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Blauwe reigerkolonies
We kijken terug op een goed 2007 met
onder andere veel leuke projecten,
cursussen Natuur in Kaart, een aantal
gegeven excursies, een lezing over vleermuizen en een Nationale Nachtvlindernacht. Dit soort activiteiten willen en zullen
we in 2008 voortzetten, samen met de vele
vrijwilligers en het Rotterdams Milieucentrum.

goede zaak is. Dit jaar gaan we hier weer
de libellen monitoren om te meten of de
ontwikkelingen goed verlopen.

We merken ook dat 2008 het Groenjaar is
in Rotterdam. Er wordt bijna wekelijks gebeld of we een rondleiding kunnen geven,
meedenken in een (kunst)project of
gegevens kunnen leveren. bSR is slechts
terzijde betrokken bij het Groenjaar maar
ziet op deze manier wel dat er meer belangHet nieuwe jaar is al weer even begonnen
stelling dan ooit is (zelfs bij architecten)
en dat is goed te merken voor bSR. Er
voor het groen en voor natuur in de stad.
stromen erg veel opdrachtaanvragen
Nu gaat het Groenjaar niet zozeer over
binnen in het kader van (bouw)projecten,
wat op zich een goed teken is. Steeds meer ecologisch groen, het is toch een goede
gemeenten, bedrijven en coöperaties weten stap die genomen wordt.
dat er ook onderzoek naar natuur gedaan
moet worden voordat er gesloopt en gekapt Voor Rotterdam is er nog steeds geen
Stadsnatuurmeetnet opgezet. We hebben
mag worden. Helaas gaat er nog genoeg
alleen twee lopende natuurmeetnetten voor
mis in de stad, meestal door gebrek aan
het Kralingse Bos en het Zuiderpark. We
kennis of omdat er veel te laat een
onderzoeksvraag binnenkomt. De natuur is blijven hopen dat we dit jaar eindelijk
kunnen beginnen met de voorbereidingen
vooral ‘lastig’, terwijl de kansen in een
van een echt Stadsnatuurmeetnet. Het
project dan niet gezien worden. Dat is
Groenjaar zou daarmee niet alleen groener
gelukkig anders in bij voorbeeld de Vinexmaar ook natuurlijker kunnen worden. Want
wijk Nesselande. Daar zijn veel natuureen Natuurlijk Rotterdam, daarvoor zijn alle
vriendelijke oevers aangelegd, wat een

Moerasschildpadden
Bijzondere waarnemingen
vrijwilligers aan het inventariseren en
daarom is bureau Stadsnatuur Rotterdam
opgericht.
Ik wens iedereen een goed veldwerkseizoen!

VAC ATURES BIJ bSR
Mede door het vertrek van Maurice is er
bij bSR ruimte ontstaan voor nieuwe
medewerkers. Wij zijn op zoek naar een
Ecoloog/databeheerder en een
Coördinator Vrijwilligerswerk.
Is dit iets voor u of weet u iemand die
hier mogelijk in geïnteresseerd is? Kijk
op onze website
www.bureaustadsnatuur.nl voor de
omschrijvingen van de vacatures.

Tot ziens!
Maurice Backerra

Na zes jaar met veel plezier voor bS R te hebben gewerkt ga ik Rotterdam als werkgebied
verlaten. Half april begin ik bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam als adviseur
stedelijk groen. Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en het
enthousiasme waarmee wij samen de afgelopen jaren de Rotterdamse natuur in kaart hebben
gebracht. Er zijn inmiddels veel waarnemingen van flora en fauna verzameld en ik verheug mij
al op de volgende editie Natuurlijk Rotterdam om te lezen over de door jullie nieuw verworven
kennis over de natuur in de stad.
Dank jullie wel, tot ziens en veel plezier met het inventariseren van de stadsnatuur.

Natuurlijk Rotterdam in kleur? Kijk op www.bureaustadsnatuur.n l!

Mussen in Kaart 2007
Mauric e Backerra & Mark Grutters

De Huismus (Passer domesticus) is de
laatste decennia in aantal sterk afgenomen.
In 2002 was de Nederlandse huismussenpopulatie met misschien wel 50% afgenomen ten opzichte van de populatie in
de jaren 1973-1977 (Mostert 2002). Ook in
Rotterdam is deze afname geconstateerd
(Heij 2006).
Oorzaken van achteruitgang
In de literatuur worden vele oorzaken
genoemd die verantwoordelijk kunnen zijn
voor de achteruitgang van de Huismus.
Belangrijkste oorzaken die uit Rotterdams
onderzoek naar voren komen zijn de
afwezigheid van voedsel door een
onvoldoende insectenaambod, het
opschonen van de stad (onder andere
wegbranden van ‘onkruiden’: voedselbron
voor de Huismus), het gebruik van
pesticiden ter bestrijding van luizen,
herbiciden tegen ‘onkruiden’, predatie door
huiskatten (Felis catus) en Sperwer
(Accipiter nisus) en tenslotte door het
verkeer (Heij 2006). Mannetjes worden
tijdens de balts en het verzamelen van
voedsel nogal eens doodgereden. Ook zijn
er aanwijzingen dat loodvervangers in
hedendaagse benzine schadelijk zijn
(Summers-Smith 2003).
Kansen voor mussen
Hoe het de Huismus de komende
decennia zal vergaan is onbekend.
Sommige van bovenstaande oorzaken zijn
moeilijk bij te sturen, anderen kunnen wij
echter nog wel beïnvloeden. Zo blijkt
reeds in 2001 uit de bijna 15.000 mussenwaarnemingen van het waarnemingsproject van de Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging dat de
mussen zich vooral daar ophouden waar
nog makkelijk aan voedsel is te komen.
Wellicht de belangrijkste conclusie uit dit
onderzoek is dat mensen van mussen
houden en er veel voor over hebben om
ze een handje te helpen door middel van
het geven van extra voedsel en
huisvesting (Van Damme-Jongsten &
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Sparrius 2002).
Dit enthousiasme voor de Huismus bleek
ook uit de aandacht die uitging naar de
Grote Huismus Tentoonstelling in het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam in
2006-2007 en het aantal deelnemers aan
de Cursus Mus van het project Natuur in
Kaart, welke door Kees Heij is gegeven in
februari 2007 en recentelijk weer in 2008.
De Cursus Mus heeft als doel bewoners
van Rotterdam kennis te laten maken met
het leven van de Huismus, vroeger en nu.
Vervolgens wordt de deelnemers geleerd
hoe de huismussen te inventariseren.
Hieronder volgen de resultaten van de
Rotterdamse huismussentelling in 2007.
Resultaten
In het voor- en najaar van 2007 hebben
dertien Rotterdammers hun kleine
gevleugelde vrienden in kaart gebracht. Het
gaat hierbij om 284 waarnemingen van
1.011 huismussen, gemiddeld 3 vogels per
waarneming. Opvallend is het hoge
absolute aantal in het voorjaar, terwijl het
gemiddeld aantal exemplaren per waarneming juist in het najaar hoger ligt (zie
grafiek). In het voorjaar worden dus verspreid over de stad veel individuele
exemplaren of kleine groepjes waar-

Kees Heij
Dr. Kees Heij heeft in de periode 19761985 uitgebreid ecologisch onderzoek
gedaan naar enkele
huismussenpopulaties in het centrum
van Rotterdam (urbaan), de rand van de
stad (suburbaan) en in Strijensas
(ruraal). Daarbij heeft hij meer dan
15.000 waarnemingen van 881
gekleurringde huismussen gedaan. Hij
heeft daarmee het gedrag van de
Huismus beschreven, alsook de
achteruitgang en oorzaken hiervan in
kaart gebracht. Tal van publicaties
hierover staan op zijn naam.
Momenteel is Kees Heij als
collectiebeheerder verbonden aan het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam.
genomen, met nog een flinke toename in
mei. Deze toename valt te verklaren uit een
stijging van het aantal juveniele mussen
plus actieve oudervogels die heen en weer
vliegen op zoek naar voedsel. Het hoge
gemiddelde aantal exemplaren per waarneming in het najaar valt te verklaren uit het
zwermgedrag van de jonge mussen na
afloop van het broedseizoen.
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▲ Aantal waargenomen huismussen 2007; aantal waarnemingen (vierkantjes), absoluut aantal
exem plaren (ruitjes) en gem iddeld aantal exemplaren per waarneming (driehoekjes; rechter Y-as)
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▲ resultaten van hu ismustellingen in 2007

De jonge mussen gaan op zoek naar plekken met veel voedsel. Ze hebben, in tegenstelling tot oudere vogels, nog veel eiwitrijk
voedsel nodig. De jonge mussen eten dan
hoofdzakelijk insecten, hierom is de aanwezigheid van planten die op hun beurt
weer insecten aantrekken van belang.
In Rotterdam zijn bij de tellingen in de
relatief jonge wijk Prinsenland lage
aantallen geteld, hier lagen ook enkele
telpunten waar geen enkele mus werd
gezien. De aantallen waren aanzienlijk
hoger in wijken als Kralingen Crooswijk,
Oud-Charlois en Noord bij diergaarde
Blijdorp. De gemiddelde groepsgroottes
waren hier respectievelijk 7, 6 en 8. Dit zijn
ook voorbeelden van wijken die minder
strak aangeharkt zijn en waar de Huismus
nog wat voedsel kan vinden.

knelpunten liggen die kolonisatie van
potentieel geschikte gebieden in de weg
staan.
Literatuur
-Damme-Jongsten, M. van & L. Sparrius
2002. Resultaten KNNV-waarnemingsproject 2001. Waar gevoerd wordt, zijn
mussen. Natura 2002 (4): 100-105.
-Heij, K. 2006. De Huismus Passer
domesticus: achteruitgang, vermoedelijke
oorzaken en oproep. Het Vogeljaar 54 (5):
195-207.
-Mostert, K. 2002. Huismus Passer
domesticus. In: Sovon Vogelonderzoek

Nederland. 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000. Nederlandse Fauna 5. Natuurhistorisch Museum
Naturalis, KNNV Uitgeverij & European
Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
-Summers-S mith, J.D. 2003. The decline of
the House Sparrow: a review. British Birds
96: 439-446.
Dankwoord
Kees Heij wordt bedankt voor het
becommentariëren van de concepttekst en
voor de opleiding en het inspireren van de
Rotterdamse mussentellers. De tellers
bedankt voor de inzet het afgelopen jaar!

Vervolg mussentellingen
Deze tellingen geven natuurlijk geen
volledig beeld van de verspreiding van de
Huismus in Rotterdam, maar verschillen in
aantallen tussen de wijken worden al
zichtbaar. Doel is uiteindelijk om op meer
plekken verspreid over de stad tellingen te
doen, zodat duidelijk wordt waar de
kernpopulaties liggen. Wanneer deze in
beeld zijn, kan ook gekeken worden waar
▲ Huismus (Passer domesticus) vrouw (Foto: Mark Grutters)
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Blauwe reigerkolonies
Dick Hoek & Maurice Backerra

De Blauwe reiger (Ardea cinerea) behoort
tot de grootste vogels die zich stadsbewoner mogen noemen. Ze zijn hier het
hele jaar aanwezig en broeden uitsluitend
in bomen.
Rotterdam kent weliswaar niet zoveel
grachten als Amsterdam, toch is de stad
rijk aan singels en andere waterpartijen.
Voor de Blauwe reiger is dit van levensbelang, want vis is het hoofdvoedsel dat in
sloten en waterpartijen tot in het centrum
wordt gevangen. Hier staan ze vaak naast
vissers te wachten totdat de vangst hen
wordt toegeworpen. In diergaarde B lijdorp
blijken de reigers uitstekend op de hoogte
te zijn van de voedertijden van andere
visetende dieren zoals de pinguïns. Ook is
menig tuinvijvertje door blauwe reigers
leeggevist. In graslandgebieden rond de
stad zijn ze vaak op jacht naar muizen,
mollen, kikkers en insecten.
Onderzoek
Sinds 2003 worden de kolonies van de
Blauwe reiger in Rotterdam en omgeving
jaarlijks geteld. Ook van voor 2003 zijn veel
gegevens bekend. Voor historische
gegevens werden tijdschriften als Ardea,
Limosa en Het Vogeljaar geraadpleegd.
Daarnaast zijn gegevens afkomstig van

SOVON Vogelonderzoek Nederland,
Natuur- en Vogelwacht Rotta, het archief
van bSR en omwonenden van
verschillende kolonies.
Het onderzochte gebied omvat de
gemeente Rotterdam en directe omgeving
(inclusief Hoek van Holland en de haventerreinen).
In het voorjaar van 2003 en 2004 werden
alle bekende kolonies ten minste éénmaal
bezocht. Ook werd er gezocht naar nesten
op mogelijk geschikte locaties: vooral in
hoge bomen langs waterpartijen en op
aanwijzingen van bewoners uit de
omgeving. Bezette nesten werden op kaart
weergegeven. A ls bezette nesten werden
beschouwd: nest met veel mest en/of eierschalen, nest met vogel op nest (staand of
broedend), nest met (geluid van)
bedelende jongen. Vanaf 2005 werd niet
meer gezocht naar nieuwe locaties, maar
werden slechts de bekende kolonies
geteld. Toch worden bijna jaarlijks kleine,
nieuwe vestigingen ontdekt.
Historische gegevens
Blauwe reigers broeden al vanouds in
stedelijk gebied. Rotterdam is hierop geen
uitzondering. De oudst gedocumenteerde
kolonie stamt uit circa 1872, toen deze

ontstond in de toenmalige diergaarde
Blijdorp aan de Diergaardesingel. Dr. J.
Büttikofer (1914) beschrijft het wel en wee
van deze kolonie. In 1870 werd in de
Rotterdamsche Diergaarde een grote
volière gebouwd: “met talrijke levende
bomen en heesters, die aan eene geheele
kolonie van blauwe reigers, kwakken en
enkele ooievaars goede nestplaatsen verschaffen” … “Vlak achter deze volière, in
eene rij iepen, kastanjeboomen en een
enkele groote Robinia, heeft zich kort na
hare oprichting, waarschijnlijk
aangetrokken door de in de kooi schijnbaar
in het wild levende soortgenooten, een
aantal wilde blauwe reigers huiselijk neergezet en brengt sedert, in den loop der
jaren tot eene kolonie van ongeveer 100
nesten aangegroeid, ieder voorjaar zijn
talrijke jongen groot”. In 1925 telde deze
kolonie maar liefst 270 nesten (Brouwer
1937). Tijdens en na het bombardement in
1940 werd de kolonie door brand, afschot
en het kappen van bomen gedecimeerd en
in 1945 waren er nog maar 23 nesten aan
de Diergaardesingel en circa tien nesten
aan de Westersingel over (Van den Oord &
Wagenaar 1946). H.A. van Dam beschrijft
in 1907 de omgeving van de oude straatweg tussen Delft en Rotterdam. Hij kwam
er al jaren elke week, te voet of per fiets:
“Jaarlijks trachtten reigers en schollevaars
(Aalscholvers), aan de afgelegen achterzijde van De Tempel een colonie te
stichten. Nauwelijks zijn evenwel hunne
nesten gereed, of de tuinbaas laat alles
weder verwijderen. Dan zoeken de reigers
hun toevlucht weder bij de Rotterdamsche
Diergaarde, waar eene colonie van 40 à 50
paar broedt. Door het toenemen zal
spoedig beperking moeten geschieden, ze
willen zich door de gansche tuin vestigen”.
In de strenge winter van 1962-1963
bereikte de stand een dieptepunt. Na 1963
kreeg de Blauwe reiger wettelijke
bescherming, verminderde de vervolging
en verloor hij geleidelijk zijn schuwheid.

▲ Blauwe reiger op nest in Roomse Duin, Hoek van Holland (foto: Dick Hoe k)
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Huidige situatie
Het kaartje van Rotterdam geeft een overzicht van de kolonies met het aantal
bezette nesten in 2007. De grootste kolonie
van Rotterdam bevindt zich op de Zuiderbegraafplaats met 75 nesten. Op minder
dan zes kilometer afstand van de Zuiderbegraafplaats bevindt zich een nog grotere
kolonie, op het landgoed van huis ten
Donk. Hier zaten in 2007 88 nesten (pers.
med. Sander Elzerman). De kolonie in het
park Blijdorp aan de Straatweg is nu waarschijnlijk de oudste continu bewoonde
kolonie en stamt, volgens een van de omwonenden, van voor 1938. In 1976 zou het
de enige kolonie in Rotterdam zijn geweest
met 53 nesten (Vogelwerkgroep Avifauna
West-Nederland 1981). De vogels nestelen
hier in oude hoge loofbomen in een (niet
openbaar) parkje tussen de Straatweg en
de Bergse Voorplas. In sommige jaren
wordt een nest wat verder weg van de
kolonie gebouwd, zoals recent in de achtertuin van het deelgemeentehuis.
In 2003 is voor de meeste nesten (188) de
boomsoort genoteerd. Hierbij blijkt de
Zwarte den (Pinus nigra; 42 %) verreweg
het meest in trek. Ook Zwarte els (Alnus
glutinosa; 20%) en Zomereik (Quercus
robur; 12%) zijn belangrijke nestboomsoorten. Bij de nestboomkeuze speelt
waarschijnlijk de zichtbaarheid vanaf de
grond een rol: naald- of bladhoudende
bomen zoals Zwarte den, loofbomen
begroeid met Klimop (Hedera helix) en
bomen die vroeg in bloei of blad komen
zoals Zwarte els, Treurwilg (Salix spec.)
en Judasboom (Cercis siliquastrum)
hebben de voorkeur, evenals hoge
bomen. A ls de bomen dan ook nog op een
ontoegankelijk eiland staan of aan het
water is dit een extra bonus.
De stand van de Blauwe reiger in
Rotterdam en directe omgeving ontwikkeld
zich de laatste jaren voorspoedig. In 2003
werden 214 bewoonde nesten geteld,
vorig jaar was dit aantal geleidelijk toegenomen tot minimaal 328 nesten. Van
het Pernisserpark (minimaal één nest) en
de Vossendijk in Hoogvliet (kolonie
aanwezig) zijn namelijk geen nauwkeurige
gegevens uit 2007 bekend. De grafiek
geeft de aantalsontwikkeling van de

afgelopen vijf jaar weer.
Hoe het met de Rotterdamse Blauwe reiger
in de toekomst zal gaan is onduidelijk.
Enerzijds vermindert het areaal aan
graslandgebieden rond de stad gestaag en
worden oevers die bij particulieren in
beheer zijn steeds minder natuurlijk.
Ondanks wettelijke bescherming worden
nog steeds reigernesten verstoord. Het
afgelopen jaar is bijvoorbeeld een deel van
de nestbomen in het park Zestienhoven
gekapt.
Anderzijds zijn er gunstige ontwikkelingen:
minder strenge winters, meer aandacht
voor natuurvriendelijk oever- en waterbeheer door waterschappen en de
gemeente Rotterdam plus het feit dat de
Blauwe reiger heeft bewezen zich goed te
kunnen aanpassen aan het door mensen
gedomineerde stedelijk landschap.
Heeft u aanvullende informatie over de
Blauwe reiger in Rotterdam: laat het ons
weten! Vooral melding van een nog niet
ontdekte broedplaats is welkom.
Het veldwerk in de periode 2003-2007 is
gedaan door:
• Dick Hoek, ten noorden van de Maas
en enkel in 2003 ten zuiden van de
Maas;

André de Baerdemaeker, vanaf 2004
ten zuiden van de Maas;
Natuur- en Vogelwacht Rotta, bij de
Zevenhuizerplas.

•
•

Literatuur
-Brouwer, G.A. & W.A. van Dobben.1937.
Waarnemingen van broedvogels en trekvogels in 1936. Ardea 26: 52-76.
-Büttikofer, J. 1914. De Reigerkolonie in de
Rotterdamsche Diergaarde. Ardea 3: 9-13.
-Dam, H.A. van 1907. Natuurgenot. De
Levende Natuur 12: 33.
-Oord, A.M. van den & J.M. Wagenaar
1946. Broedgegevens 1945. Werkgroep
der Nederlandsche Natuurhistorische
Vereeniging. Afdeeling Rotterdam. Vogelbureau. Mededeelingen (4): 17.
-Vogelwerkgroep Avifauna West-Nederland
1981. Randstad en Broedvogels, Tilburg.
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▲ Aantal b lauwe reigernesten 2003-2007

▲ Blauwe reigerko lonies in 2007; 1-10 exemplaren (kleine cirkel), 11-40 exemplaren (middelgro te
cirkel), 41-75 exemplaren (g rote cirkel); inzet: Hoe k van Ho lland
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Moerasschildpadden
Remko Andeweg

Zo af en toe komen er bij bSR meldingen
binnen over waarnemingen van waterschildpadden in Rotterdam en ook zelf
treffen wij die dieren met enige regelmaat
in vijvers of singels aan. In de meeste
gevallen gaat het daarbij om de
Roodwangschildpad (Trachemys scripta
elegans). Reden genoeg om eens meer
systematisch naar schildpadden in
Rotterdam te gaan kijken. Daarom heeft
Theo Bontebal, werkzaam bij Stichting
Landschapsonderhoud Rotterdam, in 2007
voor bS R een aantal recente vindplaatsen
van waterschildpadden nagelopen en
enkele waterrijke stadsdelen naar deze
dieren afgezocht.
Historie
Roodwangschildpadden komen
oorspronkelijk uit het zuidoosten van de
Verenigde Staten en het noordoosten van

Mexico. Grenzend aan dit verspreidingsgebied komen soorten voor die samen met
de Roodwangschildpad allemaal als ondersoorten van de grotere soort Trachemys
scripta worden beschouwd, waaronder de
Geelwangschildpad (Trachemys scripta
troostii) en de Geelbuikschildpad
(Trachemys scripta scripta).
Van nature komen in Nederland geen
water- of moerasschildpadden voor. Als
terrariumdieren worden echter al tientallen
jaren verschillende soorten ingevoerd of
gekweekt. De dieren worden verkocht als
vertederende jonge beestjes van nog geen
tien centimeter en die waren geruime tijd
nogal populair als levend speelgoed voor
kinderen. Zo’n schildpad groeit echter na
verloop van tijd door tot een volwassen
formaat van 20 tot 35 centimeter. Vaak

▲ Roodwangschildpad langs Noorderkanaal (foto: Dick Hoe k)
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past hij dan niet of nauwelijks meer in het
oorspronkelijke aquarium en door de
opgelegde inactiviteit die daar het gevolg
van is, is er voor de eigenaar ook weinig lol
meer aan te beleven. Het gevolg is dat
roodwangschildpadden dan ook massaal
werden (en nog steeds worden) gedumpt in
de vrije natuur, waar zij op zijn minst
geruime tijd overleven. Over hoe dat overleven in zijn werk gaat zijn de meningen
verdeeld. De stichting Schildpaddencentrum (www.schildpaddencentrum.nl),
die zich vooral het individuele lot van de
dieren aantrekt, stelt dat roodwangschildpadden onder Nederlandse
omstandigheden niet of nauwelijks in staat
zijn om te eten en daarom in vrijheid een
langzame hongerdood sterven. Dat lijkt
echter niet voor alle dieren op te gaan en
vanuit de natuurbescherming worden

roodwangschildpadden eerder gezien als
een mogelijke bedreiging voor de biodiversiteit. Juist doordat volwassen dieren
voornamelijk dierlijk voedsel eten en daarmee schade kunnen aanrichten aan onder
andere amfibieën en jonge vogels. Men is
daarbij vooral bevreesd voor
onbeheersbare situaties wanneer
uitgezette exotische schildpadden zich hier
zouden kunnen gaan voortplanten. In ZuidEuropa is dat in ieder geval zeker mogelijk
en uit warme zomers (2003, 2006) zijn
respectievelijk uit Duitsland en Nederland
mogelijke broedpogingen en broedsucces
bekend.
Met name op aandringen van ZuidEuropese landen is daarom sinds 1997 de
import van roodwangschildpadden in
Europa verboden (de handel mocht daarna
nog wel de aanwezige voorraad verkopen).
Momenteel worden in de plaats daarvan
echter nog steeds geelwang- en
geelbuikschildpadden verkocht die nu
volgens hetzelfde bovenbeschreven proces
ook in toenemende mate worden gedumpt
in singels en vijvers.
Resultaten
Resultaat van de zoektocht in 2007 is in elk
geval dat er weer een aantal nieuwe
vindplaatsen van roodwangschildpadden
zijn bijgekomen en we zijn er van overtuigd
dat dit beslist nog niet alles is. Met
zekerheid werd daarnaast ook een
Geelwangschildpad gezien bij het
Lagelandse pad (Alexanderpolder) en
volgens niet door eigen waarnemingen
bevestigde informatie zou deze soort ook
samen met roodwangen voorkomen langs
de Smeetlandse Dijk (Lombardijen).
Opvallende verschijningen zijn verder het
exemplaar van de Roodwangschildpad in
het Museumpark, dat daar al minstens
sinds 2001 jaarlijks wordt gezien, en het
grote aantal dieren in de vijver op de Jan
E vertsenplaats (Centrum). Op deze plaats
komen dieren van heel verschillende leeftijden door elkaar voor en blijkbaar heeft
daar iemand een terrarium met mogelijk
een hele familie uitgezet.
Komend seizoen zal de zoektocht naar
Rotterdamse schildpadden worden voortgezet en uiteraard zijn meldingen van
iedereen daarbij van harte welkom. Ook
meldingen van dieren die dit jaar opnieuw

op al bekende plekken worden gezien
nemen wij graag in ontvangst. Voor het
onderscheiden van de Roodwang-, de
Geelwang- en de Geelbuikschildpad is de
tekening op zijkant van de kop van belang.
De Roodwangschildpad heeft een grote
rode vlek achter het oog. Bij de Geelwangschildpad is deze vlek geel. Deze vlek is bij
de Geelbuikschildpad achter het oog verbonden met een lager liggende lijn.

Literatuur
-Diepenbeek, A. van & R. Creemers 2006.
Herkenning Amfibieën en Reptielen.
Stichting RAVON, Nijmegen.
-Herder, J. 2007. Eerste eilegsels van
roodwangschildpadden in Nederland.
Ravon 26 jrg 9 (2) : 23-24.
-Hofstra, J. 2007. Plant de roodwangschildpad zich werkelijk zo gemakkelijk
voort in ons land? Ravon 27 jrg 9 (3): 41.
-Tilmans, R.A.M. & S. Jansen. De Roodwangschildpad in Limburg. Verspreiding en
mogelijke bedreigingen voor de inheemse
herpetofauna – Natuurhistorisch maandblad 90 (7): 128-133.

JAARBIJEENKOMST bSR
DIT JAAR IN OKTOBER!

▲ Kenmerkende koppatronen van de drie
moerasschildpadden, met pijl zijn de
verschillen aangegeven. Boven de Roodwangschildpad, midden de Geelwangschildpad en
onder de Geelbuikschildpad (Afbeelding: R.
Andeweg)

In de hierboven weergegeven figuur zijn de
drie soorten afgebeeld. Naast deze drie
Trachemys-soorten wordt in Nederland ook
de Zaagrugschildpad (Graptemys
pseudogeographica) verkocht en ook deze
zou uitgezet kunnen worden aangetroffen.
De Zaagrugschildpad verschilt van de
Trachemys-soorten door een lager schild
dat op de rug en langs de zijkanten een
gekartelde indruk maakt.
De kop is daarbij spitser en minder
getekend dan die van de andere soorten.
N at uu r l i jk
R ot t er da m

Dit jaar zal de jaarlijkse avond die bSR
organiseert voor haar vrijwilligers niet
in juni gehouden worden zoals u
gewend bent. In 2008 willen we na de
zomer een avond beleggen, zodat er
meer resultaten zijn verwerkt die
gepresenteerd kunnen worden.
Hiermee hebben alle vrijwilligers een
betere terugkoppeling van welke
gegevens er door hen verzameld zijn,
wat er met de data gebeurt en hoe
bepaalde verspreidingsbeelden voor
een aantal soorten in Rotterdam op
dat moment zijn.
Op deze avond willen we ook alle
vrijwilligers weer hartelijk bedanken en
afsluiten met een borrel. Hoe het
programma er exact uit komt te zien
wordt later bekend gemaakt.
Mocht u een goed idee hebben voor
de avond, of een leuke anekdote van
het veldseizoen 2007-2008 voor ons
hebben, laat het ons dan weten via
bsr@nmr.nl of via ons postadres.
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Bijzondere
waarnemingen
Insecten
-Bont zandoogje (Pararge aegeria). Op 9
april 2008 bevond zich een volwassen
exemplaar in Park Schoonoord (M.
Grutters)
Vogels
-Geoorde fuut (Podiceps nigricollis). Op 4
april 2008 is één exemplaar
waargenomen op recreatieplas
Poldervaart (P. Soer)
-Roerdomp (Botaurus stellaris). Op 22
januari 2008 1 op het Schapeneiland,
Bergse Achterplas (D. Hoek); 19 februari
2008 zijn twee exemplaren gezien te
Overschie (J. Smeele)
-Grote zaagbek (Mergus merganser). In
januari/februari 2008 waren twee
exemplaren ter plaatse langs de
Zaagmolenkade, Noord (A. Knibbe)
-Rode wouw (Milvus milvus). Op 24 januari
2008 is één exemplaar ter plaatse waargenomen op Rotterdam Airport (B. Koog
via A. de Haan)
-Slechtvalk (Falco peregrinus). Op 26
februari vloog een adult mannetje naar
west over het Museumpark (G. Bakker &
M. Grutters)
-Bosuil (Strix aluco). Een paar met drie
jongen werd op 5 februari 2008 gevonden
in Ommoord (Th. Overduin)
-IJsvogel (Alcedo atthis). Op 17 januari
2008 twee ter plaatse Woensdrechtstraat
Overschie (H. de Boo); 22 januari 2008
was één exemplaar ter plaatse langs de
Strekkade, Hillegersberg (D. Hoek)

Publicaties
Recente bSR-rapporten
-Grutters, M.A.J., G. Bakker & R.W.G.
Andeweg. 2008. Bodemecologie
Rotterdam 2007. bSR-rapport 100. bSR
ecologisch advies, Rotterdam.
-Bakker, G. & M.A.J. Grutters. 2007. Fauna
Delft - verkennende inventarisaties ten
behoeve van wijziging bestemmingsplannen. bSR-rapport 92. bSR
ecologisch advies, Rotterdam.
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Stadsecologische reeks
-Andeweg, R. & P. Florusse. 2002.
Vreemde planten in Rotterdam. Stadsecologische reeks nr. 4. Natuurmuseum
Rotterdam, ISBN 90-73424-17-8 (€
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 en
verpakking.
SOVON zoekt in 2008 uitbreiding voor
het nationale Meetnet Urbane Soorten
(MUS)
Dit meetnet is in 2007 in vliegende vaart
van start gegaan. In meer dan 360
gebieden werden broedvogels via punttellingen in kaart gebracht. De telmethode
van MUS is eenvoudig en kost weinig tijd.
Toch werden er in 2007 al meteen
opmerkelijke resultaten mee behaald. Voor
veel stadsvogelsoorten vertonen de MUSstippenkaarten al een goede gelijkenis met
de verspreidingskaarten uit de vorige
broedvogelatlas. Nu MUS zijn tweede jaar
ingaat, worden misschien de eerste
veranderingen al zichtbaar: gaat de
Huismus nog verder achteruit? Rukt de
Putter verder op? In 2008 zal extra
aandacht besteed worden aan een
bijzondere stadsvogel: de Scholekster.
SOVON wil het meetnet verder uit bouwen
en nieuwe tellers zijn dus van harte
welkom; aanmelden kan via www.sovon.nl
of neem contact op met de coördinator
(Bram Aarts, 024-6848111 of
N at uu r l i jk
R ot t er da m

mus@sovon.nl). Voorwaarde voor deelname is dat men de algemene soorten in
bebouwd gebied op zicht en geluid kan
herkennen. In heel Nederland zijn meer
dan 3000 potentiële MUS-telgebieden, dus
er is voldoende keus voor nieuwe deelnemers. Aanmelding voor deelname aan
de tellingen voor het broedseizoen 2008
kan nog tot eind april 2008!
MUS-tellers gezocht in de Stadsregio
Rotterdam!
Voor de Milieumonitoring Stadsregio
Rotterdam volgt SOVON sinds 2000 de
aantalsontwikkeling van broedvogels. Om
de stadsvogels beter te kunnen volgen wil
men gebruik gaan maken van de resultaten
van MUS. In met name het centrum van
Rotterdam en de woonkernen in de Hoekse
Waard wordt nog weinig geteld. Via de
aanmeldingspagina op de website kunt u
zien welke telgebieden nog vacant zijn en
kunt u zich online-aanmelden voor
telgebieden.
Dus surf naar www.sovon.nl en kijk of er
een geschikt MUS-telgebied voor u bij is in
Rotterdam of omliggende plaatsen.
Meer informatie:
Bram.Aarts@sovon.nl
Andre.vanKleunen@sovon.nl
C O L O F O N
Natuurlijk Rotte rdam is ee n uitgave v an
bSR en verschijnt drie kee r per jaar.
Eindre dactie : Maurice Backerra & Mark
Grutters
Ontwerp: Jaap van Leeuwen
Abonneme nt: gratis. Abonnementen kunnen
schriftelijk en per e -mail worden
aangevraagd.
bSR is een e cologisch adviesbureau,
verbonde n aan he t Natuurhistorisch
Museum Rotte rdam.
bSR ecologisch advies
Westzeedijk 345
Postbus 23452
3001 KL Rotterdam
tel. 010 436 42 22
fax 010 436 43 99
e-m ail: bSR@nmr.nl
www.bureaustadsnatuur.nl
Adreswijzigingen, opzeggingen e.d. kunnen
schriftelijk of pe r e-m ail worden doorgegeven
aan bSR.
Natuurlijk Rotterdam verschijnt in een op lage
van 1.200 e xemplaren.
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