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Nieuws Wielenwerkgroep

dialezing Ryptsjerksterpolder

de Binnemiede

In de Binnemlede hebben graafwerkzaamheden plaatsgevonden. Een nieuwe dijk is opgeworpen langs het

Slerdswiel en de Houtwlelen. Hierdoor wordt de oeverzone breder en de komt Kondyken buiten de dijk te

liggen, waardoor deze periodiek kan overstromen. De Blnnemlede wordt hierdoor gevariëerder en de

oeverzone wordt aantrekkelijker voor moerasvogels en -planten. Daarnaast wordt in het zuidelijk deel

van de Blnnemlede de waterbeheersing anders geregeld, waardoor de peilen weer 'ouderwets' worden, dat

wil zeggen 's winters hogere pellen (door veel regenval) dan 's zomers. Het zomerpeil wordt iets

hoger, maar veel zal dat niet zijn. Voor de weidevogels, met name voor soorten als gele kwikstaart,

zomertallng en watersnip, zullen de uitgevoerde werken naar verwachting gunstig zijn. It Fryske Gea

erkent de grote waarde van de Binnemlede/Weeshuispolder voor weidevogels. Een beheer voor het behoud

van vochtige veengraslanden met de bijbehorende weldevogelgemeenschap is dan ook hoofddoelstelling

bij het beheer.

dagvlinderinventarisatie

De Wielenwerkgroep zal meewerken aan het tot standkomen van de dagvllnderatlas van Friesland. Dit

gebeurt onder auspiciën van de Vllnderwerkgroep Friesland en de Vllnderstlchting te Wagenlngen. Dlck

Gosllnga en Freek Nijland gaan hiermee aan de slag. De inventarisaties moeten in drie jaar afgerond

zijn. Het gaat vooral om de atlasblokken 06-42 en 06-43. Het inventarlsatiegebled omvat grofweg het

gebied van de Groote Wielen, Gytsjerk, Ottema-Wlersma reservaat en Slppenfennen, Hurdegaryp tot

Veenwouden. Mensen met ervaring in het waarnemen van dagvlinders die graag willen meedoen kunnen

zich bij ondergetekende opgeven. Om vast wat in de stemming te komen is hier een foto (gemaakt door

Op woensdagavond 29 september houdt de Wielenwerkgroep een avond met dia’s over de Ryptsjerkster-

polder. De avond staat in het teken van de veranderingen, die in het gebied plaatsvinden nu en in de

toekomst. Louis Dijkstra (It Fryske Gea) zal vertellen over de achtergronden en doelstellingen van de

natuurontwikkeling. Daarbij komt onder meer aan bod de rol van grote grazers, de functie van de

waterhuishouding, de koppeling van natte natuurgebieden en de veranderingen in de plantenwereld.

Freek Nijland (Wielenwerkgroep) belicht vooral de veranderingen in de vogel- en vlinderwereld, die

plaatshebben. Een aanrader voor wie de natuur ten noordoosten van Leeuwarden ter harte gaat. Zet de

datum vast in de agenda.

Draglines graven een nieuwe kade in de Blnnemlede langs het Slerdswiel, maart 1993

foto L.C.
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Dick Gosllnga) van een pas uitgekomen vrouwtje oranjetip. U weet wel dat vlindertje met de oranje

vleugeltippen (de mannetjes), die In april en mei zo veelvuldig te zien waren in Friesland

Freek NIJland (05103-62736)

OranJet lp (9)

foto

Dick Gosllnga


