Bladluis
Nieuwsbrief van de KNNV Alkmaar - Den Helder
elfde jaargang, nummer 1, februari 2021
------------------------------------------------------------------We kunnen er helaas nog steeds niet gezamenlijk op uit. Veel KNNV-ers gaan daarom in hun eentje op pad. En
dan worden er soms mooie dingen gevonden. Zo vond Mario Renden een nieuwe wantsensoort voor Nederland.
Lucette Robertson-Proot deed ook een bijzonder vondst. Er spoelde een levend zeepaardje aan. Verderop in deze
Bladluis meer over deze vondsten.
De komende tijd zijn er weer een paar digitale lezingen, georganiseerd door andere KNNV-afdelingen. Ook is er
een digitale excursie. Verder zijn er lezenswaardige boeken en rapporten uitgekomen. Lekker binnen blijven dus!
Digitale excursie plantengallen
Vorig jaar is het project "Met z'n allen Plantengallen" van start gegaan. Met verschillende activiteiten en
excursies worden de galvormers extra onder de aandacht brengen. De excursie is te zien op:
https://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/gallen
Digitale lezing KNNV, afdeling Wageningen en omstreken, IVN Ede en IVN Veenendaal-Rhenen; 11 febr. 20.00
uur
Eerste deel: Nut en noodzaak van genetische diversiteit in planten. Door Klaas Bouwmeester, universitair docent
Biosystematiek aan Wageningen University & Research, vertelt over het belang van genetische variatie binnen
plantenpopulaties. Wat zijn de effecten van genetische verarming in een plantensoort en hoe beïnvloedt dat
interacties met de omgeving?
Tweede deel: Behoud van bedreigde bomen en struiken in Nederland. Door René van Loon De helft van onze
autochtone boom- en struiksoorten is zeldzaam en bedreigd in hun voortbestaan. In deze lezing verklaart ecoloog
René van Loon de redenen van de enorme achteruitgang en gaat hij in op oplossingen om het tij te keren.
Meld je uiterlijk 9 februari aan bij ineke_ammerlaan@hetnet.nl, je ontvangt dan op 10 februari een link naar de
lezing. Iedere geïnteresseerde is welkom. Maximaal 100 deelnemers mogelijk.
Digitale minilezing KNNV Hoorn: dag- en nachtvlinders, 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. Meer
informatie op https://www.knnv.nl/hoorn
Digitale lezing KNNV Hoorn, vogels van Rotummerplaat, maandag 8 maart 2021, 20:00 uur
De lezing wordt verzorgd door Aaldrik Pot
In het broedseizoen van 2019 waren Aaldrik Pot en Nicolette Branderhorst vier maanden vogelwachter op het
Groningse Waddeneiland Rottumerplaat. Tijdens hun verblijf hebben ze onder meer de broedvogelbevolking in
kaart gebracht en wadvogels geteld. Daarnaast deden ze uitgebreider onderzoek naar broedsucces van onder
meer Scholeksters, Noordse sterns en de roofvogels op het eiland. In zijn digitale lezing vertelt Aaldrik over de
resultaten van hun onderzoek, hun leven tussen de vogels, de eigenaardigheden van het wonen en werken op
een ‘onbewoond’ eiland. Na de lezing is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen.
Aaldrik Pot werkt in het dagelijks leven als adviseur natuur, landschap en faunaecologie bij Staatsbosbeheer in
Drenthe. In zijn vrije tijd doet hij onderzoek naar Raven, Zwarte spechten, roofvogels en diverse soorten
zoogdieren. https://www.knnv.nl/hoorn

1

Mario Renden vindt nieuwe wantsensoort voor Nederland!
Het is de wens van menig KNNV-er: een nieuwe soort
vinden. Mario Renden is het gelukt. Hij vond de
zwervende sikkelwants - Nabis capsiformis, op de
begraafplaats in Den Helder. De eerste vondst in
Nederland! Deze wants heeft een brede verspreiding en
komt voor in Afrika, Amerika, Azie en Europa,
waaronder nu dus ook in ons land.
Tja, hoe komt zo’n beestje in Nederland en dan ook nog
zo noordelijk in Den Helder. Misschien heeft hij een lift
gekregen met een marineschip, of is meegekomen met
toeristen die de boot naar Texel namen. Het is in ieder
geval een prachtig dier!

bron: Noordhollands
Dagblad

foto’s: Mario Renden
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Echt bijzonder is het niet een grote stinkzwam in
januari. Of toch wel? In de literatuur wordt meinovember genoemd. In januari 2021 werden aan de
Natteweg in Bergen twee exemplaren van deze
paddenstoel gevonden nadat een sterke kadaver geur
tot onderzoek aanspoorde (Floor van Splunder). Hij
stonk dus wel, maar geen vlieg, kever of mug was
daarvan onder de indruk.
Goed te zien is de grote knol, het heksen- of duivelsei,
waaruit in enkele uren de stinkzwam tevoorschijn
komt. Met een beetje fantasie lijkt de Phallus
impudicus wel op een penis, zo heeft de naamgever
indertijd bedacht.
Rob Monsees
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Zeepaardjes op het strand
Er spoelen de laatste weken veel zeepaardjes aan op de stranden. Meestal spoelen ze dood aan. In Bergen aan
Zee ontdekte Lucette Robertson-Proot een zeepaardje dat nog wel in leven was.
Lucette zegt op Facebook over haar vondst:
“Kortsnuitzeepaardje, vandaag aangespoeld in Bergen aan Zee. Wat een beauty!
Wel opvallend dat er de laatste tijd zoveel aanspoelen. Waarschijnlijk zijn ze meer naar de Noordzee gekomen
door de klimaatverandering, maar nu is de Noordzee toch te koud voor ze geworden. Deze is gered en zwemt in
een noordzee-aquarium van een vriend.”
Op Nature Today was over de zeepaardjes het volgende te lezen:
Wie nu een strandbezoek brengt aan Texel, kan zomaar het Kortsnuitzeepaardje (Hippocampus hippocampus)
tegenkomen. Helaas zijn deze exemplaren meestal dood. Ze worden nog dagelijks op het eiland gemeld door
strandbezoekers. “Er zijn naar onze inschatting sinds de Kerstdagen minstens dertig Kortsnuitzeepaardjes op de
Texelse Noordzeestranden gevonden”, vertelt Arthur Oosterbaan, conservator bij Ecomare op Texel. Daar werd
onlangs zelfs een levend diertje binnengebracht in een handschoen met zeewater. Deze is opgevangen in het
aquarium van Ecomare om aan te sterken. De meeste zeepaardjes van het strand zijn jonge diertjes van nog geen
jaar oud. Deze zijn slanker en kleiner dan de oudere zeepaardjes.
De zeepaardjes-invasie op de stranden van de
Waddeneilanden lijkt te zijn begonnen op vrijdag 25
december 2020. De dieren werden vrijwel steeds in de
vloedlijn gevonden. In de weken daarvoor heerste er een
zuidwestenwind. De meeste aangespoelde dieren
betroffen jonge, helaas overleden zeepaardjes, maar er
zijn ook enkele oudere individuen gevonden. Uit
ervaringen van strandjutters is bekend dat er bij
zuidwestenwind altijd verhoudingsgewijs veel meer op
het strand van Noord-Holland en Texel aanspoelt dan
meer zuidwaarts. Dit wordt bevestigd door andere
aanspoelingen in de vloedlijn, zoals de grote aantallen
eikapsels van roggen die gemeld zijn op waarneming.nl
van dit stuk kust, tegenover veel kleinere aantallen op de
Zuid-Hollandse kust.

foto: Lucette Robertson-Proot

Het Kortsnuitzeepaardje is een zuidelijke soort die baat heeft bij warmer zeewater. Net als in 2014 waren de
gemiddelde temperaturen in 2020 het hoogst sinds de start van de metingen. Zowel bij Vlissingen als Den Helder
werd de warmste 19-daagse periode ooit gemeten. Het is aannemelijk dat zich door de warme zomer van 2020
een grote aanwas van jonge dieren kon ontwikkelen. De warme zomer zou daarnaast gezorgd kunnen hebben
voor extra begroeiing van hydropoliepen en mosdiertjes op uit de bodem stekende dode schelpen, zoals onder
meer de Amerikaanse zwaardschede. Hierdoor konden de jonge zeepaardjes profiteren van extra
schuilgelegenheid. Deze verstopplaatsen verdwenen echter in de winter weer door lagere temperaturen en
hevigere waterbewegingen door harde wind. Dit was zichtbaar door de enorme hoeveelheden van het Harig
mosdiertje (Electra pilosa) die afgelopen maanden zijn aangespoeld. Ook de watertemperatuur zelf kan een
oorzaak van het aanspoelen zijn. Zeepaardjes zijn geen beste zwemmers die zich in het najaar, tegen de stroom
in, naar warmere oorden begeven. Op het moment dat de watertemperatuur hier hun ondergrens bereikt, leggen
ze wellicht massaal het loodje en spoelen ze aan.
Kortsnuitzeepaardjes op het strand van onze zandkusten zijn een heel bijzonder verschijnsel. Het is immers een
soort van rotskusten, waar ze leven tussen stenen die begroeid zijn met wieren, hydropoliepen en Geweisponzen.
De zeepaardjes houden zich daar met hun staart aan vast. De bruine kleur van het diertje werkt daarbij als
schutkleur. Het zeepaardje heeft een eigen territorium. Heeft zich ergens eenmaal een exemplaar gevestigd, dan
wordt die doorgaans nog lang op die plaats aangetroffen.
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De Griel bekeken
Rob Monsees, die eerder in Blad een artikeltje over de griel schreef, stuurde een link van een filmpje samengesteld
uit foto- en filmbeelden van de Grielen, voorheen broedend in de duinen van Bergen en Schoorl.
Het filmpje bevat tekeningen van Hermann Schlegel, Eli Heimans, Jac. P. Thijsse en Jan Ivangh, nestfoto's van vier
vogelfotografen: Herman van Zurk, Jan P. Strijbos, Nol Binsbergen en Jan Adriaan Cornelis Klok, en vier
filmfragmenten van Strijbos (1937, 1946, 1950) en Andries Hoogerwerf. Hetty Litjens, restaurateeerde de foto's
en filmfragmenten die te zien zijn. Het filmpje is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=lfwwLZVuH3Y
Hoewel vaak de verstoring door nestfotografie als een van de factoren is genoemd voor het verdwijnen van de
Griel als broedvogel, documenteert het verzamelde beeldmateriaal van Grielen in de duinen onder Bergen en
Schoorl totaal tien verschillende nesten uit acht broedjaren, over een periode van 33 jaar. Op de foto's en films is
een enkele maal enige verstoring terug te zien, alsook de waakzaamheid van de Grielen.
Deze beelddocumentatie is tot nu toe grotendeels ongepubliceerd gebleven. Het bevat o.m. de volledige drie
series van Nol Binsbergen uit 1938-1940, en de wellicht ooit voor een klein publiek vertoonde films van Strijbos
en Andries Hoogerwerf. Strijbos maakte in 1950 de enige kleurenfilm van Grielen en jong op nest in Nederland.

Bij de KNNV Uitgeverij is een boek verschenen over de griel:
De Griel, kroniek van een spookvogel
Ruim een halve eeuw geleden verdween de griel als
broedvogel uit Nederland. Deze mysterieuze steltloper dankt
zijn bijnaam spookvogel aan het vermogen om, vol in het zicht
van een waarnemer, te versmelten met de achtergrond, om
vervolgens in het niets te verdwijnen. De griel heeft door de
combinatie van opvallend uiterlijk, stiekem gedrag en
zeldzaamheid altijd de aandacht getrokken.
Hoewel dankzij inspanningen van fotografen en andere
natuurvorsers veel informatie over de Nederlandse grielen is
bewaard gebleven, was dit tot op heden verspreid over
talloze archieven in binnen- en buitenland. In dit boek wordt
deze kennis bijeengebracht, niet alleen over voorkomen,
maar ook over broedbiologie, gedrag, voedsel en trek. Uit een
analyse van vegetatie en de verspreiding van broedparen in
de duinen blijkt dat de soort alleen een periode van bloei
heeft kunnen doormaken dankzij ingrepen van de mens in het
landschap.
•
•
•

Volledig beeld van het wel en wee van de griel in
Nederland
Verrassende onderzoeksresultaten
Uniek historisch beeldmateriaal
Auteur(s): Guido Keijl e.a.
Druk: 1
Pagina's: 298
Formaat: 21 x 28 cm
Uitvoering: hardcover | full colour
Verschijningsjaar: 2020
Gewicht: 1578 gram
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FLORON’s Basiscursus flora online
Wil je wilde planten in Nederland bij naam kennen en leren determineren? Dan ben je bij FLORON aan het juiste
adres. FLORON bied je in het voorjaar van 2021 een Basiscursus flora die je thuis kunt volgen! Je leert planten op
naam brengen, families herkennen en je gaat naar buiten om zelfstandig opdrachten uit te voeren. De lessen
volg je vanuit huis, want de cursus wordt digitaal gehouden. Na 14 lessen ben je helemaal thuis in het
determineren en heeft jouw soortenkennis een hoger niveau. Elke week krijg je een uurtje digitaal les en een of
meer huiswerkopdrachten die je buiten uit kan voeren. Via een besloten Facebook-groep deel je
huiswerkopdrachten en ontmoet je cursisten uit het hele land. Zo leer je op een leuke manier wilde planten
herkennen en determineren.
Eenvoudig planten leren herkennen
De cursus is een praktische cursus voor iedereen die wilde planten wil leren herkennen. Voorkennis is niet
noodzakelijk. Tijdens de cursus leer je verrassend snel wilde bloemen en veel voorkomende bomen, struiken en
grassen op naam te brengen. Je verrijkt je botanische woordenschat met termen als “steunblad” en “stroschub”.
Na aanmelding krijgt je half maart lesmateriaal thuisgestuurd. Van eind maart tot begin juli krijg je op 14
woensdagmiddagen een uurtje les, waarbij je ook vragen kunt stellen. De lessen volg je op je computer, laptop
of tablet via 'Zoom'. Per les krijg je één of meer huiswerkopdrachten die je zelfstandig uit kunt voeren. Ook
geven we je af toe verdiepende lesstof mee. Docent van de Basiscursus Flora is botanicus Stef van Walsum van
FLORON. Met onze cursusmethode hebben we al bijna tien jaar ervaring bij lokale natuurverenigingen. Heb je
een les gemist, of schikt de woensdag niet? Geen probleem, je kunt de les vanaf de volgende dag terugkijken.
Niet verplicht, maar wel heel leuk is meedoen in de speciale Facebook-groep. Hierin plaats je foto’s van je
huiswerkopdracht en ontmoet je andere cursisten. Je mag ons je huiswerk ook per e-mail toesturen als je dat
liever hebt.
Inhoud van de cursus
Met de basiscursus leer je families en soorten herkennen, maar ook determineren met behulp van
determinatiesleutels uit de Heukels’ Flora van Nederland. In het lesmateriaal van deze cursus komt een breed
scala aan onderwerpen. De belangrijkste hebben we voor je op een rij gezet:
• Botanische woordenschat
• Indeling van het plantenrijk
• Opbouw van de Heukels’ Flora
• Determineren van planten met de Heukels’ Flora
• Herkennen van de tien grootste plantenfamilies
• Herkennen van de vijftig algemeenste plantensoorten
• Je gaat zelfstandig speuren naar planten bij jou in de buurt
• Hulpmiddelen om jouw kennis over planten verder te verdiepen
• Hoe je jouw plantenkennis kunt gebruiken om de natuur te beschermen
• Waar je andere plantenkenners kunt ontmoeten en wat zij doen
De inhoud van de lessen is afgestemd op planten die op dat moment in bloei staan. De cursus is samengesteld
door een team van ervaren docenten en plantenkenners.
Met deze cursus ben je klaar om aan de slag te gaan met vrijwilligersprojecten zoals ‘Mijn Berm Bloeit’ en je
kennis verder uitbouwen door mee te doen met de activiteiten van FLORON en lokale natuurorganisaties, zoals
KNNV en IVN.
Kosten
€ 119 euro inclusief BTW en inclusief donateurschap voor 1 jaar. FLORON-donateurs krijgen € 20 korting.
Zelf aanschaffen
- Heukels Flora 24e editie (circa € 54,95) - let op: niet de oude 23e editie
- Een loepje met 10x vergroting kun voor € 15 toevoegen aan je bestelling
Meer informatie op: https://www.floron.nl/Actueel/Cursussen/Basiscursus-flora
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Nachtvlinders in de Schoorlse Duinen
Op de website van onze KNNV-afdeling is al een tijd lang een lezenswaardig rapport over nachtvlinders in de
Schoorlse Duinen te vinden. Het is opgesteld door Klaas Kaag die vijf jaar lang, van oktober 2014 tot december
2019, nachtvlinderonderzoek gedaan in de Schoorlse duinen. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van licht en smeer
om ’s nachts vlinders te lokken.
In totaal zijn in die periode 600 soorten nachtvlinders waargenomen: 296 micro’s (35 families) en 304 macro’s (10
families). De meeste vlinders zijn gezien met lichtvangsten. In totaal 563 soorten en 7.396 getelde exemplaren.
Op smeer werden 49 soorten waargenomen (ca. 500 exemplaren), waarvan 17 soorten alleen op smeer zijn
gezien. Daarnaast zijn 19 soorten noch op licht, noch op smeer waargenomen. Hieronder vallen o.a. soorten
waarvan alleen de rupsen, of de vraatsporen daarvan (mijnen) zijn waargenomen.
Het rapport is te vinden op: https://www.knnv.nl/afdeling-alkmaar-den-helder/nieuws/nachtvlinders-deschoorlse-duinen-door-klaas-kaag

Nachtvlinders in het NHD
Eind vorig jaar vond de 11e Noord-Hollandse Natuurdag plaats. Deze keer bestaande uit alleen maar korte digitale
lezingen. Eén van de lezingen ging over nachtvlinders in het Noordhollands Duinreservaat en werd verzorgd door
Luc Knijnsberg. Deze en alle andere interessante lezingen zijn op het gemakje terug te zien op:
www.landschapnoordholland.nl/natuurdag2020 .

taxusspikkelspanner

hagedoornvlinder

kleine boogbladroller

Nachtvlinders in het boerenland
In 2020 deden zeven boeren van de agrarische natuurbeheervereniging Water, Land & Dijken mee met het
monitoren van vlinders op hun bedrijf. Vijf boeren monitoren nachtvlinders en bij drie van hen is ook een
dagvlinderroute uitgezet. Daarnaast monitoren twee boeren alleen de dagvlinders. Het monitoren valt onder het
project; Boeren Insecten Meetnet Agrarisch Gebied (= BIMAG) . In heel Nederland doen 50 boeren mee met dit
project. Het is de bedoeling dat er langjarig, bijvoorbeeld vijf jaar, gemeten gaat worden. De nachtvlinders worden
geteld met zgn. ledemmers.
In Nederland was vrijwel geen informatie te vinden over trends van insecten in het
agrarisch gebied. Om een goed meetnet op te zetten in Nederland in agrarisch gebied
heeft LTO Noord, Boerennatuur en de Vlinderstichting in 2019 een pilot opgezet om
aan de slag te gaan met dag- en nachtvlinders. Vlinders zijn een goede indicator voor
biodiversiteit in een gebied. Het is belangrijk dat er een goed en duurzaam insecten
meetnet is. Op deze manier kun je goed meten of maatregelen om de
insectenpopulatie te verbeteren werken.

zwarte c-uil

Landelijk zijn in totaal zijn zo’n 260 verschillende soorten nachtvlinders aangetroffen. Het document met alle
resultaten is te vinden op: https://waterlandendijken.nl/prachtige-resultaten-nachtvlinder-monitoring-doorboeren/
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Voorzichtige uitbreiding Tengere distel op Wieringen
De Tengere distel - Carduus tenuiflorusis is een zeldzame soort
in Nederland en staat op de Rode lijst én de lijst met
beschermde soorten onder de Wet Natuurbescherming. In de
negentiende en begin twintigste eeuw kwam Tengere distel
voor op dijken op het voormalige Waddeneiland Wieringen en
in Zeeland. Tot in de zeventiger jaren werd de soort ook nog in
de Amsterdamse waterleidingduinen gevonden. Inmiddels is
ze op al deze plaatsen verdwenen. De oorzaken zijn niet exact
bekend, maar (te) intensief beheer en veranderend
landgebruik hebben waarschijnlijk bijgedragen aan het
verdwijnen.
De laatste populatie van de Tengere distel in Nederland bevindt zich op de Wierdijk bij Hippolytushoef. In onder
andere Zuid-Europa is de soort algemener en de noordgrens van het verspreidingsgebied strekt zich uit tot in
Noorwegen en Zweden. Door de huidige verspreiding in Nederland valt het duurzaam behoud van deze soort
onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Noord-Holland. Helaas is op de Wierdijk sprake van zeer kleine
groeiplaatsen en zijn enkele inmiddels al verdwenen. Om de laatste populatie in Noord-Holland voor uitsterven
te behoeden, heeft FLORON in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en in samenwerking
met de Provincie Noord-Holland in 2016 een eerste project uitgevoerd op de Wierdijk. Dit project richtte zich
specifiek op de groeiplaatsen op het stuk Wierdijk dat in beheer is bij Hollands Noorderkwartier. De knelpunten
in het beheer van de dijk voor Tengere distel zijn in beeld gebracht en vervolgens zijn aanpassingen in het beheer
getest.
In 2018 is FLORON in opdracht van de Provincie Noord-Holland gestart met het tweede project voor de soort;
‘Instandhouding en uitbreiding van de Tengere distel in Noord-Holland’. Binnen dit tweede project wilde
Staatsbosbeheer graag meewerken om ook groeiplaatsen te realiseren op het deel van de dijk wat bij hen in
beheer is. In dit project zijn in de periode 2018-2019 de volgende activiteiten ondernomen:
1. Het monitoren van bestaande en nieuwe groeiplaatsen
2. Het aanleggen van een 10-tal nieuwe groeiplaatsen
3. Het coördineren van het beheer van de bestaande en nieuwe groeiplaatsen.
4. Communicatie over het project.
FLORON-vrijwilliger Gerrit Welgraven houdt al sinds jaar en dag de populatie Tengere distels op de Wierdijk in de
gaten.
De nieuwe maatregelen en het aangepaste beheer lijken een positief resultaat te hebben. Toch blijft de
populatie kwetsbaar. Het volledige rapport is te lezen op:
https://www.natuurkennis.nl/Uploaded_files/Publicaties/uitbreiding-tengere-distel-op-de-wierdijk-def-02-032020.77a9e7.pdf

alle foto’s: Gerrit Welgraven
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Van de Vlinderstichting:
2020 was matig libellenjaar
In 2020 was het opnieuw droog en we zien dan ook
vergelijkbare patronen met de afgelopen jaren. In het
voorjaar vlogen de libellen redelijk. De aantallen die op de
monitoringroutes van het meetnet libellen werden geteld,
waren toen min of meer normaal. Vanaf eind juni zien we
een sterke daling en komen de getelde aantallen niet eens
tot de helft van wat we gewend zijn. Voor sommige
soorten waren de aantallen schrikbarend laag. We kijken
nu naar de ‘kale’ gegevens uit de routes die in het kader
van het meetnet worden geteld. Over een paar maanden,
variabele waterjuffer
als het CBS de gegevens heeft verwerkt, zullen we de echte
trends weten. De zeldzame libellen van de heide en vennen deden het in ieder geval erg slecht. De
venglazenmaker en maanwaterjuffer zijn bijvoorbeeld met meer dan driekwart achteruitgegaan. Ook heel
‘gewone’ heidesoorten zoals gewone pantserjuffer, watersnuffel en zwarte heidelibel waren in veel lagere
aantallen aanwezig dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.
Gelukkig zijn er ook soorten die hitte en droogte
prima vinden. De zuidelijke soorten, die een
mediterraan klimaat gewend zijn, deden het wel erg
goed dit jaar. Zo waren er flink wat tengere
pantserjuffers en zuidelijke heidelibellen, en ook de
zuidelijke glazenmaker werd op veel plekken gezien.
azuurwaterjuffer

Er waren ook veel waarnemingen van de zuidelijke keizerlibel, waarvan op veel
plaatsen paring en ei-afzet werd gemeld. Dit geeft aan dat ze zich op die plek
probeerden voort te planten. Een andere soort, die het al jaren prima doet, is
de vuurlibel. Ook dit is een soort die in Zuid-Europa veel voorkomt en dus is
aangepast aan warme en soms droge situaties. Er waren plaatselijk ook flink wat
geelvlekheidelibellen, de laatste jaren een erg zeldzame soort. Het waren
echter nog steeds erg lage aantallen vergeleken met de grote invasies die we in
het verleden hebben gehad. Kortom: het was een zeer matig libellenjaar waarin
een paar soorten, die van warmte houden, wel goed vlogen.
Bron: Vlinderstichting.nl
vuurjuffer

gewone pantserjuffer

houtpantserjuffer

grote roodoogjuffer
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Bijen in Amsterdamse stadsparken en andere ecologisch beheerde groengebieden
EIS2020-17 EIS Kenniscentrum insecten, Leiden
In 2019 en 2020 samen zijn in totaal 104 soorten bijen aangetroffen in
Amsterdam. Sommige gebieden blijken verrassend rijk met meer dan 50
soorten per gebied. Hierbij gaat het vooral om grote gebieden aan de rand van
de stad, zoals het Westerpark, het Diemerpark, de Bijlmerweide, de Noorder
IJ-plas en het Gijsbrecht van Aemstelpark.
Er zijn verschillende soorten gevonden die nog niet uit Amsterdam bekend
waren, zoals de borstelwespbij, de kleine tuinmaskerbij en de zompmaskerbij.
Het rapport is gratis te downloaden van de website van het kenniscentrum
insecten EIS, waar overigens meer interessante rapporten zijn te vinden:
https://www.eis-nederland.nl/rapporten
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Water mites of the World
(in English)
Het nieuwe standaard werk over watermijten is
beschikbaar! Met dit boek kan iedere familie,
subfamilie, genus en subgenus in de wereld op naam
gebracht worden.
Het boek is van hoogwaardige kwaliteit met glad
papier waarop de fijne tekeningen goed uitkomen en
door de genaaide rug blijft het ook mooi open liggen.
Het is voor € 90,- te bestellen bij de Nederlandse
Entomoligische Vereniging:
https://www.nev.nl/pages/publicaties/watermijten/
Hier zijn ook de eerste 45 pagina’s in een
inkijkexemplaar te bekijken.
Aanvullende informatie:
ISBN: 9789090336220
Harde kaft (25,5 x 18 cm) met leeslint
774 pagina's, 3087 figuren
Gewicht 1430 gram
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Helaas geen cursus veldbiologie
Net als vorig jaar gaat het vanwege de coronaperikelen dit voorjaar niet lukken om een cursus veldbiologie te
organiseren voor onze afdeling. Hopelijk is er volgend jaar wel weer een mogelijkheid.
Ook zijn er de komende tijd geen excursies, lezingen of werkgroepsactiviteiten. Wat wel door gaat is de lente.
Die zit er gewoon aan te komen!

Sneeuwklokken bij de Slotkapel in Egmond aan den Hoef

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