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Nieuws Wielenwerkgroep

De Wielenwalen,, de nieuwe jeugdafdeling van de Wielenwerkgroep

We hebben nu 5 excursies gehad. De belangstelling was goed en het enthousiasme groot. Omdat veel kinderen op zaterdag

ook nog sporten, hebben we besloten om vanaf volgend jaar ook excursies op zondag te houden. De excursies zijn altijd met

de fiets en starten alle vanuit Gytsjerk. Vooral het gebied rondom de Groote Wielen zal ons werkgebied zijn. Maar ook de

bossen in de buurt en museumbezoek behoren tot de mogelijkheden. Zo hebben we een algemene kennismakingsexcursie en

een nacht-moerasvogelexcursie in de Ryptsjerksterpolder, een slootjesexcursie in de Ryptsjerkerpolder en het recreatiegebied

bij de Wielhals, een bosexcursie en een paddestoelexcursie bij Stania State.

Op 9 november hebben we meegedaan aan de landelijke dag "Speuren naar sporen" en 14 december gaan we naar roofvogels

kijken.
Er is nog ruimte voor nieuwe jeugdleden. Vooral in de leeftijd van 12-16 jaar, maar ook de kinderen van 10-12 jaar zijn hartelijk

welkom. Voor de kosten hoeven ze het niet te laten. Die bedragen voor kinderen van Wielenwerkgroep-steunleden ƒ 7,50 en

voor overigen ƒ 12,50. Voor meer informatie:Gerrit Krottje, tel058-2674039.

Sjoerdtje Kars

Zaterdag 13 april 1996 zijn we gestart met een jeugdgroep. We’ zijn een paar leden van het bestuur, nl. Douwe Bos, Sjoerdtje

Kars en Gerrit Krottje en twee leden, Hanneke van Foeken en Gerlof Kok. Doel van de groep is de jeugd de mogelijkheid te

bieden om met leeftijdgenoten van de natuur te leren, te genieten en de natuur te waarderen en te respecteren.

Werving vond plaats door de ca. 40 kinderen die aan de World Birdwatch hebben deelgenomen aan te schrijven. De leeftijd

varieert van 10 tot 15 jaar. Er hadden zich 16 kinderen opgegeven en tegen de zomervakantie waren er al 18 leden. Iedere

tweede zaterdag van de maand is er een excursie. Hiervoor zullen we soms een deskundige uitnodigen maar ook binnen onze

groep is de nodige kennis.
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Natuurontwikkeling in de Vlinderberm?

Misschien hebben sommige Gytsjerksters in november zich afgevraagd wat er toch gebeurde in de Vlinderberm. Een aantal

stukken berm zijn gefreesd en twee stukken zijn zelfs licht afgegraven met een kraan. Dat is niet omdat Tytsjerksteradiel grond

nodig had, maar om de bloemrijkheid van de Vlinderberm te vergroten. Dat is weer van belang voor de vlinders.

De Vlinderberm is het rijkst aan vlinders in de maanden juli en augustus. In mei en juni is het vaak nog te koud en zijn een

aantal soorten die in de berm voorkomen, nog niet uit de pop gekropen. Het gaat vooral om vlinders die de eitjes op grassen

leggen. Hierbij zijn veel kleine soorten zoals het hooibeestje, de argusvlinder, het bruin zandoogje en het zwartsprietdikkopje.

Je ziet ze niet zo gemakkelijk wanneer je erlangs fietst. Je moet er echt voor afstappen. Juist die vlinders waarvoor de berm

belangrijk is, zie je maar weinig in het dorp, waar je op de vlinderstruiken grote vlinders zoals dagpauwogen, atalanta's en

koolwitjes tegenkomt.

In de eerste jaren van de Vlinderberm (1989-1992) zag je meer vlinders dan de laatste jaren. Een belangrijke reden is de sterke

achteruitgang van de akkerdistel. Voor vlinders een belangrijke plant omdat ze er nectar uit drinken, die ze nodig hebben als

energiebron. De achteruitgang van de akkerdistel was te verwachten. Als je de grond met rust laat, wordt het voor distels nu

eenmaal minder aantrekkelijk.
Het betekende echter wel dat in de berm aan de Gytsjerksterkant van de Murk het aantal bloeiendeplanten achteruit is gegaan.

De berm bestaat er uit verzuurde zandgrond, die vaak niet zo bloemrijk is. In gedeelte over de Murk bestaat de berm vooral uit

klei, die meestal wel bloemrijk is. Daar hebben zich dan ook al verschillende nieuwe planten gevestigd, zoals wilgeroosje,

boerenwormkruid, gele morgenster en dauwbraam.

Omdat bloeiende planten voor de vlinders belangrijk zijn en ook leuk voor het publiek, is in overleg tussen de gemeente

Tytsjerksteradiel en de Wielenwerkgroep besloten de natuur in de berm een handje te helpen. In verschillende vakken zijn

nectarplanten gezaaid en hier en daar geplant. Het plant- en zaaigoed hebben we gekregen van de gemeentenLeeuwarden en

Tytsjerksteradiel. Wij hopen dat deze planten zich in de toekomst van daaruit verder kunnen verspreiden. Het gaat om

inheemse planten die in de grond thuishoren. Hierbij zijn planten als boerenwormkruid, koninginnekruid en gewoon knoopkruid,

alle voor vlinders aantrekkelijk. Denk nu niet dat het volgend jaar een bloemenparadijs wordt. Dat is nog zeker niet het geval.

Maar het is een begin. We kijken volgend jaar met spanning uit of het een beetje is aangeslagen.

In de Vlinderberm worden wekelijks in de zomer vlinders geteld. De gegevens worden doorgegeven aan de Vlinderstichting die

een landelijk onderzoek doet. Uit de cijfers blijkt dat van alle telroutes in Nederland het grootste aantal zwartsprietdikkopjes

gezien is in de Vlinderberm. Het gaat om duizenden. Maar ze zijn zo klein dat haast niemand ze ziet of zelfs maar weet dat het

vlindertjes zijn. Stap maar eens van de fiets en kijk zelf maar eens in juli of augustus Let dan op kleine bruine dubbeldekkertjes

die van bloem tot bloem snorren
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