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Naar een Rotterdamse sprinkhanenatlas - Mark Grutters

O

p dinsdagavond 16 november
2010 troffen ruim zestig natuurliefhebbers en ecologen elkaar
tijdens de avond van de Rotterdamse
biodiversiteit. De avond begon met
zes presentaties van de Rotterdamse
stadsecologen die al evenveel diversiteit vertoonden als de Rotterdamse
stadsnatuur zelf. De avond werd
afgesloten met een gezellige borrel in
de Hoboken Salon van het Natuurhistorisch Museum. Hieronder een korte
impressie.

Welkomstwoord voor de vos Niels de Zwarte

De aftrap van de avond werd gegeven
door Niels de Zwarte. Hij bedankte
hierbij alle vrijwilligers voor hun trouwe inzet. De verzamelde natuurgegevens worden eind dit jaar beschikbaar
gemaakt in het gemeentelijke GisWeb
zodat alle ambtenaren deze informatie kunnen gebruiken in projecten en
beheer. Een goede stap vooruit! Daarnaast vertelde hij dat het project ‘Natuur in Kaart’ ernstig bedreigd wordt en
gedeeltelijk zal stoppen. De subsidie
die aan het Rotterdams Milieucentrum
gegeven werd is flink gekort. Wat de
gevolgen precies zijn wordt later schriftelijk bekend gemaakt. Tot slot werd
de vos (Vulpes vulpes) hartelijk welkom
geheten in Rotterdam. In een van de
volgende nummers van Straatgras zal
een artikel over de vos in Rotterdam
verschijnen.

Stadsvogels tellen met MUS André de Baerdemaeker

Het Huismus in Kaart project is in
2009 beëindigd. Hiervoor is het project
‘Stadsvogels in Kaart’ in de plaats
gekomen. Dit project sluit aan bij het
landelijke Meetnet Urbane Soorten
(MUS) van SOVON. Hiervoor zijn 21
vrijwilligers na een cursus van bSR op
pad gegaan. In totaal is op 185 telpunten een totaal van 8083 vogels (71 soorten) waargenomen, waarbij de merel
(Turdus merula) dik aan kop ging. Wat
de Rotterdamse wijken betreft springen Overschie en Hillegersberg er qua
vogelrijkdom uit. Het centrum scoort
laag. In Kralingen-Crooswijk zijn tot op
heden nog geen stadsvogelaars actief.
Meer informatie over dit project zal op
de website van bSR (www.bureaustadsnatuur.nl) worden gepubliceerd.

Van de 38 soorten inheemse orchideeën
zijn er elf te vinden binnen de gemeente Rotterdam. De meeste daarvan
komen alleen voor in het havengebied,
sommige sporadisch of zeer lokaal.
De orchideeën in de haven worden
jaarlijks door bSR in kaart gebracht.
Voor de orchideeën in het stadsgebied
was het beeld tot voor kort wat rommeliger. Daarom zijn in 2010 zoveel
mogelijk oudere bekende groeiplaatsen
bezocht. Dat leverde soms verrassende
(terug)vondsten op. Een verslag over
de orchideeën van het Rotterdamse
stadsgebied zal later in Straatgras en/of
op de website worden gepubliceerd.

Ongekend divers: nachtvlinders Wouter Moerland
Deze presentatie is gebaseerd op het
artikel ‘Vinderrijk Rotterdam’ elders
in deze Straatgras. Vlinderonderzoek
in de Maasstad gaat terug tot in de 19e
eeuw. De totale vlinderdiversiteit in
Nederland is groot: de teller staat nu
op bijna 2400 vlindersoorten die ooit
binnen onze landsgrenzen zijn vastgesteld. Het historisch overzicht van
vlinders in Rotterdam laat zien dat in
onze stad maar liefst 1032 vlindersoorten bekend zijn. Ook tegenwoordig
zijn veel vlinderaars actief. De stad herbergt een grote variatie aan leefmilieus,
zoals bossen, braakliggende terreinen,
polders en duinen. Hierdoor kunnen
nog veel nieuwe vlinders in Rotterdam
ontdekt worden. F

De bSR-quiz - Garry Bakker

Aan de hand van een quiz, die bestond
uit tien meerkeuzevragen, werd de
natuurkennis van de aanwezigen op
ludieke wijze op de proef gesteld. Aan
het einde van de avond werden de
juiste antwoorden bekend gemaakt. De
quiz bleek toch niet zo makkelijk als
gedacht: slechts een handvol mensen
had drie of minder fouten. De winnaar
had slechts één fout en dat was Ruud
Versijde. Hij mocht het recent verschenen boek Dorresteijns Natuurgids als
prijs in ontvangst nemen.
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G Het zuidelijk spitskopje kwam ook nog even
om de hoek kijken bij de presentatie van Mark
Grutters. (Mark Grutters)

Van de 46 inheemse sprinkhanensoorten
komen 25 soorten voor in Rotterdam.
Enkele soorten komen alleen in het
havengebied voor, andere worden juist
elders in de gemeente gevonden. Niet
alleen grote groengebieden zijn soortenrijk, ook wegbermen en ruigten kunnen
veel soorten herbergen. De laatste decennia is de sprinkhanenfauna volop in beweging. Er zijn nieuwe soorten bijgekomen, maar toch zullen populaties uit de
stad verdwijnen als biotopen verdwijnen.
bSR heeft in 2006 een voorlopige verspreidingsatlas gemaakt en momenteel
wordt gewerkt aan het definitief maken
hiervan. Hiervoor zijn nog aanvullende
waarnemingen nodig.

Orchideeën in beeld Remko Andeweg

G Diversiteit aan stadsvogels in verschillende
Rotterdamse wijken, oplopend van geel naar rood.
De telpunten zijn zwart gestipt.
(André de Baerdemaeker)
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