Nieuwsbrief juli 2020

Hoe vergaat het ons Bijenhotel aan het Rolstoel pad. Nog net gezet voor de Lock-down en nu zitten we midden
in de zomer. De wilde bijen hebben hun koffers gepakt en hebben de nodige hotelkamers geboekt en in bezit
genomen. In Nederland kennen we zo’n 358 soorten wilde bijen. We willen de hotelgasten even aan jullie
voorstellen.
Foto’s Ruud van Cuijk

Muurwesp

Rosse metselbij

Sluipwesp met een uitgeschoven legboor, die zijn eitjes legt bij een ander

Goudwesp
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Voor het derde jaar op een rij komt er een koppeltje merels hun nestje bouwen bij ons in de Blauweregen.
Voorgaande jaren was het moeilijk om de jongen groot te brengen ten gevolge van de droge zomer. Toen we
zagen dat ze waren begonnen met het bouwen van het nest hebben we ze een handje geholpen door de
bouwmaterialen klaar te leggen o.a. hooi en mos. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Verder hebben we
ze zoveel mogelijk met rust gelaten en alleen maar met een spiegeltje gekeken. Daarna toen het vijfde eitje was
gelegd hebben we het helemaal gevolgd en vastgelegd op de foto.

Op 29 mei kregen we
de kans om de eerste
foto te maken. We
wilden de broedende
vogels zo weinig
mogelijk verstoren.
Het was wel mooi om
te zien en te horen
dat de man het nest
nauwlettend in de
gaten hield en dan
ook nog zijn mooiste
zang liet horen.

Onze pleegkinderen
doen het goed, op 16
juni kun je zien dat ze
al goed zijn gegroeid.
We helpen ze mee
door regelmatig de
deksel van de GFTkliko open te zetten
zodat er de maden uit
kruipen. Een
delicatesse voor de
jongen.

Op 12 juni maakte we de
eerste foto van de
jongen, vier van de vijf
eitjes zijn uitgekomen.
De jongen zijn hier al
enkele dagen oud.

Op 18 juni beginnen het
al echte pubers te
worden, ze keken over de
rand van net nest en als
wij keken dan trokken ze
zich terug. Net of ze
wilden zeggen wij zijn er
niet en we doen toch
niets.
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Op 20 juni waren het
tieners. Ze keken je
heel brutaal aan, als ze
konden praten zouden
ze zeggen bemoei je er
niet mee.

Vanaf 23 juni zijn ze alle
vier uitgevlogen. We
hebben ze nog
regelmatig gezien en we
hebben er een goed
gevoel bij.

Op 26 juni nog even poseren
voor de laatste foto.

Foto’s Jos Laarakker
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Op vrijdag 26 juni zijn we met enkele mensen naar de Moerbleek in Hooge Mierde geweest om te luisteren
en kijken naar de nachtzwaluw. Onderstaande foto heb ik jaren geleden gemaakt toen we in Drenthe aan
het wandelen waren. We hadden toen nog nooit van een nachtzwaluw gehoord, we dachten dat het
beestje ziek was omdat hij niet wegvloog.
De mysterieuze nachtzwaluw broedt in Nederland op
heidevelden, zandverstuivingen en in open
dennenbossen. Nachtzwaluwen broeden op de grond
op de kale bodem. In de avond en nacht vangen ze
grote insecten en nachtvlinders tijdens de vlucht. De
nachtzwaluw is een lange-afstandstrekker die
overwintert in tropisch Afrika. Zijn geluid is
herkenbaar aan de ratel, ook tijdens het vliegen is
een speciaal geluid van het klappen van de vleugels te
horen.
Rond 22.00 uur waren we op de plaats van
bestemming en al vrij snel hoorden we de roep. Na
Foto Jos Laarakker
enige tijd werden het er steeds meer en lieten ze zich
zien. Het was mooi om te zien hoe ze rond vlogen zelfs tot ongeveer 2 meter van ons af.

Het was wel moeilijk om ze te fotograferen maar Jos van Gool
heeft er toch één vast kunnen leggen.

Dit was er die avond ook te zien.
Foto Jos van Gool

Dit was er die avond ook te zien.
Foto Jos van Gool
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Op de
waarnemingen-app
krijgen we regelmatig
mooie foto’s binnen
zoals op de foto links
welke door Noud de
Bresser is gemaakt
twee jongen
winterkoninkjes.
Op de foto rechts
door Jos van Gool
gemaakt een
dagpauwoog.

Afgelopen voorjaar is Willem Hendriks afgestudeerd aan de HAS Hogeschool in Den Bosch.
Willem heeft daar de opleiding Toegepaste Biologie gestudeerd.
Op 16 juli werd zijn diploma uitgereikt en mag hij zich officieel ecoloog noemen, dus we hebben
nu een ecoloog als lid van onze vereniging.
Willem namens onze vereniging van harte gefeliciteerd.
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Nieuws van de bestuursvergadering.





Omdat de jaarvergadering in het voorjaar niet door is gegaan willen we deze in oktober houden.
De agendapunten zullen tijdig toegestuurd worden met het verzoek om van te voren aan te
melden. Dit i.v.m. het reserveren van een locatie en om de 1,50 meter-regel in acht te kunnen
nemen.
Er zijn twee endoscopen besteld voor de controle van de nestkastjes op de sportparken en de
nestkasten van de torenvalken.
We zijn bezig met infoborden voor het patrijzen project en voor de bloemenranden die door onze
vereniging zijn ingezaaid.

Onderstaande activiteiten zijn onder voorbehoud, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronacrisis

4 Oktober
Oktober
Oktober
7 November

Activiteiten 2019-2020
Herfstmarkt Kempenmuseum De Acht Zaligheden Eersel
RABO Clubsupport
Jaarvergadering/najaarsvergadering
Natuurwerkdag
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