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Lentewandeling

Alweer een maand met veel gekke waarnemingen.
‘s Avonds kan je baltsende houtsnippen spotten in
de Braambrugstraat.

Onze lentewandeling hebben we geprikt op
zondag 4 mei 2014; vertrek om 9 uur aan het
museum naast de kerk van Ename.

De paddentrek loopt op zijn laatste benen. Zo kon
je op Radio Brouwer een interview horen van
Guido over de paddentrek in het gebied. Uiteraard
was er paddentrek in de Braambrugstraat, maar
door de aangroei van het aantal poelen en vijvers
is er de laatste jaren ook heel veel paddentrek op
de Natendries en in de Steenbergstraat te
Volkegem. Met het trieste record van 54
doodgereden padden op één nacht. Traag rijden
op zachte en vochtige nachten voorkomt al veel
leed! Je vooral met de fiets verplaatsen is
uiteraard veel beter.
Met de zachte winter is het vlinderoffensief heel
vroeg begonnen. Zo liet het grotere broertje van
de kleine vos, de grote vos zich dit jaar al heel
makkelijk bewonderen. In tegenstelling tot de
kleine vos is de grote vos veel zeldzamer!
Ook de nachtvlinders zijn al zeer actief. Op een
inventarisatieronde zaten er rond één lamp van
een nachtvlinderval na enkele uren tijd meer dan
300 nachtvlinders. We waanden ons echt in de
zomer… Maar het is wel deugddoend om te zien
hoe een divers beheer veel biodiversiteit oplevert!
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Wil je er eens elders op uit?
Zondag 30 april geeft Natuurpunt Oudenaarde
zijn ledenfeest: om 9u30 is er een wandeling
voorzien en vanaf 12 uur kan je aanschuiven voor
een vegetarische maaltijd of een potje stoofvlees.
Afspraak in de parochiezaal van Elsegem. Voor
meer info kan je hier klikken.
Zondag 13 april is er een plantenwandeling
van Natuurpunt Oudenaarde. Afspraak om 14 uur
aan het museum PAM Ename.
Op zondag 27 april is het weer Vlaamse
Ardennendag,
dit
keer
in
de
Helix
te
Geraardsbergen. Voor info klik je hier.
En op zondag 18 mei kan je op De Kaaihoeve
weer proeven van tal van activiteiten in het kader
van de Dag van de Biodiversiteit.

Er is weer véél werk verzet!
De NMBS neemt maatregelen om de stiptheid van
de treinen te verbeteren. Zo moeten alle bomen
langs de Belgische spoorwegen op minder dan een
maand tijd gekapt worden. Daardoor moesten we
plots 3000 m² hakhout langs de spoorweg in de
rand van het bos onverwachts gekapt worden. Het
is fantastisch te zien dat er na onze noodoproep
van overal hulp aan kwam waaien om deze klus te
klaren! We danken de vele vrijwilligers die
meehielpen om de klus te klaren, o.a. enkele
leerlingen van het VLIO. Zij maakten ook een
nieuw toegangspoortje tot het reservaat.

Het meidoornrotkelkje was dan weer een heel
bijzondere verschijning in paddenstoelenland. Dit
paddenstoeltje groeit alleen op de bijna rotte
zaadjes van meidoorn.

Werkdagen
We schakelen over op de zomerplanning: van
april tot en met september is er enkel een
werkdag op de laatste zaterdag van de maand!
Dus nu zaterdag 29 maart is er een werkdag en
ook op 26 april. Afspraak telkens om 9 uur of
13.30 u aan de loods, Braambrugstraat 43,
Oudenaarde. Info bij pieterblonde@hotmail.com
0488/362.279

Bosgroeten van de stuurgroep.

