Inhoud

2012 – nr. 1

Van de redactie
Wist u dat….?!
Honingbijen drachtplanten en hun relatie met solitaire bijen Deel 1
Vogelwaarnemingen op Terschelling
Slakken in het Formerumerwiel
Heksenbezems in bomen
Zachte winter
Terschellinger ontmoeting met de zwarte wouw
Wist u dat….?!
Natuurdagboek
Jaap Smit en zijn slak uit de Koegelwieck
Roepende rugstreeppadden
Vogelwaarnemingen op Terschelling
Rinkelbollen nieuws
Agenda 2012
Losse bijlagen jaarvergadering 2012

02
02
03
08
09
12
13
14
16
17
20
22
23
23
25

Jeugd natuurvereniging S.J.Terschelling
Foto paddenstoelenexcursie 24 september 2011 o.l.v. Hein Strick

24

1

Van de redactie
Beste natuurvrienden van Terschelling zoals u ziet zijn we
van kleur blauw naar geel (strand) gegaan de derde
kleur van de Terschellinger vlag. Voorpagina is meer
herkenbaar geworden met de naam van onze vereniging. De website is verhuisd per 1 januari 2012 naar een
nieuw domein onder de naam Natuurvereniging Terschelling.
Het gaat al jaren slecht met de bijenstand, niet alleen met de
honingbij maar ook met de wilde solitaire bij. Ook de Waddeneilanden spelen een belangrijke rol in de Nederlandse bijenteelt. Van
de ongeveer 350 verschillende bijensoorten staan er 188 op de rode
lijst. Daarom is 2012 door de Nederlandse Bijenhoudersvereniging
uitroepen tot het jaar van de bij. De Natuurvereniging zal dit jaar hier
aandacht aan schenken.
Ik wens u ‘n prachtig natuurjaar op Terschelling, en wie weet komen
we elkaar wel tegen bij een wandeling of excursie, en dat u een
bijdrage kan leveren aan ons blad met mooie verhalen of foto’s.
Stuur het naar de redactie.
Harry van Kasteel

Redactie en Website : Rinkelbollen1911@kpnmail.nl
Sluitingsdatum : kopij Rinkelbollen 2012 – nr. 2 is op 20 mei

Wist u dat…..?!
Dat een bij zijn vleugels meer dan 160 keer per seconde slaat. En 300
keer zijn eigen gewicht kan optillen. Als je jezelf met een bij wilt vergelijken, dan zal je 25.000 kilo moeten tillen.
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Honingbijen, drachtplanten en hun relatie met solitaire bijen
Deel 1
Auteur: Klaas Sluiman
Wilde Bijen zijn niet, zoals sommige mensen denken,
verwilderde honingbijen. Het is een verzamelnaam
voor solitair levende bijen en hommels. De levens-wijze
verschilt grondig van die van de honingbij. Bij de
solitaire bijen heeft elk vrouwtje een eigen nest-holte
waarin ze eitjes legt. De levenswijze van de hommels lijkt al iets meer
op die van de honingbij. De hommelkoninginnen bouwen in het
voorjaar een kolonie op met werksters en darren. Maar de
koninginnen overwinteren wel solitair. De honingbij daarentegen leeft
het hele jaar door in een kolonie met één koningin en tien-duizenden
werksters en in de zomer honderden darren.

Afname drachtplanten is een bedreiging voor alle soorten bijen.
Achteruitgang van de natuur (toename bevolking, habitatfragmentatie) en de intensieve landbouw (gebruik pesticiden, minder onkruiden) zijn veruit de grootste bedreigingen van de wilde flora, en
tegelijkertijd ook van bestuivers die van die flora afhankelijk zijn
(Blacquière et al., 2009). De honingbij gaat in Nederland, net als in de
rest van de wereld, achteruit. Als zelfstandige wilde soort is de
honingbij hier eigenlijk al uitgestorven. Het verdwijnen van de
wilde honingbijenvolken komt op
rekening van de varroamijt en van
de toepassing van bestrijdingsmiddelen. Afname van wilde bijen,
met name de langtongige hommels die op bloemen met een lange
kroonbuis
vliegen,
kan
niet
opgevangen worden door honingbijen.
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Ook de meer zeldzaam voorkomende planten of verspreid staande
planten zijn afhankelijk van de wilde bijen, omdat honingbijen
nauwelijks op dergelijke bloemen vliegen; het loont namelijk de
moeite niet (Duchateau, 2009). Om de bedreigingen op het platteland te verminderen gaan langzaamaan boeren over op agrarisch
natuurbeheer, o.a. in de vorm van het aanleggen van bloeiende
akkerranden en het inzaaien van percelen met een bloeiende
groenbemester, zoals phacelia. (Vorstman, 2003). Door de bedreiging
van de wilde flora op het platteland wordt de beplanting in tuin en
plantsoen in het stedelijk gebied belangrijker als drachtgebied. In
2010, het jaar van de biodiversiteit, hebben provinciale overheden
nota’s uitgebracht over de problematiek en daarin aangegeven
welke activiteiten men wenst te stimuleren via voorlichting en
communicatie. Als doelgroepen worden genoemd gemeenten en
burgers, bedrijfsleven (bedrijventerreinen), agrariërs en recreatieondernemers. Richting bedrijfsleven is duurzaam investeren een van
de sleutelwoorden. Een goed naslagwerk voor bloemen en planten
voor tuinen, parken en landschappen vormt het boek ‘Plantenvademecum’ van Arie Koster (2007). Recent is de brochure
‘Biodiversiteit in tuin en plantsoen’ verschenen om gemeentelijke
groenbeheerders een handvat te bieden (Hoffman, 2010).

Honingbij foerageert effectief.
Door de eigenschap bloemvast,
foerageren honingbijen vooral op
massaal voorkomende plantensoorten, zoals wilg, paardebloem,
lamsoor en zeeaster. Tijdens de
bloei kan dat veel nectar en
stuifmeel opleveren. Een imker
spreekt dan van een dracht. Dat
betekent dat solitaire planten
vaker worden overgeslagen door
honingbijen.
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De honingbij is met haar grote kolonies en communicatie via de
bijendans een zeer effectieve foerageerster, die tevens over grote
afstanden kan vliegen. Daarnaast heeft ze een goed leervermogen,
waardoor ze efficiënt nectar en stuifmeel kan verzamelen. De
korttongige honingbij lijkt daarmee dus een belangrijke bestuiver te
zijn van voornamelijk schotelvormige bloemen en bloemen met een
korte kroonbuis. Honingbijwerksters die stuifmeel verzamelen, vegen
hun hele vacht schoon, zodat vrijwel alle stuifmeelkorrels in de
pollenkorfjes belanden waardoor weinig overblijft om een volgende
bloem te bestuiven. Dit is echter afhankelijk van de bloemsoort. De
tweelippige bloemvorm, zoals bij salie of prunel, is mogelijk ontstaan
doordat deze beschermt tegen te fanatiek schoonvegende
bijen. Tijdens het nectar opnemen deponeren dergelijke bloemen
met hun meeldraden stuifmeel op plaatsen op het bijenlijf die voor de
bij moeilijk te bereiken zijn. Hierdoor blijft er meer stuifmeel op en
tussen de haren van de bij hangen en is er dus een grotere kans op
een goede bestuiving van de bloemen. Maar bijen, met hun goede
leervermogen, kunnen ook leren de meeldraden te ontwijken waardoor er minder overdracht van stuifmeel zal plaats vinden. De honingbij is dan wel een frequente bloembezoeker maar hoeft nog geen
goede bestuiver te zijn.

Andere bloembezoekers: De planten die het meest aantrekkelijk zijn
voor honingbijen en dus door hen het meest bevlogen worden,
blijken ook bezocht te worden door andere bloembezoekers, zoals
hommels en wilde bijen. Van de bloembezoekers van de framboos
zijn ongeveer een derde honingbijen, bijna twee derde zijn hommels
en een heel klein gedeelte zijn andere bezoekers zoals solitaire bijen
(Duchateau, 2009). Er zijn eigenlijk geen planten waarvoor geldt dat
de honingbij de enige bloembezoeker/bestuiver is. De honingbij is
echter wel een belangrijke bestuiver in de periode dat de andere
bezoekers niet actief zijn, zoals in de maanden februari en
oktober/november. Zo is de gele kornoelje, een hele vroege bloeier,
mogelijk afhankelijk van de honingbij. Maar op de krokus en de
botanische heide, die wat later bloeien, zijn ook al aardhommel
koninginnen te vinden.
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Competitie om voedsel: De honingbij komt al lang in Europa voor en
maakt onderdeel uit van het natuurlijke ecosysteem. Weliswaar
selecteren imkers (via koninginnenteelt op o.a. grote volken), maar
binnen het Europese ecosysteem blijft dat beperkt en daarom van
weinig invloed. Met andere woorden, bestuivers en de wilde flora zijn
aan elkaar aangepast. Waar honingbijen massaal aanwezig zijn
zullen bloemen bezet en leeggehaald zijn. Toch blijkt de aanwezigheid van honingbijkolonies geen negatief effect te hebben op
de aanwezigheid van solitaire bijen op 15 kalkrijke graslanden in
Duitsland (Steffan-Dewenter, I. en Tscharntke, T., 2000). Er is nooit aangetoond dat andere bloembezoekende insecten zouden verdwijnen
door voedselconcurrentie met honingbijen. Uit een andere studie
bleek dat de korttongige hommels, die een groot vliegbereik hebben,
verschoven naar bloemen verderop (Walther-Hellwig et al., 2006). De
langtongige hommels, die minder ver vliegen, weken uit naar andere,
minder goede drachtbronnen. Dit had tot gevolg dat die andere
bloemen een grotere bestuivingskans kregen dan zonder de massale
aanwezigheid van honingbijen (Duchateau, 2009).

Stempel
Helmhok
Helmdraad

Meeldraad

Stijl
Ovarium
Ovulum

Kroonblad
Bloembodem
Bloemsteel
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Kelkblad

Stamper

Competitie tussen honingbijen en andere bestuivers vindt alleen
plaats door uitbuiting van bloemen en gewoonlijk niet door direct
agressief gedrag. Wel nam Koster (1998) waar dat honingbijen wilde
bijen verdringen, omdat die laatsten wegvliegen als er honingbijen
aankomen. Honingbijen worden op hun beurt weer verdrongen door
solitaire wolbijen. Deze verjagen de honingbijen agressief door ze in
de vleugels te bijten en hier stukken uit te happen. Veel volken
honingbijen maken de spoeling dun, met name op de heide is dit
ondertussen wel ingezien door de imkers in Drenthe en op de Veluwe.
Door die vele volken was er natuurlijk ook weinig dracht voor wilde
bijen. De vraag is echter of er ook te veel concurrentie is bij een
'normale' bezetting. Volgens een werkgroep bedraagt die ‘normale
bezetting’ 2-3 volken per km2. Dat is de gemiddelde dichtheid van
bijenvolken in ons land (Smeekens, 1998). Volgens Koster komen in die
situatie op drachten ook veel wilde bijen naast honingbijen voor. Hij
ziet dan ook geen noodzaak om honingbijen te weren in natuurgebieden.
Bij bijen denk je aan zwermen, kasten of korven, die door volken van
duizenden bijen bewoond worden, met een koningin. Zo leven
honingbijen inderdaad. Maar er zijn veel meer soorten bijen die op
zichzelf leven. Dat heet solitair. Ook deze leven meestal van nectar
en stuifmeel. De solitaire bijen kunnen in een aantal groepen
verdeeld worden, zoals zijdebijen,behangersbijen en vele andere.

Behangersbijen: Behangersbijen
snijden cirkelvormige stukjes uit
bladeren. Daarmee bekleden ze
hun nesten, die ze in plantenstengels
maken.
De
soort
Megachile maritima komt voornamelijk in de kuststreken voor en
is door Thijsse in de Zandkuil op
Texel waargenomen. De soort
vliegt in de zomer vooral op
braam.
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Zijdebijen: De schorzijdebij is
een echte kustbewoner. Hij
vliegt voornamelijk op zeeaster.
Het nest bevindt zich op droge
plekjes langs en soms op de
schorren. Ook worden er wel
nesten gevonden in de zeedijk
of in de laatste duinenrij. De
meeste waarnemingen komen
uit Zeeland, maar hij komt ook
in het Waddengebied voor, op
Terschelling, het Griend en op
Schiermonnikoog.
Klaas Sluiman is Honingkeurmeester en Bijenteeltleraar van de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging NBV, secretaris van de NBV Drenthe en imker op
Terschelling, Schiermonnikoog, in de Achterhoek en Drenthe.

Vogelwaarnemingen op Terschelling

Harry van Kasteel 2012

Ze broeden in het hoge Noord-Europa en Azië, en komen als wintergast naar West-Europa. Net als vorigjaar zijn er ’n paar wilde zwanen
(Cygnus cygnus) te zien bij Liesingerplak en in de polder. Ze kunnen
zeer luidruchtig trompetteren in hun vlucht, daarvan ook wel de
naam zangzwaan (Cygnus musicus)
Foto: Arie Ouwerkerk 2012
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Iets over het plotselinge voorkomen van slakken in het
Formerumerwiel
Henk K. Mienis
Het Formerumerwiel en het nabij gelegen Ponswiel zijn de enige
herinneringen aan dijkdoorbraken, die plaatsgevonden hebben op
Terschelling. Alle andere wielen, die eens aan de binnenkant van de
Waddenzeedijk hebben gelegen: het wielencomplex bij Seeryp, het
Ronde Wiel ter hoogte van Hoorn en het Wester- en Oosterwiel beide
bij Oosterend, zijn allemaal verdwenen tijdens de versterking van de
Waddenzeedijk in het kader van het Delta plan. Dat het
Formerumerwiel en het Ponswiel zijn blijven bestaan, komt omdat
deze plasjes meer inlands liggen.
Vanuit een floristisch en faunistisch oogpunt zijn er grote verschillen
tussen deze twee wielen. Het Ponswiel is verbonden met enkele
poldersloten en bevat zoetwater hetgeen men ook kan opmaken uit
het voorkomen van de Zwanenbloem. Het Formerumerwiel ligt veel
meer geïsoleerd in een weiland en bevat door een zoutkwel
brakwater vandaar ook dat daar Zulte (op Terschelling meestal
Zeeaster genoemd), Zeebies en Ruwe bies groeit.
In het verleden heb ik een overzicht gegeven van de weekdieren, die
ooit in de Terschellinger wielen zijn gevonden (Mienis, 2007). Het ging
hier over gegevens gepubliceerd of uitgevoerd in de jaren 1959-2005.
In het Ponswiel waren gedurende die periode negen verschillende
soorten zoetwaterslakken gevonden, maar in het Formerumerwiel
niets. Ondertussen heeft men in het Ponswiel nog vier andere soorten
aangetroffen in de jaren 2006-2008 (Mienis, in druk).
In het Formerumerwiel heb ik een eerste slak kunnen verschalken in
de herfst van 2007. Ik trof toen in de noordwest-hoek tussen riet
vrijveel exemplaren van Jenkins' waterhoren Potamopyrgus jenkinsi
aan (Mienis, 2008 & 2010). Dit is een invasieve soort oorspronkelijk
afkomstig uit Nieuw Zeeland, die zowel in brak- als zoetwater kan
gedijen.
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Ook in de herfst van 2008 kwam deze exoot op dezelfde plaats in het
Formerumerwiel voor, maar vreemd genoeg niet op andere plaatsen
tussen het riet.
In de herfst van 2010 heb ik een andere plek in het Formerumerwiel
bemonsterd. Het water tussen het riet zag er meer uit als de inhoud
van een pan erwtensoep, toch trof ik daar tot mijn verbazing enkele
exemplaren van de Ovale poelslak Radix balthica in aan (Mienis,
2011).
Tijdens mijn meest recente bezoek heb ik op 4 oktober 2011 nogmaals
het Formerumerwiel bemonsterd. Meteen vond ik een exemplaar van
de Slanke barnsteenslak Oxyloma elegans op de oever aan de
oostkant van het wiel waar geen riet aanwezig is.

Een blik op het Formerumerwiel vanuit de zuidwest hoek

Op de originele vindplaats van Jankins' waterhoren trof ik tot mijn
verbazing niet alleen dat Nieuw-Zeelandse slakje aan maar ook
enorme aantallen van de Moeraspoelslak Stagnicola palustris, vrij
veel exemplaren van de Gewone schijfhoren Planorbis planorbis en
een exemplaar van de Puntige blaashoren Haitia acuta. Met andere
woorden sinds 2007 zijn plotseling zes verschillende (semi)-aquatische
slakken in het Formerumerwiel aangetroffen.
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Familie
Soort
Hydrobiidae Jenkins' waterhorenPotamopyrgus
antipodarum
Lymnaeidae Moeraspoelslak Stagnicola palustris
Ovale Poelslak Radix balthica
Physidae
Puntige blaashoren Haitia acuta
Planorbidae Gewone schijfhoren Planorbis planorbis
Succineidae Slanke barnsteenslak Oxyloma elegans

Jaar
2007
2011
2010
2011
2011
2011

Mijn vraag luidt nu: Hoe kunnen we het plotselinge voorkomen van
deze zes slakjes in het Formerumerwiel verklaren? De meest voor de
hand liggende verklaring zou kunnen zijn dat het water van dit wiel
langzaam maar zeker aan het verzoeten is. Zodoende kunnen
soorten die al liftend tussen de veren van aquatische vogels in het
wiel terecht komen een populatie beginnen. Maar wie kan deze
opvatting bewijzen of van de tafel vegen?
Geraadpleegde literatuur: Mienis, H.K., 2007. Een voorlopig overzicht
van de (semi-)aquatische weekdieren van enkele oude wielen op
Terschelling. Spirula, 358: 125-129.
Mienis, H.K., 2008. Vreemdelingen onder de zoetwater weekdieren
van Terschelling. Deel 1: Over het voorkomen van Jenkins'
waterhoren. Rinkelbollen, 2008 (3): 9-12.
Mienis, H.K., 2010. Een eerste slak in het Formerumerwiel, Terschelling.
Spirula, 372: 21-22.
Mienis, H.K., 2011. Een tweede slak in het Formerumerwiel op
Terschelling. Spirula, 380: 65.
Mienis, H.K., in druk. Further data concerning the (semi-)aquatic
mollusc fauna of the Ponswiel, Terschelling, the Netherlands. Ellipsaria,
13 (4). (in druk)
Correspondentie adres van de schrijver: The Steinhardt National
Collections of Natural History, Department of Zoology, Tel Aviv
University, IL-69978 Tel Aviv, Israel, of p/a Scholeksterhof 36, 1444 AS
Purmerend. mienis@netzer.org.il
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Heksenbezems in bomen

Geerlof du Bois

Nu in de wintermaanden het blad van de meeste bomen allang op
de grond ligt, de boomkruinen dus helemaal doorzichtig zijn, kunnen
soms vreemde bosschages in de boomkruinen onze aandacht
trekken. Het zijn bezemachtige vergroeiingen die vooral in berkenbomen voorkomen.
In vroegere tijden speelden deze
vergroeiingen een belangrijke rol
in het volksgeloof. Gedacht werd
dat deze vergroeiingen veroorzaakt werden door heksen die
tijdens hun dans in de late
avonduren in de kruin van zo’n
boom hun bezems afwierpen.
Vooral berkenbomen (betula
pubescens) zijn gevoelig voor de
vorming van deze vergroeiingen.
In de eind knop vormt zich een
soort woekering, meestal veroorzaakt
door
een
schimmel,
Taphrinia betuliana genoemd. De
woekering
kan
heel
groot
worden en soms echt de vorm
van een ouderwetse takkenbezem aan nemen. Op ons eiland zijn
diverse plaatsen waar U Heksenbezems in de bomen kunt zien in
diverse bospercelen o.a. ten westen van camping Nieuw Formerum.
Naast berkenbomen zijn er nog andere boomsoorten waarin zo’n
woekering voorkomt meestal echter minder opvallend. Ook in
sommige naaldbomen (conifeer) komt dit verschijnsel voor o.a. bij
Cryptomeria soorten
Hoewel al eens eerder in ons tijdschrift deze vorm van woekering in
bomen is beschreven lijkt het me toch leuk om hierop nog eens te
wijzen. In deze tijd van het jaar als de bomen kaal zijn is het altijd een
opvallend verschijnsel. Veel kijk plezier.
12

Zachte winter
Op 1 januari loop ik over het fietspad langs het Groene Strand en zie
daar een harige rups over het pad kruipen. Ik weet niet welke rups
het was. Het leek mij geen bastaardsatijnvlinderrups. Thuis zag ik al
een spin een web maken voor mijn ruit aan de buitenkant. In de tuin
stonden al diverse planten te bloeien zoals de sleutelbloemen. Voorwaar een zachte winter.

Diverse malen was er een zeehond te zien op het kleine driehoekje
zand aan het eind van de jachthaven. De 6 maanden oude zeehond
was duidelijk een “Lenie” zeehond. Je kon hem zeer dicht benaderen. Er stonden vaak hordes mensen te kijken en er was er zelfs
een die een zoute haring aan het dier gaf. De zeehond liet duidelijk
blijken die niet te lusten. Hessel voerde hem bij en een van de
garnalenvissers kon hem uit de hand voeren naast zijn schip. Er
gingen diverse vissen naar binnen, maar wijting bliefde hij niet. Dat
was voor de kat. Waarschijnlijk was hij in Pieterburen flink verwend
geweest

Flip Tocila - 1 januari 2012
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Terschellinger ontmoeting met een zwarte wouw
Door Léon Willems - Sittard 2011

Onder vogelliefhebbers bestaat een zekere concurrentiedrang. Je
hebt ook verschillende types. Zo heb je twitchers, vogelliefhebbers die
op jacht gaan naar zeldzame soorten. Ze houden lijsten bij, waarbij
het er om gaat om zo veel mogelijk soorten te scoren. Een levenslijst,
een jaarlijst, een nationale lijst, een lokale lijst: je kunt het zo gek niet
bedenken of er is wel een lijst voor te vinden.
Zelf reken ik me niet tot die fanatieke groep, al kriebelt het wel als ik
op een doorsnee-werkdag hoor dat er een Humes Bladkoning is
gezien bij Katwijk aan Zee of een Roodhalsgans in de Polder van
Wierum. Er zijn heel wat gewone vogels, die op mijn levenslijst ontbreken. Menig twitcher zal ongetwijfeld meewarig zijn hoofd
schudden als hij hoort dat ik tot voor kort nog nooit een zwarte wouw
had gezien.

Helemaal te wouw
De naam van deze roofvogel is
mogelijk afgeleid van een
klanknabootsing van de langgerekte
miauwende
roep.
Andere taalkundigen brengen
het in verband met een Oudhoogduits woord wuwo, dat
gevorkte tak of gewei betekent en dan zou de naam
verwijzen naar de gevorkte
staart van de wouw. We kennen twee soorten die in ons
land regelmatig te zien zijn, de
rode en de zwarte wouw.
14

De zwarte wouw is iets kleiner dan de rode en heeft een minder diep
gevorkte staart. In ons land wordt hij hoofdzakelijk op doortrek
waargenomen, met broeden wil het niet erg lukken. Hij kent echter
een enorm verspreidingsgebied, waardoor de zwarte wouw waarschijnlijk de algemeenste roofvogelsoort ter wereld is. Ik had het geluk
om een doortrekkende zwarte wouw op 19 april 2011 te mogen
aanschouwen op Terschelling (aan de duinrand vlakbij het strandpaviljoen Heartbreak Hotel). Hij bleef eindeloos jagen tussen de
verschillende duintoppen.
Prooi
Het wereldwijde succes van de zwarte wouw kan verklaard worden
door zijn opportunistische levenswijze. Hij is niet kieskeurig wat eten
betreft en doet zich graag tegoed aan kadavers en dode vissen. De
gieren zijn hem erg dankbaar: met zijn scherpe snavel kan hij
moeiteloos door de stugge huid van dode hoefdieren heen en
schept daarmee opties voor gieren die daar wat meer problemen
mee hebben. Hij is niet te beroerd om zelf op jacht te gaan: reptielen,
kleine zoogdieren en vogels staan op de menulijst. Vuilnisbelten en
plekken waar slachtafval of gft-afval te vinden zijn, laat hij niet links
liggen.
Broeden
De meeste zwarte wouwen die hier te lande worden gespot, zijn
vermoedelijk afkomstig uit Duitsland. De horst van de zwarte wouw is
erg opvallend. De natuurvorser Brehm schreef ooit: Wat de voortplanting van den zwartbruinen wouw betreft, hiervan kan ik berichten
dat zijn horst (..) geregeld met lompen, oude schorten, nachtjakken,
uitgeplozen vlas, haren van zoogdieren en dergelijke stoffen bekleed
wordt (..). Tegenwoordig kan door plastic aan toegevoegd worden.
Onderzoekers hebben lange tijd gezocht naar een verklaring voor
deze merkwaardige versieringsdrang. Zij ontdekten dat er tussen
verschillende broedparen zwarte wouwen ook een variatie was in de
hoeveelheid plastic versieringen die aan het nest werden aangebracht.
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De succesvolle volwassenen zwarte wouwen maakten meer gebruik
van versieringen dan jongere en oudere broedparen. Sterker nog:
haalden de onderzoekers plastic weg bij de meer versierde nesten,
dan kregen ze te maken met felle weerstand. Probeerden ze bij
andere nesten van jongere of oudere paren plastic toe te voegen,
dan werd dit door de vogels weggehaald. Conclusie: de sterkere
paren maken een statement. Door meer plastic versieringen aan te
brengen, geven ze aan dat ze geen concurrentie dulden en
uitdagers strijdvaardig te lijf gaan. De zwakkere paren willen
conflicten voorkomen en brengen minder plastic aan. Broedgevallen
van de zwarte wouw in ons land worden slechts mondjesmaat
gemeld. Bekend is het geval van een paartje broedende zwarte
wouwen in de buurt van de Pietersplas bij Maastricht, dat hier al drie
jaar op rij jongen heeft groot gebracht. In Oost-Brabant was er in 2011
ook sprake van een geslaagd broedgeval met twee uitvliegende
jongen.
Terwijl de zwarte wouw wereldwijd nauwelijks bedreigingen kent, wil
het broeden in Nederland dus niet echt lukken. We maken het hem
ook niet gemakkelijk: kadavers worden meteen opgeruimd, slachtafval ligt niet op straat zoals in menig Derde Wereldland en onze afval
wordt keurig gescheiden. Voorlopig ziet het er dus niet naar uit dat
het vinden van een roofvogelnest, versierd met plastic, tijdens onze
wandeling door bos en veld gemeengoed gaat worden.

Wist u dat…..?!
Dat bijen voor het verzamelen van 1 kg honing een afstand afleggen
van 40 tot 50.000 km. (dat is bijna de omtrek van de aarde.)
Een werkbij wel 35 maal per dag uitvliegt om nectar en/of stuifmeel
te halen. Een koningin in het hoogseizoen ongeveer 2000 eitjes per
dag legt, en dat ze maar 5 jaar en een zomerbij 6 à 7 weken oud kan
worden, winterbij ongeveer vier maanden oud kan worden.
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Natuurdagboek van 5 december 2011 t/m 14 februari 2012
In dit dag boek geef ik weer wat ik in onze tuin of op het eiland waarneem

5 december: Het is vandaag onstuimig weer met talrijke regen en
hagelbuien soms met onweer. De temperatuur is ook maar vijf
graden. Vanmorgen zien we voor het eerst dit seizoen weer een
vrouwtjes sperwer in onze tuin, die heeft het natuurlijk weer op onze
huismussenbevolking voorzien.
14 december: Toen we gisteren terug keerden van de wal tapte ik 24
m/m regen af. Tijdens een rondgang in onze tuin trof ik een dode
haas aan. Waarschijnlijk gepakt door een buizerd die hier gisteren
rondvloog. Omdat alles er op wees dat het beest pas dood was heb
ik hem op een stuk open land gelegd dat we vanuit ons huis in de
gaten konden houden. Al gauw zagen we een aantal kraaien en
twee eksters vechten om de buit, elk met afwisselend succes.
25/26 december: Helaas geen witte kerst maar beide dagen
verlopen ‘wat het weer betreft’ saai en somber en veel te zacht voor
de tijd van het jaar.
31 december: De laatste dag van het jaar verloopt somber met af en
toe wat motregen ook tijdens de jaarwisseling.
2 januari: Een prachtige dag met volop
zon, het lijkt wel een lente dag in plaats
van midwinter.
5 januari: De hele dag zware storm met
‘s avonds hoogwater. Vooral in Friesland en Groningen zijn grote problemen door wateroverlast.
10 januari: Door het aanhoudende
zachte weer, met vandaag weer acht
graden, bloeien er al heel wat sneeuwklokjes (zie foto) in onze tuin.
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Omdat ik verschillende soorten heb staan zie ik ook wat volgorde in
de bloei. Door het zachte weer aangestoken ben ik vandaag maar
eens wat bosschages gaan snoeien, het betreft voornamelijk
uitdunnen om wat meer ruimte te scheppen. ‘s Middags een fietstochtje gemaakt.
16 januari: Voor het eerst deze winter komt de temperatuur op
Terschelling onder nul, bij de schuur lees ik min vier graden af. Goed
weer om hout te zagen en wat snoeiwerk te doen. De laatste dagen
zien we veel merels in en rond onze tuin.
21 januari: 4m/m afgetapt ‘s morgens buien later droog wel de hele
dag veel wind uit noord/west. temperatuur. ca 8 á 9 graden. ‘s
Middags onder leiding van onze voorzitter aan een leerzame ganzen
excursie deelgenomen. We zagen grote koppels rotganzen, brandganzen en Grauwe ganzen. Al fietsend zagen we nog groepen
goudplevieren meestal samen met kievieten Ook wulpen en scholeksters waren goed vertegenwoordigd. Verder nog meegedaan aan
de nationale tuinvogeltelling. Door het vrij slechte weer (veel wind)
viel het aantal getelde vogels in onze tuin tegen.
28 januari: Goed weer met af en toe zon. Er wordt vorst verwacht en
neem ik de nodige voorzorg tegen bevriezen. Ik sluit de buitenkranen
af en haal ook de tuinslang naar binnen, alles blaas ik goed door om
alsnog stukvriezen te voorkomen. Ook de vogelpoedelbak maak ik
leeg.
30 januari: Vandaag de eerste ijsdag van deze winter de maximum
temperatuur schommelt rond de –2 graden er vallen ook enkele
sneeuwvlokjes.
1 februari: Nog steeds winter met in de nacht lichte tot matige vorst
en overdag -2, –5 graden onder nul. De hele dag met een kloofmachine hout gekloofd. Het aantal vogels op de voerplekken in de
tuin neemt nu elke dag toe er zaten zelfs twee koperwieken
3 februari: Vanmorgen valt er een flink pak sneeuw ca. 15 cm. En zo
zitten we dik in de winter. Met op de ramen van onze schuur
prachtige bloempatronen.
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Het eiland is nu omgetoverd in ongekende schoonheid er is nu volop
winter pret. ‘s Avonds lees ik al –6 graden vorst af.
9 februari: Nog steeds volop winter. Vanmorgen lees ik –10 graden
vorst af. Overigens elke dag prachtig weer met veel zon er wordt
volop geschaatst op alle ijsbanen. Op de voerplank en voerplekken
is het gezellig druk met foeragerende vogels. Zelfs een paar houtduiven wagen zich vlak bij het raam om ook een graantje mee te
pikken.
12 februari: Vandaag komt de temperatuur voor het eerst weer
enkele graden boven nul graden. De Waddenzee en ook de
brandingzone langs het strand bieden een spectaculair aanzien
door het vele ijs. (zie foto)

14 februari: De dooi zet door vandaag ca. 6 graden boven nul. Ik
hoor in de tuin de koolmees zijn bekende wijsje al weer roepen en zie
regelmatig enkele mezen een nestkastje bezoeken die hebben dus
ook het voorjaar al weer in de kop. De nestkasten dienen voor half
maart te worden schoongemaakt waardoor ze het komende
seizoen weer als nestgelegenheid kunnen worden gebruikt. Ik verheug me alweer op de eerste katjes van de hazelaar en elzen die
binnenkort aan de bomen te zien zijn.
Geerlof du Bois
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Naar aanleiding van het verhaal “slakken” (Rinkelbollen 2011- nr. 4)
Jaap Smit en zijn slak uit de Koegelwieck
Ik heb met veel plezier je verslag over de slak uit de Koegelwieck
gelezen. Als ik met mijn stukjes in "Rinkelbollen" mensen kan bereiken
die een hekel aan slakken of andere weekdieren hebben, maar aan
de andere kant toch een slak mee naar huis nemen om die met
behulp van "Google" te determineren, dan ben ik in de opzet van
mijn verhaaltjes geslaagd. De stukjes die ik regelmatig over slakken, al
of niet met huis, in "Rinkelbollen" publiceer, zijn bedoelt om belangstelling voor dat onderwerp bij niet slakkenenthousiasten onder de
natuurliefhebbers te wekken. Voor degenen die wel interesse hebben
voor dergelijke "vieze" wezens, bestaan vaktijdschriften genoeg in
binnen en buitenland.
Je bent echter niet alleen. Het is mij reeds meerdere keren op
Terschelling overkomen dat mij gevraagd werd wat ik met een
keukenzeef aan een bezemsteel in een sloot sta te wroeten of
waarom ik zo vaak in het Jollemabosje aangetroffen wordt. Als ik dan
vertel dat ik bijna elk jaar in de herfst een onderzoek naar de aanwezigheid van slakken op Terschelling uitvoer, dan krijg ik ook vaak te
horen: Bent u dan soms die meneer uit Israël die geregeld over die
vieze beesten in "Rinkelbollen" schrijft? Ja, waarom iemand als vrij
normaal beschouwd wordt wanneer hij in stromende regen naar
vogels kijkt, op een snikhete zomerse dag onvermoeid met een net
achter vlinders aanrent, de hele avond plantjes droogt met behulp
van een oud telefoonboek of op zijn buik in de modder ligt om
paddenstoelen van dichtbij te fotograferen, maar een slakkenliefhebber als een zonderling beschouwd wordt, dat heb ik nog steeds
niet begrepen. Vaak gaat het echter terug naar onbegrip. Vroeger,
toen ik nog onderwijzer was op een lagere school in een echte volksbuurt in Amsterdam, had ik ook kinderen in de klas en dan vooral
onder de meisjes die een afkeer hadden van slakken. Maar toen dit
onderwerp eens aangeboord werd en enkele terrariums in de klas
stonden waarin zowel huisjes- als naaktslakken rondkropen, toen was
de afschuw voor die slijmerige beestjes snel verdwenen.
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Iedereen voerde zonder uitzondering allerlei waarnemingen en
proefjes uit betreffende de voortbeweging van slakken, het zoeken
naar voedsel, de paring en het leggen van de eitjes. Ook begrepen
ze vrij snel dat slakken een belangrijke rol spelen in de verwerking van
allerlei natuurlijke afvalproducten en dat ze ook het voedsel vormen
van een groot aantal andere dieren: diverse vogels, egels, spitsmuizen, padden, loopkevers, enz.
Maar laat ik nu terugkeren naar je slak uit de Koegelwieck. Je hebt
het beestje goed gedetermineerd: je had een gewone tuinslak
gevonden. Het is onder de Nederlandse slakken een van de meest
kleurrijke verschijningen. De basis kleur van het huisje kan variëren van
geel, via roze en oranjerood, naar bruin, en op deze gekleurde
ondergrond kunnen van 0-5 donkere spiraalbandjes aanwezig zijn,
die ook nog samen kunnen smelten tot een of meerdere brede
bandjes. Wist je dat door deze kleurcombinaties het een van de
meest bestudeerde slakkensoorten in Europa is en dat heel veel
biologen in Nederland en daar buiten op deze slak zijn gepromoveerd? Op Terschelling kwam de tuinslak oorspronkelijk niet voor. Zo'n
50 jaar geleden was deze slak slechts bekend van het Seinpaalduin
en enkele tuinen in West-Terschelling. Nu komt deze slak bijna overal
voor, niet alleen in het bewoonde gedeelte maar ook in de duinen
en is zelfs door mij reeds aangetroffen op de Stuifdijk van de
Boschplaat. Jaap, de eerste stap heb je gezet op het gebied van
waarnemingen aan slakken. Het zal mij benieuwen wanneer je de
eerste steen of ander stevig voorwerp aantreft met rondom een groot
aantal stukgeslagen tuin- of andere slakken. Dan heb je een aambeeld gevonden waarop hongerige zanglijsters de huisjes van
tuinslakken hebben stukgeslagen om het weke lichaam eruit te
krijgen. En daarbij heb je meteen het "normale" kijken naar vogels
gecombineerd met het "abnormale" waarnemingen uitvoeren aan
slakken.
Ik kijk daarom uit naar je volgende verslag van een ontmoeting met
zulke vieze slakken.
Henk Mienis
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Roepende rugstreeppadden.

Je hebt ze vast wel eens gehoord op een zachte voorjaarsavond, op
het groene strand bijv. We noteren dat al een aantal jaren voor het
landelijk meetnet van het RAVON (= reptielen-, amfibieën- en vissenonderzoek Nederland) We schrijven de geschatte hoeveel-heid
roepende dieren op met code 1,2 of 3. Zo kunnen we in kaart
brengen hoe het met de populatie gaat.

Dit wordt gedaan door vrijwilligers, die 3 keer per jaar in het donker
een vaste route over ons fraaie eiland fietsen. Aangezien er een paar
vrijwilligers gestopt zijn, zoeken we mensen die dit leuke werk willen
doen. Je hoeft geen ervaring te hebben, je krijgt genoeg uitleg om
het te kunnen doen.

Interesse? Bel Harm Jan Hofman, tel: 0317-421456 of 0651223197
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Vogelwaarnemingen op Terschelling

Harry van Kasteel 2012

De roodhalsganzen (Branta ruficollis) hebben een lange reis achter
de rug vanuit hun broedgebieden Azië Noordoost Europa de
Siberische toendra trekken naar overwinteringgebieden met name
de Westkust van de Zwarte Zee, Roemenie en Bulgarije. Soms worden
ze als winterdwaalgast in West-Europa waargenomen. In de polder
zijn ze meestal in gezelschap van foeragerende grauwe ganzen of
tussen de honderden rotganzen.

Foto: Arie Ouwerkerk

2012

Ze zijn relatief klein (60 cm) maar kleurrijke een sierlijke met
opvallende tekening. De borst heeft een prachtige roestbruine kleur,
de wangvlek is omgeven door een witte ring de hals heeft een witte
streep. Het lichaam is verder zwart met brede witte flankstrepen. Vrij
korte zwarte snavel met witte vlek.

Rinkelbollen nieuws
Ik ben op zoek naar alle afleveringen van "Rinkelbollen" die verschenen zijn vóór 2001 nummer 3.
Met hartelijke groeten Henk Mienis

Email: mienis@netzer.org.il
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Wie als natuurliefhebber het leven in de vrije natuur wil gadeslaan en
meer zou willen weten over het determineren van planten, dieren,
insecten en paddenstoelen, die u onderweg kan tegen komen. Op
de website pagina (nieuws) is er een beschrijving van gidsen- en
natuurboeken, fiets- en wandelroutes natuurlandschappen en cultuurhistorie van Terschelling en de Wadden-eilanden.

Wilt u graag op de hoogte blijven van nieuws en agendawijzigingen?
Stuur uw email adres naar de redactie: rinkelbollen1911@kpnmail.nl

De website van de natuurvereniging Terschelling wordt goed
bekeken. U kunt ons steunen door donateur of sponsor te worden.
Door middel van het plaatsen van een advertentie op onze website
www.natuurverenigingterschelling.nl /nieuws/sponsors. Meer weten?
Neem dan contact met ons op tel: 0562 450433 of ‘n berichtje naar
de redactie rinkelbollen1911@kpnmail.nl

Jeugd natuurvereniging S.J.Terschelling

Paddenstoelenexcursie
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24 september 2011

o.l.v. Hein Strick

