Nieuwsbrief juni 2020

In één van voorgaande nieuwsbrieven heb ik aangegeven dat
we benaderd waren door de greenkeeper van de golfbaan
Midden Brabant met het verzoek om de vogels op de
golfbaan te monitoren. Inmiddels zijn we twee keer daar
naartoe geweest, hieronder het resultaat.
Op 4 april telden we 30 en op 31 mei 33 soorten vogels. Voor
meer informatie kun je contact opnemen met Piet Peijs.
Inmiddels zijn we ook benaderd door de beheerder van de
natuurbegraafplaats Esbeek of we daar de vogels ook willen
monitoren. De afspraak is dat we daar vier keer per jaar
naartoe gaan, de eerste controle is op zondag 14 juni geweest.
Foto Ruud van Cuijk

Net zoals voorgaande jaren hebben we
ook weer een bloemenmengsel
ingezaaid langs het rolstoelpad en bij
de volkstuintjes aan de Leijenstraat.

Foto’s Gust Lavrijsen en Jos Laarakker

Jos Laarakker Nieuwsbrief juni 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 juni 2020

We hebben al eens eerder vermeld dat we bij de sportparken van Reusel en Hulsel nestkastjes op hebben
gehangen voor de spreeuwen en mezen. Op deze manier proberen we de emelten en de
eikenprocessierups op een natuurlijke wijze te bestrijden. Afgelopen tijd hebben we de nestkastjes enkele
keren gecontroleerd.
Op 8 juni hebben we tot nu toe de laatste controle in Reusel gehouden. Het resultaat was dat er 49 jonge
spreeuwen waren uitgevlogen, 52 pimpelmezen en 22 koolmezen.
Het resultaat in Hulsel op 10 juni was 12 jonge spreeuwen, 9 pimpelmezen en 21 koolmezen.
Tijdens de controle op 18 mei zat er in een
nestkastje voor de koolmezen een Bonte
vliegenvanger, foto links . Op 8 juni had hij 4
jongen, foto onder.
Foto’s Wim Walen en Ruud van Cuijk

De foto van het
reebokje links is door
Esther Adriaans
gemaakt bij het
Schelpenpad

Foto rechts van een
Trechterspin is door
Piet Peijs gemaakt
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Het was weer tijd dat het gras in het patrijzenproject gefaseerd (de helft) moest worden gemaaid. Het is
een mooi stukje natuur en er wordt altijd rekening mee gehouden dat dit niet midden in het broedseizoen
gebeurd. Maar eind mei was het dan zover. Van te voren worden door leden van de werkgroep
patrijzenproject de graspercelen gecontroleerd op de aanwezigheid van broedende vogels en reekalfjes, die
in deze tijd veel worden geboren. Tevens worden er reeënslingers geplaatst om te voorkomen dat de
reegeiten alsnog de jongen ’s nachts in het grasland leggen. Dit is wel een zwaar klusje, omdat het door het
hoge gras moeilijk lopen is en ook nog goed opletten.
Op vrijdagavond 28 mei was het zover en het eerste reekalf
werd al snel gevonden in de buurt van het informatiebord
en nog twee dicht bij elkaar aan ons graslandperceel aan de
Hoef in Hulsel. De volgende dag werd de zoektocht
voortgezet met hulp van een drone met een
warmtebeeldcamera eronder. Al snel werd door de drone
een tweeling
gevonden in het hoge
gras. Deze plek werd
gemarkeerd en niet
gemaaid. De reeënslingers deden hun werk, de reekalfjes aan de
Hoef in Hulsel waren in de nacht opgehaald en waren verdwenen. In
totaal werden er zeven reekalfjes gevonden en tijdens het maaien
bleken ze allemaal keurig te zijn opgehaald te zijn door de moeders.
Tevreden kijkt de werkgroep terug op een geslaagde beschermende
maatregel tegen het uitmaaien van jong leven. Foto’s Ruud van Cuijk en Piet Peijs

Jonge Vinken

Gierzwaluw

Scholekster net uit het ei

Foto Petra Lauwers

Foto Wim Castelijns

Foto Theo van de Voort
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Enige tijd geleden sprak ik iemand die
erg geïnteresseerde was in vlinders,
hij had een boek dat was van begin
1900. Daarin stond een artikel dat er
in 1878 ook al problemen met de
eikenprocessierups waren. Ze zaten in
de eikenbomen langs de weg tussen
Nijmegen en Heesch. Op de
afbeelding hiernaast het originele
artikel uit het boek.

Links brede orchis
Midden gevlekte orchis
Onder grote keizerlibelle
Foto’s Ruud van Cuijk
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Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis

21 Juni
4 Oktober
Oktober
Oktober
7 November

Activiteiten 2019-2020
Open dag bijenhal
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
RABO Clubsupport
Najaarvergadering
Natuurwerkdag
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