Be l e v e n i sse n v a n u i t h e t Ri v e r d u i n g e b i e d . Ja a r 2 0 1 7
I n het j aar 2017 hebben wij zo’n kleine 200 m aal het Rivierduingebied bezocht om vogels,
vlinders, libellen/ j uffers, en al het andere dat we t egenkom en, t e invent ariseren. Behalve
voor ons eigen plezier invent ariseren wij gebieden in het Rivierduingebied v oor de Nat uur- en
m ilieucoöperat ie Rivierduingebied.
Hieronder een select ie van voor ons leuke waarnem ingen.
We beginnen m et de vogels.
I n de m aand j anuari t roffen we dik wij ls grot e groepen Kram svogels en Koperwieken aan.
Over het algem een is het aant al Kram svogels gr ot er dan het aant al Koperwieken. Op 3
j anuari 3 Grot e Lij st ers. Het lij k t wel of we deze soor t t och st eeds wat m inder zien.
Overigens, ook landelij k lij k t deze neergaande t rend zich voor t e doen. Net zoals in de ons
om ringende landen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de oor zaken hiervan.
Op 6 j anuar i, t ij dens een periode van vorst en wat sneeuw t elden we 1700 Toendrariet ganzen
en 8 Kleine Zwanen in het Rivierduingebied. Ook zagen we 1 Goudplevier en in de
Noordert ocht zwom m en 2 Dodaars.
Op 12 j anuari, en ook nog op andere dagen in j anuari, gr oepj es Wilde Zwanen. I n de
Noordert ocht zagen en hoorden we op 18 j anuari een Wat erral. Voor ons de 1 st e waarnem ing
van deze soort in het Rivierduingebied. Verv olgens op 25 j anuar i in de Noordert ocht 9
Slobeenden en eveneens 9 Wint ert alingen. Op de 27 st e een Gr ot e Gele Kwik st aar t op een
rest ant j e ij s in een sloot j e en aan het eind van de m aand j anuari een groep ( 100exx .)
Goudplevieren.
I n het begin van de m aand februari zagen we 2 St aart m ezen en 2 Goudhaant j es t ij dens onze
t ocht en door het Rivierduingebied. Op de 7 de een Slecht valk. Op de 21 st e februari diende het
voor j aar zich ( al) aan. De Heggenm us was al aan het zingen/ balt sen. Ook in deze m aand, net
zoals door het gehele j aar heen, regelm at ig groepj es Krakeenden in de Noordert ocht .
Op 2 m aart zagen we in de Elzen bij de Golfclub aan de Rivierduinweg een groep Sij sj es van
± 100 exem plaren. Op 11 m aart onze eerst e Roodbor st t apuit ♀ van dit j aar. Op 14 m aart
gevolgd door 1 ♂ exem plaar. Het v oorj aar begint nu echt . Met op 12 m aart onze eerst e
zingende en balt sende Tj ift j affen. Ook de Roodborst was aan het zingen. Roodborst en zien wij
nat uurlij k het gehele j aar door. Maar de exem plaren die we in de Wint erm aanden zien zij n
wint ergast en vanuit noordelij k e st reken. I n het voorj aar worden deze “ vervangen” door
exem plaren die bij ons gaan broeden. Op 13 m aart een leuk e waar nem ing van een
Baardm annet j e♀ in de riet k raag van de Noordert ocht . Ook een Riet gors♂ in pracht k leed. Op
deze dag st uit t en wij ook op een direct opvliegende Hout snip. Voor ons een unieke
waarnem ing in het Riv ierduingebied. Ook regelm at ig Kneut j es. De laat st e dag van de m aand
m aart , m ooi voorj aarsweer, zagen wij heel veel leuke soort en. We not eerden o.a. onze eerst e
Fit issen v an het j aar. Ook inm iddels 10exx. van de Tj ift j af. Een paart j e Hav iken liet zich zien,
alsm ede een Sperwer♀ en t enslot t e nog een Blauwe Kiek endief♂ en een 30t al Goudplevieren.
Op 2 april waren de Zwart k oppen weer t erug en de m annet j es direct druk aan het zingen.
Tij dens een excursie van de vogelherk enning cursus werd de Blauwborst ♂ gezien. Ook zagen
we regelm at ig Put t ers en Riet gorzen. Begin van de m aand april relat ief v eel doort rekkende
Tapuit en. Op 9 april bij v oorbeeld 9 exx. bij elkaar. Op 13 april 2ex x. Zwart k opm eeuw en een
voor ons heel bij zondere waarnem ing v an een Sm elleken♀. Op de 13 de van de m aand april de
eerst e Gele Kwikst aart en en ook de Boerenzwaluwen waren weer present . Voor onze eerst e
Nacht egalen m oest en we w acht en t ot 19 april. Maar vanaf dat m om ent waren deze ber oem de
zangers op diverse plek ken aanwezig. Toch dacht en wij dat we in 2016 m eer Nacht egalen
aant roffen. Ook op 19 april de eerst e Huiszwaluwen. Voor de Tuinfluit er en Grasm us m oest en
we nog een dag wacht en. Tij dens onze wandeling zagen we in de Noordert ocht ook een
I Jsvogel. Ver der in april Kleine Mant elm eeuwen, Grot e Canadese Ganzen en Bergeenden. De
23 st e april was ook weer een bij zondere dag. De Zom ert ort el was aan het roepen, de Koekoek
liet zich horen en de Kleine Karekiet was ook weer t erug uit hun overwint eringsgebied. De
Zom ert ort el is in heel Neder land inm iddels een schaarse verschij ning. De Koekoek hadden wij
in het Rivierduingebied nog niet eerder waargenom en/ gehoord.

I n de m aand m ei, net zoals in alle m aanden, regelm at ig de Grot e Bont e Specht . Ook zagen
wij in de periode veel Zanglij st ers. Op de laat st e dag van de m aand m ei zagen en hoorden we
de Spot v ogel en zagen we ook weer een 3t al Zwart kopm eeuwen.
I n de m aand j uni viel het relat ief grot e aant al Grasm ussen ons op. Op heel veel plekken in de
diverse hout singels in het gebied liet deze soort zich horen en zien. Tij dens het inv ent ariseren
van nacht v linders bij de Nat uurhoeve G38 hoorden we een 2t al Kwart els roepen. Op 2 j uni
zagen we een Ooievaar in het gebied, evenals een Kleine Mant elm eeuw. Op 5 j uni vlogen 5
Lepelaars over en op de 8 st e j uni hoorden we wederom de Koekoek. Ook bij na elke dag de
Gaai en op 21 j uni 4 exx. van de Oeverzwaluw en 3exx. Groenling. Ook een Aalscholver in de
Noordert ocht .
Ook in de m aand j uli weer leuke v ogelwaarnem ingen. Op de 1 st e v an deze m aand een Bruine
Kiekendief♀. Op 3 j uli aan de Vuurst eenweg 2 ex x. Boom valk. Ook weer Zwart k opm eeuwen
in het gebied ( 10 exx.) en St orm m eeuwen ( 15 exx .) . De Bosriet zanger liet zich op 11 j uli
uit gebreid horen in het riet langs de Noordert ocht . Op zowel de 13 de als de 15 de j uli hoorden
we weer de Zom ert ort el. Daarnaast regelm at ig ( hele j aar door) de Torenvalk . Op 18 j uli
waren we weer nacht vlinder s aan het invent ariseren bij de Nat uurhoeve G38. Tij dens deze
nacht elij ke uren vloog een Kerkuil over ons heen. Op de 21 st e j uli weer Boom valken en een
Slecht valk.
I n sept em ber kom t de naj aarst rek goed op gang. Zo zagen wij in deze m aand op de 15 de
10exx . Tapuit en 6exx. Paapj e. Aan het einde van de m aand een Gekraagde Roodst aart en op
1 sept em ber hebben we de Bruine Kiekendief♀ gespot en op 18 de 2 exem plaren Slecht valk.
Ook in deze m aand bij na elk e keer 1 of m eer exem plaren van de Grot e Bont e Specht .
Op 9 okt ober k wam en we onze eerst e Koperwieken ( 150exx.) v an het nieuwe wint erseizoen
weer t egen. Vanaf 22 okt ober waren ook de Grot e Zilverreigers t eruggek eerd vanuit hun
broedbiot open. Regelm at ig zien we 1 of m eerdere ex em plaren in het Rivierduingebied. Begin
okt ober ook ( weer) Grot e Canadese Ganzen ( 12 exx.) .
Op 1 novem ber 104 exx . Nij lgans op 1 perceel. Ook een 40t al Holenduiven en is de
Kr am sv ogel weer in grot e aant allen aanwezig. Ook 4 Kuifeenden in de Noordert ocht . Op 5
novem ber 5 exem plaren van de Riet gors in de ( nog aanwezige) riet singels. Ook weer een
Sm elleken ( j agend langs de Bij lweg) . Op 11 novem ber weer eens een Slecht valk en ook 150
Kievit en in het veld. Eind novem ber spot t en wij 2 Grot e Lij st ers.
Op 4 decem ber 60 Kram sv ogels op de akker. Vuurgoudhaant j e op 12 decem ber en op 14
decem ber 2 Boom kruipers. Op 28 decem ber t en slot t e een groepj e m et daarin 5 Sij sj es, 5
Put t ers en 15 Groenlingen.
Dagvlinders en libellen:
Ons “ dagv linderseizoen” begon op 10 m aart 2017 m et de waarnem ing v an een Kleine vos op
diverse locat ies in het Rivierduingebied. De Kleine v os is één van de soort en welke als vlinder
overwint eren. Dus zodra de v oorj aarszon zich laat voelen is er een kans de eerst e dagv linders
waar t e nem en. Op 31 m aart hadden we onze eerst e Dagpauwogen ( 10 exx.) . Ook dit is een
soort welke als vlinder ov erwint ert . Op deze dag ook de Cit r oenvlinder ( ook een
overwint eraar als vlinder) en de At alant a. De At alant a is een t rekvlinder. Deze soort k om t
vanuit Zuid- Europa en Noord- Afrika naar ons t oegevlogen. I n april het Klein geaderd wit j e
( overwint ert als pop) en het Bont zandoogj e ( overwint ert als pop of rups) . Op 7 april het
Klein koolwit j e. Deze soort gaat als pop de wint er door. Ook in de m aand april onze eerst e
Gehakkelde aurelia ( als vlinder de wint er door) . Vanaf 23 m ei zien we regelm at ig een andere
veel voork om ende t rekvlinder in het Rivierduingebied; de Dist elvlinder. Ook deze k om t vanuit
het zuiden onze kant op om hier voor een v olgende generat ie t e zorgen. Ook in de m aand
m ei Oranj et ipj es. De rups v an deze soort eet Pink st erbloem en Look zonder look. En het
Groot Koolwit j e laat zich vanaf 23 m ei regelm at ig zien. Daarnaast het Hooibeest j e, een
graslandsoort . Op 9 j uli t elden we m aar liefst 58 exx. van het Hooibeest j e in het bos bij het
viaduct over de A6 in de Klokbekerweg.
I n de m aand m ei ook het Landkaart j e waarvan de r ups Brandnet el eet . Op 31 m ei hadden we
de waarnem ing van het I carus blauwt j e. Eén van de m eest algem ene van de “ blauwt j es
fam ilie” . Op 31 m ei st uit t en we op het Bruin blauwt j e in het bos aan de Visvij ver weg

t egenover de Kalverschuur. I n de daarop volgende m aanden hebben wij deze vlinder nog
enkele m alen gezien.
De Kleine vuurvlinder t roffen we op 5 j uli aan in de k ruidenst rook aan de Klokbeker t ocht .
Deze kruidenst rook is heel rij k aan vlinders geweest . Zo spot t en wij op 19 j uli 5 Oranj e
luzernevlinders op deze st rook. Een soort uit wat m eer warm ere st reken die in wisselende
aant allen bij ons voork om t . I n august us zagen we in deze kruidenst rook ook enkele Gele
luzernevlinders. Op 23 august us overigens kwam en we de Oranj e luzernevlinder ook t egen bij
een k ruidenperceel op de Nat uurhoev e G38. Op 27 august us m aar liefst 18 exx. van het
Landkaart j e in het eer der genoem de bos bij het viaduct over de A6.
Tot in ok t ober v liegen de dagv linders ov er het algem een nog redelij k door. Vanaf nov em ber
begint het “ geslot en” seizoen. Op 30 okt ober onze laat st e At alant a, Klein en Groot koolwit j e.
Op 3 novem ber de laat st e Dagpauwoog en op 22 novem ber nog een Cit roenvlinder♂.
Nog even over de kruidenst rook aan de Klokbekert ocht gesproken. Vij ft ien soort en
dagvlinders t elden wij hier in 2017 m et een t ot aal van 450 exem plaren. We hebben deze
st rook 6 m aal apart geïnvent ariseerd.
Ten slot t e nog iet s over libellen en j uffers:
Vanaf 23 m ei was de soort Plat buik, een zeer algem ene soort , heel veel aanwezig in het
Rivierduingebied, m et nam e ( nat uurlij k) langs de t ocht en en slot en. Vanaf eind m ei enkele
j uffer soort en als de Azuurw at erj uffer en het Lant aarnt j e. Ook vanaf eind m ei de Gewone
oeverlibel. Allem aal veel voorkom ende soort en. Vanaf j uni de Vroege glazenm aker en ook de
Grot e keizerlibel. Vanaf august us de Paardenbij t er en vanaf eind august us t ot 30 okt ober de
Bruinrode heidelibel. De Blauwe glazenm aker zagen we op 6 sept em ber 1 exem plaar bij de
Vuurst eenweg langs de Noordert ocht . Ook bij de Nat uur hoeve G38 hebben we Blauwe
glazenm akers gezien. Heel leuk e waar nem ing vonden wij !
Wat het aant al soor t en bet r eft : we bleven voor het j aar 2017 st eken op 7 soort en libellen en
2 soort en j uffers; t ot aal dus 9 soort en.
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