IVN De Lege Midden
Beleef de natuur!

3e EDITIE 2019
IVN, Instituut voor natuur en educatie is een vereniging van vrijwilligers die mensen betrekt bij hun
(groene) leefomgeving, natuur, milieu en landschap. Het IVN wil door haar activiteiten laten zien wat
er (nog) is aan natuur, in de hoop dat bewustwording zal bijdragen tot het beschermen van de natuur.
IVN De Lege Midden organiseert activiteiten zoals wandelingen excursies en lezingen voor jong en
oud. Ook wordt ieder jaar meegedaan met de landelijke slootjesdagen. Verder heeft het IVN een
vlindertuin aangelegd in Oldeboarn, waar een werkgroep maandelijks bezig is met het onderhouden en
verder verfraaien van deze tuin.

Dit blad is het informatie blad van IVN De Lege Midden voor leden
en donateurs. Het blad is door en voor leden: Ingekomen ideeën ,
kopij, foto’s en tekeningen zijn van harte welkom. Overname van
artikelen is toegestaan na schriftelijke toestemming van de auteur en
de redactie. En is alleen toegestaan met vermelding van de naam van
de auteur en vermelding van de naam van onze afdeling : De Lege
Midden.
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Anneke Travaille, Reinie Piersma, Janke Snieder en Ineke Harte
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Foarwurdsje.
Zomer.
Wat een warme dagen hebben we gehad in juli. Je waande je
bijna in Frankrijk; overal bloeide de lavendel volop en daar
houden hommels en bijen heel erg van. En zo veel verschillende
soorten van deze insecten.Door hun vlieggedrag krijg je
nauwelijks de kans om ze te fotograferen en op naam te brengen.
Ja, die hele dikke, de gewone aardhommel en de tuinhommel,
met allebei witte kontjes en gele strepen op hun achterlijf; de één
wat meer dan de andere en dan ook nog verschillen mannetjes en
vrouwtjes van elkaar in kleur en/of grootte.
Al een paar keer kwam er een kolibrievlinder op de lavendel
zitten.

Door de droogte waren de vlinderstruiken helaas snel uitgebloeid. Door de uitgebloeide bloemtrossen
te snoeien doet de struik zijn best om nieuwe bloemen te "maken", want overleven wil hij en dus moet
er zaad gemaakt worden. En dan bloeien ze langer. Daar profiteren de vlinders van. Het is een goed
jaar voor de distelvlinders. Al in het voorjaar waren er veel en nu de tweede generatie. Ik telde tien
soorten vlinders in de tuin op de vlinderstruiken (in totaal 63 vlinders) waarbij 1 boomblauwtje, 1
gehakkelde aurelia en 1 bontzandoogje. Het meest waren er de distelvlinder,
atalanta en dagpauwoog.
Nachtvlinders als huismoeder en gammauiltje zitten 's avonds op het raam.
Het was even schrikken toen op een avond ineens een vleermuis langs het
raam vloog en een nachtvlinder kon pakken. Makkelijke prooi en voor
hem/haar een lekker hapje. Nachtvlinders komen ook af op het licht van de
buitenlantaarn en gaan dan vaak op de muur zitten. Niet alleen van die bruingrijze motten maar ook nachtvlinders met mooie kleuren. Een gewone soort
als de huismoeder heeft rood in de achtervleugel; alleen dat zie je niet als ze
op de muur of raam zit.
Geniet van al het moois deze zomer, en in de herfst van de trekvogels.
Reinie
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Activiteiten komende maanden.
Zaterdag 21 september.
Paddenstoelen:
Janke Snieder vertelt ons alles over de paddenstoelen die in het Ketliker Skar staan. Welke vreemde
vormen hebben ze en welke hebben opvallende kleuren. Of juist niet en staan ergens heel onopvallend
en verscholen.
Door: IVN De Lege Midden.
Locatie: Parkeerplaats Ketliker Skar
naast Schoterlandse weg 23 . 8591 JG
Katlijk.
Tijd: 10.30 uur. [Vertrek 10.00 uur
carpoolplaats Akkrum]
Info + opgave: Janke Snieder | 0566653031
Kosten: niet IVN leden: € 2,50

Zaterdag 26 oktober.
Trekvogels in het Lauwersmeer.
Een vaste activiteit in ons jaarprogramma. Welke
trekvogels zijn al aangekomen uit het hoge
noorden? Ga met ons mee om het te ontdekken.
Door: IVN De Lege Midden
Locatie: Dokkumer Nieuwe Zijlen [ parkeerplaats
brug/sluis aan de N358]
Tijd: 9.30 uur [ vertrek 8.30 uur P+R plaats NS
Station Grou]
Info + opgave: Reinie Piersma | 0566 840503
Kosten: Niet IVN leden: € 2,50

3

Er was voor de maand november een bezoek aan Wetsus, het onderzoeksinstituut voor
watertechnologie gepland, maar dat gaat niet door omdat zij in verband met de vele eigen
bijeenkomsten en congressen in de komende maanden geen open middagen meer organiseren.

Als vervangende activiteit is het de bedoeling om het waddencentrum op de afsluitdijk te bezoeken.
Hiervoor is bij het uitkomen van dit Waarlamke nog geen datum, tijdstip e.d. bekend, maar dit wordt,
zodra dit vastgesteld is via een affiche doorgegeven. Ook deze excursie is waarschijnlijk goed te doen
voor mensen die geen grote afstanden kunnen lopen.
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Zwanen.
Waarom….starten en landen
knobbelzwanen met zo veel kabaal en
vliegen ze ook nog luidruchtig?
Knobbelzwanen zijn naar
vogelmaatstaven erg zwaar. Vliegen kost
ze daardoor veel moeite. Net als een
vliegtuig kan een knobbelzwaan pas in de
lucht blijven bij een minimale
voorwaartse snelheid, net als onze KLM
toestellen. Om die te krijgen, rent de
zwaan bij het opstijgen over het
wateroppervlak, net als bijvoorbeeld
albatrossen. De vleugels worden gespreid
en krijgen, dankzij de steeds snellere
stroom lucht onder de vleugels door,
steeds meer opwaartse lift. Uiteindelijk
komt de vogel los.
Bij het landen gebeurt het omgekeerde. Om neerstorten te voorkomen, moet de zwaan met
grote snelheid landen. Hij gooit zijn poten naar voren en spreidt zijn tenen. Zo remt hij op het
wateroppervlak af om uiteindelijk met een forse plons te landen.
Met zijn spanwijdte van 2.00 tot 2.40 meter heeft de knobbelzwaan enorme vleugels. Door de
krachtige vleugelslag ontstaat het bekende lage, zingende geluid, dit klinkt zwoegend en dat is
het ook. Een zwaan weegt ongeveer 12 kilo en om dat in de lucht te houden is geen pretje.
Bron: Vogelbescherming.
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Nachtvlinderen in het Fochtelooërveen.
Eind juli ging een enthousiast groepje nachtvlinderaars met toestemming van Natuurmonumenten op
zoek naar nachtvlinders in een stuk van het Fochtelooërveen. Sjouwen met agregaten was gelukkig niet
nodig, het hek kon open zodat we met auto's het pad op konden rijden. Het was nog licht toen we
aankwamen en gingen eerst op zoek naar dagvlinders. Opvallend waren het grote aantal oranje
zandoogjes die er vlogen. Gelukkig hadden we weinig last van muggen; dat is wel eens anders
geweest. Toen de schemering was ingevallen, hebben Hans en Grietje, Annabel en ik, en Hubert en
nog een paar anderen de lakens opgezet met de lamp er voor.( namen zijn gefingeerd). Zo nu en dan
kwam er een stevige windvlaag over het veen. Niet alle lakens waren daar helaas tegen bestand. Hubert
die ergens achter de bosjes in de luwte stond, had ook smeersel op de eiken gesmeerd. Daar kwam al
gauw een prachtige vlinder op zitten, een karmozijnrood weeskind, die hij ons kwam laten zien.

Sommige van de groep moesten een flink stuk lopen om bij
elkaars laken te kijken (ongeveer 700 m.) maar dat hadden we er
graag voor over. Nachtvlinders hebben ook bijzondere en soms
grappige namen. We zagen o.a.: kleine beer, grote beer,
muisbeertje, glad beertje, kameeltje, dromedaris, huismoeder,
haarbos, gele tijger, wapendrager, hyena, kleine hermelijnvlinder,
schaapje en een vlinder over welke naam je je tong bijna breekt:
de berkenbrandvlerkvlinder. Als bijzonderheden zagen we grote
nachtvlinders: de pijlstaarten:o.a. populierenpijlstaart, veel
dennenpijlstaarten, groot avondrood, en twee walstropijlstaarten,
die de meesten van ons nog nooit eerder hadden gezien. Een
grote verrassing! Walstropijlstaarten worden beschouwd als zeer
zeldzaam.
Na half vier, het was toen nog 22 graden, werd alles opgeruimd,
reden we terug naar het hek wat weer op slot werd gedaan en reden voldaan na zo'n bijzondere
nachtvlindernacht naar huis.
Reinie.
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Vlinderidylle in Franeker.
Naast alle negatieve berichtgeving over het verdwijnen van natuurwaarden nu even een positief
bericht als tegenwicht.

In 2017 waren Franeker,
Amsterdam en een camping in
Brabant finalisten voor een
bijdrage van € 10.000,00 van
de Vlinderstichting om een
Vlinder idylle te realiseren.
Op hedendaagse weilanden
groeit maar één soort gras,
waardoor veel dier- en
plantsoorten niet kunnen
overleven.

Veel vlinders, bijen en andere
insecten hebben het hierdoor
erg moeilijk en als gevolg
daarvan een scala aan andere diersoorten die weer afhankelijk zijn van deze beestjes. In een Vlinder
idylle wordt een zaadmengsel gezaaid van grassen en weidebloemen die van nature(vroeger) op de
betreffende plek voorkomen.
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Door het brede draagvlak en door de
mooie ligging van de beoogde vlinder
idylle, werd Franeker door de
Vlinderstichting als winnende locatie
aangewezen..

De locatie van 2 hectare is geschikt,
omdat er in de omgeving al veel variatie
in het landschap is, met onder andere
struiken, bomen, rietvelden en
ruigtevegetatie. Dat verhoogt de kans
op slagen. Daarnaast is de locatie goed
te bereiken vanuit Franeker. Een
belangrijk doel van de idylles is
namelijk ook om de bevolking erbij te
betrekken, zodat zij de natuur leren waarderen.
Het eerste jaar na de verkiezing kon nog niet meteen worden gestart met de aanleg van de idylle, omdat
het terrein te nat was om te bewerken.
Toen dat in 2018 wél kon, is het terrein afgeplagd en met behulp van een groep schoolkinderen
ingezaaid. Leerlingen van de AMS hebben insectenhotels voor de idylle gemaakt.
In het voorjaar van 2019 kleurde het weiland rood van de zuring.

Daarna werd de overheersende kleur wit door
de wilde margrieten en nu bloeit er
hoofdzakelijk wit duizendblad. En natuurlijk
waren er de andere bekende weidebloemen
zoals pinksterbloemen, boterbloemen,
boerenwormkruid, enz.
Het zal ongeveer drie jaar duren voordat de de
idylle is volgroeid, maar veel vlinders en
andere insecten hebben het weiland al ontdekt.
Eén van de soorten die de Vlinderstichting
graag in de idylle zou zien, is de Argusvlinder
die met uitsterven bedreigd wordt. Dat deze
vlinder zich al in het eerste jaar laat zien in de
idylle, is natuurlijk een mooi succes voor de initiatiefnemers.
Wie de idylle wil bezoeken kan dat vanuit Franeker doen , via Het Hidzumer binnenpad of (met de
Auto) vanaf de westelijke rondweg.
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Vlindertuin Oldeboorn.

Ook in de afgelopen maanden is er weer druk gewerkt in de IVN vlindertuin in Oldeboorn. Er
is weer flink wat zevenblad verwijderd en complete oerwouden aan esdoornzaailingen, we
hadden hiervan met gemak de Amazonewouden kunnen herplanten zulke grote aantallen waren
het dit jaar. Er is ook geprobeerd om weer wat orde aan te brengen door heel sterk woekerende
planten wat in te tomen en weer anderen wat meer ruimte te geven. Het bijenhotel en het
afdakje zijn inmiddels door Atze hersteld en verstevigd, dus die kunnen weer even mee. Heel
blij zijn we met het feit dat we straks versterking krijgen in de persoon van Inge, die over enige
tijd ons gaat helpen. Inge heel hartelijk
welkom.

De tuin bestaat nu uit een schaduwgedeelte
en aan de andere kant een zonneborder,
deze is dit voorjaar nog een stuk verlengd
en ook ingezaaid met een vlindermengsel,
zodat het geheel een fleurige aanblik bood.
Door het aanbrengen van deze border lijkt
het ook weer een beetje op een tuin in plaats
van een voetbalveld, het was anders één
grote grasvlakte.
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Nu maar afwachten of er ook meerdere soorten
vlinders op af komen. Het is in ieder geval wat
gevarieerder en levendiger geworden wat
vogels betreft, ik heb daar de Groenling
gezien, een aantal keren Puttertjes en laatst
liepen er op het grasveld een gezinnetje witte
kwikstaarten waar de ouders druk bezig waren
de jongen van voedsel te voorzien. Heel leuk
om naar te kijken maar haast niet te doen om te
fotograveren, zo snel rennen die beestjes over
het land.
Wat vlinders aangaat waren er in het voorjaar redelijk wat Oranjetipjes te zien, veel koolwitjes
en Atalanta’s en verder een Boomblauwtje, een Hooibeestje en Gamma uiltje. Ook zat er een
tijdje terug een Azuurwaterjuffer[vrouwtje] in de nieuwe border. Nu maar hopen dat er straks
ook nieuwe nachtvlindersoorten te bewonderen zijn.
Anneke
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Nog even een aanvulling op bovenstaand verhaal.
De eerste maandag van augustus waren we weer bezig in de vlindertuin, het was
mooi weer, er waren niet echt veel vlinders, buiten de gebruikelijke koolwitjes en
de dit jaar onontkoombare distelvlinders, maar er waren wel veel libellen. Ze zijn
niet allemaal op naam gebracht, dus wie weet welke het zijn, ik hoor het graag.
Misschien is er ook 2x dezelfde gefotografeerd, maar dat hoor ik dan ook wel.
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Voorjaar in de dierentuin.
.
In het vorige nummer van ons Waarlamke schreef ik ook al over voorjaar, toen in de Eifel, nu
dichter bij huis en wel in de Groene Ster te Leeuwarden. Het voorjaar vind ik een van de
mooiste seizoenen, de natuur komt weer tot leven na de winterrust, de dagen lengen en de
kleuren in de natuur worden steeds uitbundiger door al dat
groen wat de grond uit komt schieten. De dierenwereld kent
ook voorjaar, door al het nieuwe leven dat geboren wordt .
We kennen vooral de dartelende lammetjes in de wei en de
vogels die hun eieren leggen, maar ook ìn de dierentuin
vindt dit alles plaats. Aqua Zoo is een prachtig waterpark
met veel natuurlijke flora en uitheemse diersoorten, het is
voor mij een voorrecht om daar ’s morgens voor
openingstijd doorheen te lopen en hier te genieten van de rust en natuur. Hoe kom je daar dan
in zult U zich afvragen. Nu 2 jaar terug vroeg men in Aqua Zoo vrijwilligers voor de educatie
afdeling van Stichting Wild Life en ja ik miste mijn dierentuin “werk” in mijn vorige
woonplaats. Het is zo leuk om mensen/kinderen iets te vertellen over de uitheemse dieren, de
bedreigingen daarvan en hoe ze leven en proberen te overleven.

De interactie met kinderen zo ook volwassen en de
verwondering die dat soms oproept geeft mij veel
voldoening. Het leuke zijn vaak de heel logische
opmerkingen van kinderen b.v. als ik iets vertel aan kinderen
over de kleine rode panda, die zo’n mooie vacht heeft en het
daardoor niet koud heeft waar hij leeft. Hij leeft n.l.
oorspronkelijk in de Himalaya en daar is het heel koud.
Vraag waar is dat dan? . .zeg ik, je hebt zeker wel eens van
China gehoord, antwoord ja en dan… . Oh…..en het kind
kijkt nog eens goed naar de kleine panda en zegt dan vol
overtuiging maar….hij heeft geen scheve oogjes. Het kind associeert het dier dus met mensen,
prachtig, deze opmerkingen maken het zo leuk om in zo’n dierentuin rond te lopen.

Nu het voorjaar. De dieren die in de winterperiode veel
binnen gezeten hebben gaan weer voorzichtig naar
buiten om hun terrein verkennen. De natuur begint uit
te lopen en de gele dotterbloemen beginnen te bloeien
en wat is er dan mooier om 2 gibbons ( apensoort uit
Azie) naar buiten te zien gaan en zich te koesteren in
de zon en ontspannen elkaar gaan vlooien.
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Het contrast vond ik zo mooi, 2 Aziaten hier bij de gele dotterbloemen, die hier tussen onze
waterflora, in redelijke vrijheid hun gang kunnen gaan op hun eilandje, op de grond , in de
boom of naar binnen, ze mogen dit zelf bepalen.
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Voorjaar niet alleen bij de lammetjes in de wei maar ook bij de
ringstaart maki. Een apensoort die alleen op Madagaskar
voorkomt en met uitsterven bedreigd wordt. Gelukkig niet in
dierentuinen, daar zorgen ze soms voor een geboortegolf. Er
werden hier ook meerdere geboren, een tweeling op 24 maart
en op 30 maart zagen nog 2 jonge maki ’s het levenslicht.

Dit gebeurt vaak in een boom, de moeder vangt het op en
hangt het aan haar de buik, ze grijpen zich ook gelijk vast. Of
de moeder wordt geholpen door haar soortgenoten.

Een maki leeft in een soort familiegroep met één mannetje .
De jongen drinken gelijk, en hobbelen dan de eerste weken mee op de rug of aan de buik van de
moeder. Een vertederend gezicht. In april werden er nog 2 geboren, dus echt voorjaar daar.
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De groen afdeling wilde hierdoor hun verblijf wat opfleuren met het planten van enkele
tulpenbomen, een beetje kleur tussen al die wilgen. Helaas hebben we geen bloeiende boom
gezien want de maki’s vonden de knoppen zo
lekker dat er kale staken overbleven.
In mei leggen alle vogels een ei en ook hier
bouwden de Japanse kraanvogels een nest en
de 2 eieren zijn uitgekomen. Er komt dan een
leuk klein geel bruin donsballetje uit, een
soort eendenkuiken, maar hoe meer het te
eten krijgt waar de oudjes heel druk mee zijn,
zie je het uitgroeien, de poten worden steeds
langer en zo ook de hals en behalve de bruine
kleur wordt het steeds meer kraanvogel.
Natuur dichtbij en hier zijn de kraanvogels
mensen gewend, in het Fochteloërveen niet.
Hier staan dan ook bordjes bij het hek, niet te
dichtbij; ze kunnen “bijten” en inderdaad pa
kraanvogel verdedigd eerst het nest met ma,
door langs het hek te lopen zo van kom niet te
dichtbij en later met zijn jongen. Het
natuurlijk gedrag is goed aanwezig, deze
keren geen roofdieren maar mensen op
afstand houden. Dit is goed gelukt, want het
kuiken is als ik dit schrijf al bijna even groot
als zijn ouders alleen heeft ie nog een bruin
verenpak al is de eerste zwarte veer al
zichtbaar, Het blijft een wonder dat uit zo’n
bruin geval binnenkort weer een mooie kraanvogel te voorschijn komt.
Zo ook de kinderlogica. Er was een jongetje, van een jaar of 6 die dierenbezorger wilde
worden, ik dacht dat versta ik verkeerd, hij wil zeker dierenverzorger worden daar ie al
aangegeven had dat ie zoveel van dieren hield. Nee hoor, hij wilde echt dieren bezorgen net als
de pakjes uit zo’n busje, Mijn vraag waarom dieren rondbrengen? Nu hij mocht van zijn ouders
geen hond of poes, wat ie zo graag wilde en als hij die nu zelf bezorgde dan moesten ze de deur
open doen en het binnen laten, en een aapje leek hem dan wel leuk, die aten toch al uit zijn
hand. Hierna had ik nog het een en ander uit te leggen dat je een aap echt niet thuis kan houden
en ook dit begon te dagen bij het jochie en zo ging ik weer voldaan naar huis.
Janke.

Informatie over ontwikkelingen vanuit het Landelijk IVN.

Op dit moment bestaat het IVN uit een vereniging en een stichting. De vereniging bestaat uit
alle lokale zelfstandige afdelingen en de stichting is de werkgever van de beroepskrachten.
Deze situatie is ontstaan nadat de beroepsorganisatie in financiële problemen kwam, reden dat
ze zich hoofdzakelijk gingen bezighouden met het binnenhalen van subsidies, waardoor de
verhouding met het verenigingsdeel onder druk kwam te staan.
Dat men nu weer terug wil naar het model van één vereniging is omdat de negatieve reden voor
de splitsing weggevallen is.
De financiële situatie van de stichting is weer gezond, en men houdt zich daar nu weer bezig
met natuur-acties en het ontwikkelen van activiteiten.
Men wil nu komen tot een heldere en transparante structuur die begrijpelijk is voor de leden en
de buitenwereld.
Voor veel subsidie verstrekkende organisaties is de huidige structuur verwarrend, men wist niet
of het geld nu naar de vereniging of naar de stichting ging.
Men verwacht dat door het samengaan van stichting en vereniging beroepskrachten en
vrijwilligers elkaar meer op gaan zoeken en meer voor elkaar open staan.
De stichting komt bij de samenvoeging te vervallen en alleen het verenigingsmodel blijft
bestaan.
Waarschijnlijk zal in december van dit jaar dit plan definitief zijn beslag krijgen
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Redactie

IVN DE Lege Midden.
Website : http://ivn.nl/afdeling/de-lege-midden
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Contributie
Naar:
Bankrekening

NL49RABO0145976122
Ten name van IVN vereniging voor natuur en
milieu.

Het lidmaatschap is € 20,00 per jaar
Huisgenootleden
€ 5,00 per jaar
Donateurs minimaal € 7,50 per jaar
Vrijwillig een hoger bedrag is natuurlijk zeer
welkom.

Leden die landelijk lid zijn betalen een
afwijkend bedrag.
Zij dienen het bedrag van minimaal € 24,00

over te maken naar het landelijk banknummer.

Bij voorbaat dank,
Het bestuur.
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