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Van de bestuurstafel
voorjaar 2020
Het jaar begon bijzonder, de jaarlijks
terugkerende wandeling voor leden van
onze afdeling werd dit jaar opgeluisterd
met een verrassing voor Betty, één van
onze zeer actieve en gewaardeerde
gidsen. Tijdens een stop voor koffie en wat
lekkers bij Brasserie Om de Dobben in
Burgum werd Betty verrast met een prijs
van de Postcodeloterij, een cheque van
€ 2.000 voor de aanschaf van een nieuw
fototoestel! Dit was natuurlijk in
samenspraak met Betty haar man Leo
geregeld. Dus met bloemen en een
fotograaf werd dit heugelijke moment
vastgelegd. Meerdere kranten hebben dit
opgenomen en dat verdient Betty van
harte!
Het is niet echt winter tot nu toe, wel veel
wind en erg veel regen. Betekent dit dat
het watertekort van twee warme en droge
zomers inmiddels is ingelopen? Of heeft
dat vooral te maken met beslissingen van
het Wetterskip Fryslân over pompen etc.
om het waterpeil te beheersen? Ik weet
het niet en de website was er ook niet erg
duidelijk over.

Foto
Jurgen Jacob Lodder
Wat wel duidelijk is, is dat, nu ik dit stukje
schrijf, de natuur al volop in de lentestand
staat. De koolmezen fluiten er lustig op los
en verkennen de nestkastjes rond mijn
huis al, twee duiven zag ik knus tegen
elkaar aan zitten vrijen in een leilinde, de
hortensia’s hebben al flinke bladknoppen,
mijn winterjasmijn bloeit al vanaf oktober
en krijgt er maar geen genoeg van, begin
januari de eerste pollen bloeiende
krokussen. De forsythiaknoppen zie ik elke
dag geler worden, om in de stemming te
komen heb ik vandaag maar een dikke bos
tulpen gekocht.

Onze eerste twee jeugdactiviteiten
hebben we ook al weer achter de rug,
uilenballen pluizen en nestkastjes
timmeren. Leuk om te lezen hoe de
gidsen/begeleiders het hebben ervaren en
de kinderen trots vertrokken zijn.

“Om de Dobben”
We hebben maar liefst 21 geplande
activiteiten dit jaar, een mooi aantal met
ook weer nieuwe activiteiten zoals
kokkerellen met kinderen. En een leuke
jaarfolder die bij een flink aantal
basisscholen en ontmoetingscentra is
neergelegd.
Op 12 maart (19.30 De Brede School
Drachten) hebben we onze jaarlijkse
ledenvergadering. Een flinke agenda met
twee nieuwe toekomstgerichte plannen,
hoop nu maar op een goede opkomst en
enthousiaste deelnemers!
Namens het bestuur wens ik iedereen een
heerlijk voorjaar toe!
Els Steinman

nieuwjaarswandeling 5 januari 2020
Tijdens de Nieuwjaarswandeling van dit
jaar was het thema van de tocht “Oud en
Nieuw”. We hebben dit begrip rondkijkend
tijdens het wandelen vanuit verschillende
hoeken verkend. Het landschap had oud
en nieuw reliëf, we liepen langs de
geluidswal van de Centrale As en keken
naar de glooiing bij de pingoruïne, we
volgden het oude Heidelaantje en gingen
onder het nieuwe viaduct door. Van de
Stins Grovestins was niets meer te vinden,
maar er stonden nieuwe boerderijen.
Oude eiken en elzen naast nieuw
ingeplante uitheemse boompjes.

Er bloeiden nog boterbloemen en
paardenbloemen, de bessen van de
bitterzoet en de Gelderse roos kleurden
rood, net als de inhoud van de eikels op
het pad. Het grondprofiel langs de nieuw
gegraven sloot liet de ondergrond zien
waar de leemlaag opviel die hier ooit is
neergelegd in de beweging van de
aardlagen. We hoorden de wintervogels
die op het elzenzaad afkwamen en zagen
de kraaien overvliegen. Landschapslezen is
het leren kijken vanuit verschillende
hoeken, het verleden in geologische en
cultuurhistorische zin, het heden
afhankelijk van het jaargetijde en naar
een toekomstperspectief voor mens dier
en landschap.
Mirjam Frieswijk

Ze ziet ze vliegen

BUITEN
gewoon getekend
tekst en tekeningen van Mirja Meyer

Winterbessen
In de winter geen felle kleuren? Het viel
me op dat er in onze tuin veel rood te zien
is, rood van de hulst bessen die dit jaar
volop aanwezig zijn! Op dat moment vroeg
ik me af: welke bessen zijn er nog meer in
januari te vinden? Of is alles al opgegeten
door de vogels?

Ik ben verder op zoek gegaan in onze tuin
en daarbuiten in de houtwallen bij ons in
de buurt. Het valt me op dat er nog veel
bessen te vinden zijn. In onze tuin vind ik
een heleboel
bitterzoetbessen en
meidoornbottels.
Daarnaast kom ik in de
houtwallen, naast de
soorten die ik al in onze
tuin vond, ook nog de
mooie rode glanzende
bottels van de hondsroos
tegen.
Hoe zou het komen dat
er nog zoveel bessen
zijn? Ik vraag het aan een
IVN natuurgids. Ze zegt
dat het waarschijnlijk
komt omdat het tot nu
toe een extreem zachte winter is geweest
en dat de vogels nog makkelijk aan ander
voedsel kunnen komen. De bessen van de
hulst vinden veel vogelsoorten niet zo
lekker en die blijven dus hangen als er nog
genoeg andere lekkernijen te vinden zijn.
De bessen van de hulst en bitterzoet zijn
giftig voor mensen. Vogels kunnen ze wel
eten. Welke bessen kan jij vinden?

In de winter steekt mijn liefde voor vogels
kijken altijd weer de kop op. In de natuur
is er dan minder te zien aan bloemen,
planten, insecten, (nacht)vlinders en
reptielen en amfibieën. Bovendien zijn de
bomen kaal en kan ik daardoor de vogels
wat makkelijker vinden. Ook vind ik de
wintergasten en de
vogels die door ons
land heen trekken
altijd weer leuk om
te spotten. Soms zie
je ineens een
verrassende soort.
Zo had ik half
december in één
week twee van
zulke verrassende
waarnemingen, de
klapekster en de
grote gele
kwikstaart!

Kluifjeszwam verwarring
Het leek net alsof een zoogdier een keutel had
laten liggen bij de bijna uitgegroeide hosta in
onze voortuin. De kleur viel me op en dus ging
ik beter kijken. Dat was helemaal geen keutel
maar een vreemde paddenstoel, na wat
gezoek in een paar boeken kwam ik er achter,
een kluifjeszwam.
In de tuin stond een voorjaars kluifjeszwam
met de mooie naam Gyromitra esculenta. Het
vreemde was dat ik in eerste instantie ging
zoeken op “Helvella”. Die naam hoorde
volgens mij bij de kluifjeszwammen tenminste
dat stond me bij van de tweedejaars cursus
schimmels aan de RUG.

Gyromitra esculenta Voorjaarskluifjeszwam

Een paar weken later waren we te gast in
het Sidha-dorp in Lelystad. Een van mijn
zwagers is erg bezig met TM (transcendente
mediatie) en andere ‘esoterische’ praktijken.
Tegen de dorpel van zijn schuurtje ontdekte ik
een paar witte kluifjeszwammen (Helvella
crispa) en zo was de verwarring wel compleet.
Beide soorten horen wel bij de Hevellaceae en
het zijn zakjeszwammen. Met andere
woorden, de sporen zitten per acht stuks in
een zakje (ascus). Bij de plaatjeszwammen zijn
er vier sporen op een kleine uitstulping
(basidium) op een plaatje.
Waarom ze verschillende geslachtsnamen
hebben weet ik niet. Eerlijk gezegd vind ik het
ook niet zo belangrijk. Het antwoord op

Helvella crispa Witte kluifjeszwam

de vraag zou ik echter wel willen weten.
De vorm alleen al, daar kan ik vol
verwondering naar kijken!
Bart Dertien
literatuur:
Moreau,C.(1980) Larousse paddenstoelen Encyclopedie
pag.181 en 184
Dam,N.(2016) Veldgids Paddenstoelen II , uitg. KNNV
Petersen,J.H. (2013)
Het leven van paddenstoelen en Schimmels, Uitg. KNNV

Activiteiten IVN Friesland e.o.

APRIL / MEI
Zondag 5 april 10.00 tot 12.00

Wandeling Eastermar

Zondag 5 april 10.00 tot 12.00

Een ontdekkingstocht door het nationaal landschap
Noardlike Fryske Wâlden en het oevergebied van de
Leijen. Een sterk gevarieerd eeuwenoud
cultuurhistorisch landschap. Verrekijker en laarzen mee.

Eastermar, parkeerterrein t.o.
it Betterskip,
E.M. Beimastrjitte 69, 9261 VH
Mirjam Frieswijk 0512 472102
18.00 - 20.00 uur

Woensdag 8 en 22 april
Extra cursus!

Vrijdag 17 april 15.00 16.30
jeugdactiviteit

“Allerlei lekkers uit de natuur”
Met deze cursus maken we kennis met eetbare planten
die in het wild voorkomen. De cursus bestaat uit 2
cursusavonden en een excursie. We beginnen met een
theoretische introductie. Op de tweede avond gaan we
gezamenlijk gerechten met wilde planten klaarmaken en
er heerlijk van smullen. De datum van de excursie wordt
in onderling overleg bepaald.
Kosten bedragen voor IVN de Wâlden-leden € 35,- en
voor niet IVN De Wâlden-leden € 40,-.

Woensdag 8 en 22 april
Harkema, Openluchtmuseum en
Themapark De Spitkeet, De Dunen 3,
9281 KT.
Mirjam Frieswijk 0512 472102
18.00 – 20.00 uur
Betty Kooistra 0511 463681
18.00 – 20.00 uur

Kokkerellen met kids 8–12 jaar

Vrijdag 17 april 15.00 – 16.30

Wel eens brandnetelsoep gegeten? Of paardenbloementhee gedronken? Allerlei lekkers maken met wilde
planten uit de natuur.
Maximaal 10 kinderen.

Kleasterkampen 19, de Veenhoop
Parkeerplaats bij het Strandje aan de
Smalle Ee
Jantsje Zwart 06 44742668
18.00 – 20.00 uur

Dinsdag 19 mei 19.30 tot 21.30

Stania State en de Trynwâlden

Dinsdag 19 mei 19.30 tot 21.30

Avondwandeling in het park Stania State en door het bos
Griekenland en Turkije, gelegen in het westelijk deel van
de Noardlike Fryske Wâlden, met aandacht voor het park,
het landschap van vroeger en nu.

Oentsjerk 906 2EJ, Rengersweg 98
(parkeerterrein Stania State)
Betty Kooistra 0511 463681
18.00 - 20.00 uur
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Ra ra rhizo

Stikstof kan heel makkelijk reageren met
allerlei stoffen zoals zuurstof > N2O =
lachgas, NO = stikstofmonoxide , NO2 =
stikstofdioxide en met waterstof > NH3 =
ammoniak; in gebonden vorm kennen we
NO3- = nitriet, NO4- = nitraat en NH4=ammonia en NH3 = ammoniak. Daarnaast
zit het element is tal van organische
stoffen, zoals eiwit, chlorophyl, DNA,
hemoglobine en allerlei hormonen.

In mijn artikel over de gele lupine heb ik
geschreven over de aanwezigheid van
wortelknolletjes bij vlinderbloemigen,
waarin zich stikstofbindende bacteriën
bevinden. Ik zal nu wat dieper ingaan op
de rol van het element stikstof in de lucht
en de bodem en de verschillende
bacteriën die daarbij een rol spelen.
Sinds een aantal maanden is het al stikstof
wat de klok slaat. Kranten staan er vol van
en iedereen heeft het erover. Maar
Stikstofkringloop
waarover hebben we
Stikstof is wezenlijk voor
Kranten staan er vol van en de levende natuur omdat
het dan eigenlijk. N,
NO, NOx, NO3, N2O,
iedereen heeft het erover.
het in ieder levend wezen
NZOvoort …..
Maar waarover hebben we is ingebouwd. Simpel:
Het is geweldig dat
eiwit bestaat niet zonder
het eigenlijk.
we zo massaal
ingebouwde stikstof. Door
beschikken over
deze verwevenheid met
stikstof, maar dan moeten we wel weten
levende wezens is het geheel te
in welke vorm dit element (nitrogenium)
beschrijven als een zgn. stikstofkringloop:
aanwezig is en wat de natuur daar mee
de stikstof ingebouwd in onze organen en
kan. Het stikstofgas dat in de lucht
als gas of zout in het milieu.
aanwezig is heeft de formule N2 en
In deze stikstofkringloop spelen bacteriën
beslaat zo’n 78 % van de lucht om ons
een cruciale rol, zonder bacteriën kan
heen, die verder voornamelijk zuurstof O2
geen ander organisme op aarde bestaan.
en een aantal andere gassen bevat. Als er
Groene planten maken organische
teveel N2 in de lucht zit wordt het
stikstofverbindingen zoals eiwitten en DNA
“stik”stof, omdat het de plaats van
uit de stikstofzouten in de bodem. Om
zuurstof inneemt. Ons lichaam kan niets
met N2.

deze goed te kunnen opnemen heeft de
plant weer bacteriën nodig. Dieren kunnen
deze omzetting niet en zijn dus voor hun
stikstofaanvoer afhankelijk van de plant.
Alle levende wezens hebben enzymen
nodig voor hun stofwisseling en laten nou
enzymen opgebouwd zijn uit aminozuren,
de stikstofhoudende bouwstenen van
enzymen en allerlei andere eiwitten.
De verschillende soorten bacteriën in deze
kringloop leven in een gezonde bodem. Zij
kunnen iets met alle chemische
verbindingen waarin N voorkomt, zowel
de anorganische als organische
verbindingen. Bekende voorbeelden zijn
de groep Rhizobium bacteriën die alleen
bij vlinderbloemigen voorkomen en de
Frankia alni bacteriën die vrij in de bodem
en in de wortelknolletjes van de Zwarte Els
en nog een aantal andere plantenfamilies
leven. Vooral de Frankia bacteriën geven
veel gebonden stikstof af aan de bodem,
ten gunste van plantengroei.
Sommige planten kunnen bepaalde
bacteriën lokken om bij ze in te wonen.
Aan de wortelharen groeien uitstulpingen,
de knolletjes. Daarin zitten speciale cellen
waarin de bacteriën omgeven door een
plantenmembraan leven. Zouden de
bacteriën los in de cellen leven, dan aten
ze de plantencellen op.

Rhizobium bacteriën wonen in bij
vlinderbloemigen, in wortelknolletjes vlak
onder het grondoppervlak; dáár kan
zuurstof en stikstofgas N2, de knolletjes
bereiken. Met behulp van het enzym
nitrogenase gaat de bacterie N2 omzetten
in ammonium (NH4+) dat verder omgezet
wordt in glutaminezuur. Deze organische
stof wordt door de bacterie en de plant
gebruikt voor de aanmaak van
aminozuren, DNA en andere
stikstofhoudende organische stoffen. De
plant geeft via het membraan

gericht suikers aan de bacterie, die dat
niet zelf kan maken: een volwaardige
symbiose.
Rhizobium en aanverwante bacteriën zijn
dus toppers in de bodem en niet meer ra
ra in de stikstofcrisis. Wetenschappers
doen op dit moment onderzoek naar het
genetisch beschikbaar zijn van nitrogenase
genen die Rhizobiumbinding mogelijk
maakt voor andere voedselgewassen zoals
rijst en graansoorten. Op die wijze wordt
ter plaatse N beschikbaar voor deze
gewassen. Wat het effect is van deze
genetische modificatie is overigens een
kritisch punt van onderzoek.
Deze omzetting van N2 naar NH4+ leverde
in 1918 Frits Haber de Nobelprijs, hij vond
uit hoe je dit in de fabriek gedaan kon
krijgen en maakte daarmee mogelijk om
stikstof-kunstmest te maken. Op dit
moment wordt ongeveer 30 % van de
energiekosten voor de landbouw gebruikt
voor de productie van stikstofkunstmest,
terwijl de verbouw van vlinderbloemigen
gratis opneembare stikstofverbindingen
levert uit N2.

Stikstofcrisis

Mens en dier

Even terug naar de stikstofcrisis waar
Nederland in verzeild is geraakt. Het
grootste probleem is de verschillende
behoeften van allerlei planten aan stikstof,
een voorbeeld: nitraat is een voedingstof
voor groene planten, sommige lusten veel,
andere juist heel weinig en laat de gulzige
nou planten zijn die dan zo hard groeien
dat de andere die minder stikstof lusten
overgroeid worden door de gulzigaards.
De zandbodem op de Veluwe groeit dicht
met mos en gras, waardoor er voor andere
planten geen plaats is. Met name
bloeiende planten met nectar voor
insecten verdwijnen en daarmee de
soorten die hiervan afhankelijk zijn. De
duinen verruigen, grasvelden bevatten
minder bloemen, bossen hebben meer
ondergroei van bramen en brandnetels.
Insecten die afhankelijk zijn van stikstof
mijdende planten verdwijnen. In de
bodem verdwijnen de schimmels door
teveel stikstof, terwijl de schimmeldraden
wezenlijk zijn in de bodem voor het
transport van voedingsstoffen,
signaalstoffen en mineralen. Een gevolg
van teveel stikstof is ook verzuring van de
bodem en het uitspoelen van belangrijke
elementen zoals calcium, magnesium en
kalium. Deze mineralen zullen dus ook
minder aanwezig zijn in voedselgewassen
voor mens en dier.

Welke gevolgen anorganische
De noodzaak om de stikstofcrisis aan te
stikstofverbindingen voor de mens hebben
pakken is wel duidelijk voor iedereen,
is deels bekend. Drinkwater is gereinigd
waar deze aanpak het meest effectief kan
van nitraat uit oppervlaktewater dus
starten is minder duidelijk. Wel is duidelijk
daarover hoeven we ons nog geen zorgen
dat de bodem hierbij een cruciale rol
te maken. Ammoniak en stikstofdioxide
speelt. Daar groeien de planten die de
reageren in de lucht en vormen fijnstof en
basis vormen voor ons totale ecosysteem
ozon dat de kans
en waarvan wij direct en indirect
op schade aan de
Leve de bodem en een ode volledig afhankelijk zijn. Talloze
luchtwegen
bacteriën en schimmels houden de
aan de wortelknolletje van
vergroot.
bodem gezond waardoor planten
de vlinderbloemigen.
Ammoniak
in staat zijn te groeien en gezonde
inademen leidt tot
gewassen te worden vol
irritatie aan ogen
waardevolle voedingsstoffen.
en luchtwegen.
Kennis over het bodemecosysteem
Ook is schade aan
is nog geen algemeen goed, terwijl
de haarvaten
wij er niet zonder kunnen. Het
aangetoond, dat
gezond houden van de bodem is
weer kan leiden
van levensbelang. De bodem leeft,
tot hart- en
want allerlei bodemorganismen en
vaatziekten.
bodemprocessen zorgen ervoor
Onderzoek in
dat planten en dieren kunnen
Noord Nederland door de RUG heeft
groeien, het klimaat aangenaam blijft, de
aangetoond (2019 professor Gerjan Navis
boer kan produceren, natuurlijke
docent en specialist aan de UMCG) dat
systemen en kringlopen zich weer kunnen
een hogere uitstoot van stikstof tot een
ontwikkelen tot een mooi en gevarieerd
steeds slechtere nierfunctie leidt: in
landschap dat tegen een stootje kan.
Buitenpost was het gezonder dan in
Leve de bodem en een ode aan de
Emmen. Nier schade kan weer leiden tot
wortelknolletjes van de vlinderbloemigen.
schade aan de hersenen die tot slechtere
informatieverwerking en tot depressies
Mirjam Frieswijk
Bronnen
kan leiden.

Bodem

Internet,
BiNaS
Phil Nauta, Bodem in balans,
Jeff Lowenfels et.al. Het bodemvoedselweb

De IJsvogel
Iisfûgel
Alcedo atthis L.
Een ijsvogel spotten is een cadeautje! Een
kleurrijke verschijning en als je hem
eenmaal zag, herken je hem altijd weer.
De kop blauwgroen en de felblauwe rug
reflecterend in het zonlicht. Blauwe
vleugels en een oranje borst. Als je hem
goed in het vizier hebt, kun je misschien
de witte vlekken direct onder de snavel en
aan de zijkant van de kop zien. Een bijna
exotische verschijning, er zijn maar weinig
vogels in onze contreien met zo’n
opvallend gekleurd verenkleed. Daarnaast
is het een kleine, gedrongen vogel,
nauwelijks groter dan
een mus. De kop is, in
verhouding, groot en
de snavel opvallend dik
en vooral lang. Ook dat
maakt de vogel zeer
herkenbaar. Bij ons
komt alleen de
Europese ijsvogel voor
– de Alcedo atthis.
Maar heeft hij vele
familieleden vooral in
tropische streken.
Vaak even kleurrijk en
hetzelfde of met een
vergelijkbaar silhouet.

De Europese ijsvogel komt voor in het
grootste deel van West-Europa en Azië,
waarbij zuidelijk Scandinavië en
Denemarken de noordelijkste
verspreidingsgebieden zijn. Een ijsvogel
vind je dus niet op IJsland – hoewel er
recent een ‘verdwaald’ exemplaar
gesignaleerd is! Tot voor enige jaren terug
werd de soort bedreigd door de
watervervuiling. Sinds het water weer wat
schoner wordt èn door de zachte winters,
herstelt de populatie zich gelukkig.

kikkertje of kikkervisje, een libellelarve of
ander waterinsect. Voor voedsel is de
vogel afhankelijk van schoon en ijsvrij
water. Daarom komen er in de winter
soms vogels uit het noorden, als het water
daar bevriest, want dat betekent minder
of geen vis kunnen vangen! In koude
winters sterven er veel dieren, ze kunnen
dan hun vetgehalte niet op peil houden.
Dit hebben ze extra nodig om de veren
waterdicht te houden.

Kening fan ‘e fiskers

Broedplek

Kening fan ‘e fiskers, in het Engels heet hij
Kingfisher (Koningsvisser) en wie de vogel
ziet vissen, begrijpt waarom! Het is een
zeer behendige visser. Na even bidden
boven het water, duikt het diertje in
minder dan geen tijd het water in, om snel
weer boven te komen met een visje. Dan
flitst er even zilver op bij het schitterende
blauw en oranje. Want even snel is de
vogel weer gevlogen. Met een beetje
geluk zie je hem op een tak het visje
verorberen, die hij eerst met een paar
flinke klappen tegen de tak dood of
verdoofd. Daarna is het weer spieden naar
een volgende prooi. Vaak is zijn uitkijkpost
een laaghangende tak boven het water en
als hij zo stil zit in de schaduw (of in de
zon!) moet je echt moeite doen hem te
zien! Hoewel vis het hoofdvoedsel is,
verschalkt de ijsvogel ook wel eens een

De ijsvogel wil dus graag helder, visrijk
water. Bij voorkeur een langzaam
stromend riviertje of beek met wat
geboomte langs de oevers. Een steile
oever is ideaal om een nesttunnel in te
graven, maar ook onder boomwortels in
de wal kan dat. De vogels graven een
tunnel van minimaal een halve meter om
samen de eieren uit te broeden. De jongen
blijven zo'n 22-28 dagen in het nest
voordat ze uitvliegen. Daarna moeten ze
het al snel zelf rooien, want pa en ma gaan
verder met het volgende legsel.

Man, vrouw, juveniel
De volwassen vogels hebben fel
oranjerode pootjes en een langere snavel
dan jonge dieren. Het verschil tussen een
mannetje en een vrouwtje is soms moeilijk
te zien. Vrouwtjes hebben doorgaans een

oranje (deel op de) ondersnavel, maar ook
mannetjes hebben daar wel eens een
oranje vlek, dan is het baltsgedrag
doorslaggevend. Het verenkleed van een
juveniele vogel is wat doffer dan van de
volwassen vogel en de pootjes donkerder.

Naam
De ijsvogel houdt dus helemaal niet van
ijs! De Nederlandse (en Duitse Eisvogel)
naam zou mogelijk ontstaan zijn omdat de
ijsvogel in de winter vaak gezien werd bij
een wak in het ijs, om daar een visje te
kunnen vangen als het overige water
dichtgevroren was. Of misschien omdat
het braakballetje, de onverteerde resten
van visgraatjes en schubben, die de vogel
een paar keer per dag uitbraakt, op een
broos ijsballetje lijkt? Een andere optie is

dat de naam is ontstaan uit het
Germaanse Eisenvogel, ofwel ‘ijzeren
vogel’ vanwege het blauw van de
rugveren.
De wetenschappelijke naam, is Alcedo
atthis. ‘Alcedo’ (of alcyon) betekent
letterlijk ‘ijsvogel’ en ‘atthis’ zou
gebaseerd zijn op de naam van een vrouw
die zo’n 600 jaar voor onze jaartelling op
Lesbos leefde.
Ook mooi: Fleanende Smaragd,
Beekjuweel, Blauwe Flits.

Mythologie
In de Griekse mythologie vinden we het
verhaal van Alcyone. Zij en Ceyx waren
nog maar pas getrouwd, toen Ceyx op reis
moest. Er stak een storm op en Ceyx
verdronk. Alcyone was ontroostbaar en

zocht alle stranden en kusten af naar het
lichaam van haar man. Toen ze hem vond,
stortte ze zich, wanhopig van verdriet, in
de oceaan. De goden waren ontroerd door
haar smart en liefde en veranderden haar
en haar echtgenoot in ijsvogels. Ze stegen
op uit de oceaan en vlogen de blauwe
lucht in.
Toen Noach de ijsvogel uit de Ark losliet,
vloog de – toen nog matgrijze – vogel
recht omhoog naar de blauwe hemel en
de zon. Hij kwam iets te dicht bij de zon en
verbrandde, waardoor zijn kleuren zo
sprankelend werden.
De ijsvogel is een symbool voor warmte,
liefde, vrede en voorspoed. Ja, want wie
wordt er niet blij als hij deze vogel ziet?

Wie meer wil zien en weten van
de ijsvogel kan z’n hart ophalen
op http://www.ijsvogels.nl
Deze site is geheel gewijd aan
de ijsvogel en met prachtige
foto’s!
Anny van der Velde

Foto ijsvogel man en vrouw:
Betty Kooistra
IJsvogel vrouw

IJsvogel man

Hoornaarzweefvlieg
Afgelopen zomer hadden wij binnenshuis
behoorlijk last van wespen. Daar moest ik
nodig wat aan doen. Hun nest zat hoog
onder de dakrand en dat betekende
klimmen....
Nu behoren ladders niet direct tot mijn
favoriete attributen. Volgens mijn
kinderen heb ik al hoogtevrees wanneer ik
op een opgevouwen krant sta. Zwaar
overdreven natuurlijk, maar een hobby is
het zeker niet! Er waren al een paar weken
van aarzelingen, uitvluchten en andere
smoesjes aan vooraf gegaan tot ik niets
meer kon bedenken en het er van moest
komen. Het nest moest aan een nader
onderzoek worden onderworpen en de
clandestiene bewoners moesten op een of
andere manier worden afgebracht van hun
ongeoorloofde aanwezigheid binnenshuis.
Ik moest dus “naar boven”!
Waarom zo’n merkwaardige aanloop van
mijn verhaal, denkt u misschien? Wel, dan
begrijpt u misschien beter de psychische
en fysieke nood waarin ik mij bevind
wanneer ik de derde of vierde sport van
de ladder overwonnen heb. Een harige

Foto FWH

knuist lijkt dan mijn keel dicht te knijpen,
met één hand houd ik mijn hart en met de
andere krampachtig de ladder vast. Ik durf
niet goed naar boven en ook niet naar
beneden te kijken. Om dus te zien wat ik
zien wil, moet het doel op “hoofdhoogte”
zijn, recht voor mijn neus en dan moet die
neus dus wel eerst naar een meter of zes.
Na vijf meter twintig, net als ik een beetje
gewend raak aan deze ellende, durf ik naar
de volgende sport te kijken, in plaats van
op de tast te zoeken naar de
waarschijnlijke locatie ervan.

Op die volgende sport zit een beest, een
wesp. Niet zomaar een, maar echt een
hele grote. Een hoornaar denk ik. Nou ben
ik niet bang voor wespen en ook niet voor
hoornaars, maar heb met beiden ook niet
echt de meest ontspannen relatie. Het
blijft altijd oppassen voor een “aanval”.
Maar hoe houd je zo’n beest van het lijf als
je beide handen nodig hebt om in leven te
blijven.

Volucelle zonaria, Hoornaarzweefvlieg

Vespa crabro, Hoornaar

Hij bleef doodstil zitten en ik doodstil
staan en wij keken elkaar aan. Hij leek
geen boze bedoelingen te hebben. Ik
misschien wel, maar durfde niet eens naar
hem te zwaaien. Hij was, net als ik, over de
eerste schrik heen en ging verder met het
vervolmaken van zijn toilet.
Het was geen hoornaar, zag ik toen. De
kleur klopte niet helemaal en de vorm van
zijn lijf ook niet. Bovendien bewoog hij
niet als een wespachtige. Maar wat was
het dan wel? Nog nooit gezien!

Hij was weg, de lafaard. Zijn maat tegen de
gevel zat er nog en werd dus onmiddellijk
vastgelegd voor het nageslacht. Ik weer
naar beneden en achter het internet en
vond ze vrij snel.

Een meter hoger, tegen de houten gevel
zat er nog één. Lekker lui in het zonnetje.
Al mijn echte en ingebeelde angsten opzij
schuivend, schoof ik met een voor mij
ongehoorde haast en onvoorzichtigheid
naar beneden en was binnen een minuut
terug met mijn camera. Haastig weer naar
boven, ik kreeg heldenmoed.

Het was een

Hoornaarzweefvlieg
of Stadsreus
Ik citeer even Wikipedia:
“De stadsreus wordt groter dan de meeste
andere soorten zweefvliegen en kan een
lengte van 2,5 centimeter bereiken. Hij
leeft zoals alle zweefvliegen van nectar en
stuifmeel. Het dier kan niet steken, maar
lijkt door grootte en kleuren op de wél van
een angel voorziene hoornaar wesp (Vespa
crabro). Deze voordelen biedende
gelijkenis met een andere soort wordt
mimicry genoemd.

Belangrijke verschillen zijn de slanke
'wespentaille' die zweefvliegen niet
hebben en de schichtige vliegbewegingen.
Een echte hoornaar vliegt zigzaggend en
vloeiender. Ook zijn de ogen van een wesp
meer langwerpig van vorm, en die van de
zweefvlieg bijna rond.
De stadsreus heeft een geel achterlijf met
dunne zwarte dwarsstrepen, een
bruinoranje glanzend borststuk en een gele
kop. Opmerkelijk is de ontwikkeling van de
larve. Veel zweefvliegenlarven eten
bladluizen, maar de larve van de stadsreus
leeft op de bodem van een bewoond
wespennest. Hier voedt hij zich
voornamelijk met afval, zoals dode
wespenlarven en stervende wespen, en
richt dus geen schade aan. Hoe de
weerloze zweefvlieg het voor elkaar krijgt
om zonder herkend en gedood te worden
het wespennest binnen te dringen om
eitjes te leggen is niet bekend. Ook de zich
na een paar dagen ontwikkelende larven
lopen geen gevaar. Ze overwinteren in het
inmiddels door de wespen verlate nest. De
volgende zomer verpoppen ze tot een
nieuwe generatie stadsreuzen. De
stadsreus komt voor in centraal en
zuidelijk Europa, noordelijk Afrika en Azië
inclusief Japan. In Nederland en België is
de soort niet overal algemeen. Hij heeft
een voorkeur voor een stedelijke
omgeving, vandaar de naam. Het dier was
in de twintigste eeuw in de Lage Landen

nog zeldzaam, maar tegelijk met het
warmer worden van de zomers wordt hij
steeds vaker gezien. Ook worden er in
langere periodes met zuidoostelijke
winden nieuwkomers uit het zuiden
aangevoerd.”
Omdat ik het echt zeker wilde weten heb
ik de waarneming, met foto, gemeld bij de
site “waarneming.nl” en die meldden
terug dat mijn waarneming klopte.
Toen ik het stukje in Wikipedia had
gelezen, begreep ik ook waarom de twee
zich vlak bij “mijn” wespennest ophielden.
Wellicht om bij het vallen van de avond
met de rest van de thuiskomende
zwoegers door de poort naar binnen te
komen. De wachters hebben het te druk
met al dat volk, hebben misschien ook al
wat nectar genuttigd en zien niet de twee
vermoeide vreemdelingen
binnenwandelen die zich onder in hun est
zullen vestigen om hun eitjes te leggen.
Ik ben die dag de ladder niet meer op
geweest. Maar maakt u zich geen zorgen. Na
een paar dagen klussen op hoogtes die ik

niet leuk vind, gaat het wennen. En de
wespen zijn weg. Nu het komend voorjaar
afwachten om te zien of er kleine
“stadsreusjes” verschijnen.
Frans W Hammer

Bijzonder!

Hoornaar zweefvlieg

Hoornaar

Ergens in de Vogezen (Frankrijk) zag ik een
aantal Tonderzwammen - l'amadouvier op de deuren van een huis! De zwammen
waren gewoon mee gelakt met de deuren
en zaten er vermoedelijk al vele jaren! De
Tonderzwam is een langlevende zwam en
groeit elk jaar een stukje. De grote zwam is
normaliter te vinden op oude, verzwakte
of dode bomen. Hij is niet de oorzaak van
het sterven van de boom, maar komt als
zwakteparasiet voor op bomen die al
verzwakt zijn. De naam is afgeleid van
'tondel' omdat hij vroeger gebruikt werd
om vuur mee te maken. Hopelijk vat deze
nooit vlam, dan is hem een wel heel lang
‘leven’ beschoren!
Anny van der Velde

