Bos t’Ename

Nieuwsflits
Zomerwandeling
Op zondag 28 juli nemen we jullie weer op
sleeptouw doorheen het Bos t'Ename. We
vertrekken om 14u aan het provinciaal
museum naast de kerk. De zomerwandeling start
uitzonderlijk in e namiddag omdat we jullie willen
tonen waarom Bos t’Ename een hotspot is voor
vlinders! We proberen je de vlinders van dichtbij
tonen en hebben daarom hulp nodig van de
kinderen om op de wandeling vlinders te vangen!
Wie een vlindernet heeft, mag dit zeker meebrengen!
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laatste jaren aangeplant hebben, vormen een
belangrijk onderdeel van dit succes. Belangrijk
daarbij is dat deze houtkanten niet alleen in het
reservaat toegenomen zijn, maar dat ook in veel
tuinen en weiden rond het bos houtkanten en
hagen met inheemse soorten werden aangeplant.
Vlindertjes zoals de zeldzame sleedoornpage
zijn al deze bomen plantende buren zeer
dankbaar!

Waarnemingen.be
Er waren de laatste maand specialisten van
nachtvlinders,
paddenstoelen,
korstmossen
en kevers aan de slag in het bos. Dat leverde
vele leuke soorten op waarbij o.a. een soort
kever die afhankelijk is van dood hout voor
het eerst in België gevonden werd. Net zoals
vorig jaar zijn er waarschijnlijk broedgevallen
van wielewaal, havik, wespendief,... Heb je
interessante waarnemingen? Plaats ze dan op
waarnemingen.be. Ben je niet thuis in al dit
internetgedoe! Geef dan je waarnemingen door
aan iemand van de werkgroep of mail ze gerust
door naar pieterblonde@hotmail.com .

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

Dagvlinders
Met veel belangstelling keken we uit naar het
nieuwe boek ‘Dagvlinders in Vlaanderen’.
Heel wat dagvlindersoorten doen het namelijk
niet goed in onze streken. Vooral de sterke
achter-uitgang van enkele algemene soorten
zoals de citroenvlinder, is op zijn minst zeer
verontrustend. Er is een sterk vermoeden dat
overbemesting, een afname van het aantal
bloeiende planten en een steeds verdergaande
versnippering van het Vlaamse landschap de
oorzaken zijn.
Maar er is ook goed nieuws. De hotspots voor
vlinders in onze provincie zijn het Maldegemveld
en het Bos t’Ename. Dat is te danken aan een mix
van maatregelen, waaronder het hernemen van
het middelhoutbeheer, mantel-zoom ontwikkeling
in de rand van het bos en wastinevorming die
plaatsen schept met nectarrijke bloemen zoals
pinksterbloem, knoopkruid, bramen,… Ook de
ettelijke kilometers nieuwe hagen en houtkanten
met autochtone bomen en struiken die we de

Volgende werkdagen
Op zaterdag 29 juni (nu zaterdag dus) en op 27
juli staan de volgende werkdagen op de kalender.
Afspraak telkens om 9 uur of 13.30 u aan de
loods, Braambrugstraat 43, Oudenaarde.
Je kan de info over de werkdagen ook vinden
op onze nieuwe website www.bostename.be
Volgende werkdag zullen we distels maaien,
bramen intomen, hagen scheren, de loods
fatsoeneren,… Wie kan mag een eigen haagschaar
meenemen.
Voor
meer
info
kan
je
terecht
bij
pieterblonde@hotmail.com 0488/362.279
of guido.tack1@telenet.be 0474/900.230

Bosgroeten van de stuurgroep.

