NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021 VAN DE WERKGROEP OTTERLO VAN IVN EDE

1. Mededelingen
Actualiteitenprogramma IVN Ede 2021. Het actualiteitenprogramma voor 2021 is meegestuurd met de laatste Groene Gids
van 2020 en staat ook op de website van IVN Ede. http://www.ivn.nl/afdeling/ivn-ede
Door de beperkende maatregelen van de Coronavirus zijn vele activiteiten afgelast. Kijk voor de laatste stand van zaken op
bovengenoemde IVN-site.
Begin januari 2021 heb wij een bericht ontvangen dat Dick van Houwelingen wegens gezondheidsredenen per direct stopte
met zijn activiteiten voor onze werkgroep. Wij wensen hem veel sterkte toe. Dick was een drijvende kracht voor onze
werkgroep. Onze werkgroep bedankt Dick voor zijn tomeloze inzet voor onze werkgroep
2. Vogelwerkgroep
Wintervogeltellingen
M.b.t. de stand van zaken van de wintervogeltellingen van december 2020 hebben wij geen gegevens ontvangen. Voor de
wintervogeltelling van december 2021 hebben wij nog geen vervanger voor Dick. Binnen IVN wordt er naar een oplossing
gezocht. Wij roepen eenieder die interesse heeft voor vogelinventarisaties, of vragen heeft, contact opnemen met Hans
Westendorp. Hij is de coördinator van de vogelwerkgroep van IVN Ede: j.g.westendorp@kpnmail.nl

Broedvogels Mosselse Zand
Deze broedvogeltelling vindt vanaf 2002 plaats. Wij zijn blij dat deze inventarisatie is overgenomen. En de prachtige reeksen
van Dick voortgezet kunnen blijven worden. In 2021 wordt deze telling voor 20 e keer voor Natuurmonumenten gedaan.
Broedvogels Laag-Wolfheze
Deze broedvogelinventarisatie werd in 2020 voor de 3e keer sinds 2012 geïnventariseerd. En er is iemand buiten de
werkgroep om gevonden die de inventarisaties wil overnemen.
MUS project
Voor deze stadsvogeltelling in Otterlo en Harskamp hebben wij nog geen vervanger voor Dick. MUS staat voor Meetnet
Urbane Soorten. In elk dorp of stadswijk zijn ca 8-12 telpunten aangewezen. In de periode van 1 april tot 15 juli wordt per
punt 3 x gedurende exact 5 min de zichtbare en hoorbare vogels geteld. Dit is 2x een ochtendtelling en 1x een avondtelling.
De telling zou in 2021 voor de 15e keer uitgevoerd worden als er vervanger komt. Op de fiets naar tien punten in de dorpen

Otterlo of Harskamp en alle vogels noteren. Totale duur van zo’n ronde is ca 1 ¾ uur. Wij roepen eenieder die interesse
heeft voor vogelinventarisaties, of vragen heeft, contact opnemen met Hans Westendorp. Hij is de coördinator van de
vogelwerkgroep van IVN Ede: j.g.westendorp@kpnmail.nl
Natuurwaarnemingen in onze omgeving:

-

Klapekster gezien in de Pollen Hogel Veluwe door Roel van Ekeris
Kleine Barmsijs 7 stuks gezien door Nely ten Brink
We horen de vogels langzamerhand weer zingen, ze bekijken de verschillende nestkastjes
Blauwe kiekendief gezien boven de putheide in het Planken Wambuis (Josephine)
Wie ziet de eerste vlinder van 2021 ?

Heeft u een leuke waarneming? Dan even graag een berichtje. Tel 0318-592095 of email toosvan17ekeris@outlook.com

3. Vlinderwerkgroep
Onze werkgroep gaat ook de activiteiten van Dick m.b.t. de dagvlinders voortzetten. Vanaf 1 april 2021 wordt de
monitoringsroute dagvlinders op natuurgebied de Zanding en het naast gelegen Paasvuurweilandje weer gelopen
(vijverlaan te Otterlo) Elke week in de periode 1 april tot 1 oktober. Het gebied is deels vastgelegd stuifzandgebied met
schrale gedeelten en struikheide. Het groepje dat de dagvlinders telt wordt steeds kleiner. We hebben dringend behoefte
aan mensen die ons helpen.
In de periode half april tot half september wordt er regelmatig gekeken welke dagvlinders er op de Noordelijke akkers van
Oud Reemst vliegen. De planning is 1x per maand. Het is een vlinderrijk afwisselend gebied. Er zijn ook leuke vogels te zien.
4. Overige inventarisaties
Deze publieksactiviteit van het inventariseren van de eekhoornnesten hebben we begin 2020 moeten laten vervallen. De
eekhoorns hebben het terrein verlaten. In 2021 gaan Josephine en Toos nog eenmaal kijken of we eekhoornnesten kunnen
vinden.
Het email adres voor zaken voor de nieuwsbrief is gewijzigd: toosvan17ekeris@outlook.com
Wij zoeken dringend nieuwe natuurliefhebbers die zich bij onze werkgroep willen aansluiten. Wij genieten van al het moois
wat de natuur ons biedt. En wij willen dat graag ook aan anderen mensen laten meebeleven. Otterlo biedt veel
natuurschoon. Kom het een keer met ons ervaren. Geheel vrijblijvend.
Groeten van:
Josephine Hendriks
Toos van Ekeris

tel 06 11239420
tel 0318-592095

Volgende nieuwsbrief verschijnt: medio mei 2021

e-mail jephendriks@gmail.com
e-mail tvanekeris17@kpnmail.nl

Indien u geen prijs meer stelt op de nieuwsbrief, laat het mij dan weten.

