kunnen/willen investeren in hun/onze natuur.
De stukken natuur die Natuurpunt Spouwen-Amelsdorp beheert zijn allemaal hetzij
toegankelijk, hetzij goed zichtbare groengebieden in uw naaste omgeving. Meer informatie over deze gebieden vindt u op onze website:
www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be
In de maanden juli en augustus verzamelen we iedere woensdagavond om 18u30 aan
het CC St-Amandus in Kleine-Spouwen. (uitzondering: woensdag 24 juli)
De aanwezige bestuursleden verdelen de taken en dan gaan we in kleine ploegen op
pad. Bij grote werken gebeurt het dat we in één groep werken. Iedere deelnemer
werkt naar zijn kunnen en kracht.
Kom eens meehelpen en leer de natuur in uw woonomgeving op een andere manier kennen. Terwijl u ons helpt, leert u, naast nieuwe mensen kennen, ook nog heel wat bij
over de natuur en hoe die best te onderhouden.
Wij bieden u een aangename en leerrijke avond.

Spouwen/Amelsdorp
Vereniging voor natuur- en landschapszorg
Driemaandelijks huis-aan-huis vouwblad
Verantw. Uitgever: L. Schoenmaekers, Daalstraat 45 A, 3740 Bilzen
juli. 2013, 25ste jaargang, nr. 97, postkantoor van afgifte, 3740 Bilzen

Tot één van de woensdagavonden?
Roland Vanherle

Zomerwandeling
In ’t “Maascentrum” de Wissen in Dilsen-Stockem
Zondag 28 juli 2013
Zondag 28 juli om 13u30 verzamelen we aan het de kerk van Kleine-Spouwen voor
onze zomerwandeling.
Om 14 u starten we onder leiding van Lambert Schoenmaekers aan een wandeling van
ongeveer 7 km. Het einde van de wandeling is voorzien om 17u.
We voorzien een rustpauze met koffie/frisdrank en vlaai. (democratische prijzen).
Onze gids, Lambert, is projectleider ‘Maasvallei’ en dus als geen ander op de hoogte
van de realisaties die er de laatste jaren langs de Maas werden uitgevoerd. Zijn deskundige uitleg en de zomerse uitbundige natuur langs de oevers van de Maas staan
garant voor een prachtige zondagnamiddag!
Iedereen is welkom. Stevige schoenen zijn een aanrader.

Hoe graag we de vlinder ook zien, we zien er steeds minder. Vlinders zijn
kwetsbaar en erg gevoelig voor veranderingen in hun omgeving zoals de opwarming van ons de kllimaat of de toename van pesticiden. De laatste decennia zijn
bovendien veel bloemen, planten en struiken verdwenen die de vlinder nodig
heeft om te overleven. Met hun grote verscheidenheid en gevarieerde ecologie
zijn vlinders waardevolle indicatoren van de kwaliteit van ons leefmilieu. Ze reageren ook snel op veranderingen. Het is daarom erg nuttig om cijfers van vlinders te verzamelen.
Door mee te tellen met de Tuinvlindertelling van Natuurpunt, help je om veranderingen van de biodiversiteit in je buurt in kaart te brengen. Bovendien is het
leuk om naar vlinders te kijken en de verschillende soorten te herkennen.
Het volgende nationale telweekend is op 3 & 4 augustus .
Voor meer inlichtingen: raadpleeg www.vlindermee.be en download de handige
brochure met zoekkaart.
Kan je zo lang niet meer wachten?

Voor mee informatie ga naar onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be

Op 21 juli 2013 van 1400 tot 1700 uur organiseert de Vlinderwerkgroep Bilzen
een Vlinderwandeling.
Een vlindernetje, een loupe en eventueel een vlindergids zijn fijn, maar zonder
geen probleem, jullie krijgen hulp van de lokale vlindergroep.
Waar komen we samen?: Aan de “Remise” te Munsterbilzen, Leroyplein nr. 2.
Vervolgens carpoolen we naar de Kapel van de Weerstand in Heiken.
Bilzen Vlinderstad! Raadpleeg www.bilzenvlinderstad.be
Raymond Collings

***

Koetzkes

Vanaf dan komen ze 's avonds buiten het nest en bedelen sissend om eten. Vliegen
kunnen ze nu nog niet. In dit stadium noemt men ze takkelingen. Al kruipend over de
takken verkennen ze de nestomgeving. En dat het al eens fout kan gaan, mochten we
onlangs aanschouwen.
Luid alarmgeroep van de ouderuilen trok onze aandacht. Twee jongen waren uit de
boom gevallen. Het ene jong was duidelijk sterker, vond meteen de weg naar de boomstam en kroop wis en zeker langs de stam omhoog. Het andere jong bleef verbouwereerd zitten op de grond. Omdat het daar een makkelijke prooi zou worden, hebben
we het beestje terug in het nest gezet en enkele buizen bij de boom gelegd waarin ze
kunnen schuilen wanneer het hen weer eens overkomt.
Birgit Lambregs

***
Het steenuiltje, wetenschappelijke naam Athene
noctua, is het kleinste type uit de uilenfamilie. In
het dialect hebben we voor dat prachtige uiltje
twee al even bijzondere namen: “e koetzke” of
”enne koetaail”, genoemd naar hun typische roep
“koetz, koewie”.
Ongetwijfeld heb je hun roep al gehoord, vroeg in
het voorjaar wanneer ze hun gebied afbakenen.
Wanneer ze jongen hebben, maken de ouders luid
kabaal bij het minste onraad. Zowel 's nachts als
overdag hoor je dan “tit tit tit tit tit” versnellend
naarmate het gevaar dreigt. Met hun scherp zicht,
ook in het donker, zijn het goede wakers.
Steenuiltjes houden zich graag op in de buurt van menselijke bewoning. Een gevarieerd landelijk gebied met erven, boerenbedrijvigheid, vee, boomgaarden en akkers
waar ook allerhande kleine knaagdieren goed gedijen, hebben zij nodig voor hun
voedselaanbod. Een broedpaar bewoont een territorium van ~ 25 ha (500 x 500 m)
waarin ze geen soortgenoten dulden.
Ze jagen het liefst vlak bij het nest op muizen, jonge ratten, mollen, vogels maar
ook rupsen, oorwormen, kevers, nachtvlinders en regenwormen. De pieken in hun
jachtactiviteit vallen in de avond- en ochtendschemering. Overdag rusten ze. Vaak
zie je ze zonnen op een paaltje of bij de ingang van een boomholte.
In Amelsdorp vinden ze het goed toeven. In oude hoogstam fruitbomen met holtes
vinden zij nestgelegenheid. Wij zagen dit jaar weer twee nesten. Eén broedpaar met
twee kuikens, het andere vier. De broedtijd duurt drie tot vier weken. De kuikens
blijven in het nest tot omstreeks hun 23ste dag, zowat eerste helft juni.

Beheerwerken
De zomer is, voor ons –
Natuurpunters – wat
betreft het groenonderhoud, het drukste
seizoen. Voor de mensen met een tuin is dit
geen nieuws. Bent u ook
telkens verbaasd van de
fenomenale groeikracht
van planten, struiken en
bomen?
Om al dat groen meester te blijven, moeten we heel wat arbeid verzetten. Na veel zweet en misschien wel
blaren op de handen, kunnen we weer genieten van een mooi verzorgde tuin. Voor de
tuinliefhebber blijft dit een schitterende hobby.
Voor een natuurvereniging krijgt het onderhoud van de stukken natuur in hun beheer
een iets grotere dimensie. We spreken al snel over oppervlakten groter dan een voetbalveld, over kilometers ipv meters hagen, over enkele boomgaarden ipv één appelboom…
U begrijpt dat zo’n werken best met zoveel mogelijk handen worden uitgevoerd, want
zelfs met moderne machines blijven de meeste onderhoudswerken erg arbeidsintensief. De leden van onze natuurvereniging zijn allemaal vrijwilligers, en kunnen dus
m. a. w slechts een deel van hun vrije tijd besteden aan de onderhoudswerken. Dit
maakt dat we steeds op zoek zijn naar mensen die een beetje van hun vrije tijd

