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Natuurpunt Oudenaarde op facebook

Wie speelt er met vergif?

De snelste info over de natuur in Oudenaarde via
http://www.facebook.com/NatuurpuntOudenaarde

De laatste weken zijn er in het bos meerdere
buizerds, vossen en katten in verdachte omstandigheden gestorven. De kans is groot dat iemand
vergiftigd vlees heeft uitgelegd, wat niet alleen
voor dieren maar ook voor mensen (spelende
kinderen) gevaarlijk is. Ondertussen werd dit ook
door een dierenarts bevestigd. Gelieve zo snel
mogelijk Guido of Pieter te verwittigen indien je
zelf vergif of vergiftigde dieren vindt.

Lentewandeling
Op zondag 19 mei 2013 start onze
lentewandeling om 9u aan het museum nabij de
kerk van Ename.

Het bos tijdens WOII
Over het verleden van het Bos t’Ename weten we
al heel wat door opzoekingswerk in allerlei
archieven. Over de recente geschiedenis weten
we echter heel wat minder. Hoe gebruikten de
mensen het bos bijvoorbeeld rond WOII? Welke
dieren en planten kwamen er wel en niet voor? Je
kan soms een schat aan informatie verzamelen
door te praten met de generaties van toen.
Daarom trekken we met onze vragen naar de
buren die er toen als kind bij waren, m.a.w. aan
+80 jarigen.
Dat leverde al fantastische verhalen op. Zo
hoorden we dat mollenvellen zeer gegeerd waren.
Zowel volwassenen als kinderen vingen mollen en
stroopten het vel dat op een plank werd genageld
om in de zon te drogen. Men kreeg er 5 Belgische
frank per vel voor.

Waarnemingen.be
Er zijn weer heel wat leuke waarnemingen
genoteerd. Op 4 april liet een rode wouw zich
aan de Wallebos van dichtbij bewonderen. In het
spontaan verbossend stukje aan de paardenweide
werd een beflijster gespot en leuk was ook de
waarneming van appelvink op de Natendries. De
slechtvalk van Ruien vind het nu blijkbaar in
Oudenaarde leuker vertoeven. En Gunther
Groenez kon aan het Wallebos een zwarte wouw
in het vizier krijgen. Het onderzoek naar
doodhout-kevers loopt nu op volle toeren.
Daarvoor hangen er diverse types van vallen in
het bos. De grootste zijn de venstervallen (zo
groot als een echt venster).

Volgende werkdagen
Zaterdag 27 april is de volgende werkdag.
Afspraak om 9u of 13u30 aan de loods,
Braambrugstraat 43, Oudenaarde. We zullen in
hoofdzaak nog hout uit het bos onder de
vrijwilligers verdelen. Er zal om 9u ook een
demo/test gegeven worden met het nieuwe type
tractor dat Natuurpunt wil aankopen voor de
reservaten van de Vlaamse Ardennen.
Meer info bij:
pieterblonde@hotmail.com - 0488/362.279
of guido.tack1@telenet.be - 0474/900.230

Loslopende honden
hoek Spendelos-Braambrugstraat - foto uit 1906

Ken je zelf mensen die nog verhalen of foto’s uit
die periode hebben, breng ze met ons in contact!
Dan gaan wij graag eens langs voor een babbel.
De historische info die we uit die verhalen kunnen
distilleren zullen in het grote Bos t’Enameboek
verschijnen dat we nu aan het schijven zijn. De
verhalen over soorten worden onmiddellijk
verwerkt via www.waarnemingen.be. Ga maar
eens kijken naar de waarnemingen van de jaren
’40!

In het Volkegembos zijn er al verschillende keren
problemen geweest met loslopende honden en
hun agressieve baasjes. Mocht je tijdens een
wandeling
last
hebben
van
(agressieve)
loslopende honden (en hun baasjes), dan kan je
best de politie contacteren en een beschrijving
geven van het type hond en/of eventueel de
nummerplaat van de wagen van de eigenaar.
Sowieso moeten honden in het reservaat en het
Volkegembos steeds aan de leiband zijn!

Bosgroeten van de stuurgroep.

