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Waarnemingen
Cees van der Starre liet weten dat eind april 2020 1600 zwarte sterns zijn gezien
boven de Surfplas In Reeuwijk. Dat is ongeveer de helft van de Nederlandse
broedpopulatie. Ze zijn pas uit Afrika gearriveerd en moeten nu eerst op krachten
komen voordat ze gaan broeden. Tussen de zwarte sterns zijn ook witvleugelsterns
waargenomen. Deze soort broedt in Oost-Europa en Azië en wordt soms op doortrek
hier gezien. Nog een bijzondere doortrekker is deze maand op de Surfplas gezien:
de witwangstern

Zwarte stern (foto MvR)

Witvleugelstern (foto NK)

Witwangstern (foto NK)

In de Hooge Boezem bij Haastrecht zie je diverse steltlopers zoals Grutto, Tureluur,
Oeverloper en Kemphaan. Ook zijn een of twee Temmincks strandlopers
waargenomen. Dit is een heel kleine steltloper, zeker in vergelijking met de Grutto.
Ze zijn op doortrek naar het noordelijk broedgebied.

Kemphaan (foto YM)

Grutto en Temmincks strandloper (foto MvR)

De vogelfotografen zijn:
Marius van Rouwendal (MvR), Nel Kempers (NK) en Yvonne Morak (YM)

Dankzij het mooie weer zijn al verschillende libellen waargenomen.

Vuurjuffer (Jan Uilenbroek)

Viervlek (Huig Bouter)

Vroege glazenmaker (Huig Bouter)

Dichtbij huis is veel te zien als je er maar oog voor hebt. Deze waarnemingen zijn
gedaan op de geluidswal (Groene Wal) in Gouda door Tjerk Nawijn.

trage rietkevers

pyjamaschildwants

lissnuitkever (5 mm)

Vleermuistuintelling
In het weekend van 23 en 24 mei vindt voor de tweede keer de voorjaars
vleermuistuintelling plaats. Dit is een initiatief van de Zoogdiervereniging. Hiermee wil
de vereniging de vleermuis onder de aandacht brengen en gegevens verzamelen.
Kijk voor meer info op: www.tuintelling.nl/evenementen/vleermuistuintelling-2020
Een nieuwe rage?!
Botanisch stoepkrijten: schrijf met stoepkrijt de namen bij (on)kruiden op de stoep.
Deze stoepplantjes zijn van belang voor de biodiversiteit in de stad en helpen mee
de verstedelijkte omgeving te koelen. Het stoepkrijten gebeurt al volop in Engeland
en Frankrijk. Doe mee.

Verzoek: geef interessantewaarnemingen door (liefst met locatie en eventueel met
foto) aan j.uilenbroek@hccnet.nl.
Kopij voor de Natuurvriend vóór 15 aug. naar Jan Uilenbroek
(j.uilenbroek@hccnet.nl).
Kopij voor de Nieuwsbrief vóór 26 mei naar Lourien van der Hoek
(secretaris@gouda.knnv.nl)
Als u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mailtje sturen naar de
ledenadministratie van onze KNNV afdeling ledenadministratie@gouda.knnv.nl.

