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------------------------------------------------------------------Coronaperikelen
Het is een raar jaar zo. Corona beperkt ons flink in ons doen en laten. Ook het verenigingsleven was helemaal tot
stilstand gekomen. Ondertussen beginnen de activiteiten bij verschillende werkgroepen weer wat op gang te
komen. Zo heeft de Strandwerkgroep al een paar excursies achter de rug en gaan ook de Dinsdag- en
Woensdaggroep weer op stap. De Plantenwerkgroep heeft het afgelopen seizoen geen excursies gehad.
Binnenkort start de Mossenwerkgroep weer. En de paddenstoelentijd is begonnen, dus de
paddenstoelenliefhebbers gaan ook weer op pad. Hoe het met de lezingen gaat lopen deze winter is onzeker. In
ieder geval is er binnenkort een digitale lezing. En op 23 september wordt de algemene ledenvergadering
ingehaald.
Tijdens de zomermaanden verscheen er iedere paar weken een bulletin
waarin KNNV-ers interessante waarnemingen konden delen. Evert
Maarschall is inmiddels gestopt met de bulletins, maar de waarnemingen
gaan natuurlijk gewoon door. Voor bijzondere of leuke waarnemingen is ook
ruimte in de Bladluis. Dus stuur maar gewoon toe. Mario Renden deed de
afgelopen maanden weer leuke vondsten in de Den Helder en maakte daar
fraaie foto’s van.

doodskopzweefvlieg

In deze Bladluis verder veel gallennieuws. Er start een nieuw project over gallen bij het EIS, waar iedereen aan
mee kan doen. Verder komen de bodemdierdagen en de spinnentelling er aan. En er wordt gewerkt aan plannen
voor natuurontwikkeling in de Zuurvenspolder. Natuurliefhebbers vervelen zich nooit!

Algemene Ledenvergadering 2020 op 23 september
Locatie: Wijkcentrum Overdie, van Maerlantstraat 8-10,
Alkmaar, aanvang 20.00 uur.
Deze vergadering vervangt de eerder geplande ALV van 1 april,
die vanwege het coronavirus was uitgesteld.
Deze vergadering is vooral bedoeld om aan onze formele
verplichtingen te voldoen en zal niet zoals gebruikelijk
gecombineerd worden met een koffiepauze en een lezing.
Vanwege de voorschriften van Wijkcentrum Overdie i.v.m.
corona mogen er in de zaal maximaal 21 personen aanwezig zijn
(buiten het bestuur). Mocht u willen komen, dan vragen wij u
dat tijdig te melden bij onze secretaris Jeanette den Herder, p/a:
KNNV, Schelgeest 53, 1901HC Castricum of via e-mail:
secretaris@regioalkmaar.knnv.nl
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Weekend van de veldbiologie
Op 2, 3 en 4 oktober het Weekend van de Veldbiologie. In dit weekend worden digitale bijeenkomsten
gecombineerd met kleinschalige fysieke activiteiten buiten, zowel landelijk als lokaal. Zo is er op 2 oktober een
livestream evenement over het thema ‘citizen science’ en waarom het zo belangrijk is. Het hele weekend zijn er
door het hele land diverse activiteiten. Het programma vind je medio september op de site van de KNNV:
https://www.knnv.nl/weekend-van-de-veldbiologie
KNNV-afdeling Tilburg trapt het KNNV-weekend van de Veldbiologie af op vrijdagavond 2 oktober 2020 vanaf
19:30 uur. Korte presentaties, een debat en filmpjes wisselen elkaar af in een volledig online digitaal programma.
Iedereen kan hierbij zijn, vanuit huis, vakantieadres of luie stoel want het evenement wordt via een livestream
uitgezonden. In één tot anderhalf uur word je meegenomen in wat ‘citizen science’ is en waarom het belangrijk
is. En vooral wat je er zelf mee kan, ook al heb je niet veel kennis. Door bijvoorbeeld in je tuin naar vlinders of
tuinvogels te kijken en mee te doen met tellingen draag je al enorm bij aan kennis en behoud van soorten. KNNVafdeling Tilburg laat zien hoe zij onderzoek doet in De Kaaistoep en waarom dit een baanbrekend voorbeeld was
voor langdurig (insecten)onderzoek.
Het hele weekend zijn er lokale KNNV-activiteiten van KNNV-afdelingen verspreid door het land. In onze omgeving
zijn er een paddenstoelenexcursie en een digitale lezing:
Paddenstoelenexcursie, 3 oktober
Excursie van de paddenstoelenwerkgroep naar het Heilooërbos.
Vertrek 10:30 uur vanaf de Kattenberg, schuin tegenover het
landhuis Nijenburg aan de westkant van de Kennemerstraatweg.
Parkeren in de berm van de Nijenburgerweg, het weggetje ten
noorden van het landhuis of aan het eind van de Westerweg
/begin Komlaan bij tuincentrum Meijer.
Digitale lezing Kees Boele, 3 oktober
De lezing over insecten die Kees Boele zou komen geven voor onze afdeling heeft hij opgenomen. Op 3 oktober
komt de digitale lezing beschikbaar.
Inspirerend groen, dat is het motto van Kees. Als allround bioloog is hij al decennia actief als natuurpresentator in
Nederland en ver daarbuiten. Daarnaast staan In zijn cv o.a. functies als projectmanager Hortus Haren, directeur
van botanische tuin De Kruidhof en senior beleidsambtenaar gemeente Slochteren.
Sinds 2011 zet hij zich fulltime in voor zijn bedrijf Natuurpresentaties® met grote en kleine activiteiten. Geregeld
is hij te beluisteren op allerlei radiozenders (o.a. op Radio 5) en hij schrijft voor o.a. het blad Noorderland.

blauwe muntgoudhaan
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Bodemdierendagen 2020
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen
grootse dingen voor de natuur. Doe mee met de
Bodemdierendagen 2020 en ontdek welke
kleine beestjes bij jou in de buurt de bodem
gezond houden.
De zesde editie van de Bodemdierendagen
duurt van 25 september t/m 7 oktober 2020.
Draag bij aan citizen science: een groot
onderzoeksproject waarin mensen in heel
Nederland samenwerken.
Meezoeken kan overal: in je tuin, op je balkon,
of in het park. Geef je waarneming online door.
Om het zoeken nog makkelijker te maken, zijn er
handige zoekkaarten.
De Bodemdierendagen zijn jaarlijks rond Dierendag, maar ook op alle andere dagen van het jaar kun je je
waarnemingen doorgeven. Die worden gebruikt in het vervolgonderzoek. Meer informatie en zoekkaarten op:
https://bodemdierendagen.nl/

Spinnentelling 2020
Welke spinnen zitten er in jouw tuin?
Op 19 en 20 september organiseert
tuintelling.nl samen met Nationale Spinnentelling, EIS Kenniscentrum Insecten, Naturalis
Biodiversity Center en Natuurmuseum Fryslân
de Spinnentelling 2020.
Hoe werkt het?

1. Zoek de spinnen
Ga op 19 en 20 september op zoek naar
spinnen in je tuin.

2. Bepaal welke soort het is
In Nederland komen zo'n 640 spinnensoorten voor. Op de spinnenzoekkaart staan enkele van de meest
voorkomende spinnen.

3. Tellingen doorgeven
Op tuintelling.nl kan de telling worden doorgegeven. Bevestig datum en geef per gevonden soort het aantal
exemplaren dat je hebt gezien door. Het is belangrijk dat je niet 2x dezelfde spin doorgeeft. Zie je later op de
dag of een volgende dag een andere spin, dan maak je gewoon een nieuwe telling aan en geef je ze door.
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Bijzondere waarnemingen in Den Helder
Mario Renden is een actief KNNV-lid in Den Helder. De
afgelopen tijd deed hij weer een aantal interessante
waarnemingen en maakte daar prachtige foto’s bij.
Buitendijks bij ’t Kuitje vond Mario de zeealsemblindwants Europiella decolor die hier op zeealsem voorkomt. Een andere
interessante wants is de wilgenbleke blindwants - Campylomma
annulicorne.
Op de begraafplaats is de compostcollybia - Gymnopus luxurians
te vinden. De omkrullende randen zijn typerend voor deze soort.

zeealsemblindwants

Het blauw weeskind - Catocala fraxini werd viermaal aangetroffen op smeer. Verder was het zwart weeskind Mormo maura aanwezig. Deze soort lijkt toe te nemen in Den Helder. Een andere nachtvlinder die op de
nachtvlinderlampen af kwam was het satijnkroeskopje - Nemapogon clematella. Een soort die o.a. in den Helder
en op Texel voorkomt en ook op Terschelling regelmatig wordt aangetroffen. Ook het peensmalsnuitje - Aethes
francillana verscheen op een verlicht laken, aan de rand van het Refugium.

satijnkroeskopje

peensmalsnuitje

zwart weeskind

blauw weeskind

Beslist een zeldzaamheid is de peultjesmot - Etiella zinckenella. De soort wordt sinds 2018 aangetroffen in
Nederland en komt maar op tiental locaties voor. Over enkele jaren misschien algemeen in heel Nederland?
Harkwespen - Bembix rostrata zijn imposante dieren. Mario trof er een exemplaar met flink afgevlogen vleugels
aan in Mariendal. Eén van de noordelijkste waarnemingen in Nederland.
Tenslotte is het vliegje Tanypeza longimana het vermelden waard.

peultjesmot

harkwesp
alle foto’s van Mario Renden

Tanypeza longimana

4 blindwants
wilgenbleke
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Van de EIS-Gallenwerkgroep

Met z’n allen plantengallen
Iedereen heeft in deze tijden van Corona behoefte om naar buiten te gaan. En iedereen heeft behoefte om zich
verbonden te voelen. Dat kunnen we combineren, door met z'n allen te gaan zoeken naar plantengallen!
Omdat gallen woekerweefsel van planten zijn, veroorzaakt door een meestal dierlijke galveroorzaker, verbinden
zij zelfs de floristen en faunisten. En zelfs paddenstoelenliefhebbers komen aan hun trekken met een groep van
schimmelgallen! Dus als jij je ook verbonden wil voelen, of als je wilt bijdragen aan de kennis van de verspreiding
van deze leuke soortgroep, of natuurlijk gewoon een reden kunt gebruiken om lekker naar buiten te gaan, doe
dan mee!
Waarmee? We gaan de komende drie jaar zo veel mogelijk gegevens verzamelen van plantengallen. Dat doen we
via apps van waarneming.nl, daar kun je online de vorderingen ook zien. Uiteindelijk gaan we na de veldperiode
2020-2022 ook een Plantengallen-Atlas maken.
Iedereen mag meedoen, want als je de plantengal zelf en de waardplant op de foto hebt, zijn bijna alle soorten
goed te herkennen. En met de Veldgids Plantengallen van Roelof Jan Koops is het zelf herkennen ook prima te
doen. Op het Waarneming.nl Gallen & mijnen forum, kun je bovendien al je waarnemingen navragen bij meer
ervaren gallen-onderzoekers.
En alsof dat nog niet "met z'n allen" genoeg is, gaan we, zodra het weer kan, ook veldexcursies organiseren. Tot
die tijd kun je je alvast aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website. Wie zijn we? In de eerste plaats wij, of
jullie, de gallenzoekers. En mensen die de gallenzoeker in zichzelf nog niet ontdekt hebben. Het project kan alleen
een succes worden, door met z'n allen lekker naar buiten te gaan. Daarnaast verzorgd EIS de ondersteuning, met
al haar kennis over het organiseren en publiceren van data over kleine beestjes. Het Prins Bernard Cultuurfonds
en de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting dragen financieel bij met de ondersteuning van excursies, het
samenbrengen van gallenwaarnemingen en de organisatie van het atlas-project.
Meer informatie en aanmelden voor de nieuwsbrief: https://www.eis-nederland.nl/werkgroepen/gallen

gallen van de lensgalwesp
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Op https://www.stadsplanten.nl/ verscheen onderstaand artikel van Niels Eimers:

Vingergrassen, meer dan je op één hand kan tellen

Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis (foto: Tim van de Vondervoort, Den Haag)

Voor wie denkt dat Vingergrassen bekend en saai zijn, lees vooral verder! Vingergrassen zijn rond deze tijd een
van de meest algemene soorten in de stad. In het stedelijk gebied is Harig vingergras (Digitaria sanguinalis) veel
algemener dan Glad vingergras (Digitaria ischaemum) en in mijn omgeving is Glad vingergras zelfs zeldzaam te
noemen. Ik heb ook gemerkt dat dit in andere biotopen en andere gebieden andersom kan zijn. Ondanks dat beide
soorten niet oorspronkelijk inheems zijn, zijn ze al vóór 1500 in Nederland terecht gekomen. In het verleden zijn
echter veel meer soorten gevonden, maar deze worden tegenwoordig niet meer gevonden, hoe kan dat?
De belangrijkste kenmerken om Vingergrassen te determineren, zitten in de aartjes (de bloemen). Om te
determineren dien je te kijken naar de lengte van het aartje en naar de nervatuur en de lengteverhouding van de
kelkkafjes en het lemma. Dit is behoorlijk lastig omdat de aartjes erg klein zijn (2 tot 3,5 mm). Voor een uitgebreide
determinatiesleutel verwijs ik naar deze website: Manual of the Alien Plants of Belgium. Onderstaande illustratie
laat zien hoe Harig vingergras en Glad vingergras verschillen in lengte van de aartjes en lengteverhouding van
kelkkafjes en lemma.
Wat is nu de valkuil? Om Harig vingergras en Glad vingergras te onderscheiden, hoef je niet naar de minuscule
aartjes te gaan kijken, je kan ook gewoon kijken naar de beharing van de bladschijf en bladschede. Harig vingergras
is namelijk veel sterker behaard dan Glad vingergras. Dit kenmerk is aardig betrouwbaar, maar ook vrij variabel.
Bovendien kan de beharing afwezig lijken wanneer je met verkeerde lichtomstandigheden en de verkeerde hoek
naar de plant kijkt. Maar wat nog veel belangrijker is, is dat je op deze manier nooit de andere soorten zal
ontdekken. Blijf daarom altijd kijken naar de aartjes!
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Recent werd een bijzondere ontdekking in Amersfoort gedaan door
Margreet Heslinga. Margreet had de plant correct herkend als Harig
vingergras. Met een snelle duik in een determinatiesleutel, bleek
het om een zeldzame ondersoort van Harig vingergras te gaan
(Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis). Typerend voor deze
ondersoort is de aanwezigheid van lange borstelharen op de
onderste kelkkafjes. Ik liet de vondst aan een aantal vrienden zien
en een week later dook een tweede vondst op, deze maal door Tim
van de Vondervoort in Den Haag.

De aartjes van Harig en Glad vingergras

Ik denk dat er nog veel te ontdekken valt. De planten zijn nu nog volop te vinden, zoeken jullie mee? Kijk ook
buiten het stedelijk gebieden in biotopen als maïsakkers en ruderale, verstoorde terreintjes en wie weet kunnen
we deze bijzondere soorten herontdekken of zelfs nieuwe soorten ontdekken.
Niels Eimers

Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis (foto: Tim van de Vondervoort, Den Haag)

Voor meer interessante artikelen over de plantengroei in het stedelijk gebied kijk op:
https://www.stadsplanten.nl/
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ananasgal

beukenhaargal

oestergal

eikenstuitergal
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Dicht bij huis, nooit eerder opgemerkt. Gal op het blad van de jostabes
Deze Corona-tijd heeft ook zijn goede kanten. Je blijft meer bij huis en merkt dat daar ook verrassingen te
vinden zijn. Nooit eerder opgemerkt, maar waarschijnlijk heel gewoon en er altijd al geweest. Het levert ook
raadsels op waarvan ik één graag aan de lezers voorleg. Misschien kunnen zij mij helpen.
Jostabessen plukkend ontdekte ik interessante figuren (gallen?) op een aantal de bladen van deze struik (foto
gemaakt op 6 Juli 2020). Het blad op de foto is 7,5 cm breed. Het zijn kronkelige witte gangetjes op de
bovenzijde van het blad. In een wat later stadium kleuren zij bruin en vertonen een inkeping over de hele lengte
in het midden. De onderzijde van het blad wordt nu ook bruin en er vallen gaten in het blad. Jostabessen zijn
een kruising tussen kruis- en zwarte bessen. Ik vond geen vergelijkbare gallen op onze kruisbessen en zwarte
bessen.
Ik heb uitgebreid in het onlangs verschenen boek Plantengallen van Arnold Grosscurt (KNNV uitgeverij, 2017)
gekeken, maar vind geen vergelijkbare ‘gallen’. Waarschijnlijk is het een van de vele gal-vormende schimmels
die een flink deel (80 pagina’s) van Grosscurt’s boek in beslag nemen. Geen daarvan lijkt wat ik op onze jostabes
aantrof. Maar het kan ook een galmijt of een van de andere galvormers zijn, ik zou het graag willen weten.
Gerhard C. Cadée
e-mail : gerhard.cadee@nioz.n

Raadselachtige sporen op blad van de jostabes
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Natuurlandschap Zuurvenspolder
Buurtbewoners hebben samen met Landschap Noord-Holland een plan gemaakt om aan de oostzijde van
Bergen een natuurlandschap tot ontwikkeling te brengen.
Waarom is natuurontwikkeling in
de Zuurvenspolder zo interessant?
Deze polder beschikt over een rijke
historie en er is al een enorme
verscheidenheid aan bijzondere flora
en fauna te vinden.
Door de rijke variatie in het
landschap
met
natuurlijke
hoogteverschillen,
de
hiermee
samenhangende
grondwaterstromen en verschillen in de bodem
heeft, de Zuurvenspolder een grote
potentie voor verdere natuurontwikkeling.
Het beter zichtbaar maken van de
rijke geschiedenis zou de recreatieve
waarde van het gebied enorm
kunnen verhogen. Mensen krijgen
hier de ruimte om te genieten en tot
rust te komen in een mooi, open
landschap.
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Van de KNNV Uitgeverij:
Basisgids Bomen en struiken
Veel boeken over bomen en struiken zetten in op de herkenning
aan de hand van bladeren, bladknoppen, schorsstructuur en
boomvorm. Informatie over bloemen en zeker vruchten en
zaden is er veel minder. Dit boek laat juist veel details in de
bloei-, vrucht- en zaadfase zien; helder in tekst en foto
vastgelegd.
Bij de meeste bomen zijn de bloemen klein en groenachtig van
kleur en daardoor onopvallend. Struiken daartegen hebben
vaak grote en kleurige bloemen. In de lente overheersen ze
soms het landschap.
Meidoorn en Vogelkers zijn daar mooie voorbeelden van. Het is
niet moeilijk om deze geslachten te herkennen maar beide
kennen meerdere soorten binnen hun geslacht en dan wordt
het lastiger. Deze Basisgids biedt uitkomst bij de herkenning van
deze soorten. ISBN: 9789050117302.
Arie van den Bremer is al van jongs af aan gefascineerd door
planten. Hij weet uit ervaring dat determineren met een
traditionele flora vaak lastig is. Daarom besloot hij zich toe te
leggen op het fotograferen van planten en het vastleggen van
basiskenmerken. Hij schreef eerder diverse andere basisgidsen
voor de KNNV Uitgeverij.
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Komende activiteiten
Strandwerkgroep
Tenzij anders vermeld: aanmelden bij Wilbert Kerkhof
kerkhof01@hetnet.nl en verzamelen bij Station AlkmaarNoord, ingang oostzijde.
De volgende excursies staan gepland:
• Zondag 18 oktober, Zandmotor, van 11.30 tot 13.30 uur,
vertrek om 10.30 uur station Alkmaar-Noord zuidzijde.
• Zondag 15 november, Den Helder bij Nogal Wiedus, van
14.00 tot 16.00 uur, vertrek 13.00 uur station Alkmaar
Noord zuidzijde.
Wijzigingen in het programma zijn mogelijk vanwege de
coronaregels. Als samen reizen niet mag proberen we dicht
bij Alkmaar alternatieven te vinden.

Plantenwerkgroep
De Plantenwerkgroep gaat vanaf begin mei tot eind augustus wekelijks op pad, op de dinsdagavond.
Dit seizoen zijn er als gevolg van de corona-crisis geen excursies geweest. Meer informatie bij Pieter Korstanje
f2hheipie@hetnet.nl .

De Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep is ‘s winter actief. Meer informatie bij Pieter Korstanje f2hheipie@hetnet.nl .

Paddenstoelenwerkgroep
Alle excursies vertrekken in principe om 10.30 uur, tenzij anders is vermeld, en eindigen om ongeveer 16.00 uur, afhankelijk van het
enthousiasme en de hoeveelheid paddenstoelen. Als bij excursies OPBELEXCURSIE! staat wil dat zeggen dat deelnemers de excursieleider
de avond voor de excursiedatum tussen 18.00 en 20.00 uur moeten bellen om zich aan te melden i.v.m. vervoer. Onder slechte
omstandigheden kan de excursieleider besluiten om de excursie niet te laten plaatsvinden of naar een ander gebied te verplaatsen.
1. Van de deelnemers aan excursies van de Paddenstoelenwerkgroep wordt verwacht dat zij zich aan de aanwijzingen van de
excursieleider(s) houden. Het verzamelen van paddenstoelen voor nadere studie dient zo bescheiden mogelijk te gebeuren; eventueel
losse en niet verder benodigde exemplaren worden liefst onopvallend in het terrein teruggeplaatst. Er worden geen paddenstoelen
verzameld voor consumptie. Er wordt van uit gegaan dat deelnemers zich conformeren aan het plukstandpunt van de Nederlandse
Mycologische Vereniging. (www.mycologen.nl)
2. In principe zijn de excursies, in overleg met de excursieleider, voor iedereen toegankelijk. Deelname geschiedt volledig op eigen risico.
3. Van de excursieleider(s) wordt verwacht dat hij/zij zelf voor de benodigde vergunningen zorgen. De excursie deelnemers geven de
namen en bijzonderheden van de eventueel voor nader onderzoek meegenomen paddenstoelen door aan de coördinator. Hiervan wordt
een soortenlijst samengesteld en doorgestuurd naar de excursie deelnemers en naar de KNNV-Alkmaar. De coördinator stuurt aan het
eind van het jaar alle waarnemingen op naar de provinciaal coördinator van de NMV.

Zaterdag 19 september. Excursie Nyenrode Breukelen.
We hebben deze beroemde kasteeltuin een paar jaar
veronachtzaamd, maar dat gaat nu veranderen. Niet voor
niets is het park van “Nyenrode Business University” het
onovertroffen kroondomein No1 van de NMV. Verzamelen
om 10:30 uur op de parkeerplaats van het kasteel (door het
poortgebouw meteen rechtsaf).
Zaterdag 3 oktober. Excursie naar het Heilooërbos.
Vertrek 10:30 uur vanaf de Kattenberg, schuin tegenover
het landhuis Nijenburg aan de westkant van de
Kennemerstraatweg. Parkeren in de berm van de
Nijenburgerweg, het weggetje ten noorden van het
landhuis of aan het eind van de Westerweg /begin Komlaan
bij tuincentrum Meijer.
12
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Zaterdag 10 oktober. Excursie naar het Robbenoordbos. Een bijzonder bos waar het afgelopen
decennium zeer veel bijzondere paddenstoelen zijn gevonden. Verzamelen om circa 11:00 uur aan
het eind van de Sluitgatweg bij de Radio-TV zendmast (deze is vanaf de A7 te zien).
Voor de Afsluitdijk rechts afslaan s.v.p.
Zaterdag 17 oktober. Excursie naar de Staatsbossen
van Schoorl. We gaan vandaag naar de omgeving van
de Oude Baaknolweg. Hier zijn nog restanten te vinden
van het zeldzame korstmosdennenbos. Kans op (Rode
Lijst)soorten als de Gele ridderzwam, Witbruine
ridderzwam en div. (vezel)truffelsoorten. Vertrek om
10:30 uur vanaf restaurant de Bokkensprong.
Zaterdag 24 oktober. Excursie naar het Heilooërbos.
Vertrek 10:30 uur vanaf de Kattenberg, schuin
tegenover het landhuis Nijenburg aan de westkant van
de Kennemerstraatweg. Parkeren kan in de berm van
de Nijenburgerweg ten noorden van het landhuis of
aan het eind van de Westerweg /begin Komlaan bij
tuincentrum Meijer.

zwavelzwam

Zaterdag 31 oktober. Excursie naar de graslandpaddenstoelen van het voormalige eiland Wieringen.
Het eiland is tegenwoordig de “place to be” voor graslandlefhebbers. Degene die de natuurberichten
heeft gelezen, voelt aan waar we naar toe gaan. Tevens vereren we de paddenstoelrijke Bierdijk met
een bezoek. Opbelexcursie 0629299052. Verzamelen om 10:30 uur langs de N99 bij Gulf tankstation
Akkerweg/Parallelweg.
Zaterdag 7 november. Excursie naar de kustduinen ten zuiden van het Kennemerstrand. NEM
excursie.Kustduinen die bekend staan vanwege de nieuwe soorten. Vorig jaar vonden we hier de
Grijswitte schijnridderzwam weer terug. (2e vondst van Nederland). Verzamelen om 10:30 bij het
roestige monument aan het IJmuiderslag met coördinaten 99.3/495.8. Hier mag in deze tijd van het
jaar vrij worden geparkeerd. Opbelexcursie i.v.m. vervoer: 0629299052
Zaterdag 14 november. Excursie Zwanenwater. NEM excursie. Op zoek naar de paddenstoelen van
de zeereep in het kader van de NEM. Op de terugweg lopen we langs de oeverzones van het tweede
meer op zoek naar allerlei moeraspaddenstoelen en bezoeken daarna nog een beroemd
duingrasland vanwege de bijzondere wasplaten die er voorkomen. Verzamelen om 10:30 uur aan de
hoofdingang van het Zwanenwater aan de Zuid schinkeldijk te Callantsoog.
Opbelexcursie i.v.m. vervoer: 0629299052
Zaterdag 21 november. Traditionele excursie naar de Oude kleidijken van de Harger- en
Pettemerpolder. We gaan op zoek naar graslandpaddenstoelen zoals de Grootsporige champignon,
Ridderwasplaat en Bruine trechtersatijnzwam. Vertrek om 11:00 uur vanaf restaurant de
Bokkensprong of om 10:30 uur vanaf de noordkant van station Alkmaar centraal.
Opbelexcursie i.v.m. vervoer: 0629299052

De Dinsdaggroep
Coördinator: Jannie Nijman, tel. 072 - 5615605, e-mailadres: j.nijman66@upcmail.nl De Dinsdaggroep start in
principe om 13.30 uur. Sommige excursies kosten geld, dan staat dat vermeld. Het is handig om een duinkaart van
het PWN-gebied aan te schaffen/mee te nemen. Autobezitters die mensen mee willen nemen, graag even melden
via de mail.
In verband met de corona-crisis een aangepast programma.
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De Woensdaggroep
Programma van de KNNV-IVN Woensdaggroep.
Dit programma staat ook in BLAD. De excursies beginnen om 13.30 uur
tenzij anders vermeld, einde ± 16.30 uur. Informatie: Marian van der
Laan 072-5095345, tel. tijdens excursies 06 42 58 69 95, mail:
mavdlaan@gmail.comZie ook de website voor actuele informatie:
www.knnv.nl/alkmaar/woensdaggroep.
In verband met de corona-crisis een aangepast programma.

De IJsvogelwerkgroep
De IJsvogelwerkgroep knapt broedwanden op en monitort het gebruik
ervan. Meer informatie bij Rutger Polder (ook voor het doorgeven van
waarnemingen) 072-5119939, 1815jk232@hetnet.nl .

Kopij Bladluis

kleine hermelijnvlinder

Kopij voor de volgende Bladluis kan naar Pieter Korstanje:
vbs@regioalkmaar.knnv.nl

gal van de gewone ereprijsgalmug
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