Zet hier een korte, pakkende omschrijving van uw
nieuwsbrief.
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Inhoud

Van de bestuurstafel
Vooraankondiging

Save de Date: Op 25 november vindt onze jaarlijkse
ledenvergadering plaats. Zoals het er nu naar uitziet kunnen
we dit weer fysiek laten doorgaan. Binnenkort gaat u een
uitnodiging ontvangen met agenda etc. Noteert u nu alvast
de datum in uw agenda !

- van de bestuurstafel
- activiteiten
- vooruitblik
- nawoord

Activiteiten
Terugblik:
Op 5 september
hebben we een
geslaagde
vogelexcursie
gehouden rondom de
Geleenbeek nabij
Brommelen. Een
schitterende ochtend en we mochten een flink aantal
deelnemers verwelkomen.
Bij ons vertrek zagen we al meteen een aantal witte
kwikstaarten en een paartje grote gele kwikstaart. Tijdens
de wandeling naar de Geleenbeek zijn verschillende
ervaringen en waarnemingen onderling uitgewisseld en
hoewel het een mooie ochtend was, lieten ons de vogeltjes
een beetje in de steek. De gehoopte waarneming van de
roodborsttapuit en/of de grauwe klauwier bleef uit. De putter
en grote bonte specht lieten zich daar en tegen wel goed
zien. Dat werd echter meer dan goed gemaakt door de
prachtige andere "natuurverschijnselen" die we onderweg
tegen kwamen. Bijgaande foto is daarvan de getuige.

Stef vindt
Het blijft een fraaie
#nachtvlinder, de #Buxusmot
(#Cydalima perspectalis). Ik zag
hem op een muur zitten,
waarschijnlijk is het te koud om
actief te zijn. In 2007 pas voor
het eerst in Nederland
waargenomen is hij nu
algemeen. De rupsen kunnen
het hele jaar door op Buxus
gevonden worden. Al vretend
richten ze behoorlijke schade
aan, veel planten gaan dood. De
handel speelt er op in door
planten aan te bieden die lijken
op Buxus maar niet door de
rupsen van deze vlinder gegeten
worden. Ook een mezenkastje in
de buurt hangen kan al heel
goed helpen. Gif spuiten is niet
nodig.

Stef vindt
Vogelexcursie op 3
oktober 2021
IVN BeekdaelenNuth naar het
Ingendael Houthem
Sint Gerlach
Het Ingendael langs
de Geul bij Château
St. Gerlach en de
aangrenzende Bergse
Heide zijn aantrekkelijke gebieden om te wandelen. De
eerder niet toegankelijke akkers en graslanden in het
Ingendael zijn sinds 1996 aan landbouwkundig gebruik
onttrokken en teruggegeven aan de natuur. Er loopt nu een
kudde Gallowayrunderen die ervoor zorgt dat het gebied niet
dichtgroeit met bos. Er is veel variatie ontstaan met
bijzondere soorten planten. Voor veel zaad- en/of insecten
etende vogels een ideaal gebied. Tevens kunnen we langs
de Geul diverse watervogels aantreffen.
Aangezien het er nat kan zijn is goed schoeisel van belang.
Vertrek om 8.00 u
Locatie markt Nuth ( carpoolen)
Aanmelden via ivnnuth@gmail.com

De #Steenanjer
(#Dianthus deltoides)
komt verspreid over het
hele land voor maar is
vooral in de oostelijke
helft te vinden.
Schoonheid is relatief,
maar zeg nu zelf, doet
deze wilde plant onder
voor zijn grotere
gekweekte
soortgenoten? Eens was
deze soort algemeen,
maar nu is hij zeldzaam
geworden. Hij houdt van
droge, zonnige plekken in
grasland op stikstofarme
grond. Daar maakt hij
gebruik van de open
plekken in de grasmat
om te kiemen en al
groeiend de open bodem
te bedekken. Kom daar
nog maar eens voor. Via
de lucht daalt een
#stikstofdeken over de
wilde planten neer. Er zijn
er die daar flink van
profiteren, maar dit
anjertje niet. Helaas.

Stef vindt

Vooruitblik
In oktober staan de volgende activiteiten op het
programma. Noteert u alvast in de agenda:
Natuurwerkdag 9 oktober
In samenwerking met buurtvereniging Hellebroek gaan we
weer werken in de Hellebroekerbeemden. Het grasland
waarin de orchideeën groeien vraagt weer enig onderhoud.
Heeft u zin en tijd om mee te helpen laat het dan even
weten op IVNnuth@gmail.com
We starten om 10.00u bij het scoutinggebouw in Nuth en
werken tot 13.00u.
Activiteiten in november:
Naast de reeds gemelde ledenvergadering op 25 november
aanvang 19.30uur waarvoor u nog een uitnodiging ontvangt
tevens:
6 november: Nationale Natuurwerkdag in combinatie met
het bomenfestival . Let ook op onze website voor nadere
informatie
7 november: 8.00u Vogelexcursie met aandacht voor
trekvogels
25 november ledenvergadering aanvang
19.30uur waarvoor u nog een uitnodiging ontvangt tevens:
27 november: 10.00-12.00uur Nestkastjes timmeren in ons
Home te Nuth.
Over bovengenoemde activiteiten binnenkort meer
informatie op onze website www.ivnnuth.nl .

Vanmorgen, 26 augustus
2021, zag ik een Bont
zandoogje (#Pararge
aegeria) vliegen. Dat is
helemaal niet bijzonder,
het is algemene vlinder.
Maar wat opviel was de
gebrekkige manier van
vliegen, alsof het dier niet
goed richting kon
houden. Toen de vlinder
ergens ging zitten was
snel duidelijk wat hem
mankeerde, hij was niet
goed ontwikkeld. De
linkerzijde is een stuk
kleiner dan de
rechterzijde. Heel
merkwaardig om te zien
en voor het dier lastig. Hij
zal wel snel een lekker
hapje voor een vogel
geworden zijn, zo gaat
dat.

Nawoord
Deze Nieuwsbrief is een uitgave van IVN Beekdaelen-Nuth.
Uw bijdragen zijn altijd welkom, volg ons op Facebook en
vergeet onze website niet. En de vlinder is een
keizersmantel gefotografeerd door een van onze leden in
Wijnandsrade. Heb je ook zo'n mooie foto: stuur ze op naar
ivnnuth@gmail.com en wij publiceren ze.. Tot slot: bijdragen
van onze leden zijn altijd welkom.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u ivnnuth@gmail.com toe aan uw adresboek.

