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------------------------------------------------------------------Op weg maar een beter jaar
Het afgelopen jaar was een jaar om maar snel te vergeten. Corona hield ons flink bezig en beperkte ons doen en
laten. Het aantal lezingen, excursies en ander activiteiten was minimaal. Hopelijk brengt de komende lente weer
nieuwe mogelijkheden om er samen op uit te gaan!
Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel. Zo werden er afgelopen
jaar bijzonder veel waarnemingen doorgegeven via Waarneming.nl. Voor het
eerst sinds de oprichting in 2003 zijn meer dan tien miljoen waarnemingen
genoteerd in slechts één jaar tijd! En daar zaten ook heel veel bijzondere
soorten tussen. Verderop in deze nieuwsbrief een artikel over een KNNV-er
die maar liefst drie nieuwe soorten voor Nederland ontdekte in de duinen!
Deze herfst waren er weer prachtige paddenstoelen te vinden. In en rond
Den Helder werden bijvoorbeeld bijzondere koraalzwammen ontdekt. In
deze nieuwsbrief een aantal foto’s van de vondsten. Verder blijft de KNNVUitgeverij maar doorgaan met het uitgeven van fantastische natuurboeken.
Ook met zo’n lockdown kom je de tijd wel door.

Eindelijk, een zeewier veldgids!
Zeewieren vormen een lastige groep om op naam te brengen, maar daar komt nu verandering in. De KNNVUitgeverij brengt volgend jaar een Veldgids Zeewieren uit. De veldgids behandelt meer dan 130 soorten
roodwieren, bruinwieren en groenwieren die goed op het oog of met een loepje te herkennen zijn. Verderop in
deze nieuwsbrief meer informatie.

Lezingen online
De KNNV Hoorn organiseert regelmatig een digitale lezing. Ook in de eerste maanden van volgend jaar kunt u
hier weer terecht om natuurkennis op te doen.
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Online lezingen KNNV Hoorn
Op de website van de KNNV Hoorn zijn de linken te vinden om deel te nemen aan de digitale lezingen:
https://www.knnv.nl/hoorn

Minilezing over kustbroeders op dinsdag 19 januari 2021, 20:00 uur
Papegaaiduikers en collega-kustbroeders
Van alle kustbroeders kunnen Papegaaiduikers misschien op de meeste
sympathie rekenen, maar alle andere leden van de alkenfamilie (Alk en
Zeekoet) mogen er ook zijn. Zij delen de rotskusten met soorten als Janvan-Gent, Kuifaalscholver, Zilvermeeuw, Drieteenmeeuw, Grote stern,
Noordse stern, Noordse stormvogel en Rotsduif. Het gaat er niet altijd
collegiaal aan toe. Dat kun je opmaken uit de aanwezigheid van diverse
jagers (roofmeeuwen) en de Zeearend.
De lezing wordt verzorgd door Annemarie Dekker In deze mini-lezing
maken we een denkbeeldige reis langs rotskusten in Noord-Engeland,
IJsland en Noorwegen. Hier kunnen we deze kustbroeders van heel
dichtbij waarnemen. Wat een bedrijvigheid! En wat een enorme
aantallen! Bijzonder is het dat deze broedvogels het grootste deel van
het jaar op zee leven. Ze komen alleen aan land om te broeden. We
kijken samen naar hun fascinerende gedrag.

Lezing over Gierzwaluwen op maandag 8 februari 2021, 20:00 uur
Voor de lezing van deze avond hebben we Gierzwaluwenliefhebber Johan Tinholt bereid gevonden om een
lezing te houden.
Johan heeft intussen ruim 28 jaar ervaring met Gierzwaluwen. Hij kan ons bijna alles vertellen over deze
interessante zomervogel. In zijn lezing komt de trek, maar ook het broeden en de jongen aan de orde.
Maar er zijn ook bedreigingen voor deze snelle vogel in onze moderne wereld. Met een groot aantal foto's wordt
dat alles opgefleurd.
Johan heeft een kolonie van 32 nestkasten aan zijn huis en die komt ook uitgebreid in beeld. Als u vogelliefhebber
bent mag u deze avond niet missen.

Minilezing over vlinders op dinsdag 16 februari 2021, 20:00 uur
De lezing wordt verzorgd door Henny van der Groep.
In deze min-lezing behandelt Henny de verschillen en
overeenkomsten tussen dag- en nachtvlinder met de
nadruk op de nachtvlinder. Ze laat de kenmerken van
de nachtvlinder zien met de nadruk op de macro’s en
de verschillen in kenmerken tussen een paar bekende
families van de nachtvlinder.
Tevens worden voorbeelden en informatie over een
paar algemene voorkomende soorten getoond,
waaronder de dag-actieve nachtvlinders.
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Koraalzwammen in de Noordkop
Wat zijn ze toch mooi die koraalzwammen. Afgelopen maanden waren er flink wat soorten te vinden in de
Noordkop. Leonard Minkema ontdekte bijvoorbeeld de helmkoraalzwam in de Noordduinen. Maar ook buiten
de duinen zijn koraalzwammen te vinden, bijvoorbeeld op oude dijken, of in wegbermen.
helmkoraalzwam - Ramaria ammophila

foto: Leonard Minkema

dwergkoraalzwam - Ramaria myceliosa

foto: Leonard Minkema

bleke sikkelkoraalzwam - Clavulinopsis subtilis

grauwe sikkelkoraalzwam - Clavulinopsis umbrinella

foto: Leonard Minkema

foto: Leonard Minkema

kleverig koraalzwammetje - Calocera viscosa

sikkelkoraalzwam - Clavulinopsis corniculata

foto: Luc Knijnsberg

foto: Wiljan Hoornsman
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Geelbruine houtuil in Den Helder
Mario Renden wist in september in Den Helder een geelbruine houtuil
- Lithophane socia te lokken op smeer. Dit is een zeer zeldzame
nachtvlindersoort die eerder dit jaar ook in het Noord-Hollands
Duinreservaat is aangetroffen. Het verspreidingskaartje van de
afgelopen vijf jaar op Waarneming.nl laat zien dat de Noord-Hollandse
duinen tot één van zijn favoriete gebieden behoren. Op de website van
de Vlinderstichting is over deze soort te lezen:
Vliegtijd en gedrag
Half augustus-begin oktober en na de overwintering maart-eind april in
één generatie. De vlinders zijn vanaf de schemering actief; in het najaar
bezoeken ze bloemen van klimop en overrijpe bramen, in het voorjaar
wilgenkatjes. De vlinders komen zowel op licht als op smeer.

bron: Waarneming.nl

Levenscyclus
Rups: april-juni. De rups maakt een stevige cocon in de grond,
waarin ongeveer een maand later de verpopping plaatsvindt.
De soort overwintert als vlinder, verborgen achter losse
boomschors of op een andere beschutte plaats. De paring
vindt plaats in het voorjaar.
bron: Waarneming.nl

Waardplanten
Diverse loofbomen en struiken, waaronder eik, wilg, berk, appel, paardenkastanje, braam en liguster; soms
kruidachtige planten.

Foto: Mario Renden
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Eindejaars Plantenjacht: zoek van kerst tot 3 januari naar bloeiende planten
FLORON organiseert deze winter voor de zevende maal de Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk
onmogelijk periode: midden in de winter. Van Kerst tot 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op
zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke
bloeiende plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!
We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te
vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het
uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te
rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden
zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen
voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte
plekken, zoals we in eerdere jaren hebben gezien.
Doe mee! De regels zijn eenvoudig:
Kies een moment van 25 december (Eerste Kerstdag) t/m 3
januari, met goed weer voor een wandeling.
Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten
die in bloei staan (geen tuinplanten). Je hoeft geen aantallen
te noteren. Geef de resultaten door aan FLORON door het
meldingsformulier op de website in te vullen:
https://www.floron.nl/plantenjacht

Het speenkruid stond half december al in bloei

Vanwege corona zijn er dit jaar geen plantenjachtwandelingen. Wel kun je samen met een gezinslid, kinderen,
vriend of vriendin op plantenjacht. FLORON heeft voor haar activiteiten coronarichtlijnen en -maatregelen
opgesteld in lijn met de adviezen van het RIVM.

De Nationale Tuinvogeltelling
Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één
keer een half uur de vogels in uw tuin of op uw balkon.
Vliegen de vogels alleen maar over uw tuin? Die tellen niet
mee.
Iedere vogel telt!
De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science
project van Nederland. Vogelbescherming organiseert de
telling samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland. De
Nationale Tuinvogeltelling levert een momentopname van de
aantallen vogels die in Nederlandse tuinen aanwezig zijn. In
combinatie met de resultaten van andere jaren en met
andere tellingen levert dit een beeld van de ontwikkelingen
in het belang van tuinen voor vogels. Meer informatie op:
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nationaletuinvogeltelling
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Nieuw voor Nederland en dat maar liefst drie keer!
Sommige mensen hebben een neus voor het ontdekken van nieuwe soorten. Zo heeft Sipke Gonggrijp al menig
nieuwe plantensoort aan de Nederlandse Flora toegevoegd. Een andere KNNV-er die dit jaar enkele nieuwe
soorten op zijn naam heeft staan is Luc Knijnsberg. Eén nieuwe paddenstoelensoort en twee nieuwe
nachtvlindersoorten ontdekte hij in het Noord-Hollands Duinreservaat.
Kustinktzwam
De nieuwe paddenstoel betreft de Coprinus littoralis. Deze heeft nog geen Nederlandse naam, maar
kustinktzwam ljkt mij wel een logische. Op Facebook schrijft Luc over zijn vondst:
“Op 5 december een heel speciaal cadeautje gekregen uit Spanje!!! Struinend op het strand bij IJmuiden vonden
we 2 paddenstoelen in de eerste duinenrij. Ik herkende deze als inktzwammen. Na een foto deze uit het zand
gevist en er bleek een ring op de steel te zitten. Niet te vinden in mijn boeken of het internet. Deze vondst
nagevraagd bij de NMV paddenstoelenfacebookgroep. En Michel Beekman kwam met de gouden tip dat het
mogelijk zou gaan om Coprinus littoralis een uiterst zeldzame inktzwam die alleen nog bekend was uit Spanje en
bovendien uit een sterk vergelijkbaar habitat. De paddenstoel de dag erna opgehaald en naar Kees Roobeek
gebracht voor microscopisch onderzoek en voor het drogen van deze bijzondere vondst. Bij het microscopisch
onderzoek bleek ook alles te kloppen voor Coprinus littoralis. Een nieuwe soort voor Nederland is inmiddels een
feit en deze uiterst zeldzame soort komt nu dus ook in Nederland voor. Wat een gaaf sinterklaascadeau.”

ananasgal

beukenhaargal

Haarbos en eikenuiltje
Opnieuw in het Noord-Hollands Duinreservaat trof Luc twee nieuwe nachtvlindersoorten aan. Over deze
vondsten schreef hij een artikel voor Nature Today:
3-DEC-2020 - Deze herfst zijn in het Noordhollands Duinreservaat maar liefst twee soorten nachtvlinders
gevonden die nieuw zijn voor Nederland: de sierlijke haarbos en het zuidelijk eikenuiltje. Beide soorten behoren
tot de familie van de uilen; boswachter Luc Knijnsberg trof ze aan op smeer. Beide vlinders leggen grote
afstanden af en komen met warme zuidelijke stromingen mee onze kant op.
Op 30 oktober trof boswachter Luc Knijnsberg de Sierlijke haarbos (Ochropleura leucogaster) aan op smeer. Smeer
is een zoetige lokstof waar alcohol in zit. Dit ruiken de nachtvlinders van grote afstand en komen erop af om ervan
te snoepen. De aanwezige suikers in de smeer geeft hun energie. Energie die ze kunnen gebruiken voor onder
andere de voortplanting. Met smeer boots je eigenlijk natuurlijke rijpende vruchten en bessen in de natuur na.
De Sierlijke haarbos lijkt erg op de inheemse haarbos (Ochropleura plecta). De onlangs aangetroffen vlinder oogde
echter gelijk anders: hij was wat slanker en de opvallende witte lijnen langs de vleugelranden liepen langer door.
Ook het tijdstip in het jaar was uitzonderlijk voor een 'gewone' haarbos. Luc verzamelde de vlinder en na
raadplegen van andere deskundigen en het internet bleek het inderdaad om de Sierlijke haarbos te gaan. Een
soort die nooit eerder met zekerheid in Nederland was gevonden.
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Op 9 november vond boswachter Knijnsberg op een met smeer ingesmeerde rasterpaal nabij Bergen
haarbos
– Ochropleura
leucogaster
aan zee een vlinder die hijSierlijke
niet op
naam
kon brengen.
Het vlindertje leek in eerste instantie op een
weidehalmuiltje, maar daarvoor was hij te klein en ook hier week de vliegtijd enorm af. Na flink wat
puzzelen op internet en wederom navraag bij andere nachtvlinderdeskundigen bleek het te gaan om het
zuidelijk eikenuiltje (Dryobota labecula). Deze zuidelijke soort uit Frankrijk was ook nog niet eerder in
Nederland waargenomen. Het is wel een bekende trekvlinder in het zuiden van Engeland. De soort zat
er dus wel een beetje aan te komen.

Zuidelijk eikenuiltje – Dryobota labecula

Beide uilensoorten komen normaal gesproken voor in het zuiden en zuidoosten van Europa. De vlinders
zijn waarschijnlijk door de toen heersende zuidelijke stroming meegekomen naar Nederland. Van beide
vlinders is bekend dat ze zwerfgedrag of trekgedrag vertonen. De sierlijke haarbos werd in 2019 voor het
eerst in België waargenomen, met een vervolgwaarneming in 2020. Ook in Engeland, waar over het
algemeen meer trekvlinders worden gezien, waren dit jaar relatief veel sierlijke haarbossen aangetroffen,
en er wordt zelfs gespeculeerd of de soort daar op sommige plekken geen populatie heeft. Dit jaar, een
dag na de waarneming van Luc, werd ook het eerste zuidelijk eikenuiltje voor België gevonden. Deze
soort is in Engeland de laatste jaren al algemener geworden en er wordt aangenomen dat deze soort
zich daar al voortplant. De aanhoudende zuidenwind in combinatie met het warme weer is mogelijk de
oorzaak van de komst van deze zuidelijke nieuwkomers. Zullen deze soorten ook steeds algemener in
Nederland worden?
Of het een goed teken is dat er in Nederland zuidelijke soorten opduiken valt nog te bezien.
Klimaatopwarming zal hier ongetwijfeld een rol in spelen. Beide soorten en mogelijk ook weer andere
zuidelijke soorten zullen naar verwachting in de toekomst vaker opduiken in Nederland. En Luc, die de
smaak te pakken heeft, is alweer met zijn smeerpot op zoek naar de volgende nieuwe soorten.
Tekst: Luc Knijnsberg, Boswachter PWN Noord Hollands duinreservaat en Jurriën van Deijk, De Vlinderstichting
Foto’s: Luc Knijnsberg
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Van de KNNV Uitgeverij:

Veldgids Zeewieren
Meer dan 130 soorten - uitgebreide beschrijvingen - veldkenmerken
Auteur(s): Luna van der Loos, Mart Karremans, Frank Perk
Verschijnt begin februari 2021 - Zeewieren zijn een zeer diverse groep organismen. Ze staan aan de basis van de
voedselketen van vele mariene ecosystemen en vormen een dominant aspect van de Nederlandse kust. Deze
veldgids behandelt meer dan 130 soorten uit de roodwieren, bruinwieren en groenwieren die goed op het oog
of met een veldloep te herkennen zijn.
De gids beschrijft van elke soort de kenmerken, het onderscheid met gelijkende soorten, de habitat,
seizoenspatronen en de verspreiding. De honderden foto’s maken de gids bruikbaar voor
onderwaterdeterminaties, in het getijdengebied en op het strand. Daarnaast geeft de uitgebreide introductie
informatie over de beste vindplaatsen in Nederland, de ecologie van zeewieren, exoten, en toepassingen en
recepten.
•
•
•

Beschrijft 130 soorten rood-, bruin- en groenwieren
Rijk geïllustreerd met foto’s
Inclusief recepten

Luna van der Loos is marien bioloog en gespecialiseerd in
zeewieren. Ze werkt aan de Universiteit Gent aan haar
doctoraat over het microbioom van Zeesla en de effecten
van klimaatverandering. Via Stichting ANEMOON
organiseert ze workshops en excursies.
Mart Karremans groeide op aan de Oosterschelde en
inventariseert als actief lid van de KNNV en de
Strandwerkgemeenschap (SWG) al meer dan 30 jaar het
getijdengebied, de schorren en de platen in Zeeland.
Frank Perk studeerde biologie aan de VU. Begin jaren 80
werd hij lid van de Strandwerkgemeenschap (SWG) en
heeft sindsdien tientallen wierenexcursies gegeven. Met
het Strandaanspoelsel Monitoring Project van Stichting
ANEMOON brengt hij aangespoelde wieren in kaart aan de
Noordzeekust.
Auteur(s): Luna van der Loos, Mart Karremans, Frank Perk
Druk: 1
Pagina's: 288
Formaat: 12,5 x 21 cm
Uitvoering: gebonden, full colour
Verschijningsjaar: 2021
Prijs: € 29,95
Samenwerking: Stichting Anemoon
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Van de KNNV Uitgeverij

Vogels en hun veren
Dit is de eerste vogelgids die specifiek is gewijd aan de rui van vogels
– de periodieke vernieuwing van het verenkleed – en het nut ervan
voor de herkenning in het veld.
Het boek beschrijft de verschillende types veren, hun vorming, hun
rol en de manier waarop ze zijn gerangschikt in het verenkleed, met
vermelding van de specifieke naamgeving ervan. Het fenomeen van
de rui wordt duidelijk uitgelegd en geïllustreerd. Ook vind je
antwoorden op vragen zoals:
Waar dient de rui voor?
Wat is een gedeeltelijke rui, een complete rui, een opgeschorte
rui?
Hoe verloopt de rui, welke veren zijn erbij betrokken en in welke
volgorde worden ze vernieuwd?
Aan de hand van voorbeelden komen de ruistrategieën aan bod. Dit is van belang bij de herkenning van de
verschillende verenkleden van een soort, het bepalen van de leeftijd en het onderscheiden van gelijkende
soorten.
De eerste gids in zijn soort, bedoeld voor vogelaars in het veld. Meer dan 260 foto’s en een dertig illustraties
Op een innovatieve manier gepresenteerde ruidiagrammen.

Auteur(s): Marc Duquet, Sébastien Reeber
Druk: 2020, druk 1
Prijs: € 32,95
Pagina's: 192
Formaat: 19 x 22,5 cm
Verschijningsjaar: 2020
Gewicht: 664 gram
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foto: Rob Belterman

Op 1 november 2020 vond Inge van Westen in het Dijkgatbos in de Wieringermeer een voor
Nederland nieuwe soort: Favolaschia calocera. Het is een opvallend oranje paddenstoeltje met grote
poriën in plaats van lamellen. Qua uiterlijk is het een aanwinst, maar het is een exoot, die zich invasief
kan gedragen. Verschilende KNNV-ers zijn snel gaan kijken op de vindplaats.

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