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Bomensikkelwants. Foto Marten Zijlstra.

Gewoon spitskopje.

Gevlekte orchis.

Iedereen beleeft de natuur op hun eigen manier!

Voorplaat: Zwavelzwam.
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Beste KNNVers,
De warme zomer een beetje doorgekomen? Ik wel, ik heb geno
ten maar kan mij heel goed indenken dat als je niet zo goed tegen
de warmte kunt op een gegeven moment snakt naar wat verkoe
ling. Op een gegeven moment deed de natuur dat ook, het liefst
in de vorm van een stevige onweersbui. Het werd aan het eind
wel heel erg droog. Aan het einde van de zomer mochten onze
agrarische medeburger zelfs hun broodwinning niet meer be
sproeien. De tijd zal leren wat voor financiële gevolgen dit heeft
voor onze dagelijkse boodschappen in de supermarkt o.i.d.
Tijdens de excursies deze zomer was de droogte ook goed
zichtbaar. Meestal hebben we de meeste waarnemingen aan het
einde van het zomerseizoen, maar dit jaar waren menige vlinder
en libel toen ver te zoeken. Als bloemen door de droogte niet
voldoende nectar kunnen produceren hebben bloembezoekers
er weinig te zoeken. En deze bloembezoekers zijn niet in staat
om iets extra’s te betalen om toch aan voldoende voedsel te
komen. Nee zij “verspillen” nog meer energie om genoeg energie
te vergaren en dat houdt op een keer op. Dit is nu eenmaal “The
Circle of Live”.
Mijn echtgenoot en ik hebben begin september een aantal dagen
doorgebracht in de Ooipolder nabij Nijmegen. Een prachtig ge
bied, we hebben genoten van het scheepsverkeer op de Waal.
Door de extreem lage waterstand waren de meeste schepen maar
half gevuld met lading. Al fietsende langs de Waal zie ik opeens
een vlinder langs het talud vliegen waarbij ik denk dat is wel
een groot en beetje vreemd gekleurd “Witje”.
Remmen afstappen met een roepende echtgenoot achter mij: “Is
er iets?” “Nee hoor, ik zie voor het eerst een Koninginnepage”.
Je begrijpt zeker wel dat mijn vakantie en zomer niet meer stuk
kon.

Colofon
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Mooi na deze anekdote maar snel verder lezen in deze Wetter
klaver met misschien wat verhalen en verslagen van de afgelo
pen zomerse activiteiten.
Als bestuur gaan de komende periode weer aan de slag met het
programma voor volgend jaar. Als we de
“weermannen en vrouwen” mogen geloven ….
blijft het een verrassing het een en ander
er uit komt te zien.
Spannend!.
Groet Siemen.
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Verslagen IWG
Vijfde IWG excursie:Burge
meester Rasterhofpark te
Sneek op 22 september.
Deelnemers: (4) Anja Kerkhof, David Scarse, Marten Zijlstra en
Siemen Rienstra.
Redelijk weer, behoorlijk kouder, 15 tot 20 graden, dan we ge
wend zijn de laatste periode.
Waarnemingen:
Libellen: (4) Steenrode heidelibel, Blauwe glazenmaker, Paar
denbijter en Houtpantserjuffer.
Vlinders: (3) Bont zandoogje, Atalanta en Klein koolwitje.
Kevers: (2) Meeldauwlieveheersbeestje en Veelkleurig Aziatisch
lieveheersbeestje.
Wantsen:(2) Boomsikkelwants en Groene schildwants.
Diversen: Gewone wesp die beschimmeld was maar nog wel
vloog.
Siemen Rienstra
Vierde excursie IWG-KNNV Fryslân op 11 augustus:
Zaterdag jl. was weer een KNNV excursie naar het Lauwersmeer.
We waren met z’n zessen dus weer een klein groepje en ook hier,
vermoedelijk door de grote droogte, heel weinig insecten.
Wel wat kleine koolwitjes en klein geaderde witjes maar de rest
was heel spaarzaam, zelfs de kleine vos was al een bijzonder
heid.
Toch is er altijd wel wat te zien aan kleine beestjes en met elkaar
was de wandeling toch wel gezellig. Je let nu op dingen waar je
anders minder aandacht voor hebt, zoals de sprinkhanen en de
paardenbijter die we een heel tijdje hebben geobserveerd. En
meerdere kleine zweefvliegjes waarvan een door een spin was
gepakt.
We hebben met elkaar een leuke wandeling gemaaktvan ca. 5
km. Van elkaar kun je ook veel leren en zeker elkaar enthousiast
maken.
Marten Zijstra

Verslag excursie
Ecokathedraal
Ecokathedraal 9 september 2018
5 deelnemers troffen elkaar bij de ingang bij een wisselend be
wolkte hemel en een aangename temperatuur. Tijdens de excur
sie voegde zich er nog een deelnemer bij.
Hein is zeer bekend met de geschiedenis van de Ecokathedraal:
hij kon ons boeien met verhalen en anecdotes over Louis le Roy
betreffende zijn troetelkindje en zijn gedachten daarachter. Le
Roy stierf in 2012. De Ecokathedraal raakte daarna wat in verval.
Gelukkig werd er een stichting opgericht om zijn werk voort te
zetten. Vrijwilligers voeren continu materiaal bij en creëren
bouwsels naar zijn ideeën.
De natuur neemt het gebied in zijn bezit terug; de bomen en de
ondergroei overheersen met als gevolg weinig bloeiende planten
en bezoekende insecten. Opvallend veel kleine kaardebollen,
kalkminnende planten, groeiden tussen de uit puin gemaakte
bouwsels. Wij zagen 2 akkerhommels, een bont zandoogje en
vier soorten paddenstoelen; paardenhaartaailing, rode boleet,
knolparasolzwam en geelbruine wolsteelparasolzwam.
Ter afsluiting van een informatieve excursie gingen wij met Hein
mee naar het Landgoed Oranjehoeve, om een grote dassenburcht
te bewonderen. Ook hier kon Hein ons leuke weetjes over de das
vertellen. In het bos waren weinig paddenstoelen; een zwavel
zwam, vrij veel breedplaat streephoeden en een groepje van 4
spikkelplooiparasols.
David Scarse

Verslag derde excursie IWG op 21 juli:
We zijn met prachtig weer en 10 personen naar de Lendevallei
geweest.
Waarnemingen o.a. Steenrode heidelibel, witte reus, muskus
boktor en bruine korenbout.
Ingang van de Ecokathedraal
Siemen Rienstra
Al de bovengenoemde excursies zijn op onze website als fotover
slagen terug te vinden.
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Waarnemingen juni/sep
tember 2018
Waarnemingen Hotze Simonides
16-06-2018. Eikenpage. Olterterp achter het Witte Huis.
05-07-2018. Gekraagde Roodstaart. Beetsterzwaag achter Lyn
denstein.
28-07-2018. Hazelworm. Hemrikerpaad Beetsterzwaag.
29-07-2018. Egel. Scharrelde overdag in de tuin van Flevo 8
Drachten.
16-08-2018. Groene Specht in de Sanding de Wilgen.
21-08-2018. Zeearend hoog boven de Flevo in Drachten. Werd
lastig gevallen door zilvermeeuwen.
Waarnemingen David Scarse
20-07-2018. 2 laatvliegers en 1 gewone dwergvleermuis jagend
in onze voortuin.
02-08-2018. Een reeks opeenvolgende verschijningen van de
geaderde leemhoed op hout snippers met wisselende aantalen.
12-08-2018. Enige waarneming kolibrievlinder dit jaar.
14-08-2018. Bloedpootschildwants vliegt in huis met veel lawaai.
21-08-2018. Ongeveer 10 paardenbijters druk bezig uitvliegende
zwarte mieren uit een nest in onze achtertuin te vangen. Op
terugkomst na een wandeling speelde het zelfde tafereel in de
voortuin af.
25-09-2018. Jong mannetje blauwe glazenmaker aan het uit
kleuren; lantaarntje al blauw, de andere segmentenmarkerin
gen nog groengeel. Mannetje argusvlinder lekker in de herfstzon
27-09-2018. Blauwe glazenmaker nu uitverkleurd. Gehakkelde
aurelia in de herfstzon.

Vierkantvlekuil

Houtpantserjuffer, vrouwtje.
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Activiteitenprogramma
2018 KNNV vanaf oktober
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.

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.

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 paddenstoelenexcursie in het
wasplaten reservaat onder Rotstergaast. Leiding van Jan van der
Heide en of Jan van der Woude.
Deze excursie is aangevraagd bij Staaatsbosbeheer. Deelname
(maximaal 12 personen) is alleen mogelijk na aanmelding.
Kosten: € 5 per persoon (drinken en evt. eten graag zelf meene
men).
Contact: David Scarse tel. 058-2501479.
NOVEMBER
Dinsdag 13 november
Lezing Bibliotheek Drachten: “Egelbescherming Nederland”
door Hetty Sinnema van de Fûgelhelling.
Aanvang: 19:30 uur in de bibliotheek te Drachten, Museumplein
1.
Contact: Ada van Binsbergen tel. 0512-880985

Veenmoszwammetje, een wasplaat.

DECEMBER
Zondag 9 december. VWG Vogelexcursie, met speciale aandacht
voor ganzen en eenden, richting De Deelen. Denk om warme
kleding en waterdicht schoeisel!
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Gevlekte moerasspringer vrouwtje

Vegetatie met eenarig wollegras

De Gevlekte moerasspringer en Glanzende
dennenspringer
Hieronder volgt een verkorte versie van het verhaal 'Twee leuke springspinnen van het LIW-weekend in mei (Holsloot, 2018)'' door
Aart Noordam, dat verscheen in de Veelpoot, het blad van de Landelijke Insectenwerkgroep van de KNNV.
Bargerveen: De Gevlekte moerasspringer (Sitticus floricola)
Er komen 5 soorten Sitticus in Nederland voor. Ze hebben allemaal een karakteristiek vlekkenpatroon boven op hun achterlichaam –
twee paar witte vlekken : een klein paar voor en een groot paar achter. Eén soort, de Harige springspin (Sitticus pubescens),komt
speciaal bij huizen voor. Een andere soort de Kustspringspin (Sitticus distinguendus) komt speciaal in zandige duinen voor, is ook
behoorlijk zandkleurig, en kan zich binnen een paar seconden ingraven in het zand. In laagvenen is een kleinere soort niet zeldzaam,
de Muisspringspin (Sitticus caricis), zo genoemd omdat deze soort bijna egaal bruin gekleurd is. Maar de Sitticus van de Drentse
venen is de Gevlekte moerasspringer, Sitticus floricola.
De soort was in mei door sommige anderen ook gezien en gefotografeerd. Vaak zitten ze in de aartjes van Pitrus. Van de aartjes
van Eenarig wollegras werden zes van deze spinnen mee naar huis genomen, samen met wat Eenarig wollegras, waarmee thuis
hun onderkomen werd ingericht. Alle zes spinnen bleken bevruchte vrouwtjes. Ze maakten alle zes binnen een paar dagen of
binnen een paar weken een eicocon, en begin juli barstte het van de jongen. Ze zijn maanden met fruitvliegjes gevoerd.

Moeder met jong en een foto van een jong, dat veel donkerder is.
Ze zijn in de « aartjes » van Pitrus beter gecamoufleerd, maar de witte eicocon daarentegen is weer perfect gecamoufleerd in de
aartjes van het Eenarig wollegras.

September 2018
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In Duitsland is deze soort vrij wijd verbreid, zie het kaartje (http://www.spiderling.de/arages/index2.htm). Maar in Engeland is deze
soort zeer lokaal, zie het kaartje in de bijzondere recente gids « Britain’s Spiders » (Bee, Oxford, Smith, 2017).
Een leuke soort.
Een andere bijzondere springspinsoort die hier nieuw voor Nederland gevonden werd door meneer Spoek is de Kleine mierspring
spin (Synageles hilarulus). Meneer Spoek is degene die de hooiwagens van Nederland grondig bestudeerde (inclusief KNNV-tabel),
voor hij biologieleraar werd in Emmen. Na zijn pensioen heeft hij op zeer grote schaal de spinnen en hooiwagens van het Barger
veen geïnventariseerd – tienduizenden exemplaren. Dat leverde een paar nieuwe soorten voor Nederland op, waaronder deze
Kleine mierspringspin, die we helaas niet vonden.

Mantingerzand: Glanzende dennenspringer (Dendryphantes rudis)
We waren hier met schitterend weer; het leek wel een voorbode van de hitte in juli.
Van de Jeneverbessen wilde ik erg graag een paar exemplaren meenemen van de Glanzende dennenspringer (Dendryphantes rudis),
om daar thuis de balts van op te nemen. Dankzij David Scarse is dit gelukt, waarvoor hartelijk dank ! De balts is hier in woorden
niet levendig weer te geven, en is ook vrij simpel: nauwelijks meer dan het showen van de donkere voorpoten door het mannetje.
De soort komt niet algemeen voor in een groot deel van Nederland, niet alleen op de zandgebieden in het Oosten, maar ook in de
duinen; altijd in naaldbomen, bij voorkeur op door zon beschenen takken, bijvoorbeeld van los staande bomen. In Jeneverbes-stru
welen is de soort eigenlijk altijd present.
De soort ontbreekt in Engeland. In Duitsland is deze soort wijd verspreid, en daar komt eveneens op naaldbomen een grotere
tweede soort voor (Dendryphantes hastatus), met een andere tekening op het achterlichaam (zie de foto’s in de gids « Spinnen van
Europa » van Heiko Bellmann).
De foto’s hier van mannetje en vrouwtje, thuis gemaakt, op takken van Jeneverbes uit Drenthe. Het mannetje is grijzer, met bijna
zwarte voorpoten. Het is een voor een springspin weinig uitbundig gekleurde soort, maar wel karakteristiek getekend.
Copyright Aart Noordam

Glanzende dennenspringer - mannetje (l) en vrouwtje (r)
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WIST U DAT ........
- We twee jaar geleden tijdens een insectenexcursie het zeer zeldzame Ongevlekt
lieveheersbeestje gezien hebben .....
- We dit jaar tijdens een insectenexcursie het zeldzame Niervleklieveheersbeestje
gezien hebben......
- We tijdens de volgende excursies misschien nog meer leuke beestjes kunnen
zien.......
- Dat we met meer deelnemers bij een excursie ook meer kansen hebben op leuke
waarnemingen, daar meer ogen meer ontdekken.......

Niervleklieveheersbeestje
Ongevlekt lieveheersbeestje

KOMENDE EXCURSIES

Volgende vogelexcursies:
Zaterdag 13 oktober: Najaarsvogeltrek Lauwersmeergebied.
Zondag 9 december: Ganzen/eenden richting de delen.
Volgende paddenstoenexcursie:
Zaterdag 20 oktober: Wasplaten.

Afbeelding: Grote zilverreiger
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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.knnv.nl/fryslan
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.

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:

janvanbinsbergen@online.nl

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

tel. 0512-880985

Redactie Wetterklaver:

Algemeen bestuursleden:

Ada van Binsbergen

Meindert Swart

tel. 0512-880985

Broekfinne 119, 9213 RN De Wilgen.

David Scarse

tel.0512-515932

penningmeester@fryslan.knnv.nl

Jet Verhoef

tel. 058-2501479

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.
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EGEL IN DE TUIN
Eind vorig jaar merkten we dat het bakje met meelwormen voor de vogels wel erg snel leeg was. Daarom de dag daarop 's avonds
gaan posten en...... ja hoor er zat een egel lekker te eten bij het bakje.
Om die reden besloten we een egelhuis aan te schaffen. Deze in de tuin geplaatst onder de Camellia naast de schutting, waar hij
redelijk beschut staat.
Deze gevuld met wat bladeren in het "woongedeelte".
In het voorjaar was ik toch wel benieuwd of er inderdaad een egel in het huisje was komen wonen, dus voorzichtig het dak opge
licht: de bladeren zaten tot aan het dak toe, dus vermoedde ik dat er bewoning was gekomen.
Iedere dag zetten we sinds die dag wat meelwormen klaar en iedere morgen was het bakje leeg.
Op 24 september liep ik naar buiten en kon nog net de bij het bakje etende egels ontwijken. Er zaten twee volwassen egels en een
klein egeltje. Bij terugkomst was er een volwassen egel weg, maar de andere twee aten heerlijk verder, waren kennelijk niet bang
voor mij.
Een paar dagen later zag ik het jonge egeltje weer bij het voerbakje, liep eventjes rond en verkende de directe omgeving, waarna
hij weer verder ging met eten. Ik wilde een filmpje maken en liep naar buiten. Dat vond hij wat minder geslaagd en liep toen
richting het huisje om vervolgens daar in te gaan. Dit was de definitieve bevestiging dat hij daar thuishoorde.
Ada van Binsbergen.
P.S. Voor meer informatie over de egel zie de lezing in november.

Volwassen egel met jong aan het eten
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Mannetje blauwe glazenmaker aan het uitkleuren. Zie waarnemingen.

