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KNNV-Nieuwsflits
Nieuwsbrief KNNV-Lelystad
Agenda: Bezig Zijn Met De Natuur……………………………………………..
Watervogeltelling 2022
In het weekend van zaterdag 15 januari 2022 is weer de (landelijke) Watervogeltelling. Heb jij je al opgegeven voor deze laagdrempelige manier om vogels te kijken
en te tellen? De “vaste” tellers zijn al per mail uitgenodigd, Zij tellen vaak een “eigen”
telgebied maar we kunnen altijd meer/nieuwe mensen gebruiken.
Maar het is ook een leuke activiteit voor iemand die wat meer van vogels wil weten
en samen met een ervaren teller op pad wil. Je leert er altijd veel van heb ik uit de
reacties gehoord en het is ook gewoon erg leuk! Dus doe (weer) mee dit jaar.
Op maandagavond 10 januari 20.00u geven Jeroen Reinhold en Berry van Elst een
digitale een lezing om de telling voor te bereiden. Het is een “verkorte cursus
watervogelherkenning” en ook wordt de aanpak van de telling besproken.
De afgelopen jaren telden we tussen 3400 en 4900 vogels. Exclusief meeuwen,
ganzen en aalscholvers waren dat er nog tussen de 2850 en 3850 vogels.
Inmiddels zitten we al aan de 39 waargenomen soorten. En elk jaar komt er wel weer
een soort bij. Het is ieder jaar weer een verrassing, sterk afhankelijk van de
weersomstandigheden. Alleszins aanleiding om weer mee te doen of om voor het
eerst eens met een ervaren vogelaar mee te lopen.

Paartje Grote zaagbekken, Botter , Lelystad

Geef je per omgaande op als je dat nog niet gedaan hebt op het mailadres:
vanelsten@ziggo.nl. Graag ook voor de lezing op maandag. Als je je voor de lezing
opgeeft krijg je per mail een link toegestuurd (Berry van Elst).
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Kwelstrook onderhoud zaterdag 8 januari
Zaterdag 8 januari start om 9.00u de werkochtend in de Kwelstrook Batavia.
Er zijn weer bomen omgezaagd, dus er
moeten weer takkenrillen worden gemaakt.
Het is de eerste keer in het nieuwe jaar, dus
traditiegetrouw is het ook weer een
nieuwjaarsbijeenkomst, met consumptie. En
daar komt nog iets bij, want de vernieuwde
brug moet worden ingewijd. Immers een
brug in de Kwelstrook, die zelfs de krant
haalt, dat moet iets bijzonders zijn, en
daaraan kunnen we dus niet zo maar
voorbijgaan. Vanwege de Corona perikelen
houden we wel zo veel mogelijk afstand,
neem je eigen koffiebeker mee, en als je
verkouden bent of je niet zo goed voelt, dan
vooral thuisblijven.
Verzamelen weer nabij de fietsbrug bij
Batavia-Stad (9.00u). Graag aanmelden
i.v.m. gereedschap en catering: Dick Luijendijk, dickluijendijk47@gmail.com

Wie doet mee met de MUS?
MUS: Meetnet Urbane Soorten, Telling stadsvogels
Over enkele maanden begint weer de MUS-telling. Het Meetnet Urbane Soorten
(MUS) volgt broedvogels van de stedelijke omgeving. Nederland verstedelijkt immers
in hoog tempo (16% van het oppervlak). Stedelijke omgeving omvat dorpen en
steden, maar ook haven- en industrie-gebieden. Het doel van de MUS-telling is
aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer algemene ‘stadsvogels’, in
aanvulling op de andere broedvogeltellingen (BMP). MUS kost weinig tijd maar levert
belangrijk cijfermateriaal op. Alle soorten worden geteld, maar in de praktijk gaat het
doorgaans om rond 35 soorten. De tellingen leveren populatietrends van alle vogels
in de steden in Nederland. Sinds deze tellingen weten we veel meer van de
ontwikkelingen van stadsvogels. Zo neemt het aantal huismussen landelijk sterk af,
maar nemen de grote bonte spechten in de stad toe.
De Online Workshop van SOVON geeft aan hoe de uitvoering van MUS verloopt.
Er worden drie tellingen uitgevoerd: vroeg in het voorjaar, de lente en begin zomer.
Elke telling duurt ongeveer anderhalf uur.
Twee maal tussen half uur vóór
zonsopgang en twee uren erna. Alle
vogels ter plaatse (zicht, gehoor) worden
geteld (zingend, foeragerend etc. ). Het
gemakkelijkst is gegevens invoeren via
Avimap. De locaties worden na inloggen
aangegeven per telgebied. Verdere
oriëntatie: Meetnet Urbane Soorten (MUS) |
Sovon.nl.

In Lelystad zijn een aantal telroutes –
combinaties van postcodegebiedenvacant waarvoor tellers worden gezocht.
O.a. het gebied waar ik een aantal jaren
vogels telde: Schoener-west,
Noordersluis, Galjoen, Jol. Helaas gaat
mijn gehoor dermate achteruit dat ik dat
nu beter niet meer kan doen. Dus als je
belangstelling hebt om dit gebeid over te
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nemen ben je van harte welkom: secretaris@lelystad.knnv.nl. Belangstellenden voor
andere gebieden geven zich op bij Jeroen Reinhold voorzitter_lelystad@lelystad.knnv.nl

Eindejaarsplantenjacht
Op de site van Floron is dit item gemakkelijk terug te vinden. Als je daar op klikt
verschijnt een kaart van Nederland met alle lokaties waar een uur lang naar
bloeiende planten gezocht is. Als je zo’n rondje aanklikt verschijnt de naam van de
deelnemer en de mogelijkheid om de soortenlijst te bekijken.
Op 1 januari is in het Ravelijn gezocht naar winterbloeiers. De oogst viel niet mee:
slechts 10 soorten. Misschien dat de kou van vlak voor Kerst toch voor enkele
soorten teveel was. Leuke bijvangst
waren 3 rozetten van bijenorchis op een
glad geschoren veldje achter het
ziekenhuis.
Soortenlijst: madeliefje, vogelmuur,
gewone hoorn-bloem, klein streepzaad,
straatgras, klein kruiskruid,
tuinwolfsmelk, canadese fijnstraal,
reukloze kamille, scherpe boterbloem.
Omdat het weer gunstig was is op 2
januari nog een telling uitgevoerd, maar
nu in een heel ander biotoop: de
Houtribsluizen. Dat leverde 13 soorten
op: duizendblad, rode klaver, madelief,
klein kruiskruid, canadese fijnstraal,
reukeloze kamille, gewone hoornbloem,
gewone ereprijs, paardenbloem,
scherpe boterbloem, duinkruiskruid,
gewone melkdistel, straatgras.
Zoals aangekondigd zou op
nieuwjaarsdag aan botanisch
stoepkrijten gedaan worden. Het weer
was prima dus dat kon mooi gebeuren. In een klein uur zijn 15 soorten benoemd bij
het station en de parkeerplaats van AH. Opvallend dat de tussenliggende bebouwing
te schoon was om duidelijke soorten aan te wijzen. Verheugend dat bij het station de
muurleeuwenbek nog stond en ook een mooie plek met kleine leeuwenbek weer
naast de oranje kiosk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De KNNV is natuurlijk geen politieke organisatie. Wel worden zaken waar we in
geïnteresseerd zijn bepaald door regionale (Flevoland) en lokale (Gemeentelijke)
politieke besluitvorming. Ter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen geven
de gezamenlijke Milieufederaties in Nederland een pamflet uit waarin belangrijke
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beslispunten m.b.t. natuur in onze leefomgeving op een rij worden gezet.
Tips: zo verduurzaam je de gemeenteraadsverkiezingen (milieufederatie.nl), De NMF
Flevoland zet de zaken op een rij de gemeenten in onze regio betreffen:
https://nmfflevoland.nl/wp-content/uploads/sites/19/2017/07/10-punten-voor-uwverkiezingsprogramma.pdf.

Lezing Trekvogels op YOUTUBE
De lezing van Jan Marbus over Vogeltrek is terug te kijken op YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=iAewQRXkQqA Jan legt allerlei facetten van de
vogeltrek gedurende deze lezing uit.

Alle fotoos van planten; Jan Marbus

Botanische dag/Florondag in digitale uitvoering.
Wie op 12 december jl. niet kon kijken of anderszins die presentaties gemist heeft,
krijgt een herkansing: op de site van Floron kun je het You Tube kanaal activeren.
Daarin verschijnen tal van lezingen, workshops en paneldiscussies met een botanisch
thema. Heel leuk voor een koude winteravond.

Excursies
Komende tijd zijn er meer excursies gepland die zoals bovenstaande aangeeft best
wat meer belangstelling mogen ondervinden. Let op de Agenda in het Lokvogeltje en
de Nieuwsflitsen.
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.
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 doen:
Stuur een foto en een regel tekst naar reinhold@landschapsbeheer.net. Jeroen
verzorgt dan de plaatsing.

