Nieuwsbrief IVN Eemland
januari 2022

Lage Vuursche vanaf de Vuursesteeg richting Dorpsstraat gezien.

Een boommarter. Het bestuur van IVN Eemland sluit zich graag aan bij deze gelukwens voor 2022 van Iris en Wim Smeets.
Foto Wim Smeets

Agenda
 Zondag 9 januari, wandeling IVN-Eemland afgelast ivm coronamaatregelen.
 Zaterdag 15 januari, nieuwjaarsreceptie met natuurlezing IVN Eemland, 16.00 uur, online via
https://meet.google.com/ejg-onsa-qnb
 Zondag 13 februari, wandeling IVN-Eemland over de Eng, 14.00 uur verzamelen op
parkeerplaats Oude Kerk, Torenlaan/Kerkstraat.
 Dinsdag 22 februari, coördinatorenvergadering IVN Eemland, 20.00 uur in Museum Soest,
Steenhoffstraat 46, Soest.
 Zaterdag 12 maart, vroegevogelwandeling, 06.00 uur, parkeerplaats Ravensteinselaan Baarn.
 Maandag 21 maart, Algemene Ledenvergadering IVN Eemland, 20.00 uur, Vogelzang,
Molenstraat 8d. Het gebouw is bereikbaar via de ingang aan de Van Goyenlaan tussen de
huisnummers 149 en 151.
 Zondag 10 april, weidevogelwandeling, 11.00 uur?, start bij theetuin Eemnes. Tijd kan ook
14.00 uur worden, houdt nieuwsbrieven en de website www.ivn.nl/eemland in de gaten.
 Voor wandelingen en andere activiteiten in onze IVN-buurregio’s zie afdeling Gooi en
Omstreken, Amersfoort , De Bilt en omstreken of Heuvelrug en Kromme Rijn.
 Download hier het natuurblad van de afdeling Vecht en Plassengebied en hier van de
afdeling Heuvelrug en Kromme Rijn en hier van de afdeling Veenendaal-Rhenen.
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Biologische volkstuin ’t Nut voorbeeldtuin voor biodiversiteit
 AVVN samen natuurlijk tuinieren, een vereniging gevestigd in Utrecht die natuurlijk
volkstuinieren bevordert, heeft het biologische volkstuincomplex’t Nut aan de Jachthuislaan in
Soest aangemerkt als voorbeeldtuin voor het bevorderen van biodiversiteit.
 ,,Wat we al weten maar wat door steeds meer onderzoek wordt bevestigd is dat tuinen, ook
volkstuinen, een rijkdom bevatten aan dierenleven die sterk bijdraagt aan de biodiversiteit.
Zo ook in Soest, daar inventariseert Jaap van den Berg al enkele jaren de flora en fauna op zijn
biologische volkstuincomplex 't Nut, en vindt hij zeer zeldzame soorten! Door, zonder gif te
tuinieren, op de tuin bepaalde planten neer te zetten of groente door te laten schieten trekken
ze beschermde soorten aan!’’, aldus Sanne Veel, communicatiemedewerker van AVVN.

Gefotografeerd op de biologische volkstuin ’t
Nut.
Boven: vlnr sleedoornpage en
eikenwespvlinder.
Onder: vlnr groot avondroodrups,
bessenglasvlinder en lathyrusbij.
Foto’s Jaap van den Berg

 Zo zoemt er de lathyrusbij, wolbij en de zeldzame klimopbij. Op venkel zet de
koninginnenpage haar eitjes af en als je die laat staan krijg je deze prachtige rupsen! Drie jaar
geleden hebben ze sleedoornstruiken geplant en nu zien ze ook de zeldzame sleedoornpage.
Ook vliegt er de zeldzame eikenwespvlinder en de bessenglasvlinder.
 Veel: ,,Biodiversiteit is ontzettend belangrijk, want met een grote diversiteit en complexiteit
in de natuur creëer je balans. Als je tuin in balans is heb je geen bestrijdingsmiddelen meer
nodig omdat elk insect in toom wordt gehouden door zijn natuurlijke vijand. Het geheel houdt
zichzelf in stand.’’
 Op 't Nut in Soest tuinieren ze zonder gifstoffen en kunstmest, planten ze inheemse
waardplanten waar vlinders hun eitjes op leggen. Ook hebben ze diverse insecten- en
bijenhotels, egelhuisjes én een huiszwaluwtil geplaatst zodat alle insecten en dieren een plekje
krijgen in de tuin. Veel: ,,We vinden dit een geweldig initiatief en feliciteren t Nut in Soest met
deze prachtige prestatie! Tuinieren jullie ook op natuurlijke wijze, zonder gif en kunstmest? Zijn
er op jouw tuin ook bijzondere soorten te zien? Wij horen het graag!’’ www.avvn.nl
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Utrechts Landschap klopt aan bij bedrijven voor steun
 Het Utrechts Landschap roept ondernemers in de provincie Utrecht op om mee te helpen bij
het beschermen van natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. 15.000 Utrechtse bedrijven
hebben een brief met het verzoek om Bedrijfsvriend te worden.
 Op dit moment steunen 73 bedrijven Utrechts Landschap als Bedrijfsvriend. De stichting wil
deze groep graag uitbreiden naar 95 Bedrijfsvrienden in 2022, het jaar waarin Utrechts
Landschap 95 jaar bestaat.
 Sinds 1927 koopt het UL natuur en erfgoed aan om het te behouden voor toekomstige
generaties. Inmiddels heeft het ruim 5600 hectare natuur, buitenplaatsen, 23 molens, Kasteel
Loenersloot en Steenfabriek Bosscherwaarden veilig- en opengesteld. Het werk van Utrechts
Landschap is mogelijk dankzij de steun van 32.000 donateurs (Bes chermers), 800 vrijwilligers en
73 bedrijfsvrienden.

Bijzondere vondsten in Soester ‘paddenstoelenreservaat’

Het ‘paddenstoelenreservaat’ met rechts de zwartwordende wasplaat.
Foto’s Jaap van den Berg

 Drie jaar geleden zag Jaap van den Berg tijdens een marathontraining door Soest opeens veel
rode kopjes boven het grasveld uitsteken. ,,Wat een prachtige soort, tientallen zwartwordende
wasplaatjes aangetroffen’’, aldus Jaap. Drie jaar later ging hij inventariseren met de NMV. Wat
er verder nog werd gevonden: de kleverige en fijngeschubde aardtong, de grijze, wormvormige
en gele knotszwam, de roetkluifzwam, het scharlaken wasplaat en het klein oranje zandschijfje.
,,Ben benieuwd wat het de komende jaren nog gaat opleveren’’, aldus Jaap.
 Met Marije Stiphout doet Jaap regelmatig inventarisaties in het ‘paddenstoelenreservaat’
nabij de Soesterduinen (voor de exacte locatie contact opnemen met
jaap.vandenberg@ziggo.nl). Inmiddels hebben ze 166 soorten gevonden. Marije heeft onder
andere de zeldzame aardtongzwameter gevonden, de eerste voor de provincie Utrecht.
 Samen met de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) zijn ook inventarisaties gedaan
en is door een deelnemer de zeldzame donkere knotszwam gevonden, eveneens de eerste voor
de provincie Utrecht. Naast de zeldzame soorten zijn er ook bijzondere soorten gevonden die
nergens anders voorkomen in Soest. ,,De experts geven ook aan dat het een bijzonder en
interessant gebied is en een paddestoelenreservaat waardig’’, zegt Jaap. ,,Helaas wil de
gemeente het niet openbaar toegankelijk maken.’’
3

Beslissing over roofvogelpark Bunschoten laat lang op zich wachten
 Het verlenen van een vergunning voor een roofvogelpark aan de Groeneweg in Bunschoten
laat op zich wachten, nu er maar liefst 45 zienswijzen (vroeger noemden we dat gewoon
bezwaren, PvD) zijn ingediend, onder andere door Wim Smeets en door het IVN-Eemland. Wij
vinden dat roofvogels niet in hun vrijheid moeten worden beperkt. Bovendien verstoren ze de
vogelstand in de polder, is onze verwachting.
 Wie de discussie na een ingetrokken motie van het CDA om vaart te zetten achter de plannen
– de aanvraag loopt al drie jaar – wil terugluisteren, kan dat hieronder vinden. Je kunt de
passage in de gemeenteraad hier beluisteren, scrol dan door naar punt 20C:
https://bunschoten.raadsinformatie.nl/vergadering/797761/Gemeenteraad%2016-12-2021
 Als de gemeente een beslissing neemt in deze, dient de gemeente dit te publiceren in het
gemeenteblad De Bunschoter op woensdagen, een huis-aan-huis blad, de Staatcourant en in
het Provincieblad. Daarna kunnen indieners van de zienswijze bezwaar aantekenen binnen 6
weken bij de gemeente. Voor meer info mail naar Wim Smeets, wsmeets.foto@gmail.com.

Vogeltellingen in Eemdijk en Bunschoten beperkt door corona
 Door de nieuwe anti-corona-maatregelen wordt het onmogelijk om begin januari 2022 een
telling met meerdere personen te houden bij de Zwarte Noord in Eemdijk. De eerstvolgende
telling wordt daardoor daar pas op zaterdag 5 februari.
 De werkzaamheden aan de Westdijk liggen stil van 24 december 2021 tot 10 januari 2022. Er
mogen slechts 2 personen aan de telling van 10 januari 2022 deelnemen en dat zijn dan Hayo
Nijenhuis en Wim Smeets. Het ligt in de lijn van verwachtingen dat de werkzaamheden aan de
Westdijk rond midden maart 2022 worden afgerond. Dat zou betekenen dat de 250 e telling op
2 april 2022 weer met het onbeperkt publiek kan plaatsvinden. Wim Smeets

Blauwgroen trechtertje teken van natuurherstel Soesterveen
 Jaap van den Berg heeft samen met medewerkers van de op te richten afdeling Soest van de
Partij voor de Dieren en met Dimitri van de werkgroep Behoud
Soesterveen inventarisaties gedaan in het Soesterveen. Daarbij
werd onder meer het Blauwgroen trechtertje (foto) gevonden.
Deze paddenstoel dankt zijn naam aan de karakteristieke vorm en is
een typische pionierssoort. Tot voor kort was het Blauwgroen
trechtertje zeer zeldzaam maar door natuurontwikkelingsprojecten
komt deze paddenstoel weer meer voor.
 De toename weerspiegelt de investeringen die worden gedaan
om vermeste veenbodems te saneren. Door afgraving en afplagging
van de toplaag komt voedselarme meestal zure bodem aan de
oppervlakte. Natuurontwikkeling gaat in fasen. Bij de start van de
nieuwe situatie grijpen eerst de pionierssoorten hun kans.
Naarmate de successie vordert en het systeem complexer wordt
Foto Jaap van den Berg
verdwijnen de pionierssoorten en wordt de leefgemeenschap
stabieler. Het Blauwgroen trechtertje is dus een tijdelijke gast.
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Zoek tot 3 januari naar bloeiende winterplanten
 FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) organiseert deze winter voor de achtste maal de
Eindejaars Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van
kerst tot 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten.
We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende
plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!
 We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te vinden. Het gaat dan
bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten
te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt
meezit dan beginnen voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken, zoals we
in eerdere jaren hebben gezien.
 Doe mee! De regels zijn eenvoudig:
- Kies een moment met goed weer voor een wandeling.
- Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan (geen
tuinplanten). Je hoeft geen aantallen te noteren. Gebruik de zoekkaart hier om planten op
naam te brengen.
- Geef de resultaten door aan FLORON. Laat ook zien wat je gevonden hebt op Twitter
met #plantenjacht. En deel je mooiste foto's op onze Facebook-pagina of die van jezelf. Zo
maak je andere natuurliefhebbers enthousiast om ook mee te doen.
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BOEKTIP: Grutto, de koning van de weide
 In november 2021 verscheen een uniek boek over de grutto, met alles wat je over de grutto
wilt weten, met meer dan 250 prachtige foto’s en kaartjes over voorkomen en de trekroutes.

 Het is met passie gemaakt en kan een stimulans zijn voor alle vogelaars en
de weidevogelbeschermers in het bijzonder. Tekst en foto’s zijn van Astrid Kant en Otto
Plantema. Gebruik is gemaakt van onderzoek van terreinbeheerders, De Rijksuniversiteit
Groningen en SOVON.
 Je kunt een kijkje nemen in het boek: https://www.flipsnack.com/8D658C99E8C/gruttopreview.html. Vogelbescherming heeft een recensie geschreven in Vogels (nov 2021) en op
hun blog https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/gruttos-onderweg.
 Boekhandelsprijs 27,50 euro
Vogelwerkgroepen, weidevogelbeschermingsverenigingen, natuurorganisaties en collectieven
kunnen de boeken bestellen voor 16 euro per boek, exclusief verzending in de voorverkoop.
Deze voorverkoop aan de verenigingen was een succes en we hebben het aantal bestelde
boeken bij de drukker last minute fors moeten verhogen. Er liggen nu nog 15 dozen bij mij ,
Otto Plantema, (elk 10 boeken), die we voor dezelfde prijs van 16 euro willen verkopen. Op is
op, tenzij er 2de druk verschijnt. Wie wil zo’n boek met korting, mail dan naar de
secretaris@ivn-eemland.nl. Doe dat zo snel mogelijk, uiterlijk 2 januari. Wie daarna het boek
wil bestellen voor de marktprijs kan mailen naar otto.plantema@hetnet.nl
 INHOUD: Voorwoord van Prof. Theunis Pierma / De 4 grutto soorten van de wereld (met de
4 ondersoorten van de grutto) / De broedcyclus van de grutto in Nederland / Migratie van de
grutto naar Afrika, Zuid-Azië en Australië / Onderzoek in Nederland / Landbouw, bescherming
en predatoren / De 13 mooiste gruttolocaties inclusief de 3 grootste slaapplekken in NL.
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Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug gelanceerd
 Terreineigenaren en gebruikers maken zich samen sterk voor het in stand houden van de
paardenpaden op de Utrechtse Heuvelrug. In december 2020 tekenden de partijen een
intentieovereenkomst, dat dit jaar geresulteerd heeft in een convenant voor de komende drie
jaar. Naast het convenant zijn ook aparte afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de
diverse terreinbeheerders en het Nationaal Park.
 Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is door de samenwerkende partijen aangewezen
als uitvoerder en eigenaar van het Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug. Het Ruitervignet Utrechtse
Heuvelrug is verplicht vanaf 1 januari 2022 en te bestellen via www.ruitervignetuh.nl. Het gaat om
een gebied van ruim 200 kilometer aan paardenpaden.

Zes ton beschikbaar voor kleine landschapselementen
 De 23 partners van het Platform Kleine
Landschapselementen, waaronder Soest, hebben
voortzetting van hun samenwerking symbolisch
bekrachtigd door het aanplanten van een
hoogstamboomgaard in Driebergen (foto). De
provincie Utrecht stelt voor de komende twee jaar
600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het
behoud van kleine landschapselementen (KLE). Dat
zijn beplantingen in het landelijk gebied die goed
zijn voor de biodiversiteit en het landschap een karakteristieke uitstraling geven.
 Op initiatief van de provincie Utrecht is het Platform Kleine Landschapselementen in 2017
opgericht met negen partijen. Het platform is inmiddels gegroeid naar 23 partijen. De afgelopen
twee jaar zijn via het platform 120 elementen in het landelijk gebied aangelegd of hersteld. Ook
heeft het platform de Landschapswijzer externe linkontwikkeld, met informatie over de bomen
en struiken die karakteristiek zijn voor het landschap in de provincie Utrecht.

Bouwen voor de toekomst: wie weet een goede plek?
 In 10 jaar tijd komen er 100.000 woningen bij in de provincie Utrecht. Als we die bouwen op de
traditionele manier, vergroten we de problemen op gebied van klimaat en natuur. Maar het kan
anders! Dat laten diverse koplopers al zien. De Natuur en Milieufederatie Utrecht wil werken aan
nieuwbouw waarmee we het klimaat en de natuur juist vooruithelpen. En daarvoor zoeken we
een plek!

Nieuwe podcast: op de bres voor een groene RES
 Hoe zorg je ervoor dat de natuur en het aanleggen van zonne- en windparken in het landschap
harmonieus samengaan? En welke rol spelen gemeenten daarin bij het maken van de Regionale
Energie Strategie (RES)? Annie van de Pas, netwerkdirecteur van de Natuur en Milieufederaties,
neemt je mee op pad door Nederland. In twee onderzoekende podcastafleveringen gaat ze langs
bij verschillende experts en ervaringsdeskundigen. Beluister de podcast hier!
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Zeldzame dieren in Soest - een persoonlijk jaarverslag
Ook in 2021 ben ik weer veel in Soest op pad geweest om te speuren naar bijzondere, zeldzame
dieren. Ik presenteer hieronder mijn top tien. Hartelijk dank aan iedereen die mij aangemoedigd
heeft, of samen op pad is gegaan om te zoeken naar minuscule diertjes.
Soest is een bijzondere gemeente met prachtige, gevarieerde natuur en heel veel diersoorten. Het
is van groot belang extra zuinig te zijn op kwetsbare natuurgebieden, zoals in het bijzonder het
Soesterveen. Daar bouwen zou eeuwig zonde zijn - straks vinden we bijzondere planten, dieren
en natuurgebieden alleen nog op straatnaambordjes terug.
De beste (natuur)wensen voor 2022!
Pascal Losekoot
1. Bosbeskielwants - Elasmucha ferrugata
In 2020 was ik halfslachtig begonnen te zoeken naar
deze wants, in Nederland alleen bekend van de
Veluwe. Wetend dat er op de Stompert bijzonder veel
bosbessen zijn, speurde ik dit jaar zoveel
bosbesblaadjes af, dat ik rugpijn kreeg...
Op 13 mei had ik geluk - direct naast een smal paadje.
Ik zag onmiddellijk dat het 'm was, onmiskenbaar met die punten op z'n schouders. "Ik heb 'm
gewoon gevonden", riep ik uit - maar er was niemand die me hoorde.
Later vond ik nóg een exemplaar, deze keer in het
Natuurmonumentendomeintje bij Op Hees.
Op het verspreidingskaartje zie je dat deze soort
behalve op de Veluwe ook al in Veenendaal
gevonden was. Nu de rest van de Heuvelrug nog...
2021 (NL): 29 exemplaren in 8 gemeentes, nieuw
voor Soest
Formaat: 7,0-9,5 mm
2. Elzenwespvlinder - Synanthedon spheciformis
Op 16 juni zag ik op een mooi stuk natuur bij de
Zoom deze bijzondere vlinder, eileggend op jonge
berkjes. Een dag later trof ik er nog eentje aan, op
dezelfde plek.
Een hele bijzonder verschijning, met transparantie
vleugels en in een verticale stand vliegend van berk
naar berk.
2021 (NL): 185 exemplaren in 43 gemeentes, een groot deel dmv. lokken met feromonen. Nieuw
voor Soest
Formaat: 12-14 mm (voorvleugellengte)
Zeldzame dieren in Soest (2021) - Pascal Losekoot
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3. Tweepuntige lijnbladroller - Phiaris bipunctana
In 2019 ontdekte ik de populatie in Op Hees en ook
dit jaar ging ik weer op zoek naar exemplaren. Deze
keer had ik al bij het derde bezoek succes, aan het
eind van de middag op een zonnige dag begin juni
vond ik twee tweepuntigen. Een jaar eerder had dat
zo'n 10 bezoekjes gekost. Ook de week erna vond ik
nog een paar exemplaren, maar alleen op de bekende
plekken.
Wat deze soort zo bijzonder (en uitdagend) maakt, is
dat hij heel lokaal gebonden lijkt te zijn. Ik vind hem elk jaar op dezelfde paar vierkante meter in
het ASR deel van Op Hees, maar niet of nauwelijks eromheen. Op andere ogenschijnlijk
bosbesrijke plekken in het Monnikenbos, en bij de Stompert heb ik dit jaar uitgebreid gezocht,
maar zonder succes. De soort lijkt een voorkeur te hebben voor half open bossen, met blauwe
bosbes, en een opslag van jonge dennen en berken. Zonnige avonden in juni lijken het meest
geschikt om ze aan te treffen.
2021 (NL): 26 exemplaren in 9 gemeentes
Formaat: 14-21 mm (spanwijdte)
4. Iepenridderwants - Arocatus melanocephalus
De wants is een soortgroep waar ik in 2021 (nog
meer) door gefascineerd ben geraakt. Wantsen zuigen
sappen, soms uit bladeren, soms uit andere insecten,
en in Nederland komen ruim 600 soorten voor. Dat ze
heel mooi èn in het algemeen goed te onderscheiden
zijn, maakt het extra interessant.
Toen ik op waarneming.nl zag dat deze zogenaamd
bijzonder zeldzame soort her en der in het land
gevonden werd, wilde ik er ook eentje vinden. Tot
mijn grote verbazing was dat twee weken later, in de
hal van mijn woning, en nog eentje op mijn
balkondeur. En inderdaad, terwijl ik dit jaarverslag
schrijf, kijk ik uit op de Iepen die hier aan de straat
staan. Ook later trof ik nog exemplaren in mijn woning aan.
2021 (NL): 166 exemplaren in 36 gemeentes, sterk
in opkomst. Nieuw voor Soest
Formaat: 6,0-6,6 mm

Zeldzame dieren in Soest (2021) - Pascal Losekoot
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5. Groenblauwgevlekte blindwants - Reuteria marqueti
In 1987 werd deze voor het eerst aangetroffen in
Nederland. Hij heeft een voorkeur voor houtwallen en
parkachtig terrein. Een echte toevalstreffer toen ik op
de Noordelijke Eng op zoek naar de Sleedoornpage was
en even in een eik speurde. Bij latere zoektochten vond
ik niets. Ook de sleedoornpage liet zich niet zien.
2021 (NL): 16 exemplaren in 12 gemeentes, al één eerdere waarneming in Soest.
Formaat: 4,6-5,2 mm
6. Bosmierlieveheersbeestje - Coccinella magnifica
Deze stond al even op mijn verlanglijstje. Ik vond er
twee, op de vliegbasis. De soort lijkt nogal op de
algemene Zevenstippelige, maar is te onderscheiden
door de grotere vlekken, het sterk aflopende achterlijf
(stomp ipv. bol) en soms een vierde vlek op het schild.
Als er eenmaal weet hoe ze eruit zien, is het
onderscheid goed te maken.
Komt voor in de buurt van koepelnesten van bosmieren
en wordt in tegenstelling tot andere lieveheersbeestjes
nauwelijks door ze aangevallen.
2021 (NL): 160 exemplaren in 42 gemeentes
Formaat: 5,5-8 mm
7. Dicyrtomina dorsosignata
Een bolvormig springstaartje waarvan ik in Soest in
2019 het allereerste exemplaar voor Nederland vond zonder het te beseffen, en goed herkenbaar door het
kruis op z'n rug en een streepjescode op z'n achterwerk.
Inmiddels is ie, verspreid in het land op vijf locaties
gevonden, waarvan twee begraafplaatsen in Soest. De
soort lijkt een voorkeur te hebben voor steenachtige
biotopen, met oude stenen, en is verder eigenlijk alleen
bekend uit Spanje, Portugal en Malta. Buiten de
hotspots heb ik nog geen individuen gevonden. Zou (in
de winter!) ook in tuinen te vinden kunnen zijn!
2021 (NL): vier vindplaatsen in 4 gemeentes.
Formaat: ca. 1,5 mm

Zeldzame dieren in Soest (2021) - Pascal Losekoot
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8. Boommarter - Martes martes
In augustus, toen de bossen weer verlaten waren door
alle "coronawandelaar", sloop ik door een doodstille
Stompert. Ineens hoor ik geritsel boven me.
Springend van tak tot tak kwam deze prachtige
boommarter naar me toe, en, toen hij me ineens
opmerkte, weer snel van me af. Ik kreeg het prachtig
op video en het was een fantastische ervaring!
2021 (NL): 1703 exemplaren in 179 gemeentes
Formaat: 40-53 cm (kop-romp); 23-28 cm (staart)
9. Jeneverbesdwergbladroller - Pammene juniperana
Eind augustus kwam ik op de Jeneverbessen van de
Korte Duinen de extreem zeldzame
jeneverbesdwergbladroller tegen. Waarom dan slechts
op de negende plaats in deze lijst? Omdat ik hem het
jaar ervoor ook al vond!
2021 (NL): 3 exemplaren in 3 gemeentes
Formaat: 8,0-9,5 mm (spanwijdte)
10. Hazelaarvalkever - Cryptocephalus coryli
Toevallige "bijvangst" bij het zoeken naar de
bosbeskielwants. In 2021 werd naast dit exemplaar maar één ander exemplaar gezien, in heel
Nederland!
2021 (NL): 2 exemplaren in 2 gemeentes, nieuw voor
de provincie Utrecht
Formaat: 5,8-7,5 mm
Waarnemingen die deze lijst niet gehaald hebben,
waren: Vele Eenstipdikkopmotten, 4 Kommavlinders
(Vliegbasis), 1 Grote vos, 3 Sleedoornpageeitjes, 9
Bosbesbruintjes, 1 Kleefkruidschildwants (nieuw
voor de provincie, maar geen foto), vele reeën bij oa.
het Soesterveen en de Wieksloterweg, 60 Ringslangen
(waarvan 19 tegelijk in het Monnikenbos) en totaal 89
Zandhagedissen (over vijf bezoeken) op mijn
teltraject in de Korte Duinen.
Niet gevonden, wel naar gezocht: de Kiezelsprinkhaan.
Wishlist 2022: Sleedoornpage (vlinder), rups van de Tweepuntige lijnbladroller, Middelste Bonte
Specht, Sneeuwvlo, Oranje-blauw zwemmend geraamte, Bosbesschildwants
Tekst en foto's: Pascal Losekoot
Grafieken en kaartjes: www.waarneming.nl
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