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Erin gevlogen ……

een kwakje
griesmeelpap

Wandelend door het bosgedeelte van de
Merskerheide viel mijn oog erop. Een
grote klodder wit spul op de stam van een
dode berk. Om precies te zijn, eigenlijk
twee grote witte klodders. Uit een soort
automatisme maak ik dan een foto om
thuis in de boeken te kijken wat de naam
van de grote klodders zou kunnen zijn.

Al zoekend kwam ik niet verder dan een
boompuist (Postia ptychgaster) maar het
voelde niet goed. Bij twijfel verder vragen
en in dit geval stuurde ik een mailtje naar
Gosse Haga, collega docent van de
natuurgidsencursus en fanatiek mycoloog.
Het antwoord kwam binnen een paar
dagen.

Wat ik had gezien was geen paddenstoel
maar een slijmzwam! Laat ik nu altijd
zoeken naar slijmzwammen maar zo’n
grote had ik nog nooit gezien! In mijn
boekje: ”Myxomyceten, Kleiner führer für
Exkursionen” staat een prachtige foto en
vooral een mooie beschrijving.

De slijmzwam heet daar Enteridium
lycoperdon en dan staat er:
“Jung erinnert die halbkugeliche bis
abgeflachte, eher wabbelige und sehr
druckempfindliche Fruktification an einem
klacks Grießbrei”.
Het kon niet mooier, een kwakje
griesmeelpap.

Een slijmzwam is een
EENCELLIG DIER
Reticularia lycoperdon
Eenmaal uitgerijpt ontslaat er een
donkerbruin sporenvormend geheel.
Zoals wel vaker in de naamgeving van
organismen, heet het prachtigs inmiddels
Reticularia lycoperdon en onder die naam
vind je in Les Myxomycètes ook een
prachtige foto. Zoals gezegd een
slijmzwam, maar slijmzwammen delen we
allang niet meer in bij de zwammen, laat
staan bij de paddenstoelen. Ondanks hun
naam rekenen we de ‘Slijmzwammen’
inmiddels bij de eencellige dieren!!
Modern onderzoek met behulp van DNA
heeft uitgewezen dat deze organismen
deel uitmaken van de Amoebozoa binnen
het domein van de Eukarya (Stephenson
pag. 93). Mogelijk gaat het u nu een beetje
duizelen en dan bent u in goed gezelschap.

De kenners van onze plantenwereld weten
maar al te goed dat het onderzoek middels
DNA de systematiek flink heeft opgeschud.
Kijkt u eens in de nieuwste flora van
Heukels (van der Meijden, 2005) en u zult
tevergeefs zoeken naar schermbloemigen
en composieten.
De wetenschap en zeker de biologie staat
nooit stil.
Bart Dertien, tekst en foto’s
Dam,N., Kuyper,T.W. (2016) Veldgids Paddestoelen II,
uitgave KNNV ISBN 978 90 5011 5919
Geib, M. (2016) Mycomyceten, mgp publikationen, 2e
erweiterte Auflage (te koop via Marion Geib)
Meijden, R.van der (2005) Heukels ’Flora van Nederland’.
23e druk Noordhoff Uitgevers ISBN 978-90-01-58344-6
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Opvang voor viervoeters
en vogels

In november kan het weer gebeuren.
Bij een hoop natte bladeren scharrelt
een schriel egeltje. Zo’n diertje redt het
niet wanneer de vorst invalt. Ook voor
de merel die met een lamme vleugel
rond hipt, ziet het er niet best uit. Voor
zulke dieren is er opvang in de
Fûgelhelling.
Het vogelasiel De Fûgelhelling aan De
Feart tussen Drachten en Ureterp is
een opvangcentrum voor inheemse
vogels en zoogdieren, dat sinds 1975
bestaat. Er worden vogels en
zoogdieren uit het wild opgevangen
met als doel dat zij zo snel mogelijk
weer worden uitgezet. Het gaat om
verkeersslachtoffers en dieren die te
jong of te zwak zijn om zich zelf in
leven te houden. Ze worden gebracht
door particulieren of door de
dierenambulance. Per jaar gaat het om
zo’n 10.000 dieren.

Soms worden dieren gebracht die beter
thuis hadden kunnen blijven, zoals
jonge hazen. Begin januari vormen zij
een aandoenlijk gezicht in het
hazenleger, een kuiltje achter een
graspol. Voorbijgangers
veronderstellen dat de diertjes zijn
verlaten en nemen ze mee niet
wetende dat de voedster terugkomt.
In de wet staat dat het een
burgerplicht is goed voor dieren te
zorgen. Het opvangen van dieren is
gebonden aan regels. Je hebt er een
vergunning van de provincie voor nodig
en de administratie moet in orde zijn.
Ook moet er gecertificeerde kennis
aanwezig zijn voor het verzorgen van
de dieren. De Fûgelhelling voldoet aan
al deze eisen. De dieren en de
betreffende kwaal worden nauwkeurig
geregistreerd. Verschillende
medewerkers van De Fûgelhelling
hebben de vereiste kennis en zijn in het

bezit van diploma’s dierverzorging op
Mbo- en Hbo-niveau.
Afhankelijk van de toestand van het
binnengebrachte dier kan een
dierenarts worden ingeschakeld. Het
spalken van een gebroken poot wordt
door personeel van De Fûgelhelling
gedaan. Mocht hulp niet meer mogelijk
zijn dan wordt het dier
geëuthanaseerd. Als de watervogels
door de kritieke fase heen zijn, worden
ze overgeplaatst naar de vijver om daar
verder aan te sterken.
De Fûgelhelling ontvangt geen subsidie.
De inkomsten bestaan uit giften in de
vorm van donaties of legaten.
Daarnaast brengen het winkeltje in de
hal, de zaalverhuur en de
georganiseerde kinderfeestjes ook geld
in het laadje.

•

Opvang 10.000 dieren per jaar

•

Zwerfdieren opvang gemeente
Smallingerland, Ooststellingwerf,
Opsterland en Weststellingwerf

•

Gecertificeerde medewerkers

•

50 Vrijwilligers

•

Kleinschalige dagbesteding

•

Dierenambulance en dierenarts

•

Geen subsidie

•

Donatie, zaalverhuur, kinderfeestjes

•

Informatie aan volwassenen en
kinderen

•

Knutselmiddag voor kinderen

•

Gastlessen op scholen

•

Open dag

Belangstelling? Neem contact op met
Hetty Sinnema, info@defugelhelling.nl
of 0512 514328

Op educatief gebied speelt De
Fûgelhelling een belangrijke rol. Het
geven van informatie aan kinderen en
volwassenen is één van de kerntaken.
Er worden open dagen georganiseerd
waarbij het publiek een rondleiding
krijgt op het terrein. Er zijn
presentaties en excursies in het
Douwes Gea, het natuurgebied bij De
Fûgelhelling. Voor scholen worden
gastlessen georganiseerd.
Om al dit werk te verrichten leveren
ongeveer 50 vrijwilligers een flinke
bijdrage.
Door haar adequate hulpverlening aan
dieren en vogels heeft De Fûgelhelling
inmiddels internationaal bekendheid
verworven. Anderhalf jaar geleden
werd een lammergier binnengebracht
met een zendertje op zijn rug. Hij bleek
afkomstig uit Zwitserland. Het contact
met de Zwitsers was snel gelegd.
Daarna werden specifieke dieetwensen
doorgegeven. Uiteindelijk werd de
lammergier in Zwitserland weer
vrijgelaten.
Yttje Cnossen
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Van de bestuurstafel
Aan de vooravond van de start van de
nieuwe Friese Natuurgidsenopleiding in
september, een korte terugblik op de
afgelopen maanden.
Eerst even over de zomerse
omstandigheden. Kennelijk moeten we
gaan wennen aan de klimaatverandering.
Ieder op zich kan natuurlijk zijn of haar
bijdrage leveren maar de grote vervuilers
en de landen die dit probleem nog niet
echt serieus nemen leveren een enorme
bijdrage aan dit probleem. Maar, wat zo
vaak het geval is, niemand weet precies
wat er moet gebeuren om het tij te keren.
Zijn we te laat met de aanpassingen? We
zijn denk ik al vrij ver heen met de
vernietiging van onze leefomgeving. Dat
betekent niet dat we dus maar moeten
accepteren dat het is zoals het is. Nee,
neem allemaal je verantwoordelijkheid en
doe wat realistisch is voor jou.
We hebben voor de tweede keer op rij een
warme zomer achter de rug.
Temperaturen van boven de 40 graden in
ons land zijn wel heel bijzonder. Ik hoor
eigenlijk niemand die dit prettig of fijn
vindt. We zijn er misschien hier in Noord
Europa niet echt op gebouwd. We zijn er
ook niet aan gewend om ons tempo aan te
passen aan deze temperaturen zoals
bijvoorbeeld de Zuid-Europeanen wel
doen.

Zien we ook al veranderingen in onze
leefomgeving, veranderen er dingen, zien
we sommige insecten nauwelijks meer of
anderen juist heel veel? Bij een rit over de
afsluitdijk viel mij ineens op dat we toch
wel weer heel veel insecten op de voorruit
van de auto hadden. Zo was het vroeger
ook, je moest bij een lange rit soms
stoppen om je voorruit schoon te maken.
Was dit een incident, ineens een wolk
insecten?
Ook wordt er soms een excursie afgelast
omdat er tijdens de wandeltocht een
dreigende onweerslucht nadert.
Doorlopen is dan te risicovol, de gids
besluit rechtsomkeert te maken en
iedereen is gelukkig tijdig en veilig terug
bij de auto’s. Ook dat hoort erbij, jammer
maar veiligheid voorop! Maar dit is van
alle tijden toch?

onderwerpen, heel fijn dat dit allemaal
goed op orde is! En de ondersteuning van
de collega’s van IVN Noord, die zorgen
voor de financiële administratie, de
werving van deelnemers, de aanvragen
van financiële middelen, het vastleggen
van de locaties etc.etc.. Ik ben blij en trots
dat we in september van start gaan met
een groep enthousiaste deelnemers en
docenten!
Voor nu wens ik iedereen namens het
bestuur van IVN De Wâlden een mooie
nazomer en herfst toe!
Els Steinmann

We gaan als afdeling met veel plezier en
enthousiasme in september van start met
de volgende Friese Natuurgidsenopleiding. Ik ben trots op de energie die
vooral de twee trekkers van deze opleiding
laten zien. Betty Kooistra en Gosse Haga
hebben menig uurtje besteed aan het
maken van het rooster voor de komende
twee jaar, het vervolmaken van het
opleidingspakket, wat willen we beslist
aan de orde hebben, wat willen we
aanpassen, het zoeken naar en benaderen
en vastleggen van docenten voor deze

De wants die ik vond heeft in Nederland
mooie namen: pyjamaschildwants, roodzwarte streepwants of gevangeniswants.
Wantsen lijken op kevers maar er zijn een
paar duidelijke verschillen.

In pyjama naar bed
Ben je lekker even in de groentetuin je
oogst aan het verkennen, zie je ineens een
zwart rood gestreept insect op de
peterselie bloemen zitten, hij lijkt op een
tor, maar bij nadere bestudering ook weer
niet. Kan het een soort schildwants
zijn …….

Het insectenboekje erbij, en ja hoor het
plaatje is duidelijk: een Graphosoma
italicum. Nooit gezien en het klinkt wat
zuidelijk, anders dan de schildwantsen die
ik ken, de meer groene en bruine, grotere
en kleine op allerlei planten.
Wantsen, mooie beestjes , maar hoe leven
die nou eigenlijk, waar leven ze van, wat
voor soorten zijn er in Nederland en komt
die ‘italicum’ echt uit Zuid Europa.

Kevers hebben volledige dekschilden,
wantsen hebben deels verharde en deels
vliezige voorvleugels. Eronder zitten
gewone vleugels net als bij kevers.
Kevers hebben kaken, wantsen hebben
een zuigsnuit.
Kevers hebben een volledige gedaante
verwisseling, wantsen vervellen een aantal
keren als nimf en na de laatste vervelling
zijn ze volwassen met vleugels en
geslachtsorganen. In dit opzicht lijken ze
dus op sprinkhanen.

Wantsen hebben vaak opvallende kleuren
en meestal is dat een waarschuwing voor
belagers. Ze zijn vies of giftig, bovendien
stinken ze vaak, dus afblijven. In
Nederland leven zo’n 600 soorten waarbij
de laatste jaren een aantal niet inheemse,
geïmporteerd uit Amerikaanse en
Afrikaanse landen in ons land leeft. Risico
hiervan is dat deze dragers van ernstige
ziektes kunnen zijn (bv. ziekte van CruzChagas overgebracht door de eencellige
Trypanosoma cruzi, een verwant
veroorzaakt slaapziekte).
Je kunt wantsen indelen naar hun
1. biotoop of
2. voedsel
1. Leven In het water of op het
water ( 12 families) of leven op het land
(24 families)
2. Leven van planten of dieren of
van beide of van schimmels.
De opname van voedsel gaat altijd via een
zuigsnuit.

Wantsen op en in het water
De meeste mensen kennen de wantsen
van het water: de schaatsenrijder, het
bootsmannetje, de staafwants en de
waterschorpioen. Bij de waterexcursies
vinden we bijna steevast deze diertjes. Het
zijn allemaal roofdiertjes en meestal weet
men niet dat ze goed kunnen vliegen.
De wantsen die onder water leven hebben
elk een speciale manier om zuurstof uit de
lucht op te nemen. De waterschorpioen
heeft een lange adembuis aan het
achterlijf die hij van tijd tot tijd omhoog
steekt boven het wateroppervlak uit. Het
dier heeft voorpoten die op
schorpioengrijpers lijken en waarmee hij
inderdaad zijn prooi grijpt. Hij zwemt met
de vier achterpoten, maar sommige
soorten kunnen goed vliegen.

Zijn verwante staafwants heeft minder
uitgesproken vangarmen, ook een
adembuis en hij kan goed vliegen. Hij lijkt
erg op een wandelende tak.
Bootsmannetjes ook wel rugzwemmers
genoemd, steken hun korte adembuis aan
de punt van hun achterlijf uit het water,
door haartjes sluit deze weer als ze weer
onderduiken. Bootsmannetje zijn sterk,
hebben grote ogen en ze steken gemeen.
Met hun grote achterpoten, een soort
roeispanen zwemmen ze schietend door
het water, bovendien kunnen ze goed
vliegen. Bootsmannetjes eten vooral
muggenlarven.
Op het water leven de schaatsenrijders,
snelle beestjes roeiend met de middelste
poten. Zij kunnen op het water lopen
doordat er een heel dun laagje haren

onder de poten is waartussen lucht zit en
zo de oppervlakte spanning vergroten;
eigenlijk een soort luchtkussen waarop zij
drijvend lopen. Het voortbewegen gaat
net als roeien door een voortstuwende
werveling van het water. Schaatsenrijders
kunnen ook duiken en goed vliegen, met
name in de herfst om op land te
overwinteren.

Wantsen op het land
Op het land levende wantsen zijn er in
heel veel soorten. In Nederland alleen al
zijn er 655 soorten gezien en wellicht
zullen er nu het klimaat verandert,
zuidelijker soorten bijkomen.
De meeste soorten zijn kleiner dan 1 mm,
de grotere zoals de pyjama schildwants
ongeveer één cm en groter.
Parasitaire wantsen
Er zijn echte parasieten onder zoals de
bedwants, een bloedzuiger die helaas
steeds vaker in Nederland wordt
gesignaleerd. Hij zuigt bloed van
zoogdieren inclusief de mens, van
vleermuizen en van vogels. Als je die in
huis krijgt moet je een bedrijf je huis zo
ongeveer laten strippen, je matrassen
laten verbranden en de ruimte gedurende
minimaal 8 uur verhitten boven 57
graden, al je beddengoed en kleren boven
60 graden wassen en in de droger laten
drogen. Bedwantsen hebben een wel heel
aparte manier van paren. Het mannetje
prikt gewoon dwars door de huid van het
vrouwtje en brengt zijn zaad naar binnen.
Dit heet traumatische inseminatie….. Het
vrouwtje heeft er kennelijk geen last van,
ze gaat eitjes leggen en wacht op de
volgende man.

Wantsen op planten
Van planten levende wantsen kunnen
grote schade aanrichten aan
cultuurgewassen zoals maïs, katoen, soja,
wijnstokken maar ook aan bomen en
struiken. Vooral in monoculturen zal de
schade groot zijn als er geen maatregelen
worden genomen. Bloemwantsen blijken
nuttig te zijn in de biologische bestrijding
van bladluizen, tripsen en mijten; ze
worden dus gekweekt om ingezet te
worden in kassen.
Er is veel onderzoek gedaan naar
vuurwantsen Deze leven graag op
lindebomen, waar ze leven van afgevallen
blad en zaden, dode en soms levende
insecten. Wat hij opzuigt uit de plant
gebruikt hij voor de afweer tegen
belagers: hij maakt een giftige cocktail van
wel 40 verschillende chemische stoffen.
Het bleek bovendien dat één van deze
stoffen, pyrrhocorine wellicht kan worden
ingezet als antibiotcum tegen met name
de multiresistente variant MRSA van
Staphylococcus aureum. De werking zou
berusten op het blokkeren van de
reparatie van eiwitten tijdens de
eiwitsynthese. Een andere opvallende
eigenschap van vuurwantsen is de duur
van de paring. Dit proces duurt van 12 uur
tot 7 dagen. Met name om andere
mannetjes te belemmeren om met de
uitverkorene te paren blijft hij dagen aan
haar vast zitten.

Roofwantsen
Wel eens van een stofwants gehoord? Een
aardig beestje op je zolder die van allerlei
nog kleinere beestjes daar leeft. Ze heten
zo omdat op hun huid een kleverig laagje
zit waarop stof blijft kleven; je herkent ze
dus alleen al je goed kijkt of als ze lopen.
De grootste roofwants in Nederland is de
gemaskerde roofwants van bijna 2 cm
lang. In totaal zijn er zo’n 300
verschillende soorten roofwantsen in
Nederland. Erg nuttige dieren omdat ze
andere vaak schadelijke dieren eten en zo
plagen voorkomen. Vandaar dat bepaalde
soorten erg geschikt zijn om te kweken en
te gebruiken als biologische bestrijding
van plaagdieren.

Iedereen kent vlinders, vliegen en torren,
maar wie kent de geweldige diversiteit van
wantsen. Als je alleen al hun namen ziet:
schildwantsen, graafwantsen, kielwantsen,
bloemwantsen, vuurwantsen,
pantserwantsen, blindwantsen,
knotswantsen, netwantsen,
waterwantsen.
Deze korte kennismaking lokt uit tot
verdere verdieping, op zoek naar de
levenswijze, de kleurigheid en de
vormenrijkdom van dit insect. Van harte
aanbevolen.
Mirjam Frieswijk
Foto pyjama wants Betty Kooistra
Bronnen: M. Chinery, Nieuwe insektengids, Tirion
W.M.Blaney, Insekten, Elzevier
Veldgids wantsen deel 1 – EIS
Kenniscentrum Insecten
Internet

ZIN IN UIT
Donderdag 24 oktober
14.00 – 15.30 uur
Foarwurkerwei 3
de Slotplaats
9243 JZ Bakkeveen

JEUGD ACTIVITEITEN
Paddenstoelen en meer
In de herfst vind je paddenstoelen, beukennootjes en nog veel meer in het bos van de Slotplaats. Ga mee op verkenning
en geniet van de geuren en kleuren waarmee paddenstoelen en allerlei planten en dieren het bos zo mooi maken in dit
jaargetijde. Opgave voor deze activiteit is verplicht en mogelijk tot één dag van tevoren. Maximaal aantal kinderen is 20.
Info+opgave verplicht: Mirjam Frieswijk, 0512 472102

ZIN IN UIT

VOLWASSEN ACTIVITEITEN
Zondag 8 september 13.30 Rondje Fjouwerroeden en Wytfean
tot 17.00 Folgersterloane
Fietstocht die ons voert langs de plaatsen Houtigehage, Boelenslaan, Rottevalle en de streken Fjouwerroeden – Wytfean.
76
Het wordt een ontdekkingsreis met verrassingsaspecten voor de hele familie, zoals cultuurhistorie, landschapstypen en de
tegen kerkje “Jezus leeft”
vele natuurmomenten. In Rottevalle maken wij een kleine wandeling.
Drachtstercompagnie
Info + opgave verplicht: Piet Rooks 0512 354487

Lezing

Zaterdag 5 oktober
14.00 tot 16.00
van Harinxmaweg 17
kantoor It Fryske Gea
9246TL Olterterp

Paddenstoelen in de herfst
IVN de Wâlden ism it Fryske Gea
Info + opgave verplicht: Jan Baron 0512 519490

Zondag 13 oktober
10.00 tot 12.30
De Dunen3
Openl.mu De Spitkeet
9281 KT Harkema

De heide van Harkema en Dam Jaarsma
Landschapswandeling langs de Heide en de Dunen van Harkema. We gaan van ijs naar veen en van veen naar heide.
Langs oude paden, hoge dykswâllen en spokenpaadjes. Onderweg hebben we aandacht voor Dam Jaarsma; schrijver en
verzamelaar van verhalen over de Wâlden.
Info + opgave verplicht: Mirjam Frieswijk 0512 472102

Maandag 4 november
19.30 tot 21.30
Flevo 186 – 194
de brede school de Drait
9204 JT Drachten

Op pad door het cultuurhistorisch landschap van de Fryske Wâlden
Wij gaan op pad en maken een tijdreis door de ontstaansgeschiedenis van de Fryske Wâlden rondom Drachten, vanuit het
heden naar het verleden. Tijdens deze tijdreis ontdekken wij welke landschapstypen er zijn en hoe deze zijn ontstaan.
Fokke Frieswijk vertelt welke invloeden er zijn geweest door de mens en welke door de verschillende ijstijden. Hoe
ontstond het veen en hoe is het veen verdwenen?
Info + opgave: Els Steinmann telefoon 06 51525941

