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Beste KNNV-ers,
Het natte weer van de afgelopen weken heeft een verbazend
groot aantal glimmerinktzwammen in de tuin bij mij thuis doen
verschijnen; grote plukken inktzwammen zijn in alle stadia te
vinden, van jong tot zwart verinkte exemplaren. Ook hebben de
zwerminktzwammen profijt van al die regen gehad.
De natuur begint zich voor te bereiden op de komende winter
periode om het volgende jaar in volle glorie terug te keren. Zo
ook het bestuur: het activiteitenprogramma voor 2018 komt in
grote lijnen in de januari editie van de Wetterklaver te staan.
Deze laatste Wetterklaver van het jaar is helaas maar 8 pagina’s
dik. De redactie wel graag kopij van onze leden ontvangen. De
Wetterklaver is van ons allemaal: een blad voor en van onze
leden.
Veel leesplezier.
David Scarse
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Activiteiten programma
september 2017/januari
2018 KNNV 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
College en vanuit Drachten vanaf het Kiryat Onoplein, het par
keerterrein 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 websi
te (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.
SEPTEMBER
NIEUW ACTIVITEIT:
Zaterdag 30 september 2017. Insecten WerkGroep: Wantsenex
cursie bij Haulerwijk (Blauwe Bos).
Vincent Kalkman van EIS-Naturalis lijkt het leuk om met onze
vereniging het Haulerveld, het “Blauwe Bos” vlak bij Haulerwijk,
te onderzoeken op de aanwezigheid van wantsen.
Vertrekplaats: Het parkeerterrein aan de oostzijde van het
terrein (53.03.08 Noord; 6.19.45 Oost) om 11:00 uur.
Met de auto kom je hier vanuit Haulerwijk via de Tonckensweg
(N918).
Vincent begint met een inleidend verhaaltje z.g.n. “Kofferbak
lezing”.
Extra info: Vincent neemt enkele verzamelspullen mee, maar
dat is niet genoeg als we met grote getale aanwezig zijn. Dus als
je in het bezit bent van een sleepnet of (oude) paraplu voor het
kloppen uit bomen en struiken, graag meenemen. Een extra
uitzoekbak is ook welkom.
Contactpersoon: Siemen Rienstra, tel. 0512-521496
OKTOBER
Zaterdag 21 oktober. Paddenstoelenexcursie in de Wyldemerk,
Gaasterland.
Vertrek Leeuwarden (Julianalaan 99) en Drachten (Kiryat Onop
lein) beide om 9:00 uur.
Aanvang 10:00 uur vanaf het parkeerterrein van de Wyldemerk
aan de Wyldemerkwei.
Contact: David Scarse 058-2501479

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.
JANUARI 2018
Zondag 7 januari 2018. Niewjaarswandeling. Informatie komt
nog.

Waarnemingen
Waarneming Meindert Swart
Op 17 en 18 en 27 juni was er achter ons huis (Broekfinne De
Wilgen) een vrouwtje Koekoek in het (schaarse) rossig-bruine
verenkleed. Ze zat op deze drie dagen op de uitkijk hoog in een
treurwilg met uitzicht op een rietkraag waarin met name Kleine
Karekieten broeden.Tweemaal heb ik haar "borrelende" roep
gehoord. Eenmaal werd ze bij het wegvliegen gevolgd door een
(grijs) mannetje.dat zijn opgewonden drielettergrepige roep liet
horen.
Blijkbaar heeft het rossige vrouwtje dit voorjaar in deze buurt
haar territorium gehad.
De laatste koekoek dit jaar heb ik hier op 4 juli gehoord. In juli
vertrekken veel adulte koekoeken alweer naar Afrika. De jonge
Koekoeken vertrekken later op eigen kompas.
Overigens is kort geleden bij Atlas/Contact een prachtig boek
verschenen : Nick Davies , De Koekoek.
Waarneming David Scarse
Tijdens de IWG excursie op 10 september jl., heb ik een dertien
stippilig lieveheersbeestje op gewone berenklauw gezien en op
de gevoelige plaat gezet. De soort is vrij algemeen in Fryslân, ook
bekend uit It Wikelslân, de noordelijke provinces en de Bies
bosch maar schaarser in Brabant en Limberg maar zeldzaam
elders.. Deze was mijn tweede waarneming ooit van deze soort.
De eerste keer was in de Kraaijenberg, een natuurgebied van het
Brabants Landschap op de Brabantse Wal, tijdens de zomerweek
end van de Landelijke Insecten Werkgroep (LIW) op 2 september.
In de Kraaijenberg is het dertienstippilig lieveheersbeestje pas
recent hier gevonden.

NOVEMBER
Lezing, informatie volgt nog.
KNNV Afdeling Fryslân
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Bont zandoogje
Eikenpage op blad Japanse wijnbes

Vlindertelling in het Kuinderbos
Een stukje in de krant trok mijn aandacht: vlindertelling in het Kuinderbos op 6 augustus 2017. Staatsbosbeheer wil van het
Kuinderbos bij Kuinre de grootste vlindertuin van Nederland maken. In 2016 waren 22 verschillende soorten aangetroffen
tijdens de telling.
Dit leek me wel wat om eens een keer mee te maken en heb ik mij opgegeven om mee te doen.
Op 6 augustus heeft Jan, mijn man, me naar Kuinre gebracht. We werden daar welkom geheten door boswachter Harco
Bergman en aansluitend kregen we van Karst Veling van de vlinderstichting een diapresentatie te zien met toelichting over
de vlinders die we daar eventueel aan konden treffen.
Daarna werden we in kleine groepjes gesplitst, waaronder een vlinderkenner en een paar mensen die niet zo bekend waren
met vlinders. Zelf was ik als "kenner" samen met Anko Fokkens, een vrijwilliger bij Staatsbosbeheer, ingedeeld. Het was een
goede combinatie, hij wist de weg daar.
We hebben een klein gebied gelopen, af en toe afwijkend van het pad, om maar goed te kunnen zien om welke vlinder het
ging. Zo hebben we samen 50 vlinders geteld:
11 geaderde witjes, 11 atalanta's, 10 dagpauwogen, 7 citroenvlinders, 4 landkaartjes, 3 bonte zandoogjes, 2 koevinkjes, 1 klein
koolwitje en 1 eikenpage.
Vooral de eikenpage was bijzonder, daar deze meestal niet zo laag bij de grond gaat zitten. We troffen ham aan op een Japan
se wijnbes, die in dat gedeelte van het bos, vrij veel aanwezig was.
Van de 30 groepen die geteld hebben, plus nog tellingen in 4 tuinen aldaar, leverde een totaal aantal vlinders van 1691 stuks.
Er werden, buiten de meest voorkomende soorten, 98 icarus blauwtjes, 7 kleine vuurvlinders, 29 landkaartjes, 6 bruine
blauwtjes, 23 argusvlinders en 2 eikenpages geteld.
Na de telling kregen we iets te drinken en konden we een broodje boven een houtskoolvuurtje bakken.
Een dag die zeker voor herhaling vatbaar is volgend jaar.

Ada van Binsbergen
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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.
Website: www.fryslan.knnv.nl
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Ledenadministratie:
Ada van Binsbergen
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tel. 0512-880985
PR
Jet Verhoef
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Tel. 0513-625428
Algemeen bestuurslid:

tel. 0512-521496
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tel. 0511-539238
Boekenverkoop:
Ada van Binsbergen
ledenadministratie@fryslan.knnv.nl
tel. 0512-880985
Website:
Joke Nater email: webredactie@fryslan.knnv.nl
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Meindert Swart

David Scarse

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

penningmeester@fryslan.knnv.nl

tel.0512-515932

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. 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.
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