Programma voor de maanden
december en januari.
Zo. 19 dec.

Winterwandeling.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf de
blokhut van Jong Nederland aan de Koeberg in Baarlo.
Graag van te voren opgeven bij Els: 077 4772315.

Zo. 16 jan.

Vogelexcursie wintervogels. We vertrekken om 8.30 uur
vanaf de P-plaats bij de Geldmaat aan de Napoleonsbaan
Zuid 1 in Baarlo. We rijden met de auto naar de
grindafgraving in Kessel en vervolgens naar de WML
plassen in Heel. Neem uw verrekijker mee!

Zo. 13 feb.

Website:
e-mail adres:

Excursie naar het Meerlebroek in Beesel. We vertrekken
om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat aan de
Napoleonsbaan in Baarlo. In het Meerlenbroek is onlangs
een nieuwe vogelkijkhut gerealiseerd, dus neem uw
verrekijker mee!

www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen
met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons
krantje met info en het programma.
Bestuur:
Piet Mölling
Els van Knippenberg
Wil Holtackers
Anne-Mieke van Deynen

077-3547179
077-4772315
077-4771957
077-3820904

Ós Greun Blaedje
December 2021

Kerst- en Nieuwjaarswens van het Bestuur

Contributie 2022

Corona regels

In januari is het weer tijd voor de
jaarlijkse contributie.
We beseffen als bestuur dat we in deze
coronatijd niet zoveel activiteiten als
anders hebben kunnen bieden.
Ook was er minder nieuws te melden,
zodat het ledenblad niet elke maand is
verstuurd. We hopen echter dat u ons
ook in 2022 wilt blijven steunen.
Voor 2022 bedraagt de contributie € 20,00.
In januari krijgt u de factuur via e-mail toegestuurd.
Heeft u zich via de landelijke site aangemeld en loopt uw betaling via het
landelijke IVN, ook dan hoeft u geen actie meer te ondernemen.
Heeft u aangegeven dat u donateur wilt zijn, dan is uw bijdrage € 15,00.

In verband met het coronavirus hebben we een aantal spelregels voor
deelname aan onze activiteiten nog even op een rijtje gezet.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
De penningmeester.

Het Bestuur van IVN Baarlo-Maasbree
wenst alle leden fijne feestdagen en een
gezond 2022 toe!
We begroeten u graag tijdens onze
activiteiten.
Als de situatie rond het coronavirus het
toelaat gaan we ook in het nieuwe jaar
weer samen op pad in de natuur!
Piet, Els, Anne-Mieke

1. Deelname is niet toegestaan als je verkouden of grieperig bent,
hoest of niest.
2. Kom zoveel mogelijk alleen; lopend, op de fiets of in de auto.
3. Zorg dat je niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig bent.
4. Was je handen goed voorafgaand aan en na afloop van de activiteit.
Neem een desinfectiemiddel voor de handen mee.
5. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van een ander.
6. Een mondkapje dragen mag, maar is niet verplicht.
7. Blijf zoveel mogelijk als groep bij elkaar, maar houd altijd 1,5 meter
afstand!
8. Wees als 70-plusser of in het geval van een kwetsbare gezondheid extra
voorzichtig.
9. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer.
10. Schud geen handen.
11. Bij het bezoeken van een locatie buiten Baarlo, is het nodig om zelf voor
vervoer te zorgen. Op dit moment is het niet verantwoord om met
meerdere personen in één auto te rijden.
12. Kijk altijd van te voren op onze website:
www.ivn.nl/afdeling/ivnbaarlo-maasbree om te checken of de activiteit
daadwerkelijk doorgaat of is aangepast.
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Leuke natuurweetjes
Tijdens de herfst bereiden vogels en zoogdieren zich voor op de winter, ze
eten dan extra veel om vast een voorraad op te bouwen. Sommige dieren
gaan met dit koude weer in winterrust. Dat is een periode waarin ze heel
weinig doen, ze slapen veel en leven van de voorraden die ze in de herfst
verzameld hebben. Eén van deze dieren is de egel, die verschuilt zich ’s
winters in een nestje van bijvoorbeeld droge bladeren of onder een heg.
Soms slapen ze zo de hele winter door maar vaak worden egels tussendoor
even wakker om een rondje te lopen of om bijvoorbeeld een nieuw nestje te
zoeken.
Wil je de egels in je tuin een handje helpen? Je kan dan bijvoorbeeld
snoeihout of oud blad in een hoekje laten liggen zodat egels een nest
kunnen bouwen.
(lees door op de volgende bldz.)
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Uitslag Raboclubsupport is bekend!
Op dinsdag 9 november werd bekend welk bedrag IVN Baarlo-Maasbree
ontvangt vanuit de Raboclubsupport campagne.
Er zijn 28 stemmen uitgebracht op onze vereniging, deze stemmen zijn
goed voor een bedrag van € 168,72.
Iedereen die op ons heeft gestemd willen we hartelijk bedanken!
De meeste vlinders overwinteren als ei, rups of pop. Vier Nederlandse
soorten doen dat echter als volwassen vlinder: de dagpauwoog, kleine vos,
gehakkelde aurelia en citroenvlinder. Omdat ze als ‘kant-en-klare’ vlinder in
winterrust gaan, zijn dit ook de eerste soorten die zich in het voorjaar laten
zien. Grote kans dat je wel eens een overwinterende dagpauwoog op een
beschut hoekje in een schuur, kelder of ongebruikte kamer bent
tegengekomen. Verstoor ze dan niet en laat ze rustig zitten, want onnodig
energie verspillen kan funest zijn voor het diertje. Overigens kunnen vlinders
in winterrust prima tegen vorst, maar in een te warme kamer zullen ze al snel
ontwaken.
Wil je meer doen voor overwinterende vlinders en andere insecten? Zorg dan
voor planten en bomen die vroeg in het voorjaar of juist laat in het najaar
bloeien, zoals wilg (voorjaar) en klimop (najaar).
Tegen het einde van de herfst en het begin van de winter zijn bosuilen bezig
om hun territorium af te bakenen. Dat doen ze onder andere met hun bekende
roep. Aan het begin van de winter, als het windstil is heb je de meeste kans
om ze te horen. Een bosuilen paar kan jaren bij elkaar blijven en ze wonen zo
lang mogelijk in hetzelfde territorium, waar ze elk hoekje en gaatje leren
kennen. Ze geven deze informatie door aan hun jongen, die vaak een
territorium in de buurt kiezen. Daardoor weten de jongen later goed waar ze
prooidieren kunnen vinden.
Bron: Facebookpagina: Geldersch Landschap en Kasteelen
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Een vogelexcursie over de Crayelheide
Op zondagochtend 21 november gaat de wekker om 7.30 uur en het regent
pijpenstelen. Dat ziet er niet goed uit voor onze vogelexcursie over de
Crayelheide van vanmorgen.
Gelukkig regent het bij het aanbreken van de dag al minder hard en tegen
9.30 uur als we in het gebied zijn, is het nagenoeg droog.
Crayelheide is een natuurgebied dat ligt tussen Boekend en Maasbree, het is
ongeveer 200 hectare groot. De naam Crayelheide komt van kraai-lo wat
kraaienbos betekent. Oorspronkelijk kwamen hier drie heidegebieden
samen: de Lange Heide, de Crayelheide en de Blerickse Heide.
Tot de ontginning zo’n 100 jaar geleden was hier een onherbergzaam
landschap van heide, vennen en zandverstuivingen. Niet voor niets
noemden de ontginners dit gebied Siberië.
In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het gebied grotendeels ontgonnen
in het kader van werkverschaffing. Rond 1980 ontstond het plan om het
gebied een militaire bestemming te geven. De soldaten van de Frederik
Hendrik Kazerne zouden hun oefenterrein aan de Groote Heide omruilen
voor de Crayelheide. Hiervoor werden landbouwgronden omgezet in
schraal grasland. Uiteindelijk werden deze plannen van het Ministerie van
Defensie niet uitgevoerd en de Crayelheide is tegenwoordig een
natuurgebied.
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We zijn vanmorgen met z’n zevenen. Een mooie groep om vogels te gaan
kijken.
Het blijft het eerst halfuurtje tamelijk stil, maar dan komen we langs een
plek waar bladrammenas is ingezaaid en er verspreid ook enkele bosschages
zijn.
We zien hier: zanglijster, roodborsttapuit, groenling, vink, keep en kneu.
Zonder te overdrijven vinden we de ochtend al geslaagd!
Er is vanmorgen niet zo heel veel activiteit van de vogels waar te nemen,
maar verderop zien we nog een sperwer hoog in de lucht en enkele
koperwieken en een tiental kramsvogels in een meidoorn. We zien nog de
heggemus, roodborst, koolmees, pimpelmees, gaai, winterkoning,
overvliegende grauwe ganzen in formatie, merel en grote bonte specht.
Tegen 12.00 uur zijn we terug bij ons beginpunt na een heerlijke ochtend.
We wisselen nog wat informatie uit over verrekijkers, want een goede
verrekijker is een must voor elke vogelaar.
We vinden hier een coulisselandschap; kleine agrarische percelen worden
afgewisseld door stroken bos en vanwege de diversiteit aan vogelsoorten is
het een gewild gebied geworden voor vogelaars.
Akkervogels hebben in de winter vaak gebrek aan voedsel, vanaf 2010
worden in het gebied een aantal akkers ingezaaid met diverse soorten granen
en zaadvormende gewassen. Deze gewassen zoals vlas, bladrammenas en
boekweit, worden niet geoogst, maar fungeren als vogelvoer in de winter.
’s Winters zijn er hierdoor veel zaadetende vogels als kneu, keep, vink en
groenling te vinden.
Deze vogels trekken weer roofvogels aan als blauwe kiekendief en sperwer.
Behalve als bron van voedsel in de winter fungeren de akkers in het voorjaar
ook als broedplaats voor de boomleeuwerik en boompieper.

Een woord van dank aan onze gids Jan Huijs en tot een volgende excursie!!

Er vallen deze ochtend nog wel een aantal buitjes, maar we worden gelukkig
niet heel erg nat. We vertrekken vanaf de plek waar vroeger het gebouwtje
stond van Stichting de Ortolaan, die ooit een gedeelte van de Crayelheide in
beheer had. Deze plek is alleen te vinden als je hier de weg weet en onze gids
van vandaag Jan Huijs is hier kind aan huis.
De ortolaan stamt uit de familie van de gorzen. In Nederland kwam de
ortolaan rond 1900 nog veelvuldig voor, echter rond 1970 waren er nog maar
125 broedparen. Uiteindelijk is de ortolaan als broedvogel uitgestorven in
Nederland, wel trekken elk voor- en najaar nog zeer kleine aantallen over ons
land.
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Verslag paddenstoelenexcursie van zondag 17 oktober 2021
Het is nog fris deze zondagochtend als we om 9.00 uur vertrekken voor een
paddenstoelenwandeling door Landgoed het Raayerbos. In totaal staan er 11
paddenstoelenliefhebbers klaar inclusief onze gids Gerard.

Ieder jaar organiseert Vogelbescherming Nederland in de maand januari de
Nationale Tuinvogeltelling. Dit jaar vindt de telling plaats op 28, 29 en 30
januari 2022.
Iedereen kan aan deze telling meedoen, maar eerst vertellen we wat het doel
is van deze activiteit.
De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van
Nederland. Vogelbescherming organiseert de telling samen met Sovon
Vogelonderzoek Nederland.
Men wil graag weten, welke aantallen en soorten vogels in de
Nederlandse tuinen, landelijk, per provincie en per gemeente aanwezig zijn.
De resultaten worden vergeleken met die van voorgaande jaren en van andere
tellingen en zo krijgt men een goed beeld. Met de verzamelde gegevens van
vele waarnemers kan de Vogelbescherming bepalen, hoe onze tuinvogels het
beste geholpen kunnen worden.
Reden, dat de telling in de winter wordt gehouden, is dat juist dan de
vogels beschutting en voedsel in tuinen zoeken.
De Tuinvogeltelling gaat onder alle omstandigheden door. Dus ook bij regen
en sneeuw en als er nauwelijks een vogel is te bekennen. Het tellen zelf duurt
niet lang. Een half uur is genoeg en de meeste vogels kun je waarnemen in de
vroege morgenuren. Het hoogste aantal vogels van een soort dat je
tegelijkertijd in de tuin ziet, wordt genoteerd.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

De temperatuur is gisternacht en ook vannacht behoorlijk gedaald; tot onder
de vijf graden. Een nachttemperatuur van boven de 10 graden is ideaal voor
paddenstoelen. Desalniettemin gaan we vol goede moed op pad en we
worden niet teleurgesteld.
Het wordt meteen duidelijk dat dit een leerzame paddenstoelenexcursie
wordt, want Gerard geeft ons voorafgaand aan de wandeling uitleg over de
wereld van de paddenstoelen.
Hij legt uit dat de paddenstoel de vrucht is van een schimmel en dat zich
onder de grond een netwerk van dunne draden bevindt: het mycelium. In de
paddenstoel vormen zich sporen, deze sporen worden meestal gevormd op
de plaatjes, of in de buisjes onder de hoed van de paddenstoel. De
paddenstoel maakt ontelbare sporen, deze sporen zijn microscopisch klein
en dus niet met het blote oog te zien. Maar omdat één paddenstoel er
miljoenen tegelijkertijd produceert, kan je ze wel zien als een stofwolkje,
zoals we later vandaag kunnen zien bij de Baretaardster. Een rijpe
paddenstoel geeft dus elke minuut duizenden sporen af die door de wind
worden verspreid. Komen ze in een goed milieu terecht dan groeien ze uit
tot nieuwe schimmels.
Gerard vertelt ook dat er verschillende types paddenstoelen voorkomen
zoals plaatjeszwammen, buisjeszwammen (boleten), stekelzwammen,
trilzwammen, zakjeszwammen en buikzwammen (bovisten).
Verder geeft hij uitleg over de levenswijze van paddenstoelen. Er zijn
parasieten, dit zijn paddenstoelen die leven ten koste van hun gastheer. Er
zijn paddenstoelen die zich voeden met afstervend hout, dit zijn de
opruimers van het bos; de saprofyten. Er zijn ook paddenstoelen die samen
leven (in symbiose) met de haarworteltjes van bomen. De schimmel helpt
de boom met de opname van water en voedingszouten en krijgt daarvoor
suikers en zetmeel die door de boom geproduceerd zijn terug.
Langs het pad staat de Langsteelfranjehoed, een plaatjeszwam. Deze
paddenstoel is elk jaar op deze plek te vinden. Even verderop staat een
Roodplaathoutzwam, deze soort wordt gezien als een ondersoort van de
Roodporiehoutzwam.

We wensen jullie veel succes bij dat half uurtje tellen en noteren!
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Er zijn dit najaar bijzonder veel Aardsterren te vinden, het betreft hier de
Gekraagde aardster, de meest algemene soort. Enkele verse exemplaren staan
te glinsteren in het zonnetje, prachtig! Ook de Baretaardster is hier te vinden,
de vorm van het hoedje lijkt op een baret; deze aardster is zeldzaam.

We zien de Parelstuifzwam, Plooivoetstuifzwam en even verderop staat de
Witte kluifzwam.
Op een afgezaagde berkenboom staat de Echte tonderzwam. Tonderzwammen
vinden we op stammen van verzwakte loofbomen, ze zijn veel steviger dan
gewone paddenstoelen en worden soms vele jaren oud. De Tonderzwam of
Tondelzwam werd vroeger gebruikt als tondel voor het maken van vuur. De
zwam werd eerst in reepjes gesneden en gekookt in paardenurine en gedroogd.
Door de paardenurine werd de tondel nog beter ontvlambaar. De tondel werd
bewaard in een tondeldoos samen met enkele vuurstenen. Vanaf de 14e eeuw
werd met deze natuurlijke vuurstenen vuur geslagen. Bij een goede slag
sprongen de vonken ervan af. Vielen de vonken op de tondel, dan begon deze
te smeulen en met voorzichtig aanblazen, ontstond een vlammetje.
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Even later gaan we rechtsaf een bospaadje in. Hier struikel je bijna over de
paddenstoelen: Kastanjeboleet, Helmmycena, Aardappelbovist, Gewone
fopzwam, Geelwitte russula (een mooie paddenstoel met een kenmerkende
witte steel die je kunt breken als een krijtje). Op de dode takken en stronken
staat: Berkenzwam, Elfenbankje, Gele korstzwam, Paarse
dennenkorstzwam.
We zien ook Gewone zwavelkopjes en Dennenvlamhoedjes. In de takken
zien we de Gele trilzwam, deze zwam is de hele winter nog te vinden.
Het bos ligt hier vol met dennenappels en hierop zien we het
Muizenstaartzwammetje.
We lopen het pad af en op de splitsing gaan we linksaf en vervolgens het
eerste bospaadje rechtsaf. Overal langs het pad Krulzoom en
Aardappelbovist en verse Kastanjeboleet.
Dan komen we bij een dennenbos met wel 1000 Dennenmycena’s, het is een
prachtig gezicht.
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We lopen verder en uiteindelijk komen we op de brede zandweg, hier zien
we veel Vliegenzwammen, maar ook een mooi exemplaar van de Gewone
franjehoed en een Braakrussula die door slakken is aangevreten en we
vinden op een dode tak het Plooivlieswaaiertje.
Verderop staat Geschubde inktzwam en Gerard vertelt hoe hij ooit samen
met een jongetje dat bij hem in de klas zat, inkt heeft gemaakt van de
Geschubde inktzwam. Het kereltje had moeite met schrijven en met de
vulpen die zijn opa voor hem had gekocht, werd de inkt opgezogen en driftig
geoefend. Tegen het einde van het schooljaar had hij een 7,5 voor schrijven!
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Aan het einde van het bospad staat de Lila gordijnvezelkop, een paddenstoel
met een mooie umbo, een bultje in het centrum van de hoed.
We slaan linksaf richting kapelletje, hier vinden we nog Valse
kopergroenzwam, Anijstrechterzwam, Tweekleurige vaalhoed,
Heksenschermpje, Stinkparasolzwam, Valse hanenkam. In totaal hebben we
vanmorgen ruim 40 soorten op naam gebracht!
Vanaf het kapelletje lopen we terug en tegen twaalf uur komt er een einde
aan deze mooie paddenstoelenochtend.
Gerard hartelijk dank voor je komst en voor de uitleg!
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