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Hartelijk welkom op de NIEUWJAARSRECEPTIE
Hartelijk welkom op de NIEUWJAARSRECEPTIE van het IVN-afdeling Gemeente
Dronten.
Datum:
Plaats :

23 januari a.s. van 20 – 22 uur.
“De Stamtafel” in Woonzorgcentrum De Coloriet,
De Regenboog 100, 8254AB Dronten.

Het bestuur.

Zet dit vast in uw Agenda!
De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 5 april a.s.
Tijdstip
: 19.00 uur tot plm. 20.00 uur.
Plaats
: Basisschool De Aquamarijn, De Ketting 16 te Dronten.
Ná de vergadering is er een interessante lezing door de boswachter van De Wieden. Leden
die niet de vergadering kunnen bijwonen, maar wel graag bij de lezing de lezing willen zijn,
zijn om 20.00 uur van harte welkom.
In de nieuwsbrieven van februari en maart wordt u nog nader geïnformeerd.
Het bestuur.

Jeugdnatuurclub
In februari hoop ik dat er veel sneeuw
is. We gaan zoeken naar sporen van
leven. En in de sneeuw, zeker als die
vers is, zijn er genoeg sporen te
vinden. Vooral van dieren. Als er geen
sneeuw is, zal je zien dat er nog
genoeg diersporen te vinden zijn.
Maar we kijken ook naar
kiemplantjes. En mischien vinden we
wel rupsen of poppen van vlinders

Vogelexcursie Balgzand
Zaterdag 3 februari
Dit is een getijdengebied gelegen
tegen het voormalige eiland
Wieringen. Het is onderdeel van de
Waddenzee. Het is zeer rijk aan veel
soorten steltlopers en eenden. Lees
meer.

Natuurwandelingen
Donderdag 25 januari Revebos
Het Revebos is een prachtig gemengd
bos waar nog grote stukken naaldhout
staan. Het is nog lang geen voorjaar,
maar waarschijnlijk staat de hazelaar
al in bloei. We starten om 09:30 vanaf
de parkeerplaats aan de Oost en om
09:45 vanaf de hoek van de Reveweg
met de paralelweg van de Hanzeweg.

Dinsdag 13 februari Klimaatbos Biddinghuizen
Het Klimaatbos is naast het Harderbos aangeplant. En het is niet zomaar een bos. Het is een
bos met een verhaal. Aangeplant als levend symbool voor een beter klimaat. Vandaar de
naam Klimaatbos. In 2008 plantten in een week tijd 6.000 mensen maar liefst 60.000 bomen
en 20.000 struiken op 28 hectare grond. Onze wandeling voert dit keer door het
klimaatbos.Lees Meer
Donderdag 22 februari Veldhuizerbos Dronten
Het Veldhuizerbos is de laatste jaren jammergenoeg kleiner geworden door de bouw van een
aantal kantoorvila's. Als je er oog voor hebt, is er echter nog genoeg natuur te vinden.Lees
meer

Natuurnieuws
De wilde kat in opmars
De wilde kat is geen verwilderde
huiskat. Het is echt een eigen soort,
die ver afstamt van het huisdier dat
wij kennen. De grijze of bruine kleur
met een donkere tekening en een
aalstreep die stopt voor de staart is
herkenbaar. Hij heeft een dikke staart
met drie tot vijf zwarte ringen. In de
schemering gaat de wilde kat op
pad. Lees meer

Groene jaarkalender
Heb jij Warme Truiendag, Earth Hour, Slootjesdagen, de Nationale Bijentelling en Dag van de
Duurzaamheid al in je agenda staan? Download de IVN Groene Jaarkalender 2018 en doe
mee aan de leukste activiteiten.

Verslag excursie vogelwerkgroep
Verslag van de excursie naar het
Oostvaardersveld op
zaterdagochtend 6 januari j.l.
Op onze excursielijst stond genoteerd
dat we naar het Oostvaardersveld op
excursie zouden gaan. We
verzamelden ons op de parkeerplaats
van de Ark om half negen. Het was
eindelijk droog en het waaide niet !
Een verademing na al die dagen regen
en storm. Het plan was om de
parkeerplaats bij de Kleine
Praambult als startpunt te gebruiken
en een rondje Oostvaardersveld te
lopen, ongeveer 5,5 km. Het was
opvallend dat het water zo hoog
stond. Niet verwonderlijk na al die
regen. Dat het water hoog stond is te
zien omdat er water staat tussen de
oever en de rietkraag. Vanuit de
Kleine Praambult heb je een goed
zicht op de Oostvaardersplassen. Je kijkt dan over het spoor. Alle vogels zaten tamelijk ver
weg. Maar de aantallen zijn indrukwekkend! Veel soorten eenden, veel edelherten, maar geen
steltlopers, daarvoor was de waterstand te hoog. Soorten eenden: bergeend, krakeend,
pijlstaart, slobeend, wilde eend, wintertaling en veel brandganzen en grauwe ganzen. En grote
aantallen kievieten. Ook zagen we 3 vossen rondsnuffelend door het gras.
Toen we Praamweg overstaken en door het eigenlijke gebied liepen zagen we enkele paartjes
wilde zwanen, meerkoeten, wilde eenden en krakeenden. Ook veel rondtrekkende vinken, die
waren er eigenlijk op de hele tocht. Ook nog groenlingen, putters, kramsvogels en
koperwieken. In het verderop gelegen wilgenbos bleek de storm flink huisgehouden te
hebben. Veel toch al dode of zieltogende wilgen waren omgewaaid. Het geheel maakte toch
wel een harmonieuze indruk om dat alles overgroeid was met mossen. Dit geeft een
heel speciale sfeer. Op weg naar de Krakeendhut hoorden we het geluid van een matkop, even
later zagen we de twee in een boom, niet zo’n algemeen voorkomende soort.
Vanuit de kijkhut de Krakeend is duidelijk hoe vogelrijk het Oostvaardersveld c.q. plassen is.
Als nieuwe dagsoort ook nog de smient, kuifeend en tafeleend. Ook nog een vrouwtje
nonnetje (ja er zijn ook mannetjes nonnetjes!). Op de terugweg hoorden wij een bekend
geluid, dat van de baardmannetjes. Na lang zoeken tussen de rietstengels zagen we een knus
stelletje elkaar knuffelen op een rietstengel . Een heel intiem moment!
Alles bij elkaar een mooie tocht met grote aantallen vogels, waaronder enkele niet zo
algemene soorten.

Tuinvogeltelling
Het is nu echt bijna zover: over twee
weken, op 27 en 28
januari, gaan tienduizenden mensen
tegelijk vogels tellen! Als u de
tuinvogels nu vast voert, hebt u grote
kans op een drukke Tuinvogeltelling.
Knutselaars kunnen zelf wat maken,
de knutseltip is een vogelfeestslinger.
Voor de niet-knutselaars is er een
mooie vogelvoer-aanbieding. Verder
leest u meer over allerlei gespikkelde tuinvogels. En ten slotte kunt u uw kennis weer testen.
Weet u nog hoe het zat met de duiven? Lees meer hierover

Spinnen
Datum:
Donderdag 8 februari 2018 20:00
Type activiteit:
Lezing
Datum: donderdag 8 februari
2018
Tijd: 20.00 uur tot ca. 22.00 uur,
inloop vanaf 19.30 uur
Locatie: Restaurant en
zalencentrum de Lindeboom,
Lindeboomsweg 1a, Schalkhaar
Spreker: Peter van Helsdingen
Op 8 februari 2018 houdt Peter van
Helsdingen een lezing over spinnen
en hun plaats in de wereld. Daarbij
zal o.a. ingegaan worden op de
dramatische ontwikkelingen in de
insectenwereld zoals dat in het najaar
van 2017 in het nieuws kwam.
Onderzoekers uit Krefeld publiceerden toen een terugval van 75% in de biomassa van insecten
over een periode van 27 jaar. Zij onderzochten dat door gedurende die periode insecten te
vangen in 63 natuurgebieden. Er zijn al jarenlang indicaties dat er in Nederland soortgelijke
problemen zijn, zoals verhongering van gruttokuikens in weilanden en van
korhoenderkuikens in heidegebieden op de Sallandse heuvelrug vanwege te weinig insecten.
Desondanks sloeg het onderzoeksresultaat van de Duitse biologen in als een bom, we
realiseerden ons niet dat het zo erg was! Deze situatie heeft ook zijn invloed op de
spinnenpopulatie, Peter van Helsdingen rapporteerde ook daar een terugval in aantallen
vanwege te weinig prooiaanbod.
Peter van Helsdingen is entomoloog en als gepensioneerd gastonderzoeker en
spinnendeskundige verbonden aan Naturalis Biodiversiteit Centrum in Leiden en aan EIS
Kenniscentrum Insecten.
IVN-leden die belangstelling hebben voor deze lezing kunnen dit doorgeven via e-mailadres:
sowimulder@kpnmail.nl, Sophie Mulder of aan de secretaris IVN Dronten, Margriet Evers.
We kunnen dan misschien gezamenlijk gaan.

Verslag 1e excursie vogelherkenningscursus.
Verslag van de eerste excursie op 13
januari jl. van de
vogelherkenningscursus o.l.v. Peter
Hermelink.
Beste vogelvriendinnen en vrienden,
Nellie Bijlsma heeft een lijst gemaakt
van de waargenomen soorten. Soms
vanuit de auto (4 soorten), vaak met
de groep (21 soorten).
Grote Zaagbek - Aalscholver - Fuut Nonnetje - Grauwe Gans
Meerkoet - Wilde Eend - Krakeend Tafeleend - Kuifeend - Wintertaling
Bergeend - Brilduiker - Pijlstaart Zilvermeeuw - Kokmeeuw
Grote Zilverreiger - Blauwe Reiger Grote Canadese Gans
Knobbelzwaan - Wilde Zwaan
Off the record nog Zwarte Kraai - Houtduif - Ekster - Buizerd
Ikzelf heb nog waargenomen/gehoord: Grote Bonte Specht en IJsvogel. Frank met zijn
groepje: een grote groep Kleine Zwanen.
Het was een vruchtbare en ook gezellige dag.
Tot volgende keer.
Peter.
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