Bladluis
Nieuwsbrief van de KNNV Alkmaar - Den Helder
tiende jaargang, nummer 1, april 2020
------------------------------------------------------------------Beste KNNV-ers,
We zitten op dit moment midden in een bijzondere tijd. Het coronavirus (overigens een nieuwe soort voor ons
werkgebied) houdt ons in zijn greep. In deze Bladluis daarom geen aankondigingen van lezingen, excursies of
cursussen. Die tijd komt wel weer. We moeten het even wat dichter bij huis zoeken. Dat kan natuurlijk prima.
Vogels kijken van achter je raam, of eens uitgebreid je tuin inventariseren. Zelf had ik al een tjiftjaf in mijn tuin
en vliegen de koolmezen af en aan met nestmateriaal. Bij het bijenhotel dat ik heb opgehangen begint het al
aardig te zoemen. Maar welke soorten bijtjes kun je hier eigenlijk verwachten? Daar is een mooie zoekkaart voor
gemaakt. Verderop meer hierover. Op de website tuintelling.nl kun je doorgeven wat er allemaal in je tuin
groeit, rondkruipt en fladdert.
Er zijn weer mooie natuurboeken verschenen die ons op weg helpen bij het op naam brengen van al die planten
en dieren die we tegenkomen in onze tuin en daarbuiten. En wat te denken van de nieuwe uitgave van Heukels
Flora. Een must voor de plantenliefhebber, met veel nieuwe soorten. Zo worden er inmiddels vier verschillende
vroegelingen onderscheiden!
Omdat we zelf niet op reis kunnen is in deze Bladluis een link te vinden naar de gratis hommelatlas van Belgie en
Noord-Frankrijk. Toch nog een beetje buitenland. Wie dit jaar geld bespaart door minder te reizen, heeft vast
wat over voor Operatie Zomertortel. Meer hierover achterin deze Bladluis.
De vierjaarlijks uitkomende Bladluis is met dit nummer aan zijn tiende jaargang begonnen. Dat er nog maar veel
mogen volgen, maar dan graag wel weer met een overvloed aan KNNV-activiteiten!
Afgelopen jaar is onze KNNV-afdeling voor het eerst sinds jaren iets gekrompen in ledenaantal. Dat kan
natuurlijk niet. Help daarom mee om het ledenaantal op peil te houden en nodig iemand uit om lid te worden!
Geniet van de lente, in je eigen tuin, of op het balkon!
Pieter Korstanje
Veldbiologisch secretaris KNNV Alkmaar - Den Helder

paardenbloem in de achtertuin

koolmees in de voortuin
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Tuintelling.nl
Tuinen beslaan een groot deel van Nederland. Maar wat er allemaal in leeft aan verschillende soorten
vogels, vlinders, zoogdieren, amfibieën en insecten weten we nauwelijks! Met jouw hulp proberen we
dat goed in beeld te krijgen. Als je denkt dat in tuinen alleen algemene planten en dieren voorkomen,
dan heb je het mis. Maar ook van de gewone soorten weten we niet goed waar ze voorkomen. Daarom
is het hard nodig om de natuur in tuinen beter in beeld te krijgen. Ook jouw tuin zit vol leven, geef het
door!
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Vogelbescherming biedt gratis vogelcursus
Maak van deze tijd van binnen zitten gebruik om je vogelkennis wat op te krikken. De
Vogelbescherming biedt een gratis cursus aan. De website van de Vogelbescherming vermeldt over de
cursus:
Leuk dat u meedoet!
Welkom bij de gratis cursus Tuinvogels in Nederland.
In deze vogelcursus voor beginners leert u in tien vogellessen veel tuinvogels en hun geluiden
herkennen. Met handige tips, filmpjes, ezelsbruggetjes en leuke weetjes om nog meer van vogels te
genieten.
Als u zich hier aanmeldt, krijgt u meteen de eerste vogelles per mail. Daarna ontvangt u wekelijks per
e-mail de volgende aflevering. In iedere les kunt u terugbladeren naar de vorige les(sen). Zo maakt u
op een leuke manier kennis met de Nederlandse tuinvogels. U gaat veel meer zien en herkennen in uw
tuin en krijgt praktische tips voor uw eigen tuin of balkon.
Deze vogels worden in de cursus behandeld:
boomklever, boomkruiper, bosuil, ekster, gaai, groenling, grote bonte specht, heggenmus, holenduif,
houtduif, huismus, kauw, koolmees, koperwiek, kramsvogel, merel, pimpelmees, putter, roodborst,
sperwer, spreeuw, turkse tortel, vink, winterkoning en zanglijster.
Veel plezier met deze cursus!
Camilla Dreef & Nico de Haan
Ambassadeurs van Vogelbescherming Nederland
Voor meer informatie, kijk op: https://www.vogelbescherming.nl/
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Zoekkaart Bewoners van het bijenhotel
Veel natuurliefhebbers hebben een bijenhotel in hun tuin hangen. Op zonnige dagen begint het daar al
aardig druk te worden. Er vliegen verschillende soorten solitaire bijen en wespen rond. Door
Landschapsbeheer Flevoland is samen met Wageningen Universiteit en de KNNV een mooie
zoekkaart uitgebracht. Naast de bijen en wespjes zijn ook hun parasieten weergegeven.
De zoekkaart is te bekijken en gratis te downloaden op:
https://www.bestuivers.nl/Portals/5/Plaatjes/Bijenportretten/Alebeek_Zoekkaart%20bewoners%20bijenh
otel.pdf
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Meer lezen over bijenhotels
Over de bezoekers van bijenhotels is meer te lezen in het boek Gasten van
bijenhotels, van Pieter Breugel. Vorig jaar is de derde druk verschenen. Op
de website van EIS is deze gratis te lezen of te downloaden. Het is de auteur
gelukt om maar liefst 488 pagina’s vol te schrijven over het onderwerp dat
dan ook echt een levenswerk genoemd kan worden. In het hele boek staan
schitterende foto’s. Beslist de moeite waard om eens te bekijken.
Gasten van bijenhotels is te vinden op:
https://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels
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Van de website bestuivers.nl van EIS, Kenniscentrum insecten en andere ongewervelden:

Nieuw: hommelatlas België en Noord-Frankrijk
De Belgen hebben de handen ineengeslagen met de Noord-Fransen en gezamenlijk
een verspreidingsatlas gepubliceerd van de hommels in België en Noord-Frankrijk. Het is een goed
verzorgd, zeer informatief en prettig leesbaar geheel geworden (in het Nederlands!). Van elke
hommelsoort zijn verspreidingskaarten opgenomen die de bekende vondsten in drie perioden
weergeven: voor 1950, 1950-1999 en vanaf 2000. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkelingen in de
hommelfauna door de jaren heen. Deze ontwikkelingen lijken helaas veel op die in Nederland: veel
soorten zijn achteruitgegaan of verdwenen. Net als bij ons zijn bijvoorbeeld de gele hommel en de
donkere tuinhommel al tientallen jaren niet in België en Noord-Frankrijk gevonden.
Een dergelijk meer internationaal perspectief geeft ook de grote waarde aan van de Nederlandse
populaties van bepaalde hommelsoorten. Zo wordt duidelijk hoe zuinig we op de heidehommel moeten
zijn, want in België is die ook slechts beperkt tot het uiterste zuidoosten. Misschien nog wel ernstiger is
het er gesteld met de moshommel: terwijl deze soort het in bepaalde delen van Nederland nog redelijk
doet, wordt in België gevreesd dat hij weldra geheel verdwenen zal zijn.
Het boek bespreekt de mogelijke oorzaken van de achteruitgang van hommels en geeft ook mogelijke
oplossingen aan. Deze zijn niet alleen op België en Noord-Frankrijk van toepassing, maar zouden ook in
Nederland van waarde kunnen zijn.
Via onderstaande link is de Nederlandse versie van de atlas grats te downloaden (18 MB):
http://sapoll.eu/wp-content/uploads/2020/03/Atlas_van_hommels_van_Belgie_en_NoordFrankrijk.pdf?fbclid=IwAR0Ut46l7AU0nLCVcgLrRM8qcJO2MvoQ-8kpuZLa8pMe0ZRhpNEmmEjptSI
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Van de KNNV Uitgeverij:

Basisgids Stinzenplanten
120 soorten - gemakkelijk herkennen - ruim 500 foto's
Auteur(s): Heilien Tonckens, Wil Leurs, Rick Hoeksema
Stinzenplanten zijn verwilderde knol-, bol- en wortelgewassen die
vanaf de zestiende eeuw zijn ingevoerd in ons land. Van oorsprong
groeiden ze rond kastelen, borgen en buitenplaatsen. Sneeuwklokje
en bonte krokus zijn bekende voorbeelden, maar ook winterakoniet,
holwortel en bostulp behoren tot deze planten.
De 'Basisgids Stinzenplanten' brengt alle in Nederland bekende
stinzenplanten voor het eerst bijeen in een prachtige fotogids gericht
op herkenning in het veld. Nadruk ligt op de fraaie en gedetailleerde
kleurenfoto’s, aangevuld met duidelijke beschrijvingen over onder
andere grootte en bloeitijd. Ook bevat het boek volop
achtergrondinformatie over historie, ecologie en voorkomen. De
honderd meest algemene stinzenplanten in je binnenzak
• 120 algemene soorten Nederlandse stinzenplanten vinden en
herkennen
• Met heldere kleurenfoto’s; herkenning in één oogopslag
• Beknopte informatie over historie, ecologie en voorkomen
Het boek sluit aan op de gelijknamige app van dezelfde auteurs (gratis, tot nu toe alleen voor Android).
Meer informatie op
https://knnvuitgeverij.nl/

7

Vlindertuin zoekt nieuwe coördinator
In het Alkmaarse park de Groene Voet ligt een schitterende
vlindertuin. Het wemelt er van het leven. Vlinders, bijen en tal van
andere dieren en planten komen er voor. De tuin is een gezamenlijk
initiatief van de gemeente Alkmaar, IVN, KNNV en landschap NoordHolland. De tuin wordt mede onderhouden door de buurtbewoners. De
vlindertuin is op zoek naar een nieuwe coordinator voor het
onderhoud.
Voor meer informatie over de vlindertuin en het onderhoud daarvan
is John Scheepe de contactpersoon: e-mail: groenevoetvlindertuin@gmail.com, of 0645744777.

Veldbiologisch jaarverslag
Het is ieder jaar weer een verrassing hoeveel mooie, leuke en interessante waarnemingen er worden
gedaan door ons, KNNV-ers. Zowel in groepsverband, als individueel weten we jaarlijks duizenden
planten- en dierensoorten op naam te brengen. Wat hierbij helpt is de afwisselende en natuurrijke
omgeving waarin we wonen. In het Veldbiologsch jaarverslag 2019 van de KNNV Alkmaar – Den Helder
is een weerslag te vinden van al dat moois dat vorig jaar is gezien.
Zeer lezenswaardig is het stuk over paddenstoelen in de wegbermen
van de Zaanstreek. Fraaie soorten zijn hier te vinden, mits je er oog voor
hebt. De Plantenwerkgroep is gedurende het groeiseizoen weer flink
actief geweest. Niet alleen in de natuur, maar ook in het stedelijk gebied,
dat voor floristen steeds interessanter wordt. Ook op het terrein van de
mossen is weer een aantal leuke vondsten gedaan.
Het is altijd strandweer. Jaarrond worden de stranden afgezocht. Wat
daarbij de afgelopen paar jaar opvalt, zijn de hoge aantallen roggeeieren die worden gevonden. Tenslotte weer een verslag van de
broedpogingen van ijsvogels. Na een flinke dip vorig jaar krabbelt de
ijsvogelstand weer wat op.
Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat er veel kennis zit bij onze
werkgroepen. Door mee te gaan met werkgroepsexcursies steek je altijd
wat op en samen zie je meer! Een oproep dus om dit jaar weer lekker
naar buiten te gaan en te genieten van onze soortenrijke natuur (de
eerste weken maar beginnen in de eigen tuin).
Het jaarverslag is te vinden op onze website:
https://www.knnv.nl/afdeling-alkmaar-den-helder/nieuws/veldbiologische-jaarverslag-2019
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Help de zomertortel
Ooit was de Zomertortel in Nederland een algemene duivensoort die in geheel Nederland wel te zien
was. Anno nu is de Zomertortel een zeldzaamheid. De laatste 15 jaar is deze prachtige duivensoort
enorm achteruit gegaan. De oorzaken zijn divers. In het buitenland, en dan vooral in landen rondom de
Middellandse Zee, wordt de Zomertortel intensief bejaagd. Er wordt veel op deze duif geschoten en er
worden grote aantallen met netten gevangen. Maar ook in eigen land heeft deze soort het zwaar. Door
het verdwijnen van kruidenrijke en struikenrijke overhoekjes is het broedgebied afgenomen, maar ook de
voedselmogelijkheden zijn afgenomen. Voordat de Zomertortel definitief uit Nederland verdwenen is
willen we met het Wadden Vogelfestival 2020 geld inzamelen om deze soort te helpen.
Zomertortels, wie ziet ze nog?
Het zacht spinnende turr-turr-turr-geluid van deze duif associëren veel mensen tegenwoordig met de
vakantie in Zuid-Europa. Dat is een veeg teken. De Zomertortel is de soort die het snelst achteruit gaat
in Groot-Brittannië en in ons land is dat beeld niet anders.
Vooral weersomstandigheden en de jacht lijken te bepalen of de vogels Afrika halen. De soort is maar 34 maanden bij ons om te broeden en de rest van het jaar onderweg of in het overwinteringsgebied. Dat
de Zomertortel daarnaast geconfronteerd wordt met voedselproblemen in het broedgebied, o.a. door het
verdwijnen van kruidenrijke overhoekjes staat buiten kijf.
Ook bij ons gaat het deze soort niet voor de wind. En dat is een understatement van de eerste orde.
Vanaf de jaren tachtig is een afname vastgesteld van 90%. Jaarlijks kwamen er duizenden Zomertortels
(vroeger bekend als tortelduiven) naar Nederland om te broeden. In de jaren 70 van de vorige eeuw
waren dat er nog zo’n 40.000. In de jaren 90 waren dat er nog 10.000 en rond 2010 kwamen er nog
5.000 Zomertortels deze kant op. Volgens de laatste schattingen zijn er nu nog maar zo’n 1.000
exemplaren te vinden in ons land. Als dit zo doorgaat zullen er over een paar jaar helemaal geen
Zomertortels meer in Nederland zijn!
Het probleem is niet enkel een Nederlands probleem; veel Europese landen hebben te maken met een
achteruitgang. Reden genoeg voor de Europese Commissie om een actieplan te ontwikkelen. Allereerst
werd vastgesteld wat de oorzaken van de achteruitgang zijn. Een deel van het probleem ligt in Afrika,
waar de meeste Zomertortels overwinteren. Veel leefgebieden van deze vogel worden verwoest en er
wordt op de vogels gejaagd.

9

In Europa vormen de intensieve landbouw en de
jacht het grootste probleem. En daar wordt nu iets
aan gedaan. Al langer worden akkerranden
ingezaaid met kruiden om allerlei dieren, die het
slachtoffer zijn geworden van grootschalige
landbouw, te helpen. Maar deze randen blijken
voor de Zomertortel geen oplossing te bieden. De
vegetatie is te dik, de planten staan te dicht op
elkaar. In Engeland is geëxperimenteerd met dun
ingezaaide akkerranden en veldjes en dat blijkt
heel goed te werken. Binnenkort zullen ook in
Zeeland de eerste dun gezaaide akkerranden
verschijnen.

foto: Agami, Markus Varesvuo

Dat is dus goed nieuws voor de bedreigde Zomertortel. Nu de jacht nog. In Frankrijk, Spanje en Italië
worden jaarlijks honderdduizenden tortels geschoten. Meer beschermde gebieden en bewustwording bij
de plaatselijke bevolking moeten deze cijfers omlaag brengen.
Operatie Zomertortel
Vogelbescherming Nederland werkt samen met Sovon aan Operatie Zomertorel. In Nederland kan de
zomertortel nauwelijks plekken vinden waar de combinatie van broeden en voedselaanbod goed
geregeld is. Daarom startte Vogelbescherming een operatie in twee stappen. Ook andere vogelsoorten
kunnen van deze maatregelen profiteren.
Stap 1: Een nationaal bijvoerprogramma
Vanaf april 2019 zijn we een bijvoerprogramma gestart. Dit uitsluitend op plaatsen waar daadwerkelijk
zomertortels nog als broedvogels aanwezig zijn. Dat deze aanpak werkt, bewijst een experiment in
Engeland. Toen daar voederplekken werden ingericht, wisten de zomertortels deze goed te vinden.
Daarom willen we ook in Nederland zoveel mogelijk zomertortels van voldoende voedsel voorzien. Maar
bijvoeren is en blijft een tijdelijke noodmaatregel.
Stap 2: Aanleg van voedselveldjes
De Nederlandse natuur is geen dierentuin. Bijvoeren doen we alleen omdat het echt niet anders kan.
Operatie Zomertortel richt zich daarom ook op het aanleggen van onkruidrijke voedselveldjes. Door
inzaai van een specifiek kruidenmengsel proberen we op een duurzame, meer natuurlijke manier voor
voldoende voedsel te zorgen. Als deze aanpak werkt, dan kan die hopelijk op grotere schaal ook elders
in Nederland worden toegepast.
Lees meer over Operatie Zomertortel op https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wijdoen/onze-boerenlandvogels/kerngebieden-en-projecten/operatie-zomertortel1.
Geef voor behoud van de zomertortel
De zomertortel dreigt uit ons land te verdwijnen omdat er onvoldoende voedsel is. Operatie zomertortel
heeft een duidelijk doel: voldoende voedsel voor nu en later zodat hij op termijn zelfstandig kan
overleven in ons land. Maak rechtstreeks geld over aan de Vogelbescherming, of doneer via:
https://www.vogelbescherming.nl/help-mee/steun-ons/doneer/geef-voor-behoud-van-de-zomertortel

Kopij Bladluis
Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl
Kopij Blad
Kopij voor BLAD kan tot uiterlijk 15 april worden opgestuurd naar: redactiebladivnknnv@gmail.com
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