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Grote pijlstormvogel onzeker
Op zaterdag 2 maart 2019 deed Anko Fokkens 
een spectaculaire vondst: het karkas van een 
pijlstormvogel langs de waddenkust bij Ternaard. 
De waarneming was vergezeld van foto’s die al snel 
voor opwinding zorgden. In een reactie op de vondst 
stelde Marnix Jonker, een van de admins van de 
site Waarneming.nl, dat het mogelijk om een Grote 
pijlstormvogel kon gaan. Door de aanwezigheid 
van wit op de bovenstaartdekveren werd Noordse 
Pijlstormvogel met zekerheid uitgesloten. Helaas had 
de waarnemer geen maten van de vogel genomen en 
was het karkas ook niet verzameld. De waarneming 
werd dezelfde dag online gezet. Op maandagochtend 
is Jeroen Breidenbach naar Ternaard gegaan in een 
poging het karkas op te halen en af te geven bij het 
Natuurmuseum Fryslân. Helaas was er geen vogellijk 
meer te vinden. Mogelijk heeft een verzamelaar het 
karkas meegenomen of is een roofdier met de (niet 
zo verse) resten aan de haal gegaan. Daardoor gaat 
deze vondst als een onzekere Grote pijlstormvogel de 
boeken in.

Van Wad tot Woud: nieuws uit de Friese natuur

Merel Zweemer 

De Grote pijlstormvogel is een broedvogel van Tristan 
da Cunha, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan 
op het zuidelijk halfrond, tussen Argentinië en Zuid-
Afrika. Na het broedseizoen vliegen de vogels langs de 
Amerikaanse oostkust noordwaarts en bereiken tussen 
juli en oktober de Europese kustwateren, waarna 
de vogels weer zuidwaarts vliegen. In Nederland 
is de Grote pijlstormvogel zeer zeldzaam, langs 
de Britse en Ierse kust wordt de vogel wel jaarlijks 
waargenomen. In Fryslân zijn vier meldingen bekend. 
De eerste betreft een waarneming van augustus 1980 
langs Schiermonnikoog, helaas niet gedocumenteerd, 
maar de waarnemer was wel zeker van de soort. De 
tweede betreft een langs Ameland vliegende vogel 
waarvan een filmpje is gemaakt. Deze waarneming, 
van januari 2007, is geaccepteerd als zijnde een Grote 
pijlstormvogel. Een derde waarneming wederom langs 
Ameland in september 2007 is niet gedocumenteerd 
en blijft op onzeker staan. De vondst gedaan door 
Anko Fokkens kan worden toegevoegd aan de lijst van 
onzekere waarnemingen van de mysterieuze Grote 
pijlstormvogel langs onze Friese kust. 

Ditmaal met bijdragen van Jeroen Breidenbach, Arno Niehof, Harrie Bosma en Remco Ploeg. Heeft 
u ook eens een bijzondere waarneming gedaan? Uniek dierengedrag waargenomen? Een zeldzame 
soort ontdekt? Laat het weten via mzweemer@gmail.com en deel uw nieuws met de andere lezers  
van Twirre!

Figuur 1. Familie Otters in de Grote Wielen, 19 januari 2019 (foto Arno Niehof).
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Figuur 2. Kroontjeskruid is een algemene plant, Leeuwarden 
25 december 2018 (foto Merel Zweemer).

Otters in Grote Wielen
Begin dit jaar op 19 januari trof Arno Niehof een 
drietal Otters aan in de Grote Wielen. Op zich niet 
heel bijzonder; het is immers al langere tijd bekend 
dat er Otters in de Grote Wielen leven. Wat het wel 
bijzonder maakte was tweeledig. Ten eerste ging 
het om een moeder met twee jongen en ten tweede 
zaten de dieren langere tijd op dezelfde plek. De 
waarneming werd namelijk gedaan aan het begin van 
de vorstperiode en elke opvolgende dag lag er meer ijs 
op de locatie. De Otters hielden zich aan de rand van 
een rietveld op en bleven gebruik maken van een wak 
onder overhangende takken. Hoewel de takken het 
moeilijk maakten om de dieren goed te zien, bleven 
ze actief op de locatie. Waarnemers uit Leeuwarden 
en omgeving maakten hier dankbaar gebruik van. 
De Otters bevonden zich in (voor mensen) verboden 
gebied, maar waren vanaf het wandelpad en de 
uitkijkheuvel te zien en te horen. 

Canadese fijnstraal, Jakobskruiskruid, Reukeloze 
kamille, Klein streepzaad, Boerenwormkruid, Harig 
knopkruid, Gewone hoornbloem, Grote ereprijs, 
Kluwenhoornbloem, Hazelaar, Bezemkruiskruid 
en Herik. Andere soorten die in Leeuwarden wel 
bloeiden maar niet de landelijke top 25 hebben 
gehaald, zijn Gewone spurrie, Akkerdistel, Witte 
krodde, Schijfkamille, Akkervergeet-mij-nietje, 
Kroontjeskruid, Hondsdraf, Spiesmelde, Kool- of 
Raapzaad en Bernagie. Daarnaast werden er nog twee 
niet gedetermineerde bloeiende planten gezien en een 
Viooltje spec. 

Verspreiding Zeggekorfslak in Fryslân
In 2010 is in Fryslân uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de verspreiding van de Zeggekorfslak. Deze 
grootschalige inventarisatie vond plaats in het kader 
van het HabSlak-project van Stichting Anemoon. In 
Nederland komen enkele slakkensoorten voor die 
beschermd zijn onder de Europese habitatrichtlijn. Dat 
zijn onder andere de Zeggekorfslak, Nauwe korfslak 
en Platte schijfhoren. Om deze Habitatrichtlijn-
soorten te kunnen beschermen, is het noodzakelijk 
om de verspreiding van deze soorten in kaart te 
brengen. Tevens is het belangrijk te weten hoe 
natuur moet worden beheerd om populaties van deze 
soorten in stand te houden. Stichting ANEMOON is 
aanspreekpunt voor het Atlasproject Nederlandse 

Figuur 3. Met een lengte van 2,1 tot 2,9 mm en een diameter 
van 1,4 tot 1,7 mm zie je de Zeggekorfslak gemakkelijk over 
het hoofd (foto Harrie Bosma).

Eindejaarsplantenjacht Leeuwarden
Voor de vijfde keer op rij organiseerde Floron afgelopen 
december de Eindejaarsplantenjacht. Hierbij wordt 
ieder opgeroepen om tussen 25 december en 3 januari 
één uur lang buiten te zoeken naar bloeiende wilde en 
verwilderde planten. Het doel is een beeld te krijgen 
van welke planten er ’s winters nog bloeien en hoe dit 
samenhangt met de weersomstandigheden. Ondanks 
de kans op (nacht)vorst, zijn er op beschutte locaties 
altijd bloeiende planten te vinden. In Leeuwarden 
is het braakliggende terrein van de toekomstige 
energiecampus aan de westkant van de stad onderzocht 
op bloeiende planten. Er werden 25 waarnemingen 
ingevoerd, hoewel niet elke plantensoort kon worden 
gedetermineerd.

De landelijke top 25 van bloeiende planten in 2018 
wordt hieronder bijgevoegd. De plantensoorten die 
vet gedrukt zijn, werden ook op het braakliggende 
terrein in Leeuwarden waargenomen. Madeliefje, 
Straatgras, Vogelmuur, Klein kruiskruid, 
Herderstasje, Paarse dovenetel, Duizendblad, 
Paardenbloem, Kropaar, Gewone melkdistel, 
Tuinwolfsmelk, Kleine veldkers, Witte dovenetel, 
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Figuur 4. De Kustschorsloper aangetroffen op Plataan, 
Franeker 12 februari 2019 (foto Remco Ploeg).

Mollusken en werd in dat kader door de Nederlandse 
overheid in 2004 gevraagd om de verspreiding van 
deze beschermde soorten te monitoren. Daartoe heeft 
Stichting ANEMOON het HabSlak-project in het leven 
geroepen. De naam HabSlak staat voor ‘slakken van 
de Habitatrichtlijn’. Daarbij verwijst het project ook 
naar de vele bodemmonsters die voor dit project 
genomen moesten worden.

In navolging van het onderzoek uit 2010 heeft in 
2017 nogmaals een dergelijke inventarisatie naar 
Zeggekorfslak plaatsgevonden. Hierbij zijn tachtig 
kansrijke locaties verspreid over de provincie nader 
onderzocht. Wanneer de soort in een kilometerhok werd 
aangetroffen, werd binnen datzelfde kilometerhok op 
nog vijf andere locaties gezocht. Gebieden waar de 
Zeggekorfslak werd aangetroffen, waren onder andere 
de Lendevallei, in het beekdal van de Tjonger, rondom 
het Tjeukemeer en in het merengebied ten zuiden van 
Sneek. In het Lauwersmeergebied en in Eernewoude 
en omgeving is de soort niet gevonden. Uiteindelijk 
werd de Zeggekorfslak in 18 kilometerhokken 
aangetroffen. 

De Zeggekorfslak wordt als een kritische soort 
beschouwd. De dieren eten algen en roesten 
(schimmels) die parasiteren op bladeren van diverse 
moerasplanten. Daarbij is Moeraszegge de primaire 
waardplant in Nederland met de meeste vondsten op 
deze plant. Andere waardplanten waar de slak op kan 
worden aangetroffen zijn Pluimzegge, Liesgras, Riet en 
Oeverzegge. Het blijft tekenend dat Moeraszegge altijd 
aanwezig is op locaties waar de Zeggekorfslak wordt 
gevonden. Tevens wordt de soort geregeld aangetroffen 
op locaties die door kwel worden gevoed. Een theorie 
is dat door de aanwezigheid van kwel het water in de 
winter minder snel bevriest wat van belang zou zijn 
voor de overleving van de Zeggekorfslak, die bekend 
staat als warmteminnende soort. Deze theorie is niet 
bewezen. 

Winterinsecten
Eind 2018 ontdekte Remco Ploeg een Kustschorsloper 
onder de schors van een Plataan aan de rand van een 
woonwijk in Franeker. Dit was de eerste waarneming 
van deze soort in het binnenland van Fryslân. Voor onze 
provincie waren tot nu toe alleen uit 2016, 2017 en 
2018 drie vondsten bekend van Ameland. Landelijk is de 
soort nog bekend van de provincies Zeeland, Zuid- en 
Noord-Holland. In Nederland is het aantal vindplaatsen 
teruggelopen (Desender & Turin 1986, 1989). Over 
de leefwijze van deze kever is vrij weinig bekend. De 
soort is in het verleden vastgesteld op dode takken 
van loofbomen. De kever is onder andere aangetroffen 
achter wilgenschors, op beschadigde loofbomen (appel, 
wilg en populier) en door het uitkloppen van oude 
meidoorns in een duingebied in Zeeland. De soort is nooit 
met potvallen gevangen, hetgeen suggereert dat het 
dier niet over de grond loopt. Het feit dat zij overwintert 
als imago (volwassen kever) doet vermoeden dat de 
voortplanting in het voorjaar plaatsvindt. Het is niet 
bekend of het dier kan vliegen. 

Uit de verspreidingsgegevens blijkt dat de Kustschors-
loper een zeer zeldzame soort is, maar het is goed 
mogelijk dat zij ook minder wordt opgemerkt door de 
verborgen levenswijze. De meeste mensen die naar 
kevers zoeken, doen dat niet door in de winter de 
schors van bomen af te speuren of deels los te trekken. 
Kevers die juist in de winter actief zijn, worden zo 
gemakkelijk gemist. In Franeker heeft Remco Ploeg 
inmiddels al zeven exemplaren gevonden op vijf 
verschillende bomen binnen één kilometer afstand. 
Zes van de aangetroffen kevers zaten op Plataan, één 
op Els. Het is aannemelijk te veronderstellen dat de 
soort op meerdere locaties langs de kust voorkomt, en 
mogelijk zelfs dieper het Friese binnenland in. 

In de winter zijn vele insectensoorten actief die elders 
in het jaar alleen als ei of larve te vinden zijn. Om deze 
soorten te kunnen vaststellen, is het noodzakelijk om 
’s winters schors van bomen en muren te controleren 
op insecten. Zo werd op 28 maart 2019 in Leeuwarden 
een op een muur lopende snuitkever ontdekt, die onder 
een binoculair werd geïdentificeerd als Otiorhynchus 
apennius, nieuw voor Fryslân. Deze soort werd in 
2003 voor het eerst in Nederland aangetroffen en 
ging direct de boeken in als een ‘schadelijke soort’. De 
meeste soorten uit het Otiorhynchus-geslacht (deels 
inheemse soorten en deels invasieve exoten) worden 
overigens als schadelijk beschouwd, waarmee wordt 
bedoeld dat de soorten zich ontwikkelen tot plagen 
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Figuur 5. Phloiophilus edwardsii op schors van Es, Leeuwarder 
Bos 18 februari 2019 (foto Jeroen Breidenbach).

Figuur 6. Dufouriellus ater onder schors van Es, Leeuwarder 
Bos 24 maart 2019 (foto Jeroen Breidenbach).

en de aanwezige beplanting te gronde gaat. Dat komt 
deels doordat deze soorten polyfaag zijn, ofwel allerlei 
verschillende plantensoorten eten. Het is frappant dat 
de locaties waar zich dergelijke schadelijke plagen 
ontwikkelen, doorgaans tuinen en plantages zijn. 
Uit een natuurlijke situatie zijn eigenlijk geen plagen 
bekend. Dat geeft aan dat deze soorten zich niet kunnen 
ontwikkelen tot een plaag in een systeem dat in balans 
is. In een natuurlijke of semi-natuurlijke omgeving 
waar open plekken en beschutting aanwezig zijn, 
samen met een gevarieerde begroeiing en waar een 
variëteit aan verschillende soorten voorkomen, zullen 
snuitkevers zich niet makkelijk kunnen ontwikkelen 
tot een plaag, omdat er op allerlei niveaus predatoren 
aanwezig zijn. Echter in tuinen (laat staan plantages) 
is een dergelijk evenwicht vaak ver te zoeken. Door 
veelvuldige bestrating toe te passen en (exotische) 
groenblijvende struiken aan te planten, creëren de 
meeste mensen een situatie waar geen predatoren 
meer aanwezig zijn. Strijkt er dan een plantenetende 
soort in de tuin neer, dan is deze al gauw schadelijk, 
omdat er geen natuurlijke bestrijding aanwezig is. 
Het is leuk om toe te voegen dat er in de tuin waar 
Otiorhynchus apennius werd aangetroffen, inmiddels 
vier soorten van het geslacht Otiorhynchus bekend 
zijn, maar dat er nauwelijks vraat aan de beplanting 
is vastgesteld. Laat staan dat er sprake is van schade.  

Een andere nieuwe soort voor Fryslân werd op 
18 februari aangetroffen in het Leeuwarder Bos, 
wederom tijdens een nachtelijke bomeninspectie. Het 
gaat om Phloiophilus edwardsii, een klein, behaard 
kevertje van ongeveer 3 mm lengte. De soort was 
tot dusver met slechts een handvol waarnemingen 
bekend uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, 
Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe. De 
Latijnse naam van de kever refereert aan schors en 
geeft aan dat het dier hoofdzakelijk op schors van 
bomen leeft. Uit Duits onderzoek bleek dat de kever 
lokaal erg zeldzaam is en de auteurs gaven aan dat 
de soort wellicht uitgestorven of ernstig bedreigd was 

in Duitsland. Elders wordt echter gemeld dat er te 
weinig data bekend zijn om een status uit af te leiden 
en dat er geen reden is aan te nemen dat de soort 
bedreigd wordt. Er zijn maar liefst 28 waarnemingen 
van Phloiophilus edwardsii bekend uit de Kaaistoep, 
een natuurgebied bij Tilburg (NB). Hier werd de kever 
uitsluitend op Zomereik gevonden. In het Leeuwarder 
Bos werd de kever op Es aangetroffen, weliswaar in 
een perceel waar ook Zomereik staat. Uit de literatuur 
blijkt dat de kever van de Paarse eikenkorstzwam 
leeft. Deze zwam is ook in het Leeuwarder Bos 
aanwezig. Volwassen kevers zijn de hele winter actief, 
de piek van het voorkomen van de soort zou liggen in 
de maand oktober. 

Tenslotte nog de wants Dufouriellus ater. Deze werd 
ook nieuw voor Fryslân vastgesteld in het Leeuwarder 
Bos. Dit is een roofwants (predator) behorende tot 
de bloemwantsen. De wants leeft van diverse kleine 
insecten, zoals stofluizen. De soort staat erom bekend 
in gangen van kevers onder schors van zowel loof- 
als naaldbomen te leven. Dit komt overeen met de 
waarneming, want zij werd in het Leeuwarder Bos 
onder de schors van Es getroffen, in gangen van de 
Essenbastkever. Er werden maar liefst elf volwassen 
wantsen onder de schors aangetroffen. Wanneer 
gekeken wordt naar andere waarnemingen, zijn er 
verschillende waarnemingen bekend van meerdere 
individuen bij elkaar, hoewel elf het hoogst gemelde 
aantal is tot nu toe. Tevens is dit de meest noordelijke 
waarneming van Nederland. De tweede meest 
noordelijke locatie waar de soort is vastgesteld, 
betreft Rijssen in Overijssel. Dufouriellus ater wordt 
in Nederland als zeldzaam beschouwd. Zowel de 
volwassen wants als de nimf overwinteren. 
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