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Voorwoord
Beste KNNVers,
Het schrijven van dit voorwoord moet weer met een beetje in de
haast gebeuren. Door alle werkzaamheden is het er nog niet van
gekomen en volgende week mag ik van mijn werkgever enkele
vrije dagen opnemen. Aangezien de tweede Wetterklaver eind
mei begin juni bij jullie door de brievenbus moet vallen nog maar
even een stukje schrijven.
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Na een veel belovende maand maart is april niet zo zoet geweest
dit jaar en heeft ons getrakteerd op een koudere periode dan de
afgelopen kerst. Dit heeft zijn weerslag gehad in de natuur, want
die kon de verwarming niet opschroeven. Op een gegeven mo
ment zag ik bij ons in de tuin de koolmezen dan ook zo nu en
dan pindakaas voeren aan hun jongen bij gebrek aan rupsen en
andere kleine insecten. Of het goed gekomen is heb ik nog niet
“geïnspecteerd”. Ik vrees het ergste, er piept weinig meer. Ge
lukkig hoor ik nog wel bij de buurman in het nestkastje vogel
geluidjes.
Over het algemeen heeft ook de plantenwereld enkele weken
vertraging opgelopen na de vroege start in maart. Je ziet de
bomen heel langzaam in het blad komen. Hier is ook de droog
te deels verantwoordelijk voor want veel neerslag hebben we
niet gehad dit voorjaar. Je ziet boeren dan ook veelvuldig hun
akkers beregenen om de gewassen te laten groeien en niet te
laten bevriezen.
Hoe het in de insectenwereld is kan ik zo een twee drie niet
zeggen maar het lijkt mij geen rooskleurige situatie voor de vroeg
ontwakende bijen en hommel koninginnen. En of de eitjes van
de overwinterende vlinders het allemaal redden is ook nog maar
de vraag.
We zullen niet blijven treuren na regen komt zonneschijn dus
zal er vast nog wel genoeg warmte komen dit jaar waar een ieder
van kan genieten. Voor de vroege vogelaars zit het zangseizoen
er bijna weer op, maar de planten- en insectenliefhebber mogen
straks hun hart ophalen ga ik van uit. In ons programma staat
vast wel een activiteit die uw interesse heeft, we heten u dan
ook van harte welkom tijdens een excursie.
Dit is weer een klein berichtje van jullie voorzitter die een week
gaat wandelen op Madeira.
Veel vakantie plezier gewenst, groet Siemen.

REDACTIEADRES:
David Scarse
Seerp van Galemawei 11
9022 AB Mantgum
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Lezing en excursie Kikkers en Padden
Op maandagavond 13 maart hield John Melis een boeiende lezing over Kikkers, padden en salamanders. Er waren ongveer 35
mensen aanwezig. Er werd uitvoerig verteld hoe je de verschillende amfibieën uit elkaar kon houden. Zo hebben we verschillende
soorten kikkers: de bruine kikker, de groene kikkers, de heikikker, de springkikker en de boomkikker, padden en salamanders
waaronder de kleine watersalamander, de kamsalamander en de alpenwatersalamander. Speciaal over deze soorten werd uitgebreid
ingegaan, daar deze op de locatie Noordwolde in de emmers gevonden worden.

John Melis (links)

Op zaterdagochtend vroeg zijn we naar Noordwolde gegaan. Het had die avond en nacht daarvoor nogal veel geregend, waardoor
de kikkers extra aangemoedigd waren om op pad te gaan naar de waterpoel aan de overkant van de weg. Een lang scherm blok
keerde hun weg, waardoor ze in de emmers vielen die op enige afstand van elkaar ingegraven waren.
John vertelde aan de 13 mensen die bij de excursie aanwezig waren hoe het scherm tot stand gekomen was, waarna we met z'n
allen het scherm langs gingen en de ingegraven emmers geleegd werden in meegebrachte grote emmers. Bij het legen van de
emmers liet John de verschillen tussen de verschillende amfibieën goed zien en verdeelde ze dan over de meegebrachte emmers.
Kikkers, padden en salamanders ieder in een aparte emmer. Op een gegeven moment waren er zoveel kikkers dat er nog een
nieuwe emmer bij moest.

John verdeelt de kikkers en padden over verschillende emmers

Kikkers in emmer

Toen we de laatste emmer geleegd hadden gingen we met z'n allen naar de overkant van de weg waar zich op enige afstand
daarvan een poel bevond. Hierbij werden de amfibieën geteld voordat ze vrij gelaten werden in het water. Daarna liepen we een
eindje verder, waar de bruine kikkers hun eieren al hadden afgezet. John liet ons een hele "klont" zien. Mooie glazige eitjes met
een zwart stipje. Ze werden later weer op hun oude plaats teruggelegd.
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Aangekomen bij de voortplantingspoel

"Klont" eitjes van de bruine kikker

Daarna zijn we met z'n allen teruggelopen naar de auto van John, waar hij ook nog een mannetje van de kamsalamander en de
alpenwatersalamander liet zien, naast een vrouwtje daarvan, waardoor je de verschillen beter kon bekijken. Ook het verschil
tussen mannetje en vrouwtje kikker en pad.
Het resultaat van die ochtend was:
Bruine kikkers : 339
Gewone pad adult: 28
Gewone pad subadult: 4
Groene kikker adult 4 (zaten ook poelkikkers tussen)
Groene kikker subadult: 13 Springkikker vrouw: 3
Kamsalamander vrouw: 6
Alpenwatersalamander vrouw: 1
Kleine watersalamander vrouw: 1
Totaal 399 amfibieën.
Het grootste aantal tot nog toe overgezet op een ochtend dit voorjaar. We boften dus.
Zo kwamen we aan het eind van deze mooie en leerzame ochtend. John, heel erg bedankt dat je ons dit mee hebt laten maken.
Ada van Binsbergen

John laat de kikkerdril zien aan de aanwezigen
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Activiteiten programma juni/december 2017 KNNV af
deling “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 College en vanuit Drachten vanaf het
Kiryat Onoplein, het parkeerterrein achter de Lawei. Bij twijfel of een excursie 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 informa
tie. Van niet KNNV leden vragen we een bijdrage van €3,- per persoon tenzij anders vermeld.
JUNI
Zondag 18 juni. IWG. Inventarisatie (rondwandeling) langs de rode paaltjes route in het Wikelslân bij Earnewâld.
Dit jaar geen themasoort maar opfrissen van de kennis over vlinders, libellen en lieveheersbeestjes die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan.
Start om 10:00 uur bij de ingang van het Wikelslân aan de Feanstersdyk.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.
JULI
Zaterdag 15 juli. IWG. Inventarisatie (rondwandeling) langs de rode paaltjes route in het Wikelslân bij Earnewâld.
Dit jaar geen themasoort maar opfrissen van de kennis over vlinders, libellen en lieveheersbeestjes die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan.
Start om 10:00 uur bij de ingang van het Wikelslân aan de Feanstersdyk.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.
AUGUSTUS
Zondag 20 augustus. IWG. Inventarisatie (rondwandeling) langs de rode paaltjes route in het Wikelslân bij Earnewâld.
Dit jaar geen themasoort maar opfrissen van de kennis over vlinders, libellen en lieveheersbeestjes die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan.
Start om 10:00 uur bij de ingang van het Wikelslân aan de Feanstersdyk.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.
Vrijdagavond en -nacht 25 augustus. Nachtvlinderen bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag onder leiding van onze Friese vlinder
deskundigen Jannie en Siep Sinnema.
Afhankelijk van het weer en het animo van de deelnemers kan het doorgaan tot in de vroege ochtenduurtjes.
Aanvang 21:00 uur bij de Tropische Kas in Beetsterzwaag.
Contact: Siemen Rienstra tel 0512-521496.
SEPTEMBER
Zondag 10 september. IWG. Inventarisatie (rondwandeling) langs de rode paaltjes route in het Wikelslân bij Earnewâld.
Dit jaar geen themasoort maar opfrissen van de kennis over vlinders, libellen en lieveheersbeestjes die we de afgelopen jaren
hebben opgedaan.
Start om 10:00 uur bij de ingang van het Wikelslân aan de Feanstersdyk.
Contact: Siemen Rienstra 0512-521496.
OKTOBER
Zaterdag 21 oktober. Paddenstoelenexcursie in de Wyldemerk Gaasterland.
Vertrek Leeuwarden (Julianalaan 99) en Drachten (Kiryat Onoplein) beide om 9:00 uur.
Aanvang 10:00 uur vanaf het parkeerterrein van de Wyldemerk aan de Wyldemerkwei.
Contact: David Scarse 058-2501479
NOVEMBER
Lezing, informatie volgt nog.
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DECEMBER
Zondag 10 december. VWG. Ganzen en eenden zoektocht richting De Deelen.
Denk om warme kleding en waterdicht schoeisel!
Aanvang: 08.30 uur. P- achterzijde Lawei, Kiryat Onoplein Drachten.
Opgave bij Hotze Simonides 0512-514382.
Max. 15 deelnemers.

Verslag lezing zeehonden
Op dinsdagavond 22 maart werd de lezing over de zeehonden in
de Waddenzee gegeven door Sander van Dijk, hoofd content &
educatie van het zeehondencentrum Pieterburen.
Er komen twee soorten zeehonden in Nederland voor, te weten
de gewone zeehond en de grijze zeehond. De meeste aandacht
werd besteed aan de gewone zeehond, een bewoner van de
Waddenzee, terwijl de grijze zeehond vooral in de open zee
voorkomt.

De Grijze zeehond kwam niet in Nederlandse wateren voor tot
1960. De populatie groeit vanaf 1965 en groeit door dankzij
import vanuit Britse wateren waar een zeer grote populatie be
staat. De grijze zeehond heeft een vergelijkbaar dieet als de ge
wone zeehond maar heeft een voorkeur voor rondvissen boven
platvissen. De grijze zeehond heeft krachtige kaken en scherpe
tanden, goede eigenschappen voor een toppredator; hij pakt de
gewone zeehonden en zelfs verdwaalde bruinvissen.
Al met al een boeiende lezing; de thuisblijvers hebben veel ge
mist.
David Scarse

Gewone zeehonden eten vooral wat de pot schaft afhankelijk
van het tijdstip van het jaar en hun individuele voorkeur. Zij
eten voornamelijk dicht bij de bodem levende vissen zoals
platvissen (o.a. bot, schar en tong), haring, kabeljauw, wijting
en zandspiering. Ook staan garnalen, weekdieren en inktvissen
op het menu.
De gewone zeehond doet het tegenwoordig goed maar dit was
niet altijd zo. De achteruitgang werd veroorzaakt door jacht op
het jonge dier voor zijn bont, verontreiniging van de Waddenzee
en verstoring door de pleziervaart en visserij. Het herstel van de
gewone zeehond begon vanaf het eind van de jaren zeventig met
het afschaffen van de jacht, verbeterde waterkwaliteit en beper
king van verstoring.
In 1998 en 2002 veroorzaakte het zeehondenvirus PDV (Phocine
Distemper Virus) de reductie van de populatie met ongeveer
50%. Het was dit virus dat Pieterburen op de wereldkaart zette.
Er werd veel onderzoek gedaan naar dit virus met mensen en
studenten die hier kwamen om het onderzoek te doen. Tegen
woordig is het Zeehondencentrum voornamelijk een weten
schappelijke onderzoeksinstelling.
Eind 2014 dook een ander gevaar voor zeehonden op, de zeehon
dengriep, type H10N7i 2014. Het verwachte negatieve effect op
de Nederlandse populatie werd niet gerealiseerd, waarschijnlijk
omdat het virus laat in het jaar opdook nadat de jongen al groot
waren en de zeehonden veel actiever zijn.

Het Wad

Vreemd genoeg bleek de grijze zeehond veel minder vatbaar voor
het zeehondenvirus en zeehondengriep te zijn; er waren geen
dode dieren te betreuren. Onderzoek moet uitwijzen waarom
dit zo was; op het ogenblik is het waarom onbekend.
Foto Ries van Oostveen
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Weer een informatieve lezing met, helaas, een teleurstellend
aantal deelnemers, maar wel gecompenseerd door de belangstel
ling en actief meedoen van de aanwezigen.
David Scarse

Verslag lezing Steenuilen
Op woensdag 19 april gaf de heer Sjors Meijners, voormalig
contactpersoon voor Fryslân van ‘Steenuilenoverleg Nederland
(STONE)', een lezing over steenuilen in Bibliotheek ' Mar en Fe
an' in Sneek.
De steenuil is onze kleinste uil en minder een nachtjager dan
andere soorten uilen. Zijn eten van kevers, muizen en wormen
bemachtigt hij door jagen overdag vanaf een uitkijkpost.
Het leefgebied van de steenuil bestaat uit een half open cultuur
landschap. In een omgeving met vee, oude schuurtjes, knotwil
gen, hoogstam fruitbomen, beukenhagen, takkenmuurtjes en
rommelige hoekjes voelt hij zich thuis. Hier vindt hij zijn
voedsel en nestgelegenheid.
In de kleigebieden komt hij nauwelijks voor (weinig nestgele
genheid en te open) maar wel in de Stellingwerven met zijn
geschikte landschap. Maar hij gaat achteruit. De achteruitgang
komt door meer bebouwing in het landelijk gebied, oude gebou
wen zijn schaarser geworden en er is minder variatie in het
landschap, weinig oude bomen meer (holenbroeder) en veel
verkeer. Ook is de sterfte van ongeveer 70 % onder de jongen
erg hoog.
De hoofdreden van zijn achteruitgaan is het verkeer en zijn
grootste vijand is de zich sterk uitbreidende steenmarter. Naar
aanleiding hiervan en vragen vanuit de zaal werd ruim aandacht
besteed aan dit roofdier. Hij is lenig en kan door kleine openin
gen komen, een gevaar voor de jong vogels in nestkasten. Door
het aanpassen van nestkasten met een extra kamertje, met een
bocht vóór de nestkamer, kan de steenmarter de bocht niet
omkomen en zijn de jongen dus veilig.
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Rups Erwtenuil
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Zuringrandwants

Waarnemingen

EIS Wantsenproject
In 2017-2018 wordt het landelijke atlasproject wantsen georga
niseerd.
In 2019 moet dit leiden tot de publicatie van het vijfde en laatste
deel in de wantsenatlas van Nederland.

Enkele waarnemingen van Meindert Swart :
16-12-2016: Lauwersmeergebied 12 Wilde Zwanen. In de Bant
polder is een Kleine Zilverreiger op jacht waarbij hij langzaam
waadt door ondiep water met slikkerige bodem en telkens
voordat hij zijn linker of rechterpoot neerzet er even mee over
de bodem roert; van tijd tot tijd pikt hij iets kleins op.
9-1-2017: In onze achtertuin een Zwartkop (man).
24-2-2017: In de Sanding een groep van ongeveer 20 Putters en
4 Barmsijzen in de elzen.
8-3-2017: In onze achtertuin zit een Sperwer (vrouw) een halve
minuut op een bankje en kijkt spiedend om zich heen.
31-3-2017 t/m 4-4-2017: in onze achtertuin roest een Ransuil.
4-4-2017: Lauwersmeergebied 1 paar Zomertaling 1 Bonte Kraai
1 Beflijster (vrouw)
meerdere Bruine Kiekendieven baltsend.
9-4-2017: Smalle Ee 3 Boerenzwaluwen.

Waarnemingen van alle soorten zijn welkom maar het project
richt zich vooral op de soorten van tien families: Pyrrhocoridae
(vuurwantsen), Stenocephalidae (wolfsmelkwantsen), Coreidae
(randwantsen), Alydidae (kromsprietwantsen), Rhopalidae
(glasvleugelwantsen), Thyreocoridae (viooltjeswantsen), Cydni
dae (graafwantsen), Scutelleridae (pantserwantsen), Pentatomi
dae (schildwantsen) en Acanthosomatidae (kielwantsen).

Waarneming David Scarse:
20-4-2017: Het traject van het fietspad langs de Zwette tussen
het Weidumerhout en de fietsbrug De Swetse ter hoogte van
Mantgum: 11 zingende rietzangers (gezien en gehoord), 3 riet
gorzen, 3 futen, een stel Canadese ganzen, enkele kuifeenden,
wilde eenden en meerkoeten. Op de Swetse zat een stel boeren
zwaluwen (mijn eerste waarneming) en daar in de buurt hoorde
ik een snor.

Je kunt de 86 grote en goed herkenbare soorten op naam brengen
met de Veldgids wantsen (Aukema et al. 2016). Dit boekje wordt
tijdens excursies gratis uitgedeeld of is te bestellen via EIS voor
5 euro (exclusief verzendkosten). Soorten van de families Thy
reocoridae (viooltjeswantsen), Cydnidae (graafwantsen), Scutel
leridae (pantserwantsen), Pentatomidae (schildwantsen) en
Acanthosomatidae (kielwantsen) kun je ook op naam brengen
met de soortzoeker Schildwantsen.

Waarneming Ada van Binsbergen:
7-4-2017 t/m 29-4-2017: 1 viervlek lieveheersbeestje, 1 roomvle
klieveheersbeestje, 4 viervlekkige aziatisch lieveheersbeestjes,
25 veelstippelig aziatische lieveheersbeestjes, 1 tweevlekkig
aziatisch lieveheersbeestje, op diverse plaatsen eitjes van het
aziatisch lieveheersbeestje.
7-5-2017: 1 schaakbordlieveheersbeestje, 1 citroenlieveheers
beestje.

Je kunt natuurlijk ook gewoon je waarneming invoeren als
‘wants spec. ’. Andere waarnemers kijken dan naar je foto en
vertellen je wat het is.
Voor wie meer wil leren van wantsen worden excursies georga
niseerd die aangekondigd worden via de nieuwsbrief Tentakel
(aanmelden via eis@naturalis.nl) en via het forum over wantsen.
Wil je meedoen?: Zie EIS-website, http://www.eis-nederland.nl/
wantsenproject voor verdere details, spoorzoeker schildwant
sen, aanmelden voor Tentakel en bestelling van de veldgids.
Het wantsenproject is een samenwerking van EIS Kenniscen
trum insecten, de Nederlandse Entomologische Vereniging, de
jeugdbonden voor natuurstudie en Waarneming.nl en is finan
cieel mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds,
de Van der Hucht De Beukelaar Stichting en Bij12.
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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.
Afdeling Fryslân. Opgericht 20 februari 2016.
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Berkenhermelijnvlinder

Kamsalamanders, links mannetje, rechts vrouwtje

Aziatische lieveheersbeestjes
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Kanoet en Steenloper, Schiermonnikoog

