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De FFF-soortendag in Van Oordt’s Mersken

Mark Hilboezen, Rolf Tienstra & Hinko Talsma

Een zandrug die uitloopt in een niet afgeveend beekdal. Heiden en schrale graslanden die overgaan 
in natte hooilanden en overstromingsgraslanden vlak bij een beek. Een gebied dat vanwege de 
kwetsbaarheid niet voor het publiek toegankelijk is en daardoor weinig bekend is…… Redenen om 
de FFF-soortendag op 30 juni 2018 in Van Oordt’s Mersken te organiseren.

Inleiding
Het natuurgebied Van Oordt’s Mersken is gelegen in 
het beekdal van het Alddjip of Boorne tussen Terwispel, 
Nij Beets en Beetsterzwaag. Het vormt een overgang 
van zandgronden naar het laagveen en van de midden- 
naar de benedenloop van het beekdal. Het gebied is 
vernoemd naar prof. dr. G.J. van Oordt, die een rol 
heeft gespeeld in de bescherming ervan. Het is het 
eerste ganzengedooggebied van het land. Thans 
is 842 ha als Natura-2000 gebied beschermd. Het 
gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, de Janssen 
Stichting en de Cornelia Stichting. Wij hebben tijdens 
de soortendag alleen onderzoek gedaan in de terreinen 
van Staatsbosbeheer ten zuiden van het Koningsdiep, 
die bestaan uit de volgende deelgebieden (Figuur 1):
– Terwispeler Grootschar (reliëfrijk, van -20 tot 200 

cm t.o.v. NAP, zandgrond met eikenbosjes, vochtige 
en droge heide met vennen)

– Hege Geasten (reliëfrijk, van -70 tot 200 cm 
t.o.v. NAP, zandgrond met eikenbosjes, heischraal 
grasland en blauwgraslanden)

– Bouwespolder (diepe polder, weinig reliëf, gemiddeld 
-110 cm t.o.v. NAP, veen-op-zand met vochtige 
hooilanden) 

– Bouwespolderplas
–	Mersken	 (aflopend	 van	 0	 cm	 t.o.v.	 NAP	 aan	 de	

oostkant tot -70 cm aan de westkant, veen-op-
zand met dotterbloemhooilanden en vegetaties van 
grote zeggen)

– Smelle Warren (ook bekend als de Dulf) 
(gemiddeld -65 cm t.o.v. NAP, klei-op-veen met 
dotterbloemhooilanden)

De laatste twee gebieden zijn slechts gedeeltelijk 
onderzocht, omdat ze vlak voor de soortendag gemaaid 
waren. Een van de doelen van ons onderzoek was 
een bijdrage te leveren aan de lijst van voorkomende 
soorten in het gebied. Doelen voor de deelnemers 
waren het vergroten van hun kennis en netwerk.

Werkwijze
Voor de soortendag hadden zich 41 personen 
aangemeld, waaronder leden van de Malacalogische 
Vereniging. ’s Morgens gingen zij in groepen of 
individueel naar verschillende delen van het terrein. Na 
de lunch tussen twaalf en één uur kon gewisseld worden 
van groep. Op deze wijze werden zo veel mogelijk 
specifieke	 deskundigheden	 optimaal	 gecombineerd.	
‘s Middags sloten acht leden van de Nederlandse 
Malacologische Vereniging zich aan om naar slakken 
te zoeken. ‘s Avonds bekeek een aantal deelnemers 

nachtvlinders die met licht werden gelokt. Tijdens de 
gehele soortendag werden alle waargenomen soorten 
ingevoerd met de veldapp ObsMapp. De waarnemingen 
kwamen vervolgens in Waarneming.nl terecht. 

Via een zogenaamde subsite van Waarneming.nl kan 
iedereen raadplegen hoeveel en welke soorten al 
gezien zijn. Na automatische (of handmatige) validatie 
komen deze waarnemingen in de Nationale Databank 
Flora & Fauna (NDFF) terecht. Staatsbosbeheer heeft 
via de NDFF direct toegang tot de gevonden soorten. 
De foto’s worden handmatig gevalideerd en beoordeeld 
door diverse regionale en landelijke soortenexperts. 
Omdat (nog) niet alle historische gegevens uit de 
SBB-databases in de NDFF beschikbaar zijn, is het 
lastig om aan te geven welke soorten echt ‘nieuw’ zijn 
voor het gebied. Ook worden er nog steeds nieuwe 
waarnemingen van de soortendag ingevoerd. Dit 
zijn vooral waarnemingen met foto die op een rustig 
moment (vaak herfst/winter) op naam gebracht 
worden. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de validatie.

Resultaten
Op 3 februari 2019 stond de teller op 639 
waargenomen soorten, exclusief verzamelsoorten. 
Een indrukwekkend aantal. Hiervan waren de planten 
met 248 soorten sterk vertegenwoordigd, waarvan 
17 zeldzame soorten. Maar ook de ‘Nachtvlinders en 

Figuur 1. De deelgebieden van het Van Oordt’s Mersken 
(bron: J.W. van Aalst,www.opentopo.nl).
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Van de 639 waargenomen soorten waren 241 soorten 
niet eerder voor het onderzochte gebied vermeld. 
Dit is maar liefst 38%. De meeste van deze ‘nieuwe’ 
soorten behoren tot de insectengroepen. Met name 
de nachtvlinders en micro’s springen hier in het oog, 
met 94 van de 104 waargenomen soorten ‘nieuw’. 
Opvallende ‘nieuwe’ libellen zijn de Vuurlibel en Gevlekte 
witsnuitlibel. Tot de nieuwe gevonden planten behoren 
onder meer Grondster, Pilvaren, Liggend hertshooi en 
Brede orchis.

Een aantal soorten dat tijdens eerdere bezoeken 
van enkelen van ons aan het gebied in mei en op de 
voor-excursie op 23 mei was waargenomen, is ook 
ingevoerd in Waarneming.nl. Deze bezoeken leverden 
enkele tientallen soorten op die op de soortendag zelf 
niet gezien zijn, bijvoorbeeld het Oranjetipje dat niet 
meer vliegt op 30 juni en de Brede orchis die dan 
uitgebloeid is. Verder misten we het Veenmelkviooltje 
in de Dulf (Schaminée & Janssen, 2009), want het veld 
was gemaaid.

Bijzonderheden per deelgebied
Uit de inleiding blijkt dat het gebied kleine 
hoogteverschillen kent, waarbij het laagveen uitloopt 
tegen het zand. Dit heeft een grote variatie van 
vegetaties tot gevolg. Helaas zijn deze waardevolle 
gradiënten in de voormalige landbouwgronden in Van 
Oordt’s Mersken voor een deel verloren gegaan door 
intensief landbouwkundig gebruik. Doordat zeven jaar 
geleden (mondelinge mededeling Pieter Huisman) 
grote stukken in de Hege Geasten zijn afgeplagd, is een 
deel van de natuurlijke rijkdom teruggekomen.

Bosjes
Het bos in het Terwispeler Grootschar en de Hege 
Geasten bestaat voor het grootste deel uit een verarmde 
vorm van het Berken-Zomereikenbos (Querco-
betuletum roboris). Met uitzondering van een deel in de 
Hege Geasten met een rijke ondergroei, komen er circa 
150 jaar oude Zomereiken voor met een ondergroei van 
voornamelijk Rankende helmbloem en Pijpenstrootje of 
Amerikaanse vogelkers of Brede stekelvaren. In het bos 
met Pijpenstrootje leeft de zeldzame Zompsprinkhaan. 
In het bos met de Amerikaanse vogelkers blijkt 
deze plant een goede functie in het ecosysteem te 
hebben. Bij vluchtige inspectie bleken talrijke rupsen 
van de Grote en Kleine wintervlinder, Ringelrups en 
Witvlakvlinder zich te goed te doen aan het blad. In 
deze	bossen	vonden	wij	de	Kleine	poppenrover	(figuur	
2)	en	de	zeldzame	Lederloopkever	(figuur	3).

Van	de	vogels	troffen	we	in	de	bossen	vooral	soorten	
aan die een voorkeur hebben voor een structuurrijk 
landschap met overgangen van bos naar heide en 
grasland. Langs de bosranden hoorden we, naast 
algemenere soorten, Boompiepers en Grauwe 
vliegenvangers. Typische holenbroeders waren 
Boomklever, Gekraagde roodstaart, Grote en Kleine 
bonte specht en Matkop. Er werd ook een Boomvalk 
gehoord. Of deze hier gebroed heeft is onduidelijk, 
maar het landschap lijkt zeer geschikt

Tabel 1. Verdeling over de soortgroepen op 
peildatum 3 februari 2019
Soortgroep Aantal soorten

Planten 248

Nachtvlinders en micro's 104

Vogels 63

Vliegen en muggen 38

Kevers 29

Weekdieren 27

Dagvlinders 23

Mossen en korstmossen 21

Libellen 19

Wantsen, cicaden en plantenluizen 18

Sprinkhanen en krekels 11

Bijen, wespen en mieren 11

Geleedpotigen (overig) 10

Insecten (overig) 5

Paddenstoelen 5

Reptielen	en	amfibieën 4

Zoogdieren 3

Totaal 639

Tabel 2. Zeldzame soorten op peildatum 1 maart 
2019
Soort Soortgroep

Kommawespenboktor
Kevers

Lederloopkever

Gevlekte witsnuitlibel Libellen
Noordse zegge

Planten

Geelgroene zegge

Sterzegge 

Scherpe zegge x Zwarte zegge

Blonde zegge 

Draadzegge 

Dwergzegge 

Spaanse ruiter 

Vlottende bies 

Echte stijve ogentroost 

Vierrijige ogentroost

Grondster

Moeraswolfsklauw

Grote wolfsklauw

Pijptorkruid

Heidekartelblad

Pilvaren

Kleine ratelaar

Zompsprinkhaan Sprinkhanen en krekels

De dynamische soortenlijst en foto’s kunnen worden geraadpleegd 
via de hyperlinks (zie websites).

micro’s’ vallen op met maar liefst 104 soorten. Het 
zijn vooral vrij algemene soorten. Paddenstoelen en 
zoogdieren zijn opvallend ondervertegenwoordigd. 
Juni is nou eenmaal niet de beste maand voor 
paddenstoelen, maar galvormers onder de zwammen, 
zoals Elzenvlag en Berkenheksenbezem, zijn het hele 
jaar door wel te vinden. Van de zoogdieren zijn Ree, 
Haas en uitwerpselen van de Vos gezien. Ook werden 
verse sporen gezien die mogelijk van een Das zijn.
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Heiden
Het Terwispeler Grootschar bestaat voor een groot 
deel uit heide met twee vennen. In de droge heide 
(Genisto anglicae-Callunetum) komt vooral Struikhei 
en veel Stekelbrem voor en in de vochtige heide 
(Ericetum tetralicis) vooral Gewone dophei. Het 
wemelde	 er	 van	 de	 Heideblauwtjes	 en	 ook	 troffen	
wij de Zompsprinkhaan aan in de natte heide. In de 
vennen groeit veel Pilvaren en plaatselijk ook struiken 
Wilde gagel. Op de heide gebruiken Roodborsttapuiten 
hogere struiken en solitaire boompjes als uitkijkpost op 
zoek naar insecten. De korte vegetatie open heide is 
het biotoop van Graspiepers en Veldleeuweriken.

Graslanden
De Hege Geasten bestaan uit heischrale graslanden 
(Nardo-Galion saxatilis), die op de vochtige stukken 
overgaan in een heischrale variant van het Blauwgrasland 
(Cirsio dissecti-Molinietum Nardetosum). Opvallend in 

het heischrale grasland zijn soorten als Stekelbrem, 
Klein vogelpootje en op de iets vochtiger stukken 
Heidekartelblad, Moeraswolfsklauw, Grote wolfsklauw 
(figuur	4)	en	Geelgroene	zegge.

Karakteristieke soorten in het blauwgrasland zijn 
o.a. Blonde zegge, Spaanse Ruiter en Blauwe 
knoop. Deze graslanden gaan geleidelijk over in 
grotezeggenvegetaties; hierbij vielen ons uniforme 
plekken met Moeraszegge en Draadzegge op. Tijdens 
de voorexcursie werden hier ook Scherpe zegge 
en Noordse zegge gevonden. In de Bouwespolder 
hebben wij weilanden bezocht die behoren tot het 
Dotterbloemverbond (Calthion palustris). Opvallend 
waren hier Echte koekoeksbloem, Grote ratelaar, 
Brede orchis (tijdens de voorexcursie) en Rietorchis. 
Fraai om te zien was het grote aantal Sint-Jansvlinders 
dat	er	vloog	(figuur	5).	Ook	de	 libellen	waren	er	 rijk	
vertegenwoordigd	 waaronder	 de	 Vuurlibel	 (figuur	 6).	

Figuur 2. Kleine poppenrover, Delleboersterheide juni 2018 
(foto Jelle Tienstra).

Figuur 3. Lederloopkever, Van Oordt’s Mersken 30 juni 2018 
(foto Gerben Mensink).

Figuur 4. Grote wolfsklauw, Van Oordt’s Mersken 23 mei 2018 (foto Hinko Talsma).
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Midden in grote percelen zijn, mogelijk door de invloed 
van het regenwater en de geringe kwel, uniforme 
vegetaties van Veenpluis ontstaan. 

Er werd een groep van welgeteld 43 foeragerende 
Ooievaars in de Bouwespolder gezien. Veel percelen 
waren vanwege het droge, warme weer namelijk al 
gemaaid waardoor prooien makkelijker te vinden 
waren. Ook waren hier tientallen Kieviten aanwezig. 
In de niet-gemaaide graslanden werd een roepende 
Kwartel gehoord. In de Bouwespolderplas waren een 
Aalscholver en een Fuut aanwezig die al duikend op 
jacht waren. Vanuit de lucht werd ook gedoken door 
een Visdief. In rietkragen om de plas hoorden we een 
Kleine karekiet en een Bosrietzanger.

Het gebied was op de soortendag ook in trek bij de 
roofvogels. Eerder werd de Boomvalk genoemd, 
maar ook Havik, Torenvalk, Wespendief en zelfs een 
Zeearend vlogen het gebied over. 

Conclusie
Onderzoek op één dag is slechts een momentopname 
waarbij in ons geval ook niet het hele gebied noch 
alle soortgroepen zijn onderzocht. Op 30 juni zongen 
weinig vogels, waren veel planten uitgebloeid of door de 
droogte verdord en was veel gemaaid, vlogen insecten 
niet meer of moest de vliegtijd nog aanbreken. In de 
tekst zijn enkele van deze soorten genoemd. Ondanks 
al deze beperkingen namen we toch 639 soorten waar, 
waarvan 241 nieuw waren voor het gebied. Het is 
dus zeker gelukt om op één dag een enorme bijdrage 
te leveren in de lijst van voorkomende soorten. Het 

werkelijke aantal soorten in het onderzoeksgebied 
zal aanzienlijk hoger liggen. Er valt dus nog meer te 
ontdekken. 

Het was opnieuw een fantastische ervaring om als FFF 
samen van de schoonheid van de natuur te genieten. 
Bovendien hebben we veel van elkaar geleerd. De 
waardevolle gegevens hebben de kennis van het 
terrein	behoorlijk	vergroot.	Het	effect	van	zo’n	dag	is	
niet alleen voor ons positief, ook de beheerder heeft er 
profijt	van	en	in	laatste	instantie	het	natuurgebied	zelf.
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Figuur 5. Sint-Jansvlinder, Lauwersmeer juni 2018 (foto Jelle 
Tienstra).

Figuur 6. Vuurlibel, Van Oordt’s Mersken 30 juni 2018 (foto 
Bareld Storm).


