlijks evenement om aandacht te 
vragen voor de natuurlijke duister-
nis. In dat kader vond ook op Texel 
een nachtexcursie plaats. Onder 
leiding van duinconsulent Adriaan 
Dijksen werd langs de Mokbaai naar 
de Horsmeertjes gewandeld. Langs 
een smal paadje zagen enkele 
deelnemers plots, op de grond, 
enkele kleine lichtjes. Waar kwam 
dat vandaan? Werd dat licht door 
een diertje gemaakt? Met enige 
moeite werd een klein dun wormpje 
gevonden van zo’n 2 cm lengte. Het 
aanvankelijke raadsel werd opgelost 
nadat er enkele konden worden ver-
zameld en bekeken door deskun-
dige Ton van Haaren: Microscolex 

phosphoreus, de fosforworm. De 
eerste vondst voor ons land! Wel 
een exoot uit Zuid-Amerika die 
door de plantenhandel wereldwijd 
verspreid is geraakt. (Info van Adri-
aan en Sytske Dijksen).

Onderzoek insectenval
De provincie Noord-Holland heeft 
op verschillende plaatsen de insec-
ten laten onderzoeken met de door 
Naturalis gelanceerde speciale 
cameravallen. Deze cameravallen 
staan 24 uur per dag aan om in 
beeld te brengen hoeveel en welke 
insecten er in bepaalde gebieden 
leven en zijn uitgerust met herken-


