IVN De Lege Midden
Beleef de natuur!

4e 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.

Redactie:
Anneke Travaille, Reinie Piersma, Janke Snieder en Ineke Harte
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Foarwurdsje
De herfst verdreef de zomer; hoewel we in oktober nog bijzonder warme dagen hadden. En
daaropvolgend dagen met regen en harde wind. Je kunt er geen peil op trekken. Vogels als kieviten
trekken niet weg; zij gaan met de vorstgrens op en neer, vandaar dat op de ons omringende weilanden
vaak grote groepen kieviten zitten. Dieren die een winterslaap houden, weten ook niet waar ze aan toe
zijn. Met mooi weer vlogen er nog een paar atalanta’s door de tuin. Bij Aldeboarn zag ik in november
een groep ooievaars. Blijven zij hier in de buurt (waarschijnlijk vogels uit Earnewâld) of trekken ze
toch nog weg.
Het bestuur heeft weer een jaarprogramma gemaakt. We hopen dat er voor iedereen wat bij zit:
speciaal voor de jeugd de slootjesdag, maar ook voor hen en onze leden en belangstellenden een
tuinexcursie, een vaartocht en een bezoek aan het Herbarium Frisicum. Deze excursies speciaal voor
leden en belangstellenden die niet erg ver kunnen lopen.
We beginnen het nieuwe jaar met onze ledenvergadering en een lezing over vlinders in Oost-Europa.
(Zie het jaarprogramma). We hopen in 2020 veel van onze leden bij één van de activiteiten te zien. Ga
met ons mee en beleef de mooie natuur dicht bij huis.
Wij wensen iedereen een mooi 2020.
Reinie
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Activiteiten komende maanden.
Dinsdag 28 januari 2020
Jaarvergadering en lezing
De avond begint met de jaarvergadering voor alle leden van IVN De Lege Midden. Na het officiële
gedeelte neemt Ep van Hijum, vlinder-en libellen deskundige, ons mee op een virtuele vlindertocht in
Oost - Europa; Een gebied waar heel veel bijzondere vlinders voorkomen.

Door: IVN De Lege Midden
Locatie: Lantearne , om e toer, Akkrum
Tijd: 19.30 uur; [Vanaf 20.30 uur is iedereen van
harte welkom bij de lezing]
Info: Reinie Piersma [0566 840503]
Kosten:Niet IVN leden € 2,50

Zaterdag 15 februari.
Winterwandeling in het Easterskar
De wandeling gaat langs en door rietlanden. Zien we vogels die hier overwinteren? Vinden we sporen?

Door: IVN De Lege Midden
Locatie: Gaasterweg, afslag parkeerterrein
R. Jungweg, Rotstergaast.
Tijd: 14.00 uur. [vertrek 13.15 uur carpoolplaats
Akkrum]
Info en opgave: Reinie Piersma [0566 840503]
Kosten: Niet IVN leden €2,50
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Zaterdag 21 Maart
Bezoek aan Herbarium Frisicum
Herbarium Frisicum heeft de grootste privé collectie gedroogde planten van Europa. Meer dan 150.000
herbarium exemplaren heeft Karst Meyer in zijn verzameling , waaronder een Joods herbarium, een
zeeherbarium en een apothekers herbarium. Waaronder zeer oude herbaria.

Er kunnen maximaal 20 mensen mee.
Door: Karst Meyer
Locatie: Schoolstraat 19B, 8471 CC Wolvega
Tijd: 14.00 -16.00 uur. [ vertrek 13.15 uur Carpool plaats Akkrum]
Info en opgave: Reinie Piersma [ 0566 840503]
Kosten: € 5,- [inclusief voordracht ,rondleiding, koffie/thee]
Niet IVN leden : € 10,-
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Paddenstoelenexcursie op 21 september 2019
In het Ketliker Skar o.l.v. Janke Snieder
Met 15 personen gingen we op pad en zoals iemand zei :
“Wat is het leuk om met mensen op stap te gaan die allemaal de zelfde interesse hebben”.
We verwachtten niet zoveel te ontdekken omdat de natuur nog veel te droog is,
maar met 15 paar ogen hebben we nog heel wat gevonden.
Sommige paddenstoelen kennen we nog een beetje uit andere jaren, maar er is altijd wel weer iets
nieuws.
We maakten de volgende lijst op:

Elfenbankje( natuurlijk)
Zwavelzwam
Bleekgele Russula
Een melkzwam
Roodbruine bundelzwam
Berkenzwam
Een fopzwam (gewone?)
Toefige Labyrint zwam
Zwarte knoopzwam
Zwavelkopjes

Helmmycena
Stinkzwam
Nevelzwam
Botercollybia
Een vezelkop
Bloedrode Russula
Zwerminktzwam
Porseleinzwam
Rodekoolzwam
Rossige melkzwam
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Kleine Vaalhoed
Parelstuifzwam
Een trechterzwam
Krulzoom
Aardappelbovist
Eikenboleet
Vermilioen houtzwam( prachtig oranje)
Tonderzwammen
Spekzwoerdzwam( wat mooi)
Een koraalzwam

We hadden prachtig weer, na enkele dagen met wind
en regen.
Janke, hartelijk dank
Ineke
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Hoe vinden vogels de weg tijdens de trek?
Het grenst aan het ongelooflijke, gierzwaluwen die na een duizenden kilometers lange reis van de zuidelijke
Sahel elk jaar exact hetzelfde dak weten terug te vinden om onder te gaan broeden en grutto’s die na elke
overwintering in Mauretanië in de lente neerstrijken in hun “eigen”weiland.

Langzamerhand wordt het duidelijk hoe ze het doen. Vogels
gebruiken afhankelijk van het tijdstip van vliegen,
verschillende navigatiemethoden. De soorten die overdag
vliegen, zoals ooievaars (thermiek), boerenzwaluwen en
vinken, oriënteren zich onder meer op de stand van de zon en
landschap. Ze volgen graag lijnen zoals de kust, bergketens,
bosranden en rivieren.

Nachttrekkers, waaronder lijsters en spreeuwen, hebben
de maan en de sterren als kompas. Maar het
allerbelangrijkste navigatiemiddel voor alle vogels lijkt
toch het aardmagnetisch veld te zijn. Vogels hebben in
hun snavel magnetische mineralen die via de zenuwen in
contact staan met de hersenen. Het aardmagnetisch veld
richt deze mineralen en wijst zo, na ingenieuze
interpretatie door de vogel, de weg .
Bron : Vogelbescherming
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Herfst in de Vlindertuin .

Maandag 10 November zijn we voor het laatst dit jaar weer in de vlindertuin bezig geweest
om nog wat te snoeien, op te ruimen, kwetsbare planten te beschermen, kortom; om de tuin
winterklaar te maken. Door de droogte in het eerste deel van de zomer, hadden een aantal
planten het wel heel moeilijk. Vooral een aantal planten en
struiken die we dankzij Tineke van de Hoek hadden
gekregen. Waarvoor nog onze hartelijke dank! Zij had aan
de mensen die bezig waren met de sloop van het oude
Friesmahiem gevraagd of we een aantal planten voor de
vlindertuin mochten weghalen en dat vonden de mannen
goed, dus……op zowat de heetste dag van het jaar is Tineke
met een aantal bestuursleden bezig geweest om struiken uit te
graven die geschikt waren voor de vlindertuin. Zoals gezegd
was dat in het hete deel van de zomer en wij zijn natuurlijk
niet dagelijks aanwezig om water te geven, dus niet alle
planten hebben het overleefd. Het zag er eerst wel heel erg
somber uit, maar de regen van de laatste tijd heeft weer veel
goedgemaakt en de planten die er eerst uitzagen alsof ze het
niet zouden redden, zijn toch weer uitgelopen, zodat volgend
jaar de tuin er nog weer mooier uit zal zien.

Anneke
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Mossen in Noorwegen
Juni 2019 waren we op rondreis in Noorwegen, een geweldige ervaring daar in de nog pure natuur en rust rond
te wandelen en te dwalen. De reis begon in Oslo, daarvandaan gingen we richting Geilo en tijdens het lopen
daar bij Ustedalen door de natuur let ik altijd op wat er zoal groeit, en zeker mossen. Het was toen ook gelijk
raak toen ik deze kei zag en rendiermos er tussen ontdekte,

wel niet veel maar toch in Nederland zie je dit amper meer. Het word hier ook wel ijslands mos genoemd. Ik
heb iets met rendiermos, vroeger al, toen ik nog kinderen rondleidde op de Utrechtse heuvelrug. Het heeft iets
magisch daar rendieren het eten en ja die zie je toch echt niet in ons kikkerlandje.
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We gingen verder richting Hindsaeter op naar ons berghotel tegen de Jotunheimen aan. En wat ik daar zag,
geweldig! Een tapijt van rendiermos, dit op onze wandeling op weg naar het ontstaan van deze waterval, lopend
langs een kloof.

Rendiermos is een korstmos en heet officieel Cladina , daar de vorm lijkt op een gewei van een hert. En in
sommige gebieden zoals in Lapland, is rendiermos het hoofdvoedsel voor rendieren en zo is het aan zijn naam
gekomen. Hoewel rendiermos op een plant lijkt bestaat deze uit een innige symbiose van twee soorten
organismen, een schimmel en groenwier.
10

De groenwieren maken het voor de schimmel mogelijk om onder zeer arme voedselomstandigheden te kunnen
leven. De algen halen hun energie uit de fotosynthese en de schimmel is in staat om de benodigde mineralen uit
de grond te trekken.
Na genoten te hebben van dit tapijt van mossen vervolgden we onze wandeling en kwamen hoger en daar
ontdekte ik dit voor mij onbekende mos tussen, nee geen heide maar de Arctische cranberry en het mos is
Nephroroma arcticum.

Het bijzondere van deze korstmos is dat het cyaonebacterieën bevat als een fotobiont waarmee het organisme
stikstof kan fixeren en zich zo uit de lucht kan voeden. Deze mossen groeien alleen in arctisch gebied, dus
koude streken, zo ook in Alaska waar deze korstmossen traditioneel gegeten worden nadat het gekookt is met
gemalen viseieren. Een medicinale thee wordt ook van deze korstmossen gemaakt en dit staat bekend als een
krachtig medicijn dat gegeven wordt aan een persoon die zich in een zwakke toestand bevindt.
Verder is het leuk om te weten dat Nephroroma arcticum verschillende antivriesproteïnen bevat die door het
Nederlandse Unilever zijn gepatenteerd vanwege hun vermogen om de groei van ijskristallen te wijzigen, ze
worden o.a. gebruikt om de textuur van vetarm ijs te verbeteren.
Na genoten te hebben van onze wandeling naar de sneeuw, kwamen we terug en vervolgden onze reis verder en
ja zelfs aan de weg bij een koffiestop zag ik alweer rendiermos, maar nu als decoratie in een bloembak en ja
hier is het een beschermde plant maar daar groeit het, gelukkig voor de rendieren, nog overvloedig.

Janke.
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Vootreffelijke Imitator
Het verenpak van de spreeuw heeft een prachtige, donkerzwarte groenpurperen weerschijn dat
in de winter dicht bespikkeld is met wit. De spreeuw is een goede imitator van de zang en de
roep van andere vogels. Zelfs het fluiten van de mens kan hij goed nabootsen. Zij laten luide,
heldere fluittonen en klikkende, ratelende en klokkende geluiden horen die boven het
verkeersgedruis uitklinken, als zij met honderden tegelijk in de steden samenkomen. Het
grootste gedeelte van het jaar leven spreeuwen in grote groepen en het overweldigende gewicht
van de vogels kan takken van bomen breken en gebouwen beschadigen. Het zijn strijdlustige
vogels met een zeer grote eetlust, maar de grote aantallen schadelijke insecten die zij eten
maakt ze bij houtvesters geliefd.

Bron: Het
Vogeldagboek.
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Contributie
Aangezien het nieuwe jaar 2020 alweer in aantocht is, verzoekt het bestuur van IVN De Lege
Midden u vriendelijk de te betalen contributie
weer over te maken ,
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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