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Steppekiekendief

Jeugdnatuurclub
Vogelexcursie Engbertsdijkvenen
Klik hier voor alle activiteiten

Jeugdnatuurclub
Op 1 september gaat de
jeugdnatuurclub in Swifterbant en
Dronten weer van start met een
gezamenlijke vleermuizen excursie.
Daarna weer op de
reguliere woensdagmiddagen. Er is
echter ruimte voor nieuwe leden. We
gaan hier natuurlijk aandacht voor
vragen in de pers, maar we hebben nu
ook flyers en posters laten maken om
op de basisscholen aan
geïnteresseerden uit te delen.
Wie wil ons helpen deze posters en
flyers te verspreiden zodat ze aan het
begin van het schooljaar beschibaar
zijn. Graag even melden aan
dirk.dehaan@kpnmail.nl

Vogelexcursie Enbertsdijkvenen
Engbertsdijkvenen. Het grootste
levend hoogveengebied van
Nederland gelegen bij Vriezeveen. Te
verwachten geoorde fuut, blauwborst,
kraanvogel, adder, kokmeeuwkolonie.
Meer informatie:

IVN Natuurwandelingen
In de maanden juli en augustus zijn er geen natuurwandelingen.
Meer informatie over de natuurwandelingen vindt u hier.

Steppekiekendief nieuwe broedvogel in Nederland
Wie 14 juli naar de radio luisterde,
heeft het waarschijnlijk wel
meegekregen: er gaat weer eens niets
boven Groningen... in ieder geval niet
voor het paartje steppekiekendief dat
er zijn nest bouwde, en vier jongen
groot wist te brengen. We hebben het
broedgeval stil gehouden om
verstoring van het nest te voorkomen.
Ondertussen hebben we ervoor
gezorgd dat alles goed in beeld en
geluid is vastgelegd. De jongen zijn nu
uitgevlogen, en met het moment dat
zij de wijde wereld in trekken, maken wij de lotgevallen van dit nest wereldkundig.
Vanmorgen vroeg publiceerden we in samenwerking met Waarneming.nl een
achtergrondverhaal over de toename van de steppekiekendief als doortrekker, "Stormachtige
toename van de onstuimige steppekiekendief": https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?msg=23619
In een tweede natuurbericht beschrijven we het broedgeval van de steppekiekendief, en geven
we zoveel mogelijk ecologische duiding, "Steppekiekendief: nieuwe broedvogel voor
Nederland": https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=23620
Verder nog aan extra beeldmateriaal:
Een kort filmpje door Ruben Smit productions: https://youtu.be/W9oAT6mR_Lk
Prachtige serie van Ruurd Jelle van der Leij / Rubensmitproduction.nl:
http://www.pbase.com/ruurdjellevanderleij/steppekiekendief_
Niet te versmaden foto’s door Rein Hofman,
Birdfocus.nl: http://www.birdfocus.nl/steppenkiek/steppekiekendief%203.htm
Foto: © Ruurd Jelle van der Leij / rubensmitproducties.nl

Dit stuk is overgenomen van de Werkgroep Grauwe Kiekendief

Colofon
Nieuwsbrief IVN-afdeling Gemeente Dronten
Eindredactie
Sophie Mulder
Technische realisatie
Dirk de Haan
Berichten voor de volgende nieuwsbrief voor de 15e van de maand versturen naar deze e-mail.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

Verzonden met

