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zee
Niels de Zwarte

Er zit al weer een tijd tussen de vorige
nieuwsbrief en deze. Dat komt omdat er
veel is gebeurd in tussentijd. Om te
beginnen: na heel veel gesprekken met de
gemeente Rotterdam is het nu eindelijk
gelukt om afspraken te maken over meer
ecologisch onderzoek in de stad! We zullen
dit jaar daarom proactief gebieden gaan
onderzoeken die op termijn ontwikkeld
zullen gaan worden, of waarvan het
bestemmingsplan gewijzigd wordt. Op deze
manier zijn natuurgegevens ruim voor de
gebiedsontwikkeling bekend. Ook zal de
achterstand van het invoeren van
waarnemingen worden weggewerkt. Zo
wordt de Rotterdamse database (Ecolog)
verder gevuld en krijgen we een beter beeld
van de verspreiding van flora en fauna en
de belangrijke gebieden hiervoor. Dit zal de
rol van ecologie in ontwerp, sloop, bouw en
beheer ten goede komen. Een heel goede
stap voor de stad, waarbij ook uw
waarnemingen goed gebruikt worden.
De verspreidingskaarten van de
Rotterdamse flora en fauna willen we dit
jaar ook op onze website laten zien met
daarop de actuele stand van zaken.
Samen met het RMC hebben we dit jaar
weer een aantal cursussen Natuur in Kaart
ingepland, waarbij de cursus Huismus een
daverend succes is. Er is veel aandacht
van de pers (landelijk en lokaal) voor deze

unieke cursus, en het aantal
aanmeldingen zit aan het absolute
maximum.
Verder is het goed om te melden dat
stadsbotanicus Remko Andeweg
inmiddels geheel in dienst is bij het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam en
dus meer tijd heeft voor onder andere
botanische onderzoeken bij bSR.
Daarnaast is op 15 januari 2009 door
wethouder Bolsius de Adviescommissie
Dierenwelzijn en Stadsnatuur opgericht,
welke het college van B&W gevraagd en
ongevraagd mag adviseren over deze
onderwerpen. Ik ben als hoofd bSR
gevraagd hieraan deel te nemen, samen
met het RMC, de Dierenbescherming en
Diergaarde Blijdorp. Ook dit is een
positieve ontwikkeling!
En ten slotte is dit de 25ste en tevens
laatste nieuwsbrief die in deze vorm
uitgebracht wordt. We hebben besloten om
als Natuurhistorisch Museum Rotterdam
voortaan één blad uit te brengen onder de
naam Straatgras. Hierin staan zowel
nieuwsberichten van het NMR als van de
afdeling bSR, waarbij we gezamenlijk meer
aandacht aan artikelen kunnen besteden
met daarbij fraaie figuren en foto's in kleur.
Dit voorjaar zult u deze eerste Straatgras
nieuwe stijl in de bus ontvangen.

Stagiare bij bSR: Mila van der Graaf
Mijn naam is Mila van der Graaf en ik zit in
mijn laatste jaar van de HBO opleiding Bos
& Natuurbeheer op de School of Agriculture
in Delft. Hiervoor heb ik twee universitaire
studies gedaan in een andere richting,
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maar niet afgerond omdat ik erachter
kwam dat mijn interesse toch bij de natuur
ligt. Ik ben in aanraking gekomen met bSR
door een derdejaars stage die ik gelopen
heb bij Gemeentewerken
i n
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Op de bres voor de Rotterdamse
Gierzwaluw
De Rotterdamse Tweekleur
De Greppelsprinkhaan in
Rotterdam
Straatputtenexcursie

▲ Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) in
een straatput in Rotterdam. 19 oktober 2008.
Foto: C. Moeliker.

Iedereen die weer gaat inventariseren
wens ik veel succes. En voor alle
andere lezers: vergeet niet om ook
uw losse waarnemingen door te
geven via de nieuwe portal
www.bsr.waarneming.nl.

Rotterdam, waarbij ik het recreatieve groen
van de stad in kaart moest brengen voor
het Groenjaar. Ik kom zelf niet uit
Rotterdam maar heb op deze manier in een
korte tijd veel geleerd over het groen van
Rotterdam. De informatie die ik verzameld
heb zal binnenkort op de gemeentelijke
website komen te staan onder de naam:
‘Groen in Rotterdam’.

w w w . b u r e a u s t a d s n a t u u r . n l
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Bij bSR ben ik nu bezig met mijn
afstudeerstage en doe onderzoek naar de
invloed van het gemeentelijk groenbeheer
op het voorkomen van dagvlinders in
Rotterdam. Hierbij kijk ik naar twee
verschillende deelgemeenten en gebruik
de gegevens die door de jaren heen zijn
verzameld door de deelnemers van
Dagvlinders in Kaart. Deze mensen tellen
ieder jaar hun eigen route en doordat
deze routes met regelmaat geteld worden

kunnen er uitspraken gedaan worden
over de dagvlinderstand van Rotterdam.
Door deze gegevens aan het
groenbeheer van de gemeente te
koppelen kan er gekeken worden of het
beheer van invloed is op het voorkomen
van het aantal dagvlinders in Rotterdam.
Aan de hand van het onderzoek kunnen
aanbevelingen worden gedaan aan de
gemeente hoe er vlindervriendelijker
beheerd kan worden. Het project

Dagvlinders in Kaart is weer gekoppeld
aan het Landelijk Meetnet Dagvlinders
van De Vlinderstichting. Met de gegevens
van vrijwillige tellers door heel het land
kunnen we van jaar tot jaar zien hoe het
met de dagvlinders van Nederland gaat.
De periode dat ik aanwezig ben bij bSR is
van november 2008 tot april 2009.

bSR en Waarneming.nl samen in zee
Wouter Moerland

Losse waarnemingen leveren voor bSR een
belangrijk deel van de kennis over de
verspreiding van planten en dieren. Dit zijn
vaak toevallige observaties, maar voor ons
is iedere waarneming waardevol. Die ene
Slechtvalk die langs het Erasmus MC
scheert, een Distelvlinder die op de
vlinderstruik zit in uw tuin, de wegslak die
over het trottoir kruipt. Veel stadbewoners
hebben al in het verleden hun
waarnemingen aan bureau Stadsnatuur
doorgegeven. Deze worden gebruikt om de
Rotterdamse natuur overzichtelijk in beeld
te krijgen.
Voorheen was het alleen mogelijk om ons
schriftelijk of over de mail
(waarneming@nmr.nl) op de hoogte te
houden van uw observaties. Het
doorgeven van waarnemingen kan echter
al sinds 2004 via websites als
www.waarneming.nl, hetgeen een snelle
en makkelijke manier is gebleken om
waarnemingen openbaar te maken.
Vanwege de goede ervaringen in
persoonlijk gebruik ervan heeft bSR nu
besloten om www.waarneming.nl te gaan
gebruiken voor het verzamelen van
Rotterdamse waarnemingen. Dit heeft
voor bSR als voordeel dat alle observaties
binnen de Rotterdamse grenzen bij ons
terecht komen. Via de website
www.bsr.waarneming.nl kunt u vanaf
heden terecht voor waarnemingen in uw
regio. Overigens hoeft u niet per se uw
Rotterdamse waarnemingen via de lokale
site in te voeren. Waarnemingen
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ingevoerd via de landelijke site van
Waarneming.nl komen ook terecht op
bsr.waarneming.nl. Voor het bekijken van
lokale waarnemingen is het echter
raadzaam bsr.waarneming.nl wel te
bezoeken.
Het online invoersysteem heeft voor
gegevensbeherende organisaties als bSR
een belangrijk voordeel: het is makkelijker
geworden kennis te nemen van uw
waarneming. Het grote voordeel voor u is
dat de waarneming direct zelf ingevoerd
kan worden. Met de luchtfoto’s van Google
Maps is het altijd mogelijk de exacte
waarnemingslocatie terug te vinden. De
nodige details van de waarneming kunt u
toevoegen via de website, evenals
bijbehorende foto’s. U kunt uw eigen
waarnemingen terugzien, en waarnemingen
van anderen bekijken. Hiermee is het
mogelijk voortdurend op de hoogte te
blijven van interessante waarnemingen bij u
in de buurt.
Verder is de website een goede bron om
informatie over bepaalde soorten te krijgen.
Zo worden per soort kenmerken vermeld
die van pas kunnen komen bij de
determinatie. Er zijn foto’s te raadplegen die
de gebruikers toegevoegd hebben bij
eerdere observaties. Mocht u toch niet
zeker zijn van de betreffende soort, dan is
het ook nog mogelijk via het forum uw
waarneming ter discussie te stellen. De
beheerders van de website, de admins,
kunnen u dan vaak verder helpen.
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▲ Invoerscherm voor de Rotterdamse
waarnemingen.

Hoe werkt het? Voor Rotterdamse
waarnemingen komt u via de link
www.bsr.waarneming.nl terecht bij de
startpagina. Als u vaker waarnemingen
doorgeeft is het handig dat u zich eerst
registreert. Als u zich al geregistreerd
heeft kunt u meteen inloggen en uw
waarnemingen invoeren. Ook zonder
registratie kunt u waarnemingen
doorgeven wanneer u een e-mailadres
doorgeeft. Medewerkers van bSR en
Waarneming.nl controleren de
ingevoerde gegevens. Bij onzekere en
opmerkelijke waarnemingen kunnen wij u
om aanvullende gegevens vragen. Op
deze manier proberen wij de
waarnemingendatabase zo betrouwbaar
mogelijk te houden. Anno 2009 is iedere
vierkante meter Rotterdamse grond te
voorzien van waarnemingen!
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Op de bres voor de Rotterdamse Gierzwaluw
Garry Bakker

Al enkele jaren verzorgt bSR in samenwerking met het Rotterdams Milieucentrum
het project ‘Gierzwaluwen in Kaart’, als
onderdeel van het project Natuur in Kaart.
Vrijwilligers volgen een cursus en kunnen
daarna als inventariseerder aan de slag om
hun steentje bij te dragen aan de kennis over
de Rotterdamse natuur. Zodoende was
Yolanda Folmer in het voorjaar van 2009 op
pad om de gierzwaluwen van de Warande, in
Kralingen-Crooswijk te tellen. Van de oude
huizenblokken van het Warandecomplex was
bekend dat er veel gierzwaluwen onder de
daken broeden en ook nu vlogen er weer veel
vogels rond. Tot Yolanda’s schrik was een
aannemer echter bezig om in de Carel van
Nieveltstraat de dakpannen te verwijderen en
te vervangen. Een blik in de container in de
straat leerde dat tussen de oude dakpannen
flink wat nestmateriaal van vogels aanwezig
was. Er leek dus sprake van verstoring
midden in het broedseizoen en de AID werd
ingeschakeld, die terstond de
werkzaamheden stillegde. Om de situatie
beter in kaart te brengen mobiliseerde
Yolanda op eigen initiatief een legertje
vrijwilligers, vooral bestaand uit
buurtbewoners, waarvan sommigen voor het
eerst kennismaakten met de vogels onder
hun dak. Op verschillende avonden werden
de broedlocaties gelokaliseerd door te posten
en de exacte plaatsen te noteren waar men
dieren onder het dak zag verdwijnen. Al snel
werd duidelijk dat verspreid over alle straten
in de wijk tientallen gierzwaluwen onder de
daken broeden. In de straat waar de
werkzaamheden hadden plaatsgevonden
werden vrijwel geen waarnemingen verricht.
Aan de hand van de nestentelling bleek het
belang van de wijk voor gierzwaluwen klip en
klaar; het betreft één van de grootste kolonies
van Rotterdam. Aangezien er door de slechte
staat van onderhoud van de meeste daken in
de wijk nog flink wat dakrenovaties te
verwachten zijn, benaderde Yolanda zoveel
mogelijk partijen om mee te werken aan het
behoud van de Gierzwaluw voor de wijk. Het
project werd ‘Gierzwaluwkolonie de Warande’
gedoopt. Dakpannenfabrikant Monier was
bereid kosteloos ruim twintig speciale
gierzwaluwdakpannen ter beschikking te
stellen voor plaatsing in de Carel van
Nieveltstraat.

▲ één van de voor gierzwaluwen geschikte
dakpannen. Foto: Y. Folmer.

Met medewerking van Sport & Recreatie, de
firma’s Dakland, DHIBO Dak en eigenaar De
Jong Beheer kon zo de eerste stap worden
gezet om de wijk ook in de toekomst
aantrekkelijk te houden voor gierzwaluwen.
bSR droeg haar steentje bij door de tekst te
leveren voor een door het Rotterdams
Milieucentrum ontworpen informatiebord dat
de bewoners en andere betrokkene moet
attenderen op het belang van de wijk voor de
Gierzwaluw. Op 23 oktober 2008 werd het
informatiebord aan een gevel op de hoek
Warande / Carel van Nieveltstraat onthuld in
het bijzijn van meer dan 25 belangstellenden.

▲ Yolanda Folmer bij de onthulling van het
informatiebord. Foto: M.A.J. Grutters.

Deze konden onder het genot van een hapje
en drankje direct de twintig geplaatste
gierzwaluwdakpannen in de straat
bezichtigen. Zowel de
Gierzwaluwbescherming Nederland als de
Werkgroep Gierzwaluwen Nederland,
alsmede Natuur en Vogelwacht “Rotta”, zijn
betrokken bij de advisering bij de verdere
voortgang van het project. Verder kon het
project tot verheuging van de betrokkenen
rekenen op een aanzienlijke financiële steun
van Vogelbescherming Nederland. Als klap

op de vuurpijl werd aan Yolanda op
16 december 2008 tijdens de Groene
Conferentie de ‘Groene Vogel 2008’
toegekend, een prijs ter beloning voor
haar inzet en betrokkenheid. In april
keren de Gierzwaluwen weer terug
naar Nederland en kunnen ze hun
nieuwe nestgelegenheid gaan
benutten. Het komende jaar zal het
wel en wee van Gierzwaluwkolonie
‘De Warande’ dan ook nauwgezet
gevolgd gaan worden.

Natuur in Kaart 2009
Ook in 2009 organiseren bSR en
het Rotterdams Milieucentrum
(RMC) weer diverse projecten
onder de vlag van Natuur in Kaart.
Afgelopen februari is de cursus
Huismus onder leiding van dr.
▲ “Eventueel een kader voor een
Kees Heij weer van start gegaan.
onderschrift
De opkomst dit jaar was overweldigend. Tientallen mensen voelen
zich begaan met het lot van de
Huismus en zijn bereid een
bijdrage aan het project te leveren
door deze mussen structureel te
gaan tellen bij hen in de buurt.
Ook het project Dagvlinders in
Kaart gaat dit voorjaar weer van
start. Verspreid over de stad zijn
verschillende telroutes uitgezet
waarop vlinders geteld worden.
Iedereen die enige ervaring heeft
met het herkennen van vlinders is
van harte welkom mee te doen.
Natuurlijk mogen de gierzwaluwen
dan niet achterblijven; vanaf mei
zal ook dit project een vervolg
krijgen. Per 1 april start de inschrijving hiervoor.
Tot slot nog even aandacht voor
het telproject Winterwatervogels in
Kaart. De laatste telronde van
seizoen 2008-‘09 valt komende
maart. De nieuwe editie gaat in
oktober weer van start.
Meer info: www.natuurinkaart.nl
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De Rotterdamse Tweekleur
André de Baerdemaeker & Anton van Meurs (Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland)

Voor de gemiddelde Rotterdammer zijn de
vleermuizen van onze stad niet of
nauwelijks bekend. Door de verborgen
nachtelijke leefwijze van deze kleine,
vliegende zoogdieren weten de meeste
mensen niet meer dan wat ze op zwoele
zomeravonden boven de tuin of langs het
balkon zien fladderen. Onderzoek aan
vleermuizen wordt in Rotterdam al enige
jaren uitgevoerd door gespecialiseerde
waarnemers die gewapend met een
batdetector in de duisternis de ultrasone
kreten van deze dieren afluisteren. Dankzij
dit onderzoek weten we nu dat negen
soorten vleermuizen regelmatig op
Rotterdams grondgebied aan te treffen zijn
(Brekelmans 2002, Backerra & Epe 2006).
Van deze negen soorten is de Tweekleurige
vleermuis (Vespertilio murinus) één van de
zeldzaamste. Deze middelgrote
vleermuissoort heeft een donkere vacht met
lichtgele tot zilverwitte haarpunten waardoor
hij in de hand een enigszins geblondeerde
indruk maakt (Lange et al. 1994).

teruggevonden. Deze gegevens zijn
vergeleken met de huidige literatuur.
De Tweekleurige vleermuis heeft een
verspreidingsgebied dat met name in
Midden- en Oost Europa ligt en waarvan de
westgrens zich uitstrekt tussen
Denemarken en Duitsland. De soort is een
uitgesproken trekker en is in Nederland
voor het eerst in 1977 aangetroffen
(Broekhuizen et al. 1992). Sinds 1982
neemt het aantal waarnemingen jaarlijks
toe, vooral in de kustprovincies, hetgeen
niet heel vreemd is voor een trekkende
soort (Hollander & Limpens 1997). Het idee
bestaat dan ook dat veel van deze
waarnemingen betrekking hebben op
afgedwaalde individuen. Tweekleurige
vleermuizen houden zich van nature graag
op bij rotsen en kliffen, maar worden in
verstedelijkte gebieden ook op hoge flats en
fabrieken waargenomen, die daar de rol
van rots overnemen.

▲ Mannelijke Tweekleurige vleermuis (Vespertilio
murinus) enkele minuten voor vrijlating aan de
Verdilaan in Spijkenisse, 3 september 2008. Let op de
sterk gezwollen buccale klieren in de bek; een
duidelijke teken dat dit dier seksueel actief is.
Foto: A. de Baerdemaeker.

heden nog twaalf andere gevallen van
tweekleurige vleermuizen in Rotterdam
beschreven (tabel 1).

Tekenend voor de Rotterdamse meldingen
is het relatief kleine aantal waarnemingen
van roepende tweekleurige vleermuizen.
De eerste gedocumenteerde melding van
Van de veertien meldingen zijn er slechts
De vondst van een Tweekleurige vleermuis een Tweekleurige vleermuis in Rotterdam
twee vastgesteld met behulp van een
langs de Verdilaan in Spijkenisse op 2
betreft een roepend mannetje dat in
batdetector. En dat terwijl er toch voor
september 2008 deed voldoende stof
september 1992 op de vuurtoren van de
honderden uren aan
opwaaien om weer eens na te denken over Maasvlakte werd ontdekt (Mostert &
de rol die deze soort speelt in Rotterdam.
Wondergem 1993). Dat past in het patroon vleermuisinventarisaties is uitgevoerd in de
verschillende delen van Rotterdam. Naast
Hoeveel meldingen zijn er nu eigenlijk
dat van deze soort verwacht zou mogen
de al genoemde ontdekking op de
bekend in Rotterdam? En in welke delen
worden: een eenzaam mannetje, roepend
van Rotterdam is de soort vastgesteld? In
vanaf een hoge structuur met uitzicht op de Maasvlakte is de enige andere uitzondering
op deze regel een drietal waarnemingen
deze korte bijdrage zullen wij het
Noordzee. Een eerdere, niet nader
voorkomen van deze vleermuissoort in
gedocumenteerde melding, stamt uit mei
van voedselzoekende tweekleurige
deze regio nader uiteenzetten. Dankzij de
van datzelfde jaar. Toen werd een dode
vleermuizen bij een onderzoek in de wijk
archieven van Zoogdierenwerkgroep Zuid- Tweekleurige gevonden op een niet nader Zuidwijk (Achterkamp & Limpens 2004).
Holland en bureau Stadsnatuur Rotterdam gespecificeerde locatie in Rotterdam. Sinds Hierbij kon geen zekerheid verkregen
konden veel oude waarnemingen worden
deze twee meldingen in 1992 zijn tot op
worden over het werkelijk aantal
Tabel 1: Overzicht van alle meldingen Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus) in Rotterdam.
exemplaren in de wijk.
datum
2-5-1992
28-9-1992
3-5-1995

locatie
Rotterdam
Maasvlakte, Rotterdam
Rotterdam

sexe
onbekend
man
onbekend

type waarneming
dood bemachtigd
waarneming
dood bemachtigd

melder
J. Wondergem
Mostert & Wondergem 1993
J. Wondergem

4-8-1998
nov-98
1-10-2000
12-10-2000
16-11-2003
juni - nov 2003
19-9-2005

Zuidwijk, Rotterdam
Rotterdam
Ommoord, Rotterdam
Hoek van Holland
Europoort, Rotterdam
Zuidwijk, Rotterdam
Ommoord, Rotterdam

man
onbekend
vrouw
onbekend
vrouw
onbekend
man

levend bemachtigd
dood bemachtigd
levend bemachtigd
dood bemachtigd
onbekend
waarneming
levend bemachtigd

F.A. van Meurs
F.A. van Meurs
P.H.C. Lina
onbekend
F.A. van Meurs
Achterkamp & Limpens 2004
F.A. van Meurs

30-9-2005
31-12-2005
4-8-2006
2-9-2008

Europoort, Rotterdam
Kralingen, Rotterdam
Zuidwijk, Rotterdam
Verdilaan, Spijkensisse

vrouw
man
onbekend
man

levend bemachtigd
levend bemachtigd
levend bemachtigd
vondst levend dier

F.A. van Meurs
F.A. van Meurs
F.A. van Meurs
F.A. van Meurs
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Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en
Vogelklas Karel Schot dragen zorg voor de
opvang van zieke en gewonde vleermuizen
in Rotterdam. Van de elf gevonden
tweekleurige vleermuizen die deze
organisaties in Rotterdam verzorgden, ging
het in zeven gevallen om levende dieren die
in vrijwel alle gevallen in goede conditie
verkeerden.

bSR
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De meeste van deze vleermuizen konden
binnen vierentwintig uur weer worden
vrijgelaten. Vaak vertoonden ze ook
uiterlijke kenmerken die wezen op
paargedrag, zoals de opgezwollen testikels
en buccale klieren (in de bek) bij de
mannetjes. Dat er relatief veel tweekleurige
vleermuizen worden opgeraapt in
Rotterdam geeft te denken. Het gaat hierbij
vaak om exemplaren in goede

(paar)conditie. Het lijkt hier dus niet per
definitie te gaan om aan uitgeputte,
verdwaalde dieren. Het is goed denkbaar
dat de soort veel minder schaars in de regio
is dan tot nu toe wordt aangenomen. De
verspreiding van de meldingen laat zien dat
deze zich vooral nabij de stadsranden
concentreerden (Figuur 1). De soort
foerageert bij voorkeur in open agrarisch
gebied (Lange et al. 1994). Het lijkt voor de

hand te liggen dat de dieren van de
Rotterdamse flats gebruik maken om de
dag door te brengen, om vervolgens met
het invallende duister de stad uit te vliegen.
Echter, tot op heden heeft men dit nog niet
vast weten te stellen.
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De Greppelsprinkhaan in Rotterdam
Mark Grutters

De laatste jaren horen we steeds vaker dat
er ‘nieuwe’ soorten opduiken. Een deel van
die soorten zijn echte exoten die vóór ze
hier terecht kwamen de halve aardbol over
hebben gereisd in ballastwater van een
schip of via een andere weg. Een ander
deel van de nieuwelingen ziet kans op
eigen kracht het areaal verder uit te
breiden. Verschillende soorten met een
zuidelijk verspreidingsgebied komen
steeds verder noordelijk voor en nemen
daar de geschikte biotopen in. De reden
hiervoor kan zijn dat het klimaat voor de
soort beter is geworden zodat de
populaties kunnen expanderen. Warmteminnende soorten, waaronder veel
insecten, zullen in ieder geval blij zijn met
de warmere zomers van de laatste jaren.
Dat er de laatste tijd vaker zuidelijke
zwervers als Koninginnenpage en

Kolibrievlinder gezien worden zal weinigen
ontgaan zijn, maar ook de sprinkhanenfauna is in beweging. Zo werd in 2005
melding gemaakt van de eerste
Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) in
Rotterdam (Brekelmans 2005). Sindsdien
is deze sprinkhaan al op meerdere plekken
opgedoken, tot aan het meest westelijke
deel van de haven. Het feit dat deze
sprinkhaan lange vleugels heeft en goed
kan vliegen draagt verder bij aan zijn
snelle opmars. De Sikkelsprinkhaan is
familie van de sabelsprinkhanen, waarvan
de vrouwtjes een vaak opvallende ‘sabel’
aan het achterlijf hebben zitten; de legboor
waarmee ze eitjes afzetten in bijvoorbeeld
de bodem of stengel van een plant.
Een andere sabelsprinkhaan die recent in
opkomst is, is de Greppelsprinkhaan
(Metrioptera roeselii). Deze soort wordt
N a t u u r l i j k
R o t t e r d a m

▲ Verspreidingskaart van de Greppelsprinkhaan (uit: Waarnemingenverslag 2007
dagvlinders, libellen en sprinkhanen, EISNederland et al. 2007).
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vooral nog gezien in Zeeland en langs de
grote rivieren, vooral in Gelderland en
Limburg. Het biotoop voor deze sprinkhaan
bestaat uit bermen met hoge grassen en
ruige, begroeide dijken, rivieroevers en ook
vochtige graslanden. Ze lijken vooral een
voorkeur te hebben voor plekken met een
vochtgradiënt (Kleukers et al. 1997).
Zulke gebieden zijn ook rond Rotterdam te
vinden en het leek dus al vanzelfsprekend
dat deze soort hier vroeg of laat op zou
duiken. Dit gebeurde in 2008. Op 25 juli
hoorde ik in de Botlek een exemplaar
roepen, dit dier kon helaas niet meer
teruggevonden worden.
Greppelsprinkhanen hebben een
kenmerkende roep welke omschreven kan
worden als een eentonig gezoem dat lang
ononderbroken aan kan houden. Ze roepen
vanuit de dichte vegetatie en wanneer ze
verstoord worden zijn ze direct stil en erg
moeilijk te vinden. Een zoektocht op 29
augustus op de zelfde plaats had meer
resultaat: een roepend mannetje werd
gezien en op de gevoelige chip vastgelegd,
waarmee het bewijs was geleverd van de
eerste Rotterdamse Greppelsprinkhaan. De
waarneming werd gedaan bovenop een
zonnig talud van een dijk met een ruige
grasbegroeiing. De vegetatie komt overeen
met de biotoop zoals in de literatuur
beschreven (Kleukers et al. 1997).

▲ Mannetje Greppelsprinkhaan (Metrioptera
roeselii op dijk in de Botlek 29 augustus 2008.
Foto: M.A.J. Grutters.

Greppelsprinkhanen hebben meestal
halflange vleugels (zie foto), maar er
komen ook langvleugelige exemplaren
voor. Vooral de langvleugelige vorm
verbreidt zich goed. Deze kunnen vliegen,
kortvleugelige exemplaren niet. Deze
laatste zijn algemener dan de
langvleugelige. Langvleugelige dieren
worden relatief vaak gevonden bij recent
gestichte populaties. Verder is de
Greppelsprinkhaan herkenbaar aan de
brede witte zoom van het halsschild. De

grondkleur is meestal variabel groenbruin,
vaak meer groenig op de zijkant. De enige
sprinkhaan in Rotterdam waarbij het
halsschild ook een lichte rand kan hebben
zijn de Duinsabelsprinkhaan (Platycleis
albopunctata) en Bramensprinkhaan
(Pholidoptera griseoptera). Als deze
soorten al lichte schildranden hebben zijn
deze nooit zo breed. Daarbij heeft de
Bramensprinkhaan zeer korte vleugels en
de Duinsabelsprinkhaan vleugels die
langer zijn dan het lijf. Deze laatste soort is
alleen bekend uit Hoek van Holland, de
Bramensprinkhaan komt voor in ruigten en
braamstruwelen langs de Oude en Nieuwe
Maas. Wanneer het geluid gehoord word is
er geen twijfel meer mogelijk, al deze
soorten klinken volstrekt anders. Er zullen
wellicht nog meer plekken zijn in
Rotterdam waar de Greppelsprinkhaan
zich thuisvoelt. Hierbij willen we graag
iedereen oproepen zijn of haar ogen en
oren open te houden.
Literatuur
 Waarnemingenverslag 2007 dagvlinders, libellen en
sprinkhanen. EIS-Nederland, De Vlinderstichting en
de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

 Brekelmans, F. 2005. Nieuw voor Rotterdam: de
Sikkelsprinkhaan. Natuurlijk Rotterdam 2005-3.

 Kleukers R.M.J.C., E.J. van Nieukerken, B. Odé,
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Waar is de Mol?
André de Baerdemaeker

Win de bSR waarnemersprijs 2009 !
De Europese mol (Talpa europaea) is de
schrik van iedere tuinier. Overal waar een
mooi strak gazonnetje gemolesteerd kan
worden steken de grote donkere hopen de
kop op. Het lijkt erop dat de Mol in
Rotterdam een ringvormige verspreiding
heeft; vanaf de randen van de stad graaft
hij zich een weg naar het centrum toe,
maar lijkt het niet te kunnen bereiken. De
betonnen barrière die de verstedelijking
opwerpt lijkt een onneembare hindernis te
zijn. U heeft dus goede hoop dat uw gazon
in het centrum veilig is. Wij van bSR zijn
juist erg benieuwd naar de verspreiding
van dit ondergrondse zoogdier. Daarom
6

roepen wij u op uw waarnemingen van
mollen en molshopen aan ons door te
geven. We loven zelfs een prijs uit aan
diegene die de meest verstedelijkte mol
van Rotterdam vindt. De winnaar en de
prijs zullen bekend worden gemaakt
tijdens de jaarlijks vrijwilligersavond van
bSR.

3) U bent de eerste persoon die deze mol
meldt.
Deze actie loopt tot en met 1 oktober 2009.

De regels:
1) U voert uw waarneming in op
www.bsr.waarneming.nl, met foto.
2) U stuurt een mail met beschrijving naar
bsr@nmr.nl, waarin u aangeeft mee te doen
aan deze actie.
▲ Prachtige molshopen. Foto: R.W.G. Andeweg.

N a t u u r l i j k
R o t t e r d a m
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Straatputtenexcursie
Remko Andeweg

Op 19 oktober 2008 werd er voor het eerst
in Rotterdam een straatputtenexcursie
gehouden, georganiseerd door bSR. Het
publiek werd uitgenodigd om mee op zoek
te gaan naar bijzonder varens en ander
leuke planten die zich ongemerkt onder
onze voeten kunnen ophouden.

nog voor er ook maar een put was
geopend of een plant was gezien.

Op twee plaatsen werden varens
gevonden, beide keren een
Mannetjesvaren, bij het Oostplein en in de
Uiteindelijk stonden wij op zondagochtend
Francinamolen. Echte bijzonderheden,
19 oktober met 16 deelnemers op het
waar wij uiteraard stilletjes op hadden
Oostplein, voorzien van een kaart met alle gehoopt, zijn echter uitgebleven. Wel was
straatputten in de wijk, handschoenen en
de vondst van drie putten met
een breekijzer voor het geval een put
Muurleeuwenbek vermeldenswaardig.
moeilijk zou opengaan. Dat laatste
Theoretisch vormt een straatput een
gereedschap was eigenlijk een beetje
uitstekend milieu voor Muurleeuwenbek en
overdreven (en in de pers ook al stevig
de soort is ook in de omgeving van het
aangedikt), want in vrijwel alle gevallen is
excursiegebied als muurplant aanwezig. Als
het helemaal niet nodig om een put open te zaadplant zal deze soort echter toch meer
maken om te zien of er iets in groeit, of wat moeite hebben om een wat verderop
er in groeit. Bij een straatputtengelegen put te bereiken dan varens die zich
inventarisatie gaat de aandacht in
door middel van hun sporen door de lucht
hoofdzaak uit naar putten met een
verplaatsen.
gleuvenrooster aan de bovenzijde. Putten in Samengevat heeft de excursie ongeveer de
het wegdek of het trottoir dus, en niet de
resultaten opgeleverd die wij er van hadden
van boven gesloten putten langs de
mogen verwachten, maar ook niet meer.
trottoirrand.
Wel blijken er in een relatief kleine
steekproef in een willekeurig stuk van
Vanaf het Oostplein liepen wij vervolgens
Rotterdam inderdaad varens in straatputten
langs de Boerengatkade, Nieuwe Haven,
te vinden en er zijn in Rotterdam
Haringvliet, Spanjaardsbrug,
ongelooflijk veel straatputten, dus potentiële
Achterharingvliet, Boerengatbrug en ’s
groeiplaatsen.
Landswerf. Vervolgens zigzaggend door het
gebied tussen Oostmaaslaan en Buizengat, Het is te hopen dat de excursie en de
bijbehorende publiciteit aanleiding vormen
langs de Honingerdijk (waar geen putten
voor Rotterdammers om af en toe eens in
werden bekeken omdat wij daarvoor echt
onverantwoord op de rijweg zouden moeten een put te kijken. Daarnaast hebben enkele
mensen hebben al aangegeven de
lopen), en tenslotte via Bosland en de
straatputten in hun eigen woonomgeving te
Admiraliteitskade terug naar het Oostplein.
willen onderzoeken. Uiteraard willen wij dit
In totaal voerde de route langs 310 putten
soort initiatieven ondersteunen en wie ook
waarvan enkele tientallen niet konden
in zijn of haar eigen wijk putten zou willen
worden bekeken doordat er geparkeerde
inventariseren kan daarvoor bij bSR een
auto’s boven stonden. Een nadeel van het gedetailleerde kaart krijgen.
straatputten kijken op de rustige
zondagmorgen is blijkbaar dat iedereen
thuis is en iedere parkeerplek vol staat.

Dat er bijzondere plantensoorten in
straatputten kunnen groeien was al veel
langer bekend. Een van de eerste
publicaties daarover betrof zelfs de
Rotterdamse vondst van Tongvarens in
enkele putten op het voormalige
veilingterrein aan de Boezembocht
(Florusse 1978).Sinds die tijd zijn er
regelmatig leuke plantenvondsten gedaan
in straatputten verspreid over het land. De
ommekeer in de aandacht voor dit
onderwerp kwam echter in 2002, toen op
een FLORON dag in Leiden een lezing
werd gehouden door Wim Vuyk die zich niet
had neergelegd bij het incidentele karakter
van de straatputflora. In Utrecht was hij
begonnen met het systematisch afzoeken
van alle putten in die stad. Hij had er op dat
moment al duizenden gezien, met
spectaculaire resultaten. Dit onderzoek, dat
nog steeds doorgaat maar waarover een
spetterende publicatie nog altijd op zich laat
wachten, inspireerde mensen in andere
steden tot navolging. Zo is bijvoorbeeld de
volledige Wageningse puttenflora
onderzocht en zijn er puttentochten
gehouden in Assen en Breda.
Uiteraard vonden wij bij bSR dat Rotterdam
hierbij niet kon achterblijven, maar verder
dan die vaststelling was het nooit gekomen.
Reden om, aansluitend aan de viering van
tien jaar bSR, daar eens een keer
verandering in te brengen en een
Rotterdamse puttenexcursie te organiseren. In de begroeide straatputten, zoals
verwacht een klein deel van het totaal,
Dat straatputten en bijzondere flora nog
troffen wij voornamelijk Iepenzaailingen
steeds een onverwachte combinatie
aan: kleine boompjes van meestal niet
vormen, bleek al direct aan de reacties op
meer dan een centimeter of 10. Daarnaast
het simpele persbericht waarin de excursie alledaagse straatplanten als Straatgras,
werd aangekondigd. Locale en zelfs
Paardenbloem, Vogelmuur en Kleine
landelijke media stonden al op de stoep
veldkers. We registreerden zo’n 10 soorten. ▲ De ontdekking van een Mannetjesvaren
(Dryopteris filix-mas ) trekt veel bekijks.
19 oktober 2008. Foto: C. Moeliker.

N a t u u r l i j k
R o t t e r d a m
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Varia
Dwerggors bij de buren
Op 15 december 2008 ontdekte Jan van
Holten, vogelend medewerker van het
Erasmus MC, een Dwerggors (Emberiza
pusilla) op de stoep voor de zijingang van
het ziekenhuis aan de Westzeedijk.
Dwerggorzen broeden in de taiga van
Scandinavië en Rusland en trekken jaarlijks
in zeer klein aantal door West-Europa,
meestal in oktober. In Nederland worden er
jaarlijks 10-20 waargenomen, het meest op
de Waddeneilanden en langs de Hollandse
en Zeeuwse kust. Soms blijven enkele
vogels overwinteren. Meestal verblijven ze

dan met rietgorzen (Emberiza schoeniclus)
op braakliggende terreinen met
ruigtekruiden, buiten de bebouwde kom en
ver van menselijke drukte. Groot was dan
ook de verbazing dat nu een exemplaar
een van de drukste stukjes van Rotterdam
had verkozen als foerageerplek, notabene
op nog geen 100 meter van het bSRhoofdkwartier in het Natuurhistorisch
Museum Rotterdam. Een onkruidrandje
onder een hek naast een parkeermeter
bleek favoriet. De vogel stoorde zich
nauwelijks aan alle rumoer en vele
tientallen waarnemers namen de moeite

Zeldzame diepzeevis op de Maasvlakte
Op 23 november 2008 trok een jonge
Grote burgemeester (Larus hyperboreus)
de aandacht van enkele vogelaars op de
Maasvlakte. Deze vogel zat op het strand
te eten van een klaarblijkelijk
aangespoelde, flink uit de kluiten
gewassen vis van ca. 50 centimeter
lengte. Nadat de meeuw was vertrokken
bleek het niet zomaar een alledaagse vis
te zijn maar een onbekende soort met een
wat exotisch uiterlijk. Er werden de nodige
foto’s gemaakt en nadere bestudering
hiervan leerde dat het ging om een Braam
(Brama brama). Het gaat hier om een
diepzeevis die verspreid over de
wereldzeeën voorkomt, waaronder de
noordelijke Atlantische Oceaan. In de
Noordzee wordt de soort sporadisch
aangetroffen, voornamelijk bij koud weer
en stormachtige winden in novemberdecember. Niet ontoevallig was ook nu
sprake van dergelijke omstandigheden. In
de periode na de vondst op de Maasvlakte
spoelden er nog enkele tientallen aan,
verspreid over de gehele Nederlandse
kust. De laatste keer dat de Braam zo
massaal in Nederland werd gevonden was
in 1976.

gedaan. Deze site vervangt de -toch altijd
al weer wat minder actuelewaarnemingen die u voorheen op de
achterzijde van deze nieuwsbrief aantrof.

Recente waarnemingen
Met de introductie van de website
www.bsr.waarneming.nl hebt u altijd een
actueel overzicht van de opvallende
waarnemingen die in Rotterdam zijn
8

Rectificatie
De melding van de Kesslers grondel
(Neogobius kessleri) in de vorige
nieuwsbrief bleek op een foutieve
determinatie te berusten. De vissen die
afgelopen zomer bij de Snoekpaaiplaats
in het Berg- en Broekpark werden
gevonden blijken toch ‘gewone’
rivierdonderpadden (Cottus perifretum) te
zijn. Beide soorten lijken veel op elkaar,
maar het verschil berust onder meer op
de aan- of afwezigheid van
huidknobbeltjes, de zogenaamde
‘prickles‘. Bij de Kesslers grondel zijn
deze afwezig, de Rivierdonderpad heeft
deze prickles wel. De Rivierdonderpad is
in Rotterdam een bekende soort, hoewel
redelijk zeldzaam omdat hij een voorkeur
heeft voor wateren met stenige bodems
of grindbodems waar ze zich tussen de
stenen ophouden. In Rotterdam komt hij
voor in de Kralingse plas, maar zijn
verspreiding is waarschijnlijk wel ruimer
dan wat nu bekend is. Om
rivierdonderpadden te zien te krijgen
moet men echter gericht naar ze zoeken,
het zijn uitgesproken bodemvissen die
vaak in het donker actief zijn.
N a t u u r l i j k
R o t t e r d a m

▲ De Dwerggors (Emberiza pusilla) van
Rotterdam. 17 december 2008. Foto: G. Bakker.

om een kijkje te nemen. Na acht dagen
was hij vertrokken. Het betrof voor zover
bekend de eerste Dwerggors voor het
centrum van Rotterdam.

▲ De Braam (Brama brama) van de Maasvlakte.
Foto: G. Bakker.
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