WEEKEND-EXCURSIE 2016 NFO

DE WEERRIBBEN EN DE WIEDEN
3-4-5 juni 2016
Ook dit jaar gaan we natuurlijk weer met de
fotoclub een weekendje weg. We hebben de
weekend-excursie in het eerste weekend van
juni gepland, omdat in deze periode een grote
variatie aan fotografische onderwerpen is te
verwachten in de Weerribben en de Wieden.
Niet alleen midden in het broedseizoen van de
rietvogels, maar ook vliegen diverse soorten
libellen, juffers en vlinders in deze periode.
En daarnaast is het een periode dat veel
planten vol in bloei staan.
Een aantal te bezoeken gebieden is op het
kaartje aangegeven. In de tabel de te
verwachten libellen en juffers.
Bruine Korenbout en Viervlek
De excursie-commissie heeft voor het weekend alvast een optie genomen op de
groepsaccommodatie op recreatiecentrum de Kluft (www.dekluft.nl) in Ossenzijl, waar
we ruim voldoende slaapgelegenheid hebben, en ook weer met een eigen keuken (voor
Olaf ?).
We zitten aan de rand van de Weerribben, en prima uitvalsbasis voor het maken van
mooie foto’s.
Om in te kunnen schatten of we voldoende slaapplekken hebben willen we graag weten
wie er mee gaan in dit weekend. Geef ook even aan of je een introducee mee wilt
nemen, zij zijn uiteraard welkom zolang de accommodatie dat toelaat.
Wij hebben een optie voor de
groepsaccommodatie van een week,
dus horen het graag snel! Wil je mee,
geef dat uiterlijk 26 november aan
bij Mirjam : m.molen76@gmail.com.
Kosten zijn mede afhankelijk van het
aantal deelnemers, maar redelijk
vergelijkbaar met afgelopen jaar.
Groet Rob en Mirjam

Verdere informatie volgt.

1.Hoogeweg Ossenzijl (libellen, vlinders, vergezichten, bos,
water, riet)
2.Koffie bij Nieuweweg Kalenberg
3.Woldlakebos a.d. A.F. Stroïnkweg (libellen, vlinders)
4. P u r p e r r e i g e r k o l o n i e S t e e n w i j k ( P u r p e r r e i g e r s ,
libellen.vlinders, planten)
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zwerver

Weidebeekjuffer - Calopteryx splendens

zwerver

Tangpantserjuffer - Lestes dryas

algemeen

Gewone pantserjuffer - Lestes sponsa

zwerver

Tengere pantserjuffer - Lestes virens

algemeen

Houtpantserjuffer - Chalcolestes viridis

vrij algemeen

Noordse winterjuffer - Sympecma paedisca

schaars

Donkere waterjuffer - Coenagrion armatum

schaars

Azuurwaterjuffer - Coenagrion puella

zeer algemeen
schaars
zeer algemeen
algemeen
zeer algemeen
algemeen

Variabele waterjuffer - Coenagrion pulchellum
Watersnuffel - Enallagma cyathigerum
Grote roodoogjuffer - Erythromma najas
Kleine roodoogjuffer - Erythromma viridulum
Lantaarntje - Ischnura elegans
Vuurjuffer - Pyrrhosoma nymphula

zwerver

Blauwe breedscheenjuffer - Platycnemis pennipes

zwerver

Blauwe glazenmaker - Aeshna cyanea

algemeen

Bruine glazenmaker - Aeshna grandis

algemeen

Vroege glazenmaker - Aeshna isoceles

schaars
algemeen
vrij schaars

Venglazenmaker - Aeshna juncea
Paardenbijter - Aeshna mixta
Groene glazenmaker - Aeshna viridis

schaars

Grote keizerlibel - Anax imperator

algemeen

Glassnijder - Brachytron pratense

algemeen

Smaragdlibel - Cordulia aenea

schaars

Gevlekte glanslibel - Somatochlora flavomaculata
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Metaalglanslibel - Somatochlora metallica
Vuurlibel - Crocothemis erythraea
Venwitsnuitlibel - Leucorrhinia dubia

algemeen

Gevlekte witsnuitlibel - Leucorrhinia pectoralis

vrij schaars

Noordse witsnuitlibel - Leucorrhinia rubicunda

zwerver

Platbuik - Libellula depressa

zeer algemeen

Bruine korenbout - Libellula fulva

zeer algemeen

Viervlek - Libellula quadrimaculata

algemeen
zeer algemeen
schaars
_
algemeen

Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum
Zwarte heidelibel - Sympetrum danae
Geelvlekheidelibel - Sympetrum flaveolum
Zwervende heidelibel - Sympetrum fonscolombii
Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum

vrij schaars

Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum

zeer algemeen

Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum

zeer schaars

Sierlijke witsnuitlibel - Leucorrhinia caudalis

