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Sneeuwklokjes

Glassnijder - Brachytron pratense

Basterdzandloopkever - Cicindela hybrida

Aardbeivlinder

Voorplaat: Keizerlibel, eileggend vrouwtje
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"Gegevens verzamelen"
Beste mensen van onze KNNV afdeling.
 
Na een wat late winter dit jaar heeft het weer momenteel een
zomers karakter. Als insectenliefhebber vind ik dat zeer aange
naam. Je ziet overal weer vlinders, libellen, kevers en ander klein
grut vliegen of kruipen. Daar fotografie ook een uit de hand
gelopen hobby is wordt het wel eens schipperen met de beschik
bare tijd. Dit zorgt ook allemaal weer dat er veel gegevens ver
zameld worden in lokale schriftjes of beter landelijke databases
zoals waarneming.nl.
 
Daar we een vereniging zijn met leden hebben we van u als lid
ook enige gegevens in bezit. We zijn er momenteel druk mee
bezig om aan de nieuwe wet gegevensbescherming te voldoen
die ook voor ons geldt. Gelukkig hebben we ondersteuning van
het landelijke bureau. In het kort komt het erop neer welke
gegevens hebben we minimaal nodig en hoe worden die veilig
opgeborgen zodat derden er geen gebruik van kunnen maken.
 
Uw verstrekte gegevens zijn bij het landelijk KNNV bureau veilig
opgeslagen en alleen door de ledenadministrateur te raadplegen.
Onze penningmeester is als reserve persoon aangesteld. Als af
deling bewaren wij alleen de gegevens die noodzakelijk zijn. De
penningmeester gebruikt uw adresgegevens voor het innen van
de contributie en omdat hij tevens de Wetterklaver verzorgt ook
voor het versturen van ons clubblad. Als er een email-adres van
u bekend is kan de PR-medewerker of penningmeester u een
berichtje sturen over een komende activiteit. Verder hebben de
werkgroepcoördinatoren van de ledenadministrateur een lijstje
gekregen met adresgegevens en emailadres om u van de nodige
informatie te kunnen voorzien aangaande de werkgroep activi
teiten. Als bestuur zijn we vooral druk bezig dit alles schriftelijk
vast te leggen.
 
ALS BESTUUR EN WERKGROEPCOÖRDINATOR  ZULLEN WE
NOOIT GEGEVENS VAN LEDEN ONDERLING EN AAN DERDEN,
UITGEZONDERD DE DRUKKER VAN ONS CLUBBLAD, 
VERSPREIDEN!
 
Mocht u inzicht willen hebben in welke gegevens van u in de
landelijke database zitten dan kunt u te allen tijde contact op
nemen met de ledenadministrateur. Indien u bij voorbaat wilt
dat er gegevens van u verwijderd moeten worden neem dan in
ieder geval contact op.
 
Siemen Rienstra.
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                      Beheer Persoonsgevevens
 

KNNV AVG afdeling Fryslân                                2018-05-25
 
 
KNNV afdeling Fryslân maakt gebruik van de gegevens die opgeslagen zijn in de landelijke database.
In deze database kunnen zijn opgenomen indien verstrekt:

Alleen de penningmeester van KNNV afdeling Fryslân slaat een deel van deze gegevens lokaal op als bestand op zijn computer voor
het innen van de contributie. Deze computer is voorzien van de meest recentelijke versie van een beschermingsprogramma.
 
Met de drukker van het clubblad is een overeenkomst getekend dat de drukker de adresgegevens krijgt aangereikt voor het ver
zenden van het blad naar de leden.

 
 
KNNV afdeling “Fryslân” slaat deze gegevens niet op als bestand op een computer.
 
Als KNNV afdeling Fryslân gaan we ervan uit dat we de door u in het verleden verstrekte gegevens zoals hierboven beschreven
mogen gebruiken voor het innen van de contributie en het toezenden van het clubblad: “Wetterklaver”. Bij gelegenheid gebruiken
wij als KNNV afdeling Fryslân emailadressen van leden, indien bekend, om leden op de hoogte te brengen van activiteiten of wij
zigingen hiervan.
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Verslag fotodeterminatieavond
 
Op 21 februari 2018 kwamen een 7-tal leden van onze afdeling bij elkaar voor een determinatieavond in de Naturij te Drachten.
Onder het genot van koffie en thee en onder leiding van Siemen Rienstra, ging de avond van start. Aan de hand van foto’s die via
een beamer werden geprojecteerd passeerden diverse organismen de revue, maar ook landschapsfoto’s kwamen voorbij. Naast
determineren was het ook voor de verschillende deelnemers een avondje plaatjes kijken en verwonderen hoe mooi de kleinste
organismen er uitzien, zoals het zeer kleurrijke Hennepnetel goudhaantje en de Roodbonte schildwants. De verschillende deelne
mers toonden ook hun passie voor het nog kleinere. Hierbij kan men dan denken aan de symbiose tussen bladluis en mier, maar
ook het parasitaire niveau van mijten op hommels en staafwantsen of de Karpervlo die op vissen leeft.
 
Diverse wantsen en kevers kwamen voorbij, zoals de Gevlekte smalbok, de Doodsgraver, Behaarde schildwants, de Hazelnootboor
der en de Bloedcicade. Ook een serie Lieveheersbeestjes werden getoond. Het Aziatisch lieveheersbeestje was menig maal vastgelegd,
maar ook onder andere het 13-stippelig lieveheersbeestje en larven van het Citroen lieveheersbeestje.
 
Ook paddenstoelen werden getoond, waaronder juweeltjes, zoals het Papagaaizwammetje, de Kleinsporige aardtong, de Dooierge
le nestzwam, de Oranje bekerzwam, Zwavelkopjes en de gele trilzwam. Dit alles werd afgewisseld door winterlandschappen, im
pressies van excursies en schatten uit de zee, zoals de Zeepaddenstoel (kwal), de Kompaskwal en mesheften. Verder werd er onder
andere de pracht en soms verborgen levenswijze van de Hoornaar, diverse libellen en juffers en uiteraard ook vlinders getoond en
daar waar nodig gedetermineerd. De aanwezige insectenliefhebbers konden anderen al snel helpen om aan een naam te komen,
maar soms moesten toch gericht de boeken op tafel komen om tot een naam te komen.
 
Er heerste een goede sfeer en er werd veel kennis uitgewisseld. Er werd voorgesteld om een vervolg te gaan geven aan deze avond
aan het einde van het jaar. Aan een ieder dus de oproep om vooral veel en goede foto’s te maken van al het moois wat we op onze
wegen in de natuur tegen mogen komen. We hopen je dan een volgende keer te mogen begroeten op een determinatieavond met
een usb-stick vol verrassingen die mogen worden gedetermineerd of gewoon om met elkaar van te mogen genieten. En we staan
op deze determinatieavonden open voor alle soortgroepen, hoe klein of hoe groot het organisme ook mag zijn!
 
Teddy Dolstra
 
Uitvoerig fotoverslag op onze Facebookpagina.
 

 
De ledenadministrateur van KNNV afdeling Fryslân is bevoegd om de landelijke database te raadplegen, te wijzigen en nieuwe
leden in te voeren c.q. uit te schrijven. Als vervanger is de penningmeester aangesteld. Ook deze computer is voorzien van de meest
recentelijke versie van een beschermingsprogramma.

Een werkgroepcoördinator van de KNNV afdeling Fryslân kan van de ledenadministrateur een afgedrukt overzicht krijgen van de
leden die aangesloten zijn bij de werkgroep. In dit overzicht staan alleen de naam, adres, emailadres en telefoonnummer indien
bekend.
Kort samengevat:
 
Als KNNV afdeling Fryslân gaan we ervan uit dat we de door u in het verleden verstrekte gegevens mogen gebruiken voor het laten
functioneren van onze vereniging.
 
Indien u bezwaar hebt tegen opslag van uw gegevens, of inzicht wilt hebben in welke gegevens worden opgeslagen, neem dan
contact op met de ledenadministrateur:ledenadministratie@fryslan.knnv.nl
 
Datum: 25-05-2018
 
namens voorzitter: Siemen Rienstra
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Activiteitenprogramma
2018 KNNV vanaf juni
afdeling “Fryslân”.
 

 
Voor alle excursies waar
vertrek Leeuwarden en of
Drachten staat, geldt dat
men in die plaatsen vertrekt
vanuit Leeuwarden langs de
ventweg van de Julianalaan
99 nabij het Friesland Colle
ge en vanuit Drachten vanaf
het Kiryat Onoplein, het
parkeerterrein achter de
Lawei. Bij twijfel of een ex

cursie wegens de weersomstandigheden wel doorgaat doet u er
verstandig aan om even de contactpersoon te bellen, anders kan
het zijn dat er niemand aanwezig is op het aanvangspunt. Houd
ook de website (www.knnv.nl/fryslan) in de gaten voor actuele
informatie. Van niet KNNV leden vragen we een bijdrage van
€3,- per persoon tenzij anders vermeld.
 
JUNI
 
Zaterdag 16 juni. IWG. Rondwandeling door de bossen van Ol
terterp op zoek naar vlinders, libellen, wantsen, lieveheersbeest
jes en hommels.
Aanvang 11:00 uur vanaf de parkeerplaats nabij Restaurant “Het
Witte Huis”.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
 
Vrijdag 22 juni. IWG. Nachtvlindernacht.
Aanvang 22:00 uur Seerp van Galemawei 11 te Mantgum.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496/David Scarse tel.
058-2501479.

JULI
 
Zaterdag 21 juli. IWG. Rondwandeling door de Lendevallei op
zoek naar vlinders, libellen, wantsen, lieveheersbeestjes en
hommels.
Aanvang 11:00 uur vanaf de parkeerplaats aan het einde van de
Hemweg, Steggerda.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.

AUGUSTUS
Zaterdag 11 augustus. IWG. Rondwandeling in het Lau
wersmeergebied op zoek naar vlinders, libellen, wantsen, lieve
heersbeestjes en hommels.
Aanvang 11:00 uur vanaf de parkeerplaats Dokkumer Nieuwe
Zijlen.

Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.

SEPTEMBER
 
Zondag 9 september. Bezoek aan de ECO-kathedraal van
Mildam.
Voor de liefhebbers maken we na afloop nog een rondwandeling
door de bossen van Oranjewoud vanaf het parkeerterrein aan de
Schoterlandseweg.                 
Aanvang 11:00 uur bij de ingang van de Eco-kathedraal aan de
IJntzelaan in Mildam.                  Contact: David Scarse tel.
058-2501479.
 
Zaterdag 22 september. IWG. Rondwandeling door het “Burge
meester Rasterhof park” nabij het Valk Hotel van Sneek op zoek
naar vlinders, libellen, wantsen, lieveheersbeestjes en hommels.
Het gebied kan drassig zijn dus is het verstandig om laarzen te
dragen.
Aanvang 11:00 uur vanaf de parkeerplaats van het Hotel aan de
Burgemeester Rasterhoflaan 1.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.

OKTOBER
 
Zaterdag 13 oktober. VWG. Najaarsvogeltrek in het Lau
wersmeergebied onder leiding van Hotze Simonides.
Aanvang 10:00 uur op het parkeerterrein van Dokkumer Nieuwe
Zijlen.
Contact: Meindert Swart tel. 0512-515932
 
Zaterdag 20 Oktober. Een gespecialiseerde wasplaten padden
stoelen excursie in het wasplaten reservaat onder Rotstergaast.
Leiding van Jan van der Heide en of Jan van der Woude.
Deze excursie is aangevraagd bij het Fryske Gea. Deelname
(maximaal 12 personen) is alleen mogelijk na aanmelding.
Contact: David Scarse tel. 058-250 14 79.

NOVEMBER
Lezing over egels, nadere informatie volgt. Houd de website in
de gaten!

DECEMBER
 
Zondag 9 december. VWG Vogelexcursie, met speciale aandacht
voor ganzen en eenden, richting De Deelen. Denk om warme
kleding en waterdicht schoeisel! 
Aanvang 09:00 uur. Parkeerterrein achterzijde Lawei, Kiryat
Onoplein Drachten.
Opgave bij Hotze Simonides tel.0512-514382. Max. 12 deelne
mers.

JANUARI 2019
Zondag 6 januari 2019. Nieuwjaarswandeling in het “Burge
meester Rasterhofpark” Sneek.
Dit park ligt achter het Valk hotel van Sneek.
Aanvang 10:00 uur vanaf het parkeerterrein van het Hotel.
Contact: Ada van Binsbergen tel. 0512-880985.

6 KNNV Afdeling Fryslân



Verslag Stinzenplantenexcursie, Martena State
 
10 deelnemers konden het mooie weer zeer waarderen. Veel zon en weinig wind zorgden voor een zeer aangename excursie.
Ongeveer een half uur voor het eind maakte de bewolking voorzichtig zijn entree.
 
Bloeiende stinzenplanten waren: Gevlekt longkruid, Gewoon sneeuwklokje, Boerenkrokus, Holwortel, Vingerhelmbloem en
Speenkruid.
 
Voor veel stinzenplanten was het nog niet zo ver, of ze bloeiden niet of waren in een pril stadium van groei zoals Bostulp, Gevlek
te aronskelk, Italiaanse aronskelk, Haarlems klokkenspel en Gele anemoon.
 
Overige waarnemingen: 14 soorten vogels waaronder veel algemene vogels, grote bonte specht, altijd leuk om te zien en te horen
en tjiftjaf. Voor veel van de waarnemers was dit de eerste keer dat ze de tjiftjaf gehoord hadden. Het citroentje en de kleine vos
vertegenwoordigden de vlinders. Ook waren er verscheidene koninginnen van de aardhommel die op het longkruid foerageerden.
Het fluweelpootje was de enige paddenstoelenvondst.
 
David Scarse
 

Roekentelling Drachten 2018.
Zaterdag 7 april zijn we voor de 26e maal op pad gegaan om de roeken in Drachten te tellen.

Met zonnig weer, weinig wind en een lekker temperatuurtje is het geen straf om dit jaarlijkse klusje uit te voeren. Veel tijd kost
het niet. Als we om 11 uur starten, dan zijn we om ongeveer half een klaar. Het enige bezwaar is dat de nekspieren het soms zwaar
te verduren krijgen en voor sommige mensen kan het te belastend worden.

Dan nu de resultaten van dit jaar. We beginnen meestal in het Reidingpark en dat is dan ook meteen de belangrijkste locatie. Het
is elk jaar weer spannend om te zien hoe het er voor staat.

Dit jaar telden we 230 nesten. Dat waren er 13 minder dan vorig jaar. Een kleine achteruitgang dus. Deze kolonie is een van de
grotere in Friesland en vormt wel de kern van de roekenstand in Drachten. Ook in de kolonie zelf is sprake van een kern. De
nesten kunnen dan vlak bij elkaar zitten en zo een cluster vormen. Het is daar soms moeilijk tellen. Waar de dichtheid het grootst
is, is ook de veiligheid het grootst.

De volgende locatie die we gaan tellen ligt rond Ureterpvallaat. De kern wordt daar gevormd door de oude eiken langs de Ureterp
vallaat. Deze kolonie is de laatste jaren wat verbrokkeld en heeft ook nesten in de wijk er omheen.
In totaal hebben we daar 61 nesten geteld. Vorig jaar zaten er 56. Een kleine vooruitgang dus.

Aan de Eikesingel is vorig jaar een kleine nieuwe kolonie ontstaan. In 2017 waren er 8 paren en nu zaten er 10 nesten.

Samen met Wilma en met Hans kunnen we weer terugzien op een geslaagde telling.

Volgend jaar gaan we bij leven en welzijn weer tellen.

Nog even samenvattend. In 2017 telden we in totaal 307 paar tegen 301 in 2018. Een bevredigend resultaat. Er is sprake van een
vrij stabiele situatie. Landelijk gaat de stand wel iets achteruit.

Wilma, Hans en Hotze.
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Wintervogels in de tuin
 
Dit jaar heb ik niet meegedaan met de Tuinvogeltelling. Hoeveel en welke vogels er precies in dat ene halfuurtje in onze tuin komen
boeit me maar weinig. Het leek me leuker om te zien welke soorten en aantallen er in het hart van de meteorologische winter
( december t/m februari ), dus van 1 t/m 31 januari in onze tuin kwamen om er voedsel te vinden; dus geen overvliegende vogels
meegeteld.
 
Dat voedsel verschaffen we royaal: een pot pindakaas, een netje gepelde pinda’s, een “silo” met zonnebloempitten, enkele vetbol
len, en op het terras uitgestrooide havermoutvlokken. We wonen in een bijna twintig jaar oude wijk met middelgrote tuinen die
aan de achterzijde aan water met smalle rietkragen grenzen. Onze tuin heeft geen grasveld, alleen een terras en perken en borders
met veel struiken en boompjes. We zijn geen keurige tuiniers, hebben de tuin niet “winterklaar” gemaakt, bladeren e.d. liggen er
nog.
 
De uitkomst van een maand lang waarnemen en tellen heeft mij aangenaam verrast. In deze maand zag ik in totaal 24 soorten;
de aantallen die ik erbij vermeld zijn de maximaal tegelijk aanwezige vogels.

De Lijst:
 
10  Groenlingen; deze kwamen met name op de silo met zonnebloempitten af.
10  Staartmezen; een soort die ’s winters in hechte verwantengroepen rondtrekt en in de broedtijd vaak zogenaamde helpers bij
het nest heeft. In onze tuin zag je die saamhorigheid doordat er soms wel 5 exemplaren aan één vetbol hingen!
6  Waterhoentjes; drie adulten en 3 juvenielen.
6  Pimpelmezen       
5  Merels; ondanks het Usutuvirus niet minder dan in andere jaren.
5  Koolmezen
5  Vinken
4  Huismussen
3  Kepen
3  Rietgorzen
2  Heggemussen
2  Spreeuwen
2 Turkse Tortels

Van de volgende soorten steeds maar één exemplaar tegelijk:
 
Zanglijster, Roodborst, Grote Bonte Specht, Sperwer, Ekster, Gaai, Wilde Eend, Goudvink, Winterkoning, Appelvink en Vuurgoud
haan.
 
Van al deze 24 soorten kwamen er vier niet op het aangeboden voer af: Goudvink, Appelvink, Winterkoning en het Vuurgoud
haantje. Deze laatste was voor mij een verrassing, in Noord Nederland is hij ’s winters minder algemeen.
 
Tenslotte moet ik nog een afwezige melden, de Ringmus, die dit jaar voor het eerst in 18 jaren in onze tuin ontbrak; maar met
deze soort gaat het bepaald niet goed.
 
Meindert Swart.
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Waarnemingen
 
Waarnemingen John en Wilma
 
28/02/18-4/03/18
 
Houtsnippen.
 
Tijdens de vorstperiode van eind februari en begin maart hebben
John en Wilma bijzonder kunnen genieten van houtsnippen in
hun tuin vlak bij Earnewâld.
 
5 Dagen lang van 28 februari t/m 4 maart zagen zij foeragerende
houtsnippen vlak voor hun ramen. Het aantal varieerde van 2
tot maar liefst 5 exemplaren druk voedsel zoekende houtsnip
pen. Een geweldige ervaring! Veel van ons hebben wel eens
houtsnippen gezien maar bijna altijd als een plotseling opvlie
gende "flits", verdwijnend in het terrein.
 
Maandag 5 maart was de winter voorbij en waren de houtsnippen
weer uit de tuin van John en Wilma verdwenen.
 
Waarnemingen David Scarse
 
04-04-2018 eerste tjiftjaf gehoord en gezien in onze tuin.
11-04-2018 eerste fitis
22-04-2018 eerste zwartkop
 
Tuintelling bijen op 22-04-2018 levert bij mij weinig soorten op
t.w. 3 sachembijen (2 mannetjes, 1 vrouwtje), 1 vosjevrouwtje
en 3 koninginnen: van de akkerhommel, steenhommel en wei
dehommel.
 
Roekentelling Mantgum 22-04-2018
 
Dorp 95 paren, buiten het dorp 45 en het gehucht Skillaerd 34
paren. Buiten Mantgum zijn er minder paren dan vorig jaar maar
meer in het dorp zelf. Ten opzichte van 2017 is de totale popu
latie rondom Mantgum met 1 paar toegenomen.
 
23-04-2018 Mantgum
 
Bij de fietsbrug de Swetse aan de Zwette een stel parende futen.
 
Dicht bij de stam van een oude populier in onze tuin deed de
Voorjaarspronkridder zijn jaarlijkse rentree. Omdat deze zwam
omstreeks 24 april verschijnt, heet hij in Engeland de St. George's
Mushroom omdat 24 april St. George's Day (beschermheilige van
Engeland) is.

Waarnemingen Meindert Swart
 
22-4-2018    1 TUINFLUITER zingend en ook kort zichtbaar in
wilgenbossen langs de Smalle Ee ter hoogte van de Sanding.
 

22-4-2018    14 REGENWULPEN langs de Bûtendiken ten westen
van Smalle Ee.
22-4-2018    1 VISDIEF boven het overloopgebied van de Ee; hier,
op de stenen dammetjes, ook een OEVERLOPER
 
Waarnemingen Hotze Simonides.
 
9-4-2018     Raven 3 ex. Kale Duinen.
13-4-2018   Roerdomp hoempend. Kraanlanden.
16-4-2018   Braamsluiper. Flevo 8. Drachten
21-4-2018   Fluiter. Hemrikerpaad Beetsterzwaag.
8-5-2018     Rondje Lauwersmeer. 64 soorten waaronder: roer
domp,zomertaling,zwarte ruiter,  steltkluut!, bosruiter, reuzen
stern!, tapuit en wielewaal!
19-5-2018   Koekoek luid roepend overvliegend. Flevo 8 Drach
ten.
21-5-2018   Geoorde fuut (paartje) en een hoempende roerdomp.
Kraanlanden.
24-5-2018   Voerende bonte vliegenvangers bij nestkast. Lynden
steyn Beetsterzwaag.
 

Grote bonte specht
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KNNV: Koninklijke Nederlandse Natuur-
historische Vereniging voor Veldbiologie. 
 
Doelstelling: De belangstelling voor de natuur en de kennis daarvan te verspreiden onder de leden en daar buiten door het houden
van excursies, lezingen, kampen, cursussen en door het uitgeven van brochures, boeken, e.d.
 
Afdeling Fryslân. Opgericht 20 februari 2016. 
 
Website: www.knnv/fryslan.nl

Bestuur:

Voorzitter:

Siemen Rienstra

Hunze 233, 9204 BN Drachten.

voorzitter@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-521496

Secretaris:

Bert Folbert

Herweystrjitte 51, 9145 SK Ternaard.

secretaris@fryslan.knnv.nl

tel. 0519-571819

Penningmeester:

David Scarse

Seerp van Galemawei 11, 9022 AB Mantgum

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel. 058-2501479

Ledenadministratie:

Ada van Binsbergen

De Dobbe 25, 9201 AZ Drachten.

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

PR

Jan van Binsbergen

De Dobbe 25, 9201 AZ Drachten.

janvanbinsbergen@online.nl

tel. 0512-880985

Algemeen bestuursleden:

Meindert Swart

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

tel.0512-515932

Jet Verhoef

Kwartelstraat 34, 8446 HW Heerenveen

tel. 0513-625428

Contributie en lidmaatschap: Leden €28,50; huisgenootleden: €10,- ; Jeugdleden (t/m 25j.) €12,50 per jaar. IBAN: NL02ING
B0002267068 ten name van KNNV afd. Drachten. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan; opzeggingen dienen voor 1 novem
ber van het lopende jaar schriftelijk te geschieden. Alle mutaties en opgave nieuwe leden dienen via de ledenadministratie van de
afdeling te lopen, email: ledenadministratie@fryslan.knnv.nl.

Teddy Dolstra

Klaverweide 31 C, 9203 GB Drachten

tel. 0512-543166

Werkgroepen:

Planten:

Teddy Dolstra

tel. 0512-543166

Vogels:

Hotze Simonides

tel.0512-514382

Insecten:

Siemen Rienstra

tel. 0512-521496

Natuurhistorisch archief:

Wilma Trumpie

Koaidyk 5, 9264 TT Earnewald.

verslag voor het archief: john.boosman@online.nl

tel. 0511-539238

Boekenverkoop:

Ada van Binsbergen

ledenadministratie@fryslan.knnv.nl

tel. 0512-880985

Website:

David Scarse/Siemen Rienstra
email:webredactie@fryslan.knnv.nl

Redactie Wetterklaver:

Ada van Binsbergen

tel. 0512-880985

David Scarse

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel. 058-2501479

 

10 KNNV Afdeling Fryslân



Gewone wimperzwam

Broedvogelinventarisatie in
de Sanding.
In april en mei zijn we weer tweemaal actief geweest in de
Sanding met het monitoren van de broedvogels. Nadat we in
2013 (na 10 jaar volledige inventarisatie volgens de Sovon norm)
gestopt zijn met de officiële inventarisatie,hebben we onze acti
viteit gewijzigd in een jaarlijkse steekproef om zo toch de ont
wikkeling van de broedvogelstand in het gebied te blijven volgen.

De belangstelling om mee te gaan loopt wel wat terug, maar het
vroege ochtenduur zal daar zeker mee te maken hebben. Het
gebied is in de afgelopen 16 jaar wel veranderd. De lage begroei
ing uit de beginperiode is voor een groot deel overgegaan in
flinke struiken en bomen. Aan de vogelstand is ook goed af te
lezen dat het gebied is veranderd. Het aantal vogels van struweel
en hoog opgaand struikgewas heeft zich goed kunnen handha
ven en uitbreiden. Omdat het open karakter van het gebied deels
is verdwenen zijn vooral het aantal moerasvogels teruggelopen
of verdwenen.

In 2013 waren er noch bosrietzangers, kleine karekieten, riet
gorzen, rietzangers en sprinkhaanzangers aanwezig. Ook
blauwborst en grasmus werden aangetroffen.

Tuinfluiters, zwartkoppen,tjiftjaf,fitis,koolmees,winterkoning,
merel, zanglijster en houtduif zijn nog volop aanwezig. De vink,
grote bonte specht en holenduif laten zich horen en zien.

We zullen zien hoe het gebied zich in de toekomst ontwikkelt.
Aan Els en Jan, bewoners van de Sanding en leden van onze
vereniging, zal het niet liggen. Zij zijn vanaf het begin betrokken
geweest bij de inventarisatie van dit gebied wat zo mooi voor
hun huis ligt.

Hotze Simonides.
 

Gevlekte longkruid

Distelboktor
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Excursie stinzenplanten Martena State op 31 maart 2018


