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HET BESTUUR VAN DE KNNV-AMSTERDAM WENST U PRETTIGE DAGEN EN  

EEN GEZOND 2021 MET VEEL MOOIE NATUUR. 
 

Op zaterdag 7 September 2019 hadden wij een busexcursie naar Wieringen o.l.v. Carla Kuit. Daar vonden we nog 
uitgebloeide exemplaren van de tengere distel .(Carduus tenuiflorus)  https://nl.wikipedia.org/wiki/Tengere_distel  

FLORON stuurde ons deze oproep: 
 “FLORON heeft als doel het behouden en beschermen van de wilde planten in Nederland. Eén van deze soorten 
is de Tengere distel. Dit is een zeer zeldzame soort die naast een recente vindplaats in Zuid-Holland alleen nog 
maar gevonden kan worden op de Wierdijk in Hippolytushoef, Noord-Holland. Om ervoor te zorgen dat deze 
soort niet uitsterft in Nederland is het belangrijk om erachter te komen hoe we het habitat zo goed mogelijk 
kunnen beheren en beschermen. Daarom starten wij volgend jaar met een begrazingsexperiment op de Wierdijk. 
Wij zouden jullie graag betrekken bij dit project en willen jullie dan ook graag uitnodigen voor een excursie. In 
deze excursie vertellen we jullie hoe deze soort te herkennen is en daarnaast maken wij een rondwandeling door 
het leefgebied. Deze excursie zal naar alle waarschijnlijkheid in de maand mei van 2021 plaatsvinden. 
De precieze invulling en uitvoering van de excursie hangt 
af van de situatie rond COVID19 en van het aantal 
geïnteresseerden. Wij horen graag hoeveel animo er voor 
deze excursie is binnen jullie organisatie/districtsteam”. 
Met vriendelijke groeten,  
Marit van Santen en Maik Janssen    
reacties aan: Marit van Santen santen@floron.nl 
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Sinds afgelopen seizoen zijn er op verschillende plekken nachtvlinders 
geïnventariseerd. Zo ook een keer in Houtrak in het recreatiegebied Spaarnwoude 

 
Tijdens het nachtvlinderen heb ik er al een hele tijd een gewoonte van gemaakt om ook andere insectengroepen, 
die op het licht afkomen, te fotograferen.  
In het begin van de avond komen er altijd schietmotten ( de volwassen vorm van kokerjuffers) (Trichoptera) op 
het laken zitten. Een aantal jaar geleden heb ik nog pogingen gedaan om zelf deze beestjes op naam te brengen. 
Zo kocht ik ooit bij Naturalis een Engelstalige herkenningskaart. Een klein aantal volwassen schietmotten was 
hiermee op naam te brengen. Ook leende in uit de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische Vereniging 
(NEV) een Engels boek ( de schrijver is me ontschoten..) om de beestjes op naam te krijgen. Het is me nooit 
goed gelukt.. ook al omdat ik het boek naar de bibliotheek van de NEV terug moest brengen, omdat iemand 
anders het wilde lenen.  
Een paar jaar terug heb ik een aantal dieren verzameld in alcohol en David Tempelman was zo 
vriendelijk om ze op naam te brengen. Tegenwoordig is het met de automatische soortherkenning 
een stuk eenvoudiger. Voorwaarde is uiteraard wel een goede en duidelijke foto van het dier.  
Tijdens de boven genoemde nachtvlinderinventarisatie bleek achteraf, dat ik een zeldzame soort 
had gefotografeerd. Notabene ook nog de allereerste voor Groot Amsterdam…  
https://waarneming.nl/observation/198933330/ Dank aan David Tempelman voor de determinatie 

en goedkeuring.. 😊 

Ook kijk ik tijdens wandelingen vaak naar de blaadjes van struiken en bomen, om daar mineerders te kunnen 
ontdekken. Mineerders kunnen rupsen zijn van microvlinders, maar ook larven van vliegen, muggen of kevers. 
Op de site die Willem Ellis heeft gemaakt, https://bladmineerders.nl/?lang=nl   kun je per waardplant uitzoeken 
welke soort mijn het betreft. Ook al is dat vaak niet geheel gemakkelijk. Maar oefening baart kunst..  
Zo kwam ik op de vruchtjes van bijvoet (Artemisia vulgaris) gaatjes tegen van de bijvoetbloemkokermot 
(Coleophora artemisicolella), een hele mond vol. Deze kokermot, die zoals de naam al zegt, als rups in een 
kokertje leeft, op de bloemen. Het kokertje is van de bloemetjes gemaakt,  een perfecte strategie om niet op te 
vallen.. Op deze Belgische site vind je wat meer uitleg over deze microvlinder: 
 http://bladmineerders.be/nl/content/coleophora-artemisicolella-bruand-1855 

Kortgeleden ging ik eens kijken bij de bijvoet (Artemisia vulgaris), waar ik eerder dit jaar 
rupsen van de absintmonnik (Cucullia absinthii ) had aangetroffen. Een exemplaar ervan 
heb ik meegenomen om uit te kweken. Ondertussen is de rups een pop geworden. Nu 
maar hopen op de goede afloop.  
Hieronder de waarneming van de vlekmijnen van de kokermot 
https://waarneming.nl/observation/203848772/ 

 
Groeten, Trees Kaizer 

HET KAN NOG......... 
 

Zoek van Kerst tot 3 januari naar bloeiende planten  
FLORON organiseert deze winter voor de zevende maal de Eindejaars Plantenjacht in een 
ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van Kerst tot 3 januari gaan plantenliefhebbers 
overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten 
er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen! 
We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
soorten die bij het uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten 
die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan 
beginnen  voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken, zoals we in eerdere jaren 
hebben gezien. 
 Doe mee! De regels zijn eenvoudig: 

 Kies een moment van 25 december (Eerste Kerstdag) t/m 3 januari, met goed weer voor een 
wandeling. 

 Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan (geen 
tuinplanten). Je hoeft geen aantallen te noteren. Gebruik de zoekkaart hiernaast om planten op 
naam te brengen. 

 Geef de resultaten door aan FLORON door het meldingsformulier in te vullen. Laat ook zien wat 
je gevonden hebt op Twitter met #plantenjacht. En deel je mooiste foto's op onze Facebook-
pagina of die van jezelf. Zo maak je andere natuurliefhebbers enthousiast om ook mee te doen. 

Download de zoekkaart 
https://www.floron.nl/Portals/1/Plaatjes/Projecten/plantenjacht/Zoekkaart-Plantenjacht-2019.pdf 
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TOT BESLUIT VAN 2020 IS OOK IN DECEMBER ONS UNIEKE WATERLAND EEN 

TOCHTJE ZEKER WAARD 
vooral de massaliteit is indrukwekkend  

 

         
wintertalingen bij ijsbaan Twiske  zilverreiger op vaste stek Ilperveld     brandganzen achter Zunderdorp 

         
kolganzen Bloemendaler Gouw                    smienten overal                         vluchten ganzen alom 

 
kieviten massaal in de Broekermeer 


