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1. "upgrade" natuurontdekpad

In het Vroege Vogelbos hebben we in
2013 een natuurontdekpad geopend.
Houten roodborstjes wijzen met hun
snaveltjes de weg door het bos en langs
de poel. De voorbije jaren zijn we
onvoldoende toegekomen aan het
onderhoud hiervan.

2. lezing of cursus geven

Het ziet ernaar uit dat we binnen niet al te
lange tijd niet alleen weer excursies
kunnen houden, maar ook korte
natuurcursussen of lezingen kunnen
organiseren. Wie vindt het leuk om in
deze rustige tijd a[vast wat voor te
bereiden?
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Hulp gevraagd!
IVN Almere groeit gestaag door. Het zou mooi zijn als dat ook

betekent dat we meer activiteiten kunnen ondernemen.
Hieronder vind je een drietal mogelijkheden.

Er zijn inmiddels wat roodborstjes "weggevlogen". De
bewegwijzering moet weer hersteld. Wellicht zijn er wat dingen te
bedenken die uitlokken tot klim- of andere activiteiten, kan er
natuurinfo langs het pad, is er een leuk opdrachtenvel te maken of
wat dan ook. Alle vrijheid voor degenen die zich hier over willen
ontfermen. En het bestuur is graag bereid om je te ondersteunen.

3. IVN meerdaagse trektocht Flevoland

Misschien heb je het al eerder voorbij horen komen: IVN
Trektochten. Dit zijn meerdaagse natuurtochten, met dagafstanden
van 15 tot 20 kilometer. Overnachten en verpozen doe je bij
Gastheren van het Landschap en onderweg krijg je natuurweetjes
en route via de IVN Routes App. Inmiddels zijn er meerdaagse
wandeltochten in de Biesbosch en de Maashorst. IVN Flevoland
zou ook graag een trektocht opzetten in onze provincie. En wie
kent de weggetjes en weetjes nu beter dan jullie?

We zoeken IVN’ers die hier meer over willen weten en het leuk
vinden om mee te denken. Op dinsdagavond 11 mei is er een
online informatiebijeenkomst. 

Hier lees je meer over de informatiebijeenkomst IVN Trektochten
Flevoland. Meld je aan!

Variaties in de IVN Bostuin Almere

Elke keer als ik in de Bostuin kom, realiseer ik me dat de
enthousiaste groep vrijwilligers er een mooi stukje bos/natuur/tuin
van gemaakt heeft. Steeds meer mensen geven ook aan deze plek
te waarderen. De een komt er voor de rust, de ander om te zingen,
foto’s te maken, planten en bloemen te bekijken, van de vogels te
genieten, om te kijken welke rozen er nu weer bloeien/geuren of
om te ruiken aan en te proeven van de kruiden.

Vanuit educatief oogpunt is deze tuin een prima plek. Je kunt er
veel vertellen over heel veel interessante dingen uit de natuur. Toen
ik laatst wat bordjes bij de planten in de bloemenklok zette,
realiseerde ik mij hoeveel verschillende planten er in de tuin staan.
Heel veel verschillende planten trekken ook veel verschillende
insecten aan.

Tijd voor een klein onderzoekje. Welke planten dienen als
waardplant voor welke vlinder?

In dit geval bekijk ik alleen de planten/struiken waar vlinders hun
eitjes op af kunnen zetten.

Bij het bepalen of er een bepaalde plant in de tuin een plekje kan
krijgen of houden, kan het eventueel een waardplant zijn, van
belang zijn.

Achter de pomp is een bewust verwilderd stukje. Daar is
bijvoorbeeld een egelslaapplaats (je weet maar nooit) maar er
groeit ook veel brandnetel. Nu is brandnetel een van de
belangrijkste waardplanten in Nederland. Maar liefst 21
verschillende vlinders kunnen hun eitjes daarop afzetten. Nu doen
ze dat niet allemaal op één plek, want voor sommige soorten maakt
het weer uit waar die brandnetel groeit. Als we nu uitgaan van onze
eigen waarnemingen, dan kunnen we een paar vlinders noemen
die hun eitjes op deze brandnetels of dicht in de buurt afzetten.

Denk aan: Atalanta, Distelvlinder, Dagpauwoog, Gehakkelde
aurelia uit de groep dagvlinders, maar ook aan Huismoeder en
Agaatvlinder uit de groep nachtvlinders die we op vlinderavonden
op het doek en op de stroop hebben gezien.

Afgelopen werkdag kwam ik al gauw op een twintigtal planten die
eventueel als waardplant gebruikt kunnen worden. Er zullen er wel
meer staan. Een paar voorbeelden van planten met daarachter een
of meerdere vlindersoorten:

Hop, Gehakkelde aurelia
Knopig helmkruid, Helmkruidvlinder
Muskuskaasjeskruid, distelvlinder
Judaspenning en Look zonder look, Oranjetipje
Paardenbloem, Gamma-uil, witte tijger
Venkel, Koninginnepage
Oostindische kers, groot/klein koolwitje

Voor een eerste verkenning vind ik dit wel genoeg. Ik zal het
komende seizoen waarschijnlijk ook af en toe eens onder de
blaadjes kijken of er wat eitjes te vinden zijn en natuurlijk of er op
een gegeven moment wat duidelijke rupsensporen zijn. Verder lijkt
het mij interessant om me hier nog wat verder in te verdiepen. Ook
dit maakt het verhaal dat je in de Bostuin kunt vertellen weer wat
gevarieerder.

Je bent ingeschreven met het e-mailadres almere.ivn@gmail.com 
Direct uitschrijven.

IVN Almere 
Kemphaanstraat 1, 1358 AD Almere
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