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Nieuwsbrief december 2014
Dit is (op de valreep) de derde nieuwsbrief in 2014 van de KNNV die bestemd is voor leden van
de KNNV en IVN.
In de nieuwsbrieven worden activiteiten aangekondigd alsmede leuke wetenswaardigheden of
vermeldenswaardige observaties. De activiteiten zullen ook via de website gepubliceerd
worden.
De nieuwsbrief verschijnt als daar aanleiding toe is. Mocht u iets bijzonders te melden hebben?
Laat het ons weten. Bijdragen (ze moeten wel passen binnen de doelstellingen van de KNNV;
de redactie behoudt zich het recht voor inzendingen te weigeren) kunnen naar mij (Willem-Jan
Hoeffnagel; w.j.a.hoeffnagel@hccnet.nl) gestuurd worden.
Activiteiten
Eindejaars Plantenjacht 2014 op Zondag 28 December 2014
FLORON (de landelijke organisatie die zich met plantenonderzoek bezighoudt) organiseert
voor het eerst een Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode, namelijk rond Oud
& Nieuw. Tussen 25 december en 4 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op
zoek naar bloeiende planten. Ze zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in
bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien.
Het is tot nu toe een bijzonder warm jaar. De kans is groot dat 2014 het warmste jaar wordt
in zeker drie eeuwen. Als het warme weer aanhoudt dan kunnen er in de decembermaand
nog allerlei bloeiende planten worden gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die
bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele
jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen mogelijk ook de
echte voorjaarsbloeiers al wat eerder te bloeien op een zonnig en beschut plekje. Er valt dus
ook in december, voor wie er oog
voor heeft, nog van alles bloeiend
waar te nemen.
Vanuit de KNNV zijn we van plan
hierop in te haken en wel komende
zondag 28 december. We verzamelen om 10 uur bij de Infoschuur
Gooi en het is de bedoeling om
dezelfde gebieden als bij de (zeer
succesvolle) 1000-soortendag te
gaan inventariseren. Het betreft dus
Zanderij Crailo, Franse Kampheide,
Gijzenveen, Cruysbergen en het
Laegieskamp.

In groepen zullen we per gebied gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in
bloei staan noteren. Het opschrijven van gebied en soort volstaat hierbij. Tuinplanten tellen
niet mee. Losse foto's en meldingen van bloeiende planten mogen ook. Er hoeven geen
aantallen genoteerd te worden.
Daarna komen we weer terug bij de Infoschuur om alle genoteerde planten te verzamelen.
Het is daarbij wel zaak het waarnemingsgebied te vermelden. De verzamelde gegevens
worden doorgegeven aan FLORON en uiteraard ook aan de beheersorganisaties van de
diverse terreinen nl. GNR en Natuurmonumenten.
Bijgevoegd aan deze Nieuwsbrief is een (vrij beperkte) zoekkaart van een aantal planten die
verwacht zouden kunnen worden.
Verzamelen: Zondag 28-12 om 10:00 uur bij de Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a,
Hilversum. Zelf koffie, thee, brood, etc. meenemen.
Jetse Jaarsma
Andere activiteiten (om niet te vergeten) de komende maand Januari:




Zondag 4 januari 2014: Nieuwjaarsbijeenkomst
Locatie: Restaurant Haven van Huizen, Havenstraat 81, Huizen, 11:00 uur.
Zondag 18 januari: Mossenexcursie in Gooilust o.l.v. Theo van Mens
Verzamelen: Zuidereinde, ’s Graveland (toegangsweg naar Gooilust), 10:00 uur.
Maandag 19 januari: Tropische Drijfzaden Gerhard C. Cadée
Locatie: Infoschuur Gooi, Naarderweg 103a, Hilversum, 19:45 uur.
Bijzondere Waarnemingen

Wat kom je tegen als je een broeihoop voor ringslangen opent?
Het is altijd weer spannend om zo half oktober
zo’n broeihoop om te werken. Hebben er
ringslangen overwinterd en er eieren in gelegd?
Nu was het antwoord op die vraag niet zo
verassend, aangezien er regelmatig ringslangen
(ook kleine) bij mij in de buurt worden
waargenomen en de broeihoop op het terrein van
mijn achterbuurman is gesitueerd. Bij het
wegscheppen van het materiaal vind je gras, blad,
takjes, stro en paardenmest (die heb je nodig om
voldoende warmte op te wekken die nodig is om
de eieren uit te broeden). Maar er werden
ook uitgekomen eieren gevonden. Na
verzamelen en tellen kwamen we op 264
uitgekomen eieren! Daarna is de broeihoop
weer in de juiste staat gebracht voor het
komende winterseizoen (wat nog lijkt te
moeten gaan beginnen als ik dit op 22
december schrijf).
Willem-Jan Hoeffnagel
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De dakgoot moet toch een keertje schoongemaakt worden!
Met een heel moerasbos naast je huis
en een grote eik er voor vallen er de
nodige bladeren in de dakgoot. Gezien
mijn (gebrek aan) enthousiasme voor
deze klus was het resultaat dat er
weinig water door de afvoerbuis werd
afgevoerd. Verreweg het meeste liep
over de rand van de dakgoot en
uiteraard (want daar was het laagste
punt) kwam het meeste water met
bakken [pal voor de voordeur naar
beneden. Dus samen met de
ringslangenbroeihoopbuurman toch
maar in actie gekomen. Nu hangt er al
meer dan acht jaar een bosuilkast aan de voorgevel die als enig resultaat een aantal
hoornaarnesten heeft opgeleverd, maar geen bosuilbroedgeval. Wat schetst de verbazing
dat toen de buurman tegen de kast stootte er plotseling een bosuil verscheen en wegvloog.
Nu maar hopen dat er zich een broedpaar gaat vestigen. Zou een leuke tuinvogel toevoeging
zijn.
Willem-Jan Hoeffnagel
Links voor meer informatie
Paddenstoelen in Natuurbeheer
Onlangs viel mijn oog op een artikel in de Levende Natuur over een tweedelig rapport met
als onderwerp “Paddenstoelen in het Natuurbeheer”. Met de opmerking dat daar eigenlijk erg
weinig aandacht voor is. Vandaar dat ik dit onze leden niet wil onthouden. De twee delen zijn
te vinden via www.natuurkennis.nl en dan zoeken op “paddenstoelen natuurbeheer”. De
rapporten zijn direct te vinden via: edepot.wur.nl/290767 en edepot.wur.nl/290766.
Willem-Jan Hoeffnagel
Jaarrond Tuintelling
Ik neem aan dat iedereen wel de regelmatig terugkerende tuintellingen van vlinders en vogels
kent. Leuke bezigheden om te doen vanuit de luie stoel. Maar er is tegenwoordig een nieuw
initiatief om dit uit breiden naar (bijna) alle diersoorten dus vogels, vlinders, maar ook andere
diergroepen.

Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan verbeteringen. Mensen die al geïnteresseerd zijn
kunnen zich opgeven als beta-tester. Dat betekent, het systeem gebruiken en eventueel
commentaar, suggesties etc. doorgeven aan de groep die het systeem ontwikkelt. Er wordt van
alles met de gegevens gedaan en je krijgt ook overzichten te zien wat je zelf hebt ingevoerd. Er
zijn op dit moment al 885 tellers verspreid over het hele land. Het is heel leuk om te doen en
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vraagt eigenlijk alleen maar om van de soorten die je in je tuin waarneemt het hoogste aantal te
noteren en 1 keer per week op een website in te voeren.
Opgeven kan op: http://beta.tuintelling.nl/beta/login
Willem-Jan Hoeffnagel

Voor de allerlaatste informatie is er onze website: www.knnv.nl/gooi !!!!
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