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Contributie 2022
Voor het jaar 2022 dient weer de jaarlijkse contributie van
€ 28,50 voor een lid, € 10,00 voor een huisgenootlid of € 6,00
voor een donateur betaald te worden.
Graag uw contributie over 2022 vóór eind februari 2022 over te
maken naar IBAN:
NL02INGB0002267068 ten name van KNNV afd. Fryslân.
Ik stel het zeer op prijs als alle leden aan dit verzoek willen
voldoen; spaart heel wat herineringen!
Bij voorbaat mijn dank voor uw welwillende medewerking.
David Scarse
Penningmeester

Verslag paddenstoelenex
cursie Elfbergen
Op zaterdagochtend 16 oktober verzamelden 9 deelnemers in
clusief ondergetekende zich bij het parkeerterrein op de Hout
wal te Oudemirdum. Tijdens deze mooie excursie vonden wij 34
soorten.
Eerst hebben wij de omgeving van het parkeerterrein bekeken
waar wij een viertal soorten vonden, het veel aanwezige takken
ruitertje plus eenmalig exemplaren van het oranjegeel trechter
tje, blauwvlekkende roodsteelfluweelboleet en een onbekende
gordijnzwam.
Na het parkeerterrein gingen wij een eindje de Kooilaan langs,
maar hierlangs werden er weinig soorten gevonden. Daarna
verder het bos in via een zijpaadje ten zuiden van de laan waar
wij zo’n twee uren rondkeken. Hier werd verreweg de grootste
verscheidenheid aan paddenstoelen gevonden. Dennenvlamhoe
den waren in grote getalen aanwezig en ook opvallend veel
groene glibberzwammen. Verder waren er o.a. een drietal
soorten kaaszwammen (bittere, vaalblauwe en vermoedelijk de
vlekkende kaaszwam), een drietal relatief jonge okergele gor
dijnzwammen compleet met restantjes van hun gordijn, twee
jonge pelargoniumgordijnzwammen met opvallend veel velum
schubjes op hun hoed en de koningsmantel.
Een mooi fotomoment leverde de vondst van enkele graskleef
steelmycena’s met daarop de knopschimmel Spinellus fusiger,
een schimmel die voornamelijk op Mycena’s parasiteert. De
onrijpe sporenhoofden op lange steeltjes zijn wit en worden bij
rijpheid zwart zodat ze op spelden lijken.
Na het vinden van een bemoste tak met daarop veel oranje
korstzwammen keerden wij naar de auto’s terug en gingen de
deelnemers na een succesvolle excursie tevreden naar huis.

Knopschimmel Spinellus fusiger op graskleefsteelmycena.

David Scarse
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Groene glibberzwam.
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Okergele gordijnzwam.
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Voorwoord
Als eerste bij deze nog de beste wensen voor komend jaar en voor
een ieder een goede gezondheid gewenst met veel plezier in de
Natuur. Laten we hopen dat dit jaar de corona een beetje onder
controle gehouden kan worden waardoor we iets vrijer zijn in
onze dagelijkse bezigheden. Als fervente natuurliefhebbers is
het prima mogelijk om op eigen houtje ergens rond te struinen,
maar soms wil je dat wel eens delen met gelijkgezinden.
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Colofon

Zelf heb ik sinds medio vorig jaar mijn wandelactiviteit aange
past naar ”Plandelen”. Plandelen is een uit Scandinavië overge
waaide bezigheid wat inhoud dat je tijdens het wandelen
zwerfvuil opruimt. Plandelen is een samenvoeging van het
Zweedse woord ”plocka” dat verzamelen betekent en ons eigen
wandelen. Dit laatste mocht ik al graag doen maar stoorde mij
daarbij steeds meer aan al het zwerfafval waar dan vorig jaar de
mondkapjes bij kwamen. Veel mensen bevuilen hun eigen nest,
iets wat je meestal niet ziet bij andere levende wezens. Het geeft
mij een nuttig gevoel dit op te ruimen en het is gezond voor lijf
en leden en goed voor het milieu en de dieren in het wild. Je
kunt mij dan ook vrij regelmatig in Drachten op straat tegenko
men met een grijper en afvalzak. En ben je voor komend jaar op
zoek naar een nieuwe ”hobby”, ik zou zeggen ”join the family”.
Er is ook al een officiële app voor die je ”wandel-en-tegelijkertijdafval-opruimen” route vastlegt: ”Helemaal Groen”. De initiatief
nemer van de app heeft als doelstelling om Nederland helemaal
groen in te kleuren met routes waar zwerfvuil wordt geraapt.
Bij het verschijnen van deze Wetterklaver presenteren wij u o.
a. een activiteitenprogramma voor komend jaar. We gaan ervan
uit dat er straks toch mogelijkheden zijn om in grote of kleine
groepjes op excursie te gaan en zodoende te genieten van al het
mooie dat de natuur ons biedt.
Groet jullie voorzitter.
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VOORLOPIGE agenda jaar Koninginnepage 2021
vergadering KNNV afdeling Het is begin augustus. De zomer doet krampachtige pogingen
er nog iets van te maken en de zon schuift van de ene wolk naar
Fryslân zaterdag 26 maart de andere. Toch zitten we achter huis, genieten van de spaarza
me stralen die door het wolkendek breken. Dan gaat de telefoon!
2022.
Ik loop naar binnen en neem op. Het is Nel; Nel Otter.
Aanvang: 14:00 uur in de de Naturij, Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.

1. Opening
2. Mededelingen, ingekomen en uitgaande post.
3. Notulen jaarvergadering d.d. 13 november 2021.
4. Natuurhistorisch jaarverslag 2021.
5. Verslagen werkgroepen.
6. Financieel verslag 2021 en de begroting 2022.
7. Verslag kascommissie: Hans Bijl (aftredend) en Jan Cees
Nauta.
Benoeming nieuw lid kascommissie.
8. Verslag FMF-vertegenwoordiger Henk Jansen.
9. Samenstelling bestuur:
Voorzitter: Siemen Rienstra 2015, herkiesbaar.
Secretaris: Aafje Dijkhuizen 2021.
Penningmeester: David Scarse 2016 (tevens webmaster en
hoofdredacteur), herkiesbaar.
lid: Ada van Binsbergen 2007, herkiesbaar, (ledenadministratie en redacteur), herkiesbaar.
lid: Bert Folbert 2016.
lid: Jet Verhoef aangetreden 2017.
lid: Teddy Dolstra aangetreden 2019.
10. Contributie 2023. M.i.v. 1 januari 2023 worden de contribu
ties verhoogd conform het voorstel vastgesteld in de ALV van 13
november 2021, t.w. algemeen lid (€ 28,50) naar € 30, huisge
nootlid (€ 10) naar € 11 en donateurs (€ 6) naar € 15 met gedruk
te Wetterklaver (was € 12) of €7,50 met digitale Wetterklaver.
Er komt ook een voorstel om de jeugdlidmaatschap te verhogen
van € 12,50 naar € 15 m.i.v. 01-01-2023.
11. PR. Vacature.
12. Website.
13. Wetterklaver.
14. Activiteitenprogramma 2022.
15. Voortbestaan afdeling Fryslân.
16. Rondvraag.
17. Sluiting

“Je moet ogenblikkelijk komen, er zit een koninginnepage in de
achtertuin!”
Als Nel zegt dat je direct moet komen, dan doe je dat natuurlijk!

Ik stap op de fiets en sta binnen enkele minuten bij haar voor
de deur. Aanbellen hoeft niet, ze staat mij al op te wachten. Snel
lopen we door naar achteren, naar de tuin.
Op een hoek tegen de muur van de bijkeuken staat een enorme
plant, een reusachtig vertakte venkel! En daar vliegt ze! De page!
In zeilvlucht zweeft ze rond de plant. Zo nu en dan flappend met
haar vleugels buigt ze haar achterlijf en tast een stengeldeel af.
Duidelijk een wijfje.
Na enig speurwerk ontdekken we drie geel-groene bolletjes op
de venkelplant!
Ik probeer een filmpje te maken met mijn mobiel, maar dat valt
nog niet mee. Toch hebben we het bewijs van haar aanwezigheid
vast kunnen leggen.
We praten nog even na en memoreren het unieke gebeuren: hoe
vindt zo`n dier in de wirwar van straten en tuinen deze ene
venkelstruik!
Hierna spring ik weer op de fiets om thuis het koniginnepage
avontuur te vertellen. Mijn vrouw heeft de koffie klaar en
schenkt voor ons beiden in en dan………vliegt er een konigin
nepage over het gazon en verdwijnt in de tuin van de buren……..!
Toeval bestaat?! Bestaat niet!?
Eind augustus. Nel belt!
“Je moet even komen kijken, er zitten rupsen op de venkel!”
Weer spring ik op de fiets.
We tellen 7 fraaie rupsen van de koniginnepage op de venkel in
de achtertuin van Nel Otter.
Hans Bijl en Nel Otter

Per 1-1-2022 120 leden, 17 huisgenootleden, 1 jeugdlid en 4
donateurs.
1.
LET OP: Houd de website in de gaten voor 1) de definitieve
agenda, 2) de notulen jaarvergadering 2021 en 3) het natuurhis
torische verslag.
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Rups koninginnepage
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Activiteitenprogramma
2022 KNNV afdeling
Fryslân
Alle excursies zijn voor leden gratis, van niet-leden vragen wij
€3,-.
De tijd en plaats waar een excursie begint staat vermeld bij
aanvang.
Mocht je vragen hebben over de juiste startplaats neem dan
contact op met de genoemde contactpersoon.
Het hele onderstaande programma is onder voorbehoud van
het wel of niet heersen van maatregelen jegens welke vorm
van Corona dan ook!
De activiteiten zullen in 2022 wel, dan niet of in aangepaste
vorm doorgang vinden!
Het is dan ook verplicht je aan te melden bij de genoemde
contactpersoon!
Wij volgen de Landelijke richtlijnen waarbij de groepsgrootte
beperkt kan zijn!
FEBRUARI:
Woensdag 23 Februari
Gezellige avond eigen foto’s bewonderen, Naturij Drachten.
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meege
brachte foto’s op een USB-stick. Met behulp van een computer
en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen.
Als u nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is
dit misschien een gelegenheid om die met zijn allen proberen
vast te stellen.
Aanvang: 20:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
MAART:
Zaterdag 26 maart
Algemene Leden Vergadering.
Na eerst een wandeling rondom of over het terrein van de Na
turij wordt u op de hoogte gebracht over de stand van zaken van
onze vereniging. Vergaderstukken en Agenda staan afgedrukt
in de Wetterklaver of zijn te vinden op de website.
Aanvang: 14:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
Contact: Aafje Dijkhuizen tel. 06-57735613 of email: secreta
ris@fryslan.knnv.nl
APRIL:
Zaterdag 2 april VWG.
Roekentelling in Drachten
Jaarlijkse Roekentelling door leden van de vogelwerkgroep.
Aanvang: 11.00 uur. Verzamelen bij de ingang van het Reiding
park.
Opgave: bij Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
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Zaterdag 9 april PlWG
Stinzenplanten excursie.
Deze dag zal de plantenwerkgroep afhankelijk van de weersom
standigheden meerdere States in de regio bezoeken om een in
ventarisatie te maken van de aanwezige stinzenplanten. Uiter
aard worden andere plantensoorten die worden waargenomen,
ook in de kantlijn meegenomen.
Aanvang: 10.00 uur verzamelen op het parkeerterrein van de
Epemastate te IJsbrechtum.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
Zaterdag 16 April VWG. (zaterdag voor Pasen)
Excursie "Rondje Lauwersmeergebied".
Verzamelen op de parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Om 09.00 uur vandaar rijden we langs verschillende punten, te
beginnen bij de uitkijk bult van Kollumerpomp om te eindigen
bij de Ezumakeeg. Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen
kwaad.
Aanvang: 09:00 uur parkeerplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen
(postcode 9132).
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
MEI
Zaterdag 7 Mei VWG.
Excursie kustvogels.
Verzamelen aan het wad bij Westhoek om 10.00 uur. Daarna
gaan we naar Zwarte Haan. Op deze plekken hopen we o.a.
wadvogels in hun fraaie broedkleed te zien terwijl ze dankzij
opkomend tij niet al te ver weg zijn. Afhankelijk van o.a. de tijd
kunnen we nog een stuk de kwelder van het Noarderleech op
lopen. Laarzen zeer aanbevolen. Tijdsduur onbepaald.
Aanvang: 10:00 uur parkeerplaats Westhoek. Coördinaten: 530
16’ NB, 50 34’ OL
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
Vrijdag 13 mei PlWG
Inventarisatie De Sanding, Drachten.
Dit terrein werd in het verleden ook meerdere malen in het jaar
bezocht, echter de laatste jaren niet meer. Voor een jaarlijkse of
periodieke monitoring door de plantenwerkgroep, volstaat 1
avond in het groeiseizoen voor de continuering van een meerja
rige monitoring.
Aanvang: 19.00 uur. Verzamelen op het parkeerterrein aan het
Gaasterdjip oostelijk van deze wijk te Drachten/De Wilgen.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
Zaterdag 21 Mei IWG
Catspoele-Diaconieveen.
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk
insectenwaarnemingen vast te leggen. We gaan hierbij niet van
de vrij toegankelijke paden af.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan 2, 8422
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Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein aan de Alberdalaan 2, 8422
DP Nijeberkoop.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496
Woensdag: 25 Mei VWG.
Avondwandeling in de Jan Durkspolder.
Algemene natuurwandeling in de Jan Durkspolder, met aan
dacht voor planten, vlinders en vogels.
Aanvang: 18.00 uur. Verzamelen langs de Geau aan het begin
van de wandelroute.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496. Max. 12 deelnemers.
JUNI:
Zaterdag 11 Juni IWG
Rottige Meente
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk
insectenwaarnemingen vast te leggen. We gaan hierbij niet van
de vrij toegankelijke paden af.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein Peter Stuyvesantweg
(N351), Nijetrijne.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496
Zondag 12 Juni
Dagexcursie alleen voor leden naar Vlieland o.l.v. Sjoukje Mul
der.
De veerboot vertrekt om 09:00 uur (langzame boot) uit Harlin
gen. De laatste veerboot vanaf Vlieland vaart om 18:55 uur
(sneldienst) af.
Het goedkoopste ben je uit met een fietsarrangement van €31,pp. Dit is inclusief de bootreis vv, standaardfiets, 10% korting
op horeca en een attentie van VVV.
Maximaal 20 personen, verplicht aanmelden bij Teddy Dolstra
voor deelname of voor meer informatie kan middels een mailtje
te sturen naar tdolstra@xs4all.nl
Er wordt vanuit gegaan dat je je eigen lunch mee neemt.
Indicatief programma:
• Na aankomst boot, half elf, de fietsen ophalen (eventueel
omruilen) en dan richting Posthuys fietsen.
• Afhankelijk van het tij kunnen we daar op de heen- of terug
weg wat vogels gaan spotten en wadplanten bekijken.
• Misschien in het bos “Lange Paal” de Dennenorchis/Kleine
keverorchis bezoeken.
• In de bermen richting de oude landmacht kazerne zijn ook
vele vogels en planten te zien.
• Fietsen parkeren bij de kazerne en dan door de duinen rich
ting achteringang van de kazerne. Heel groot gebied met van
alles en nog wat, o.a. Bijenorchis, Moeraswespenorchis, Groene
knolorchis en vele grassen en andere zoutminnende planten.
• Buitenom lopen we weer richting fietsen, waarna we al ge
nietend van de natuur weer richting het dorp gaan.
• In het dorp de fietsen weer inleveren en dan is het “tiet foar
een bierke”.
• 18:40 op naar de (snel)veerdienst.
Vrijdag 17 juni PlWG
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Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok 183-595 in Noord-Friesland.
Gedurende een halve dag gaan we dit kilometerhok inventarise
ren. Het hok is in de polder ten noorden van het dorp gelegen.
De te lopen route is ook goed begaanbaar via harde landwegen,
waarlangs we inventariseren. Naast wegbermen, bermsloten,
akkers en erven, maakt ook een stuk zeedijk deel uit van het te
inventariseren kilometerhok.
Aanvang: 13.00 uur. Verzamellocatie: begin van de Reindersweg
(tegenover bushalte) te Ferwert.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
Zaterdag 18 Juni PlWG
Orchideeën excursie Lauwersmeer
Onder leiding van dhr. Hans Gartner gaan we in het Lau
wersmeer gebied op zoek naar verschillende soorten orchideeën.
Aanvang: 10:00uur parkeerplaats bij ”Suyderoogh”, de Rug 5
Lauwersoog.
Contact: Ada van Binsbergen tel. 0512-880985. Maximaal 15
personen.
JULI:
Vrijdag 1 Juli IWG
Nationale nachtvlindernacht (o.l.v.?) nog onder voorbehoud.
Dit is een uitermate geschikt moment in het nachtvlindersei
zoen, waarin ook diverse pijlstaarten zullen vliegen. Mooie tijd
dus om dit te doen al wordt het wel laat donker! Maar dat hoort
bij het nachtvlinderwerk.
Er is een maximum van 15 personen du opgave is verplicht.
Aanvang: 21:00 uur locatie nog niet bekend.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496
- Opmerking: als het regent gaat deze activiteit niet door! Zondag 17 Juli IWG
Hamstermieden.
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk
insectenwaarnemingen vast te leggen. We gaan hierbij niet van
de vrij toegankelijke paden af.
Aanvang: 10:30 uur bij het parkeerterrein aan de Westerein 9289
Drogeham (langs Margrietkanaal), ingang “Speuldersbos”.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496
Augustus:
Zondag 14 Augustus IWG
Wikelslân bij Earnewâld.
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk
insectenwaarnemingen vast te leggen. We gaan hierbij niet van
de vrij toegankelijke paden af.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein langs de weg “De Feanster
dyk” bij Earnewâld.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496
Vrijdag 20 augustus PlWG
Het Nieuwe Strepen. Kilometerhok 161-551 in ‘t Heidenskip.
Gedurende een halve dag gaan we dit kilometerhok inventarise
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ren. Het hok bestrijkt het dorp en de directe omgeving. De te
lopen route is ook goed begaanbaar via verharde landwegen,
waarlangs we inventariseren. Naast wegbermen, bermsloten,
weiland en erven, maken tal van waterelementen deel uit van
het te inventariseren kilometerhok.
Aanvang:13.00 uur. Verzamellocatie: Parkeerplaats achter de
kerk aan de Brânburren in It Heidenskip.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
SEPTEMBER:
Vrijdag 16 september PlWG
Inventarisatie omgeving Thialf stadion, Heerenveen.
Dit afwisselende gebied binnen de woonkern van Heerenveen/
Oudeschoot met oude laantjes, spoorlijn, kleine waterelemen
ten, schrale bermen, bosschages en bebouwing is nooit eerder
bezocht en geïnventariseerd door de plantenwerkgroep, maar
gezien de grote afwisselingen aan biotopen, zijn hier botanische
juweeltjes te verwachten. We gaan ons hier laten verrassen!
Aanvang:13.00 uur. Parkeerplaats bij het Thialf stadion aan de
Heremaweg.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
Zaterdag 10 September IWG
Bakkeveense Duinen
Met een wandeling door het gebied proberen we zoveel mogelijk
insectenwaarnemingen vast te leggen. We gaan hierbij niet van
de vrij toegankelijke paden af.
Aanvang: 10:30 uur parkeerterrein Dundelle Mjumster Wei 16,
Bakkeveen
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496

Contact: David Scarse tel. 058-2501479
NOVEMBER
Woensdag 9 November
Nogmaals een avond eigen foto’s bewonderen, Naturij Drach
ten.
Gezellig samenzijn waarbij we genieten van uw eigen meege
brachte foto’s op een USB-stick. Met behulp van een computer
en beamer gaan we de foto’s op het grote scherm tonen. Als u
nog geen naam weet van het vastgelegde dier of plant is dit
misschien een gelegenheid om die met zijn allen proberen vast
te stellen.
Aanvang: 20:00 uur De Naturij Oude Slingeweg 4, 9204 WS
Drachten.
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
DECEMBER:
Vrijdag 30 december PlWG
Eindejaars plantenjacht 2022/2023.
Dit FLORON-project vindt plaats tussen 25 december en 3 janu
ari en is gericht op het inventariseren van bloeiende planten
rond de jaarwisseling. Eerste locatie waar we gaan inventariseren
bevindt zich bij de verzamelplaats. Een tweede en misschien een
derde locatie die we bezoeken, liggen elders in of nabij Drachten.
Aanvang: 13.00 uur. Kyriat Onoplein te Drachten bij de vlonder
bij de vijver.
Opgave voor deelname of voor meer informatie kan middels een
mailtje te sturen naar tdolstra@xs4all.nl of aan te geven dat je
‘gaat’ bij de activiteit op Facebook.
JANUARI 2023:
Zondag 8 januari 2023
De traditionele Nieuwjaarswandeling alleen voor leden.
Aanvang: 10:00 uur

OKTOBER:
Zondag 9 Oktober. VWG.
Vogeltrek rondje Lauwersmeer.
Verzamelen op de parkeerplaats van Dokkumer Nieuwe Zijlen.
Om 09.00 uur vandaar rijden we langs verschillende punten, te
beginnen bij de uitkijk bult van Kollumerpomp om te eindigen
bij de Ezumakeeg. Tijdsduur onbepaald, laarzen kunnen geen
kwaad.
Neem een verrekijker mee.
Aanvang: 09:00 uur parkeerplaats Dokkumer Nieuwe Zijlen
(postcode 9132).
Contact: Siemen Rienstra tel. 0512-521496.
Zaterdag 15 oktober PWG
Paddenstoelen Katlijker skar.
We gaan dit jaar met een wandeling door het Katlijker skar op
zoek naar zoveel mogelijk paddenstoelen. Dat moet vast lukken
daar het een gevarieerd gebied is van vergane restanten produc
tiebos, statige beuken en eiken en stukjes heide.
Aanvang: 10:00 uur Parkeerterrein bezoekerscentrum SBB
Schoterlandseweg 24, 8455 JG Katlijk
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Gele korstzwam
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Vogels op het IJsselmeer

Foto: © Siemen Rienstra

Vogeltrek Oudemirdumer Klif.
Zaterdag 9-10-2021
Met acht mensen vertrekken we om negen uur in de ochtend
vanuit Drachten naar Gaasterland. Het is behoorlijk mistig en
redelijk fris maar weinig wind. Op het kleine parkeerstrookje
ontmoeten we David.
Vlakbij het parkeerstrookje op een pas gemaaide maisakker zien
we onze eerste groep ganzen foerageren. Na enige discussie en
speurwerk in de vogelgidsen concluderen wij dat het kleine
Rietganzen moeten zijn. We zien hier direct ook onze bijzonde
re waarneming, een Indische gans die veel lichter van kleur is
met een witte kop met twee zwarte dwarsbanden.
Daarna lopen we 300 meter naar het uitkijkpunt aan de rand
van het IJsselmeer. Op het water zien we gaandeweg verschil
lende vogelsoorten foerageren. Er komt zelfs nog een groepje
Huiszwaluwen voorbij vliegen, achterblijvers die nog de laatste
vliegjes proberen te vangen voordat de vogels de trek aanvaarden
richting Afrika.
Als we uitgekeken zijn besluiten we ons een stukje in noordelij
ke richting te verplaatsen naar vogelkijkhut ”De Mok” nabij
Mirns. Vanuit de beschutting van de vogelhut hebben we weer
een mooie uitkijk over het water voor ons. Naast de wat grotere
vogels als Lepelaar en grote Zilverreiger zijn we lang in conclaaf
wat voor vogels op de oever aan de overzijde van de baai te zien
zijn. Na het raadplegen van de nodige vogelgidsen zeggen wij
dat het Watersnippen zijn.
Al met al hebben we genoten van deze mooie ochtend en keren
voldaan weer huiswaarts.
Waarnemingen: Kleine rietgans, Indische gans, Kolgans, Grauwe
gans, Zwarte kraai, Knobbelzwaan, Zilvermeeuw, Wilde eend,
Tafeleend, Brilduiker, Bergeend, Blauwe reiger, Grote Zilverrei
ger, Lepelaar, Aalscholver, Fuut, Meerkoet, Watersnip, Kievit,
Vink, Roodborst en Huiszwaluw.
Siemen Rienstra
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Indische gans (Anser indicus)
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Planteninventarisatie en
excursie Waddenkust bij
Harlingen.
Teddy Dolstra

Op vrijdagmiddag 20 augustus 2021 hebben we als plantenwerk
groep weer een inventarisatie-/excursie gehouden. Ditmaal
hadden we geen rekening te houden met zeer beperkende Co
vid-19 (en diens varianten) maatregelen, zodat een ieder die mee
wilde gegarandeerd mee kon doen. Deze keer gingen we, met
als doel ten zuiden van Harlingen, een stuk van de kuststrook
en de Zuidpier van de haven bekijken.
Om 13.30 uur verzamelde zich een groep van 5 deelnemers aan
de voet van ‘De Stenen Man’ aan de Westerzeedijk. De stemming
zat er meteen goed in, want we hadden goed weer: droog, zonnig
met enige sluierbewolking en wolkenveldjes, amper wind en
met goed 20°C zeker niet te warm voor de tijd van het jaar.
Ideaal voor een mooie wandeling dus en zonder dat alles er
verregend bij zou staan!
Wetende dat de FFF deze middag ook een planteninventarisatie
aan het uitvoeren was een stuk noordelijker op de Waddenzee
dijk, mochten we tijdens onze KNNV inventarisatie toch de
coördinator van de FFF werkgroep Nieuwe Afsluitdijk welkom
heten ter deelname. Dit had zo zijn voordelen, zeker met het
oog op dat hij meer leuke soorten planten uit voorgaande jaren
kende uit deze hoek van het Waddengebied. Ondertussen
mochten de Friese FLORON districtshoofden zich redden met de
inventarisatie in de buurt van Wierum aan de kust.

KNNV Afdeling Fryslân

Vanaf ‘De Stenen Man’ de dijk aflopend naar het Wad, liepen de
deelnemers alvorens bij het strand uit te komen al tussen een
behoorlijke massavegetatie van Zandhaver door. Dit grove gras
is een typische kustplant. Langs deze vegetatie van Zandhaver
vonden de deelnemers diverse exemplaren Zeeraket, waar op
vallend erg veel honingbijen op vlogen. Spoedig volgden er een
hele lijst van algemene soorten planten, vaak algemene soorten,
zoals de Akkermelkdistel, Kompassla en Duizendblad, soorten
die juist ook door diverse andere insecten bezocht werden,
waaronder de Steenhommel en de Akkerhommel.

Zeeraket

Stekend loogkruid
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Al spoedig werd ook de zeldzame soort Stekend loogkruid aan
getroffen. Kleine exemplaren, maar zeer goed herkenbaar. Eén
van de deelnemers vroeg zich af of de soort erg stekelig was,
waarop maar één goed antwoord te geven viel: ‘pak maar eens
goed vast!’, wat hem al snel een prikkelig antwoord gaf!
Verder richting het strandpaviljoen lopend, nam het aantal
plantensoorten spoedig toe. In de schaduw van het strandpavil
joen werd een plant aangetroffen die de deelnemers de wenk
brauwen eerst deed fronzen. Eén van de deelnemers haalde er
determinatieapps op de telefoon er bij, maar zoals zovaak bakte
deze er weer geheel niets van met uitkomsten als Herderstasje
en Klein streepzaad, maar dat was het zeker niet en toch kwam
de plant de deelnemers wel ergens heel bekent voor! Dan opeens
de heldere ingeving dat het een schaduwvorm van de Zulte moet
zijn, een soort die hier veelvuldig staat in de omgeving. Vraag
teken ook weer opgelost!
De wandeling vervolgend werden al snel ook typische kustsoor
ten als de Zeekool, Zeevenkel, Blauwe zeedistel en de Grote
zandkool aangetroffen. De laatst genoemde wordt ook wel een
‘wilde rucola’ genoemd vanwege de bladvorm en het afscheiden
de aroma tijdens het beschadigen. En dan opeens stond daar voor
de deelnemers één van de echt zeldzame kustplanten, de Gelob
de melde! Voor de minder botanisch onderlegde medemens is
het gewoon een grijsgroen kruid wat je snel zou verwijderen uit
je tuin, net als de Melganzenvoet en de Korrelganzenvoet die
hier ter plaatse ook groeien te midden van de Strandmelde en
de Spiesmelde. Gelobde melde is een bedreigde soort van de kust
die kijkend naar de trends van na 1950 in de categorie 50-75%
is achteruit gegaan. Even verderop werd ook nog de Gewone
zoutmelde aangetroffen, wederom een typische kustsoort. Plots
werd het botanisch oog afgeleid door een klein fel rood oranje
kevertje dat aan het omscharrelen was op een exemplaar van
Stekend loogkruid. Foto’s werden gemaakt en later thuis nazoe
kend bleek het hier om de Menierode zuringspitsmuis te gaan,
een soort snuitkever van circa 6 millimeter lang. Verspreidings
gegevens nakijkend laat zien dat de soort weinig wordt waarge
nomen in het gehele land. Voor Friesland hebben we het dan
over een 10 atlasblokken de afgelopen eeuw. Een klein beetje
verrassend was het wel te zien dat precies in dit atlasblok waar
Harlingen in ligt, de soort na 2010 reeds een keer eerder is ge
documenteerd. In die zin spreken we hier dus van een herbeves
tiging van de soort.
Verder scharrelend werd het tijd om echt voor een soort op de
knieën te gaan. Voor de deelnemers stond opeens de Zeelathyrus,
een uiterst zeldzame soort in Nederland die voor 2000 uit slechts
13 atlasblokken bekend was en sinds 2000 uit slechts 19 atlas
blokken! Gezien van deze 19 ‘recente’ atlasblokken er 6 van de
7 ‘nieuw’ zijn tussen Den Oever en Harlingen, mag je aannemen
dat de Werkgroep Nieuwe Afsluitdijk hier een behoorlijke bij
drage heeft geleverd in de bekende verspreidinggegevens. In het
geval van de locatie bij Harlingen hebben we het over een op
pervlakte van circa 3 vierkante meter waar de soort groeit en
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het gaat daarbij om misschien een 15 á 25 planten, dus een zeer
kwetsbare standplaats tussen de strandgangers, zonaanbidders
en badgasten. Na het genieten van de schoonheid van de Zeela
thyrus, besloot het gezelschap om te keren richting de Zuidpier
van de haven om op zoek te gaan naar nog meer bijzondere
soorten.
Aangekomen bij het begin van de Zuidpier kregen de deelnemers
de Wilde kool onder ogen. De oersoort waar menig koolsoort
zoals we die nu kennen uit ontstaan is na veredeling. Wilde kool
lijkt qua uiterlijk meer op bijvoorbeeld Koolzaad dan op de meer
op rode kool lijkende Zeekool die hier massaal groeit op de pier
tussen het basalt. Op de Zuidpier doet de vegetatie ook heel
anders aan dan de vegetatie langs het strand en op de ‘stuifdui
nen’. Op de buitenkant van de pier is het aantal typische kust
planten hoog. Denk hier naast soorten als Zeekool en Zeevenkel,
ook aan andere typische soorten uit het kustgebied, zoals de Zilte
schijnspurrie, Kwelderzegge, Zilte rus en Zeekweek. De Zeek
week staat overigens ook massaal op de ‘stuifduinen’. Richting
het einde van de pier kwamen we bij een grote groeiplaats van
de on-Nederlands aandoende Gele hoornpapaver, een soort die
hier zo ongeveer zijn noordgrens bereikt in zijn verspreidings
areaal. Het is echt meer een soort van zuid Europa. Wat opviel
was wel dat er dit jaar weinig grote planten zichtbaar waren,
zowel bloeiend als afgestorven. De koudere weersomstandighe
den dit jaar zullen hier dan vast ook een invloed uitoefenen op
deze warmte minnende soort. Gelukkig waren er wel vele
kiemplanten aanwezig die nogal eens over het hoofd konden
worden gezien tussen de kiemplanten van de even zo ‘blauw’
gekleurde Zeekool.

Zeelathyrus
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De havenzijde van de Zuidpier is qua plantensoorten veel rijker.
Hier groeien diverse algemene soorten, maar ook ‘tuinraritei
ten’. Soorten die normaal in tuinen als tuinplant of fruitboom
groeien/aangeplant worden zie je langs de kust nogal eens ver
wilderd groeien. Voorbeelden hiervan die deze dag werden
aangetroffen zijn Stokrozen in diens gehele kleurenspectrum,
Zonnebloem, Okkernoot en Peer. Eén van de deelnemers had
deze dag gehoopt het Blauw walstro te zien, maar helaas voor
hem kwamen we niet dichterbij de soort dan in de vorm van
Kleefkruid.
In de kantlijn werd er ook nog een beetje gekeken naar een
aantal vogels. Zo waren in de haven een Steenloper en een
Strandloper aan het foerageren en op de rand van het Wad was
een Wulp aan het foerageren. Boven en langs de dijk werden de
deelnemers meermaal voorbij gevlogen door Boerenzwaluwen
en tussen de vegetatie op het basalt was een zwerm Huismussen
aan het foerageren.Tijdens de gehele wandeling waren er insec
ten waar te nemen. Zo vlogen er vele Steenhommels, Akkerhom
mels, Kleine vossen en Klein geaderde witjes tussen de vele
(zweef-)vliegen en Honingbijen. Een beetje verrassing op dagvlin
der gebied was het waarnemen van het Bruin blauwtje. Dit
kleine vlindertje is in Friesland nogal zeldzaam als je deze ver
gelijkt met de bekende verspreiding in een groot deel van de rest
van Nederland.
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Gele hoornpapaver

Foto: © Teddy Dolstra

We kunnen weer terug kijken op een mooie middag met een
kleine, maar enthousiaste groep deelnemers. Tegen 17.00 uur
werd de middag afgesloten. Weer op weg naar het parkeerterrein
werden nog snel even een paar vrijwel zeker ingezaaide soorten
als Wilde cichorei, Grote klaproos en Slangenkruid genoteerd.
Aan het eind van de dag waren er 129 soorten planten gedocu
menteerd, waaronder zoals bovenstaand beschreven een aantal
echte juweeltjes voor de Nederlandse kustregionen.
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Kwelderzegge

Lamsoor
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Gelobde melde

Pelargoniumgordijnzwam.
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