Nieuwsbrief april 2020

Door het coronavirus liggen onze activiteiten nagenoeg stil. Onze vrijwilligers gaan toch de natuur in en
maken daar dan ook leuke foto’s, enkele hiervan kun je zien in deze nieuwsbrief. Ook zijn er nog enkele
leuke nieuwtjes te melden.

Enkele jaren geleden zijn we aan het experimenteren geweest om een torenvalkenkast te controleren met
een camera op een telescoop. Dit was nogal omslachtig en voor onze vereniging niet direct interessant om
daarin te investeren. Onze hobbyfotograaf Wim Castelijns is hier weer wat verder op ingegaan en heeft
iets nieuws bedacht. Hieronder het verslag van Wim met de foto’s erbij

Nestkastcontrole met behulp van een endoscoop
Het is dikwijls een hele toer om bij nestkasten van uilen en
torenvalken te klimmen. Tevens is er een behoorlijke kans op
verstoring van de vogels.
Om op een veilige en simpele manier de kast te inspecteren heb ik
een handig hulpje gemaakt.
Op een uitschuifbare aluminium stok heb ik een vervormbare stang
gemonteerd. Op de kop heb een endoscoop (hele kleine camera)met
verlichting en een snoer van vier meter gemonteerd. Op het einde
van de snoer zit een voeding, schakelaar en een wifi zender.
Op een smartphone of tablet kun je een app downloaden die het
beeld van de camera op het scherm laat zien. Je kunt door de camera
te draaien de kast afspeuren. Op je telefoon kun je het beeld mooi
volgen. Tevens kun je foto’s en filmpjes maken.

Samen met Ad van Rooij ben ik gaan testen bij drie
bosuilenkasten. Het resultaat was heel
bemoedigend. Het was duidelijk te zien dat de
bosuilen in de kast zaten.
Twee uilen bleven tijdens het controleren gewoon
in hun kast zitten. Deze foto is genomen met de
endoscoop.
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Bij veel steenuilen- en kerkuilenkasten met tussenschot zal het niet
gemakkelijk zijn om op deze manier te monitoren. Maar ook
bijvoorbeeld spreeuwenkasten zijn op deze manier zeker te
controleren.
We zagen een kast met drie jongen en twee kasten met drie eieren.
Voor de mensen die ook zo’n hulpmiddel willen maken heb ik nog
enkele buigbare stangen beschikbaar.
By the way:

Wim Castelijns

Een mooie foto van Wim Castelijns van een bosuil die zijn nestkast verlaat.

Jos Laarakker Nieuwsbrief april 2020
U ontvangt deze mail met nieuwsbrief, omdat u bent ingeschreven voor de nieuwsbrief bij de Natuur- en (weide)vogelvereniging Reusel de Mierden.
Wilt u geen e-mail met nieuwsbrief meer ontvangen? U kunt eenvoudig uw voorkeuren aanpassen of u direct uitschrijven via info@weidevogels.nl

Nieuwsbrief april 2020

In de nieuwsbrief van februari heb ik aangegeven dat er in opdracht van de gemeente langs het rolstoelpad
nogal wat bomen zijn omgezaagd. Met de gemeente hebben we afgesproken dat we deze plaatsen in het
najaar gaan beplanten met struweel, dit om onder begroeiing met gras en brandnetels te voorkomen.

Op de foto hiernaast kunt u een
voorbeeld zien van de vergrassing op
een plaats waar enkele jaren geleden
de grotere bomen zijn omgezaagd.

Op de foto hiernaast kunt u zien hoe het dan
gaat worden. De vorige foto is langs het
rolstoelpad gemaakt de foto hierlangs 50
meter verderop. Op deze plaats is het
struweel enkele jaren geleden door de
gemeente aangeplant.
Foto’s Jos Laarakker

Foto links.
Dagpauwoog

Foto rechts.
Oranjetipje
Foto’s Ruud van Cuijk
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De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Petra Lauwers
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In de volkstuintjes langs de Leijenstraat werd ik laatst
benaderd door iemand die last had van een beginnende
wespennest. Deze zat op een heel ongelukkige plaats en
wat ze er aan konden doen. Ik ben gaan kijken en kwam
tot de conclusie dat het geen gewone wespen waren.
Ondanks enig speurwerk via internet en diverse apps
kon ik er niet achter komen wat het was. Ik heb Ruud
van Cuijk gebeld, deze kon ook niet zeggen wat het was.
We hebben toch maar in overleg de beginnende nest
verwijderd. Ruud is met de foto’s die hij had gemaakt
verder gaan zoeken en heeft op enkele plaatsen
geïnformeerde, het blijken Franse veldwespen te zijn.
Deze soort is van andere wespen te onderscheiden door
het iets afgeplatte, slankere lichaam, meer oranje
voelsprieten en een overwegend zwarte kleur met gele
Foto Ruud van Cuik
dwarsstrepen. Mannetjes zijn van vrouwtjes te
onderscheiden doordat ze gekromde uiteinden van de
voelsprieten hebben en daarnaast hebben mannetjes groene ogen en de vrouwtjes zwarte ogen. De Franse
veldwesp wordt ongeveer 12 tot 18 millimeter lang en is het hele jaar te zien, de koningin overwintert op
beschutte plaatsen in bomen maar ook wel in huizen.
Deze wesp maakt holen op beschutte plaatsen. Het nest heeft geen papieren omhulsing maar is open,
waardoor de wespen goed te zien zijn. De wesp jaagt voornamelijk op insecten en is niet geïnteresseerd in
zoetigheid, waardoor zelden een confrontatie met mensen plaatsvindt. Wel kan deze wesp steken maar
doet dat alleen bij gevaar. De nesten zijn te vinden op open plekken maar deze soort staat er met name in
meer zuidelijke streken om bekend de vreemdste plaatsen uit te kiezen. Zo zijn er zelfs nesten in auto's en
onder de handgreep van een minicontainer aangetroffen.

Foto links.
Een hagedis die de
bosbrand aan de
Luther heeft overleeft.
Foto rechts.
De nieuwe woning bij
het sportpak in Reusel
wordt geïnspecteerd.
Foto Brandweerman

Foto Petra Lauwers
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Bovenstaande foto’s zijn door Frans Berndsen in zijn eigen tuin gemaakt.
Links een steenuil op de kast, rechts een gaai

Nieuws van de bestuursvergadering






In verband met de coronacrisis wordt er door het bestuur niet vergaderd maar hebben we wel
regelmatig telefonisch contact.
Zoals je weet hadden een aantal leerlingen van het Pius X college zich aangemeld voor de
maatschappelijke stage bij onze vereniging. Ze hadden zich voor diverse activiteiten opgegeven
zoals de werkgroep Landschap en Onderhoud, werkgroep van de poelen en voor de
uilenwerkgroep. Enkele daarvan hebben de uren al gewerkt en sommige zijn bij diverse lezingen
geweest. Maar voor enkele werkgroepen moet het seizoen nog beginnen. Door de coronacrisis
staan deze werkzaamheden op een laag pitje. Onze leden zijn over het algemeen ouderen, die
willen zichzelf en andere beschermen tegen deze ziekte. Zoals het er nu uitziet zullen deze
maatregelen misschien na 28 april worden versoepeld maar dat is nog afwachten. Als dit zo is
mogen we waarschijnlijk nog niet in groepsverband en te dicht bij elkaar werken. Daarom hebben
we in overleg met de stagecoördinator van de Pius X besloten om het stage gebeuren voor dit jaar
te beëindigen. We vinden het wel jammer want we hadden het mooi voor elkaar en we hadden er
ook zin in.
De educatieve dag voor basisschool De Klimop bij de Beestenboel gaat i.v.m. de coronacrisis niet
door.
Het gebeurd wel eens dat onze leden door terreinbeheerders, toezichthouders of grondeigenaren
worden aangesproken als ze zich op in hun ogen verboden terrein bevinden. Alle
groepscoördinatoren van de weidevogels hebben een toetredingsvergunning welke zijn
ondertekend door de grondeigenaren. Voor de percelen waar de gemeente en Brabants Landschap
eigenaar van zijn heeft onze vereniging een toetredingsvergunning . Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Piet Peijs.
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Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis

13 Juni
21 Juni
Juni
4 Oktober
Oktober
Oktober
7 November

Activiteiten 2019-2020
Jaarlijkse excursie en feestavond
Open dag bijenhal
Inventarisatie flora en fauna golfbaan Midden Brabant
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
RABO Clubsupport
Najaarvergadering
Natuurwerkdag
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