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Nieuwsbrief zomer 2011
Beste vrienden van de natuur,
Allereerst wil ik alle nieuwe leden namens onze lokale afdeling van harte welkom
heten. Dank zij jullie steun kan Natuurpunt zorgen voor meer en betere natuur in
Vlaanderen. Met deze ‘seizoensnieuwsbrief’ willen we jou op de hoogte brengen
van activiteiten en nieuwtjes uit en rond de natuur in je buurt.
Zomerse gezinswandeling in de Vallei van de Zwarte Beek (zondag 19 juni)
De Vallei van de Zwarte Beek staat altijd wel garant voor een
aantal speciale waarnemingen. We brengen een bezoekje aan
de beekvallei waar hooilanden, weilanden en akkers mekaar
afwisselen. Vanuit de kijkhut hopen we enkele watervogels te
betrappen op hun dagelijkse, maar aan het oog onttrokken
bezigheden. Tijdens deze zomerse wandeling zullen hopelijk
allerlei planten en dieren de revue passeren, maar we maken
er vooral een gezellige gezinswandeling van.
Vertrek op zondag 19 juni om 14 uur aan de kerk in Meldert-Lummen
(Meldertsebaan, Meldert-Lummen).
Meer info bij Jan (0494/40.45.92 of jan.kenens@natuurpunt.be ).
Natuurdriedaagse Zwarte Beek 2011 (22, 23 en 24 juli)
Hét jaarlijkse topevenement uit 'De vallei van
de Zwarte Beek' zal dit jaar plaatsvinden bij
onze zusterafdeling Natuurpunt Lummen op 22,
23 en 24 juli 2011.
Gezellig samenzijn, beheerswerken op de
Willekensberg, kinderanimatie, een super-deluxe (inter-)actieve wandeling... Meer info vind
je in bijlage. Inschrijven vóór 11 juli.
Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd de
mensen van Natuurpunt Lummen contacteren:
- Piet Ruytjens: 0476/984.524, piet.ruytjens@gmail.com, Hoogstraat 25, Lummen
- Dirk D'Hondt: 0473/751.584, dirk.dhondt@base.be , Infanteriestraat 3, Lummen
Vooraankondiging Herfstwandeling ‘Pruuve van de natuur’ (zondag 25
september)
De natuur brengt heel wat eetbare en smakelijke dingen voort. Tijdens deze
wandeling schenken we aandacht aan al die natuursnoepjes en proeven achteraf
enkele herfstlekkernijen. Meer info in onze ‘herfstnieuwsbrief’.
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Afspraak op zondag 25 september om
14.00 uur aan de Pastorie in Zelem (kerkplein
Dorpsstraat).
Meer info bij Jan (0494/40.45.92 of
jan.kenens@natuurpunt.be )

Natuur.relaasjes
 De Vallei van de Zwarte Beek is het grootste natuurreservaat van Natuurpunt vzw. De
4 afdelingen die hier actief zijn hebben, na de gebiedsbrochure die vorig jaar werd
ontworpen, het initiatief genomen om een gezamenlijke website over de Zwarte Beek
te maken. Op www.zwartebeek.be vind je alle info over de Zwarte Beek en de
verschillende afdelingen. Elke afdeling heeft nu ook haar eigen website en die van ons
is www.natuurpuntregiozelem.be …alleszins heel makkelijk om te onthouden. Veel
‘surfplezier’!
 Een ‘poederdroog’ voorjaar is voor veel weidevogels zoals watersnip en wulp geen
prettige gedachte want ze zoeken met hun snavel naar allerlei insecten in vochtige
bodems. Het zal dan ook niet verwonderen dat het dit jaar geen geweldig
broedseizoen is geweest voor de weidevogels maar ook voor andere soorten kan zo
een extreem droog voorjaar voor heel wat verschuivingen zorgen. Veel planten en
dieren waren tot drie weken voor op schema. Veel soorten vlinders vlogen tot drie
weken vroeger uit. Als de planten waarvan ze leven ook vroeger bloeien is dat geen
probleem, maar dat is niet altijd het geval. Hierdoor komen vooral de ‘specialisten’ in
gevaar. Dit zijn soorten die heel selectief zijn in hun voedselkeuze en waardplanten.
Veel van de 350 wilde bijensoorten, die gericht zijn op heel gespecialiseerd voedsel,
riskeren moeilijk voedsel te vinden wanneer hun planten te vroeg bloeien. Zo kunnen
de grijze zandbij en grote zijdebij kampen met een tekort aan wilgenstuifmeel.

 Wie vorige week op het oldtimertreffen was aan de Pastorie in Zelem heeft al wel
gemerkt dat het startbord van het wandelgebied Zwarte Beek nu in de pastorietuin staat.
Vanaf nu, maar zeker van zodra de Pastorie open gaat dit najaar, kan je van hieruit
prachtige landschapswandelingen maken en nadien afsluiten met een glaasje in de tuin
of de taverne. Onze vereniging zet zich samen met de Heemkring St. Jansdal en het
Regionaal Landschap Lage Kempen in rond het luik natuur, streekidentiteit en
landschapsherstel in de omgeving. Zie ook www.pastoriezelem.be
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Natuur.Tipjes!

 In deze periode kan je de Kleine glimworm bewonderen. Van deze zeldzame soort
gloeien de mannetjes terwijl ze vliegen (vandaar de volksnaam vuurvliegjes), dit in
tegenstelling tot de grote glimworm waarvan enkel de vrouwtjes gloeien. Er zijn nog
maar een aantal plaatsen in Vlaanderen waar ze voorkomen en een van die plaatsen is
de Lobosstraat in Zelem, in de dreef vlak voorbij de spoorwegovergang. Wil je getuige
zijn van zo’n spektakel, ga dan ’s avonds vanaf 22.30 uur een kijkje nemen. Deze soort
vliegt niet lang, dus de beste periode is in principe vanaf half juni tot de eerste week van
juli, maar aangezien alles vroeger is, zou het kunnen dat het eind juni al afgelopen is
met de fakkelachtige verschijningen.
Steun
Tot binnenkort !
Voor een lokale vrijwilligersafdeling lopen administratiekosten al snel
hoog op. We proberen dus onnodige kosten te vermijden en ook de
papierafvalberg te verkleinen. Beschik je over een e-mailadres én vind
je het niet erg om deze nieuwsbrief digitaal te ontvangen, stuur dan een
mailtje naar jan.kenens@natuurpunt.be en dan krijg je in de toekomst
deze brief per e-mail.

Steun de projecten van
Natuurpunt in je buurt. Een gift
is fiscaal aftrekbaar vanaf 40,00
euro.
Rekeningnr. BE56 2930 2120
7588 van Natuurpunt Beheer
vzw (BIC GEBABEBB)
Vermeld één van onze
projectnummers
8820 (Zwarte Beek)
8859 (Holle wegen)
8856 (Willekensberg)
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