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Zomerwandeling

www.waarnemingen.be

Nu zondag 1 juli: zomerwandeling om 9
uur aan het museum van Ename!
Meer info via: guido.tack1@telenet.be of
0474/90 02 30

Tijdens het Schuifelbeen-weekend zijn er
124 verschillende soorten nachtvlinders
gespot en dat is spectaculair véél! Andere
speciale waarnemingen waren o.a. een
koppel wespendieven dat zich regelmatig
kwamen tonen boven de kampplaats, de
ontdekking van 5 hazelwormen (waarvan
2 dood en 1 exemplaar zonnend langs de
Braambrugstraat), 2 wielewalen, kwartel,
havik,...

Schuifelbeen-weekend
Het was weer een zalig weekendje op het
‘Schuifelbeen’, samen met de oude
sokken van JNM. Het weer viel mee, er
was veel volk en de sfeer zat er goed in.
We deden prachtige waarnemingen, we
verzetten veel werk,... kortom een
superweekend.
In totaal waren we met een 60-tal
mensen om een berg werk te verzetten.

Vorige week is Fenus alterhoferi, een
nieuwe soort bladwesp voor België, op 2
plaatsen in het bos gevonden. De larven
mineren (d.w.z. vormen een soort
mijngangen) in de bladeren van olm.
Volgende werkdagen
We zitten nu volop in onze zomerplanning, m.a.w. een werkdag op elke
laatste zaterdag van de maand. Nu
zaterdag 30 juni maaien we distels en
bramen op de paden, herstellen we het
raster, wordt de stal uitgemest, het
paddenscherm afgebroken en worden
hagen geschoren (wie kan, brengt best
een haagschaar mee). Afspraak om 9u of
13u30 aan de loods. Er is eten en drinken
voorzien.

Zeisen, een aloude techniek met
grote ecologische waarde!
Zeisen is een oude maaitechniek. Zeisen
met een goede zeis is leuk, rustig,
goedkoop, veilig, niet vervuilend,…
Maar we moeten je allicht niet vertellen
dat zeisen wat uit de mode geraakt is
zeker?
Ter promotie van het zeisen is er een
promotiefilmpje gedraaid in Bos t’Ename.
Je vindt het op:
http://www.een.be/programmas/groenland/zeisen

20 jaar Bos t’Ename
Dit jaar bestaat de werkgroep 20 jaar!
Dat wordt gevierd op 15
september
2012. Overdag werken we en ’s avonds
feesten
we!
Meer
info
met
het
programma volgt!
Wordt natuurgids
In
september
start
een
cursus
natuurgids.
Info:
www.c-v-n.be
of
pieterblonde@hotmail.com.
Bosgroeten van de stuurgroep

