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Rood bekermos

Waarneming
Op 29 juli 2019 zag Mirjam Frieswijk een pyjamaschildwants,
Graphosoma lineatum, op een peterseliescherm in haar krui
dentuin.

rups van Psi-uil - Acronicta psi

Pyjamaschildwants Graphosoma lineatum op melkeppe.
Foto: © David Scarse
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Voorwoord Hete Zomer
Hallo lieve mensen,
Daar zijn we weer na een lange hete zomer. En heet is het ge
weest. Maar nu jullie deze editie van de Wetterklaver weer voor
jullie hebben liggen staan we inmiddels aan het begin van de
herfst. Zelf ben ik de zomer goed doorgekomen al zijn er wel
wat wandelingen bij ingeschoten door de hitte. Helaas kwamen
de afkoelende regenbuien tot tweemaal toe op de zaterdag dat
we ook een excursie van de insectenwerkgroep op het program
ma hadden staan. De eerste is volledig afgelast, maar bij de
tweede stonden toch twee personen bij de ingang van de
"Hamstermieden". Met zijn drieën hebben we een rondje gelopen
langs Nederlands oudste berkenboom en verderop het Heksen
kruid. Weinig insecten waarnemingen.
In deze Wetterklaver kunnen jullie een aantal verslagen van
excursies lezen die wel doorgang hebben gevonden.
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Maar nu de herfst zijn aanvang maakt zijn we in het bestuur al
weer bezig om een programma voor volgend jaar samen te
stellen. En het daarbij wel eens lastig is om het interessant te
houden en niet via kopiëren en datums aanpassen in herhaling
te vallen. Afwachten en nu maar genieten van de verhalen in
deze Wetterklaver.
Siemen
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Planteninventarisatie De
Hege Gerzen, Oudemirdum.
Vrijdagmiddag 21 juni 2019, het weer leek goed te worden. Een
paar kleine buitjes die op buienradar te zien waren trokken
verder de provincie in, dus die mochten de pret niet meer
drukken. Vol goede moed gingen de deelnemers op weg richting
de verzamelplaats, het parkeerterrein van het recreatiegebied
De Hege Gerzen. Echter, onderweg werd plots het vertrouwen
op een droge inventarisatie nog even danig op de proef gesteld
door boven het IJsselmeer nieuw ontstane buien. Al snel werd
duidelijk dat deze ook slechts de deelnemers die onderweg
waren, aan het plagen waren. Bij aankomst scheen de zon weer
volop en was er verder geen regen meer in het verschiet.
Uiteindelijk verzamelden een viertal gedreven deelnemers zich
op het parkeerterrein van De Hege Gerzen te Oudemirdum.
Aanvankelijke doel van deze inventarisatie was aansluiten bij
het FLORON project ‘Staat deze plant er nog?’ Als doelsoort voor
het kilometerhok 165-538, waarbinnen De Hege Gerzen gelegen
zijn, was de Gevlekte rietorchis. Deze orchidee was voor ongeveer
10 jaar terug hier voor het laatste gemeld. Een actualisatie was
hier vanuit FLORON dus gewenst en daar wilden we als KNNV
Plantenwerkgroep invulling aan geven, ware het niet dat
werkgroepcoördinator Teddy Dolstra ongeveer 2 weken voor
deze dag via Verspreidingsatlas.nl het bericht ontving dat de
soort ‘recent’ voor het kilometerhok weer was gemeld. In
overleg met de Boswachter Inventarisatie en monitoring van
Natuurmonumenten is besloten deze activiteit op deze locatie
toch door te laten gaan en met succes!
Nadat we kompleet waren, zijn we eerst richting het recreatie
terrein van De Hege Gerzen gegaan. Hier werden diverse alge
mene soorten planten aangetroffen, maar zodra we meer aan de
randen kwamen werd de diversiteit groter. Op het recreatieter
rein werden in ongeveer 1 uur en 3 kwartier ruim 100 soorten
planten genoteerd. Een aantal hiervan betroffen echte ‘zandbak
soorten’, zoals de Zandzegge en Zilverhaver. Langs de oever van
het IJsselmeer staan veel ruigtekruiden, zoals Riet en Grote
brandnetel. Maar daartussen staan ook zeldzamere soorten,
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waaronder de Moerasmelkdistel en Grote engelwortel. Er is een
kleine strekdam aanwezig. Hier werden de deelnemers blij
verrast door de aanwezigheid van een mooie populatie Wond
klaver. Ook troffen de deelnemers hier diverse exemplaren aan
van de Brede wespenorchis. Beide soorten waren nog niet eerder
gedocumenteerd voor dit kilometerhok. Ietwat verrassend ge
noeg waren er in het water geen Fonteinkruiden waarneembaar
vanaf de oever.
Na de oeverzone werd het klif ter plaatse nader bekeken. De
Kruisdistel was hier aanwezig in de minder gerecreëerde delen
van dit recreatieoord. Maar hier vonden de deelnemers mis
schien wel de mooiste vondst van de dag, namelijk de Gestreep
te klaver! Dit is een uiterst zeldzame soort in Friesland en wordt
gerekend tot de ‘kleine klavertjes’. Een soort die door verruiging
snel het veld moet ruimen in de vegetaties. Echter, hier lijkt de
soort zich goed stand te kunnen houden doordat de vegetatie
regelmatig als gazon gemaaid wordt. Landelijk komt de Ge
streepte klaver voornamelijk voor in het stroomgebied van de
Maas en in de duinen langs de Noordzee. De landelijke trend
voor de soort is een achteruitgang van 25 tot 50%. Voor Friesland
lijkt dit nog dramatischer, want de soort is ooit na 1950 in 7
uurhokken (5x5 kilometer) aangetroffen, waarvan na 2010 er
nog 2 uurhokken over zijn!

Gestreepte klaver

Na een succesvolle rondgang op De Hege Gerzen, verplaatsten
de deelnemers zich richting het Oudemirdumerklif. Langs en op
een tuinwal die zich langs het voetpad naar het uitkijkpunt
bevindt, groeien diverse soorten afkomstig van doelbewust in
zaaien. Hieronder bevonden zich soorten als de Korenbloem,
Grote klaproos en Gele kamille. Opvallend hier was dat de
Tuinzuring, een ouderwetse bladgroente, zich inmiddels had
gevestigd in het aangrenzende grasland.
Op het Oudemirdumerklif zelf konden de deelnemers al spoedig
weer genieten van de vele Kruisdistels, maar verspreid stonden
de Knikkende distels ook mooi in bloei. De Knikkende distel is
in Friesland ook een zeldzame soort die zich qua verspreiding
voornamelijk beperkt tot Gaasterland. Landelijk gezien is het
ook een echte rivierengebied- en duinsoort die helaas ook ach
teruit gaat in zijn verspreiding. De groeiplaatsen op de kliffen
van Friesland sluiten mooi aan bij de landelijke verspreiding.
In de lagere delen aan de voet van het Oudemirdumerklif werden
diverse nieuwe soorten aan de lijst van waarnemingen toege
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voegd. In een klein ‘haventje’ konden toch een paar soorten
Fonteinkruiden worden genoteerd. Weldra kwamen de deelne
mers ook op ‘de’ groeiplaats van de doelsoort van de dag, de
Gevlekte rietorchis! Vele honderden Rietorchissen (ongevlekte
planten) en Gevlekte rietorchissen groeien hier onderaan het
klif. Veel planten waren inmiddels op hun retour, maar nog
steeds goed herkenbaar.
In voorgaande inventarisaties voor Natuurmonumenten zijn op
deze locatie ook Vleeskleurige orchissen gedocumenteerd door
inventarisatievrijwilligers. Echter, in een naderhand gevoerde
discussie met één van de provinciale validators planten bij o.a.
Verspreidingsatlas.nl, kwam naar voren dat volgens deze de
Vleeskleurige orchis niet op deze locatie voorkomt, maar dat we
moeten spreken van variatie binnen de Rietorchissen. Dit zal
vooralsnog discutabel blijven, al leert nader onderzoek/vergelijk
met foto’s en beschrijvingen op internet, dat de planten die
worden aangemerkt door meerdere waarnemers door de jaren
heen, dat we zeer wel mogelijk hier te maken hebben met de
hybride tussen de Vleeskleurige orchis en de Rietorchis of ge
woon a-typische Rietorchissen. De bloemen zijn meer het model
van de Vleeskleurige orchis, maar het ongevlekte blad is veel te
kort voor de Vleeskleurige orchis, maar de bladeren hebben wel
deels het kenmerkende ‘kapje’ van de Vleeskleurige orchis.
Daarmee kunnen we voor alsnog de hybride Dactylorhiza incar
nata × praetermissa niet uitsluiten en zal nog eens een nadere
beoordeling in het veld gewenst zijn.
Tussen al dit orchideeën geweld door werden er ook nog diverse
andere soorten gedocumenteerd, waaronder Pijptorkruid, Kat
tendoorn, Muizenoor, Kraailook en Liggende klaver.
Op de terugweg richting de auto’s werd nog een dobbe in een
grasland aangedaan. Hier groeiden onder andere soorten als
Goudzuring, Grote waterweegbree en Stijve waterranonkel.
Zonder dat de deelnemers er erg in hadden, werd de inventari
satie ruim 4 uur later afgesloten onder het genot van roepende
kwartels in de nabij gelegen akkers. Uiteindelijk zijn er bijna
300 records gemaakt van ruim 160 plantensoorten. Verrassend
genoeg waren hiervan ruim 30 soorten nooit eerder gedocumen
teerd in kilometerhok 165-538. De deelnemers mogen hiermee
dus terugkijken op een succesvolle inventarisatie met verspreid
interessante waarnemingen van niet alledaagse soorten.

Vleeskleurige orchis

Foto: © Teddy Dolstra

Teddy Dolstra

Kaartje van waarnemmingspunten
Welke plant hebben wij hier?
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Foto: © Teddy Dolstra
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Activiteiten oktober 2019
tot januari 2020
OKTOBER
Zaterdag 12 oktober 2019. VWG Tocht vanaf Friesland Buiten
dijks 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.
Zaterdag 19 Oktober 2019. Een gespecialiseerde wasplaten
paddenstoelen excursie 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 (maximaal 12 personen) is alleen mogelijk na aanmel
ding.
Contact: David Scarse tel. 058-250 14 79.
NOVEMBER
Dinsdag 5 november 2019. 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 Wadden
gebied.
Aanvang 19:00 uur. Lezing van 19:30 tot 21:30 in de activiteiten
ruimte van de bibliotheek Drachten, Museumplein 1 te Drach
ten van 19.30 - 21.30 uur.
Contact; Meindert Swart tel. 0512-515932.

Bloem en vrucht van waternavel

Foto: © Teddy Dolstra

DECEMBER
Zondag 8 december 2019. VWG. Vogelexcursie, met speciale
aandacht 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. PlantenWerkGroep - Eindejaarsplan
tenjacht 2019.
13.00 uur. Nog nader te bepalen locatie.
Contact: Teddy Dolstra e-mail tdolstra@xs4all.nl
Zondag 5 Januari 2020 Nieuwjaarswandeling. (zie verder in de
Wetterklaver)
Struikheide en kraaiheide
6

Foto: © Teddy Dolstra

KNNV Afdeling Fryslân

Op plantenjacht

Foto: © Teddy Dijkstra

KNNV Planteninventarisa
tie Merskenheide 2019
Meerdere malen per jaar voert de KNNV Plantenwerkgroep van
de Afdeling Friesland een planteninventarisatie uit op verschil
lende locaties in de provincie. Deels sluiten deze inventarisaties
aan bij de verschillende projecten van de landelijke vereniging
FLORON, maar deels betreffen het ook terreinen waar de afdeling
zelf ook reeds menigmaal op eigen initiatief van de Plantenwerk
groep in het verleden is geïnventariseerd. Zo heeft de Planten
werkgroep een herhaling van de inventarisaties die voor het
laatst in 2015 zijn uitgevoerd. Op 6 september 2019 kwamen een
7 tal plantenliefhebbers, leden en niet leden, tezamen bij de
ingang van de Merskenheide nabij Ureterp. Rond 13.00 uur
troffen de deelnemers elkaar. We hadden mooi weer in het
vooruitzicht om te kunnen inventariseren, maar wel met in de
loop van de middag ook serieuse kans op een regenbui. Na een
hartelijk ontvangst zijn de deelnemers meteen achter de toe
gangspaal begonnen te inventariseren.

Het eerste deel van de inventarisatie bevond zich vanaf het
toegangshek langs het bospad tot aan het begin van de heide en
natte laagte. Hier kwamen diverse soorten bomen op het lijstje,
maar ook soorten die betreding kunnen verdragen die op het
bospad groeien. Vaak betreffen dit algemene soorten als witte
klaver, straatgras, grote weegbree en gewoon varkensgras. Langs
het pad net in het bos troffen we meerdere goed te onderscheiden
soorten bramen aan. De meest makkelijk te herkennen soort
hier was nog wel de zoete haarbraam (Rubus gratus). Dit is een
soort die behoorlijk fors en redelijk rechtop kan groeien. Heeft
relatief grote vijftallige turiobladeren, een groene hoofdstengel
en relatief weinig doornen op de hoofdstengel. En wat vooral
een mooie bijkomstigheid is dat deze soort relatief grote
vruchten kan dragen. Minder gecharmeerd waren de deelne
mers van de kleine populatie Japanse duizendknoop die een
stukje verderop langs het pad stonden.
Vervolgens werd er een slag gemaakt door de ‘natte’ laagte.
Helaas door het droge weer van de afgelopen 2 zomers, stond
deze laagte nu volledig droog. In het lijstje uit 2015 worden voor
dit stuk onder andere soorten als witte snavelbies, zwarte zegge
en veenpluis vermeld. Deze soorten zijn in 2019 niet door de
deelnemers waargenomen. Het zelfde geldt voor de soorten
dubbelloof en bruine snavelbies. Wel massaal, doch pleksgewijs
was de kleine zonnedauw en de gewone waternavel hier te
vinden. De gewone waternavel stond zelfs nog te bloeien. Een
mooie vondst was een kleine groeiplaats van de moeraswolfs
klauw, een echte pionier van open iets wat droog vallende, doch
natte gronden. Voorts werden in deze laagte diverse karakteris
tieke soorten gevonden, zoals zomprus, knolrus, waterpeper en
slanke waterbies. In de kantlijn werden hier nog enkele juvenie
le bruine kikkers waargenomen. Ondertussen dat de deelnemers
verder gaan met speuren naar planten, laten 2 raven van zich
horen boven de bossen en heide. Van deze niet alledaagse soort
vogel konden de deelnemers goed genieten.

In 2015 werden 2 kleine specifieke stukken geïnventariseerd.
Het ene stuk was de laagte vooraan het heideterrein. Vaak staat
hier een laagje water met diverse vochtminnende plantensoor
ten, zoals zomprus, kleine zonnedauw en gewone waternavel.
Het tweede stuk lag destijds een stukje verderop op de hogere
droge heide, waar struikheide, pijpenstrootje en kraaiheide
meer domineren. Op deze 2 locaties tezamen werden in 2015
een 35 tal plantensoorten aangetroffen. Hiervoor werden er
destijds een drietal locatiebezoeken verspreid door het jaar heen
uitgevoerd. Voordeel hiervan was dat vroege soorten zo mogelijk
ook meegenomen werden.
In 2019 is er voor gekozen om een eenmalig bezoek later in het
groeiseizoen te brengen aan de Merskenheide. Omdat de inven
tarisaties uit het verleden een redelijk beperkt aantal soorten
opleverden, is er nu voor gekozen om een groter gebied mee te
nemen in de inventarisatie, maar waarbinnen zeer zeker ook de
deelgebiedjes uit 2015 deel van uitmaken. Het zal een herhaling
worden van 1 keer in de 3 à 5 jaar om de vinger aan de pols te
houden qua ontwikkeling van het terrein.
Kleine zonnedauw
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De rondgang werd vervolgd op de hogere drogere heide. Hier
domineert de struikheide, maar ook verspreid er tussen groeit
de gewone dopheide. Naar mate we het heideterrein intrekken,
neemt de hoeveelheid kraaiheide toe. Tussen al dit ‘heide ge
weld’ werd 1 zeer opvallende pol heide gevonden. Zeer opvallend
aan deze plant is dat deze zeer plat op de grond groeit en om de
paar centimeter wortelt. Gesuggereerd wordt in de zoektocht
naar een naam van deze Calluna, dat het een uit een tuin afkom
stige soort zou moeten of kunnen zijn. Anderen stellen dat het
een meer voorkomende ‘soort’ is die niet in Nederland wordt
onderscheiden en men verwijst vervolgens naar Engelse litera
tuur. Wordt nog eens vervolgd…..

Buntgras

Foto: © Teddy Dolstra

struisvaren en daglelies.
Tussen de heidesoorten staan ook kruidachtige planten. Vaak
gewone soorten, zoals gewoon biggenkruid, pijpenstrootje,
bochtige smele en schapenzuring. Weer een stuk verderop werd
op een helling gewone eikvaren gevonden. Er staat amper opslag
van grove den op de heide zelf. Verspreid staan wel berken en
zomereiken. Vaak staan onder deze houtige gewassen weer
andere planten, zoals de smalle stekelvaren, brede stekelvaren
en bramen. Op en langs de heidepaden troffen de deelnemers
soorten als gewoon struisgras en stijf havikskruid. Gaande weg
op de heide werden de deelnemers ook verrast door mooie
waarnemingen van verschillende exemplaren heidelibellen en
sprinkhanen. Een van de deelnemers vond een exemplaar van
de trekrus, waar vreemde witte dingetjes aan de vruchten zaten.
Aanvankelijk werd gedacht aan aarfusarium, maar bij nader
onderzoek op basis van gemaakte foto’s bleken het verplaatsba
re hulzen te zijn van de rupsen van een soort kokermot.
De Merskenheide staat ook bekend om zijn gezonde populaties
van reptielen. Helaas hebben de deelnemers geen van de soorten
mogen waarnemen door het mogelijk toch iets wat te koude en
inmiddels donkerder wordende weer.
Op de meer open schralere delen werden typische ‘zandbaksoor
ten’ aangetroffen, zoals muizenoortje en gewoon biggenkruid.
In een schrale slenk in de heide werden de deelnemers verblijd
met vroege soorten, zoals dwergviltkruid, vroege haver en het
bijna tot de verbeelding sprekende blauwe blad van buntgras.
Vanaf dit punt werd besloten om weer richting de auto te keren,
aangezien de regen in aantocht was. Helaas kon de regen niet
voorgebleven worden. Ondanks de regen werd er toch nog een
stukje bos en bospad geïnventariseerd op te terugweg richting
de auto. Een aantal mooi in de bloei staande schermhavikskrui
den spraken tot de verbeelding. In de bosschages werden diver
se exemplaren aangetroffen van de hybride tussen de smalle en
de brede stekelvaren (Dryopteris x deweveri). Dit is een relatief
algemene varen hybride, maar wordt vaak niet herkend of on
derscheiden door floristen.
Teruggekomen bij de auto’s, was het inmiddels weer droog ge
worden en tja, ook daar in de wegberm stonden nog een aantal
soorten die niet eerder waren waargenomen. Dus daar ook nog
even een aantal meters wegberm en slootkant bekeken. Dit le
verde nog eens een tiental extra soorten op, waaronder enkele
rariteiten die waarschijnlijk afkomstig zijn van tuinafval stor
tingen uit het verleden. Het ging hier dan onder andere om
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Na een rondgang van ruim drie en half uur zijn de deelnemers
tevreden richting huis gegaan. De verschillende deelnemers
hebben voor hem/haar nieuwe soorten onder ogen gekregen en
men heeft verschillende nieuwe dingen en soorten kunnen leren
kennen in een toch relatief soortenarm terrein. We hebben de
inventarisatie kunnen afsluiten met ruim 200 records van in
totaal 115 verschillende plantensoorten die we aantroffen op de
Merskenheide en de directe omgeving. De waarnemingen zijn
gedocumenteerd met de app NOVA op de telefoon. Na validatie
komen de waarnemingen in de Nationale Databank Flora &
Fauna (NDFF) te staan. Zo hebben we weer een stukje kunnen
bijdragen aan kennis over de verspreiding van de verschillende
plantensoorten, want we hebben ruim 20 verschillende soorten
kunnen documenteren voor het kilometerhok, waarbinnen we
hebben geïnventariseerd die hier nog nooit eerder waren gedo
cumenteerd, zo bleek uit de analyse van de waarnemingen op
Verspreidingsatlas.nl.
We kunnen terugkijken op een wederom geslaagde plantenin
ventarisatie met een voor onze werkgroep mooi aantal deelne
mers, een gemêleerd gezelschap die met elkaar tot mooie resul
taten zijn gekomen.
Teddy Dolstra

Kaartje van waarnemingspunten
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Roodpootschildwants - Pentatomia rufipes

Interessant?

Verslag excursie IWG
Schaopedobbe

Verslag IWG
Nachtvlindernacht

Zaterdag 10 augustus 2019 10:30 uur Schaopedobbe.
Het is niet het ideale insectenweer, harde wind (4-5bft) met
mogelijk een bui, maar toch staan we met vier personen aan het
begin van het terrein. Voor ons ligt een stukje bloeiende heide
dat nog behoorlijk paars gekleurd is. Elders zie je door de
droogte veel heide die verdord is. Waarschijnlijk zorgt een on
derliggende keileemlaag ervoor dat het regenwater niet wegzakt
en beschikbaar blijft voor de vegetatie. We moeten een beetje
ons best doen om de insecten waar te nemen, maar door goed
te kijken en zoeken doen we toch nog een paar mooie waarne
mingen.
Waarnemingen:
Vlinders: Distelvlinder, Gelijnde goudspanner, Gamma uiltje,
Heivlinder, Koolwitje spec. Hooibeestje, Bont zandoogje, Appel
tak, klein Geaderd witje en Huismoeder.
Libellen: Lantaarntje, Bruinrode heidelibel, Paardenbijter,
Bloedrode heidelibel
Lieveheerbeestjes: 22 stippelig lhb. 2x, Zevenstippelig lhb.
Sprinkhaan, Citroenpendel zweefvlieg, Rupsendoder, Tijger
(wesp)spin en Paardenmestkever.
Rood bekermos

Vrijdag 30 augustus 2019 21:00 uur Merskerheide, nachtvlin
ders.
We staan met tien personen rond het laken met lamp onder
leiding van Hans Bijl naar nachtvlinders te kijken. Het is vrijwel
windstil met een temperatuur van 20 tot 15 graden. Het duurt
even voor de eerste vlindertjes op het doek verschijnen. Maar
aan het einde van de avond heeft Hans toch 16 soorten macro
nachtvlinders genoteerd waaronder voor hem de eerste waarne
ming aldaar van de eikenuil.
Waarnemingen:
Vlinders: Oranje wortelboorder m,v, Zwarte C-uil, Beukeneen
staart, Egelskopmot, Splinterstreep Bonte grasuil (of gestreepte
grasuil), Gammauil, Huismoeder, Grasmot, Gerimpelde span
ner, Gele eenstaart, Stro-uiltje, Eikenuiltje, Grote Ringspikkel
spanner, Agaatvlinder en Waterleliemot.
Sprinkhaan: Knopsprietje .
Kevers: Veldmestkever, Veelstippelig Aziatisch lieveheersbeest
je.
Siemen Rienstra

Zondag 5 januari de traditionele Nieuwjaarswandeling, deze
keer in de Kraanlanden. Kunnen we na afloop in "It Polderhûs"
aan de warme chocolademelk, koffie of thee.
Aanvang 10:00 uur vanaf het parkeerterrein vlak voor de
Kraanlanden in de Veenhoop.
Contactpersoon: Ada van Binsbergen tel. 0512-880985.
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KNNV: Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische 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.
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Ruigtelieveheersbeestje
Dinsdagmiddag 10 september ben ik mee geweest op een veldexcursie van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Voordat we op
pad gingen gaf Gerrit Tuinstra eerst een presentatie over hommels. Aansluitend gingen we het veld in om te kijken of we hommels
tegen zouden komen. Het is wel wat laat in het jaar, maar we zagen toch nog diverse aardhommels, een algemene soort.
Onderweg zag ik aan de rand van het pad op wat distels twee aziatische lieveheersbeestjes in copula. Maar.... wat nog leuker was,
een heel klein lieveheersbeestje dat ik nog niet eerder waargenomen had.
Thuis aangekomen gelijk aan het zoeken gegaan in mijn lieveheersbeestjesboeken. Kon hem eerst niet vinden en heb een mailtje
gestuurd naar Vincent Kalkman van Eis kenniscentrum Leiden. Later toch nog op internet gaan zoeken en ja hoor, daar kwam ik
hem tegen: het ruigtelieveheersbeestje.In het zuiden van het land vrij algemeen, maar boven de lijn Arnhem Bergen zeldzaam.
Een heel leuke waarneming dus die ik dankbaar heb toegevoegd aan mijn streeplijst.
Ada van Binsbergen

Ruigtelieveheersbeestje. Foto Ada van Binsbergen
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Moeraswolfsklauw

