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Excursies
Komende tijd zijn er meer excursies gepland. Hier een overzicht van september. Voor
het volledige overzicht zie de Agenda in het Lokvogeltje en de Nieuwsflitsen.
Zaterdag 11 september, start op 13.00 uur Libellen in het Hulkensteinse bos.
Het Hulkesteinse Bos ligt in het vroegere stroomgebied van de rivier de Eem. Klei,
zand en veen in de ondergrond zorgen samen met de gevarieerde grondwaterstand
voor een rijke en afwisselende begroeiing. De Laakse Slenk, het prehistorische
riviertje is weer is open
gegraven, zodat het er in
de omgeving wat vochtiger
is. Nu er weer water tussen
de bomen door stroomt,
zijn er in het bos veel
libellensoorten bij
gekomen. Het is een plekje
geworden waar (helaas) de
watercrassula de lage
vegetatie sterk overheerst,
maar ook een plek waar
bijna alle pantserjuffers
Lestes sponsa of Gewone Pantserjuffer (foto Jan Marbus)
van Nederland voorkomen.
De tang-, zwervende,
tengere, gewone en houtpanserjuffer komen in het gebied voor. Pantserjuffers zijn
libellen met een metalic groen lichaam wat doet denken aan een metaal pantser. Het
zijn ook voornamelijk pionierssoorten, dus wie weet hoeveel jaar deze kans om veel
van deze soorten tegen te komen nog aanwezig is.
Neem een fototoestel mee want het verschil tussen al deze soorten is vrij subtiel.
Aan de hand van foto’s zijn ze dan goed te determineren. Ook voor leden van de
fotowerkgroep een mooie kans om hun macrolens of telelens te gebruiken. En het
halfopenlandschap leent ook wel voor andere foto’s.
Start op 13.00 uur op kantoor Landschapsbeheer, Botter 1403 Lelystad. Of om 14.00
uur zo’n 250 meter de Wielseweg, Zeewolde oprijden op de P-plaats aan de
linkerzijde. Opgeven bij Jeroen (voorzitter@lelystad.knnv.nl).
Vrijdag 24 september 14.00 uur Locatie SBB: Braakbalpluizen
In het kader van de 2021 soortenjaar worden vandaan braakballen geplozen. Welke
muizensoorten hebben de uilen gegeten en zien we ook verschil tussen kerkuil en
ransuil? Jeroen legt de verschillen uit tussen de verschillende braakballen en de
muizen die in de braakballen gevonden worden.
Verzamelen om 14.00 uur op het kantoor van SBB aan de Kitsweg Lelystad (dus niet
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het bezoekerscentrum, maar het gebouw ernaast). Opgeven bij Jeroen
(voorzitter@lelystad.knnv.nl)

De Heemtuin
Elke donderdagmorgen vanaf 9 uur zijn vrijwilligers actief in de heemtuin in het
Stadspark in Lelystad. Daarbij gaat het er vooral om een zo gevarieerd mogelijke
begroeiing te krijgen. Maar dat een rijke plantengroei een rijke dierenwereld oplevert
is iets wat ook een rol speelt. Heel blij zijn we dus met veel bloembezoekende
vlinders. Nu de blauwe knoop massaal bloeit is dat met zonnig weer een feestje.
Minstens zo verheugd zijn we met het vinden van rupsen. En op 26 augustus deden
we een bijzondere vondst: een olifantsrups. Het leek er op dat deze volgroeid was en

Een bijzondere vondst in de heemtuin: Een Olifantsrups. (Foto Aly van Bokhorst)
een plekje zocht om te verpoppen. De rups spint dan een cocon in de humuslaag. En
pas de volgende zomer verschijnt het imago.
Natuur en Milieufederatie Flevoland (NMF)
NMF roept Flevolanders op om met elkaar op te komen voor vergroening van onze
leefomgeving. In veel wijken in Flevoland is er sprake van alom bestrating en weinig
groen is dit herkenbaar. Dit is je kans om samen jouw buurt te vergroenen. Doe mee
met onze Challenge: ‘Vergroen samen je buurt’. Er zijn tal van mogelijkheden voor
een ‘natuurinclusieve’ wijk: groene daken, groene gevels, nestkasten voor vogels in
de muur, pluktuinen of vlinderstroken. Of kies voor meer bomen en struiken in de
tuinen. Samen met buurtgenoten kun je in jouw wijk veel doen. Wil je tips en
informatie over subsidies? Meld je dan aan voor de challenge via
www.ikdoemeejijook.nl. Na aanmelding krijg je een overzicht van tips en tricks, zoals
voorbeelden van andere wijken die in Flevoland al stappen hebben gezet.
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Verder Nieuws en reportages

VERSLAG PLANTENEXCURSIE (22 augustus 2021 Centrum Lelystad).
In tegenstelling tot de weersverwachting, die veel regen beloofde, stonden we om 10
uur met z’n drieën droog en hebben verder geen drup gevoeld. Binnen 5 minuten
was de excursie al geslaagd vanwege het vinden van tientallen exemplaren van
kransmuur. Alleen al rondlopend op de parkeerplaats van AH noteerden we 25
soorten wo. tomaat. Bij het rondkijken op het aangrenzende open terrein noteerden
we veel vlinderbloemigen zoals witte en citroengele honingklaver, witte en rode
klaver en rolklaver. De gele composieten en kruisbloemigen waren lastig op naam te
brengen. Na anderhalf uur telde onze scorelijst ruim 60 soorten. Extra mooi waren de
vondsten van sabelsprinkhaan en tijgerspin.
Soortenlijst
Paardenbloem
Citroengele honingklaver
Witte honingklaver
Haagwinde
Bosrank
Ridderzuring
Gewone berenklauw
Kweek
Speerdistel
Teunisbloem spec.
Bosbraam
Gulden roede
Reukloze kamille
Cichorei
Riet
Veldzuring
Smeerwortel
Hondsdraf
Tuinwolfsmelk
Zevenblad
Kleine leeuwentand

Smalle weegbree
Hopklaver
Madelief
Varkensgras
Zachte ooievaarsbek
Akkermelkdistel
Rode klaver
Brede weegbree
Straatgras
Canadese fijnstraal
Duizendblad
Liggend vetmuur
Wilde peen
Klein kruiskruid
Kropaar
Bijvoet
Herderstasje
Kransmuur
Hazenpootje
Tomaat
Luzerne
Robertskruid
St Jacobskruiskruid
Gewone melkdistel
Timoteegras
Ereprijs spec.
Gewone rolklaver
Klein hoefblad
Witte klaver
Hertshoornweegbree Zilverschoon
Gewone hoornbloem Heermoes
Aardbeiklaver
Perzikkruid
Gehoornde klaverzuring
Zandkool?
Kleine ooievaarsbek
Klein streepzaad
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ROUWMANTELS
Afgelopen weken blijkt zich een kleine invasie van Rouwmantels (Nymphalis antiopa)
voor te doen in ons land. In zuidelijk Zweden wordt de soort in opvallende aantallen
gesignaleerd. Een lange periode met stevige NO-wind levert zeker vondsten in
Nederland op. Inmiddels is de dagvlinder ook in Lelystad gemeld. Dat wordt dus goed
opletten op zonnige dagen bij bloeiende budleya’s bijvoorbeeld (een relatief grote
donkere vlinder met duidelijke witte randen langs de vleugels).
1000 SOORTENDAG MARKER WADDEN (MW)
Zaterdag 28
augustus ’21 was
het soortendag op
de Marker
Wadden. Met Ms
Waddenzee
werden zo’n 100
tellers en
speurders
overgezet om in
groepjes of
individueel het
hoofdeiland en
zuiderstrand te
doorkruisen om
Reuzenstern (Foto Jan Marbus)
zoveel mogelijk
soorten te scoren.
We troffen wel droog weer maar de wind was helaas te sterk om goed insecten te
kunnen bekijken. Een plantengroepje trof enkele nieuwe soorten voor de MW aan
o.a. Zandweegbree. Evengoed was er ruim gelegenheid om ook op vogels te letten.
De reuzensterns lieten zich mooi bekijken en zelfs IJseend vr is weer gezien. Voor de
totale waarnemingenlijst ga je naar waarneming.nl en kijk dan bij bioblitz.

Zandweegbree Markerwadden (foto Jan Marbus)

KNNV site
Na een lange pauze vanwege een vernieuwde opzet van de site en providerwisseling
is onze afdeling weer online. Er komt steeds meer vulling. Dus regelmatig even kijken
loont.
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Instagram KNNV Lelystad
Kijk ook eens op het Instagram account van KNNV Lelystad. Deel ook je eigen foto’s.
Maak anderen enthousiast voor de Flevolandse natuur (en KNNV). Om mee te doen:
Stuur een foto en een regel tekst naar reinhold@landschapsbeheer.net. Jeroen
verzorgt dan de plaatsing.
Niet Vergeten!!! Er is nog een flink aantal leden dat ondanks de lock-down nog geen
kans heeft gezien om de contributie/donatie voor 2021 te voldoen. Onze
penningmeester ziet uit naar uw betaling. Gegevens in het Lokvogeltje.

