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Programma
Lezing door Albert Raaijmakers
Vrijdag 7 september vanaf 20.00 uur
“Inventarisatie van ‘landgoed Exterveld’ door IVN Maasduinen”
 Algemene gegevens
Actief sinds 2013
Natuurbehoud - Landgoed Exterveld B.V. staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd.
Hanikerweg 52, 5943 NB, Lomm
 Producten en diensten
Verwerving en onderhouden en in stand houden van landgoederen in de zin van de Natuurschoonwet 1928, in
het bijzonder het Landgoed Exterveld.

Een mooi voorbeeld hoe IVN Maasduinen landgoederen inventariseert met de expertise van
de leden van de verschillende werkgroepen. Uitgelegd wordt o.m. hoe er is geïnventariseerd
en natuurlijk wat er allemaal voor bijzonders is waargenomen.
__________________________________________________________________________

Toegang gratis voor IEDEREEN

Café Feestzaal ’t Ven , Straelseweg 359 , 5916 AB Venlo
IVN Biowalk
# Woensdag 5 september vanaf 14.oo uur
Voor iedereen met een beperking
Aanmelden bij Annet Weijkamp
# Maandag 10 september vanaf 14.oo uur
Voor mantelzorgers

Excursie naar Zeeland
# Zaterdag 15 september
‘Vogels in hun vlucht spotten’
Aanmelden bij Theo Lommen
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Welkom aan nieuwe IVN leden:
Ben Bulters – 82 jaar bj.bulters@home.nl

IVN Bestuursleden op Cursus
Nieuwe Wet natuurbescherming
Groene vrijwilligers Noord-Brabant
-

Soortenbescherming
Faunabeheer, jacht, schade- en overlastbestrijding
Gebiedsbescherming (Natura 2000)
Houtopstanden en NNN

Deze informatie wordt het komende jaar verwerkt tot een lezing voor alle IVN leden.

Natuur in de Buurt

Elke buurt verdient vergroening! Denk aan een groen schoolplein, een Tiny Forest of een
tuinreservaat in je eigen achtertuin. Weelderig groen in plaats van tegels. Een plek waar van alles te
beleven is. IVN helpt buurtbewoners, scholen, gemeenten en organisaties de buurt te vergroenen.
Samen zorgen we voor meer natuur in de buurt, zodat iedereen er gezonder en prettiger kan leven.
Zo dragen we bij aan een wereld waarin mensen dichter bij de natuur en dichter bij elkaar komen.

Aanmelden bij Sjeng Vissers en Ton Wetjens
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Natuur in de Stad

Krant: Joop Janssen
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De postduif en zijn belagers:

fabels en feiten rond een wedstrijdvlieger van 300 gram
Rob G. Bijlsma

Om de zoveel jaar plegen postduivenhouders de wereld voor
te houden dat het nu toch echt te gek wordt met die
roofvogels: het worden er steeds meer, ze vreten al m’n
duiven op, de duivensport gaat ten gronde, enzovoort.
Gevolgd door radicale oplossingen in de trant van: weg met
die roofvogels.
Die wederkerende klacht bevat een kern van waarheid,
namelijk: roofvogels, sommige soorten althans, eten inderdaad
postduiven. De rest is onzin.
Welke roofvogelsoorten eten eigenlijk duiven? Van de 15 in Nederland broedende soorten
roofvogels gaat dat op voor Havik en Slechtvalk. Het zijn vogeljagers van 650-1100 gram, die
prooien ter grootte van 300 gram, van het formaat postduif, gemakkelijk aankunnen. De
Sperwer, door duivenhouders in één adem genoemd met Havik en Slechtvalk, is géén
postduiveneter van betekenis (minder dan tien op 17.000 prooien).
Komen er steeds meer roofvogels? Wie zijn huiswerk doet weet dat geen enkele soort
ongebreideld toeneemt. Ook roofvogels niet. Haviken in Nederland zijn al enkele decennia
stabiel (1800-2000 paren), hoewel ze qua verspreiding wél een uitbreiding hebben laten zien.
De toename in het westen wordt gecompenseerd door een afname op de zandgronden in het
oosten. De Slechtvalk kwam in 1990 als broedvogel binnen met één paar en de Nederlandse
populatie is in de daaropvolgende decennia gegroeid naar ruim 200 paar (van Geneijgen 2014).
Die groei is inmiddels aan het afvlakken.
Eten roofvogels steeds meer duiven? Dat is, voor althans de Havik, aantoonbaar onjuist.
Het is omgekeerd: was de postduif halverwege de vorige
eeuw nog stapelvoedsel van Haviken in de broedtijd,
vanaf de late jaren tachtig is dat drastisch veranderd en
moeten Haviken op de zandgronden sappelen om aan de
kost te komen. Dat is waarschijnlijk een gevolg van een
daling van het aantal postduivenhouders – en dus aantal
postduiven? – in Nederland van 120.000 houders naar
een kleine 18.000 in de afgelopen vijftien jaar, het is
immers een vergrijzende sport. Het aandeel postduiven
in het zomermenu van Slechtvalken kan fors zijn, zij het
met grote variaties naar broedlocatie. Duivenhouders
die deelnemen aan wedstrijd-vliegen selecteren streng in
hun duivenbestand. Kneusjes worden geruimd want het
is een kostenpost die niets oplevert. Herhaaldelijk
verdwalen, te laat terugkeren op honk na wed-vlucht?
Weg ermee. Kweken en wedstrijdvliegen gebeurt met
duiven waar de duivenhouder toekomst in ziet. De
duiven die in de prijzen vliegen zijn vaak oudere,
ervaren duiven.
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Die ervaring toont zich onder meer in het onderkennen en ontwijken van obstakels als
hoogspanningsdraden, glas, verkeer en roofvogels. In hun leervermogen, hoe van losplaats zo
snel mogelijk naar huis te vliegen en hun aanpassingen aan wisselende omstandigheden
onderweg als tegenwind, droogte, atmosferische storingen, dag/nacht. Juist die duiven
worden zelden door roofvogels gepakt. Haviken, bijvoorbeeld, zijn heel selectief in hun jacht:
afwijkende, vermoeide en jonge duiven, die zijn de klos.
Dat geldt ook voor de keuzes die Slechtvalken maken. Kortom, roofvogels doen hetzelfde als
duivenhouders, ze pakken de mindere goden eruit en dat geldt ook voor de andere
vogelsoorten die ze grijpen, gezien het hoge aandeel jonge vogels in zomerdiëten.
Hoe groot is de sterfte onder postduiven veroorzaakt door roofvogels? Voor wat betreft
Haviken zijn daar inmiddels verschillende schattingen voor gemaakt, alle gebaseerd op
uitgebreid materiaal verzameld over een reeks van jaren en dan komen we niet verder dan 1
tot hooguit 2,5% van het totale postduivenbestand. Aangezien jaarlijks de helft van het
postduivenbestand dood gaat (in meerderheid door het selecteren van de duivenhouder zelf;
ondanks kweken blijft zijn duivenpopulatie ongeveer op hetzelfde niveau hoewel zijn
kweekparen twee jongen per koppel grootbrengen), is de bijdrage aan die sterfte door
Haviken klein, plus dat het voor de helft of meer om jonge duiven gaat, sowieso de categorie
waarin wordt opgeruimd. Voor Nederlandse Slechtvalken kunnen we deze berekening nog
niet maken door te weinig materiaal. In Engeland was dat wel mogelijk; daar werd 3,2 – 4,2%
van de verliezen onder postduiven toegeschreven aan predatie door Slechtvalken want 3800
paren kunnen kiezen uit 13 miljoen postduiven, met grote verschillen per regio. Voor
Schotland werd becijferd dat minimaal 1,2% van de Schotse postduiven in de maag van een
Slechtvalk terechtkwam, zij het dat hier werd gewerkt met vragenformulieren verspreid onder
duivenhouders waarbij soms grotere verliezen werden
opgegeven dan de werkelijkheid was.
Pakken roofvogels een willekeurige postduif?
Daar lijkt het niet op. In meerderheid worden jonge
duiven gepakt, maar dat kan in verhouding zijn met het
aanbod van jonge duiven, zoals vastgesteld in Engeland
bij Slechtvalken en ook in Nederland . Er zijn echter
duidelijke aanwijzingen dat het vooral ‘verdwaalde’ of
over hun doel (het hok) voorbij-geschoten postduiven die
door Haviken worden gegrepen. Dat werd ook voor
Engelse Slechtvalken geconstateerd. De havikpredatie op
postduiven laat ook duidelijk zien dat Haviken tijdens
wedvluchten vooral qua kleur afwijkende postduiven
bejagen uit nakomende kleine groepjes of enkelingen en
de tragere c.q. vermoeide duiven die deels al de weg kwijt
zijn.
Postduiven nemen niet af door roofvogels. Omgekeerd is de postduiven
afname mede de oorzaak van een dalende havikstand De ironie van de duivenhouderklacht is
tweeërlei:
(a) net als in de jaren zestig de klacht van Britse duivenhouders dat de Slechtvalken hand
over hand toenamen. Onderzoek bracht aan het licht dat exact het omgekeerde gaande was
met slechtvalk afname. Zo ook is de huidige klacht ongegrond want de Havik neemt af in de
provincies met de meeste postduiven-houders en de toename van de Slechtvalk vlakt af.
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(b) Postduiven nemen niet af door roofvogels, maar roofvogels hebben het wél moeilijk door
de sterke afname van postduiven. Dat laatste wordt zichtbaar in dalende aantallen Haviken en
een afnemend broedsucces, want hoe kleiner het aandeel postduiven in het menu, hoe minder
jongen een havikpaar grootbreng. Dat nog los van allerlei andere problemen die roofvogels,
en dan met name de vogeleters, tegenwoordig ondervinden in het snel veranderende
landschap.
Daarom: lang leve de postduif Ik heb het eerder betoogd: roofvogelaars zijn liefhebbers
van postduiven. Een florerende postduivenhouderpopulatie staat immers garant voor veel
postduiven, en dan ontstaat een mooie visvijver voor de grote vogeletende roofvogels. Al
moet ik een voorbehoud inbouwen: in de huidige duivensport is gebruik van antibiotica en
andere medicijnen niet gering, niet iets wat je via via in roofvogels terug wilt vinden.
1 Misschien moeten de – al dan niet met hun hobby gestopte – duivenhouders, in plaats van
aan te dringen op het opheffen van roofvogelbescherming, hun sport aantrekkelijker maken
voor hun kinderen en kindskinderen (die nu liever gamen of festivals bezoeken of op internet
rondhangen)? En als dat niet lukt, het nemen zoals het is, ofwel: de glorietijd van de duivenhouderij is voorbij. Ondertussen misschien nadenken over intelligentere, werkzamere en
legale oplossingen hoe postduiven beter te vrijwaren van predatie door vliegende rovers? Dan
kunnen die paar roofvogels ongestoord verder leven, een stand van zaken die we – na
decennia van vervolging en vergiftiging – zouden moeten koesteren (en dat ook in de wet is
vastgelegd).
Bewerking: Jeu Smeets. Foto’s: Vrij Internet
De Groene stad reporter
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Werkgroep Vogels
Contactpersoon: Theo Lommen

De vogelwerkgroep onderneemt regelmatig
excursies en voert inventarisaties uit in de
diverse gebieden en nestkastcontroles.
Daarnaast is de vogelwerkgroep volop
betrokken bij de slechtvalkkast die geplaatst
is. (zie aparte pagina – ivn.nl/afdeling/maasduinen)

Algemene informatie
Deze werkgroep is altijd erg actief en valt overal op. Zo ook in de nieuwsbrief, omdat er altijd
wel iets over te vertellen valt. Ik heb Theo om wat meer achtergrond informatie gevraagd om
iets duidelijk te maken.
 In 2017 heeft de Vogelwerkgroep 6 excursies georganiseerd !!
 Wat betreft inventarisaties hebben ze een PTT – telling verricht, de Ravenvennen
geïnventariseerd (13 dagen), een reigerkolonie en oeverzwaluwen geteld.
 Voor het project nestkasten zijn ze deze regelmatig aan het controleren, schoon
maken, repareren en ophangen. Waar nodig worden vogels geringd.
Het betreft kasten voor kleine vogels, de grote
gele Kwikstaart, Slechtvalken, Torenvalken,
Steenuilen en Bosuilen.
In totaal zijn er 500 manuren gewerkt met een
gemiddeld aantal van 3 deelnemers per activiteit.
Kortom: er zijn wekelijkse activiteiten incluis
verslaglegging. En dat allemaal vrijwillig.
Omdat deze mensen Hart hebben voor Natuur.
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Extreme droogte deze zomer,

ellende op komst voor vogels en dieren, boeren en vee.
Het is bar en boos op de zandgronden
in grote delen van Nederland
vanwege de aanhoudende droogte. Nu
is het half augustus en de bladeren
vallen van de bomen of het eind
oktober is en veel groen legt het
loodje, dat is nu al te zien.
Maar er komen meer problemen aan
is nu al waar te nemen voor wie zijn
ogen de kost geeft.

Lijsterbessen zijn zo goed als dood en de
bessen verdroogd evenals vele meidoorn
struiken, nog niet dood maar de bessen
verdroogd.
De eikeltjes liggen, nog steeds in een
beginstadium, al op de grond en de
kastanjes ontwikkelen zich niet aan de half
kale bomen en de hazelnoten zijn al in een
vroeg stadium met vruchtbeginsel en al,
zonder inhoud op de grond terecht
gekomen. Bij de beukenbomen ben ik nog
niet wezen kijken omdat ik die niet direct in
de buurt heb, maar mijn verwachtingen
liggen daar natuurlijk ook niet hoog meer.
In de natuurgebieden bij ons in de buurt kun je normaal gesproken je in het najaar vergapen
aan lijsters als kramsvogels, koperwieken, zanglijsters en andere trekvogels. die zich tegoed
deden aan alle bessensoorten die dan
overvloedig aanwezig zijn, maar dat is er
dit jaar zeker niet bij om deze
schoonheden te aanschouwen. Maar ook
de inheemse vogels en dieren die normaal
gesproken een wintervoorraad aanleggen
komen er nu bekaaid van af en de vraag
rest of velen hiervan de komende winter
niet de hongerdood zullen sterven. Op dit
moment proberen kraaien en kauwtjes zich
in leven te houden met het eten van de
kleine eikeltjes omdat hun normale
voedsel, regenwormen en emelten nu
onbereikbaar diep in de grond gekropen
zijn.
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Gaan we verder kijken in de velden rondom ons heen dan zien we dat nagenoeg alle mais
verdroogd is en geen kolven vormt en de kolven die wel gevormd zijn ontwikkelen zich
helemaal niet. En de aardappelen die normaal aaneengesloten groene vlakten vormen
vertonen nu enkele groene sprietjes die al bijna afgestorven zijn. Als die nog wat opbrengen
dan zullen het niet meer dan krielaardappeltjes zijn. Ook de weilanden hebben een totale
hooikleur en zijn helemaal verdroogd, de koeien staan allemaal binnen of moeten buiten met
kostbare producten bijgevoerd worden om het melkquotem en het vlees op de botten op peil
te houden, maar gras om te hooien groeit er ook niet en dus komt het voerprogramma voor de
winter ook onder vuur te liggen. Kortom een trieste bedoening voor veel natuur- en
vogelliefhebbers maar zeker ook voor hen die van deze natuur moeten leven in welke vorm
dan ook.

Want in de natur zoals op de laatste foto in de buurt van de Groote Heide in Venlo is voor
niemand enige eer te behalen taat staan voedsel te vinden voor lopende en vliegende
bezoekers.
Tekst en foto’s: Jeu Smeets.
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‘Droogte in de Ravenvennen’

foto: Henny Martens

‘Drooggevallen beek in het Exterveld’

foto: Henny Martens
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Week van het Landschap
In de acht dagen durende Week van het Landschap laten de Provinciale Landschappen het
grote publiek kennis maken met de natuur dicht bij huis.
Elke provincie in Nederland heeft zijn eigen Provinciaal Landschap. Deze natuurbeschermers
laten in deze week aan het publiek zien hoe mooi de natuur in Nederland is, en hoe zij
tezamen ruim achthonderd natuurterreinen met een totale oppervlakte van ongeveer 110.000
hectare beheren en onderhouden.
Het programma bestaat uit wandel- en fietstochten, excursies onder leiding van een
natuurgids, demonstraties van ambachten, tentoonstellingen, lezingen, streekmarkten en
natuuractiviteiten voor kinderen. De locaties wisselen ieder jaar.

Van 13 t/m 28 oktober vieren we in heel Nederland, voor jong en oud, de Week van het
Landschap. Laat je verrassen en ontdek de natuur dichtbij huis.
De provinciale Landschappen laten graag zien hoe mooi en divers die natuur is door excursies
te organiseren, wandel-, vaar- en fietstochten en themadagen zoals een paddenstoelendag,
kookworkshops, streekmarkt en nog veel meer.
Ga mee met de boswachter of ga er zelf op uit met een wandel- of fietsroute en ontdek de
onontdekte natuur dichtbij huis!
Vanaf 15 september vind je hier een overzicht van alle activiteiten per provincie.
http://www.weekvanhetlandschap.nl/
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Klein koolwitje wint tuinvlindertelling,
maar aanhoudende hitte zorgt voor extreem lage aantallen

Het klein koolwitje was de meest
gespotte vlinder tijdens de hittegolfeditie van het Grote Vlinderweekend.
Het groot koolwitje kwam op de
tweede plaats, gevolgd door de
atalanta.
Maar het opvallendst waren de erg lage
aantallen per tuin: voor veel soorten
bleek de vliegpiek al vroeger dan
normaal voorbij, en tegelijk zijn heel
wat nectarplanten uitgedroogd.
“De meeste vlinders kwamen dit jaar 2
tot 3 weken vroeger uit hun pop dan gemiddeld, en de levensduur van vlinders is bovendien
korter als ze dankzij zonnige omstandigheden lange dagen kunnen vliegen en weinig nectar
vinden”.

Koolwitjes boven, koninginnenpage kruipt uit het dal
Opvallend is het mooie resultaat van de koninginnenpage. De grootste dagvlindersoort van
ons land, met prachtig geelzwart gekleurde vleugels, werd geregeld in de tuinen gezien.
Maar liefst 38% van de tellers gaf aan dat ze deze vlinder eerder dit jaar al konden spotten in
hun tuin. Een teken van herstel na verschillende jaren van achteruitgang.

Foto;s : Henny Martens
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Vlinder Top 15
1. klein koolwitje 21.072x
2. groot koolwitje 11.094x
3. atalanta 7.781x
4. kleine vos 6.277x
5. klein geaderd witje 4.755x
6. buxusmot 4.258x
7. gamma-uil 4.022x
8. boomblauwtje 3.238x
9. bont zandoogje 2.689x
10. distelvlinder 2.580x
11. Muntvlinder 2.324x
12. dagpauwoog 1.878x
13. gehakkelde aurelia 1.648x
14. kolibrievlinder 1.633x
15. citroenvlinder 1.538x

Resultaten 2018
Totaal aantal vlinders: 82.622
Aantal vlindersoorten: 181
Totaal aantal tuinen: 3.320
Totaal aantal tellingen: 10.128
Gem aantal vlindersoorten per telling: 3,5
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Garden Safari
Onlangs werd deze Havik gespot in de achtertuin aan de Kapelstraat te Lomm

foto’s: Ben Bulters
https://www.bing.com/videos/search?q=havik&&view=detail&mid=CA584EC9A5119A9B9
BECCA584EC9A5119A9B9BEC&rvsmid=830699663E49C3B2EA89830699663E49C3B2E
A89&FORM=VDQVAP
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De Aarde zit middenin massa-uitsterving diersoorten
Foto: AFP

Er is op aarde een 'biologische vernietiging' gaande van diersoorten die groter is dan
gedacht. Wetenschappers denken dat er een massa-extinctie aan de gang is, zoals in de
prehistorie.
Wetenschappers hebben bedreigde en niet-bedreigde diersoorten onderzocht. Vele soorten
verliezen in razendsnel tempo leefgebied door menselijke overbevolking en overconsumptie.
Zo verloor bijna de helft van de zoogdieren op het land zo'n tachtig procent van hun
leefgebied in de afgelopen eeuw.
Uit het onderzoek, gepubliceerd in wetenschappelijk blad PNAS, blijkt dat een derde van de
soorten die leefgebied verliezen, niet als bedreigd wordt aangemerkt. De afgelopen decennia
is 50 procent van alle dieren verdwenen van aarde. De wetenschappers concluderen dat een
nieuwe massa-extinctie al verder gevorderd is dan gedacht.
6e uitstervingsgolf
Aan de hand van gevonden fossielen hebben wetenschappers kunnen bepalen dat in de
geologische geschiedenis vijf keer eerder een massa-extinctie van soorten heeft
plaatsgevonden. De grootste vond 251 miljoen jaar geleden plaats, bij de overgang van het
Perm naar het Trias. 95% van alle in zee levende soorten stierf toen uit.
De laatste massa-extinctie vond zo’n 65 miljoen jaar geleden plaats. Toen stierven binnen een
relatief zeer korte tijd plotseling alle dinosaurussen, rudisten (rifvormende weekdieren) en
ammonieten (inktvisachtigen) uit, die in de periode daarvoor het aardoppervlak en de zeeën
domineerden.
Somber
De wetenschappers zien de komende twintig jaar somber in: "Er zullen steeds krachtigere
aanvallen op de biodiversiteit plaatsvinden."
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Menselijke activiteiten zijn er de oorzaak van dat veel diersoorten op het randje staan van
uitsterven. Dat blijkt uit een analyse in het prestigieuze tijdschrift Nature. Maar liefst 41
procent van alle amfibieën op de planeet wordt bedreigd met uitsterven, terwijl 26 procent van
de zoogdiersoorten en 13 procent van de vogels hetzelfde lot is beschoren.
In veel gevallen bestaat de bedreiging door overbevissing en landbouw, zo luidt de conclusie.
Als de meest bedreigde soorten worden de noordelijke witte neushoorns genoemd, waarvan er
nog maar enkelen in het wild leven, en verder de Sumatraanse olifant, het Amoerluipaard en
de berggorilla. Maar ook soorten als de bonobo, de blauwvintonijn en de karetschildpad
maken moeilijke tijden door.
In alle gevallen wijst de beschuldigende vinger naar diverse menselijke activiteiten, aldus
Nature. De aanhoudende verspreiding van de landbouw betekent jaarlijks de vernietiging van
miljoenen hectaren leefgebied, waardoor diersoorten in gevaar komen. Ook dichter bij huis
vinden we bedreigingen, bijvoorbeeld door de introductie van invasieve soorten. Door het
gebrek aan vijanden kunnen die zich makkelijk verspreiden, vaak ten koste van inheemse
dier- en plantensoorten. En te water zijn het de voortdurende overbevissing en vervuiling die
het voortbestaan van dieren onder druk zetten. Door de vernietiging van marine ecosystemen
verdwijnen hun natuurlijke leefgebieden en voedselvoorziening.

“Habitatvernietiging, vervuiling en
overbevissing betekenen een directe dood van
veel wilde dieren en planten, of ze blijven sterk
verzwakt achter. Het probleem is ook nog eens
dat in de komende decennia de extra bedreiging
door klimaatsveranderingen duidelijk gaat
worden, waardoor zelfs de overwinnaars
uiteindelijk ten onder zullen gaan.”
"De mensheid zal uiteindelijk een hele hoge prijs moeten betalen voor het reduceren van het
enige leven dat we kennen in dit universum."
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