NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2020 VAN DE WERKGROEP
OTTERLO VAN IVN EDE
1. Mededelingen en algemene waarnemingen
Activiteitenprogramma IVN Ede 2020
Door de beperkende maatregelen ten gevolge van het Coronavirus zijn vele activiteiten
afgelast. Na de aangekondigde versoepelingen gaat een aantal activiteiten weer van start.
Kijk voor de actuele stand van zaken op de
website van IVN Ede:
http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede
Algemene Ledenvergadering IVN Ede
Deze vindt plaats op dinsdag 29 september in Ede. Na het huishoudelijke gedeelte is er een
mooie fotopresentatie over dagvlinders en libellen. Zie de website van IVN Ede. In verband
met coronamaatregelen is opgave vooraf verplicht Dit kan via secretariaat@ivn-ede.nl
Diverse waarnemingen
Neushoornkever
Op de Feenstraweg werd een vrouwtje neushoornkever gespot (T. en R. van Ekeris) .
Zie foto links hieronder
Venglazenmaker
Bij de Deelense was werd deze zeldzame libel wanhopig spartelend in het water gezien. Na
het vangen van de libel bleek dat, waarschijnlijk bij het uitkomen, de vleugel beschadigd is
geraakt, waardoor de libel slecht kon vliegen. Zie foto (DickvH) rechts hieronder
De venglazenmaker komt overigens ook voor in 2 kleine plasjes in het Wekeromse Zand.

Zadelsprinkhaan
Diverse vrouwtjes en mannetjes van deze zeldzame sprinkhaan waren weer te zien (en voor
sommigen te horen) op de Zanding (zie foto links vrouwtje). De sprinkhaan komt in
Nederland alleen maar voor op de Zanding, op het Herikhuizerveld (Veluwezoom) en op de
Mulderskop (Malden). Naast deze soort werd op de Zanding ook nog in mooie aantallen van
de blauwvleugelsprinkhaan gezien evenals het zoemertje (foto rechts)
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2. Vogelwerkgroep (contactpersoon: Dick van Houwelingen).
.Broedvogeltellingen in 2020
De volgende tellingen zijn vanuit onze werkgroep voor Natuurmonumenten uitgevoerd,
afgerond en gerapporteerd aan SOVON en de terreineigenaar:
Broedvogels Mosselse Zand (19e keer vanaf 2002)
Er werden in dit gebied 37 soorten in 298
territoria vastgesteld. Het aantal soorten ligt
nagenoeg op het langjarige gemiddelde. Het
aantal territoria was duidelijk hoger in
vergelijking met de andere jaren. Mogelijk heeft
de zachte winter van het afgelopen jaar ook een
gunstige invloed gehad op de vogelstand.
De nachtzwaluw, boomleeuwerik en gekraagde
roodstaart zijn mooi stabiel, Met de geelgors
gaat het minder goed. Evenals vorig jaar nu
maar 1 broedpaartje.
De grote bonte specht bereikte met 17 territoria
een record en ook de bonte vliegenvanger had een heel goed jaar (9 territoria)
Broedvogels Rustgebied grenzend aan Mosselse Zand in Planken Wambuis (1e keer)
In dit 139 ha grote gebied zijn 38 soorten vogels gezien in totaal 322 territoria. De soorten
die gezien zijn allemaal ook aanwezig in het vrije gedeelte van het Mosselse zand (zie
hierboven). Opvallend is de mooie stand van de boomleeuwerik (20 territoria) en de zwarte
specht is met 3 territoria ook goed vertegenwoordigd. De telling van de nachtzwaluw is niet
optimaal geweest want door de aanwezigheid van een wolf is alleen vanaf de randen van het
gebied geteld. Dit vooral om de wolf niet te verstoren. Er werden 4 territoria vastgesteld,
maar in werkelijkheid zal dit aantal zeker hoger liggen. Ook hier is de geelgors met slechts 1
territorium aanwezig.
Broedvogels Laag Wolfheze ( 3e keer sinds 2012)
De telling van 3030 leverde een mooi resultaat op met 46 territoriale soorten. Dit is meer
dan in 2012 (36 soorten) en 2016 (42 soorten).Het aantal territoria was met 510 stuks ook
hoger dan in de vorige jaren.
In het terrein is van de roofvogels alleen de buizerd territoriaal (3 territoria). Leuk was de
aanwezigheid van bosuilen op 2 plaatsen (niet eerder gehoord of gezien daar).
Er zijn drie soorten spechten (grote- en kleine bonte specht en groene specht) in mooie
aantallen territoriaal aanwezig. De zwarte specht werd eenmaal aangetroffen (geen
territorium). De in Nederland oprukkende middelste bonte specht werd niet gezien of
gehoord.
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Opvallend is de terugval van de roodborsttapuit dit jaar. De oorzaak is onduidelijk. Landelijk
gezien gaat het goed met deze soort. .
In het terrein werden eind juni 4 zingende nachtzwaluwen gehoord. Deze soort lijkt toe te
nemen.
MUS project: het 14e teljaar afgerond
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).
In Otterlo werden tijdens de rondes in totaal 35 soorten gezien. In Harskamp was dit aantal
36. Leuk was de zingende braamsluiper midden in het dorp Otterlo. In Harskamp werden in
vergelijking met Otterlo veel meer gierzwaluwen gezien. Dit is een jaarlijks fenomeen.
Beide dorpen zijn vogelrijk. In de loop der jaren zijn in Otterlo 55 verschillende soorten
gezien, maar Harskamp “scoort” nog beter met 64 soorten.
Volgend jaar gaan we voor de 15e keer tellen. Mooi om dan eens de balans van 15 teljaren
op te maken.
Vogelwaarnemingen in onze omgeving
➢ Een draaihals broedde vlak langs het fietspad
in de Hoge Veluwe. Van de langsrijdende
fietsers en staande kijkers (fotografen) trokken
de beide oudervogels zich weinig aan. Ze
hadden het te druk met het voeren van de
jongen
➢ In de bijenstal in Otterlo hebben merels
hetzelfde nest dit jaar 3 x gebruikt en telkens
zijn er jongen uitgevlogen. Aan de daar met de
bijen werkende imkers waren ze geheel
gewend.
➢ In juli liet de slangenarend zich regelmatig zien
boven het Deelense veld in NPHV. Soms vloog
de vogel weg met een gevangen slang en deed
z’n naam dus eer aan.
➢ Op de Zanding is hebben tenminste 2 paartjes
nachtzwaluwen gebroed. Op 29 augustus
waren ze daar nog te horen, maar nu zijn ze
naar het zuiden vertrokken.
➢ 3 jonge grauwe klauwieren werden gezien in
het Deelense veld Park De Hoge Veluwe.
(foto DvH). Vorig jaar broedde deze soort ook
daar.
.
Heeft u een leuke waarneming? dan graag even
een berichtje. Tel: 0318 591531 of
e-mail: dickvh@dds.nl
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3. Vlinderwerkgroep (contactpersoon Toos van Ekeris)
Ook dit jaar wordt de monitoringsroute op de Zanding en het naastgelegen Graslandje
(paasvuurweilandje aan Onderlangs) bekeken. Nog enkele bezoeken en dan is het
vlinderteljaar 2020 afgesloten. Een voorlopige indicatie:
De monitoringsroute op de Zanding (lopen we vanaf 2000)
De heivlinder doet het slecht. De kommavlinder is dit jaar helemaal niet gezien op de route.
Zowel de heivlinder als de kommavlinder hebben veel last van de droogte van de laatste
paar jaar. De voorlopige conclusie is dat er dit jaar minder vlinders zijn gezien op de route
dan gemiddeld in de afgelopen 20 jaar.
De monitoringsroute op het Graslandje (lopen we vanaf 2003)
Voor het eerst in 18 jaar een oranjetipje op de route. Altijd leuk een nieuwe soort op de route.
Het kleine vuurvlindertje was veelvuldig aanwezig. Ongeveer de helft van de dagvlinders op
de route was een kleine vuurvlinder. Het is een vlinder die goed bestand is tegen droogte en
goed kan inspelen op veranderingen.
Ook het hooibeestje en het klein koolwitje waren goed vertegenwoordigd. De zeldzame
bruine vuurvlinder is dit jaar niet gezien.
In de volgende nieuwsbrief worden de definitieve cijfers vermeld.
Wil je meer weten? Bel gerust voor info. Toos van Ekeris 0318-592095.
Vinders op de akkers bij Oud Reemst
De vlindertellingen zijn per eind september beëindigd en de resultaten worden nu
uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief worden de gedetailleerde resultaten beschreven,
maar nu kan alvast vermeld worden dat we 22 verschillende soorten dagvlinders daar
hebben gezien, waaronder 5 soorten die op de Rode Lijst staan..
Vlinderwaarnemingen
•

Nelly ten Brink meldde dat de kleine parelmoervlinder afgelopen zomer een aantal
keren in haar tuin te zien was (zie foto links)

•

Op Oud Reemst werd de kommavlinder gezien en gefotografeerd (DickvH). Die is
tegenwoordig zeldzaam geworden op de Veluwe ten gevolge van de droge jaren. Zie
foto rechts

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: tvanekeris17@kpnmail.nl

Volgende nieuwsbrief: begin december 2020
Hierin ook de oproep om mee te doen met de wintervogeltellingen
tussen 15 december en 1 januari.
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