
Wetterklaver
KNNV Afdeling Fryslân Mei 2019



Voorpagina: Blauwborst - Luscinia svecica cyanecula
Foto.     Siemen Rienstra.

Foto's visseninventarisatie
 
Verslag op pagina 7.               Foto's: Teddy Dolstra

Bittervoorn in paaikleed.

Vissen met net

Brasem met paaiuitslag.

Riviergrondels

2 KNNV Afdeling Fryslân



Inhoud
3 Voorwoord

4 Roekentelling Drachten 6 april

5 Waarnemingen

6 Activiteiten Juni 2019/januari 2020

7 Verslag visseninventarisatie

8 Verslag planteninventariatie De Drait

9  Broedvogelinventarisatie De Sanding

10 Afdelingsinformatie

11 Insectenexcursie 25 mei 2019

Colofon
VOORZITTER:
Siemen Rienstra
PENNINGMEESTER:
David Scarse
REDACTIE:
David Scarse
DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem
REDACTIEADRES:
David Scarse
Seerp van Galemawei 11
9022 AB Mantgum

Voorwoord
 
Mei 
 
We zijn weer aan de tweede editie van de Wetterklaver toe voor
dit jaar. Traditioneel een nummer die te vullen is met heel veel
eerste waarnemingen. Dat begint al met de foto van een Blauw
borst (Luscinia svecica cyanecula) op de voorpagina. Vorig jaar
had ik ook al een exemplaar gezien in de Jan Durkspolder bij
Earnewâld, maar toen kreeg ik het niet voor elkaar om een mooie
foto te maken. Daarom dit jaar iets eerder en iets vroeger op pad.
En ja er waren nu twee mannetjes die prachtig poseerden voor
de camera tijdens hun zang om hun territorium af te bakenen.
Altijd mooi dat de overwinteraars uit het warme zuiden weer
veilig en ongedeerd terug zijn om hier voor nageslacht te zorgen.
 
Verder in deze editie staat een verslag van de Friese vissenwerk
groep die tegenwoordig haar activiteiten ook via onze vereniging
verspreid. Deze werkgroep van RAVON gaat de tweede zaterdag
ergens in Friesland een watertje onderzoeken op alle beestjes die
erin te vinden zijn. 
 
U kunt ook nog een verslag lezen van de vogelwerkgroep die al
meer dan dertig jaar het aantal Roeken telt dat in en rond
Drachten voorkomt.
 
Meerdere leden hebben door het mooie weer van een aantal
weken geleden weer opvallende waarnemingen gedaan en willen
dat graag met u delen. Als u graag wilt dat in de volgende
Wetterklaver ook uw waarnemingen komen geeft die dan door
aan onze redacteur. Bij het bezoeken van één (of meerdere) van
onze activiteiten kan het zo maar gebeuren dat ook u een bij
zondere waarneming doet. 
 
Wens ik u bij deze nog een mooie zomer toe met veel waarne
mingen. Maar bovenal geldt geniet van de natuur om u heen.
 
Groet Siemen.
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  2019 2018

Kolonie Eikesingel 7 10

Reidingpark/Berglaan 238 230

Ureterpvallaat en Ropta, Unia en Donia 67 61

Totaal 312 301

Roekentelling Drachten op
6 april 2019
 
Zaterdag 6 april zijn de roekenkolonies in Drachten weer geteld.
Het was voor de 27'e keer.
 
Het weer was prima en de roeken waren zeer luidruchtig. Op
drie plaatsen zijn kolonies bezocht en de nesten geteld. Bij
Ureterpvallaat is de kolonie wat verbrokkeld met kleine groepjes
in de omgeving aan de Ropta en Unia. In totaal zijn er 312 nesten
geteld Dat zijn er 11 meer dan in 2018.
 
In de Sovon nieuwsbrief van maart 2019 wordt de roekenstand 
in 2018 in Nederland redelijk stabiel genoemd.In Limburg en
Groningen is wel sprake van achteruitgang ( resp. 10 en 8 pro
cent). In Friesland nam de stand jarenlang gestaag toe, maar in
2018 bleef de stand gelijk.
 
De gegevens zijn nog voorlopig omdat nog niet alle tellingen
binnen zijn.
Landelijk moeten er nog 140 kolonies doorgegeven worden. 
Opmerkelijk blijft dat de roek in Zeeland en de Waddeneilanden
niet voorkomt.
 
Tot slot nog even de resultaten van onze eigen telling in Drach
ten.

 
 
Volgend jaar maar weer kijken hoe de roeken het dan hebben
gedaan.
 
Hotze Simonides.
 
Roekentelling Buitenpost
 
Deze keer dacht ik: misschien kan ik eenvoudig een steentje
bijdragen in verband met de roekentelling.
 
In Buitenpost verblijven al jaren steeds kleine aantallen roeken.
Dan ’s zitten ze bij het kerkhof aan de Kuipersweg, dan weer in
hoge essen aan het einde van de Buitenpostervaart. Dit jaar
nestelen er vijf paren in één Es aan de oostkant van de Mariakerk,
Amersfoortcoördinaten: 205.609 – 585.315.
 
Gertie Papenburg.

  2019 2018

Bebouwde kom, Mantgum. 80 95

It Bosk, Mantgum.  17 27

Hegedyk, Mantgum. 21 18

Kerkhof, Skillaerd. 51 41

Broektille.  41 57

Totaal 210 231

 
Roekentelling Mantgum en Omgeving
 

 
 
Ten opzichte van 2018 is er een daling in aantallen op de
meeste locaties behalve op de Hegedyk en Skillaerd.
 
David Scarse

Jonge roek, Mantgum                               Foto: David Scarse
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Roomvleklieveheersbeestje.              Foto: Ada van Binsbergen

Iepenridderwants                            Foto: Ada van Binsbergen

Waarnemingen
 
Waarnemingen Meindert Swart:
17 en 23-03-2019. Een man Appelvink op de container met
zonnebloempitten in   onze achtertuin.
24-04-2019.   Een Braamsluiper zingt in onze achtertuin en 's
avonds om 19.30 vliegen boven ons huis 4 Regenwulpen al 
roepend over naar het Noord-Oosten.
26-04-2019.  De Koekoek is terug in De Wilgen. Hij wekte ons
om 06.10 uur.

Waarneminmgen Hotze Simonides:
14-03-2019. Zaagbekken (4 ex.) in beschutte waterpartij achter
de Sydwende, Drachten. Zochten beschutting tegen de storm.
21-03-2019.   Nonnetje, Smient (paartje) Bûtendiken, De Wilgen.
23-03-2019.   Dodaars (balsend) ijsbaan Beetsterzwaag.
26-03-2019.   Roerdomp (hoempend) slobeenden, tafeleenden,
watersnip, grutto (1ex.) Kraanlanden, de Veenhoop.
29-03-2019.   Groene specht (2ex.) Lauwswold, Beetsterzwaag.
11-04-2019.   Holenduif (paartje) bij nestholte, Beetsterzwaag.
13-04-2019.   Dodaars (2 paartjes) ijsbaan, Beetsterzwaag.
                       Tjiftjaf, Drachtsterbos, Drachten.                                        
 

Waarnemmingen David Scarse:
18-02-2019.  Blinde bij (v), kegelbijvlieg (m), 7-stippelig lieve
heersbeestje en kleine vos.
23-02-2019.  Citroentje (m).
26-02-2019.  Steenhommel,  2 ex. gehakelde aurelia.
22-03-2019.  Boom-, aard- en steenhommel.
27-03-2019.  Akker- en steenhommel, sachembij (m), en zilveren
boomkussen (slijmzwam).
31-03-2019.  Roze metselbij, blinde bij, kegelbijvlieg, aard- en
akkerhommel, sachembij, vosje, duitse wesp en glimmerinkt
zwam.
04-04-2019.  Zwartkop.
06-04-2019.  Glimmerinktzwam, Jorwert.
07-04-2019.  Groene schildwants, steen- en boomhommel, sa
chembij, dagpauwoog. Mantgum.
                    Kluut,grutto, kievit, slob-,berg- en wilde eend,
scholekster. Skrins.
                    Grutto, tureluur, berg- en wilde eend, kievit, kluut,
bontebekplevier, koet. Skrok.
08-04-2019.   Bruine bundelzwam.
15-04-2019. Citroentje, eerste oranjetip en boomblauwtje en
klein gearderd witje (2x m, 1x v.).
Alle waarnemingen Mantgum, tenzij anders vermeld.

Waarnemingen Ada van Binsbergen:
25-02-2019   7-stippelig lieveheersbeestje, 11-stippelig lieve
heersbeestje
26-02-2019   Kleine Vos, viervleklieveheersbeestje
19-03-2019   Citroenvlinder
22-03-2019   Dagpauwoog (in van Thalenpark)
29-03-2019   Groene schildwants

30-03-2019   Roomvleklieveheersbeestje
27-03-2019   Schapenzuringwants
29-03-2019   Iepenridderwants (zeer zeldzaam)
19-04-2019   Kleine vuurvlinder (naast onze tuin)
22-04-2019   Bont zandoogje (langs Noorderhogeweg)
24-04-2019   Boomblauwtje.
Allen in onze achtertuin, tenzij anders vermeld.

 

Citroenvlinder.           Foto: Ada van Binsbergen
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 Activitei
tenpro
gramma
KNNV afde
ling Fryslân,

juni 2019 tot januari 2020 
 
JUNI
Zaterdag 15 juni. IWG Easterskar. We maken een wandeling
door het gebied op zoek naar mooie insecten waarnemingen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein op de kruising van de
Skarweg met de Bisschopsweg.  Contact: Siemen Rienstra
0512-521496
Vrijdag 21 juni. PWG - Staat deze plant er nog?
13.00 uur. De Hege Gerzen (Oudemirdum)
Doelsoort: Gevlekte orchis
Contact:  Teddy Dolstra e-mail tdolstra@xs4all.nl
Onder voorbehoud een Algemene natuurwandeling Merskerhei
de.
 
JULI
Zaterdag 20 juli. IWG Hamstermieden. We maken een wande
ling door het gebied op zoek naar mooie insecten waarnemingen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein
(Margrietkanaal), ingang Speuldersbos.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
 
 
AUGUSTUS
Zaterdag 10 augustus. IWG Schaopedobbe. We maken een
wandeling door het gebied op zoek naar mooie insecten waar
nemingen.
Aanvang: 10:30 uur bij een ingang van het terrein, een klein
zijweggetje van de Kloosterweg.      Contact: Siemen Rienstra
0512-521496
Vrijdag 30 augustus. IWG Nationale nachtvlindernacht o.l.v.
Hans Bijl op de Merskerheide. Met behulp van een wit laken en
speciale lamp proberen we de nachtvlinders te lokken.
Aanvang: 20:00 uur bij de ingang van het terrein aan de Mersken.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door!
 
SEPTEMBER
Vrijdag 6 september. PWG -  Inventarisatie Merskerheide.
13.00 uur. Ingang Merskerheide.
Contact:  Teddy Dolstra e-mail tdolstra@xs4all.nl

 
Zaterdag 21 september. IWG Blesdijkerheide. We maken een
wandeling door het gebied op zoek naar mooie insecten waar
nemingen.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Friese Veldweg.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496
Onder voorbehoud Algemene natuurwandeling Hemrikerskar
ren. Hans Bijl 
 
OKTOBER
Zaterdag 19 Oktober. Een gespecialiseerde wasplaten padden
stoelenexcursie in het wasplaten reservaat onder Rotstergaast.
Leiding van Jan van der Heide en of Jan van der Woude. Deze
excursie is aangevraagd bij Staatsbosbeheer. Deelname (maxi
maal 12 personen) is alleen mogelijk na aanmelding.
Contact: David Scarse tel. 058-250 14 79.
Zaterdag 12 oktober. VWG Tocht vanaf Friesland Buitendijks
naar Harlingen eventueel excursie Friesland Buitendijks. Na een
wandeling gaan we met de auto richting Zwarte Haan naar
Harlingen waarbij we zo nu en dan stoppen om over de zeedijk
te turen of gluren naar vogels.
Aanvang: 10:00 uur parkeerterrein op het einde van “’t Bûten
dykswechy”.
Contact: Meindert Swart 0512-515932 of Hotze Simonides tel.
0512-514382.
 
NOVEMBER
Dinsdag 5 november.  Lezing 'Hoe gaat het met de leeplaar in
Nederland?' door Petra de Goeij, bioloog bij zowel het NIOZ als
de RUG en tevens bestuurslid van de Werkgroep Lepelaar, neemt
deel aan het onderzoek naar de Lepelaars in het Waddengebied.
Aanvang 19:00. Lezing van 19:30 tot 21:30 in de activiteitenruim
te van de bibliotheek Drachten,  Museumplein 1 te Drachten )
van 19.30 - 21.30 uur.
Contact; Meindert Swart tel. 0512-515932.
 
 
DECEMBER
Zondag 8 december. VWG. Vogelexcursie, met speciale aan
dacht voor ganzen en eenden richting De Deelen. Denk om
warme kleding en waterdicht schoeisel!
Aanvang: 09.00 uur. Parkeren achter de Lawei, Kiryat Onoplein
Drachten.
Opgave bij Hotze Simonides tel.0512-514382. Max. 12 deelne
mers.
 
2020
 
Donderdag 2 januari 2020. PWG - Eindejaars plantenjacht 2019.
13.00 uur. Nog nader te bepalen locatie.
Contact:  Teddy Dolstra e-mail tdolstra@xs4all.nl
 
Zondag 5 Januari 2020 Nieuwjaarswandeling
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KNNV Visinventarisatie / excursie 11 mei 2019
 
Op zaterdag 11 mei 2019 heeft KNNV afdeling Friesland een Visdag gehouden. Deze visseninventarisatie/excursie werd uitgevoerd
in samenwerking met de Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland (WVOF). Doel van deze dag was om middels een zogeheten 'R
AVON-schepnet', zoveel mogelijk soorten vissen en andere waterorganismen te vangen. Het geheel was onder leiding van Teddy
Dolstra.
 
De dag begon op de carpoolplaats bij Wirdum. Nadat een zevental deelnemers zich hier hadden verzameld om 10.00 uur, werd na
enige uitleg begonnen met het bevissen van meerdere waterpartijen rond deze carpoolplaats. Door de mogelijk vrij recente herin
richting van de directe omgeving en het mogelijk niet volwaardig in open verbinding staan met de watergangen in de aansluiten
de polder, bleef het aantal gevangen vissoorten hier beperkt tot drie soorten, namelijk driedoornige stekelbaars, tiendoornige
stekelbaars en de baars. Daarnaast werd divers ander onderwaterleven boven water gehaald, waaronder platte waterwantsen,
bootsmannetjes, schaatsenrijders, jufferlarven, larve van de gewone oeverlibel en o.a. een waterkever uit het geslacht Haliplus.
 
Vlak naast de carpoolplaats zat een meerkoet te broeden en in de omgeving konden we genieten van de roepende bastaardkikkers
en meerkikkers, waarvan ook enkele exemplaren werden gevangen.
 
Hierna is het gezelschap richting De Mûzel bij Friens gereden, alwaar in De Mûzel en meerdere zijslootjes werd gevist. Dit water
liet al snel een andere soortensamenstelling zien. Er werden tientallen bittervoorns gevangen, waarvan ook een deel in paaikleed
en vrouwtjes met goed zichtbare legbuis. Bittervoorn is voor de voortplanting gebonden aan de zwanenmossels, waar het vrouwtje
met haar legbuis de eitjes in legt! Ook werden hier andere vissoorten gevangen, zoals zeelt, kleine modderkruiper, riviergrondel,
rietvoorn, blankvoorn en snoek. Daarnaast werden hier ook meerkikkers, bastaardkikkers en kleine watersalamanders gevangen.
Ander gevangen waterleven dat boven water kwam, bestond o.a. uit soorten als posthoornslak, gewone poelslak, larven van wa
terjuffers, haften en de libel platbuik, platte waterwants en de geelgerande waterroofkever die luistert naar de naam Tuimelaar.
 
Ondertussen kregen we meerdere voorbijgangers dusdanig geïnteresseerd, dat we deze mensen ook tekst en uitleg konden geven
over wat we deden en vingen. En uiteraard hebben we de KNNV gepromoot met zichtbare vlaggen en het uitreiken van folderma
teriaal.
 
De derde locatie waar we ons geluk gingen beproeven was gelegen in de polder nabij Fûns en Hesens. Hier lieten de weidevogels
zich veelvuldig horen in de omgeving. Vooral de Grutto was hier veelvuldig aanwezig. Tussendoor lieten bastaardkikkers en
meerkikkers ook regelmatig van zich horen. Op deze vislocatie hadden we een variatie aan watersystemen en waterpeilen, doordat
de verschillende watergangen van elkaar gescheiden waren of door het aanwezige gemaal, of doordat er een dam tussen gelegen
was wat de watersystemen elkaar scheidde. Dit geheel gaf per watersysteem een ander beeld van wat er gevangen werd. Er werden
diverse exemplaren van de kleine modderkruiper gevangen, maar ook het aantal baarzen was hoger dan wat we vingen op de
eerdere locaties. Meest verrassend hier was misschien nog wel de vangst van tientallen brakwatersteurgarnalen, een soort die je
hier niet zo snel zou verwachten, omdat deze locatie niet heel dicht bij de Waddenzee gelegen is. Klaarblijkelijk zit er toch enige
zoute kwel in de wateren hier, waardoor de soort zich hier kan handhaven.
 
De dag werd afgesloten met een inmiddels wegens andere verplichtingen redelijk afgeslankt aantal deelnemers, locatiebezoek aan
de wateren bij de carpoolplaats te Marsum. Een tweetal hengelvissers van de WVOF hebben hier een aantal uren doorgebracht om
zo aan het einde van deze visdag de deelnemers de grotere maatvoeringen van met name de 'witvissen' te laten zien. De mannen
hadden ruim 100 kolbleien gevangen bij de sluis in de Ingelumer Feart. Daarnaast hadden ze nog meerdere brasems gevangen
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KNNV Planteninventarisatie De Drait
 
Vrijdagavond 17 mei 2019 heeft de plantenwerkgroep van onze afdeling een inventarisatie uitgevoerd langs De Drait / Morra. De
laatste keer dat hier was geïnventariseerd dateert al weer uit 2012. Destijds werden een aantal vakken meerdere keren per jaar
gemonitoord, doch in 2019 hebben we er voor gekozen om er een algehele inventarisatie van te maken, deels omdat niet meer
bekend is waar de vlakken precies lagen.
 
Een viertal deelnemers verzamelden zich aan het einde van deze niet geheel regenloze dag bij het terrein wat geïnventariseerd
zou worden. Onder het genot van een roepende koekoek op de achtergrond en kwakende bastaardkikkers verderop, mocht het de
deelnemers niet deren dat het toch soms een klein beetje miezerde. Insecten die werden waargenomen, waren minder gelukkig
met het vochtige weer van eerder op de dag. Zo werden onder andere nog een Viervlek (libel), tientallen Variabele waterjuffers en
tientallen, zo niet honderden Riethaantjes (kevers) waargenomen.
 
Gedurende zo´n 2,5 uur kwamen er bij deze inventarisatie 235 records tot stand van in totaal 116 verschillende soorten planten.
In vergelijk met 2012, zijn dit er zo´n 10 soorten meer. Echter er zijn ook een aantal duidelijke verschillen te zien in de lijsten. Dit
zal zeker te maken hebben met de vegetatieve ontwikkeling van het terrein. Door verbossing zijn soorten als Grote ratelaar en
Geelgroene zegge vrijwel geheel verdwenen, maar ook andere pioniersoorten hebben het mogelijk moeilijk gekregen. Verrassend
was het aantreffen van Weidehavikskruid op een zandig terreintje. Aannemelijk is dat de soort niet gebiedseigen is, maar lijkt hier
wel stand te houden.
 
In de oeverzones van de verschillende wateren werden verrassend veel exemplaren aangetroffen van de hybride Equisetum X lito
rale. Dit is de kruising tussen Heermoes en Holpijp. Heermoes troffen we wel aan tijdens de inventarisatie, maar de Holpijp hebben
we niet aangetroffen. Een derde paardenstaart die we aantroffen was de Lidrus. De oeverzones werden verder gekenmerkt door
soorten als Riet, Grote lisdodde en Moerasspirea.
 
Iets wat verrassend was op deze locatie is de aanwezigheid van Ruwe bies. Te meer verrassend, omdat deze soort bekent staat als
een indicator van zoute kwel. Klaarblijkelijk is de soort hier standvastig, want de soort komt ook voor in de lijsten uit 2012.

waarvan de grootste ruim 50 centimeter was en meerdere van deze dieren vertoonden reeds paaiuitslag op de kop. Binnenkort
kunnen we dus weer volop paaiende brasems verwachten in de rietkragen bij de verschillende wateren! Voorts hadden de mannen
nog een mooie riet-/ruisvoorn, meerdere blankvoorns en als meest bijzondere een hybride tussen kolblei en blankvoorn.
 
Tot slot is er nog even gevist met het schepnet, maar doordat de watergangen hier ook recentelijk ge- of vergraven zijn, is hier ook
weinig dekking aanwezig. Dit leverde echter toch nog enkele exemplaren op van zeelt, tiendoornige stekelbaars en meerkikker.
Rond 16.00 uur gingen ook de laatste deelnemers huiswaarts.
 
We mogen terugkijken op een veelzijdige visdag, waarbij er 12 vissoorten boven water gekomen zijn en tevens een drietal soorten
amfibieën en diverse andere waterorganismen. Alle waarnemingen die op naam gebracht konden worden, zijn tevens gedocumen
teerd in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) en als zodanig beschikbaar voor diverse ecologische onderzoeksdoeleinden.
 
Teddy Dolstra
 

4 soorten paardenbloemen. Op zoek naar planten.
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Inventarisatie De Sanding 2019.
 
Tweemaal zijn we weer op pad geweest om de broedvogelstand in kaart te brengen.
 
De omstandigheden warem beide keren prima. Wel was het de eerste maal 14 april erg koud met temperaturen iets onder nul .
De tweede keer op 18 mei waren de weersomstandig heden ideaal . Geen wind,prima temperatuur en heel licht bewolkt. De vogels
waren actief en zongen volop. Het gebied wordt wel steeds meer begroeid en dit betekent dat in de afgelopen paar jaar het aantal
rietvogels steeds verder achteruit loopt. Dit jaar zelfs zo sterk dat we tijdens onze 2 bezoeken geen rietvogels meer konden inte
kenen. Dus geen rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, bosrietzangers, sprinkhaanzangers of blauwborsten meer. Jaren gele
den telden we soms wel 7 of 8 paar kleine karekieten om maar een voorbeeld te noemen.

Het aantal struweel en bosvogels doen het nog wel steeds goed en daarom blijft het een plezier om het gebied te bezoeken.
 
Dan nu de resultaten.
 
Zwartkop (10) Tjiftjaf (6). Winterkoning (4). Merel. (3). Koolmees. (3). Grasmus. (2). Fitis (5). Koekoek. (2). Houtduif. (2). Wilde eend
met jongen. Roodborst. (1). Tuinfluiter. (1) Fazant. (1). Fuut. (1). Gaai. (1)
Waargenomen in het gebied de buizerd en de zwarte kraai.
 
Tot slot nog een leuke "bijvangst". Wij vonden een aantal planten van het Barbarakruid, te danken aan de deskundigheid van Els.
Het groeide op de plek waar vorig jaar de theatertent stond van de voorstelling Finestra Aperta.
Volgend jaar bij de inventarisatie  afwachten of het er nog staat.

Hotze Simonides.
 

 
Diverse soorten die verder missen in de lijst van 2019 ten opzichte van de lijsten van 2012, betreffen deels soorten die wat later in
het jaar beter herkenbaar zijn. Zo werden niet of niet met zekerheid soorten in 2019 gemist als de Kleine lisdodde, de hybride
Kleine X Grote lisdodde, Grote kattenstaart, Veerdelig tandzaad, maar ook juist in het segment van de meer pioniersvegetatie
ontbreken soorten als Pilzegge, Hazenzegge en Tormentil.
 
We gaan als werkgroep er naar streven dit terrein 1x in de 3 á 5 jaar te monitoren. Hopelijk kunnen we uiteindelijk een nog
completere lijst aan soorten krijgen en wie weet komen er nog meer botanische juweeltjes aan het licht naar mate de successie
van het terrein vordert.
 
Teddy Dolstra.

Hybride heermoes x holpijp.             Alle foto's Teddy Dijkstra
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Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

tel.0512-515932

Jet Verhoef

Kwartelstraat 34, 8446 HW Heerenveen

tel. 0513-625428

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:

Els Houwink

ehouwink@planet.nl

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

 

Contributie en lidmaatschap: Leden €28,50; huisgenootleden: €10,- ; Jeugdleden (t/m 25j.) €12,50 per jaar. IBAN: NL02ING
B0002267068 ten name van KNNV afd. Fryslân. Het lidmaatschap kan ieder moment ingaan; opzeggingen dienen voor 1 november
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
 

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.nl/fryslan
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Rups van de ringelrups.                Foto: David Scarse

Tienstippelig lieveheersbeestje.    Foto Ada van Binsbergen

Uitsluiping libelle.    Foto Ada van Binsbergen

Smaragdlibel.    Foto Ada van Binsbergen Langsprietmot.    Foto Ada van Binsbergen

Insectenexcursie 25 mei 2019
 
Met 6 mensen zijn we op pad gegaan in De Deelen. Het was eerst nog wat bewolkt, wat mooie foto's opleverde van de libellen de
we zagen. Ze bleven nu mooi stil zitten. We hebben heel veel mooie waarnemingen gedaan, waaronder het Tienstippelig lieve
heersbeestje, de Viervlek, de Smaragdlibel, de Oeverlibel, de Roodoogjuffer, diverse rupsen en torren.
Later kwam de zon door en werden we verrast met een wolk van viervlekken. Ook een kikkerconcert werd gehoord. Een zeer ge
slaagde excursie.
 
Ada van Binsbergen
 

Grasworteluil.           Foto: David Scarse
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Grutto's, Skrok.                          Foto: David Scarse

Bladpootwants.           Foto: David Scarse


