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Gierzwaluwen in Kaart
Vogeltrek in de herfst: een
spektakel!

Niels de Zwarte

Na een zomer met erg wisselend weer zijn
we vrijwel klaar met het veldwerk en komen
we nu in de drukke rapportagetijd. Daarbij
schrijven we nu al weer de laatste
nieuwsbrief van dit jaar – tevens mijn
eerste, paradoxaal genoeg. Verderop meer
daarover.
Het is nog te vroeg voor een evaluatie van
het jaar, maar wat we achter ons hebben
liggen ziet er goed uit. Veel (de teller staat
nu op 73 stuks!) en diverse projecten
gedraaid, kennis en ervaring met nieuwe
soorten opgedaan en dat alles voor
tevreden opdrachtgevers. Dit samen met
een klein en gemotiveerd team, en u
begrijpt dat het prettig werken is bij bSR.

a d v i e s

Inmiddels zijn we al weer bezig met
plannen voor 2008. We hebben nieuwe
voorstellen gedaan om meer voor
Rotterdam te betekenen: we willen graag
een natuurmeetnet starten zoals we ook
voor Leiden en Amersfoort hebben opgezet.
Met het natuurmeetnet weet je door
steekproefsgewijs te inventariseren hoe het
er met de natuurtrend in de stad voor staat.
Hierbij willen we ook de vele gegevens die
we van vrijwilligers aangeleverd krijgen
gebruiken (dank!), zodat we echt onze hele
databank met natuurgegevens kunnen
inzetten voor de stad. Dat kan vervolgens
leiden tot een natuurvriendelijker
groenbeheer en nog meer verantwoord

Nieuwe plantengal op Robinia
Nationale NachtvlinderNacht
Wolkenkrabberweekend
slopen en bouwen in de dynamische stad
die Rotterdam is. In de volgende
nieuwsbrief meer daarover.
Verder willen we volgend jaar met
regelmaat meedoen met landelijke acties,
zoals bijvoorbeeld de NachtvlinderNacht
waar u verderop meer over kunt lezen.
Goed voor de soortenkennis (opdoen en
delen) en voor een ontmoeting met
vrijwilligers en andere natuurliefhebbers.

Nieuw bij bSR: Niels de Zwarte
Aan mij de eer om de hele voorpagina te
vullen, omdat ik mezelf hier ook nog eens
kort voorstel. Voor veel lezers van dit blad
ben ik geen onbekende, omdat ik reeds
zeven jaar in Rotterdam werk en me al die
tijd met groen, natuur en ecologie heb bezig
gehouden.

onder andere betrokken bij het ontwikkelen
van de eerste poelen in het Kralingse Bos,
heb me verdiept in en geadviseerd over de
Flora- en faunawet en andere
natuurwetgeving, uiteenlopende
beleidsadviezen voor wethouder Bolsius
opgesteld op het gebied van groen, me
ingespannen voor de Boswachterij van
Gemeentewerken en ben ten slotte een tijd
groenbeheerder geweest in Rotterdam
Noord. Kortom: ik heb een afwisselende en
leuke tijd bij deze dienst gehad.

(stads)ecologen in Nederland onderhouden.
En zo nu en dan ga ik mee het veld in om
de feeling met het vakgebied ecologie te
houden. Ik heb geen specialisme, behalve
die van een breed georiënteerde generalist:
een mooie manier om te zeggen dat ik van
alles wel iets weet, maar van niets heel
veel. Dat weten de ecologen van het
bureau gelukkig wel en zo is het goed
verdeeld.

De komende tijd zie ik met veel vertrouwen
tegemoet. Ik hoop zoveel mogelijk
En toen kwam het bericht dat Martin Epe
opdrachten voor Rotterdam uit te voeren,
bSR ging verlaten. Het gevolg is dat ik nu al omdat daar mijn (ons) hart ligt en we daar
weer bijna vier maanden aan de slag ben
de meeste kennis over hebben opgebouwd.
als het nieuwe bureauhoofd. Mijn werk
Tenslotte vanaf deze plek nog een
bestaat uit het coördineren van het bureau: hartelijke dank voor al het werk dat Martin
Ik ben afgestudeerd in Bos- en
van opdrachten aannemen tot een
Epe heeft verzet, zodat het bureau
natuurbeheer en ben bij Gemeentewerken veldwerkschema opstellen en van
geworden is wat het nu is. Dat geeft mij
Rotterdam mijn loopbaan begonnen. Ik was leidinggeven tot contacten met
weer een comfortabele warme start bij bSR.
N a t u u r l i j k
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Gierzwaluwen in Kaart
Maurice Backerra

Gelijk aan 2006 heeft in 2007 wederom een
cursus Gierzwaluwen in Kaart in het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
plaatsgevonden, met als gevolg een
verdubbeling van het aantal tellers ten
opzichte van 2006. In totaal zijn twintig
Rotterdammers gedurende de periode half
juni – half juli twee- tot driemaal naar één of
meerdere telpunten gegaan om het
voorkomen, de populatiegrootte en de
verspreiding van de Gierzwaluw (Apus
apus) in kaart te brengen. In totaal betrof
het dit jaar 49 telpunten, waarvan 35 dit jaar
driemaal zijn bezocht. Van deze 35 zijn 27
telpunten binnen de drie voorgestelde
deelperioden (Backerra 2006) bezocht.
Telpunten van nog niet ingeleverde, maar
wel verwachte resultaten zijn hierin niet
meegerekend.
Wanneer alle telmomenten worden
beschouwd, dan valt op dat de meeste
tellers wel een goed moment in de eerste,
tweede en/of derde deelperiode vonden om
te gaan tellen. Vooral na de derde
deelperiode valt op dat op tien telpunten
(van de 46) de laatste telronde was
uitgesteld. De reden voor deze verlate
bezoeken is mogelijk te wijten aan slecht
weer, vooral eind juni en begin juli viel
regelmatig regen en op 4 en 5 juli viel zelfs
extreem veel regen. De maand juli betrof
zelfs op landelijk niveau de op één na
natste julimaand sinds 1906! Ondanks dat
bevatte de derde deelperiode nog relatief
veel droge dagen (bron: www.knmi.nl). Een
bijkomende reden voor verlate tellingen kan
natuurlijk de afwezigheid van de tellers
vanwege de zomervakantie zijn. Omdat het
de meeste tellers toch is gelukt binnen de
voorgestelde datumgrenzen te tellen, zullen
deze drie deelperioden volgend seizoen
gehandhaafd worden.

RESULTATEN
In totaal zijn dit jaar 1.438 exemplaren van
de Gierzwaluw geteld. Hiervan blijven 1.237
exemplaren over wanneer we kijken naar
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enkel de telpunten die drie keer zijn geteld.
Het aantal telpunten buiten de voorgestelde
datumgrenzen binnen deze groep is
beperkt: op één telpunt is in de eerste
deelperiode één dag te vroeg geteld, vier
telpunten zijn in de tweede deelperiode,
zeer waarschijnlijk vanwege het extreem
natte weer, vier dagen te laat bezocht én
twee telpunten zijn twee dagen later en één
punt vijf dagen later dan 15 juli bezocht.
Gezien de beperkte afwijking zijn deze
telmomenten wel meegenomen bij de
berekening van gemiddeldes, zoals
hieronder besproken.

Warandecomplex, even ten noorden van de
Goudsesingel. Hier werden op 1 juli en 8 juli
respectievelijk 55 en 65 exemplaren geteld
(Y. Elshout-Folmer). Een andere goede
plek, die wij u niet willen onthouden betreft
de Voorschoterlaan, niet ver van vorig punt,
in het hart van Kralingen. Hier werden op
19 juni, 1 juli en 15 juli respectievelijk 30, 25
en 40 exemplaren geteld (J. Senhorst). Ook
dit jaar is er ten zuiden van de Nieuwe
Maas geteld, onder andere acht telpunten
in Oud-Charlois. De hoogste aantallen
werden in de Verboomstraat waargenomen,
ter hoogte van de Barendregtstraat. Op 19
juni, 28 juni en 8 juli werden respectievelijk
Dit jaar bedraagt het gemiddelde aantal
21, 23 en 34 exemplaren geteld (M.
waargenomen gierzwaluwen over 35
Harbers). In totaal betreft het 22 telpunten
telpunten elf. Dit is lager dan vorig jaar
waar één of meerdere keren het aantal
(dertien). Dit valt te verklaren uit het feit dat gierzwaluwen boven het gemiddeld getal
er op meer punten is geteld en dat ook op
uitsteeg. Op de volgende pagina staan alle
plekken is geteld waarvan uit onderstaande resultaten van 2007 en 2006 weergegeven.
resultaten blijkt dat de Gierzwaluw er
nauwelijks of niet voorkomt. Het aantal
Vorig jaar kon het verloop van het
waarnemingen met vier of minder is
gierzwaluwtelseizoen enkel in een grafiek
verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Er
worden weergegeven op basis van de
werden dit jaar zelfs nul waarnemingen
Leidse gegevens (Backerra 2006). Dankzij
gedaan op vier telpunten in Delfshaven, ten de voorgestelde deelperioden en het grote
westen van de Schie. Alle lof voor de tellers aantal telpunten dat driemaal daarbinnen is
W. Snijders en J. van den Brink, die deze
bezocht, kan nu ook het verloop van het
120 minuten waarnemen zonder
Rotterdamse gierzwaluwseizoen in 2007
gierzwaluwen op de juiste momenten
worden getoond.
hebben volbracht! Een schrale troost voor
deze tellers was het telpunt in de Grote
Visserijstraat, waar zij ook nog in totaal
dertig minuten hebben doorgebracht en de
16
eerste en tweede ronde wel gierzwaluwen
hebben gezien (op beide momenten zeven
12
exemplaren).
Aan de andere kant zijn er enkele telpunten
8
waar het gemiddelde van elf ruim werd
overschreden. De Bovenstraat, welke onder
4
de zuidkant van de Brienenoordbrug
doorloopt, verbrak alle records. Op de data
0
16 juni, 8 juli en 15 juli zijn hier
respectievelijk 25, 60 en 80 exemplaren (!)
Gemiddeld aantal waargenomen
geteld (G. Wielders). Er kan vanuit gegaan gierzwaluwen per telpunt en per ronde in
worden dat hier een aanzienlijke kolonie
Rotterdam 2007; wit: ronde 1; grijs: ronde 2;
huisvest. Een andere toplocatie betreft het zwart: ronde 3.
N a t u u r l i j k
R o t t e r d a m

Hierbij valt op dat het toenemende verloop
gedurende de periode 15 juni – 15 juli 2007
vrijwel synchroon loopt aan het Leids
seizoen in 2006. Het toenemende aantal
vogels tijdens de laatste deelperiode valt
waarschijnlijk te verklaren vanuit het feit dat
vanaf circa 10 juli de eerste jonge
gierzwaluwen uitvliegen. Hierdoor is het
aantal rondvliegende gierzwaluwen flink
vergoot.
Om een betrouwbaar Rotterdams beeld van
het gierzwaluwseizoen te verkrijgen is het
nodig de tellingen op de vaste telpunten
jaarlijks binnen de drie deelperioden te
herhalen. Daarnaast is ons streven om een
zo goed mogelijk beeld te krijgen van het
voorkomen en de verspreiding van de
Gierzwaluw in Rotterdam. Hiervoor dienen
de komende jaren de lege gebieden in de
kaartjes hiernaast verder te worden
opgevuld met nieuwe telpunten en tellers.
Nadat de belangrijkste kernpopulaties van
de Gierzwaluw in Rotterdam in kaart zijn
gebracht is het de bedoeling dat na enkele
jaren gerichter zal worden gezocht naar
nestlocaties binnen deze specifieke
gebieden, wat uiteindelijk kan leiden tot
meer concrete beschermende maatregelen.
Dit laatste zal gebeuren in samenwerking
met het Rotterdams Milieucentrum.

Gemiddeld aantal waargenomen gierzwaluwen per telpunt in 2007; kleine zwarte cirkel: 0;
kleine witte cirkel: 1-10; middelgrote witte cirkel: 11-20; grote witte cirkel 21-40; grootste witte
cirkel: 41-60 rondvliegende gierzwaluwen.

LITERATUUR
Backerra, M. 2006. Gierzwaluwen in Rotterdam
en Leiden. Uit: Natuurlijk Rotterdam 7 (2) –
oktober 2006. p. 4-5.

Met dank aan alle tellers: N. van Balen, C.
Beneden, M. Borger, J. van den Brink, R.
Dieperink, M. Dijkerman, D. Dijkshoorn, H. van
Elderen, Y. Elshout-Folmer, M. Harbers, W.
Hartmans, A. Meeuwsen, B. Reumer, P. van
Rijsinge, A. Rosbach, J. Senhorst, W. Snijders,
C. Starrenburg, F. Tillemans, T. Visser en G.
Wielders. In het bijzonder bedanken wij het
Rotterdams Milieucentrum voor het mogelijk
maken van het geven van cursussen, wat heeft
geleid tot nieuwe enthousiaste inventariseerders.
Tot slot danken wij Ans Meeuwsen en Roel de
Graaf voor alle uren die zij op het museum
doorbrengen om de gegevens in Ecolog te zetten
en daardoor beschikbaar maken, met als
resultaat onder andere de verspreidingskaartjes
van de Gierzwaluw.

Gemiddeld aantal waargenomen gierzwaluwen per telpunt in 2006; kleine zwarte cirkel: 0;
kleine witte cirkel: 1-10; middelgrote witte cirkel: 11-20; grote witte cirkel 21-40; grootste witte
cirkel: 41-60 rondvliegende gierzwaluwen.
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Vogeltrek in de herfst: een spektakel!
Garry Bakker

In de herfst bereidt de natuur bij ons zich
voor op een periode van relatieve
duisternis, lage temperaturen en weinig
voedsel. Sommige planten en dieren
hebben hier een effectieve oplossing voor
gevonden: ze gaan simpelweg dood. Zij
hebben al hun energie in reproductie
gestoken en hun nageslacht is, als het
allemaal meezit, veiliggesteld. Vogels
moeten wat langer mee en hebben daarom
een radicaal andere strategie: ze
ontvluchten de barre omstandigheden. Dit
fenomeen kennen wij onder de naam
vogeltrek. De periode september tot en met
november is bij uitstek geschikt om hier iets
van te zien, ook in Rotterdam.

een individu, ondanks alle risico’s, hierin
kan hebben. Zo worden Rietzangers
(Acrocephalus schoenobaenus) met
regelmaat jaren achter elkaar
teruggevangen in hetzelfde rietveldje als
waar zij van een ring werden voorzien. Een
in 2003 te Meijendel, Wassenaar, gevangen
Grote barmsijs (Carduelis flammea) droeg
een ring die 364 dagen eerder bleek te zijn
aangebracht in Noordoost China. De
afgelegde afstand bedroeg minimaal 8.515
kilometer (bron: www.vwgdenhaag.nl). Een
respectvolle prestatie voor een ‘balletje
vlees met veren’ van nog geen dertig gram!

Trekgedrag is gecompliceerd en
nauwkeurig uitgevoerd gedrag, waarbij
misrekeningen fataal kunnen zijn. Het
moment van vertrek, het gewicht van de
vogel op dat moment, de af te leggen
afstand, de hoeveelheid voedsel die
onderweg kan worden opgenomen, het
risico op slecht weer onderweg; dit zijn
slechts enkele van een reeks factoren die
bepalen of een vogel de reis overleeft. Een
reis die voor veel vogelsoorten duizenden
kilometers lang is.
In duizenden jaren heeft elke soort zijn
eigen strategie ontwikkeld om zich op de
meest efficiënte manier van A naar B te
verplaatsen. Soorten die langere afstanden
afleggen hebben doorgaans langere
vleugels; dat is energetisch voordeliger. De
Graspieper (Anthus pratensis)
hoeveelheid brandstof die een vogel bij zich
Grote barmsijs (Carduelis flammea)
heeft is allesbepalend voor een geslaagde
(foto’s: Garry Bakker)
reis. Een gebrek aan vetreserve betekent
voor veel vogels een vroegtijdig einde van
De meest massale trek in de herfst betreft
hun reis, ofwel in zee, ofwel in de
die van vogels die hun broedgebied of
verzengende Sahara.
geboortegebied verlaten om in streken met
een gunstiger overlevingsklimaat de winter
Uit onderzoek waarbij vogels van ringen
door te brengen. Het merendeel van de
worden voorzien en in opeenvolgende jaren vogels op het noordelijk halfrond is
worden teruggevangen, is veel duidelijk
trekvogel. Zelfs de Merel (Turdus merula) in
geworden over de nauwkeurige timing van uw eigen achtertuin, ogenschijnlijk dezelfde
trek en het onwaarschijnlijke succes dat
als afgelopen zomer, kan een
4
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Scandinavisch exemplaar zijn dat er reeds
duizenden kilometers op heeft zitten.
Ondanks dat tientallen miljoenen vogels elk
jaar de beweging van noord naar zuid
maken (en weer terug in het voorjaar) merkt
‘de burger op straat’ daar relatief weinig
van. Het zou ook voor chaotische
toestanden zorgen, als al die biomassa
ieder jaar door in plaats van over de
Coolsingel zou vliegen! Veel zangvogels
trekken ’s nachts, zich daarbij navigerend
met behulp van de sterren en de
magnetische pool van de aarde. Daarbij
maken veel vogels ook gebruik van de wind
op grotere hoogte, waarbij de vogels
honderden meters hoog vliegen. Bij een
noordelijke wind is er van de trek dan ook
weinig te zien.
Anders wordt het, als in september en
oktober de wind uit een zuidelijke richting
gaat waaien. Dit betekent tegenwind, en om
energie te besparen gaan de vogels dan
juist lager vliegen. Laag genoeg om ze ook
vanaf de grond zonder verrekijker goed te
kunnen zien. Bij gunstig weer is er in de
nacht trek over een breed front, dat zich,
afhankelijk van lokale
weersomstandigheden, uitstrekt van de
kustregio tot ver buiten onze oostelijke
landsgrens. Dergelijke vogelfronten worden
met behulp van een radar door de
luchtmacht continu in de gaten gehouden.
Dit levert naast belangrijke risicoanalyses
voor het vliegverkeer ook interessante
inzichten in timing van trekgedrag in relatie
tot lokale weersituaties.
Zodra de wind zuidoostelijk is hebben
vogels de neiging een beetje met de wind
mee te waaien en concentreert het front
zich naar het noordwesten toe. Vogels
beginnen dan simpelweg de kustlijn als
geografisch herkenbare route te volgen. Het
zijn daarom vooral dagen met
zuidoostenwind dat er in de regio veel
zichtbare vogeltrek voorkomt.

Welnu, wat kan er zoal worden gezien in
het Rotterdamse luchtruim? In september
zijn er vooral grote groepen Graspiepers
(Anthus pratensis) die de trekstroom boven
de Randstad domineren. In die periode
kunnen stadsplantsoenen ineens verdacht
veel Roodborsten (Erythacus rubecula) en
Zwartkoppen (Sylvia atricapilla) bevatten.
Dit zijn overwegend nachttrekkers, die
overdag komen ‘bijtanken’ aan de grond.
Een opvallender indicatie dat er vogels uit
verre streken zijn gearriveerd is de
plotselinge aanwezigheid van
Vuurgoudhanen (Regulus ignicapilla) en
Zwarte mezen (Parus ater) op
ongebruikelijke locaties. Deze vogelsoorten
broeden nauwelijks in onze omgeving.
Vanaf eind september zijn het vooral
lijsters, zoals Zanglijster (Turdus
philomelos) en Koperwiek (Turdus iliacus),
en Vinken (Fringilla coelebs) die de
hoofdmoot vormen. Zodra men op een
windstille avond in oktober naar buiten gaat,
kan de eerste roepende Koperwiek
doorgaans al binnen enkele minuten
worden genoteerd.
In de ochtend is bij de genoemde gunstige
waarnemingsomstandigheden vervolgens
het ‘staartje’ van de nachttrek te zien.
Groepjes van tien tot twintig Koperwieken
schieten als kleine raketjes laag over de

stad, waarbij vaak eenvoudig honderden
exemplaren kunnen worden geteld. Iets
hoger vliegen groepen van vele tientallen
Vinken. Het is meestal de voortdurende
klank van hun zachte ‘kuup’ roepjes die hun
aanwezigheid verraden.

Grauwe gans (Anser anser) (foto: Mark
Grutters).

Een andere soort die met honderden
tegelijk over de stad kan vliegen is de
Houtduif (Columba palumbus), doorgaans
bekend dankzij enkele slecht vliegende
exemplaren op het trottoir naast de
plaatselijke snackbar, maar feitelijk een
trekvogel pur-sang.
De najaarstrek eindigt in november met
grote groepen ganzen die in formatie over
de stad trekken. Het betreft hier vogels uit
Scandinavië en Rusland, veelal op weg
naar hun overwinteringsgebieden in de
Delta. De meest algemene ganzensoort is

de Kolgans (Anser albifrons), gevolgd door
de Grauwe gans (Anser anser) en de
Brandgans (Branta leucopsis). Vaak vliegen
groepen in formatie van een enkele soort,
zodat ze ook op geluid met enige oefening
te herkennen zijn. Later in de winter kunnen
vooral bij aanhoudende vorst opvallende
bewegingen van ganzen boven het
Rotterdamse worden opgemerkt; het zijn
dan vooral vogels uit Friesland die
rechtstreeks richting de warmere Zeeuwseen Zuid-Hollandse eilanden vliegen.
Vogeltrek kijken is spannend en voor
iedereen toegankelijk. De benodigdheden
zijn simpel: een verrekijker, een
notitieboekje en een potlood of pen en een
locatie waar men redelijk zicht heeft op het
luchtruim en de directe omgeving. Dit kan
zelfs de eigen achtertuin zijn! Wel is aan te
raden op een plek te gaan staan waar
verstorende omgevingsgeluiden tot een
minimum zijn beperkt. Om inspiratie op te
doen over wat er waar zoal gezien wordt, is
een bezoek aan de landelijke database
www.trektellen.nl een must.
Tenslotte is bSR natuurlijk vooral
geïnteresseerd in uw waarnemingen,
aangezien er nog heel veel onbekend is
over de exacte aantallen vogels die
Rotterdam in voor- en najaar passeren.

Nieuwe plantengal op Robinia
Maurice Backerra

Rotterdam en Nederland zijn sinds deze
zomer weer een soort rijker. Deze zomer
meldde Ben van As, deskundige van onder
andere plantengallen en bladmineerders,
de eerste Rotterdamse waarneming en
tevens derde waarneming voor Nederland
van de plantengal Obolodiplosis robiniae.

Oorspronkelijk komt deze soort uit NoordAmerika en vanuit Italië verovert dit
galmugje sinds enkele jaren Europa. De
eerste waarneming in Italië werd in 2002
gepubliceerd, maar het is onbekend
hoelang de soort toen al in Zuid-Europa
aanwezig was (med. Willem N. Ellis).

Het betreft een kleine roodoranje mug die
zijn eitjes afzet op bladeren van Robinia
(Robinia pseudoacacia). De bladrand rolt
naar beneden en de larven ontwikkelen zich
in deze bladgal: zie foto ter illustratie. Meer
gedetailleerde foto’s van de larve zijn te
vinden op www.bladmineerders.nl.

Na de melding van Ben van As is in het
Zuiderpark, Museumpark en langs de Witte
de Withstraat gezocht naar deze exoot met
als resultaat dat op elke onderzochte
Robinia de soort werd aangetroffen. Zeer
waarschijnlijk zijn veel meer Rotterdamse
Acacia'
s bewoond door deze nieuwkomer.

Obolodiplosis robiniae (foto: Maurice
Backerra)
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Nationale NachtvlinderNacht 2007
Mark Grutters

Op vrijdagavond 7 september was het weer
zover: De Vlinderstichting organiseerde de
derde Nationale NachtvlinderNacht. Ook de
Vlinderwerkgroep Rotterdam deed hier aan
mee, en ditmaal werd als locatie gekozen
Natuurpolderpark De Esch in KralingenCrooswijk. Zo’n twintig mensen hadden zich
‘s avonds verzameld bij de ingang aan de
noordzijde van het gebied. Vervolgens
werden twee vangopstellingen opgebouwd:
Mark Grutters (ecoloog van bSR) ging aan
de noordrand van het park staan, Ruud Vis
en Dik Visser (collectiebeheerders Vlinders
van het Natuurhistorisch Museum
Rotterdam) gingen wat verder het gebied in,
om de kansen op verschillende soorten zo
te vergroten.
Om nachtvlinders te lokken zijn twee
methoden gebruikt: er werd een aantal
bomen ingesmeerd met ‘smeer’, een
mengsel van stroop en bier. Daarnaast
werden op de twee locaties witte lakens
opgehangen met daarvoor een speciale
felle lamp. Vlinders worden aangetrokken
door het licht en landen vervolgens op het
laken, waar men ze goed kan bekijken.
Rond 21:00 uur werden de lampen
aangezet, de eerste vlinders lieten daarna
niet lang meer op zich wachten. Gelukkig
was het droog weer, maar doordat de
wolken langzaam wegtrokken werd het in
de loop van de avond wel aardig fris. Het
herkennen van de nachtvlinders is recent
wat gemakkelijker gemaakt door het
verschijnen van een determinatiegids voor
alle Nederlandse nachtvlinders. Hier werd
tijdens de nachtvlindernacht dankbaar
gebruik van gemaakt.

Vierkantvlakuil (Xestia xanthographa)
(foto: Mark Grutters).
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Een van de eerste vlinders die op het licht
afkwam was een Vierkantvlekuil (Xestia
xanthographa), een van de algemenere
soorten uit de grote familie van de uiltjes
(Noctuidae). Soorten uit deze familie zijn
vaak te herkennen aan twee vlekken op de
vleugel, hierom ook wel ‘uilvlekken’
genoemd. Dit zijn de zogenaamde ‘ovale
vlek’ en de ‘niervlek’ op de bovenkant van
de voorvleugel. De vleugels worden in rust
doorgaans in de vorm van een ‘dak’
gehouden. Ook Zwarte-c-uil (X. c-nigrum),
Haarbos (Ochropleura plecta), Huismoeder
(Noctua pronuba) en enkele andere soorten
die gevangen zijn horen bij deze familie. De
Koperuil (Diachrysia chrysitis) bewees weer
eens dat niet alle nachtvlinders bruin en
saai zijn: deze vlinder heeft een prachtige
kopergloed over de vleugels.

Zuidelijke boomsprinkhaan (Meconema
meridionale), eileggend vrouwtje (foto: Mark
Grutters).

zijn, en zaten de hele avond bij de stroop.
Deze soort is nog maar vrij kort uit ons land
bekend, maar is intussen behoorlijk
algemeen geworden. Ze komen uit de
familie van de sabelsprinkhanen, en deze
naam danken ze aan de legboor van de
vrouwtjes die wel wat weg heeft van zo’n
wapen. Waar deze voor gebruikt wordt,
werd even later getoond: een vrouwtje
begon op de boom haar eitjes af te zetten,
waarbij ze haar legboor in de boomschors
´boorde´.

Een grote nachtvlinderfamilie is die van de
spanners (Geometridae). Vlinders uit deze
familie houden in rust vaak de vleugels plat,
Koperuil (Diachrysia chrysitis)
net als dagvlinders. Een van de eerste
(foto: Maurice Backerra).
spanners was een vrij grote, gespikkelde
In de loop van de avond waren er bij Ruud vlinder. Na enig puzzelen kon worden
en Dik al verschillende uilen op de bomen
vastgesteld dat het ging om de
met smeer afgekomen: vier exemplaren van Taxusspikkelspanner (Peribatodes
de Piramidevlinder (Amphipyra pyramidea) rhomboidaria). Later kwam ook de hier veel
en twee huismoeders. De Piramidevlinder is op lijkende Gewone spikkelspanner
een forse uil met opvallende oranje onder- (Ectropis crepuscularia) op het doek zitten.
vleugels. De Huismoeder lijkt hier wel wat
Een erg mooie soort die zich wat later liet
op, maar is iets kleiner en heeft geeloranje zien was de Marmerspanner (Ecliptopera
ondervleugels begrensd met een zwarte
silaceata). Met zijn opvallende, gemarmerrand. De Piramidevlinder is geen
de vleugelpatroon was het geen grote
onbekende voor stroopsmeerders: hij komt opgave de soort op naam te brengen.
op licht af, maar wordt nog gemakkelijker
gevangen op stroop.
De meeste vlindersoorten die op deze
Op de ´smeer´-bomen van Mark werden
avond gevonden werden zijn vrij algemeen
weinig vlinders aangetroffen. Het bleef bij
en in het hele land aan te treffen. Bij veel
een Huismoeder, maar hier waren wel
soorten voeden de rupsen zich op allerlei
andere interessante dieren te zien: enkele
soorten grassen of loofbomen, die vrijwel
Zuidelijke boomsprinkhanen (Meconema
overal te vinden zijn. Om ze te zien te
meridionale) bleken ook zoetekauwen te
krijgen hoef je niet over speciale
N a t u u r l i j k
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vangapparatuur te beschikken: andere
lichtbronnen zijn vaak al voldoende. Het
kan de moeite lonen ‘s nachts te kijken bij
verlichte portiekjes, open trappenhuizen in

flats en op toiletgebouwen op campings.
We hopen dat men door deze avond met
andere ogen naar ´motten´ zal kijken. Ze
zijn echt de moeite waard!
aantal Nederlandse naam

Met dank aan Ruud Vis, Dik Visser én De
Vlinderstichting voor het organiseren van deze
mooie en leerzame nacht.

Nederlandse naam

wetenschappelijke naam

Oranje wortelboorder

Triodia sylvina

4

Vierkantvlekuil

Xestia xanthographa

wetenschappelijke naam

aantal
12

Vogelkersstippelmot

Yponomeuta evonymella

1

Groente-uil

Lacanobia oleracea

4

Marmerspanner

Ecliptopera silaceata

1

Witte-l-uil

Mythimna l-album

1

Zwartkamdwergspanner

Gymnoscelis rufifasciata

1

Piramidevlinder

Amphipyra pyramidea

6

Taxusspikkelspanner

Peribatodes rhomboidaria

2

Halmrupsvlinder

Mesapamea secalis

2

Gewone spikkelspanner

Ectropis crepuscularia

1

Herfst-rietboorder

Rhizedra lutosa

1

Appeltak

Campaea margaritata

1

Koperuil

Diachrysia chrysitis

1

Gewone velduil

Agrostis segetum

1

Goudvenstertje

Plusia festucae

1

Haarbos

Ochropleura plecta

1

Donker brandnetelkapje

Abrostola triplasia

1

Huismoeder

Noctua pronuba

9

Brandnetelkapje

Abrostola tripartita

1

Volgeling

Noctua comes

5

Stro-uiltje

Rivula sericealis

14

Kleine breedbandhuismoeder

Noctua janthina

1

Bruine snuituil

Hypena proboscidalis

1

Zwarte c-uil

Xestia c-nigrum
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Totaalresultaten van beide vanglocaties in Natuurpolderpark De Esch. Meer foto’s kunt u vinden op www.bureaustadsnatuur.nl.

Wolkenkrabberweekend
Niels de Zwarte & Remko Andeweg

Van vrijdag 20 tot en met zaterdag 22
september werd voor het eerst het
Wolkenkrabberweekend in Rotterdam
gehouden. Een leuk weekend vol excursies
in en rondom de vele hoogbouw die
Rotterdam rijk is. Aan bSR het verzoek een
bijdrage te leveren over natuur in de stad,
met name het spanningsveld tussen
bebouwing en natuur. Dat is uiteraard niet
aan dovemansoren gericht: een mooier
stadsecologisch studieobject is er niet. Na
wat brainstormen met Buro Fris, de
organisator van het festival, kwamen we op
twee interessante onderwerpen die relatie
met bebouwing hebben: vleermuizen en
muurplanten. Toevallig ook de soorten die
bedreigd worden in de stad en bescherming
nodig hebben. De kennis over deze flora en
fauna groeit met de dag, en die willen we
graag onder zoveel mogelijk (verschillende)
mensen verspreiden.
Op de vrijdag was de eerste activiteit: bSR
verzorgde in de Millenniumtoren aan het
Weena een lezing over vleermuizen in de
stad. De aanvangstijd was 22:00 uur en de
dresscode: black. In een half uur werd de
bijna veertig bezoekers verteld wat een

vleermuis is (het enige vliegende zoogdier
dat er is bijvoorbeeld!), waar ze voorkomen
(ongeveer overal in Rotterdam) en hoe we
ze kunnen opsporen. Vervolgens zijn we in
drie groepen naar Wijkpark Oude Westen
gelopen, hebben we daar met de
batdetector vleermuizen opgezocht en
gevonden, tot groot plezier en verbazing
van de meeste aanwezigen. Een Gewone
dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) liet
zich al snel horen, en met een zaklamp
beschenen was deze ook voor iedereen te
zien. Deze soort is afhankelijk van
gebouwen voor zijn verblijf, waarmee de
relatie stad-natuur gelegd is. De grootste
bedreiging is de mens, die gebouwen sloopt
tijdens de winterslaap of in de
kraamperiode. Daarom kan niet genoeg
benadrukt worden dat bij sloopplannen een
onderzoek naar vleermuizen een must is.
Net voor middernacht sloten we de excursie
af met als resultaat weer een nieuwe
vindplek in Rotterdam. Gewoon langs de
Kruiskade, in het hart van de stad.

wandelingen waren met een groep van
twintig belangstellenden volgeboekt.

Na een korte inleiding bij het beeld van de
Verwoeste Stad (met muurvarens direct bij
de hand op de muur van de Leuvehaven)
ging de route langs de Leuvehaven en over
de vlotbrug naar de Wijnhaven, waarbij al
een groot aantal leuke varens als
Tongvaren (Asplenium scolopendrium),
Steenbreekvaren (A. trichomanes) en
Schubvaren (Ceterach officinarum) te zien
was. Vervolgens ging de route langs de
Bierhaven waar Rode spoorbloem
(Centranthus ruber) en Tuinkattekruid
(Nepeta x faassenii) een heel ander soort
muurvegetatie vormen. Daarna stonden wij
langs de Hertekade even stil bij de
problemen rond de afbraak van oude muren
en liepen wij langs de Muurleeuwebekken
(Cymbalaria muralis) en Eikvarens
(Polypodium vulgare) van de Wijnhaven
terug naar ons startpunt. Zo werd er tijdens
een hoogbouwfestival een uur lang naar
beneden gekeken. De moderne
Op zaterdagmorgen werd tweemaal een
wolkenkrabbers bevinden zich blijkbaar op
muurplantenwandeling gehouden, waarvoor een historisch grondplan met bijbehorende
ruime belangstelling was. Beide
stadsnatuur.
N a t u u r l i j k
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Bijzondere
waarnemingen
Planten
-Tongvaren (Asplenium scolopendrium). In
het talud van de Sint Janshaven
gevonden (L. Hoogwerf).
-Bleek cypergras (Cyperus eragrostis).
Deze oorspronkelijk uit subtropisch
Amerika afkomstige plant groeit op de
DOP-NOAP (R. Andeweg) en langs het
HSL-traject in Park Zestienhoven (M.A.
van Heijningen).
-Gevlamde fijnstraal (Conyza bonariensis),
Hoge fijnstraal (C. sumatrensis) en Ruige
fijnstraal (C. bilbaoana). Deze ‘nieuwe’
fijnstralen (Natuurlijk Rotterdam 2006-1)
zijn afgelopen zomer op verschillende
plekken in de stad aangetroffen (R.
Andeweg). Hierover volgt later meer.
-Donderkruid (Inula conyzae). Tijdens een
excursie van de Plantensociologische
Kring Nederland is op het spoorwegemplacement Vierhavensstraat een rozet
van vrijwel zeker Donderkruid
aangetroffen. Dit zou de eerste vondst
voor Rotterdam zijn en in verband met de
onzekere toekomst van de groeiplaats is
de plant uitgegraven en overgebracht naar
de Botanische tuin in het Afrikaanderpark.
-Kransmuur (Polycarpon tetraphyllum). Bij
bovengenoemde excursie gevonden op
het trottoir van de Vierhavensstraat. Dit
betreft de derde Rotterdamse vindplaats
van dit uiterst onopvallende plantje.

Vogels
-Geoorde fuut (Podiceps nigricollis). Op 7
oktober is één exemplaar op de Bergse
Achterplas waargenomen (A. Knibbe).
-Vale pijlstormvogel (Puffinus
mauretanicus). Een exemplaar trok op 30
juli langs de Maasvlakte (H. de Waard)
-Kleinste jager (Stercorarius longicaudus).
Een juveniel exemplaar op de Maasvlakte
trok veel bekijks op 15 september (G.
Bakker).
-Draaihals (Jynx torquilla). Diverse
waarnemingen op de Maasvlakte met als
maximum drie op 1 september (G.
Bakker).
-Kuifleeuwerik (Gallerida cristata). In
september en oktober was een langdurig
pleisterend exemplaar van deze zeldzaam
geworden soort aanwezig op de
Maasvlakte (waarneming.nl).
-Sperwergrasmus (Sylvia nisoria). Eén
exemplaar zat op de Maasvlakte op 24
augustus (waarneming.nl).
-Kleine spotvogel (Acrocephalus caligatus).
Een exemplaar was vanaf 14 september
aanwezig op de Maasvlakte en werd de
daaropvolgende dagen door vele
waarnemers bezocht (waarneming.nl).
-Bladkoning (Phylloscopus inornatus). Eén
exemplaar zat op de Maasvlakte op 30
september (waarneming.nl).

Recente
publicaties

Recente bSR-rapporten
Wantsen
-Andeweg, R.W.G. 2007.
-Arocatus roeselii. Een nieuwe soort voor
Projectomschrijving Restauratie RK
Nederland, die bezig is met een opmars
Begraafplaats St. Laurentius – ten
naar het noorden (med. B. Aukema), is op
behoeve
van aanvraag ontheffing Flora29 augustus waargenomen in Het Park bij
en
faunawet.
bSR-rapport 86. bSR
de Euromast (A. Breukel).
ecologisch advies, Rotterdam.
-Bakker, G., R.W.G. Andeweg & M.A.J.
Grutters. 2007. Beschermde en
bedreigde flora en fauna – gemeente
Zoetermeer. bSR-rapport 85. bSR
ecologisch advies, Rotterdam.
-Bakker, G. & R.W.G. Andeweg. 2007.
Flora en fauna van de Zevenhuizerplas;
een verkenning. bSR-rapport 83. bSR
ecologisch advies, Rotterdam.
Arocatus roeselii (foto: Arend Breukel).
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Stadsecologische reeks
-Andeweg, R. & P. Florusse. 2002.
Vreemde planten in Rotterdam.
Stadsecologische reeks nr. 4.
Natuurmuseum Rotterdam, ISBN 9073424-17-8 ( 15,85).
-Reumer, J.W.F. 2000. Stadsecologie, de
stedelijke omgeving als ecosysteem.
Stadsecologische reeks nr.3.
Natuurmuseum Rotterdam, ISBN 9073424-15-1 ( 16,-).
-Reumer, J.W.F. & B.E. van Muijen. 1996.
Het Rijndam Terrein te Rotterdam;
natuur, geschiedenis en huidig gebruik.
Stadsecologische reeks nr.2.
Natuurmuseum Rotterdam, ISBN 9073424-11-9 ( 7,-).
-Andeweg, R. 1994. Muurplanten in
Rotterdam. Stadsecologische reeks
nr.1. Natuurmuseum Rotterdam, ISBN
90-73424-08-9 ( 9,10).
Publicaties waarachter een prijs vermeld
staat kunnen besteld worden door overmaking van het betreffende bedrag op
Postbanknummer 511071 van het
Natuurmuseum Rotterdam te Rotterdam,
onder vermelding van de naam van de
publicatie. Het bedrag is inclusief porto.
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