NIEUWSBRIEF MAART 2020 VAN DE WERKGROEP
OTTERLO VAN IVN EDE

1.

Mededelingen

Activiteitenprogramma IVN Ede 2020 Het activiteitenprogramma voor 2020 is
meegestuurd met de laatste Groene Gids van 2019 en staat ook op website van IVN Ede:
http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede
Door de beperkende maatregelen ten gevolge van het Coronavirus zijn vele activiteiten
afgelast. Dit heeft het gevolg dat de door onze groep geplande vogelexcursies rondom Oud
Reemst en in het Deelerwoud ook niet doorgaan. De excursie op het Wekeromse Zand op
18 januari kon nog wel doorgaan en 30 personen hadden een mooie wandeling met een
klapekster die vlak voor de groep in een berk ging zitten.
➢ Kijk voor de laatste stand van zaken op bovengenoemde IVN-site
Ook de door ons voor 14 maart uitgeschreven bijeenkomst in de Roek te Otterlo over
vlinders op de Zanding kon geen doorgang vinden. Hier zoeken we t.z.t. een andere datum
voor.
Wat betreft de deelname aan de hieronder vermelde inventarisaties het volgende:
zowel voor de vogeltellingen als voor de vlindertellingen is het nu niet gewenst dat
meerdere mensen, samen met de reguliere teller, op stap gaan. Zodra de beperkende
maatregelen zijn opgeheven bent u van harte welkom weer aan deze telprojecten deel
te nemen.
2. Vogelwerkgroep (contactpersoon: Dick van Houwelingen).
Wintervogeltellingen december 2019
Ook dit jaar hebben we alle 5 gebieden op tijd
kunnen tellen voor de wintervogels (PTT). Vooral na
Kerstmis werkte het weer goed mee. Evenals vorig
jaar hadden we meerdere belangstellenden die
meeliepen op een aantal routes. Het aantal soorten
vogels op de routes varieerde tussen 20 en 27. Op
de route rondom het dorp Otterlo werden de meeste
soorten gezien Opvallend was de afwezigheid van
groepen foeragerende vinkensoorten in de
beukenlanen Op 2 routes werd de klapekster (zie
foto) gezien (Planken Wambuis en Wekeromse zand) .
.Broedvogeltellingen in 2020
Met Natuurmonumenten is afgesproken in 2020 de volgende gebieden te tellen:
➢ Deelerwoud: Kleine Heide met aangrenzende stukken terrein (4e keer sinds 2006 en
afgesproken met Beheereenheid Veluwezoom)
➢ Mosselse Zand ( 19e keer vanaf 2002 en afgesproken met Beheereenheid Zuid
Veluwe en IJsselvallei) )
➢ Laag Wolfheze ( 3e keer sinds 2012 en afgesproken met Beheereenheid Zuid Veluwe
en IJsselvallei).
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➢ Rustgebied grenzend aan Mosselse Zand in Planken Wambuis (1e keer en
afgesproken met Beheereenheid Zuid Veluwe en IJsselvallei) .
De tellingen zijn op 1 maart gestart. Een gebied wordt zo ongeveer om de 10-14 dagen
bezocht. Eind juni sluiten we de tellingen min of meer af.
.
MUS project: het 14e teljaar gaat in
De naam zou denken aan een project rondom (huis)mussen, maar dit staat voor Meetnet
Urbane Soorten (stadsvogels). In elk dorp of stadswijk zijn ca. 8-12 telpunten aangewezen.
In de periode 1 april tot 15 juli wordt per punt 3 x gedurende exact 5 min de zichtbare en
hoorbare vogels geteld.(2 x ochtendtelling en 1x avondtelling).
We gaan dit jaar voor de 14e keer deze telling uitvoeren. We fietsen naar de tien punten in
de dorpen Otterlo of Harskamp en noteren alle vogels.
Totale duur van zo’n ronde is ca. 1 ¾ uur.
De rondjes zijn zeer geschikt om voor het eerst kennis te maken met vogelzang. De eerste
ronde start in april (ochtendbezoek).
Vogelwaarnemingen in onze omgeving
➢ De voerakkertjes bij Oud Reemst hebben de afgelopen winter aardig wat vogels
aangetrokken. Er werden flinke groepen spreeuwen, holenduiven en vinken gezien
Ook de geelgorzen lieten zich daar regelmatig zien. In maart keerden de
veldleeuweriken terug. In totaal werden 28 soorten vogels in het winterseizoen op of
bij de akkertjes gezien.
➢ Een erg vroeg zingende heggenmus werd al op 23 december in de omgeving van de
Wije Werelt gehoord.
➢ Op 29 februari vlogen 3 kraanvogels boven
de Mosselseweg in Otterlo
➢ De eerste tjiftjaf werd op 11 maart gehoord en
de eerste boompieper op 28 maart.
➢ In de tuinen aan de Dorpsstraat werden de
gehele winter groepjes (tot max. 8 vogels)
geelgorzen op de voederplaatsen gezien (zie
foto DvH).
➢ Tijdens een actie van “Otterloschoon” werd
in januari een helaas dood vuurgoudhaantje
gevonden langs de Arnhemseweg
Heeft u een leuke waarneming? dan graag even een berichtje. Tel: 0318 591531 of
e-mail: dickvh@dds.nl
3. Vlinderwerkgroep (contactpersoon Toos van Ekeris)
Vanaf 1 april wordt de monitoringsroute dagvlinders op natuurgebied de Zanding en het
naast gelegen Paasvuurgraslandje weer gelopen. Gedurende 26 weken wordt dezelfde route
gelopen en worden de dagvlinders geteld. In het hele land wordt op dezelfde manier geteld
door honderden tellers op honderden monitoringsroutes. Zo ontstaat er een schat van
informatie m.b.t. de voor- of achteruitgang van dagvlinders. We genieten van het mooie
natuurgebied en van de vlinders en geven aandacht aan de aanwezige hommels en
nectarplanten..
Vinders op de akkers bij Oud Reemst
Ook dit jaar zullen we in de periode eind april-eind september regelmatig gaan kijken welke
dagvlinders op de akkertjes rondvliegen. Vorig jaar werden er 23 soorten waargenomen
waaronder 5 soorten die op de Rode Lijst staan!.
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Vlinderwaarnemingen
De eerste dagpauwogen en citroenvlinders zijn afgelopen week alweer gezien. Het zijn
soorten die als vlinder overwinteren.

4. Overige inventarisaties
Eekhoornnesten 2020 (contactpersoon Josephine Hendriks)
Het tellen van eekhoornnesten is tot nu toe altijd de opening van het telseizoen van onze
werkgroep geweest en hiervan maakten we altijd een meer publieksactiviteit.
Helaas bleek dat het aantal nesten in de onderzochte percelen de laatste jaren sterk
terugliep. Hierom zijn we (Josephine en Dick) begin maart eens gaan (voor)kijken of er nog
nesten te zien waren en het resultaat was teleurstellend Geen enkel nest meer te vinden.
Kennelijk zijn de percelen onaantrekkelijk geworden en zijn de eekhoorns verhuisd naar
andere stukken terrein. In ieder geval was hiermee een telling met een breder gezelschap
van de baan. We zullen de komende twee jaren in klein comité nog kijken of daar
verandering in komt (een z.g. nultelling is ook van belang om te weten) en bij een negatief
resultaat deze tellingen aldaar beëindigen. Dit resultaat is doorgegeven aan de Gemeente
Ede en de Zoogdiervereniging
U ziet het : er is voor elke liefhebber wel iets om aan deel te nemen, schroom niet en
ga gewoon een keertje met ons mee als het weer kan. U bent van harte uitgenodigd.
Groeten van:
Josephine Hendriks,
Dick van Houwelingen
Toos van Ekeris

tel: 06 11239420
tel: 0318 591531
tel 0318 592095

e-mail jephendriks@gmail.com
e-mail dickvh@dds.nl
e-mail:tvanekeris@upcmail.nl

Volgende nieuwsbrief: juni 2020
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