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Activiteiten in mei en juni 2021.
In de maanden maart en april zijn de meeste activiteiten afgelast als gevolg van de corona
restricties. We weten nu nog niet wat de coronamaatregelen zijn in de periode mei en juni en
moeten (helaas weer) een voorbehoud maken m.b.t. de activiteiten in deze periode.

Alle vermelde activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele
Corona restricties !
Neem contact op met de gids om te informeren of een activiteit doorgaat

Vogels kijken en herkennen – 2 (Een artikel van Martin Deguelle.)
In dit tweede artikel over vogels wil ik iets vertellen over de, naar ik aanneem, bekendste vogel en
wel de mus. De mus bestaat echter niet.
Wel bestaat de huismus, ringmus, heggenmus, grasmus, gestreepte grasmus, sperwergrasmus,
alpenheggenmus, roodmus en ga zomaar door.
Je ziet dus als je het over de mus hebt, moet je eerst duidelijk maken over welke mus heb ik het nu.
Zeker als je weet dat al deze mussen geen familie van elkaar zijn.
Omdat je de huis-, ring- en heggenmus het vaakst om ons huis aantreft zal ik hier wat over
vertellen.
Huismus
De huismus is de vaakst voorkomende mus. Het is een echte
“straatjongen”. Hij heeft een grijs petje en een witte zijkant aan
zijn kop. De man is duidelijk anders dan de vrouw. De grootte van
de zwarte bef (keel) van de huismus man geeft zijn belangrijkheid
aan. Hoe groter, hoe belangrijker. De man met de grootste bef is
ook de eerste keus bij de vrouwtjes.
Hij eet zaden maar zijn jongen krijgen insecten als voer.
De huismus gaat echter in aantal achteruit en staat op de
zogenaamde Rode Lijst. Dit is een lijst die ieder jaar opgesteld
wordt van de meest bedreigde vogels. Je ziet hem misschien wel veel maar het aantal is de laatste
jaren met 50% afgenomen. De belangrijkste reden hiervoor zouden zijn het verdwijnen van
nestgelegenheid. Vroeger nestelde de huismus onder de pannen op de daken.
Daar de mensen dit niet meer wilde ging men dit dicht maken zodat er minder nestgelegenheid
meer was en men zich dus moeilijker kan voortplanten.

Werkgroep natuurbeheer
1 mei en 5 juni
Bestuursvergadering
10 mei en 7 juni

Inloopavond.

De Konigsbeemd is in deze periode
geopend op 3, 17 en 31 mei en 14, 21 en 28
juni. Nadere invulling van deze avond in
overleg met de aanwezigen.

Ook het uitstrooien van het tafelkleed met broodkruimels buiten vindt steeds minder plaats. Dus
voedsel is ook een probleem. Zijn aantal is dan ook teruggelopen van 1-2 miljoen broedparen in
1975 tot 500.000 -1 miljoen broedparen nu.
De huismus is een jaarvogel en een broedvogel in Nederland. Dit wil zeggen dat hij in Nederland
broedt en het hele jaar hier voorkomt. Hij is ongeveer 15 cm lang. Hij legt 4-5 eieren en heeft 2-3
broedsels per jaar. De broedduur is 13-14 dagen. Het vrouwtje broedt hoofdzakelijk. Beide vogels
verzorgen de jongen die na ongeveer 17 dagen het nest verlaten.
Ringmus
De ringmus is ten opzichte van de huismus een “heer”. Hij is
niet zo brutaal en een stuk rustiger. Wel komen beide soorten
samen voor. Al ziet men hem vaker dan de huismus op velden
en akkers.
Ook ziet hij anders uit. Al lijkt hij veel op het mannetje van de
huismus. Hij heeft echter een bruine pet en een zwarte vlek in
zijn witte zijkant van zijn kop. Zijn naam heeft hij te danken
aan het wit “ringetje” om zijn nek. Zijn kin en keelvlek is
duidelijk kleiner dan bij de huismus. De man en de vrouw
zien er gelijk uit. Ook hun soort gaat achteruit en staat op de
Rode Lijst. In 1980 waren er nog 500.000 broedparen terwijl er nu nog maar 50.000 broedparen
zijn. De ringmus is tussen de 12,5 en 14 cm lang en is een holenbroeder. Ook hij komt het hele jaar
bij ons voor.
Heggenmus

De heggenmus is duidelijk anders dan de huis- en de ringmus en is
eigenlijk geen mus. Je ziet het al aan de snavel. De beide andere
soorten hebben een forse kegelsnavel om zaden te kraken en te eten
terwijl de heggenmus een dunne snavel heeft om insecten te
verorberen. In de winter overigens kan hij zijn maag zodanig
omvormen dat hij ook zaden kan eten.
Huis- en ringmus zijn ook vaak samen met meerdere exemplaren en
kletsen onderling wat af terwijl de heggenmus alleen actief is. Tevens
heeft de heggenmus iets weg van een muis. Hij schuift met schokjes
over de grond en onder struiken en heggen, daar zijn naam, op zoek naar insecten. Hij valt dus niet
op. In het voorjaar echter zoekt hij het echter hoger op en zingt hij uitbundig. Hoog in de top van
een struik of conifeer zingt hij zijn helder en uitbundig lied. Hij is één van de eerste zangers in de
tuinen in het voorjaar. Zijn zang is dan ook veel mooier dan van zijn beide naamgenoten.
Zijn nest bestaat uit een ragfijn en dun gevlochten mandje, goed weggestopt in een doornige heg.
Hierin legt hij blauwe of groene eieren. De man en de vrouw zien gelijk uit. De heggenmus is een
jaarvogel en is dus het hele jaar aanwezig. Het vrouwtje heeft meerdere mannetjes.
De mannetjes heggenmus doet voordat hij tot bevruchting van het vrouwtje overgaat echter iets
heel bijzonders. Hij verwijdert eerst het zaad van het vorige mannetje voordat hij het vrouwtje
bevrucht. De heggenmus is 14,5 cm lang. Hij legt 4-5 eieren en heeft per jaar twee tot drie
broedsels. Beide vogels bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. Deze komen tussen 11 en 15
dagen uit en kunnen na 16-20 dagen vliegen. Het nest verlaten ze iets eerder. Er zijn op het
ogenblik ongeveer 200.000 tot 250.000 broedparen.
Zo dit zijn de eerste drie vogels. De volgende keer meer.
Heb je echter vragen over vogels schroom dan niet om ze te stellen.
Martin Deguelle  06-54311709.

De “Woensdag wandelgroep”
Woensdag 12 en 26 mei en woensdag 16 en 30 juni.
Vertrek vanaf de Koningsbeemd om 10.00 uur
Hier zijn weer de datums voor onze wandelingen in maart en
april. Heeft U interesse, kom gewoon een keertje mee. Wilt U
wat meer informatie, neem gerust contact op met een van deze
dames.
Lenie Quadackers: 045-4040440 en Steffie Broekhuis : 06-22337350

Voorjaarswandeling Itteren.
Maandag 24 mei (2e pinksterdag), Kasteel Hoensbroek om 10:00 uur.
Laat u eens verrassen hoe mooi u kunt wandelen in Itteren!
Tijdens deze wandeling lopen we een stuk over graspaadjes op de
dijk langs de Maas. We volgen dit pad tot we aan de monding van
de Geul komen, die hier in het buurtschap Voulwames in de Maas
stroomt. We gaan nu door een struingebied, langs de diep
uitgesneden Geul, richting Kasteel Meersenhoven in Itteren. Na
een klein stukje langs het Julianakanaal en door het dorpje lopen
we om de Recreatievijver terug naar ons startpunt.
Info: Marrion Ernst  06-45288496 en Johan Quaedackers  06-2945776

IVN Hoensbroek doet NL Doet
Zaterdag 29 mei, Koningsbeemd om 10:00 uur
Ook IVN Hoensbroek organiseert activiteiten in het kader van
de nationale vrijwilligers dag NL Doet!
Wij gaan op deze zaterdag allerlei noodzakelijke karweitjes op
ons natuurterrein uitvoeren zoals schilderwerk en herstel van de
brug op het natuurleerpad. Helpende handen zijn deze dag
welkom ook voor lichte klusjes als verven of schoonmaken. We
verzamelen om 10.00 uur bij de Koningsbeemd en werken tot
halverwege de middag. Voor koffie en vlaai en een lekkere lunch
wordt uiteraard gezorgd.
Info bij Frolichs  045-8502605

Jaarvergadering.
Vrijdag 11 juni 2021 om 19:30 uur in de Koningsbeemd.
Wij nodigen alle leden van onze vereniging van harte uit voor de
jaarvergadering. Graag ontmoeten we u om mee te praten en mee te
denken over alle zaken, die onze vereniging aangaan.
In 2020 heeft, in verband met de corona restricties, geen
jaarvergadering plaatsgevonden. In de jaarvergadering 2021 zal
daarom, naast een blik in de toekomst, ook een toelichting worden
gegeven op beide voorgaande jaren. Wij hopen dat u die avond
aanwezig kunt zijn, Tot ziens op vrijdag 11 juni.

IVN-Slootjesdagen.
Zaterdag 12 juni, IVN gebouw “koningsbeemd”
Kruip, glibber, speur en ontdek alles over slootjes tijdens
de IVN Slootjesdagen!
Tijdens de landelijke Slootjesdagen begeleiden onze gidsen de
kinderen en volwassen die eens lekker willen vissen in de vijver op
ons natuurterrein en die willen ontdekken wat de natuur voor ons
allemaal in petto heeft.
Info: Peter Geurts  06-54952469

Midzomeravondwandeling.
Zondag 20 juni, Parkeerplaats Kasteel Hoensbroek om
19:00 uur .
Gewoon samen op pad voor een leuk ommetje.
Het is een avondwandeling dus we gaan niet al te ver, ongeveer 7 á
8 km. We lopen vanaf Ten Eschen onder andere langs de
Geleenbeek, de Cortenbachbeek en de Hoensbeek richting
Voerendaal. Vervolgens richting Weustenrade en dan langzaam
terug richting Ten Eschen.
Info: Lei Frolichs  045-8502605 en Johan Quaedackers 06-2945776

Gezellig samenzijn, ommetje en hartig hapje.
Zondag 27 juni, IVN gebouw Koningsbeemd om 14:00 uur
We beginnen met een lekker kopje koffie (of thee) met een stukje
vla. Daarna, als het weer het toelaat maken we een korte wandeling
over ons natuurterrein of om de bovenste Koumervijver. Bij
terugkomst gezellig bijpraten met elkaar en dan genieten van een
hartig hapje. De kosten zijn € 7,50 Heeft u interesse, dan graag
aanmelden voor 25 juni bij:
Info

Lenie Quadackers : 045-4040440
Steffie Broekhuis : 06-22337350

Om te noteren – Activiteiten in juli en augustus
Zondag 11 juli
Woensdag 14 en 28 juli
Zondag 25 juli
Zondag 8 augustus
Woensdag 11 en 25 augustus

: Dagwandeling in Belgie, van Fléron naar Jupille
: Woensdag wandelgroep
: Zomeravondwandeling
: Dagwandeling Duitsland, Simmenrath
: Woensdag wandelgroep
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