Programma voor de maanden mei en juni
Kijk altijd voordat u wilt deelnemen aan een activiteit op
onze website www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree voor
de meest actuele informatie!!
Zo. 1 mei

Excursie van de plantenwerkgroep naar het Aalsbeekgebied.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de
Geldmaat in Baarlo. Zie artikel in het krantje. Benzinegeld €
2,00 p.p.

Zo. 29 mei

Excursie naar het Bovensbos en Muskesven. We vertrekken
om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.
Zie artikel in het krantje. Benzinegeld € 2,00 p.p.

Zo. 5 juni

Excursie van de plantenwerkgroep naar de Castenrayse
Vennen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de
Geldmaat in Baarlo. Zie artikel in het krantje.
Benzinegeld € 3,00 p.p.

Zo. 12 juni

Excursie door het Elmpter Swalmbruch. We vertrekken om
8.30 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo. Zie
artikel in het krantje. Neem uw identiteitsbewijs en uw
verrekijker mee! Benzinegeld € 3,00 p.p.

Nu corona gelukkig wat onder controle is, gaan we weer zoals gebruikelijk
carpoolen. Helaas is de bezineprijs ondertussen fors gestegen. Daarom is
het bezinegeld dat per persoon aan de chauffeur waarbij u in de auto zit,
wordt gegeven, ook gestegen. We hopen op uw begrip!!

Website:
e-mail adres:

www.facebook.com/ivnbaarlomaasbree
www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree
IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com

Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen
met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons
krantje met info en het programma.
Bestuur:
Piet Mölling
Els van Knippenberg
Wil Holtackers
Anne-Mieke van Deynen

077-3547179
077-4772315
077-4771957
077-3820904

Ós Greun Blaedje
Mei 2022

Klaverblad IVN

Excursie IVN Baarlo-Maasbree naar de Aalsbeek

Om projecten in Venlo en omgeving te kunnen uitbreiden met steun van de
Gemeente Venlo is het dagelijks bestuur van het klaverblad IVN Groot
Venlo, bestaande uit IVN de Steilrand, IVN Baarlo-Maasbree, IVN de
Maasdorpen en IVN Maasduinen enige tijd geleden om de tafel gaan zitten.
We hebben een vruchtbaar overleg gehad om samen te gaan werken daar
waar onze gebieden elkaar kruisen. Om zo elkaar te helpen en waar mogelijk
te versterken.
Mocht er nieuws over deze samenwerking zijn, dan kunt u dat in ons
ledenblaadje lezen.

Op zondag 1 mei gaan we met de plantenwerkgroep naar de Aalsbeek. Deze
beek ontspringt bij de steilrand ter hoogte van Belfeld en stroomt dan via de
Tegelse Holtmühle, door Nabben in de Maas, een eindje stroomopwaarts
van het veer in Steyl.
Het zou op zich wel de moeite waard zijn
om de hele beek eens te volgen, maar
tijdens deze excursie gaat het vooral om
het stuk tussen de Smitty Farm en de
Verlengde Rietweg. Daar is met de hulp
van veel vrijwilligers, een stukje natuur
gecreëerd waar de das, reeën, salamanders,
hagedissen, boomkikkers en misschien
zelfs de gladde slang zich thuis kunnen
voelen. Vrijwilligers kappen regelmatig
het teveel aan houtopslag en leggen
daarmee schuilplaatsen aan voor allerlei
kleine dieren, zoals vogels en insecten.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf
de Markt in Baarlo.

IVN Baarlo-Maasbree in actie bij basisschool De Omnibus
Op donderdag 14 april is het vernieuwde schoolplein van basisschool De
Omnibus in Baarlo officieel in gebruik genomen.
Als onderdeel van het project Gebied Kwistbeek heeft de basisschool samen
met Waterschap Limburg, Antea Groep en de gemeente Peel en Maas een
plan gemaakt om het schoolplein opnieuw in te richten. Leidraad in het plan
vormde de wens om het plein beter bestand te maken tegen overtollig water
en daarbij het thema water meer zichtbaar te maken voor de kinderen.
Het regenwater is afgekoppeld van het riool en is er een wadi aangelegd om
het regenwater op te vangen.
Ook zijn er waterspeeltoestellen geplaatst en is er
een verlaging aangebracht in
het onderhoudspad langs de
Kwistbeek, zodat kinderen
het leven in de beek kunnen
bekijken.
Namens IVN
Baarlo-Maasbree waren
Evert en Els die dag
aanwezig om alle kinderen
van de Omnibus bewust te
maken van de voordelen van
een groen schoolplein en een
groene omgeving.
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Met de plantenwerkgroep naar de Castenrayse Vennen
Op zondag 5 juni gaan we met de plantenwerkgroep naar de Castenrayse
Vennen.
Ten zuidwesten van het dorpje Castenray liggen de Castenrayse Vennen en
het Castenrayse broek. De bewoners van Castenray gebruiken deze namen
liever niet, maar zeggen De Pès.
De vennen van enkele hectaren groot liggen in een 70 ha groot bosrijk
gebied in een breed komvormig dal van de Lollebeek. Het gebied bestaat
tegenwoordig voornamelijk uit broekbos en voor een klein deel uit grasland.
Bijzondere planten in de Castenrayse vennen zijn de Slangenwortel,
Wateraardbei, Waterviolier en Koningsvaren. Wie goed zoekt, vindt er zelfs
een Bolletjesvaren. Ook staat er Schildereprijs, Klimopwaterranonkel,
Zwarte zegge en Veldrus. Een wandeling door de Castenrayse vennen is een
ware belevenis. Zelden wordt de wandelaar zo overrompeld door de
jungleachtige natuur als hier in dit broekbos.
We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.
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Vogelexcursie Vlakbroek, zondag 10 april
Rond half negen arriveert onze gids van vandaag Jan Beurskens bij de
afgesproken plek van samenkomst in Baarlo. Het is nog enigszins frisjes,
maar gelukkig schijnt de zon al volop.
We rijden richting Koningslust en gaan uiteindelijk met een groepje van acht
personen op pad.
Het dal van de Everlose Beek is het ‘thuis’ voor veel vogelsoorten en
kleurrijke vlinders. In dit dal, een stukje ten zuiden van Koningslust, ligt
natuurgebied het Vlakbroek. Het stond vroeger in open verbinding met de
Maas en het is vandaag de dag nog steeds een vrij nat gebied. Dat verklaart
ook de naam: ‘vlak’ = uitgestrekt en ‘broek’ = moerasgebied.
Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en de gemeente Peel en Maas
en is ongeveer 35 ha. groot. Met man en macht werd in de twintigste eeuw
gewerkt aan het ontginnen van het Vlakbroek. De natuur bleek echter
hardnekkig. De landbouwgrond bleek nooit echt waardevol. Uiteindelijk
werd besloten het gebied terug te geven aan de natuur.
Jarenlange bemesting had het gebied erg voedselrijk gemaakt zodat er
voornamelijk algemeen voorkomende planten groeiden. De omstandigheden
zijn hier echter uitzonderlijk genoeg voor een diversiteit aan bijzondere
plantensoorten. Het Vlakbroek kent weinig invloeden van buitenaf en
profiteert van kwelwater uit hoger gelegen gebieden.
In 2008 werd de bovenste, voedselrijke grondlaag in het gebied afgegraven
en het waterpeil werd omhoog gebracht. De natuur heeft definitief
gewonnen. De mens geeft hier de ruimte aan een unieke biodiversiteit. Met
een bijzondere plantengroei die geschikt is voor uitzonderlijke insecten,
vogels en zoogdieren.
Bij de vijver horen we Spreeuwen (Sproanen), Koolmees, (Boek)vink en
Merel en er zwemmen Grauwe ganzen met kleintjes in de beek. De zon
weerspiegelt in het water; het is een mooi gezicht.
Even later hebben we zicht op een van de vele vochtige weilanden en zien
we twee hazen die aan het stoeien zijn. Op de achtergrond horen we de roep
van de Fazant, ook de klaterende klanken van de Zwartkop klinken vanuit de
verte. Een Buizerd zweeft hoog in de lucht. Even later vliegt een Blauwe
reiger over en posteert zich in een boom om naar ons groepje vreemde vogels
te kijken.
In de weilanden zitten een tiental Kieviten, we genieten van hun prachtige
baltsvluchten. Wat is het toch zonde dat deze vogel is verdwenen van de
akkers en weilanden bij ons in de buurt.
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We zien de Houtduif, Holenduif en horen de Roodborst en de Turkse tortel.
Er staat een torenvalkenkast en de Torenvalk zit in een boom in de buurt.
Wat verderop in het waterrijke gedeelte zitten Wilde eend, Grauwe gans,
Wintertaling en Meerkoet. We kunnen er geen genoeg van krijgen om te
turen naar deze vogels.
Even later horen we de Waterral, het lijkt op het geluid van een
speenvarken.
Ook de Rietgors maakt zijn opwachting en tot ons genoegen zien we ook de
Roodborsttapuit en langs het pad in de begroeiing zit de Blauwborst.
Langs de rand van een akker zien we de Geelgors in een Wilg zitten, ook
vliegen er enkele Kneutjes (door onze gids Heivink genoemd) over.
In de verte horen we de klanken van de Zanglijster, ook de vinkenslag is al
volop te horen.
We lopen een stuk langs de Everlose beek en zien hoe prachtig de
Pinksterbloem in bloei staat. Ook vallen de vele beversporen ons op; we
zien beverglijbanen, wissels en knaagsporen.
Er vliegt een Oranjetipje voorbij en even later zit er eentje zijn lijfje op te
warmen op het bloemetje van de Pinksterbloem.
We genieten met volle teugen!

In de verte horen we de roep van de Groene specht, er vliegen enkele
Gaaien over. Ook de roffel van de Grote bonte specht en zelfs van de
Zwarte specht klinkt in de verte.
Ook zien we een Grote zilverreiger en het Winterkoninkje doet volop zijn
best met zijn ‘rollende r’.
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Op de takken van enkele afgestorven bomen zitten twee Aalscholvers hun
verenkleed te drogen. In een broekbosje horen we Boomklever en
Boomkruiper. In de verte vliegt een Sperwer. We lopen langs pas geknotte
wilgen en zien het nest van een Zwarte kraai. Op een akker zien we Witte
kwikstaart en Graspieper.
De natuur blijft ons boeien en langzaam komen we weer bij de eerste huizen
aan waar de Huismussen ons begroeten, ook horen we hier Spreeuwen en
Vink, Koolmees en Pimpelmees.

De meest gehoorde vogel deze ochtend is de Tjiftjaf, tijdens onze excursie
hoorden we hem overal. Rond kwart voor twaalf zijn we weer terug bij de
kerk en hebben we in totaal ongeveer 40 soorten op naam gebracht deze
ochtend!!
Een woord van dank aan onze gids Jan Beurskens die zijn kennis vanmorgen
met ons wilde delen. Wie weet tot een volgende keer!
Els
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Jan Beurskens is vogelringer bij het Vogeltrekstation.
De database van Vogeltrekstation bevat miljoenen ring- en
terugmeldgegevens van Nederlandse vogels. De terugmeldingen komen uit
de hele wereld. Het Vogeltrekstation regelt de dagelijkse gang van zaken
rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek,
beleid en bescherming. Per jaar worden er in Nederland zo'n 300.000 vogels
geringd door ruim 500 ervaren ringers. Voordat de vogels een ring om
kunnen krijgen moeten ze eerst worden gevangen. Het vangen gebeurt voor
90% met behulp van zogenaamde mistnetten. De ringen die gebruikt
worden, worden uitsluitend verkocht door het Vogeltrekstation. Aan iedere
ringer die bewezen heeft voldoende kennis en kunde te bezitten, wordt een
machtiging verstrekt door het Vogeltrekstation.
Hier volgen enkele websites met informatie.
www.griel.nl gevonden of afgelezen ringen melden;
www.vogeltrekstation.nl kleurringen doorgeven;
www.vogeltrekatlas.nl kaarten waar onze vogels naar toe vliegen en waar ze
vandaan komen.
www.trektellen.nl onder het hoofdstuk ringvangsten kun je per land en
ringplek kijken welke vogels zijn gevangen/geringd
www.dwhc.nl dode vogel melden (vogel in de ijskast leggen, niet in de
diepvries) van te voren telefonisch contact opnemen om te vragen of ze de
gevonden vogel willen onderzoeken.
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De ooievaars van het Dubbroek

Verslag excursie Bomenroute Kessel.

Bij de oude hallenboerderij in het Dubbroek is sinds een aantal maanden een
broedpaal voor ooievaars geplaatst. Een tijdje later was er al interesse voor
dit nest en het lijkt erop dat zich hier een paartje heeft genesteld.
Het is een toeristische attractie van formaat, dus als u in de buurt bent: neem
ook eens een kijkje!!

Bij gelegenheid van het Bomenfestival Limburg werden in Peel en Maas
diverse bomenroutes samengesteld. In 2021 hebben we met het IVN BaarloMaasbree de route Baarlo gefietst. Dit Jaar fietsten we de route Kessel. Op
enkele plaatsen zijn we iets van de route afgeweken vanwege slechte weg.
We startten met 6 enthousiaste fietsers onder een bewolkte hemel die
gelukkig geen nattigheid losliet. De eerste stopplaats was bij de 200 jaar
oude Tamme kastanjes bij Stal Hendrix en via Op den Bosch naar het stalen
kapelletje op het kruispunt van zandwegen. Vandaar naar de Rode Beuk bij
Boerderij Boers op de Donk in Kessel. Van hier uit terug naar de
Napoleonsbaan naar de oudste boom (een Tamme kastanje) van Kessel bij
boerderij van de Beuken. Waarschijnlijk 270 jaar oud. De beschadigingen
van een botsing met een vrachtauto in 2007 is nog duidelijk te zien.
Verder op de fiets via Honderd Morgen, Keizersbaan naar het
Afwateringskanaal. Hier was een losplaats van turf uit de Peel. De turf werd
overgeladen van de platte schuiten op paard en wagen en zo in de regio
verspreid. De route ging verder over Neers grondgebied naar de
Mussenberg, waar we konden genieten van een prachtig uitzicht over de
Maas. Op de Haagweg stopten we bij een 200 jaar oude Eik die bestond uit
wel 5 dikke stammen die uit een 200 jaar oude stronk zijn opgeslagen. Op
het eind van de Haagweg staat een Beatrixboom: een Linde die bij de
geboorte van prinses Beatrix is geplant.

(foto’s: Suzanne)

Excursie naar het Bovensbos en Muskesven.
Op zondag 29 mei gaan we op pad met onze gids Wim Maassen in het
Bovensbos en Muskesven.
Het Bovensbos en Muskesven vormen samen een onderdeel van het
uitgestrekte Bosgebied: De Heldense Bossen. Het gebied kenmerkt zich door
een afwisseling van dennenbossen en kleinschalig akkerland. Aan de randen
liggen op het lagere gedeelte enkele vennen, en dwars door het gebied ziet
men nog de restanten van de oude landweer. Dit was een opgeworpen aarden
wal beplant met doornige struiken om rondtrekkende roversbendes tegen te
houden.
Ook lag er de terechtstellingsplaats op de Staakberg. Midden in dit gebied
ligt de hoeve Bovensbos. Deze heeft in de oorlog nog een rol gespeeld in het
verzet.

In Kessel staan diverse mooie bomen langs de Baarskampweg, maar wij
fietsten door tot de Hagelkruisboom langs de Onderste Weg, een gehavende
Linde, waarschijnlijk geplaatst omstreeks 1850 ter vervanging van twee
oudere exemplaren. We reden terug naar Baarlo via de Haagbeuken bij
kasteeltje Oyen.
Het was een prachtige tocht. Er zijn ook nog bomentochten uitgezet voor
Maasbree, Helden en Meyel. Allemaal te vinden in de app: IVN Routes.
Frans.

We vertrekken om 9.00 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.
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Verslag diersporenexcursie
Op zondagochtend 13 maart staan 10 belangstellenden klaar voor een zoektocht naar
diersporen in de bossen en het buitengebied rond Baarlo.
We vertrekken stipt om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de voetbalvelden en
lopen na 50 meter rechtsaf de veldweg in.
Op een zandheuvel zien we twee ingangen van het hol van een veldmuis. De
veldmuis behoort tot de woelmuizen. Woelmuizen kun je herkennen aan hun
gedrongen lichaamsbouw en een stompe kop met kleine ogen en oren, met een staart
die korter is dan het lichaam. Ze lijken qua model op een kroketje. De veldmuis
komt voor in open gebieden met akkers, graslanden, wegbermen, slootkanten en
boomgaarden. Veldmuizen zijn ‘s nachts en in de schemering actief en overdag iets
minder.
De veldmuis eet voornamelijk plantaardig voedsel zoals groene delen van grassen en
kruiden. Daarnaast eet hij zaden, graankorrels, wortels, knollen, vruchten, bladeren,
mos, klaver en koolzaad. Soms eet hij ook spinnen of wormen. De veldmuis sleept
voedsel naar zijn hol om een voorraad aan te leggen. Het diertje houdt geen
winterslaap, in de winter eet hij van de aangelegde voedselvoorraden.
Nadat we net voor een bankje linksaf zijn geslagen, zien we duidelijk het verschil
tussen het hol van de veldmuis en de bosmuis. Want het hol van een bosmuis herken
je aan de uitgegraven aarde die in een waaiervormig stortbergje voor de ingang ligt.
De bosmuis behoort tot de ware muizen en kenmerkt zich door grote ogen en oren,
een puntige snuit en een staart die vrijwel gelijk is aan de kop-romplengte. De
bosmuis komt in Nederland algemeen voor, zowel in bossen als op open terreinen,
zolang er maar voldoende dekking is zoals lage begroeiing of verspreid liggende
stenen. De bosmuis is een nachtdier en is zeer actief. Het diertje houdt geen
winterslaap, maar is bij nat of koud weer minder actief. De bosmuis heeft een
gevarieerd dieet, hij eet voornamelijk zaden van grassen en onkruiden, maar ook
bessen, noten, wortels en paddenstoelen. Soms eet hij ook spinnen, slakken, kevers,
rupsen en poppen van vlinders.
We lopen verder over het bospad en al meteen zien we een vers veegspoor van een
reebok. Tussen oktober en januari wordt het gewei afgeworpen en in de winter
ontwikkelt zich een nieuw gewei. Tussen maart en juni vegen de mannetjes de
basthuid van hun nieuwe gewei en dan zijn deze veegsporen te zien zijn aan twijgjes
van bomen.
De fluweelachtige basthuid zit tijdens de groei als een huid om het gewei en
transporteert voedingsstoffen en geeft bescherming. Ook wrijft de reebok in het
voorjaar met zijn gewei langs bomen en struiken om ze van zijn geur te voorzien en
zijn gebied af te bakenen. Aan de basis van het gewei zitten namelijk een aantal
geurklieren. Het ree leeft in bosachtige streken met open plekken en aangrenzende
velden, maar ook in heidevelden en akkerbouwgebieden. Het ree is een
cultuurvolger en past zich gemakkelijk in het cultuurlandschap aan. Voorwaarde is
dat er voldoende voedsel, dekking en rust aanwezig is.
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Reeën hebben een voorkeur voor het overgangsgebied van loofbos naar open terrein,
om er dekking te zoeken, te rusten en te herkauwen.
Een mannetje heet bok, een vrouwtje geit, een jong een reekalf en een groep een
sprong. Het ree is het enige hoefdier met kiemrust. Dit wil zeggen dat de ongeboren
vrucht zich pas later ontwikkelt waardoor de draagtijd verlengd is. Het ree heeft in
de zomer een zandgele tot roodbruine vacht, die in de herfst verkleurt tot grijsbruin.
De keel is lichter van kleur en het achterwerk is witgeel wat in de winter het
duidelijkst zichtbaar is.
Deze vlek wordt spiegel genoemd en door het ontbreken van een staart bij reeën is
deze zeer opvallend. Kalveren hebben donkere en lichte vlekken op hun vacht. De
neus is zwart en de kin wit. Reeën hebben grote donkere ogen en grote oren. Reeën
leven in het voorjaar en zomer (met uitzondering van de geit en haar jongen) min of
meer solitair. De rest van het jaar leven ze in groepjes. Ze rusten en herkauwen
overdag in de dekking. Ze zoeken verspreid over de dag naar voedsel, maar vooral
in de schemer zijn ze actief. Reeën zijn herkauwers en eten kruiden, grassen,
scheuten, bladeren en knoppen van bomen en struiken. Maar ook bessen,
landbouwgewassen, twijgen, eikels, beukennootjes en paddenstoelen.
Het ree heeft geen staart, maar aan de karakteristieke witte haren rond de anus van
het ree, ook wel spiegel genoemd herkennen we het geslacht.
Er is een duidelijk verschil tussen de
spiegel van een geit en de spiegel van
een bok. De geit heeft een schortje, een
haarbosje onder aan de spiegel, dat bij
de reebok ontbreekt. Daardoor lijkt de
spiegel van de reegeit hartvormig en de
spiegel van de reebok niervormig (ook
wel boonvormig). De reebok is ook te
herkennen aan het haarbosje aan zijn
geslachtsdeel onder de buik, we
noemen dit het penseel. In geval van
Links de reebok, rechts de reegeit
onraad wordt de spiegel groter en kan
(foto: Stichting Kenniscentrum Reeën)
het reekalf de moeder, zeker in het
donker, goed volgen.
Over de hele lengte van het bospad tot aan de weg Litjeshei zien we veegsporen van
reeën.
Ook zijn er snuitputjes en dassenlatrines te zien, zelfs eentje met uitwerpselen.
De das is een alleseter die ongeveer 65 tot 80 cm lang wordt en gemiddeld een
gewicht bereikt van ongeveer 15 kg. Aan het begin van de winter zijn dassen nog
wat zwaarder. De das behoort tot de familie der marterachtigen. Het dier heeft
stevige tenen met lange, gekromde nagels waarmee het zijn woonburchten uitgraaft
en zijn voedsel zoekt.
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De das is een nachtdier dat in de schemering zijn burcht verlaat en dan op zoek gaat
naar eten. Het is een dier dat in familiegroepen een burcht bewoont in een territorium
waarvan het oppervlakte afhankelijk is van het voedselaanbod.
De burcht is een uitgebreid zelf gegraven holenstelsel dat in de loop van vele
generaties kan uitgroeien tot een uitgebreid enorm ondergronds gangenstelsel.
Helaas heeft het de afgelopen twee weken niet geregend en zo vinden we geen
dassenprenten, wel zijn er andere stille getuigen van hun aanwezigheid: de
dassenwissels, snuitputjes, latrine putjes, en plukjes haar aan het prikkeldraad.
Op het zandpad zien we afdrukken van een ree, verderop langs de bosrand sporen
van konijnen. Konijnen en hazen behoren niet tot de knaagdieren, maar tot de
haasachtigen, een aparte diergroep. Haasachtigen hebben, als echte planteneters,
grote platte kiezen. Verder hebben ze relatief grote achterpoten, lange oren, grote
ogen en terugtrekbare huidflapjes voor de neusgaten. Vaak eten konijnen een deel
van hun keutels op om nog niet verteerd voedsel er alsnog uit te kunnen halen. Vaak
knabbelen ze overdag in hun hol op deze zachte uitwerpselen die nog rijk zijn aan
vitaminen en eiwitten. Na een tweede verteringsronden deponeren ze donkere,
stevige keutels bovengronds. Keutels van konijnen vind je meestal in hoopjes bij
elkaar.
Aan het prikkeldraad zien we haartjes zitten van een das, ze voelen ietwat stug aan.
We gaan linksaf een bospaadje in; hier zijn we echt in het domein van das en ree.
Een stuk verderop vinden we afgeknaagde kegels van de zwarte den; het werk van de
eekhoorn. De gewone- of rode eekhoorn is de enige eekhoornsoort die van nature in
Nederland leeft.
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Eekhoorns zijn vooral in de vroege ochtend en namiddag actief. Voedsel zoeken ze in
bomen en op de grond. Ze kunnen goed springen en klimmen en bewegen zeer
behendig tussen bomen en takken. Hoewel ze in de winter minder actief zijn, kennen
eekhoorns geen winterslaap. Bij regen, storm, ijzel of wanneer er een dik pak sneeuw
ligt, blijft de eekhoorn in zijn nest.
Met name in de herfst eten ze extra veel om een vetreserve aan te leggen en leggen ze
voedselvoorraden aan om de wintermaanden door te komen. Eekhoorns verstoppen
voedsel in de grond maar ook in boomholtes, doordat eekhoorns echter niet alle
voedsel terugvinden, dragen ze bij aan de verspreiding van boomzaden in het bos.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit boomzaden zoals eikels, noten en kegels van
naaldbomen. Ook eten ze als aanvulling daarop knoppen, bladeren, bessen, schors,
paddenstoelen, rupsen, vogeleieren en jonge vogels.
Aan het einde van het bos zien we honderden dennenappels die op een vreemde
manier zijn opengehakt. Er is op korte afstand geen den te vinden, maar het is de
specht die in de eik een spechtensmidse heeft gemaakt. De specht is net als de
eekhoorn verzot op de zaadjes die tussen de schubben zitten. Ze bevatten ook nog
eens veel voedingsstoffen.
Het is al lekker warm op het zandpad en het zonnetje komt tevoorschijn. Er zijn
enkele vlindertjes te zien die als imago de winter hebben doorgebracht.
We zien de verse kegels van de Zeeden, er staat hier een fantastisch exemplaar met
een prachtige gegroefde schors die uitgebreid wordt bewonderd.
We lopen terug over de weg Litjeshei en staan even stil bij een mierenhoop van de
rode bosmier. De zon schijnt op de mierenhoop en er is al veel activiteit waar te
nemen.
Halverwege november gaan rode bosmieren ondergronds en in winterrust. Tot de
eerste weken van maart blijven hun nesten er verlaten bijliggen. De overwinteraars
zitten op ca 1 tot 2 meter diepte en zijn door de kou volledig verstard. Ze zijn een
makkelijke prooi voor de groene specht die met zijn puntige, sterke snavel zo’n nest
makkelijk tot een meter diep omspit en met zijn lange tong de mieren haastig oplikt.
Toch komt er elk voorjaar weer leven in de brouwerij bij de mieren. De overlevers
benutten de eerste zonnestralen om energie op te doen en zodra de zon enige kracht
krijgt, zie je de dorre hopen veranderen in een glanzende, krioelende massa. Het zijn
de werksters die boven komen om warmte op te nemen en eenmaal opgewarmd het
nest weer ingaan om de warmte af te geven aan koningin en broed. Die
warmtewisselaar kan dagen aanhouden totdat de temperatuur in het nest is opgelopen
tot 27 à 30 graden. Het mechanisme van het gehele volk draait nu weer soepel en de
zomertaak van voedsel halen en voortplanting kan van start.
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Het credo in de gehele natuur: “Eten en gegeten worden”, en bij de bosmieren komt
daar nog een strijdkreet bij: “Gij zult oorlog voeren”. Die strijd wordt gevoerd met de
legers van buurnesten. Allereerst is de oorlog een concurrentiestrijd om extern
voedsel, maar de oorlogen dienen ook puur als kannibalisme. De gedode soortgenoot
uit een ander nest wordt als voedselbuit het eigen nest binnengesleept en daar door
gespecialiseerde werksters leeggegeten. Op hun beurt geven die het eiwitrijke voedsel
weer door aan koningin en larven. Eten vergaren is de belangrijkste activiteit in een
mierenleven. Het zijn deels echte carnivoren die eiwitafhankelijk zijn. Tijdens de
dagelijkse strooptochten van de volken wordt de gehele bosbodem afgestruind op de
aanwezigheid van andere bodemdieren. Wormen, torren, spinnen, haften, luizen, alles
is eetbaar.
De mieren hebben zeker grote invloed op de kwantiteit van het totale insectenleven.
Maar los van de eiwitprooien boren de mieren nog een andere bron van voedsel aan
waarbij minder agressiviteit nodig is. Ze melken bladluizen. Door met voelsprieten
en voorpoten het achterlijf van bladluizen te kietelen, scheiden deze een kleverige
substantie uit die honingdauw wordt genoemd. Dat doen de luizen ook zonder de
stimulans van de mieren en dan zorgt die honingdauw voor verwelking van de plant.
Nu mieren dit koolhydraatrijke vocht meenemen als voedsel blijft de plant langer
gezond. In dit geval is er dus sprake van een symbiotische samenwerking. Maar het is
wel een vorm van wrede slavernij, want zodra de luis geen honingdauw produceert,
neemt de mier een hap en doodt de luis. In het voorjaar brengen de herder-werksters
hun bladluizen naar bomen waar ze kunnen smullen van heerlijke plantensappen, in
het najaar gaan de bladluizen mee naar het mierennest om te overwinteren.
Bosmieren leven betrekkelijk lang, maar lang niet allemaal even lang. Als de
werksters niet sneuvelen in de strijd met de buurmieren dan kunnen ze twee tot vier
jaar oud worden. Koninginnen kunnen een leeftijd van 15 jaar bereiken, maar dat
geldt dan alleen voor de moederkoningin. De jonge koninginnen die uitvliegen om
een eigen volk te starten, lopen grote risico’s om tijdens hun bruidsvlucht door vogels
opgegeten te worden. Hebben ze het geluk om, bevrucht en al, weer op de grond te
landen om een nieuw nest te stichten, dan vallen ze vaak ten prooi aan predatie door
de eigen soort. Bij sommige rode bosmiersoorten treffen we vaak meerdere
koninginnen per nest. Mannetjes leven het kortst van allemaal. Ze zijn alleen geschikt
voor de bevruchting en worden na de bruidsvlucht nutteloos. Ze leven hooguit enkele
weken.
Bosmieren leven in gigantische mierenhopen met binnenin een ingenieus
gangenstelsel. Meestal vind je zo’n koepel aan de rand van een dennenbos of in een
licht loofbos, waar genoeg zonlicht valt om de hoop warm te houden.
De doorsnee mierenhoop – met enkele honderdduizenden mieren – is 40 cm hoog. In
één kolonie leven meerdere koninginnen, die hun leven wijden aan het leggen van
eitjes. Daaruit komen werksters, die het hol verzorgen en beschermen, de larven
opvoeden en de bladluizen hoeden. In het voorjaar legt de koningin speciale eitjes,
waaruit gevleugelde ‘prinsessen’ en mannetjesmieren komen. Die verlaten allemaal
tegelijk het nest en gaan op zoek naar een partner.
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De mannetjes sterven meteen na het paren, de bevruchte koninginnen kunnen nu
voor de rest van hun leven eitjes leggen.
De aanwezigheid van bosmieren is een indicator voor een gezond bos. De bosmieren
zijn erg belangrijk in het bos-ecosysteem, omdat ze insectenplagen helpen
voorkomen. Maar door hun ligging nabij bosranden zijn de nesten erg kwetsbaar.
We lopen verder en bekijken nog de schedeltjes van reeën die onze gids heeft
meegenomen. Het zijn de schedeltjes van dieren die verkeersslachtoffer zijn
geworden.

We zien aan de kaak met tanden dat het herkauwers zijn met in de onderkaak acht
snijtanden en twaalf kiezen en in de bovenkaak twaalf kiezen. In de bovenkaak
ontbreken de snijtanden, er zit wel een harde slijmvliesrand. Hierdoor kan het
voedsel niet glad worden afgebeten, maar wordt het afgescheurd. Bij vraat aan
takken en twijgen is daarom geen ‘afgesneden’ vraatbeeld te zien, zoals bij hazen en
konijnen, maar een rafelige rand. Het ree is een ‘knabbelaar’: het dier eet bramen,
bessen, twijgen, scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen en ook kruiden,
grassen, bladeren, noten, paddenstoelen en granen. ‘s Zomers voedt het ree zich
bovendien met jonge bladeren en in de herfst met eikels. Het ree is vrij selectief en
eet enkel de meest voedzame delen van een plant.
Als laatste zien we een gedeelte van een afgeworpen gewei van een mannetje. Met
mooie rozen, groeven en parels.
Dan lopen we terug naar de parkeerplaats en rond 11.30 uur komt er een einde aan
deze prachtige ochtend vol leuke ontdekkingen en interessante natuurweetjes!
Een woord van dank aan Jo en Miny voor alle uitleg en de hulp bij de voorbereiding
van deze interessante excursie!
Els
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Grote vos gezien aan de rand van het Raayerbos!
In het vorige krantje had ik uitleg gegeven over de vier soorten vlinders die als imago
overwinteren. Het betrof de gehakkelde aurelia, de citroenvlinder, de dagpauwoog en de
kleine vos.
Ik ben echter erg blij om te kunnen melden dat er nog een vijfde en zelfs zesde soort als
overwinteraar tevoorschijn komt in onze omgeving.
Op maandag 14 maart zag ik deze prachtige Grote vos. De vlinder was zich aan het
opwarmen op het zandweggetje aan de rand van het Raayerbos in de buurt van het skelet
van het kapelletje. Het verschil is duidelijk als je weet waarop je moet letten. De grote
vos is, naast groter, ook wat lichter oranje dan de kleine. Bovendien is de
stippentekening kenmerkend. De Grote vos is te herkennen aan het atoomteken op de
vleugel. We zien vier zwarte stippen, terwijl de Kleine vos slechts drie zwarte stippen
heeft. Enkele dagen later zaten er twee Dagpauwogen voor het raam van de garage, ze
hebben hier blijkbaar een mooie overwinteringsplek gevonden.
Tijdens de landelijke opruimdag Nederland Schoon op 19 maart was ik in de
Romeinenweerd. Daar zag ik de Atalanta, dit is eigenlijk een trekvlinder, maar door de
zachte winter is deze vlinder in onze omgeving gebleven en heeft hij hier als vlinder op
een beschut plekje overwinterd.
Verder zag ik langs de Maas ook een Kleine vos, deze vlinder is in onze omgeving
zeldzaam aan het worden. Zijn leefgebied schuift langzaam richting het noorden op.
Els

Aankondiging Elmpter Swalmbruch.
Op zondag 12 juni gaan we samen met natuurgids Maan Litjens op pad in het Elmpter
Swalmbruch.
Zo’n 100 jaar geleden stroomde hier de Swalm nog door een moerassig beekdal, dat zich
van de bron tot aan de monding in de Maas uitstrekte. Het oorspronkelijke
beekdallandschap bestond uit plassen, poelen, uitgestrekte rietvelden, kleine vennen,
wilgen en gagelmoerassen en elzenbroekbossen. Delen van dit gevarieerde landschap
zijn als leefgebied voor zeldzame en bedreigde dieren en planten behouden gebleven en
deels opnieuw ingericht. De Swalm heeft een totale lengte van circa 43 km en ontspringt
in Tüschenbroich ten zuidwesten van Wegberg.
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De Nederlandse Swalm heeft een meanderend karakter. Ook in de Duitse
bovenloop bevinden zich sterk meanderende stukken, het middengedeelte is echter
grotendeels gekanaliseerd. Als gevolg van het, voor Nederlandse begrippen, grote
verval, is de stroomsnelheid vrij hoog, vergelijkbaar met dat van de Geul in ZuidLimburg. Ter hoogte van het Elmpter Schwalmbruch doorsnijdt de Swalm het
hoogterras van de Maas. Op de hoogste delen van het gebied komt droge tot
vochtige heide voor met veel jeneverbessen. In de moerassige laagten vinden we
veenmos en Gagelstruwelen. In dit gebied komt het wilde zwijn en het ree voor,
maar ook bevers en otters leven hier. Het beschermd natuurgebied Elmpter
Schwalmbruch is een van de rijkste en belangrijkste gebieden voor libellen,
amfibieën en reptielen langs de Nederlands-Duitse grens en het staat bekend als
een vogelrijk gebied.
We vertrekken om 8.30 uur vanaf de P-plaats bij de Geldmaat in Baarlo.
De excursie start om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de visverkoop aan de
Wanderparkplatz Kamerickshof aan de L373 Swalmenerstrasse 2 in Brüggen.
Neem a.u.b. uw identiteitsbewijs mee, want we zijn in Duitsland.

MUS- telling
MUS staat voor “Meetnet Urbane Soorten” en volgt de broedvogelstand van de
stedelijke omgeving. Het gaat in totaal om drie tellingen die in het voorjaar
plaatsvinden.
Dit stadsvogelmeetnet is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en
Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van
broedvogels in bebouwde gebieden in beeld te brengen. Het is een laagdrempelige
telling geschikt voor ervaren en minder ervaren tellers. Op Eerste Paasdag, 17 april
heb ik de eerste MUS-telling van dit jaar gedaan. In en rond Baarlo heb ik 12
telpunten bezocht.
De wekker gaat om 5.30 uur, ik kijk naar buiten en zie dat de maan nog volop
schijnt.
Om 6.00 uur ga ik de deur uit en vertrek naar mijn eerst telpunt in de buurt van
Hummeren.
Om 6.09 een half uur voordat de zon opkomt (6.39 uur) ga ik aan de slag.
De lucht is mooi blauw van kleur; het belooft een prachtige dag te worden. Na
precies vijf minuutjes zit mijn allereerste telpunt erop. Het is een kakafonie van
geluiden rond deze tijd van de dag. Alle vogels doen hun best om bij het aanbreken
van de dag hun territorium te bewaken.
Ik vervolg mijn tocht en kom uiteindelijk bij het laatste telpunt aan de Legioenweg
bij Kasteel De Berckt in Baarlo. Hier sluit ik om 8.30 uur mijn eerste MUStelronde af.
Enkele soorten die ik vanmorgen gehoord/gezien heb: Koekoek, Witte kwikstaart,
Groene specht, Putter en natuurlijk de meest algemene soorten zoals de Merel,
Vink, Koolmees, Pimpelmees. Het waren in totaal 28 soorten. Els
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