Bladluis
Nieuwsbrief van de KNNV Alkmaar - Den Helder
elfde jaargang, nummer 4, december 2021
------------------------------------------------------------------Een nieuwe coronawinter houdt ons in zijn greep. Helaas kunnen de lezingen voorlopig geen doorgang vinden. Bij
de excursies is het zaak om voldoende afstand te houden om besmetting te voorkomen. Gaan we dit nu iedere
winter beleven? Hopelijk niet, maar voorlopig hebben we het er mee te doen. In deze Bladluis, met leker veel
foto’s, weer informatie over activiteiten van onze vereniging en over de natuur in
ons werkgebied, die altijd weer fascineert! Zo deed Jeanet Punselie een bijzondere
vondst in haar tuin, later meer daarover. Verder waren er veel mooie
paddenstoelen te zien. Martijn Oud kan daar tijdens excursies bevlogen over
vertellen. Ook een glimp opgevangen van walrus of bultrug? De Strandwerkgroep
houdt het meestal bij kleinere vondsten. Tenslotte bracht de najaarstrek zeldzame
vogelsoorten in onze richting. Zo hield bijvoorbeeld de renvogel even halt om zich
te laten bewonderen. Zo was er voor elk wat wils.
Bijzonder paddenstoelenseizoen
Het was weer een bijzonder paddenstoelenseizoen. In september was er een vroege piek.
Daarna werd het een tijdlang rustig. Pas eind oktober waren de paddenstoelen weer in grote
aantallen te vinden. Tijdens de paddenstoelenexcursies van de Paddenstoelenwerkgroep zijn
weer bijzondere vondsten gedaan. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie hierover.
Nieuwe uitgaven
Als we dan toch binnen moeten zitten, dan maar met een interessant boek op schoot. Gelukkig zijn er de
afgelopen tijd weer mooie natuuruitgaven verschenen. In deze Bladluis worden er een paar uitgelicht. Zo is er
een gids uitgekomen voor vliegen met drie voetkussentjes (echt waar). Verder is er een zeer fraaie tabel
verschenen om de slakkendodende vliegen op naam te brengen.
Eindejaarsplantenjacht
Welke planten staan nog in bloei rond de jaarwisseling? Op donderdag 30
december, om 11.00 uur, vindt in Alkmaar een Eindejaars plantenjacht plaats
met FLORON Noord-Holland Midden onder leiding van Jeanette den Herder.
We maken een wandeling en noteren alle plantensoorten die in bloei staan.
Verzamelen aan de achterkant van het station Alkmaar Centraal.
Aanmelden via florond13@gmail.com.
Meer informatie over de plantenjacht op de website van FLORON:
https://www.floron.nl/plantenjacht.
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Gele hoornpapaver in Huisduinen
Jeanet Punselie vond een gele hoornpapaver. Ze zegt hierover:
“Het leven zit voor een KNNVer/tuinliefhebber vol verrassingen. Zo kwam in mijn tuin in Huisduinen (bij Den Helder)
zo maar spontaan de gele hoornpapaver op. Dat lijkt mij het vermelden waard.”
En zo is dat! Een gele hoornpapaver die je tuin opzoekt is erg leuk. De soort doet het goed de afgelopen jaren en
is op steeds meer plekken te vinden.

foto’s: Jeanet Punselie
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Paddenstoelen in de kop
Martijn Oud organiseerde deze herfst weer een aantal leuke paddenstoelenexcursies, waar veel belangstelling
voor was. In de kop van Noord-Holland bevinden zich dijken met een gevarieerde paddenstoelenflora.
Wasplaten, aardtongen, knotszwammen en koraalzwammen laten zich er van hun beste kant zien. Maar ook het
Zwanenwater en de Schoorlse Duinen toonden hun paddenstoelenpracht. Met een hoofd vol paddenstoelen
kom je na zo’n excursie weer thuis.

zoeken naar de helmmycena

sikkelkoraalzwam

scharlakenwasplaat
papegaaizwam

3

Een stukje uit een excursieverslag van Martijn: “Maar eindelijk was de excursie van afgelopen zaterdag zoals
vanouds, vooral vanwege een aantal bijzondere paddenstoelenvondsten. Zo troffen we Hebeloma vaccinum var.
cephalotum, een zeldzame en bedreigde vaalhoed. Ik heb de microfoto van de lamelsnede met de extreem
opgeblazen cystiden aan de bijlage toegevoegd. Je schrikt je dood als je dit voor het eerst door je occulair ziet!
Opvallend was het grote aantal Grijsbruine zalmplaten (RL; Bedreigd), een vondst van de Valse melkboleet (RL;
Bedreigd) en het grote aantal Melkboleten (RL: Bedreigd). Uiteraard troffen we ook de schraalhanzen onder de
paddenstoelen aan, die de Baaknol in ons land zo bijzonder maakt nl. de Gele ridderzwam (RL: Bedreigd), de
Witbruine ridderzwam (RL: Kwetsbaar), het opvallend groot aantal van de Fijnschubbige boleet (RL: Bedreigd)
en een flink aantal Koperrode spijkerzwammen (RL: Bedreigd). Deze soorten (maar vooral de laatste) zijn elders
in ons land in een sneltreinvaart aan het verdwijnen.”

rupsendoder

tepelparasolzwam

koraalzwam op helm

piekhaarzwam
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De vliegenfamilies met drie voetkussentjes
Er is bij de Jeugdbondsuitgeverij een prachtige gids uitgekomen over vliegen. In deze gids zijn acht vliegenfamilies
beschreven die drie voetkussentjes als gezamenlijk kenmerk hebben. Wapenvliegen, dazen en snipvliegen vormen
de grootste families. De gids behandelt de meer dan 150 soorten die voorkomen in Noordwest-Europa. Zij
vertonen een grote diversiteit in vormen, kleuren en levenswijze.
Vliegen hebben aan de toppen van hun tarsen (hun voeten)
klauwtjes en kussentjes zitten, waarmee zij zich kunnen
vasthouden aan het substraat. De meeste vliegen hebben
per tars twee kussentjes, maar bij acht families zijn er drie
kussentjes. Over deze families gaat deze gids. Dit zijn veelal
oude vliegenfamilies met zeer diverse, vaak kleurrijke
soorten; van de grote paardendazen tot de onbekende
spinvliegen. Achtereenvolgens behandelt deze gids de
spinvliegen, waterdazen, geurvliegen, snipvliegen,
wapenvliegen, dazen, bastvliegen en houtvliegen. De gids
biedt
voor
elke
familie
een
geïllustreerde
determinatiesleutel en uitgebreide soortbeschrijvingen die
zijn voorzien van gedetailleerde foto’s.
Iedere vlieg die drie kussentjes aan de tars heeft, zou dus in deze gids te vinden moeten zijn. In het totaal worden
alle 157 soorten behandeld die zijn gevonden in Noordwest- Europa. De gids is compleet voor Nederland, België,
Luxemburg, Denemarken en de Britse Eilanden. Verder beslaat de gids het grootste deel van Duitsland en het
noorden van Frankrijk, het gedeelte ten noorden van de lijn Parijs – Neurenberg. Strikte bergsoorten, soorten die
alleen boven de 800 m voorkomen, zijn uitgesloten.
De levenswijze van de larven loopt sterk uiteen, van aquatisch en semi-aquatisch tot terrestrisch, houtbewonend
(houtvliegen) en parasitair (spinvliegen). Veel soorten stellen hele specifieke eisen aan hun leefomgeving. Met
name in de wapenvliegen en dazen zijn veel soorten de laatste tijd snel zeldzamer geworden en verdwenen uit
ons cultuurlandschap. Het is de wens van de auteurs dat deze toegankelijke veldgids helpt bij het (verder)
monitoren van de trends van deze vliegenfamilies.
Auteurs: Theo Zeegers & André
Schulten
ISBN: 978-90-5107-066-8
Prijs: € 14.00
Stichting Jeugdbondsuitgeverij
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FLORON basiscursus flora online
Wil je wilde planten in Nederland bij naam kennen en leren determineren? Dan ben je bij FLORON aan het juiste
adres. Floron biedt in het voorjaar van 2022 opnieuw een Basiscursus flora die je thuis kunt volgen:
https://www.floron.nl/Actueel/Cursussen/Basiscursus-flora
Je leert planten op naam brengen, families herkennen en je gaat naar buiten om zelfstandig opdrachten uit te
voeren. De lessen volg je vanuit huis, want de cursus wordt digitaal gehouden. Na 14 lessen ben je helemaal
thuis in het determineren en heeft jouw soortenkennis een hoger niveau. Elke week krijg je een uurtje digitaal
les en een of meer huiswerkopdrachten die je buiten uit kan voeren. Via een besloten Facebook-groep deel je
huiswerkopdrachten en ontmoet je cursisten uit het hele land. Zo leer je op een leuke manier wilde planten
herkennen en determineren.
Eenvoudig planten leren herkennen
De cursus is een praktische cursus voor iedereen die wilde planten wil leren herkennen. Voorkennis is niet
noodzakelijk. Tijdens de cursus leer je verrassend snel wilde bloemen en veel voorkomende bomen, struiken en
grassen op naam te brengen. Je verrijkt je botanische woordenschat met termen als “steunblad” en “stroschub”.
Studiemethode
Na aanmelding krijgt je half maart lesmateriaal thuisgestuurd. Van eind maart tot begin juli krijg je op 14 lessen
bestaande uit video's over verschillende onderwerpen die je in je eigen tempo kunt volgen. De lessen volg je op
je computer, laptop of tablet. Per les krijg je één of meer huiswerkopdrachten die je zelfstandig uit kunt voeren.
Ook geven we je af toe verdiepende lesstof mee. Docent van de Basiscursus Flora is botanicus Stef van Walsum
van FLORON. Tijdens vragensessies kun je hem vragen stellen via 'Zoom'. Bij goed gevolg ontvang je een
deelnamecertificaat.
Met de basiscursus leer je families en soorten herkennen, maar ook determineren met behulp van
determinatiesleutels uit de Heukels’ Flora van Nederland. In het lesmateriaal van deze cursus komt een breed
scala aan onderwerpen. De belangrijkste hebben we voor je op een rij gezet:
• Botanische woordenschat
• Indeling van het plantenrijk
• Opbouw van de Heukels’ Flora
• Determineren van planten met de Heukels’ Flora
• Herkennen van de tien grootste plantenfamilies
• Herkennen van de vijftig algemeenste plantensoorten
• Je gaat zelfstandig speuren naar planten bij jou in de buurt
• Hulpmiddelen om jouw kennis over planten verder te verdiepen
• Hoe je jouw plantenkennis kunt gebruiken om de natuur te beschermen
• Waar je andere plantenkenners kunt ontmoeten en wat zij doen
De inhoud van de lessen is afgestemd op planten die op dat moment in bloei staan. De cursus is samengesteld
door een team van ervaren docenten en plantenkenners.
Lesgeld: € 119,Studiebelasting: Circa 50 uur
Certificaat
Heb je de huiswerkopdrachten met voldoende resultaat gemaakt, dan krijg je na afloop een deelnamecertificaat
thuisgestuurd.
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Online lezingen
Lezing over het leven van een boswachter, ma 13 december 2021 om 20:00
Georganiseerd door KNNV Hoorn: Wendy de Vroome (boswachter bij Staasbosbeheer in het Vechtdal) hebben
we bereidt gevonden om de lezing van vandaag te verzorgen. Zij beschrijft de lezing, op geheel eigen wijze, als
volgt:
“De natuur zit in mijn bloed, mijn DNA. Van grootvader naar vader naar dochter. Een vrouwelijke
boswachtersdochter. Maar wat houdt dat eigenlijk in? In dit sprookje zal ik jullie vertellen hoe het romantische
boswachtersleven is. Of zit er misschien een addertje onder het gras? Hangend aan de pootjes van de Rode
wouw gaan jullie zien wat er gebeurt in het Vechtdal. En misschien stappen we nog wel over naar de Zeearend
die ons de IJsselvallei kan laten zien.”
Deze lezing wordt gegeven via zoom. Aanmelden bij J.P. de Krijger E: n.h.secretaris@hoorn.knnv.nl
FLORONdag digitaal
Op zaterdag 11 december organiseert FLORON het grootste botanische evenement van Nederland: de FLORONdag. In verband met de coronamaatregelen en risico's is deze lezingendag dit jaar digitaal. Meer informatie op:
https://www.floron.nl/Actueel/FLORON-dag .
Lezing over kleine bruine paddenstoelen
Een interessante lezing over kleine bruine paddenstoeltjes Op 8 november gaf Lieve Deceuninck (Voorzitter van
de Koninklijke Vlaamse Mycologische Vereniging) een prachtige en duidelijke online-lezing over deze kleine
bruine paddenstoelen. Deze lezing is terug te kijken op: https://drive.google.com/file/d/1IZs-Mm6-41Wulvo1DchXAwUtPF3BZIY/view . Bron: Mycologen.nl
Lezing over paddenstoelenfotografie
Paddenstoelen laten zich goed fotograferen: ze zijn fotogeniek en kleurrijk. En ze vliegen niet weg. Maar om ze
zo op de foto te krijgen dat je ook goed kunt zien om welke soort het gaat is meer nodig dan alleen oog voor
schoonheid. Standpunt, focussing op de belangrijke delen, scherpte, kleur en bestandbewerking zijn dan
aspecten waar je niet omheen kunt. Er komt dus ook wat techniek voorbij. Zowel in het veld als thuis achter de
computer. Maar zeg nu zelf: wie de techniek beheerst komt ook tot betere resultaten! De lezing is terug te
kijken op: https://drive.google.com/file/d/1hIvZFFqmTAU-QtREXbCtK-nG0ecVLCEq/view . Bron: Mycologen.nl
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Bisschopsmuts in sinterklaastijd
Veel KNNV-ers zijn hem even op gaan zoeken: de bisschopsmuts die werd gevonden in het Noord-Hollands
Duinreservaat. En terecht, want hij zag er, met twee vruchtlichamen, indrukwekkend uit.

Bijzondere vogels op de Hondsbossche Zeewering
Wat vroeger de ruige buitenzijde van de Hondsbossche Zeewering was, is tegenwoordig een luwe vallei waar je
zeldzame planten en paddenstoelen kunt tegenkomen en waar deze herfst een paar bijzondere vogels
neerstreken. Zo was de Provençaalse grasmus dagenlang mooi te zien. Ook van de Raddes boszanger zijn fraaie
foto’s gemaakt.
Raddes boszanger

Provençaalse grasmus
vogelfoto’s: Jan Stok
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Van de KNNV Algemene Reiscommissie:

Een week in de wereld van de insecten
Datum 3 juli t/m 9 juli 2022
Plaats Stayokay in Gorssel (Gelderland)
Informatie secretaris@arc.knnv.nl o.v.v. studiereis insecten
De dagen zijn gevuld met excursies in verschillende
biotopen en instructies over verschillende
vangmethoden. Verschillende groepen insecten komen
voorbij en de eerste stappen bij het determineren
worden gezet.
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De Nederlandse slakkendoders (Sciomyzidae)
Nog een mooie uitgave over vliegen. Slakkendodende vliegen deze keer. In de
serie Entomologische tabellen is een nieuw deel uitgekomen over de
Nederlandse slakkendoders. Deze serie wordt gezamenlijk uitgegeven door de
Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV), EIS Kenniscentrum Insecten en
Naturalis. De delen bevatten rijk geïllustreerde determinatiesleutels voor
diverse groepen insecten en andere ongewervelden.
Slakkendoders zijn kleine tot middelgrote vliegen die zich meestal schuil
houden in de vegetatie. Ze zijn niet op bloemen te vinden, maar op bladeren of,
ondersteboven, op een stengel. Het merendeel van de soorten heeft een bruin
of grijs lichaam. De naam komt van de larven, die zich voeden met slakken en
deze uiteindelijk doden. De voedselvoorkeur verschilt per soort: sommigen
leven van echte waterslakken, anderen van moerasslakken of landslakken.
Alle 67 uit Nederland bekende soorten slakkendoders kunnen met dit boek op
naam gebracht worden, evenals 17 extra soorten die voorkomen in
aangrenzende landen.
De Nederlandse slakkendoders (Sciomyzidae)
Auteur: Aat Barendregt
Prijs: Prijs: 15,https://www.eis-nederland.nl/et
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Strandwerkgroep bekijkt zeewier
Op 17 oktober liep de Strandwerkgroep mee met de strandwacht van IJmuiden. Ook zeewierdeskundige Frank
Perk liep mee. Frank is de schrijver van de KNNV Veldgids Zeewier en weet daar veel over te vertellen. Er was
niet veel zeewier aangespoeld, toch vielen een paar soorten op. Zo vonden we onder andere hauwwier. Een
soort die je niet dagelijks tegenkomt. Op de steenbestorting van de Zuidpier vonden we een nieuwkomer:
Lomentaria hakodatensis, ook wel Japans worstjeswier genoemd.
Naast een tiental wiersoorten werd er meer gevonden. Uiteindelijk werden meer dan zeventig soorten op naam
gebracht! Hieronder veel schelpen, zoals kleine slanke zwaardschede, tere platschelp en witte dunschaal. Verder
waren de grijze zwemkrab en de sierlijke zeekat het vermelden waard. Het strand van de Zuidpier leverde weer
veel leuks op!

hauwwier

Japans worstjeswier

kleine slanke zwaardschede

11

sierlijke zeekat

Activiteiten werkgroepen
Paddenstoelenwerkgroep ”De Noordkop”.
In verband met de (misschien) nog geldende RIVM restricties svp telefonisch
opgeven voor een excursie op de vrijdagavond voor de excursiedag tussen
18:00 en 20:00 (Mobiel 0629299052)
Coördinator: Martijn Oud, mnaj.oud@ziggo.nl
- Zaterdag 26 februari: Winterexcursie naar het Geestmerambacht
Oesterzwammen, Kelkzwammen, houtzwammen en alle mogelijke, korstjes en
waasjes enz. die er in de winter te vinden zijn (inclusief de ‘vroegste’
voorjaarssoorten).
Verzamelen om 10:30 uur bij de ingang van de Koedijkerkant van het
Geestmerambacht (Vlasgat) tel: 0629299052.

Strandwerkgroep
Voor de komende periode zijn twee excursies gepland. Ze zijn in de buurt van Alkmaar om eventuele
nieuwkomers te laten meegenieten van de rijkdom aan soorten op de Noord-Hollandse stranden. Deelnemers
die mee willen rijden kunnen zich aanmelden bij W. Kerkhof. We verzamelen daarvoor op het parkeerterrein
aan de zuidkant van station Alkmaar-Noord.
• 3-1-2022 Bergen aan Zee, 11.00-13.00 hoofdstrandafgang, aldaar verzamelen.

Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep gaat vanaf begin mei tot eind augustus wekelijks op pad, op
de dinsdagavond. Inmiddels is de Plantenwerkgroep weer in winterrust gegaan.
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278, f2hheipie@hetnet.nl

De Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep is ‘s winter actief. Komend maanden is er weer een aantal
excursies. Deze worden soms kort van tevoren gepland en komen op de website.
Meer informatie bij Pieter Korstanje, tel. 072-5622278, f2hheipie@hetnet.nl .
De Dinsdaggroep
Coördinator: Jannie Nijman, tel. 072 - 5615605, e-mailadres: j.nijman66@upcmail.nl De dinsdaggroep start in
principe om 13.30 uur. Sommige excursies kosten geld, dan staat dat vermeld. Het is handig om een duinkaart
van het PWN-gebied aan te schaffen/mee te nemen. Autobezitters die mensen mee willen nemen, graag even
melden via de mail.
In verband met de corona-crisis staat hier op dit moment geen excursieprogramma.
Voor informatie over de Dinsdaggroep: mail naar Jannie Nijman, j.nijman66@upcmail.nl
De Woensdaggroep
De excursies beginnen om 13.30 uur tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur. Informatie: Marian van der Laan
072-5095345, tel. tijdens excursies 06 42 58 69 95, mail: mavdlaan@gmail.com Zie ook de website voor actuele
informatie: www.knnv.nl/alkmaar/woensdaggroep.
In verband met de corona-crisis is er op dit moment een aangepast excursieprogramma.

De IJsvogelwerkgroep
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De IJsvogelwerkgroep knapt broedwanden op en monitoort het gebruik ervan. Meer informatie bij Rutger
Polder (ook voor het doorgeven van waarnemingen) 072-5119939, 1815jk232@hetnet.nl.
Kopij Bladluis
Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje: vbs@regioalkmaar.knnv.nl.

sponszwam
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