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Verslag N.M.V.-excursie naar

Friesland

(30 aug. t/m 1 sept.'85)

door

A.J. de Winter

Deelnemers: Ruud Bank; Zeev, Daphna, Amir en Yiftach Bar?

Jaap de Boer; Thijs de Boer; Guus Borghorst; Harja v.d.Ende

(introducée); Bavie Gras; Ad Hovestadt; Marlies Kort (intro-
ducée); H.B.Markus en echtgenote; Arthur Oosterbaan; Antho-

nie en Dorien van Peursen; Han de Vries en Ton de Winter.

De zaterdag werd vooral besteed aan het uitpluizen van

een aantal zure loofbossen, zoals het bos achter de melkfa-

briek te Olterterp, dat al jaren een zekere faam geniet als

enige Friese vindplaats van Zonitoides excavatus. Ook nu kon

het voorkomen van deze soort hier worden vastgesteld, in

tegenstelling tot in de andere onderzochte bossen. Ondanks de

vaak zeer hinderlijke aanwezigheid van steekmuggen werd er

naarstig verzameld. Nieuw voor de Friese molluskenfauna is de

naaktslak Lehmannia marqinata, die zowel te Olterterp als in

het Rijsterbos werd aangetroffen.

's Avonds kwam er door gemeenschappelijke inspanning een

uitstekende maaltijd uit de zeer ruime en goed geoutilleerde

keuken van het Natuurvriendenhuis.

Zondag was een "natte" excursiedag. Per
praam, een plat-

te schuit met oorverdovende dieselmotor, werd een tocht ge-

maakt door de doolhof van sloten, plassen en petgaten van het

veengebied bij Eernewoude. Jaap de Boer bleek een goede gids

en vaardig roerganger. Af en toe was het door de straffe

wind knap frisjes. De niet in het vooronder schuilende ex-

cursiegangers kregen menige douche over zich heen. Hier en

daar werd aan land gegaan om in kleinere slootjes rond de

drassige weilanden te
peuren en naar landslakken te zoeken.

Een speciale vermelding verdient de vondst van een groot aan-

tal levende exemplaren van Vertigo antivertigo. Bij de water-

herberg "Trije Hus" werd afgemeerd voor versterking van de

inwendige mens.

Tot zover een korte indruk van de excursie, die zowel qua

sfeer alsook in malacologisch opzicht zeer geslaagd mag he-

ten
.

Na eerder te zijn uitgesteld wegens geringe belangstel-

ling, begon op vrijdagavond 30 augustus de excursie met 19

deelnemers. We verbleven in het NIVON-huis ’Allardsoog’ na-

bij Bakkeveen in de Friesche Wouden, een comfortabel en goed-

koop onderkomen. In de zomer van 1984 waren reeds enkele

voorexcursies gehouden. De resultaten hiervan zijn ook in dit

verslag verwerkt.


