IVN De Lege Midden
Beleef de natuur!

1e EDITIE 2020
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.
Het is voorjaar…….helaas wel met een zwart randje. We kunnen nu wel even in de tuin, kijken wat er
allemaal bloeit. We horen de vogeltjes fluiten en zien ze nestmateriaal zoeken, maar echter er even op
uit zit er niet in. Daarom konden we excursies niet door laten gaan. Ook de excursies naar Gaasterland
en de Wieden hebben we helaas moeten annuleren. Het is nu eenmaal niet anders. Ik hoop dat iedereen
toch een beetje kan genieten van wat je dicht bij huis hoort en ziet. Ik hoorde een grote bonte specht
die op een lantaarnpaal zat te roffelen… klinkt lekker ver. Heeft hij zo een partner gevonden? In de
tuin op zonnige, luwe plekjes de eerste vlinders: kleine vos, citroenvlinder en dagpauwoog en
hommels, zoemend langs de narcissen. Ik hoop dat ieder voorlopig op deze manier van de natuur kan
genieten en dat we later er weer op uit kunnen gaan.
Ik wens iedereen het allerbeste of zoals Hans Gilissen (voorzitter van IVN het zegt:” Laten we als
IVN-ers tonen dat we behalve voor de natuur ook voor onze medemens klaar staan. Hou elkaar een
beetje in de gaten. Zorg voor elkaar. Wie de natuur liefheeft, heeft de mens lief en andersom.”
Daar sluiten wij ons bij aan.
Reinie
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Activiteiten komende maanden.
Maandag 6 april.
Bezoek aan watercampus Wetsus
Wat betekend water voor ons en voor de wereld ?
Bij Wetsus, het Europees Centrum voor
Watertechnologie, zullen we er alles over horen en
zien.
Locatie: Wetsus, Oostergoweg 9, 8911MA ,
Leeuwarden.
Tijd: 16.00 uur – 18.00 uur. [Vertrek 15.40 uur
P+R NS station Grou]
Info en opgave: Janke Snieder [ 0566 653051]
Kosten:-

Zaterdag 25 april
Vogels in Gaasterland

We gaan vogels zoeken en bekijken bij de Sondelerleien en de Mokkebank. Welke vogels zijn al terug
uit hun overwinteringsgebied. Horen we ze al zingen om hun territorium af te bakenen of om een
vrouwtje te lokken?

Door: IVN De Lege Midden
Locatie: Parkeerterrein Sondelerleien aan de
Leien, Sondel
Tijd: 10.00 uur. [vertrek 9.00 uur carpoolplaats
Akkrum]
Info en opgave: Reinie Piersma [0566 840503]
Kosten: Niet IVN leden €2,50
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Zaterdag 16 mei.
Vaartocht door de Wieden.
We varen met een gids van natuurmonumenten door de Wieden bij Sint. Jansklooster Het riet staat dan
nog niet zo hoog, zodat we ook op de landerijen met trilveen kunnen kijken

Er kunnen maximaal 24 mensen mee.
Door: Natuurmonumenten
Locatie: Bezoekerscentrum Natuurmonumenten, Beulakerpad 1, 8326 AH Sint Jansklooster
Tijd: 14.00 -15.45 uur. [ vertrek 13.00 uur Carpool plaats Akkrum]
Info en opgave: Reinie Piersma [ 0566 840503]
Kosten €5.00 ; niet- IVN-leden : €7.50
Helaas hebben we moeten besluiten om ook de excursies op 25 april naar gaasterland , en op 16
mei , de vaartocht door de Wieden te moeten annuleren, in
verband met de aangescherpte regels rond de corona
uitbraak. Heel jammer, maar gezondheid en gezond blijven
staat nu op de eerste plaats.
Zaterdag 13 juni
Slootjesdag.
Met behulp van schepnetjes, loepjes en ander gereedschap
kunnen kinderen met hun (groot) ouders ontdekken wat er zoal
in het water van een zijtak van het Nijdjip leeft.
Locatie: De beleef-en avonturentuin, Súdfinne, Grou.
Tijd: 13.30 – 15.30 uur
Info + opgave: Janke Snieder [0566 653051]
Kosten: geen.
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Zaterdag 27 juni
Tuinexcursie naar Reggy’s tuin
Na de poort, een verrassende, intieme tuin met evenwichtige, maar spannende structuur. In deze
romantische tuin mooie doorkijkjes, smaakvolle hoekjes en zitjes. Een vier-seizoenentuin.

Locatie: Reggy’s Tuin, Hoofdweg 185, 8474CE Oldeholtpade.
Tijd: 10.30 uur [vertrek 10.00 uur carpoolplaats Akkrum]
Info + opgave: Janke Snieder [0566 653051]
Kosten: niet IVN-leden € 2,50
Helaas gaat ook deze excursie niet door, Reggie heeft besloten om de tuin tot augustus niet open te
stellen i.v.m. alle onzekerheden rond het corona virus.
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Sneeuwklokje anno 2020

In onze Vlindertuin stak eind december het sneeuwklokje zijn kopje al boven de grond, en nu januari
bloeien ze volop, een lustoord om te zien .
Wist U dat de blaadjes van het sneeuwklok bloemetje niet echt wit zijn maar doorzichtig, helder dus. In
het bloemblaadje zitten luchtbellen en deze reflecteren het zonlicht en zo komen ze aan hun witte kleur
Bij het kijken naar die vele sneeuwklokjes in onze Vlindertuin, viel me op dat sommige bloemblaadjes
niet meer heel waren, maar rafelig, en stukjes misten. Nu heeft het deze winter niet gevroren maar wel
veel gewaaid, zou dat de oorzaak zijn?

Nee, het zijn de hoge temperaturen van deze winter, nou ja, winter het lijkt meer op voorjaar, alles
komt vroeger tot leven, de insecten maar ook weekdieren, en deze laatste zijn de boosdoeners van de
rafelige en kapotte bloemblaadjes. De jonge slakjes komen al tot leven en gaan op zoek naar eten, wat
er nog niet veel is, maar er zijn wel lekker zachte bloemblaadjes, die zoals hier boven beschreven ook
nog lekker luchtig zijn en niet te taai voor jonge slakjes. Ook muizen en vogels schijnen de
bloemblaadjes van het sneeuwklokje niet altijd met rust te laten.
Janke
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Hieronder een verhaaltje over de belevenissen van een zakje zwammenzaad wat vorig jaar door het
landelijk I.V.N., via de lokale afdelingen werd uitgedeeld. Dit stond in het blaadje van de plaatselijke
tuinclub. Wij vonden het een leuk verhaal, vandaar dat we het hier nu plaatsen. Met dank aan Hammy,
die het onder onze aandacht bracht en voor ons gevraagd heeft of we het in het Waarlamke mochten
opnemen.

It lot fan in lotsje!
Tiisdei 24 oktober: De túnclubjûn, altyd gesellich en sin
oan. Ek dizze kear wie der wer de tradisjonele ferlotting. It
bestjoer en leden bringe wat mei, sadat we alle kearen in
ferlotting ha, wat bij de priis ynbegrepen is. Anida komt dan
yn de pauze lans om de yntree te heffen en dan …..krije we
ús lotsje. Fol ferwachting sitte we dan letter oan de ein fan
de jûn nei it lotsje lûken te hearen en te sjen. It pakte dizze
kear út, dat we allegear mei wat nei hûs ta gongen . En wat
hie ik? In pûdsje fan de I.V.N., ynbrocht troch Hammy en
tagelyk dus in idee om it I.V.N. ûnder de oandacht te
bringen. No Petra hie al in ynlieding oer it pûdsje, want it
hie al in hiele reis makke: fan Hammy nei Anida, nei it
Andringahûs, mei Wybren,de man fan Petra, nei
Langsweagen, wer werom nei it Andringahûs en oeral yn de kuolkast. Hawar, it kaam dus werom hjir
yn Aldeboarn . Yn it pûdsje siet in swammenmatsje mei beskriuwing. Doe ‘t ik thús kaam, lies ik wat
der mei gebeure moast. Bewarje yn de kuoalkast. Dan in djip plastic bakje pakke. Dêrop moast in
deksel mei gatten. Op de gatten moast leukoplast
tape( om te ademjen). Dan farske kofjeprut op it
swammenmatsje dwaan. Yn’t donker sette of yn
in pûde, mar der moast fansels wol in iepening
bliuwe. Dan in pear dagen wachtsje. Komt der in
wyt laachje op, dan kin it ritueel wer opnij
begjinne, oant it bakje fol is. Ik hie sels net
genôch kofje prut, dus ik ha ek al in kear út de
tenniskantine wat meinommen. Hie ik tefolle, dan
koenen je it bewarje yn é djipfries. No, nei in
oantal wiken seach ik dat der wat beweging yn’t
bakje wie. De oesterswammen woene der út. Se
kamen omheech, foaral oan de kanten. No
mochten se yn ’t ljocht stean, mar net yn de sinne.
Op’t lest wienen se great genôch om der út te
heljen. Wat in aardichheid ha ik hjir oan hawn.
Dêrnei koe ik se fansels opite. In pear minuten
bakke mei wat Piper en sâlt. It oantal wie net
safolle, mar it smakke goed. Wat in wille ha je dan fan de túnclub en it lotsje. Ik hoopje dat it noch
jierren sa trochgean mei. Wa wit wat jim nochris treffe?
Tineke Hoogland
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Natuur volgen vanuit huis?
Ja, 21 maart de lente begint, en wat gebeurt er in onze achtertuin? We zaten ’s middags een bakje
thee te drinken en wat te lezen en schrokken op van een onbekend geluid in de tuin. Een merel
kan schel krijsen met zijn alarmroep maar dit was een merel in doodsangst, en inderdaad hij zat
in de “klauwen “van een sperwer. Dit te zien vanuit je stoel achter het raam in je eigen tuin was
toch wel heel speciaal. Arme merel, een mannetje,
hij was net zijn territorium aan het maken in onze
achtertuin en nu dit. Wij als natuurmensen weten dat
dit hoort bij het vogelleven, maar toch.
Het was een prachtig schouwspel om te zien, de
merel piepte steeds zachter en de sperwer plukte
maar en plukte maar, en ik heb nooit geweten dat dit
hapje van de sperwer ruim een uur in beslag nam.
Om een merel echt in zijn geheel te vermorzelen met
poten en snavel . Het enige wat nog restte waren de
veren en snavel, deze laatste ook nog met boven- en
ondersnavel ver van elkaar vandaan.

Dit was echt een toegift van moeder natuur voor
ons, zo dicht bij huis het sperwerleven te volgen,
we weten dat ie vaker hapjes haalt in onze tuin en
buurt. Op de heg heeft ie eerder al eens een mus
gepakt maar dan ben je altijd te laat om foto’s te
maken daar de vogel dan gevlogen is. Nu gebruikte
hij ons grasveldje als gedekte tafel, beschut achter
de heg van de weg. Echt waar, af en toe liepen er
mensen achter de heg langs, dan keek ie even op en
ging daarna weer verder tot ie geheel klaar was met
onze huismerel.
Janke.
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Een dagje Lauwersmeer (toen er nog geen sprake was van de corona-crisis).
Begin maart, op een mooie zaterdag, met mijn dochter Nynke een tochtje gemaakt naar het
Lauwersmeer en omstreken. We vertrokken wat later en daarom eerst maar naar de haven van
Lauwersoog. Er waren niet veel meer steenlopers. De vijf die we zagen waren al mooi gekleurd in
zomerkleed. De paarse strandlopers waren ook weg; waarschijnlijk al naar hun broedgebied in het
noorden. Scholeksters op de daken van de visafslag lieten zich horen. Wie heeft er als eerste een
vrouwtje bij zich en verjaagt andere mannetjes? Na de lunch verder naar Robbenoort. In het slootje
grenzend aan het Land van Juffrouw Ali geen ijsvogel op de takken (waar die wel vaak zit). Dan maar
lopend door Robbenoort. Aan het eind van een zij-sloot zat in een boom toch de ijsvogel. We konden
hem even bekijken en daarna vloog hij weg bij ons vandaan. Dan maar verder het Lauwersmeer door.
Op de plasjes bij Nieuw- en Oud Robbengat eenden en ganzen en een blauwe kiekendief die
overvloog.
Door naar de Kollumerwaard, het uitkijkpunt. We waren er eerst alleen.
Al gauw ontdekten we in de bomen aan de overkant van
het water twee zeearenden naast elkaar op een tak in de
buurt van hun nest. Helaas wat te ver weg om een goede
foto te maken, maar als waarneming prachtig. Er kwamen
meer mensen en wij vertelden hen over de zeearenden.
Iedereen blij. Een van de mensen met een grote toeter van
een telelens liet ons een mooie foto zien van een velduil,
gefotografeerd bij Paesens buitendijks. Hij vertelde dat
het er erg druk was met fotografen. Een optie om er later
toch even te gaan kijken. We bleven nog een tijdje op het
uitkijkpunt en zagen in het water vier nonnetjes, allemaal vrouwtjes. Kleine eendjes. Helaas geen
mannetjes, die zo’n fijn getekend zwart/wit verenkleed hebben. Teruglopend naar de auto in het riet
een roodborsttapuit en een rietgors.
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In de bosjes van de camping veel vogeltjes: staartmezen (10), kramsvogels, koperwiek, roodborst,
winterkoning, pimpelmees, merel, en vlak naast de auto een vuurgoudhaan (snel te herkennen aan
zijn/haar brede witte wenkbrauwstreep). Een vogeltje dat je door de snelle bewegingen moeilijk op de
foto krijgt. Dus ook nu niet, en we konden maar even van deze waarneming genieten.

Verder naar de Ezumakeeg. Hier veel eenden: pijlstaarten,
slobeenden, tafeleenden, kuifeenden. Ineens ook één lepelaar die
dus ook weer terug is. Omdat het toch al wat later werd, daar niet al
te lang gebleven en door gereden naar Paesens buitendijks. Het was
druk op de dijk maar we vonden toch een geschikt plekje waar we
over het buitendijkse land konden kijken. Al gauw kwam de velduil
in beeld. Hij/zij vloog vlak voor ons langs (de meeste vogelaars/fotografen keken te ver weg en zagen
hem niet.
Toch maar even de aanwijzing gegeven waar de vogel vloog en ging zitten. Dit werd zeer op prijs
gesteld en konden er mooie foto’s worden gemaakt. Ik moest het doen met mijn kleine camera en
daarvoor zat de velduil net iets te ver weg. Ineens zagen we twee witte vogels dicht bij de waddenkust.
De telescoop gepakt en we zagen dat het een grote zilverreiger was, maar daarnaast zat toch echt een
kleine zilverreiger. Ze broeden op Schiermonnikoog. Weer zo’n mooie waarneming. Onderweg terug
langs het Leechlân richting Grou ongeveer 60 ooievaars en veel torenvalken (muizen!). Het was een
bijzondere dag met veel onverwachte waarnemingen. Helaas moeten we het nu even doen met
waarnemingen dicht bij huis, maar ook dan kun je hopelijk genieten van bijvoorbeeld een zingende
heggemus of een roepende overvliegende regenwulp. Of vlinders en hommels in je tuin die langzaam
in bloei komt. Voorlopig even geen excursies. Hopelijk zien we elkaar later in het jaar.
Reinie.
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Waarom wordt een koekoeksei niet herkent.

Het lijkt nogal dom dat een bedrogen vogel niet door heeft dat een koekoek een ei in zijn nest heeft
gelegd. Het ene ei is immers het andere ei niet. Het lijkt nogal onnozel maar echt, de koekoek is een
geraffineerde bedrieger. Elke koekoek is namelijk gespecialiseerd in het namaken van eieren van één
bepaalde vogelsoort. Vooral kleine karekieten en heggenmussen zijn nogal eens de klos. De” karekietkoekoek” produceert dus eitjes die er precies hetzelfde uit zien als die van de karekiet.

En de koekoek die gespecialiseerd is
in de rietzanger maakt “
rietzangereitjes “ De koekoekseieren
zijn groter en boller, maar hebben
precies dezelfde kleur en tekening als
de eieren van de pleegmoeder. De
gastouders, bijvoorbeeld de kleine
karekiet, heeft daardoor niets in de
gaten. Tot het te laat is en het
koekoeksjong uit het eitje kruipt.
Als het jong een vrouwtje is, zal ook
zij weer kleine karekieteitjes
produceren. Het specialisme gaat dus
over van moeder op dochter.
Janke.

De ijsvogel
De ijsvogel is een kampioen visser. Hij duikt naar zijn prooi vanaf een lage tak boven water of vanuit
een biddende positie. Hij slaat zijn vangst tegen een tak en slikt hem dan met de kop naar de keel
gericht in zodat de schubben en vinnen langs de zijkanten van de vis liggen en deze gemakkelijk naar
binnen glijdt.
De ijsvogel is onmiskenbaar als hij door de lucht flitst met zijn prachtige , metaalglanzende ,
blauwgroene bovendelen en zijn prooi uit het water grijpt. De prachtige kleuren waarschuwen
mogelijke vijanden dat hij niet lekker smaakt.
Hij leeft aan de oevers van meren en vijvers
met langzaam stromend water waar hij
grondels, stekelbaarsjes en waterinsecten zoals
libellenlarven vangt. In strenge winters zonder
ijsvrij water kan hun aantal dramatisch
afnemen.
Bron: Het vogeldagboek.
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Contributie
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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