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Nieuwsbrief oktober 2013 

 
Dit is de tweede nieuwsbrief van de KNNV die bestemd is voor leden van de KNNV en IVN. 
 
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of 
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd 
worden. 
 
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben? 
Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV; 
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan 
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden. 
 
 

Activiteiten 
 
Verplaatsen van de mossenexcursie van 24 november naar 19 januari! 
 
We doen het nooit, een excursie verplaatsen. Maar dit keer wel. 
Eind november blijkt niet zo’n goede datum te zijn. Er zijn dan weinig mossen met kapsels en 
dat maakt de determinatie wat minder interessant. Dat is voor een excursie niet zo 
aantrekkelijk. Daarom deden we in vroeger jaren de mossenexcursie altijd in januari. 
Als alternatieve datum is gekozen voor zondag 19 januari om 10:00u met als zelfde 
vertrekpunt de parkeerplaats van Restaurant Robert.  We kiezen voor een wandeling langs 
verschillende biotopen, zoals bijvoorbeeld (loof/dennen/sparren)bossen met gesloten en 
open kroonlaag en op voedselrijkere en voedselarmere stukken. Zo mogelijk doen we ook 
een heideveldje in het Spanderswoud aan en wie weet wat er in januari nog meer in het 
mossenvat zit. 
Dus: Mossenexcursie op 19 januari 2014, 10:00 uur. We verzamelen bij de parkeerplaats 
van Restaurant Robert. 
 
 

Bijzondere Waarnemingen 
 
Bijzondere waarnemingen tijdens de excursie naar de pier van IJmuiden! 
 
Tijdens de vogelexcursie naar de 
pier van IJmuiden hebben we 
behalve leuke zang- en loopvogeltjes 
een zeekoet gezien. Het beestje 
zwom voor het lichtbaken heen en 
weer en dook steeds op en onder. 
Zo konden we de koet goed 
bekijken. Dat was nog niet alles. Op 
de terugtocht over de pier kwam er 
en bruinvis langs. Hij nam de tijd om 
richting het strand te zwemmen en 
weer terug. Tijdens mijn poging om 
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de bruinvis in de telescoop te vangen, zag ik steeds een klein zwart rond balletje in de kijker. 
Een nieuwsgierige zeehond wilde ook weten waar al die mensen naar stonden te kijken….  
- Ellie Fluitsma 

 
 
Vondsten in de tuin 
 
Gisteravond was ik nog snoeiafval aan het ruimen in mijn 
achtertuintje (36 m2). Kom ik daar opeens veel veren 
tegen, en nog zo wat .... nou ja, kijk maar op bijgaande 
foto's. Sneu hè, dat ei. Blijkbaar een duivin die op het punt 
stond te gaan leggen? En waarom dan heeft de predator 
dat ei niet gewoon als bijgerechtje opgegeten?  
 
Omdat het nu mag van de Vogelbescherming, voer ik dit 
jaar zonnenpitten 'door'. Dat leidt tot veel activiteit, altijd 
leuk om naar te kijken. Maar de houtduiven die geregeld 
even aankwamen om de restjes van de grond op te pikken, 
die zag ik niet meer. Opgegeten dus. Door wie? Geen idee. 
Op de eerste foto heb ik geprobeerd de vraatsporen aan 
het borstbeen vast te leggen. Niet op de foto's maar wel 
gevonden - een prooirest met de twee vleugels nog aan 
elkaar. Gidsje diersporen zegt: verwilderde kat of bunzing. 
Okee, ga ik toch maar al die buurkatten die geregeld mijn 
tuintje bezoeken eens wat pesten met waterbommetjes. Of 
eten huiskatten geen hele houtduiven?  En dan die kikker 
zonder hoofd (tegen de vleugel geleund op de onderste 
foto)  - is dat ook huiskat? Mijn ex-kat joeg wel kikkers, 
maar zette er geen bek aan.  
 
Helaas - het is geen raadsel meer. Geen boeiend roofdier 
maar slechts een buurkat. Flagrante delicto betrapt met een 
nog stuiptrekkende duif in de bek. Alleen dat ei, dat na 
enkele dagen alsnog verdwenen, opgegeten, whatever, 
was blijft een beetje raar en macaber natuurlijk. De kikker 
met afgebeten kop? Een vriendin met een zeer jachtlustige 
kat zei dat haar kat dat ook deed. En dan pas later de 
kikker op kwam eten. Gewoon voorraad dus.  
Ik verbaas me er wel over dat een gewone huiskat een 
houtduif kan pakken, doden en ...... helemaal opeten! Dat 
moet de buren een maaltje kattenbrokken bespaard 
hebben.  
– Isa van der Heijden 
 
 
Zeldzame (?) waarneming in Ankeveen 
 
Op 6 april van dit jaar belde de zoon van de buurvrouw aan met een dode vogel op een stuk 
karton. Deze Grutto was tegen het raam gevlogen en of wij er nog iets mee wilden doen. 
Uiteraard. Ten eerste was dit geen Grutto maar een Houtsnip. Verder wisten wij niet dat hier 
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in de buurt überhaupt Houtsnippen voorkwamen. En aangezien Houtsnippen meestal in de 
schemering rondvliegen hadden wij nog nooit een Houtsnip van zo dichtbij kunnen bekijken. 
 
Maar bij mij kwam tevens de mogelijkheid van een interessant experiment op. Ik had wel 
eens een dode Ree in Hollands Ankeveen gevonden die volkomen kaal was. Alleen de 
botten lagen er nog. En ik had mij toen al afgevraagd hoe land zo’n proces duurt. Dit was 
mijn kans! 
 
Nadat ik uiteraard de vogel eerst gefotografeerd had in de tuin heb ik hem in de zijtuin 
gelegd. Vervolgens een plastic kratje met gaten er omgekeerd overheen en daar wat stenen 
opgelegd. Zo konden insecten er wel bij maar andere beesten niet. Het hele bouwsel heeft 
daar ongestoord gelegen en was op een zeker moment zelfs niet eens meer te zien door de 
planten die er overheen waren gegroeid. Verleden week de krat opgetild en daar werden 
allen nog maar schone botten aangetroffen. Een net dode vogel wordt dus door insecten 
volledig verteerd binnen een periode van 6 maanden! 


