Bos t’Ename

Nieuwsflits
Dood hout
We willen een degelijk beeld krijgen van
de diversiteit aan kevers die op dood hout
leven. Daarom gaan we verspreid over
het reservaat verschillende types vallen
plaatsen. Deze vallen moeten regelmatig
geledigd worden, zodat we de vangsten
kunnen inventariseren. Dat kan enkel als
we voldoende mensen vinden die
willen meehelpen om de vallen te
legen. Wie hier aan mee wil werken
gedurende het komende half jaar,
gelieve je aan te melden bij Pieter Blondé
of Guido Tack.
In het voorjaar worden we voor dit
onderzoek alvast geholpen door stagiair
Maarten Vangansbeke. Hij zal ook alle
dode en dikke bomen in kaart brengen
en opmeten. Daarnaast zal hij de vogels
inventariseren die aan dood hout gelinkt
zijn.

In de bittere koude
Traditioneel zijn we het jaar ingezet met
een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Met de
receptie kwam ook de koude binnen
sluipen. Het vroor dagen aan een stuk tot
-10 °C. En net dan was de Steinerschool
van Lier hier gedurende 1 week aanwezig
om kennis te maken met bosbeheer. Er
werden wilgen geknot en bomen op
hakhout gezet. Gelukkig was er overdag
een vuurkorf en ’s nachts een kacheltje in
de tent.
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Behalve het eerste half uur van de dag
werd er met volle teugen genoten.
www.waarnemingen.be
De miljoenpoot met fluoriscerend gele
poten (zie vorige nieuwsflits) blijkt een
zieke ‘Witpootkronkel’ te zijn.
Het onderzoek van stagiair Maarten
Vangansbeke
leverde
al
snel
een
waarneming van middelste bonte specht
op in het Wallebos. We wisten al dat deze
specialist van dood hout in de Grotenbos
voorkwam (noordelijk deel van Bos
t’Ename). De vraag is nu of middelste
bonte specht effectief broedvogel is?
Ook bij ons is de essenziekte opgedoken
die door een schimmel veroorzaakt wordt
en essen aantast met gedeeltelijk of
volledig afsterven tot gevolg.
Niet Preutelen, Opeten!
Aanstaande zondag 26 februari 2012
organiseert Natuurpunt Oudenaarde haar
eetfestijn. Je hebt keuze tussen een
stoofpotje (met vlees van onze koeien) of
een vegetarische schotel. Om 9u30 wordt
gestart met een mooie wandeling
doorheen de Heurnemeersen en vanaf 12
uur staat het eten klaar. Afspraak
Heurnestraat 233. Kaarten: 6 euro voor
kinderen en 12 euro voor volwassenen.
Kaarten kan je nog bestellen bij
alexander.tine@telenet.be of telefonisch na
18u: 0473/85 45 62
Volgende werkdagen
Er wordt hakhout afgezet aan de
Braambrugstraat en in een houtkant aan
het Wallebos. Zaterdag 25 februari is er
een grote werkdag gepland (eten en
drinken is voorzien). Op zaterdag 10
maart is er een tussentijdse werkdag.
Afspraak telkens om 9 uur of 13.30 u aan
de loods. Info pieterblonde@hotmail.com,
0488/362.279 of guido.tack1@telenet.be,
0474/900.230.
Bosgroeten van de stuurgroep.

