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------------------------------------------------------------------De natuur online
We waren er net aan gewend dat we weer zo af en toe samen op pad mochten, toen de tweede Coronagolf over
ons heen kwam. We moeten nu weer alleen de natuur in. Gelukkig zijn er weer mooie natuurgidsen uitgekomen
die ons daarbij helpen.
Verder zijn er de komende tijd veel online gebeurtenissen om bij te wonen. Natuurlijk niet zo gezellig als een echte
lezing of bijeenkomst, maar voorlopig moeten we het er even mee doen.

Online lezingen van de KNNV Hoorn - West Friesland
In deze coronatijd gaan veel lezingen niet door. Maar gelukkig KNNV afdeling HoornWest Friesland dit najaar een prachtig lezingenprogramma via Zoom en stelt deze open
voor anderen. Het programma in het kort:
- Maandag 9 november 2020, 20:00 uur: lezing over het Bargerveen.
- Dinsdag 17 november: mini-lezing: Leven in onze tuin. Douwe Greydanus laat zien
wat er zoal in en om zijn tuin leeft.
- Maandag 7 december: Lezing over invasieve soorten door door Wilfred Reinhold,
voorzitter van Stichting Platform Stop invasieve exoten.
- Dinsdag 15 december: mini-lezing Korstmossen door Anneloes ter Horst.
Meer informatie en aanelden op: https://www.knnv.nl/hoorn.

Online Florondag - KNNV Botanische Dag
Op zaterdagochtend 12 december
2020 vindt de FLORON-dag plaats
die samen met de KNNV wordt
georganiseerd. Dit jaar gebeurt dat
helemaal online. Naast een
centraal programma zijn er drie
themablokken waaruit je kan
kiezen. En natuurlijk ontbreekt de
plantenquiz niet. Halverwege
november wordt het definitieve
programma bekend gemaakt. In
ieder geval vertelt Leni Duistermaat
over bijzondere plantenvondsten
die het afgelopen jaar gedaan zijn.
Na aanmelden ontvang je van
tevoren instructies hoe je deze
FLORON-dag op je computer kunt
bijwonen. Meer informatie op:
https://www.floron.nl/actueel/flor
on-dag-2020
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11e Noord-Hollandse Natuurdag digitaal te volgen
De Noord-Hollandse Natuurdag gaat dit jaar helemaal digitaal. Iedereen kan de lezingen op zaterdag 19
december vanaf huis volgen. Er zijn maar liefst twaalf verschillende sprekers die je bijpraten over actuele
ontwikkelingen en lopende onderzoeken. En dat over een groot aantal natuuronderwerpen (vogels en andere
soortgroepen). Schrijf je in zodat je op de hoogte gehouden kan worden.

klein avondrood

buxusmot (donkere vorm)

kleine hermelijnvlinder

Dit zijn de sprekers
Piet Zomerdijk volgt al jaren de smienten in de Noord-Hollandse polders. Dit heeft veel inzicht opgeleverd in hun
gedrag. Hoe ver zijn we met de aankoop en inrichting van het NatuurNetwerk Nederland? Nico Jonker vertelt over
de inrichting van de NNN in Noord-Holland. Ringer Lars Buckx laat mooie foto’s zien van de vogels die geringd zijn
op het Ringstation in De Kennemerduinen dat 60 jaar bestaat. Lucas Alferink vertelt over de camera’s die insecten
automatisch herkennen. Wat hebben de systemen met gele platen in de weilanden tot nu toe opgeleverd? Geert
Timmermans deelt de resultaten van 25 jaar onderzoek aan ringslangen rondom Amsterdam. Hans Stapersma
neemt ons mee in de wereld van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen NoordHolland, de club die 40 jaar geleden werd opgericht. Er is de laatste jaren veel
onderzoek gedaan naar het voedsel van grutto’s en andere vogels in plasdrassen. Dick Melman praat ons bij. Luc Knijnsberg, de enthousiaste PWNboswachter en allesweter uit het Noordhollands Duinreservaat, licht de wereld
van de nachtvlinders toe met prachtige foto’s. Dit voorjaar werd bekend dat de
klimaatverandering een grote invloed heeft op de trekvogels in de Waddenzee.
Jeroen Reneerkens komt er over vertellen. Sander Lagerveld vertelt over het
vleermuisonderzoek dat de laatste jaren in een stroomversnelling is gekomen.
Ton Denters weet alles over de vele nieuwe plantensoorten die juist in steden en
dorpen opduiken. Marco van Wieringen laat de resultaten zien van alle
maatregelen die genomen zijn rond het Noordzeekanaal om trekvissen een kans plakker
te bieden.
Nadere informatie en inschrijven
De POFF en Landschap Noord-Holland organiseren deze Natuurdag en de Nationale Postcode Loterij en de
Provincie Noord-Holland maken de dag financieel mogelijk. Inschrijven kan binnenkort op:
https://www.landschapnoordholland.nl/activiteiten/evenementen/11e-noord-hollandse-natuurdag
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Het was weer een rijk
paddenstoelenseizoen.
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Van de KNNV Uitgeverij
Paddenstoelen van de zeereep
Bij paddenstoelen denk je in de eerste plaats aan bossen. Maar
paddenstoelen komen bijna overal voor. De zeereep van de kustduinen is
opvallend rijk aan soorten, die vaak heel specifiek voor dit milieu zijn en
niet in de gangbare paddenstoelengidsen zijn opgenomen.
Veldgids paddenstoelen III – paddenstoelen van de zeereep bevat sleutels,
beschrijvingen en kleurenfoto’s van 160 soorten en is gericht op herkenning
in het veld. Waar nodig zijn ook microscopische kenmerken opgenomen. De
soortbeschrijvingen behandelen de kenmerken van de soort,
achtergrondinformatie, ecologie en verspreiding, voor de hand liggende
verwisselingen en informatie over verdere literatuurstudie. In de inleidende
hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de habitattypen witte en grijze
duinen.
Door deze veldgids wordt een onbekende paddenstoelenbiotoop voor
iedereen ontsloten.
Auteur(s): Machiel E. Noordeloos
• meer dan 160 soorten
Druk: 2020, druk 1
• determinatiesleutels
Pagina's: ca. 240
• veldkenmerken
Formaat: 14,5 x 21,5 cm
Verschijningsjaar: 2020

ananasgal
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helmstropharia

duinstinkzwam
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Het acaciawolkje komt er aan!
De natuur is in beweging. Soorten komen en soorten gaan. Eén
van de soorten die in opkomst is, is het acaciawolkje Parectopa robiniella. Het acaciawolkje is een nachtvlindertje,
een mineermot.
In 2018 kwam hij zomaar Nederland binnengevlogen met een
voorkeur voor de zandgronden, waar de meests acacia’s te
vinden zijn. Hij heeft de duinen nog niet bereikt, maar dat zal
een kwestie van jaren zijn. Als hij er is, zal zijn aanwezigheid
snel worden opgemerkt. Hij maakt kenmerkende mijngangen in
het blad van de acacia.

Kroonvogeltje maakt indruk
Aan het einde van de zomer vond ik in het duingebied verschillende rupsen van het kroonvogeltje - Ptilodon
capucina. Een bijzondere rups om te zien. Zo gauw hij door heeft dat er naar hem wordt geloerd, draait hij zijn
kop naar achter en blaast zijn lichaam wat op. Het lijkt nu net alsof de achterkant van zijn lichaam de kop is. In
ieder geval ziet hij er niet meer uit als een smakelijk hapje.
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Veldgids Schelpen
Zeeschelpen en weekdieren uit ons Noordzeegebied
Auteur: Rykel de Bruyne
De Veldgids Schelpen is een volledig herziene uitgave van de
gelijknamige uitgave uit 2004, die al enige tijd is uitverkocht. In deze
nieuwe editie zijn nu ook de zeenaaktslakken opgenomen, evenals
alle nieuwe soorten (vooral exoten) die er sinds 2004 in de
Nederlandse fauna zijn bijgekomen. De soorten zijn overzichtelijk
ingedeeld naar klasse. Van elke soort zijn verschillende
kleurenfoto’s opgenomen om herkenning te vergemakkelijken.
- ruim 320 soorten schelpen en weekdieren uit de Noordzee
- heldere determinatiesleutel, voorzien van schematische
tekeningetjes
- prachtige kleurenfoto’s van de schelpen en weekdieren
De gids geeft tevens informatie over uiterlijk, herkenning, ecologie
en voorkomen. Inclusief verklarende woordenlijst, literatuurlijst,
nuttige adressen en register van Nederlandse en wetenschappelijke
namen. Geschikt voor zowel beginnende als gevorderde
schelpenzoekers en weekdierenkenners.

Auteur: Rykel de Bruyne
Druk: 2020
Pagina's: 304
Formaat: 14,5 x 21,5 cm
Verschijningsjaar: 2020
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Bioblitz Alkmaarderhout
Hoe staat het met de Bioblitz Alkmaarderhout? Het was de bedoeling om dit jaar via excursies de biodiversiteit
van de Alkmaarderhout in beeld te brengen. De excursies zijn er niet gekomen. Wel hebben veel
natuurliefhebbers waarnemingen gedaan en doorgegeven aan Waarneming.nl. Daar is een Bioblitzpagina
aangemaakt, waarop alles is terug te vinden. Inmiddels zijn er 1.240 soorten waargenomen en er komen nog
steeds soorten bij! Kijk verder op: https://waarneming.nl/bioblitz/biodiversiteitsjaar-alkmaarderhout/

enkele soorten uit de Alkmaarder Hout
mijngangen van de larven van het
mineervliegje Phytomyza ranunculi

elzenvlag

langsteelmycena

Kopij Bladluis

kleine hermelijnvlinder

Kopij voor de volgende Bladluis kan naar:
Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl
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