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Beste liefhebber van de Friese natuur,

De kwelders van Fryslân vormen een uniek landschapstype 
met veel karakteristieke soorten planten en ongewervelden. 
Veel van de insecten en spinnen die op de kwelder leven zijn 
strikt gebonden aan deze habitat, omdat hun waardplant 
alleen hier voorkomt, of vanwege hun adaptatie aan het 
zoute milieu. Bij het grote publiek zijn deze soorten echter 
vaak onbekend. Om deze groep bijzondere geleedpotigen 
wat meer onder de aandacht te brengen, willen wij een 
boekje schrijven dat speciaal geschikt is voor de gewone 
natuurliefhebber die de kwelder bezoekt. 
Voor het maken van zo’n boekje hebben we uw hulp nodig, 
in de vorm van foto’s. Dat hoeven niet alleen foto’s van 
speciale kwelderinsecten te zijn, want op kwelders komen 
ook veel algemenere soorten uit het binnenland voor. Om 
een zo volledig mogelijk beeld te geven van wat er op de 
kwelder te vinden is, zijn we op zoek naar alle foto’s van 

insecten die op kwelders zijn waargenomen. Dit zouden niet 
alleen mooie foto’s voor in het boek zijn, maar geeft ons 
ook een goed beeld van de soorten die het meest gezien 
worden.

Als u enthousiast bent en uw al gemaakte foto’s met ons 
wilt delen, of graag komende zomer foto’s gaat maken op 
de kwelder, neem dan contact met ons op. U kunt tot zeker 
eind 2012 foto’s insturen. Vergeet u niet plaats, datum, 
fotograaf en eventueel de plant waar het insect op zat aan 
te geven? 
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Oproep: foto’s van kwelderinsecten gezocht

Datum: Zaterdag 9 juni 09.00 uur
Plaats: Reid om’e Krite - AldeFeanen
Verzamelen: It Fryske Gea , de Stripe 24 Earnewald
Aanmelden tot 6 juni via: info@fjildbiology.nl

Het voorjaar is alweer in volle gang en de natuur kraakt 
en piept er weer lustig op los. Hoofdzakelijk in positieve 
zin, maar lokaal ook in negatieve zin van het woord. 
Het voorjaar is als vanouds het toonbeeld van kracht, 
weerbaarheid en onverzettelijkheid, maar het toont ook de 
kwetsbaarheid van het systeem. Lokaal gaat het goed met 
de natuur, soms zelfs uitstekend, maar er zijn ook nog heel 
wat pijn- en verbeterpunten die onze aandacht vragen. En 
wat te denken van de soorten waar het te uitstekend mee 
gaat !!!??? Als gemêleerd gezelschap en “kennisbank”, de 
FFF, proberen wij uiteraard jaarlijks een bijdrage te leveren 
aan weloverwogen beslissingen, die er in ieder geval voor 
zorgen dat “onze” natuur niet verstomt. 

Onze jaarlijkse ledenexcursie staat dit jaar gepland voor 
zaterdag 9 juni om 09.00 bij it Fryske Gea in Earnewald in 
het natuurontwikkelingsgebied Reid om’e Krite.
Deze locatie is gekozen omdat dit gebied na zijn 2e facelift 
en vernattingsinrichting nu klaar is om verder door de natuur 
te worden ingenomen. Maar ook de mogelijkheden voor de 
mens, om deze ontwikkeling te volgen, is in de inrichting 
meegenomen. De tijdelijke maatregelen als graafmachines, 
schriklinten, platenbanen, onbegaanbare paden, ronkende 
kettingzagen en infopanelen om de mensen te waarschuwen 
voor de overlast en uit het gebied te houden, zijn nu weg. 
Deze hebben plaats gemaakt voor een nieuwe natte natuur 
met wandelpaden, brugjes en uitzichtpunten. 

Meenemen: koffie/thee en laarzen aanbevolen

Kort nieuws over de ledenvergadering van 16 maart 
in de Kromme Knillis te Akkrum. De vergadering is 
ordentelijk verlopen ondanks een bestuurswissel. Sinds 
de ledenvergadering is Nico Minnema voorzitter van een 
“kennisbank en fantastische kroade fol kikkerts”. 

Als belangrijk agendapunt is de komst van de nieuwe 
FFF-website besproken en heeft het bestuur de wens 
uitgesproken om de betrokkenheid van de verschillende 
“wurkferbannen” onderling en die met het bestuur groter 
te maken. Aan de opkomst van deze ledenvergadering 
was duidelijk te zien dat daar nog wel werk aan de winkel 
is. Ronduit bedroevend, belabberd, beschamend en 
ondermaats!!! Er was een nieuw en terugkerend item op 
de ledenvergadering: “vertel jouw veldmoment van het 
afgelopen jaar.” Dit kan 1 minuut zijn, het mag ook langer, 
met of zonder beeldscherm, met handen en voeten, het 
kan allemaal! Wat de meesten van jullie hebben gemist 
was het veldmoment van Peter Das en zijn vogelringgroep. 
Begrijpelijk, jullie hadden even wat anders. Maar zonder 
te weten wat er anders stond te gebeuren hebben jullie 
wel wat gemist. Het verhaal van Peter was fantastisch, 
boeiend, hilarisch, entertainend en onvergetelijk. Als 
bestuur hebben wij best een beetje “gepaste” bewondering 
voor het bruisende karakter van de verschillende ferbannen 
en werkgroepen. 

Hopelijk kunnen wij met dit nieuwe item een stukje van dit 
enthousiasme van de verschillende ferbannen enten aan de 
komende ledenvergaderingen van de FFF.

Namens het bestuur,
Nico Minnema, voorzitter
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