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VAN DE BESTUURSTAFEL
De vakantieperiode kenmerkt zich als een periode van een pas op
de plaats; toch zijn wij doorgegaan met onze activiteiten. Er was
een avondexcursie naar Voulwammes, een excursie stroomgebied
Watervalderbeek, een avondwandeling, waarbij o.a. talrijke
vuurvliegjes te zien waren en een avondexcursie met een
muskusrattenvanger van het Waterschap. Bij al deze activiteiten
waren gemiddeld 30 deelnemers aanwezig.
Men vond al de genoemde activiteiten zeer geslaagd. Helaas, door het
extreme warme weer,kon de geplande excursie met de valkenier geen
doorgang vinden. De vogels konden daardoor niet getraind worden,
maar u houdt dit nog tegoed van ons.
Met de valkenier zal een nieuwe afspraak gemaakt worden. In plaats
daarvan werd die avond een film van de Keizerpinguïns vertoond. Een
schitterende film die op humoristische wijze van commentaar werd
voorzien door Urbanus.
De vakantieperiode zit er
grotendeels weer op.
Waarschijnlijk heeft u weer
genoten van veel rust en
natuur. Deel ons in uw
natuurervaringen, laat het
ons horen en/of zien op 6
september a.s. U kunt ook
uw natuurervaringen op
papier zetten en dit
doorgeven aan onze
redactie van D’n Haamsjeut.
Ook onze gezamenlijke
jeugdgroep heeft het
succesvolle jaar programma
afgesloten met een bezoek
aan de kinderboerderij van
huize Maasveld. Zij hebben
inmiddels een nieuw
programma gepresenteerd
voor het komend seizoen.
De jeugdleiders/sters
toonden een grote inzet en

enthousiasme, waarvoor onze dank!
Helaas heeft Lilian Smit zich moeten terugtrekken als jeugdleidster i.v.m.
drukke werkzaamheden en persoonlijke omstandigheden. Lilian heeft
zich jaren ingezet en wij willen haar dan ook hiervoor bedanken. Haar
didactische kwaliteiten kwamen ons goed van pas. Lilian bedankt!
Ook de diverse werkgroepen waren actief met nog een eigen
programma en ook daar zien wij de aanwas steeds stijgen. Veel leden
weten de weg naar de werkgroepen te vinden.
Inmiddels hebben wij ook weer diverse bestuurs- en becovergaderingen
achter de rug, eveneens de regio- en districtsvergaderingen, alsook het
milieu-overleg met de gemeente.
Kortom volop activiteiten.
Wij hebben inmiddels een extreme zomer achter de rug, wekenlang
ontzettend warm en wekenlang veel regen. De herfst komt eraan en ook
van dit jaargetijde hopen wij weer veel te kunnen genieten.
Zien wij u weer op onze verenigingsavond, eerste woensdag van de
maand, in ons verenigingslokaal D’n Haamsjeut?
Zien of horen wij u weer op onze cursussen, wandelingen, presentaties
en andere activiteiten?

Namens het bestuur,
Frans Passier,
Voorzitter

SEIZOENAFSLUITING 2005/2006 IVN-JEUGDGROEP
Op 10 juni ging de IVN Jeugdgroep de laatste keer voor de grote
vakantie op pad. De reis ging dit keer naar de kinderboerderij in
Huize Maasveld te Maastricht. Het was zonnig en warm weer.
Iedereen was goed gehumeurd. De stemming zat er in de auto al
goed in. In de kinderboerderij Maasveld zetten wij de tassen onder
de boom midden op het plein. De kinderen vlogen direct alle kanten
uit, natuurlijk op de dieren af. Nadat zij wat rondgesnuffeld en
geknuffeld hadden begon het echte werk.

De kinderen
moesten
namelijk de
dieren
observeren aan
de hand van
werkbladen. Zij
namen hun
taak, zoals wij
van ze gewend
zijn, serieus op
en gingen in groepjes van twee alle dieren langs. De vragen waren soms
best wel moeilijk, want heeft een kanariepiet nu 3 of 4 nagels? Dan moet
je echt wel goed kijken. En is het haar van een varken zacht of hard, dan
moet je echt wel voelen, of je het eng vindt of niet.
Toen de opdrachten klaar
waren gingen we naar de
speeltuin en ook daar konden
de kinderen zich heerlijk
uitleven. Er waren ook kinderen
die toch nog liever wat langer
bij de dieren wilden blijven, dat
kon ook. Geert en Lilian hielpen
de mensen van de boerderij,
die het erg druk hadden, met
vlaggetjes op hangen, want het
was dit weekend feest, namelijk
boerderijweekend.
Het laatste uur mochten de
kinderen en de leiding een toer

in de huifkar maken. Dit was natuurlijk dolle pret. Enkele meisjes
mochten ook helpen het paard in- en uitspannen en natuurlijk… weer
knuffelen. Dit was een hele belevenis. Om kwart over twaalf vertrokken
wij weer naar D’n Haamsjeut in Ulestraten; daar wachtten de ouders en
de beide voorzitters, Gerard van IVN Meerssen en Frans van IVN
Ulestraten, ons op. Onder het genot van een kop koffie, cake en
frisdrank werd nog een fotopresentatie getoond over het afgelopen jaar.
In een gezellige sfeer werd er nog wat nagepraat met de ouders en de
kinderen. Gerard Willems, voorzitter van het IVN Meerssen, hield nog
een korte speech en bedankte de leiding, ouders en kinderen voor hun
inzet. Om half twee was het afgelopen en kon de vakantie beginnen.

Met deze laatste bijeenkomst sloten wij met de IVN-Jeugdgroep een
goed jaar af. Op 9 september 2006 zullen wij weer met zin en energie
aan ons nieuwe programma 2006/2007 beginnen (zie elders in dit blad).
Al onze Jeugdleden zijn dan weer van harte welkom!
Jeanne Lam

DE MUSKUSRAT
In België staat íe als waterkonijn op de menukaart. Bij de waterschappen
is het beestje vooral bekend om de schade die hij veroorzaakt.
De muskusrat ook wel bisamrat genoemd, komt oorspronkelijk uit Noord
Amerika; begin 20e eeuw bracht een graaf uit Bohemen een 5-tal
beestjes mee naar Europa en liet deze, toen nog prachtige pelsdiertjes,
ter verfraaiing en voor de jacht los op zijn landgoed. Tien jaar later waren
er in een straal van 50 km ongeveer een miljoen muskusratten!
Omdat de muskusrat bijna geen natuurlijke vijanden kent kan deze zich
ongebreideld voortplanten. Ieder vrouwtje brengt per jaar gemiddeld
twintig jongen in drie á vier worpen ter wereld. De eerste jongen van een
seizoen krijgen in hetzelfde seizoen al één keer jongen.
- Hoe ziet een muskusrat eruit?
- Wat valt er te vertellen over hun leefwijze?
- Waarom zijn ze schadelijk?
- Hoe herken je hun aanwezigheid?
- Wat is het verschil met een gewone rat of een beverrat?
- Waarom en hoe worden ze bestreden?

Voorlichting
Op al deze en tal van andere vragen kregen de deelnemers aan de
zomeravondexcursie op 5 juli j.l. uitgebreid antwoord van Harrie

Hutschemakers die als Muskusrattenbestrijder in dienst is bij het
Waterschap Roer en Overmaas.
Een 25-tal geïnteresseerden vertrokken carpoolend vanaf het kerkplein
te Ulestraten richting Engwegen aan de voet van de gevreesde
Keutenberg. Sommigen waren dan ook danig opgelucht toen we vlak
voor deze kuitenbijter linksaf sloegen en het pad langs de Geul kozen.
De groep volgde dit pad lang de fraai meanderende Geul tot aan het
gehucht Stokkem, gemeente Wijlre.
Daar had Harry zijn voorlichtingsmaterialen al opgesteld en waren aan
de hand van enkele opgezette exemplaren van respectievelijk bruine rat,
muskusrat en beverrat, duidelijk de verschillen te zien. Na een boeiende
inleiding nam hij ons mee langs de Geul richting de uit 1776 daterende
onderslagmolen te Wijlre. Onderweg werden alle vangmiddelen en
methoden, inclusief de voor- en nadelen uitgebreid belicht. Tijdens de
excursie bleek dat Harrie een man met liefde voor de natuur en voor zijn
vak is en die bovendien zijn duidelijke voorkeur uitsprak voor de meest
“humane” vangmethode. Hij wist de deelnemers te boeien. Zelfs een
regenbuitje had geen invloed op het aantal vragen dat gesteld werd.
Kortom een leerzame en gezellige zomeravondexcursie.
Het dankwoord namens de deelnemers en IVN - Ulestraten was dan ook
terecht en verdiend door Harry, de muskusrattenvanger.

Jean Slijpen

DE KORENWOLF
De korenwolf was halverwege de negentiger jaren in Limburg bijna
uitgestorven en in de jaren daarna ging het nog slechter met hem.
In de drie leefgebieden van de korenwolf in Mergeland-West (Amby,
Heer en Sibbe) werd sinds 1996 geïnventariseerd in opdracht van
de provincie Limburg. Toen in 2002 in Heer de laatste bewoonde
burcht werd gevonden werd in dat zelfde jaar begonnen met een
herintroductie-programma voor de korenwolf. Dit programma heeft
veel stof doen opwaaien omdat het relatief grote financiële offers
vergde én goede landbouwgrond. Nu het opgewaaide stof is
neergedaald en er weer een helder zicht is ontstaan is het tijd voor
een objectieve kijk op de korenwolf en zijn leefomgeving.
De wilde hamster of korenwolf
Andere namen voor hetzelfde beestje zijn veldhamster, gewone hamster
of de Europese hamster. De Limburgse naam (korenwolf) dankt hij aan
het feit dat hij bij voorkeur rogge (koren) hamsterde om de winter door te
komen. Het graan of andere veldvruchten verzamelt hij in zijn wangzakken en brengt ze zo naar de ondergrondse burcht. Deze
wangzakken kunnen 50 gram voedsel bevatten en strekken zich uit tot
achter de oren en als ze vol zijn lijkt het wel of hij de bof heeft. In elk
geval is het een inhalig gezicht en de Limburgse term voor inhalig is op
veel plaatsen ‘woof’ of iets wat daar erg op lijkt, vandaar de toepasselijke
naam die hij in ons dialect heeft gekregen.

Signalement van korenwolf.
Hamsters zijn plompe, gedrongen gebouwde pelsdieren met korte poten.
De lichaamslengte van de korenwolf bedraagt ongeveer 30 cm zonder
de staart van ca 5 cm. Hij is vierkleurig en de onderzijde is zwart, wat bij
zoogdieren zeldzaam is (ook de das heeft dit). Omdat hij een
schemeringsdier is (d.w.z. actief in de avond- en ochtendschemering) en
hij rechtop gaat staan bij het verkennen van zijn omgeving valt hij met
zijn zwarte onderzijde niet op tegen de bijna nachtelijk hemel.
Hij kan tot een halve kilo zwaar worden en leeft in ondergrondse holen,
de z.g. burchten die vrij ingewikkeld en uitgestrekt kunnen zijn. Zo
hebben zij afzonderlijke ruimten voor het nest, de voorraden en de
ontlasting, een beetje te vergelijken met de huisvesting van het zoogdier
waartoe wijzelf behoren.
Hij leeft erg solitair, alleen
tijdens de paringstijd komen
de mannetjes en de vrouwtjes
bij elkaar en dat doen ze
doorgaans 2 maal per jaar
tussen april en augustus. Als
deze ontmoeting succesvol is
geweest werpt het wijfje na ca
20 dagen 4 tot 12 jongen.
Hamsters zijn alleseters,
hoewel hun voedsel
hoofdzakelijk vegetarisch is
zoals granen,peulvruchten,
knollen, wortels, kruidachtige
planten en bloemen. Komen
ze echter op hun pad slakken,
wormen, kikkers en kleine
zoogdieren tegen dan
peuzelen ze deze ook op.
Het biotoop van de korenwolf
Een korenwolf stelt nogal wat eisen aan zijn leefomgeving. Omdat het
ook zelf een prooidier is voor andere dieren zoals de vos, roofvogels,
e.d. heeft hij vooral dekking nodig die hij vindt in ruiger grasland, in niet
kort gemaaide en bredere akkerranden en uiteraard in de
reservaatgebieden die voor hem zijn aangelegd.
Voor zijn voedsel heeft hij akkerland en grasland nodig waar bij het
oogsten niet alles wordt weggehaald zoals dat bij de moderne
oogstmethoden helaas wel het geval is.

Juist vanwege de moderne landbouw is het voedselaanbod voor de
korenwolf grotendeels verdwenen, terwijl door bebouwing en uitbreiding
van de infrastructuur het leefgebied van de hamster steeds kleiner wordt.
Het leefgebied kan niet meer groter worden gemaakt en ook een
moderne landbouw kan niet meer teruggedraaid worden, daarom dat
men “kunstgrepen “moet toepassen om weer een gunstig biotoop voor
onze korenwolf te krijgen. Dit houdt onder meer in dat men
landbouwgrond onttrekt aan de akkerbouw en deze bestemt als een
hamsterleefgebied. Men zaait dit gedeeltelijk in met verschillende
soorten granen en kruiden als voedselbron, maar ook als dekking.
Het succes van de herintroductie
Vanaf 2002 neemt het aantal burchten continu toe in Mergelland-West,
van praktisch 0 in 2001-2002 tot ongeveer 350 in 2005! De brede
graanranden langs de akkers, die als opvangstrook dienen als de rest
wordt gemaaid, blijken aan dit succes belangrijk bij te dragen. In die
randen werden in 2003 ca 20 burchten gevonden en 2 jaar later al meer
dan 60, hieruit blijkt dat de korenwolf zich wel degelijk weet te redden als
de omstandigheden voor hem weer “normaal” worden.
Met de eerste generatie uitgezette en speciaal voor de herintroductie
gefokte hamsters leek dit aanvankelijk niet het geval. Ze waren niet
gewend aan roofdieren zoals de vos en dus ook niet aan het gevaar van
zijn aanwezigheid. De overlevingskans was aanvankelijk maar 2%, maar
van de volgende generaties die de natuur al wat meer hadden leren
kennen, overleefden al 15% per jaar en dit is ruim voldoende voor het
instandhouden van de populatie.
Het gekrakeel over de herintroductie
Er is vrij veel discussie geweest over de kosten van de herintroductie en
het (tijdelijk) afschieten van vossen in de leefgebieden van de hamster.
Wat dit laatste betreft was het noodzakelijk om tijdelijk de vos uit het
leefgebied te weren om de eerste generaties hamsters de kans te geven
te leren reageren op de gevaren die hem omringen.
Wat betreft de kosten zijn in de kranten wel eens de berekeningen
vermeld hoeveel de belastingbetaler voor één hamster heeft moet
opbrengen. Maar dit is een zeer eenzijdige benadering, men moet het
totaalbeeld beoordelen.
In dit totaalbeeld komt niet alleen de hamster voor maar vooral de
toegenomen natuurwaarden van die gebieden waarin de hamsters nu
leven. Het landschap daar is omgevormd van een monotoon
akkergebied naar een levendig en gevarieerd natuurgebied waar plaats
is voor insecten, zoogdieren en vogels en die daar ook in grote getale op
af komen. In onze omgeving gaat het hierbij ook nog eens om sterk

bedreigde en karakteristieke diersoorten. Als voorbeeld de vogelsoorten:
grauwe gors, geelgors, kwartel, patrijs en veldleeuwerik die zich in deze
gebieden volkomen thuis voelen en daardoor in aantal toenemen.
Conclusie
De bij de Europese Unie aangesloten landen hebben de verplichting
aangegaan bedreigde diersoorten te beschermen en dit komt niet alleen
de bedreigde soort ten goede maar de hele natuur daarom heen
profiteert daarvan. Dat dit ten koste gaat van een stuk akkerbouwgebied
is onvermijdelijk, maar daar is best over heen te komen als men zich
realiseert dat b.v. 80% van de geteelde granen in Zuid-Limburg verdwijnt
in veevoer. Mits we realistisch omgaan met de Europese plannen voor
soortbescherming betekenen deze een enorme verrijking van onze eigen
leefomgeving. Einde discussie.
Zie ook de website www.korenwolfwereld.nl
Wim Ghijsen
Werkgroep Zoogdieren
Houtsnede van een hamster uit een boek van de Zwitser Konrad Gesner
uit 1551.

ZOMERVAKANTIE 2006
Zoals ieder jaar was het weer een hele toer om de vakantie te
plannen. Wanneer gaan we? Hoe lang? Waar naar toe? Nemen we
een hotel, een appartement of een huisje? (Onze huwelijksreis
hebben we doorgebracht in een tentje en is zodanig goed bevallen
dat we sindsdien nooit meer gekampeerd hebben… Aangezien we
nog steeds getrouwd zijn zegt dit meer over het kamperen dan over
onze relatie. Of toch niet?)
Willen we allebei hetzelfde op vakantie? Deze laatste vraag levert altijd
de nodige spanningen op die gelukkig steeds opgelost worden. Maar
daarvoor moet er water bij de wijn worden gedaan en meestal is het
dezelfde persoon die dan naar de kraan loopt!
De een heeft een sterke voorkeur voor heuvels en bergen en de ander
wil naar de zee. Als na veel vijven en zessen, echtelijke
woordenwisselingen en discussies de bovenstaande vragen beantwoord
zijn kan de vakantiepret echt beginnen.
Na afloop komt natuurlijk de vraag: “Hoe was jullie vakantie?”
De locatie was goed gekozen, het onderkomen comfortabel en de
omgeving erg rustig met veel natuur. We werden wakker met het gezang
van de vogels en tot ver in de avond zong de lijster het hoogste lied.
’s Nachts hoorden we de uil roepen. Overdag waren er tropische
temperaturen en de nachten waren daardoor zeer zwoel. We hebben
zelfs in de buitenlucht geslapen en, zoals dat hoort in zwoele nachten,
genoten van elkaar onder een fantastisch heldere sterrenhemel.
Als we ’s avonds met een wijntje op het terras zaten, met de geur van de
kamperfoelie in onze neus, vlogen de vleermuizen over ons hoofd. We
hoorden en zagen junikevers en de egels scharrelden door de struiken.
En wij genoten!
We hadden geen last van muggen en ander ongedierte, zelfs van teken
bleven we verlost.
Eten en drinken was voortreffelijk, de bedden comfortabel en de privacy
optimaal.
Overdag hebben we wandel- en fietstochten gemaakt en de nodige
ochtend- en avondwandelingen ondernomen met onvergetelijke
natuurbelevingen. Tijdens een avondwandeling hebben we 7, ja echt
zeven, dassen gezien. Op een ochtendwandeling zagen we een das die
zich voor zijn burcht zat te krabben. Verderop zagen we twee jonge
reeën die even later naar hun moeder dartelden om bij haar te gaan
drinken. ADEMBENEMEND! We zagen de mooiste weilanden met de
daarbij behorende kevers en vlinders en ander vliegend en kruipend

“gespuis”. In een oude boom ontdekten we een nest van de bonte
specht. De ouders vlogen heen en weer met voedsel en de jongen
begroetten hun maaltijd met luid geschreeuw. Prachtig om dat in alle rust
te observeren en je gedachten de vrije loop te laten…..jonge spechten
zijn anders dan mensenkinderen. Jonge dieren eten altijd wat ze
voorgeschoteld krijgen en zeggen nooit “Ik lust het niet, dit is vies”. En
ze eten ook nooit te veel!
Nog een bijzondere waarneming: zittend aan de waterkant hebben we
gezien hoe een libellenlarve langs een stengel van de gele lis uit het
water kroop en uit zijn omhulsel barstte. Hoe het dier de opgevouwen
vleugels uitspreidde en zich te drogen hing om daarna eerst nog
onwennig maar uiteindelijk heel sierlijk door de lucht te vliegen. Heel
bijzonder als je bedenkt dat de larve na een verblijf van 4 jaar in het
water van eitje na diverse verpoppingen uitgegroeid is tot zo’n prachtige
volwassen libelle. Vol vertrouwen, zonder nadenken, zonder vliegangst,
zonder enige aarzeling vloog dit waterdier als een helikopter de wijde
wereld in.
Het antwoord op de vraag: ”Hoe was jullie vakantie?”, zal nu wel duidelijk
zijn!
Maar, zoals iedereen weet, het allermooiste van op vakantie gaan is
thuiskomen!
Bent u als natuurliefhebber benieuwd waar Wim en ik geweest zijn in
onze zomervakantie?
Kijk elders in dit blad.
Els Derks–van der Wiel

NATUURWEETJES
Mollentrek
Van mollen zie je vaak niet
meer dan hun molshopen en
mollenritten. De hopen zijn van
aarde die de mol heeft
uitgeworpen bij het graven van
een tunnel. Ritten zijn gangen
net onder de grasmat, te
volgen door de opgeduwde en
gebarsten aarde erboven.
Mollen leven niet alleen in
gazons, maar bijna overal. In
het bos vallen de hopen
minder op. In juni/juli zijn de mollen zelfs vaak te zien, want in de avond
trekken de jonge dieren bovengronds op zoek naar een eigen leefplek.
Klaar voor vertrek naar Afrika
De gierzwaluwen die 's zomers zo krijsen boven de
stad, zijn alleen in de broedtijd in ons land. Ze
kwamen eind april en de meeste vertrekken begin
augustus. Nu zijn troepen gierzwaluwen op
bepaalde plaatsen boven steden en dorpen te zien.
Ze verzamelen zich voor de trek naar tropisch
Afrika. Gierzwaluwen zijn geen echte zwaluwen en
in de lucht direct van huis- en boerenzwaluwen te onderscheiden door
hun silhouet. Dat heeft de vorm van een anker.
Feest voor vogels
De distels zijn nagenoeg uitgebloeid. Op
de laatste bloemen komen nog vlinders,
bijen, hommels en vliegen. Uitgebloeide
distels dragen witte pruiken vruchtpluis,
dat dient om de stijve hoofdjes open te
duwen. Het laat los en wordt door de
wind verspreid. Soms hangt er nog zaad
aan, waaruit een nieuwe distelplant
komt als het goed terechtkomt. Kneuen
en putters plukken de pluisbollen uiteen
en eten het meeste zaad op. De rest wordt rondgestrooid.
Jean Slijpen

EEN STAALTJE VAN WAARNEMEN: WARE MAGIE?
We hebben als kind op de basisschool (vroeger de lagere school)
geleerd, dat er vijf zintuigen zijn waarmee we kunnen waarnemen:
het gezicht, het gevoel, het gehoor, de reuk en de smaak. Nu is het
niveau waarop we kunnen waarnemen nogal verschillend bij
mensen: de een heeft een goede reuk, de ander ruikt weinig details;
de een ziet veel en neemt ook veel op, de ander ziet ook veel, maar
neemt dat niet echt op; de een hoort elk geluid, ook die met een
hoog trillingsgetal, de andere hoort alleen in het middengebied.
Er zijn goede en minder goede ‘waarnemers’. Waarnemen kun je
oefenen en dan word je al snel bestempeld als een talent, hetgeen
je van pas kan komen in een later te kiezen beroep: een kok dient
een goede smaakontwikkeling te hebben, een musicus moet het
werk doen met een geoefend oor. En dan heb ik het nog niet eens
over de compensatie van verschillende soorten waarnemingen: een
blinde, die het blind-zijn compenseert met het gehoor en het voelen
of aftasten van brailleschrift; een dove die beter communiceert
dankzij zijn gezichtsvermogen via het liplezen. Het ene zintuig vangt
het gebrek van het andere zintuig op.
Zesde zintuig van dieren
Dieren maken om te overleven ook gebruik van hun waarnemingszintuigen. Dachten we vroeger, dat dat waarnemen een slap aftreksel
was van hetgeen de mens kon; tegenwoordig weten we wel beter: dieren
hebben, afhankelijk van de diersoort, bijzondere mogelijkheden om te
kunnen waarnemen. Zo bijzonder zelfs dat we denken dat het onmogelijk
is, wat ze kunnen waarnemen. Denk maar eens aan een groep
aasgieren, die op grote afstand kan bepalen waar een kadaver ligt; en de
hond met zijn fantastisch reukorgaan; en de olifant die op grote afstand
water weet te vinden.
Alhoewel het niet gaat om een extra zintuig wordt er wel eens gedacht
aan een ‘superzintuig’ of aan een ‘zesde zintuig’. Dat komt door het
magische karakter van het specifieke waarnemings-vermogen, dat alleen
geldt voor die bepaalde diersoort. Ik zal dit toespitsen op het
waarnemingsvermogen van een aantal vogelsoorten.
Ingebouwde thermometer
Een mooi voorbeeld van waarnemen toont ons de thermometervogel in
Australië. De vogel laat de eieren niet uitbroeden door erop te gaan
zitten, maar door ze in een hoop rottende vegetatie te leggen die
voldoende warmte afgeeft om de eieren uit te broeden.

Maar de temperatuur luistert nogal nauw. Om de paar minuten steekt het
mannetje zijn snavel in de warme hoop om de temperatuur op te nemen.
De ideale temperatuur is 33 °C. Is de temperatuur te hoog, dan maakt hij
een luchtgat om de eieren te koelen; is de temperatuur te laag, dan gooit
hij er nog wat van de rottende compost overheen. Hij kan zich niet
permitteren, dat er grote temperatuurswisselingen ontstaan. Dat zou het
einde van het broedsel kunnen betekenen en vogels doen alles om dat
te voorkomen.
Ingebouwde barometer en hoogtemeter
Zo heb ik ook gelezen dat vogels, met name duiven en eenden een
ingebouwde barometer hebben, waarmee ze de kleinste veranderingen
in luchtdruk kunnen waarnemen.Het drukzintuig stelt hen in staat om
‘weersvoorspellend’ te handelen, hetgeen met name voor de trek van
belang kan zijn.Naar het noorden trekkende vogels wachten tot de
luchtdruk daalt, de temperatuur stijgt en als gevolg daarvan de wind in
noordelijke richting gaat draaien: ze hebben dan de wind mee. Bij de trek
naar het zuiden wachten ze op stijging van de luchtdruk en daling van de
temperatuur met dientengevolge de wind in zuidelijke richting.
Niettemin, het gaat nogal eens mis. Het weer kan grillig zijn en de
verliezen zijn dan niet te overzien.
Overigens gebruiken ze het luchtdruk-gevoelszintuig ook om de juiste
vlieghoogte aan te houden. Zelfs kleine verschillen in hoogte kunnen ze
waarnemen.
Ingebouwd kompas en stromingsmeter
Zo vertonen vogels een bijzondere gevoeligheid voor stijgende/dalende
luchtstromingen alsook voor de richting en de sterkte van
luchtstromingen. Speciaal trekvogels maken er gebruik van, maar ook
een zwevende buizerd, een biddende torenvalk, een jagende sperwer
doen hun voordeel met die specifieke vorm van tastzin. Recent
onderzoek heeft aangetoond dat die bijzondere gevoeligheid in de veren
zit. Door een gevoeligheid van contourveren en donsveren zijn vogels in
staat alle soorten luchtstromingen rondom hun lichaam te kunnen
waarnemen. Zo kunnen de vogels, door in hogere/lagere luchtlagen te
gaan vliegen, behoorlijk wat energie sparen o.a. tijdens het foerageren
en tijdens de lange trek naar het zuiden of het noorden.
De vogels die tijdens de trek behoorlijk grote afstanden afleggen moeten
ook goed kunnen navigeren. Bij veel dieren, en zeker bij veel vogels,
zijn vormen van magnetiet (natuurmagneet in kleine hoeveelheden) in
verschillende weefsels aangetroffen; men vermoedde, dat het om een

magnetisch zintuig ging, maar er zijn nog zoveel onduidelijkheden, dat
verder onderzoek noodzakelijk is.
Men dacht vroeger, dat vogels konden navigeren met alleen de hulp van
de sterrenhemel en de zon, maar er zijn genoeg bewijzen, dat er meer is
en dat blijkt het gevoel voor het aardmagnetisme te zijn. De aarde is
een natuurlijke reusachtige magneet met krachtlijnen die vergelijkbaar
zijn met de proeven, zoals we die vanuit de natuurkunde kennen:
ijzervijlsel op een blad papier met daaronder een magneet, zodat de
krachtlijnen van het magnetisme zichtbaar worden. Bij het aardmagnetisme blijken de vogels gevoelig te zijn voor de hoek waarop de
krachtlijnen staan t.o.v. het aardoppervlak.
Zo zijn er ook dieren, die gevoelig zijn voor kleine electrische stroompjes
en daarmee kunnen ze hun prooi lokaliseren. Bij vogels is deze
gevoeligheid nog niet waargenomen; dus daarvan kan ik geen
voorbeelden geven.
Slot
Ik heb in eerdere publicaties in D’n Haamsjeut geschreven over de
speciale manieren van waarnemen door de diverse soorten vogels.
Hoe de torenvalk de looppaden van muizen kan traceren; hoe uilen
aan een miniem geritsel genoeg hebben om de prooi te kunnen
lokaliseren en hoe ze in het donker nog kunnen zien met een
minimum aan licht.
Sommige vogelsoorten maken gecombineerd gebruik van de
waarnemingszintuigen en daardoor ontstaan staaltjes van
waarnemen, die een bijna magisch karakter krijgen. Geen wonder
dat men denkt aan een zesde zintuig.
Tijdens het lezen ontdekte ik nog een aparte vaardigheid, die ook bij
vogels goed ontwikkeld moet zijn, namelijk het gevoel voor timing.
Vogels doen op het juiste moment van de dag, van het jaar, de
dingen die ze moeten doen. Wat speelt hierin een rol?
Daar geef ik in de wintereditie een antwoord op.
(Gebruikte literatuur: John Downer: “Supersense”)
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets

ZATERDAG 28 OKTOBER 2006, NACHT VAN DE NACHT
Op zaterdag 28 oktober wordt er in Nederland voor de tweede keer
de “Nacht van de Nacht” georganiseerd. Deze datum is niet
“toevallig” gekozen: in de nacht van 28 op 29 oktober gaat de
wintertijd in.
De Stichting Natuur en Milieu, de provinciale Milieufederaties en
nog enkele organisaties waaronder het IVN vragen hierdoor
aandacht voor lichtverontreiniging. Want waar is het nog donker in
Nederland? Dieren en mensen hebben een periode van duister
nodig om goed te kunnen functioneren.
Activiteiten gemeente Meerssen
In de gemeente Meerssen worden er op zaterdag 28 oktober 3
wandelingen georganiseerd met als titel: “Mag het nog donker zijn?” De
wandelingen duren tot ongeveer 21.30 uur.
IVN-Ulestraten vertrekt om 19.30 uur bij de Kerk in Ulestraten.
IVN-Meerssen vertrekt om 19.30 uur bij NS-station Bunde
Milieudefensie Meerssen start om 19.30 uur bij NS-station Meerssen
Deelname is gratis en onderweg komen er diverse aspecten van
lichtverontreiniging aan de orde: tuinverlichting, soorten straatlantaarns,
autowegen, verlichting veebedrijven, bedrijventerreinen, reclameborden
etc. etc. Ook is er dan aandacht voor de dieren van de nacht: uilen,
vleermuizen en nachtvlinders.
Na afloop ontvangen de deelnemers een attentie die informatie geeft
over lichtverontreiniging.
Meer aandacht voor
lichtverontreiniging
Gemeenten en provincies besteden
steeds mee aandacht aan
lichtverontreiniging. Een voorbeeld is de
gemeente Stadskanaal. Daar worden in
de komende 5 jaar kapotte straatlantaarns
in het buitengebied niet meer vervangen;
dat komt neer op 1000 palen. De kosten
van de bespaarde energie kunnen voor
andere zaken aangewend worden. Overal
straatlantaarns plaatsen geeft een “vals”
gevoel van veiligheid. Bepaalde plekken
moeten wel verlicht blijven; de

verkeersveiligheid mag nooit en te nimmer in gevaar komen!
Vraag aan de IVN-ers en lezers van D’n Haamsjeut. Denk eens aan uw
eigen buitenverlichting: moet het zoveel, moet het constant branden?
Een lamp die alleen aangaat als er beweging is vormt al een hele goede
oplossing. Vaak kan er een minder sterke lamp gebruikt worden. Laat
een tuinlamp niet zomaar naar boven schijnen maar kies een lamp
waarbij de lichtbundel naar beneden schijnt.
Zie voor meer info en alle activiteiten: www.laathetdonkerdonker.nl
Els Derks-van der Wiel

SEPTEMBER DE GROENE MAAND
Wat is de Groene Maand? Het is een promotie-evenement van 37
organisaties die zich inzetten voor natuur, milieu, landbouw,
recreatie en toerisme. De Groene Maand nodigt alle Nederlanders
uit om in september de natuur in te trekken! Er worden honderden
‘groene’ publieksactiviteiten georganiseerd in het hele land.
Bijvoorbeeld wandelingen en fietstochten met gids, rondleidingen,
tentoonstellingen, informatiemarkten, kinderactiviteiten en
themalezingen. Verder zijn er in september aantrekkelijke groene
kortingen, arrangementen en bijzondere acties.
Waarom wordt er een Groene Maand georganiseerd?
We willen zoveel mogelijk Nederlanders betrekken bij natuur, milieu en
landschap. Dit willen we op een leuke manier doen. De natuur is mooi.
Er is veel te beleven. Veel te leren. En er zijn enorm veel vrijwilligers die
dolgraag over de natuur vertellen. Onze achterliggende gedachte is: als
je meer van de natuur weet, ga je er meer om geven en wil je er vroeg of
laat ook iets aan bijdragen. Dat is natuurlijk een proces.
En door honderden leuke natuurexcursies te organiseren kan iedereen
dat lekker in z’n eigen tempo doen. In eerste instantie gaat het erom de
mooie en veelzijdige kant van de Nederlandse natuur te etaleren.
Thema dit jaar is ‘‘Water in overvloed? Ontdek NederlandWaterland’’
Al eeuwen houdt Nederland zich bezig met watermanagement. Nu is het
actueler dan ooit: we willen geen natte voeten en tegelijkertijd is er veel
droogte in ons land. Hoe zit dat? Tijdens Groene Maand-activiteiten
ervaart iedere deelnemer zelf hoe we in Nederland omgaan met water
en waterbeheer.
Wie zijn die 37 organisatoren van de Groene Maand?
Kort samengevat: Het zijn organisaties onder te verdelen in de drie
groepen natuur- en milieuorganisaties, sponsors en mediasponsors.
Om er enkele te noemen: IVN Vereniging voor Natuur- en
milieueducatie, Ministerie van Landbouw, Nationale Parken,
Natuurmonumenten, De Landschappen, De Kleine Aarde, Naturalis, etc.
(meer info vind u op de website).
Waarom zoveel organisaties?
Samen hebben we meer te bieden. De een is nieuwsgierig naar de
natuur op het platteland of naar de rol van molens in ons landschap. De
ander is nieuwsgierig wat de stilste plek is in Nederland of wil alles weten

over paddenstoelen, vleermuizen, vlinders, vogels en ga zo maar door.
Gezamenlijk kunnen we beter laten zien wat de Nederlandse natuur te
bieden heeft.
De Groene Maand wordt gecoördineerd door het IVN, waarom?
De Groene Maand ondersteunt de doelstelling van het IVN om mensen
te betrekken bij natuur, milieu en landschap door middel van educatie,
voorlichting en communicatie. Het evenement sluit aan bij de werkwijze
van het IVN om in samenwerking met organisaties die zich inzetten voor
natuur, milieu en landschap te zorgen voor meer natuur van een betere
kwaliteit, een gezond milieu en een duurzame samenleving.
Bovendien kan het IVN een groot aanbod van excursies in de Groene
Maand garanderen dankzij circa 17.000 actieve vrijwilligers, verdeeld
over 176 afdelingen in Nederland en 130 beroepskrachten vanuit
provinciale IVN Consulentschappen.
Waar zijn de activiteiten?
De activiteiten tijdens de Groene Maand zijn over heel Nederland
verspreid. Van Zeeland tot Groningen en van Texel tot Epen in Limburg.
Om een beeld te krijgen van de activiteiten bij u in de buurt kunt u op de
internetsite www.groenemaand.nl in de activiteitenkalender; selecteren
op provincie. Ook IVN-Ulestraten draagt haar steentje bij met
onderstaande ochtendwandeling op 10 september. 
Ochtendwandeling: “Water in overvloed”

op zondag 10 september
Water in overvloed is het thema van de Groene maand 2006
Voor Ulestraten en omgeving is dit thema zeker van toepassing.
Gelegen langs het lössplateau van Schimmert, waar jaarlijks zo’n
slordige 6 miljoen kubieke meter neerslagwater valt, kan het dan ook bij
tijd en wijle behoorlijk te keer gaan. Niet al dit regenwater komt ten
goede aan de bodem en de gewassen maar stroomt deels oppervlakkig
af met alle gevolgen van dien. Met name als er sprake is van stortbuien

en hevig onweer. Nog niet zolang geleden kwam het dan voor dat
straten en woningen in de dorpskern Ulestraten en de gehuchten
Waterval en Humcoven blank kwamen te staan. Bij sommige bewoners
was het zo bar en boos dat het modderwater aan de achterzijde het
pand binnen-stroomde om het aan de voorzijde weer te verlaten. De
gevolgen hoeven we niet uit te leggen, een en al drama voor de
bewoners.
Gelukkig behoort dit soort gebeurtenissen tot het verleden. De afgelopen
2 tot 3 jaar heeft het Waterschap Roer en Overmaas hard gewerkt rond
het dorp. Op een achttal plaatsen zijn regenwater-bufferbassins
gerealiseerd om bij hevig noodweer de piekafvoer op te vangen of te
bufferen en deze watermassa op een later tijdstip via de
Vliekerwaterlossing en Watervalderbeek af te voeren richting het
Geuldal. De Geul zorgt daarna voor afvoer naar de Maas.
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben ook wij argwanend
gadegeslagen hoe in de glooiende hellingen met groot materieel werd
huisgehouden op akkerland en in weilanden.

Nu, twee seizoenen verder, zien wij hoe zich nieuwe natuur heeft
ontwikkeld. De natuur heeft in korte tijd deze nieuwe gebieden in bezit
genomen, dit uit zich in een explosieve toename van planten- en
diersoorten. Genoeg gepraat, u moet ’t zelf beleven. De gidsen van IVN
Ulestraten nodigen u van harte uit voor deze ochtendwandeling. De tocht
voert ons naar die plaatsen waar de genoemde “Waterwerken” zijn
gerealiseerd en waar de nieuwe natuur zich inmiddels stevig heeft
ontwikkeld. Tijdens de wandeling op het plateau kunt u ook genieten van
de mooie vergezichten tot in Duitsland en België en het begin van de
droogdalen die in onze omgeving overgaan in beekdalen, zoals het dal

van de Watervalderbeek en de Vliekerwaterlossing. Deze beken worden
gevoed door bronnen die ontspringen in en aan de randen van de
beekdalen, de bronnen worden gevoed door het neerslagwater op het
plateau.
We hopen velen van u te mogen begroeten. We vertrekken om 10.00 uur
op het kerkplein in Ulestraten; denkt u vooral aan gepaste kleding en
schoeisel. De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.
Alvast een prettige wandeling gewenst.
Werkgroep wandelingen en excursies IVN Ulestraten
Info: 043 - 3644647

De vakantie van Wim en Els:

Wim en Els vierden hun vakantie thuis, in eigen tuin en de prachtige
omgeving van Waterval!

EEN WANDELING OP DE MOOKERHEI
In het voorjaar maakten we een wandeling op de Mookerhei. Toen
we in Ulestraten woonden kwamen we daar nooit, veel te ver. Maar
nu wonen we in Brabant en veel dichter bij dit stukje Limburg dan
de meeste Limburgers. Dus we hebben een dagje kennis gemaakt
met de enige echte heuvels van Limburg want zoals iedereen weet
heeft Zuid-Limburg geen heuvels maar alleen maar dalen. Rond
Nijmegen en dus ook op de Mookerhei, liggen échte heuvels
ontstaan als stuwwallen van de gletsjers in de ijstijd. Ze zijn niet zo
hoog maar ze leverden toch een paar fikse hellingen op.
Weinig hei, wel mooi
Erg veel is er niet meer over van de hei op de Mookerhei. De hei was
waarschijnlijk veel groter in 1574 tijdens de slag op de Mookerhei in de
Tachtigjarige Oorlog (een leger met twee broers van Willem van Oranje
werd verslagen door de Spanjaarden en ze sneuvelden). Nu is er nog
een klein stukje hei maar wel veel bos. Maar de omgeving is mooi, ook
door de hoogteverschillen die nog versterkt worden door het lager
liggende Maasdal. Kortom de wandeling was zeker de moeite waard.
We volgden een klein deel van een tweedaagse NS wandeling van Cuijk
naar Nijmegen waar o.a. de Mookerhei in ligt. Netjes aangegeven en
zoals gezegd erg fraai.

Bos en hei
Als je met meer mensen gaat om te wandelen, is er meestal maar
beperkt tijd om bloemetjes te bekijken. Als je bovendien gaat naar een
gebied waarvan je niet precies weet waar je moet kijken en als dat ook
nog schrale grond is met meestal geen erg uitbundige planten, tja. Maar

gewoon, camera om de nek en ik zie wel. En wat ik zag viel helemaal
niet tegen.
Maar eerst nog wat over het gebied. De Mookerhei ligt aan de rand van
het Maasdal en vanaf deze hoogte kijk je over de rivier naar Brabant
waar aan de andere kant van de Maas Cuijk ligt, herkenbaar aan de kerk
met de twee torens. Rondom de hei liggen bossen, vooral loofbossen
wat toch een wat vriendelijker beeld geeft dan naaldbossen. Het
bosgebied en de hei zelf hebben nogal wat hoogteverschillen, zelden
grotere verschillen dan zo’n vijf meter maar het zorgt voor afwisseling.
Op de hei liepen Schotse Hooglanders,
prachtige roodbruine koeien met enorme
horens, veel indrukwekkender dan de
Galloways maar net zo vriendelijk. Er liepen
een paar schattige kalfjes bij die er door hun
ronde vormen en lange haren echt als
speelgoedbeestjes uitzagen. Toen we te dicht
bij kwamen huppelden ze vrolijk naar moeder,
wel regelmatig stilstaan en omkijken. Het
klinkt heel romantisch maar het was wel leuk.
Er heeft begin 2006 een brand gewoed op de
hei. Er is een flinke lap zwart maar gelukkig is
het grootste deel ongeschonden.

Een gewone en een verrassende plant
Als je de camera mee neemt, kun je tijdens een wandeling snel een foto
maken en dan thuis proberen er achter komen wat je gefotografeerd
hebt. Soms is dat eenvoudig maar als het niet direct lukt om de familie
van de plant te herkennen, kun je meestal de plant niet meer
determineren via de flora.
Op deze wandeling maakte ik onder andere een
foto van een bloeiende brem. Geen probleem
om die te herkennen natuurlijk, maar toen ik er
de Oecologische Flora van Weeda op na las,
was er toch een verrassing. Ik citeer over de
bloem van de brem uit deel 2, pagina 110: “De
nog gesloten kiel steekt recht vooruit. Alle tien
de meeldraden zijn aan de voet vergroeid; vier
ervan zijn veel langer dan de overige zes.
Onder de druk van een bezoekende hommel
splijt de buiknaad van de kiel van onder naar
boven open. Eerst springen de korte meel-

draden te voorschijn en bepoederen de buik van het insect. Zodra de top
van de kiel open is, springt de stijl met geweld te voorschijn en veegt de
rug van de hommel af, daarbij anderhalve cirkel beschrijvend. Vrijwel
gelijktijdig krommen de lange meeldraden zich omhoog en slaan hun
stuifmeel op de hommelrug uit. Na de ontploffing hangt de kiel omlaag.”
De rechter bloem op de foto geeft precies deze situatie weer: de vier
lange en de korte meeldraden, de rondgedraaide stijl en de hangende
kiel!
Boksdoorn?
De tweede plant was verrassender en leverde heel wat problemen op bij
het determineren. De plant groeide op de hei met kruipende takken of
uitlopers tussen wat lage grassen, alles niet hoger dan zo’n tien
centimeter (maar kan door de Hooglanders komen). De plant bloeit met
kleine rozig, paarse bloemetjes van ongeveer een halve centimeter.
Na lang zoeken kwam ik tot de conclusie dat het boksdoorn (Lycium
barbarum) zou kunnen zijn, maar zeker ben ik nog steeds niet. Dus als
iemand het beter weet hoor ik het graag.

Boksdoorn hoort bij de nachtschade familie en komt oorspronkelijk uit
China. Boksdoorn is hier gekweekt en verwilderd. Volgens de boeken
kan de plant zich in ons land maar moeilijk handhaven behalve in de
duinen en nauwelijks voortplanten. Alleen langs de rivieren wordt de
plant nog wel eens gezien, ook in de omgeving van de Mookerhei. Het
zou dus kunnen maar boksdoorn is eigenlijk een struik met doorns. De

doorns zie ik niet en veel struik zie ik ook niet op de foto’s maar dat kan
weer aan de Hooglanders liggen of aan de konijnen want hun keutels
liggen er wel.
De bekendste familieleden uit de nachtschadefamilie zijn uiteraard de
aardappel en de tomaat en als inheemse wilde planten de zwarte
nachtschade met witte bloemetjes en bitterzoet met paarse. De
bloemetjes van deze planten lijken wel wat op die van de boksdoorn
maar veel struikachtigs zit er niet in. Alleen bij bitterzoet heb ik wel eens
gezien dat de stengels lijken te verhouten maar dan nog heeft de plant
steun nodig om echt de hoogte in te komen. Dat schijnt overigens ook bij
boksdoorn het geval te zijn. De stengels verhouten en dus is het formeel
een struik maar om omhoog te komen heeft boksdoorn toch graag wat
hulp.
Vlak bij de boksdoorn stond liggend walstro, ook zo’n laag plantje. Niet
echt zeldzaam en de hei is zijn “echte” standplaats dus wat dat betreft
geen verassing. Maar hoe vaak wandel je op de hei?
Mispel
Langs een pad aan de rand van het bos stonden een paar niet al te grote
bomen met forse, een beetje leerachtige bladeren en prachtige witte
bloemen: de mispel (Mespilus germanica). Gezien de plaats waar ze
stonden zouden ze geplant kunnen zijn maar aan de andere kant is de
bosrand ook een logische plaats voor deze boom. Ook de mispel is van
oorsprong niet inheems maar
afkomstig uit het gebied van de
Middellandse zee. In het begin van
de Middeleeuwen voerden de
Graven van Gelre drie mispel
bloemen in hun wapen. Een teken
dat de mispel in ieder geval werd
gewaardeerd voor zijn bloemen
maar waarschijnlijk nog meer voor
de vruchten. Veel eetbare en zoete
vruchten groeiden er toen niet in
ons land dus dat zal wel een grote
rol hebben gespeeld.
Zo rot als een mispel, kan natuurlijk
maar mispels worden niet gegeten
als ze rot zijn maar “overrijp” dat wil
zeggen dat ze wat zijn gegist. Maar
volgens een artikel uit de
Volkskrant moet je wachten tot ze
“rot” zijn: “Het vruchtvlees wordt

dan bruin, zacht en zoet. De mispel kan nu zo uit de hand gegeten
worden, door hem open te breken en het vruchtvlees eruit te zuigen. Doe
dit bij voorkeur buiten; dan kunnen de grote pitten en de stenige
omhulsels, die daarbij in de mond komen, met een sierlijke boog
uitgespuugd worden.” Ik denk dat mijn voorkeur toch uit gaat naar een
ver familielid: de Japanse mispel of loquat (Eriobotrya japonica). Een
gele vrucht die tegenwoordig in de landen rond de Middellandse zee
groeit met een heerlijke zoetzure smaak en een wisselend aantal grote
glanzend bruine pitten.
Maar onze mispel bloeit mooier. De bloei schijnt soms niet langer te
duren dan een week. Ik had dus geluk. Ik moet alleen nog een terug om
de merkwaardige vruchten te fotograferen met het kroontje van de
oorspronkelijke kelkslippen.
De mispel hoort thuis in de rozenfamilie net als de meeste van onze
fruitbomen (appel, peer, pruim, kers, aardbei, braam en nog vele
andere). Eeuwenlang heeft men gedacht dat “onze” mispel de enige van
zijn soort was (de loquat is veel verder weg familie) maar in 1990 heeft
men in de Verenigde Staten een tweede soort ontdekt: Mespilus
canescens. Er staan maar 25 planten van deze soort en allemaal in één
klein bosje. Het voornaamste zichtbare verschil met onze mispel is dat
de vruchten roodachtig zijn in plaats van bruinig.
Kortom, ik kan een wandeling op de Mookerhei zeker aanbevelen.
Er is meer te zien dan ik verwachte en waarschijnlijk heb ik nog een
hele boel moois en interessants gemist.
Jan van Dingenen

VOGELWETENSWAARDIGHEDEN
Zoals al eens eerder is aangegeven: de Steenuil is gedegradeerd van
een algemene vogel tot een Rode-Lijstsoort. De Vogelbescherming
Nederland doet er alles aan om de vogelsoort te ondersteunen, want de
Steenuil moet weer terug op het erf komen.
IVN-Ulestraten werkt daar aan mee. Twee leden van onze Vogelwerkgroep doen mee met de Steenuilen Werkgroep Limburg, nl. Huub
Engelen als Provinciaal Coördinator regio Zuid-Limburg en Theo Custers
als Provinciaal Coördinator. Als de successen zo voortvarend zijn als bij
de Kerkuilenprojecten, dan mogen we niet klagen.
In het tijdschrift “Het IJsvogeltje”van de Vogelwacht Limburg staat een
uitvoerig verslag.
(Tijdschrift: Het IJsvogeltje)
Vogelbescherming Nederland gaat ook de achteruitgang van de
Veldleeuwerik te lijf met de aanleg van leeuwerikveldjes. Dat zijn
opengehouden plekken van vier bij vier meter in het wintergraan. Op die
plekken kunnen de veldleeuweriken broeden en insecten tussen het gras
en de kruiden vangen. In Engeland leverde dit plan per leeuwerikenpaar
tot drie broedsels per jaar op. Heel eenvoudig opgelost.
(Tijdschrift: Vogels)
In de Rai te Amsterdam is een stadsvogelconferentie gehouden. Het
thema was: een gedachtenwisseling op gang te krijgen over
mogelijkheden om de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving te
verbeteren door meer aandacht aan vogels te besteden. De opkomst
was groot. Vogelbescherming Nederland overhandigde een Actieplan
Stadsvogels aan Mw. Ineke Bakker, directeur-generaal van het
ministerie van VROM. Het actieplan sluit aan bij de wens van VROM om
extra aandacht te besteden aan ‘groen in en om de stad’.
Wordt vervolgd. We zullen de plannen volgen.
(Tijdschrift: Vogels)
In het tijdschrift “De Takkeling” van de Werkgroep Roofvogels Nederland
wordt gemeld, dat de roofvogels in ons land nog steeds zware tijden
doormaken. Dat geldt in mindere mate voor de Slechtvalk en voor de
Buizerd, maar dat geldt wel voor de soorten zoals Bruine Kiekendief,
Havik, Boomvalk en zelfs de Torenvalk die tussen 2002 en 2005
achteruit zijn gegaan.
Als oorzaak worden genoemd: veranderend landschap, houtkap in het
broedseizoen, vernieling en vergiftiging. Per jaar worden er nog altijd
zo’n 560 nesten verstoord.

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is ene Sandra van de Graaf
gepromoveerd op een onderzoek naar de beperkte trekdrang bij
brandganzen. Wat blijkt? Brandganzen trekken in het voorjaar niet
verder naar het noorden om daar te gaan broeden, maar ze blijven in
Nederland omdat hier de kwaliteit van de graslanden en kwelders de
laatste decennia enorm is verbeterd. Dat komt vanwege de toegenomen
hoeveelheid meststoffen in het water van onze rivieren en het
kustgebied.
Van de 100.000 overwinteraars blijven er zo’n 7000 paren in Nederland
broeden. Als je gasten goede maaltijden voorschotelt blijven ze langer
hangen.
Werkgroep Vogels,
Jos Smeets

IVN-JEUGDGROEP (ULESTRATEN/MEERSSEN)
IVN Ulestraten en IVN Meerssen hebben in
2004 besloten gezamenlijk een nieuwe
Jeugdgroep op te starten voor kinderen in
de basisschoolleeftijd. September 2004 ging
de Jeugdgroep van start. Momenteel draait de
Jeugdgroep naar volle tevredenheid en het
aantal deelnemers bedraagt ca. 25 personen.
Omdat het een gezamenlijke Jeugdgroep is
voor de gemeente Meerssen zal afwisselend het Natuurhistorisch
Museum te Meerssen of D’n Haamsjeut te Ulestraten het vertrekpunt van
de activiteiten zijn. De activiteiten vinden plaats op de tweede zaterdag
van de maand van 9.30 – 12.30 uur.
Het lidmaatschap kost € 5 per kalenderjaar.
Programma 2006– 2007:
9 september 2006
Monumentendag: We gaan een bezoek brengen aan een monument.
Welk monument en waar wordt nog bekend gemaakt.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
14 oktober 2006
Herfstactiviteit: We gaan kunst maken. D.w.z. een schilderij of collage;
daarvoor gebruiken we van alles wat we in de natuur kunnen vinden.
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
11 november 2006
Paddestoelen: We gaan in het Bunderbos op zoek naar paddestoelen.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
9 december 2006
Vogels in de winter: Wie eet wat en hoe kunnen wij hun daarbij
behulpzaam zijn?
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
13 januari 2007
Proefjes doen.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
10 februari 2007
We gaan een vogelverschrikker maken.

Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
10 maart 2007
Amfibieën: In het water en omgeving op zoek naar slangen enz.
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
14 april 2007
Speurtocht in de omgeving Meerssen.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
12 mei 2007
Wandeling: bezoek aan de Hoge Fronten in Maastricht en bezoek aan
CNME.
Plaats: Natuurhistorisch Museum Meerssen
9 juni 2007
Einde van het seizoen
Bezoek kinderboerderij Born
Plaats: D’n Haamsjeut Ulestraten
Contactpersonen
Wilt u een IVN-gids inschakelen dan kunt u terecht bij onderstaande
contactpersonen. Ook voor meer informatie kunt u hen vrijblijvend bellen.
- Jeanne Lam, tel 043 - 364 90 12 (IVN Meerssen)
- Leo Teheux, tel 043 - 364 83 12 (IVN Ulestraten)
Groepsbegeleiders:
- Geert Hovens
- Will Voncken
- Lilian Smit
- Leo Teheux
- Jeanne Lam
Aanbod aan het onderwijs
De mogelijkheid bestaat om een beroep te doen op het IVN voor:
* Begeleiding bij een wandeling: herfstwandeling, lentewandeling, etc.
* Excursie met bepaald onderwerp: vogels, sporen, water, schoolomgeving, etc.
* Of een extra verdieping bij een onderwerp dat al in het lesprogramma
is opgenomen. Bijvoorbeeld: amfibieën; daarbij hoort eigenlijk een
bezoek aan een poel. Brood bakken, bezoek van een imker etc.
Alles gebeurt op verzoek van en in overleg met de leerkracht.
Ons aanbod betreft bij voorkeur groep 5 en 6 van het basisonderwijs.

VOGELEXCURSIE DE DOORT IN ECHT
Zondag 30-04-2006
Bijeenkomst om 7.30 uur bij de kerk in Ulestraten. Met een mooi aantal
van 20 vogelaars en een kort en krachtig openingswoord van Theo
gingen we al car-poolend naar Echt.
Omschrijving gebied
Gebiedsnaam:
Gemeente:
Eigendom
Omschrijving:
Type gebied:
Coördinaat hoog:
Coördinaat laag:
Km-hok:

De Doort
Echt
Staatsbosbeheer
vijvers, moeras en ruigte
open water met begroeide randen,
open velden/ weilanden
188
344
602214

Geschiedenis
Het Slötje was in de Middeleeuwen een strategisch forticatie of
versterking die lag tussen de moerassen. Vanaf 1267 behoorde Echt tot
het gebied van de hertogdommen van Gullik en Gelder. De grens werd
gevormd door de beek, de Middelsgraaf. De benaming Doort stamt af
van Dorent van Dorenbosch: dit verwijst naar een plek begroeid met
doornachtige heesters en struiken. Hier liggen nog de overblijfselen van
’t Slötje: de versterking heeft de vorm van een rechthoekige verhoging in
het landschap. De wal is een meter hoog en vier meter breed. Hier
speelt ook de sage van de 'Juffrouw zonder kop’. Volgens dit oude
volksverhaal zou deze in 1498 onthoofde adellijke dame, tijdens
onheilsspellende nachten als een spookverschijning in dit gebied
rondwaren en schuldig zijn aan diverse mysterieuze verdwijningen. Dat
zou de prijs zijn van de gruwelijke onthoofding door Echtenaren. Het
verhaal gaat dat de onthoofde dame zich in een aangespannen wagen
liet voorttrekken door twee zwarte bokken met vleermuisvlekken. De
overlevering gaat dat er nog drie schatten en juwelenkisten van de vrouw
in de bodem verzonken liggen.
Interessant gebied
Na een dik half uur rijden kwamen we op de plek van bestemming, na
nog een korte omschrijving van het gebied en tijdsduur van de wandeling
gingen we met volle moed op stap. We werden al begroet door vele
zingende vogels o.a.: winterkoninkje, zwartkop, roodborst, tuinfluiter, de
grote bonte specht lieten zich goed horen.

Als eerste stop kwamen
we bij de poel. Dit gebied
is ook heel bekend en
beschermd om zijn
boomkikkers, die we al
enkele keren
(avondexcursies IVN
Ulestraten) met succes
hebben kunnen
bewonderen en horen.
Verder was het rustig bij
de poel, een paartje
meerkoeten en een karekiet die heel voorzichtig zijn liedje ten gehore
bracht.
Hieronder volgt een grafiek afkomstig van de site www.waarnemingen.nl
welke vogels dit jaar al gespot zijn in de Doort.

In mei 2006 zijn er 34 soorten vogels waargenomen. Een prachtig
en waardevol vogelgebied, altijd de moeite waard voor een bezoek.
De weg vervolgend werd de zeer herkenbare riedel van de geelgors
waargenomen, ook liet hij zich goed bekijken, een kijkje door de
telescoop liet menig medevogelaar genieten van deze overwegend geel
gekleurde gors.

Na een korte stop werd snel besloten om door te lopen want voor de tijd
van het jaar was het toch zeer koud. Het was een paar graden boven
nul, hoewel de gevoelstemperatuur toch dik beneden nul aanvoelde.
Voor de mensen die hun handschoenen toch hadden meegenomen was
dit absoluut geen overbodige luxe.
In het gebied waren opvallend veel grauwe ganzen te zien, voorgaande
jaren kon je eens af en toe eentje waarnemen nu waren ze toch met
tientallen aanwezig. Schijnbaar is er toch voldoende voedsel en rust
voor de ganzen in dit gebied aanwezig, we zullen het de komende jaren
wel zien of ze zich meer uitbreiden.
Nog meer waargenomen
Buizerd, torenvalk, grasmus, sprinkhaanrietzanger, vink, kraai, roek,
koekoek, tjiftjaf, een paartje roodborsttapuit, kneu, nijlgans, kuifeend,
fuut, wilde eend, holenduif, houtduif, Turkse tortel, blauwe reiger,
heggenmus, zanglijster, boomklever, spreeuw, koolmees, pimpelmees,
groene specht.
Toch circa 33 soorten waargenomen.
Maar…. we gingen eigenlijk voor de nachtegaal met zijn prachtige lied
maar helaas we hebben hem noch gezien noch gehoord.
Na zo’n 2,5 uur waren we weer terug bij de parkeerplaats. Na een korte
evaluatie en een afscheidswoord konden we toch concluderen dat
iedereen met volle teugen genoten had van deze excursie.
Tot de volgende keer.
Vogelwerkgroep Ulestraten,
Huub Engelen

ONVERWACHTE ONTMOETINGEN
In mijn tuin gebeuren nog al eens onverwachte dingen. Wanneer ik na
een hete zomerdag ‘s avonds laat nog zit af te koelen, verschijnen, zoals
al vele jaren, enige egels die zich te goed doen aan het overgebleven
kattenvoer. Soms ontstaat er een heus gevecht om het territorium en
kiest de verliezer wijselijk voor de aftocht. Mijn katten en de katjes van
de buren komen van tijd tot tijd kijken of er nog iets te happen valt en
verdwijnen daarna weer geruisloos in het donker van de avond.
Een kikker
Een kikker springt met hoge sprongen over het terras en blijft dan
doodstil zitten en ik verbeeld mij dat hij naar me kijkt en belangstelling
voor me heeft. Deze gedachte wordt meteen tenietgedaan doordat hij
met nog hogere sprongen het terras verlaat en beschutting zoekt onder
de weelderige plantengroei.
Filmen
Sinds enige tijd probeer ik het filmen een beetje onder de knie te krijgen
en zodra ik iets bijzonders zie, spoed ik mij naar buiten en leg ik iets vast
wat in mijn ogen apart is.
Mijn tuin heb ik in al zijn verschijningen, van zomer tot winter, gefilmd.
Eveneens mijn katten, welke interessante filmobjecten zijn. Niet alle
opnames zijn vrij van schommelingen. Een statief zou de oplossing zijn.
De koekoek
Nadat op een dag een vreselijk gepiep te horen was en ik de bomen
afzocht waar dit vandaan kwam, ontdekte ik een vrij grote vogel, groter
dan een merel. Hij zat met de rug naar mij gekeerd en kon ik niet zien
wat het was. Net wilde ik de vogelgids gaan raadplegen toen een
heggenmus kwam aanvliegen en hem voerde: ..... een koekoeksjong
was het!
Ik was uitzinnig van opwinding. Een koekoeksjong in mijn tuin! Ik had
nog nooit een koekoek gezien en nu dit .... Ik vloog naar binnen om mijn
camera te halen en door mijn zenuwen kon ik deze niet goed stilhouden
en is deze opname niet zo goed.
De koekoek vloog weg maar de hele dag hoorde ik zijn piepen, nu eens
in het veld achter mijn huis, dan weer in de bomen maar meestal op de
muur tussen mijn tuin en die van de buren. Iedereen die bij me kwam
was verbaasd om dit te zien.
Dagenlang heb ik gezien hoe de heggenmus af en aan vloog om de
honger van deze veelvraat te stillen. Het arme diertje moet ‘s avonds
doodop zijn geweest na zo’n intensieve dag.

De zondag van mijn verjaardag zat ik met mijn familie in de tuin en
iedereen genoot van dit schouwspel op drie meter afstand. Ik had zaad
op de muur gestrooid zodat de heggenmus niet zover moest vliegen om
voer te halen. De koekoek zat midden in het zaad maar vertikte het om
ook maar een korreltje zelf te pakken. Hij bleef maar met wijd
opengesperde bek bedelen om voedsel.
Tot mijn verrassing kreeg ik van de kinderen een statief en daarna kon ik
mooie opnames maken.
Ik mailde Jo Hamer dat hij eens zou komen kijken maar helaas had de
koekoek die dag genoeg krachten verzameld en was hij aan een
zelfstandig leven begonnen. Ik dankte God dat ik dit mocht beleven
Lies

DATA IN VOGELVLUCHT
Algemene info: 043 - 3644647
Zondag 10 sept.:
Ochtendwandeling in het kader van De Groene Maand
Thema: Water in overvloed
Vertrek: 10.00 uur kerk Ulestraten.
Woensdag 4 okt.:
Lezing: Effecten bevolkingsdaling op natuur, landschap en milieu
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Zondag 15 okt.:
Herfst dagwandeling door de Voerstreek
Vertrek: 10.30 uur Kerk Ulestraten
Zondag 22 okt:
Vogelexcursie najaarstrek Itteren
Organisatie: Vogelwerkgroep IVN Ulestraten
Vertrek: 8.00 uur Kerk Ulestraten
Zaterdag 28 okt:
Avondactiviteit “Nacht van de Nacht”
Organisatie: Werkgroep Wandelingen en Excursies
Vertrek: 19.30 uur Kerk Ulestraten - Info: 043 – 3643740
Woensdag 1 nov.:
Dia-avond: Onderwerp: Zoogdieren
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Info: 043 – 3644976
Woensdag 6 dec. :
IVN-Avond: Diabeelden eigen omgeving
Aanvang: 20.00 uur Clubhome D’n Haamsjeut
Dinsdag 26 dec.:
27e Oudejaarswandeling (2e Kerstdag)
Vertrek: 14.00 uur Kerk Ulestraten
Info: 043 - 3644647
Alle binnenactiviteiten worden in ons verenigingslokaal D’n
Haamsjeut gehouden en beginnen om 20.00 uur tenzij anders
vermeld.

