AMSTERDAM,
DIE GROENE STAD

Gewone pendelvlieg Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758)
op zwanenbloem Durgerdam PvD
Nieuwsbrief KNNV-Amsterdam Nr. 55 om het onderling kontakt te behouden ten
tijde van de Coronacrisis. BIJDAGEN VAN HARTE WELKOM!!
https://www.knnv.nl/amsterdam
REDACTIE BLAADJE:
Rob van Dijk & Tobias Woldendorp: t_woldendorp@kpnplanet.nl
WEBSITE:
Christiane Baethcke: baethcke@solcon.nl
REDACTIE NIEUWSBRIEF: Paul van Deursen:ledenadministratie@amsterdam.knnv.nl

In dit vreemde jaar moeten wij ook als KNNV-Amsterdam anders dan anders opereren.
Aan de statutaire verplichting van een jaarlijkse algemene ledenvergadering kon in het voorjaar niet
worden voldaan. Het bestuur is thans bezig met voorbereidingen voor een virtuele jaarlijkse
ledenvergadering met stemmogelijkheden. Hier wordt binnenkort in een aparte mailing over bericht.

Enkele nieuwswaardige natuurberichten uit Nieuw West. 6 augustus 2020,
Trees Kaizer
De meesten van jullie weten wel dat ik kijk naar insecten. Eigenlijk vind ik alles leuk, maar vanwege de
hoeveelheid soorten moet je je soms beperken. Ik ben begonnen met bestuderen en inventariseren van
libellen. Daar kwamen de dagvlinders bij. En toen een nieuwe groep de nachtvlinders. Ook de
micronachtvlinders probeer ik op naam te krijgen, hoewel dat ontzettend lastig is.
Al een tijdje ben ik op zoek naar een speciale groep onder de nachtvlinders namelijk de wespvlinders (
Sessiidae)
Via nachtvlinderaars die net als ik aangesloten zijn bij de nachtvlindersectie Ter Haar van de
Nederlandse entomologische vereniging (NEV) kon ik feromonen (sexlokstoffen) bestellen voor een
aantal soorten wespvlinders. De meeste soorten zijn dagactief, maart je vind ze nauwelijks. Een
enkeling heeft het geluk om een bloembezoekende wespvlinder te zien. Een aantal soorten bezoekt
geen bloemen en die zul je daar dan ook niet vinden.
Op feromonen heb ik de populierenwespvlinder
(Paranthrene tabaniformis) vast kunnen stellen
voor Amsterdam.
Ik hen een exemplaar meegenomen voor een
fatsoenlijke foto en daarna weer losgelaten in een
geschikt gebied.
https://waarneming.nl/observation/192465989/

Op dezelfde wijze lokte ik een appelglasvlinder (Synanthedon myopaeformis), ook nieuw voor
Amsterdam. Deze liet zich niet vangen voor een betere foto..
https://waarneming.nl/observation/193855521/
en deze Bessenglasvlinder
https://waarneming.nl/observation/191981293/

Bessenglasvlinder
Synanthedon tipuliformis

Sommige soorten zijn ook goed vast te stellen zonder feromonen, zoals de
hoornaarvlinder. Bij deze soort zoek je naar uitsluipgaten onderaan de
boom, bij de wortels. Doorgaans niet hoog.
Ik had het geluk, om bij gericht zoeken bij de waardplant populier een
copula van deze soort te vinden
https://waarneming.nl/observation/193631495/

Ook heb ik gezocht naar een zeldzamere soort, de gekraagde wespvlinder ( Sesia bembeciformis)
Hiervan heb ik uitsluitend uitsluipopeningen gevonden.
Wel is een volwassen exemplaar gevonden in die buurt door iemand anders, Loes van Feen meldde dit
al. https://adam.waarneming.nl/waarneming/view/193898965
Vandaag kwam ik tijdens monitoring van vlinders deze tegen.. de tweede waarneming voor Amsterdam
https://adam.waarneming.nl/waarneming/view/197867615

Het lezingenseizoen komt er weer aan; konden we tot vorig jaar spontaan besluiten naar de
Nieuwe Ooster te gaan voor het bijwonen van een lezing. Nu kunnen we voorlopig niet terug op onze
vertrouwde plek. Voor het bijwonen van een van de lezingen is een opgave per email verplicht (mail
aan harmat4@xs4all.nl).
Zonder aanmelding is er geen toegang!

Donderdag 8 oktober 2020
Lezing: De stadsflora van de lage landen door Ton Denters
Plaats: Natuurfontein, Ite Boeremastraat 1, 1054 PP Amsterdam. Dit is de lezingenzaal van IVN,
op het WG-terrein.
In verband met de coronaregels en de beschikbaarheid van het aantal stoelen worden er twee qua
inhoud gelijke lezingen gehouden.
Lezing 1: 18.30-20.00 uur
Lezing 2: 20.30-22.00 uur
De stadsflora van de lage landen is ook de titel van het recent
verschenen boek van Ton Denters. De Stadsflora van de Lage
Landen, is de opvolger van de Veldgids Stadsplanten. Deze
veldgids uit 2004 groeide uit tot een standaardwerk.De nieuwe
Stadsflora is een fraaie, meer omvattende gids, die verder reikt.
De afgelopen drie jaar werkte auteur Ton Denters aan deze
editie; hij bezocht steden, deed onderzoek, fotografeerde en
legde contact met vele vakgenoten. Deze nieuwe gids geeft een
verfrissende, eigentijdse kijk op de natuurlijke urbane
plantengroei. De stad als natuurgebied, met de stadsflora in de
rol van regisseur, metgezel en verhalenverteller; als meest nabije
natuur en botanisch erfgoed. De studie naar stadskruiden startte
al zo’n 500 jaar geleden. Nieuw is de stadsflora als groene
bondgenoot, voor een klimaatbewuste en leefbare stad.
De stedelijke soorten − in Stadsplanten 700, nu 800 − staan in
deze lezing centraal, met hun eigenheid, betekenis, historie,
trends en toekomst.

Op 2 augustus hebben leden van Floron en KNNV-Amsterdam een
planteninventarisatie gedaan van het Vonderpark.
o.l.v Peter Wetzels Coördinaten119-485
Medewaarnemers Diederik Smilde, Lida den Ouden, Ingrid van Beek, José van der Lee, Lilian van
Dam, Ietje van Dongen
https://www.verspreidingsatlas.nl/waarnemingen/overzicht/366117
Aantal soorten 220
De lijst is te lang om hier weer te geven. Op de website van de verspreidingsatlas is het totale overzicht
te vinden. Om een indruk te geven volgen hier de eerste twee letters van het alfabet.
Aardbei - Fragaria x ananassa
Akkerdistel - Cirsium arvense
Akkerkers - Rorippa sylvestris
Akkerkool - Lapsana communis
Akkermelkdistel (var. arvensis) - Sonchus arvensis var. arvensis
Aziatische veldkers - Cardamine occulta
Basterdduizendknoop - Fallopia x bohemica
Beekpunge - Veronica beccabunga
Beklierde basterdwederik - Epilobium ciliatum
Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia
Beklierde nachtschade - Solanum nigrum subsp. schultesii
Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens
Bijvoet - Artemisia vulgaris
Bitterzoet - Solanum dulcamara
Boekweit - Fagopyrum esculentum
Bonte gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum
Bosandoorn - Stachys sylvatica
Bosrank - Clematis vitalba
Brede wespenorchis / Duinwespenorchis - Epipactis helleborine

Naar Marker Wadden
https://www.trouw.nl/nieuws/het-baardmannetje-voelt-zich-alvast-thuis-op-de-marker-waddennederlands-nieuwste-groen~bd63626c/
https://www.fogol.nl/ (vanaf de nieuwsbrief werkt deze link niet; kopieer de link in je eigen
internetbrowser)
O.a do 10 sep 2020 € 52,50
Incl. 5,- entree Marker Wadden, koffie/thee
heenweg, soep met brood op de terugweg,
vogelgids met telescoop (schermpje), presentatie
vooraf digitaal en leenkijkers.
Vertrek/terug
9:00 - +/-17:00
Boot/Opstapplaats
Zeilschip de Schuttevaer, Enkhuizen
De boot ligt naast het NS station, gratis parkeren
In de haven van Enkhuizen stappen we aan boord van zeilschip de Schuttevaer. We varen via het
naviduct -over de autoweg- van het IJsselmeer het Markermeer op. We bekijken de vogels van de
natuurboog, we letten speciaal op de verschillende soorten meeuwen en in het bijzonder de Pontische
meeuw die hier jaarrond wordt gezien, een nieuwkomer in ons land. We luisteren naar wat zingt in het
wilgenbos van een afstand, zo zou een toekomstig Marker Wadden er uit komen te zien zonder beheer.

Aandacht voor het Vliegenbos
Het W.H. Vliegenbos is al meer dan een eeuw oud. Voordat het
aangelegd kon worden, moest initiatiefnemer Willem Hubert Vliegen
al zijn overtuigingskracht gebruiken. In de ruim honderd jaar dat het
Vliegenbos bestaat, heeft het de nodige bedreigingen weerstaan.
Reden te meer, om dit bijzondere bos te koesteren en te
beschermen als waardevol erfgoed!
http://www.vliegenbos.amsterdam/news/WAAROM-340

