Nieuwsbrief maart 2021

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief gaan we in op wat we via onze Zoom bestuurstafel hebben besloten of te
melden. Met natuurlijk nieuws uit onze werkgroepen. Leuk voor de kinderen is een kijkje te
nemen in de meer dan 100+ natuuropdrachten.
Verder willen we speciaal onder jullie aandacht brengen welke leuke en interessante online
cursussen de IVN Natuuracademie in haar pakket heeft. Wij zijn er enthousiast over.

Heb jij ze gezien en gehoord: de kraanvogels? Lees er veel meer over.
Ken jij deze winterbloeiers al? Met dit prachtige weer zijn de eerste vlinders wakker geworden.
Welke ken jij? En ook de paddentrek is begonnen. Let jij goed op?

Van de bestuurstafel.

Persoonlijk bericht van Martien: Afscheid en toch geen afscheid

Mijn terugtreden als voorzitter komt voor velen niet als een verrassing vanwege de signalen die
bij jullie afgelopen jaar terecht kwamen. Het loopt in een mensenleven niet altijd zoals je graag
zou willen en soms moet je jouw levenspad ongewild een totale andere kant opsturen. Hierdoor
was ik genoodzaakt om steeds minder aandacht aan het bestuurswerk en aan IVN Maas en
Niers te geven.

Via de digitale Nieuwsbrief en een speciale bestuursvergadering heb ik de lovende woorden
van het huidige bestuur mogen ontvangen. Het bestuur heeft er echt op een leuke manier
aandacht aan gegeven. Daarvoor dank en enige bescheidenheid van mijn persoon uit vind ik
wel op zijn plaats. Ik vind dat wij samen IVN Maas en Niers gebracht hebben tot wat het nu is.
Mijn overtuiging is altijd geweest dat je samen sterk bent en je doelen kunt bereiken.
Lees het volledige bericht verder in de nieuwe Manie.

Vervolg enquête:
Alle leden die een vraag in de enquête hadden gesteld, hebben persoonlijk antwoord
ontvangen van de voorzitter.

Vervolg Licht en Gericht:
De verschillende verantwoordelijkheden, taken en rollen die de bestuursleden en de
coördinatoren van de werkgroepen hebben zijn nu handig omschreven in een helder overzicht.
Hierover meer in de volgende Manie.

Nieuws uit de werkgroepen
De Groentjes van IVN Maas en Niers hebben een eigen
Facebook pagina.
Nieuwsgierig? Meld je aan bij Myriam om lid van deze
groep te worden. Zij is als jeugd coördinator de beheerder
van deze FB groep.
Altijd leuk om te lezen, zoals nu 'We kunnen "onze"
ooievaars ook weer volgen.'

Wintergasten
Vroeger zei mijn vader: als je de ganzen hoort en ziet overtrekken richting het zuiden, wordt het
winter.
Is dat nog steeds zo? De laatste jaren zie je het hele jaar wel ganzen, ’s winters meer dan
zomers. Afgelopen maanden zag je grotere groepen ganzen foerageren op akkers en
weilanden. En dan niet alleen de grauwe ganzen, maar ook kolganzen , nijlganzen en andere
soorten.
Hier lopen ook geringde exemplaren bij, voorzien van ’n halsband en pootring. Zo ook de
laatste week van februari zag ik verschillende grauwe ganzen met ’n halsband langs de
Oordseweg in Ottersum.
Met ’n goede kijker of telescoop zijn de halsbanden goed af te lezen.
Bijvoorbeeld deze twee : de Grauwe gans LHJ en de SXJ.

Via de site www.Geese.org kun je de halsbanden melden en de historie inzien.
De LHJ is in 2014 geringd bij De Banen aan de Grensweg en de SXJ in 2019 geringd ook bij
de Banen . De LHJ is afgelopen jaren ook waargenomen in De Vilt en de Maasheggen in
Beugen en de Bemmelse polder. Het zou zo maar kunnen dat die het hele jaar in de buurt
blijven en niet zomers naar het noorden trekken.
’n andere wintergast maar dan een die veelal de winter in Zd.Europa of Afrika doorbrengt is
de ooievaar, hoewel ook een groot aantal ooievaars ’s winters hier blijft. Zo zag ik ook de
laatste week van februari ’n geringde ooievaar bij de Bruuk in Groesbeek. Ook deze ring was
goed af te lezen en volgens het ringnummer BLB M6915 is deze geringd in België. De BLB
staat voor ringcentrale België, Brussel. Zou deze ooievaar te ver doorgevlogen zijn achter ’n
Nederlands vrouwtje of mannetje aan? Dichtbij liep namelijk ’n ooievaar met een Nederlandse
ring.

Op www.Griel.nl kunnen alle metalen ringen worden gemeld die zijn gevonden of afgelezen
binnen Nederland. Zie of vindt je de komende tijd een geringde vogel? Probeer deze eens te
melden via deze site.

Jos Ballast
Vogelwerkgroep , IVN M&N

Op zoek naar...
Foto's van onze IVN leden die iets bijzonders hebben
gezien
Veel van onze leden zijn regelmatig buiten en genieten van de natuur. Daarbij zien zij vaak
bijzonderheden die leuk zijn om met elkaar te delen.

Heb je iets bijzonders gezien, zoals een mooi landschap, zonsondergang, bloem, zoogdier,
vogel of insect en er een foto van gemaakt?

Mail de foto naar info@ivn-maasenniers.nl.
Vermeld erbij wat, waar en wanneer je dit gezien hebt.

Wie weet wordt jouw foto opgenomen in onze nieuwsbrief, Manie en/of website.

100 + Natuuropdrachten
Het is onze missie om alle kinderen met natuur in contact
te brengen. Naast natuurdagen met kinderen, doen we ons
best om leerkrachten en ouders/grootouders te inspireren.

Op Natuurwijs vind je ruim 100 natuuropdrachten om zelf
met kinderen naar buiten te gaan, die je gratis kunt
downloaden.

Doe ook mee! Want natuur is overal, op het schoolplein, in
de tuin, in het park om de hoek. Het is leerzaam én leuk!

IVN Natuuracademie
Meer leren over de natuur vanuit je woonkamer, achtertuin, balkon of de trein?
We brengen met de landelijke IVN Natuuracademie online de natuur naar je toe.

Er is een divers aanbod met laagdrempelige e-learning. Je hoeft nog niet veel te weten over
natuur, hebt niet per sé een account nodig en een deel van het aanbod is gratis. Ben je na de
e-learning nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de natuur? Kijk dan verder bij
onze lezingen, cursussen of excursies. Onze experts laten je graag zien hoe interessant en
mooi de natuur is.

Lees meer over de IVN Natuuracademie

Voorjaarstrek Kraanvogels
Een aantal IVN-ers, waaronder Gert en Gerrie Verrijdt
hebben op 19 en 20 februari ruim 750 kraanvogels gehoord
en gezien boven de Duvelskuul, Afferden en Oud-Bergen.

Wil je lezen over de voorjaartrek en de kenmerken van de
kraanvogels. Bekijk ook de prachtige video.

Bron: Vogelbescherming

Winterbloeiers
In de winter ziet de natuur er doods uit, het is een
rustperiode. Toch zijn er in de winter planten die zich laten
zien, waaronder struiken die hun bloesems vertonen. De
vorst doet ze snel verschrompelen, maar met de zachte
winters die we meemaken, zijn de winterbloeiers wat meer
in de belangstelling gekomen. Het merendeel is afkomstig
uit het buitenland, maar hebben toch een plaats veroverd in
de Nederlandse tuinen. Ken jij ze al, de gaspeldoorn, de
winterhazelaar, albeliophyllum of de toverhazelaar?

Lees meer over winterbloeiers

De eerste vlinders worden wakker
Voor vlinders is de winter een lastige tijd. Maandenlang
zitten ze verborgen tussen de planten of zelfs in de grond.
Zo wachten eitjes, rupsen en poppen op de lente. Een paar
vlindersoorten houden als vlinder een winterslaap. Deze
vlinders worden bij de eerste voorjaarszon wakker.

Bron: de Vlinderstichting

Schone Rivieren
Op maandagochtend 8 maart hebben Haijo Leeuwis en Marian Vink in het kader van Schone Rivieren
een deel van de Maas nabij de loswal Gennep afgestruind. Het gaat om een strook van 25 meter breed
vanaf de oever, tot 100 meter lang. De 'opbrengst' van 269 stuks was behoorlijk, 2 vuilniszakken vol met
plastic, heel veel snoeppapiertjes, roerstaafjes, dopjes, flessen, piepschuim, glas en ander afval.

Medewerkers van Buitenwerk van de Gemeente Gennep kwamen toevallig met hun busje aan de loswal
de afvalbakken leegmaken. Het door ons verzamelde afval namen zij graag mee. We kregen zelfs
complimenten voor onze inzet namens Schone Rivieren. Hoe leuk is dat...

Wil jij ook riverienonderzoeker
worden?
Meld je dan aan.

De paddentrek
Ze komen weer uit hun winterslaap, van half februari tot april trekken padden en andere
amfibieën van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Dit verschijnsel staat
bekend als de paddentrek.
Het fenomeen paddentrek of amfibieëntrek doet zich voor zodra de nachttemperaturen een
waarde bereiken van minimaal 8°C. Tijdens milde, natte perioden kan het grootste deel van de
populatie in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken.
Padden en verkeer:
Normaliter, dus zonder de coronamaatregelen, wordt er door onze IVN afdeling maatregelen
getroffen om de paddentrek zo goed mogelijk te laten plaatsvinden. Om zoveel mogelijk
verkeersslachtoffers te beperken worden er dan paddenschermen geplaatst, waarbij de dieren
in emmers worden opgevangen om vervolgens veilig naar hun voortplantingsgebied te worden
gebracht. Ook het plaatsen van borden, om verkeersdeelnemers te attenderen op mogelijk
overstekende amfibieën behoort tot de maatregelen.
Het zou fijn zijn als verkeersbestuurders hier rekening mee houden en de snelheid even
aanpassen.
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