NatuurBESCHERMING
Hoe staat het met de egels in Aartselaar?
Ongeveer een jaar geleden bezorgden we aan elke inwoner van onze
gemeente een folder over een bedreigde diersoort: de egel.
Met daarin een heleboel tips om deze nuttige diertjes meer levenskansen te geven.
We gaven de kinderen de kans
om een egelhuis te komen knutselen.
We zijn toch wel benieuwd of
• de egelhuisjes bewoond zijn
geweest in 2006.
• En zo ja, zijn er kleine egeltjes
geboren?
• Heb je foto’s van je huisje?
Geen egelhuis in je tuin? Maar misschien toch wel een egel, die een
natuurlijk nest gemaakt heeft van takkenbladeren?
Of heb je een andere egelwaarneming gedaan?
Meld het ons! Op deze wijze kunnen we een beeld krijgen van het
egelbestand in Aartselaar.
Meldingen doorgeven aan Ronny Verelst, 03/887 82 25 ronnyverelst@telenet.be

Krijg jij onze elektronische Natuurflits al
toegezonden?
Neen? Van tijd tot tijd brengen we wie het wenst via e-mail op de
hoogte van het wel en wee van de Aartselaarse natuur. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn, zenden een mail naar
luk.smets@telenet.be met vermelding van naam en adres en "ja, Natuurflits Aartselaar".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt-VMPA. Je kan steeds
je gegevens opvragen en laten aanpassen.
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Verantwoordelijke uitgever: Luk Smets, J.F.Kennedylaan 22 Aartselaar

Natuurliefhebbers
slaan de handen
in elkaar !

Afdeling Aartselaar

Nieuwsbrief
Beste natuurvriend,

April - mei 2007

De natuurgidsen van Natuurpunt/VMPA-Aartselaar willen je regelmatig informeren via een Nieuwsbrief omtrent het wel en wee van de
natuur in Aartselaar en over onze activiteiten.
Je bent van harte uitgenodigd op onze activiteiten doorheen het jaar.
Er is wel iets naar ieders gading.
In het vroege voorjaar richtten we vooral onze aandacht naar het
paddenbeschermingsproject in de Groenenhoek en een steenuileninventarisatie in heel Aartselaar. De (voorlopige) resultaten hiervan vind je in deze Nieuwsbrief.
We wandelden met ca 120 mensen op de zuidelijke lus tijdens de
Nacht van de Duisternis op 3 maart en verzorgden tevens een boeiende computersimulatie van de sterrenhemel.
We maakten een ontspannen fotoreis naar Bolivia en konden met 65
aanwezigen een daadwerkelijke financiële steun van meer dan 200
euro overmaken aan het mijnwerkersproject van Cepromin in Bolivia.
Wat kan je verder in het voorjaar nog verwachten?
• De klimaatfilm van Al Gore “An inconvenient truth”
• Vroegochtendwandeling in het Cleydaelhof, op zoek naar rietvogels .
Al onze activiteiten en achtergrondinfo, foto’s e.d. kan je ook vinden
op onze website:

www.natuuraartselaar.be
Wens je voortaan onze Nieuwsbrief ook te ontvangen? Geef je naam
en adres op aan Ria Thys, 03/289 73 66 of ria.thys@telenet.be
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MilieuBELEID
Dinsdag 24 april
Klimaatfilm:
An Inconvenient Truth
Cultureel Centrum
‘t Aambeeld
Vond je het ook zo’n warme
winter? Maak je je zorgen over
de gekke seizoenen?
De klimaatfilm van Al Gore,
voormalig presidentskandidaat
in de Verenigde Staten, deed
al heel wat stof opwaaien ondermeer omdat onze huidige
manier van leven ernstig in
vraag gesteld wordt. De film
handelt over de klimaatsopwarming en de gevolgen ervan voor de wereld. De film is in het Nederlands ondertiteld en duurt 100 minuten.
De Aartselaarse geledingen van VMPA, Natuurpunt en VELT
slaan de handen in elkaar en bieden je – in samenwerking met de
cultuurdienst van Aartselaar – deze boeiende filmdocumentaire
GRATIS aan.
Een must voor elke milieubewuste Aartselarenaar !
VMPA, Natuurpunt en VELT zullen tevens met een infostand aanwezig zijn.
Het gemeentebestuur zal een toelichting geven over de invulling
van het Lokaal Kyotoprotocol dat zij in februari 2005 ondertekend
heeft.
Afspraak om 20 u in het Cultureel Centrum ’t Aambeeld,
della Faillelaan Aartselaar.
Info Luk Smets, 03/289 73 66 - luk.smets@telenet.be
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NatuurBELEVING
Nacht van de Duisternis - 3 maart 2007
De Nacht van de Duisternis
was een fijne ervaring voor
meer dan 200 deelnemers,
die konden kiezen uit een
zuidelijke en een noordelijke
lus. Onze natuurgidsen leverden een grote inbreng om
het geheel vlekkeloos te laten verlopen

Klaar voor vertrek met gids Ronny

Een computersimulatie over de
sterrenhemel, een verhaal van
Mans en de Moane en het optreden van Clarimo in een boerenschuur gaven een extra dimensie aan deze avond.
Een pittige wandeling met aandacht voor het nachtelijk leven, Johan geeft info over de sterrenhemel
voor de invloed van lichthinder
op mens en natuur, met als
apotheose een echte maansverduistering.
Warme soep, jenever en chocomelk rond de vuurkorven
zorgden voor een gezellige
sfeer.
Met dank aan de Minaraad van
Aartselaar voor de financiële
ondersteuning.

Clarimo brengt sfeervolle muziek
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NatuurEDUCATIE
Vakantiecursus
“Sprinkhanen”
Juli 2007
Natuurpunt Rupelstreek organiseert in de zomervakantie een
driedelige cursus Sprinkhanen.
We geven je graag de info over deze boeiende cursus door.
Naast de dagvlinders en libellen zijn de sprinkhanen opvallende vertegenwoordigers van de insectenwereld.
Het zijn relatief grote en soms zeer kleurrijke diertjes die vooral overdag actief zijn. Het aantal soorten sprinkhanen en krekels in Vlaanderen is beperkt tot 39 soorten. De verschillende soorten zijn goed van
elkaar te onderscheiden. Stuk voor stuk prachtige beestjes met elk
een eigen specifiek geluid.
Klinken sprinkhanen met namen als ratelaar, snortikker en wekkertje
dan niet als muziek in de oren?
Bovendien zijn het goede bio-indicatoren, die omwille van hun plaatsgebondenheid te gebruiken zijn voor de monitoring van de kwaliteit
van een gebied! Na deze cursus hebben ook de verwante soorten
van krekels, kakkerlakken en oorwormen geen geheimen meer voor
jou!
De twee theorielessen gaan door op dinsdag 24 en 31 juli van
19.30 u tot 22.30 u in de polyvalente zaal in De Schorre in Boom.
De praktijkuitstap is voorzien op zaterdag 28 juli van 14 u tot 17 u in
het gebied Oude Nete-arm in Rumst.
Lesgever is Joeri Cortens van Natuurpunt Educatie
Inschrijven voor deze cursus door storting van 9 euro voor Natuurpuntleden en 12 euro voor niet-leden op rekening 001-3845875-95
van Natuurpunt Rupelstreek Boom-Rumst.
Info bij Fried Happaerts, 03/ 888 81 15 of friedh@skynet.be
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NatuurBELEVING
Zaterdagochtend
19 mei om 8 u
Rietvogels in het
Cleydaelhof
Het Cleydaelhof is een 25 ha
groot natuurgebied dat deel
uitmaakt van de oude bossen rond het kasteel Cleydael.
Het gebied is heel verscheiden: het opvallendste zijn de oude bospercelen. Ertussen bevinden zich enkele weilanden en tegen de rand met
de Cleydaellaan situeert zich een 3 ha groot rietveld.
Daar willen we op deze vroegochtendwandeling wat meer rond
vertellen en ook eens bekijken welke rietvogels er nog voorkomen.
Op geregelde tijdstippen worden er in het gebied geleide natuurwandelingen georganiseerd door onze natuurgidsen. In het verleden heeft
onze vereniging enkele beheerswerken uitgevoerd in het rietveld en
ook een houtkant aangeplant tussen twee bospercelen.
De eigenaar, nl. het Agentschap Natuur en Bos, heeft de voorbije
jaren vooral de nadruk gelegd op het aanplanten van verschillende
boomsoorten op enkele weilanden om het bosareaal uit te breiden en
er vooral voor te zorgen dat de verschillende bospercelen terug met
elkaar in verbinding kunnen komen. Wij gaan op deze wandeling eens
na wat dit allemaal zoal oplevert aan zang- en andere vogels die in dit
gebied broeden of er door worden aangetrokken.
Praktisch: we komen ‘s morgens
om 8 u samen aan de overkant van
de hoofdingang van het kasteel
Cleydael, d.i. op het kruispunt van
de Zinkvalstraat en de Cleydaellaan. Laarzen en verrekijker zijn
aanbevolen. De wandeling zal ongeveer 2,5 uur duren. Deelname is
gratis.
Nu nog goed weer!! Info en gids:
Ivan Bogaerts, 03/887 16 46
Rietgors
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NatuurSTUDIE
Steenuileninventarisatie
in Aartselaar
In 1998 en 1999 organiseerden we een
steenuilinventarisatie in Aartselaar. De
resultaten waren toen zeer bemoedigend. Een 20-tal paartjes werd gelokaliseerd. Nu wilden we weten of er evolutie was in deze bezetting.
Het inventariseren gebeurt steeds tussen zonsondergang en middernacht.
Op stafkaart wordt elk uurhok in vier
gedeeld. Zo dicht mogelijk bij het centrum van ieder deelgebied
wordt het geluid van de steenuil met een cassetterecorder afgespeeld volgens een bepaald schema (3 geluidsfragmenten van 78
sec. met telkens 60 sec. tussenpauze). Reacties van een steenuil
worden genoteerd. De band wordt uiteraard onmiddellijk gestopt na
een respons om verstoring tot een minimum te beperken. Standplaats van de waarnemer en locatie van de antwoordende steenuil
(en) worden op stafkaart aangetekend.
Het is steeds moeilijk na te gaan of niet twee maal een zelfde steenuil gehoord werd. Rekening wordt gehouden met het tijdsverschil, de
afstand, de honkvastheid van de steenuil en materiële hindernissen,
die territoria kunnen scheiden, zoals een bos, een woonblok, een in
een zee van licht badend sportcentrum,… Zo kunnen we toch tot een
betrouwbare telling komen.
Onze inventarisatie is nog niet volledig. We zullen deze in februarimaart 2008 zeker aanvullen. Maar met de steekproeven die we nu
hebben, kunnen we toch reeds besluiten dat het goed gaat met
de steenuil. Een paartje heeft een territorium van ongeveer 25 ha.
Bijna op elke landbouwruimte van die oppervlakte kregen we respons op onze lokroep. Enkel in de zone Vluchtenburgstraat kregen
we geen reactie. In de Groenenhoek hoorden we op een bepaald
ogenblik steenuilen uit 3 verschillende richtingen.
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NatuurBESCHERMING
Paddenraapactie in
Groenenhoek

De voorlopige
resultaten !

Het is dit jaar een heel gek paddenjaar geweest!
De zachte temperaturen hebben ons
enigszins verrast om onze ondersteunende actie van de amfibieën
vlekkeloos te laten verlopen.
Foto: Peter Hofman

We kregen reeds op 12 januari een
melding van een buurtbewoner van de Groenenhoek dat de padden
blijkbaar al aan hun trek begonnen waren. VEEL TE VROEG!
In allerijl zijn we dan ook in actie geschoten, met zeer intense raapacties in februari en maart. Hiervoor konden we rekenen op tientallen
vrijwilligers, vooral uit Aartselaar, maar ook uit andere gemeenten van
de Rupelstreek. Waarvoor onze welgemeende dank.
Spijtig genoeg hebben we ook heel vaak rondgewandeld zonder 1
beestje te kunnen zien.
Wat is er gebeurd dit jaar? Waren ze dan toch al over voor we werkelijk gestart zijn met de actie? We vermoeden sterk dat dit ons overkomen is. De praktijk heeft namelijk uitgewezen dat sommige dieren
reeds op terugweg zijn vanuit hun eierafzetplaats.
Of zijn er dit jaar gewoonweg iets minder amfibieën?
Wie zal het zeggen !
Een feit is dat we op maandag 26 maart, d i. ca een dikke week voor
de normale einddag van de actie slechts 129 amfibieën veilig hebben kunnen overzetten: 104 padden, 2 kikkers, 8 kleine watersalamanders en 15 Alpenwatersalamanders. We vonden ook 36 verkeerslachtoffers. Deze aantallen liggen beduidend lager dan ons eindresultaat van 2006: 622 amfibieën, waarvan 566 padden.
De uiteindelijke resultaten van de paddenraapactie kan je vanaf einde
april terugvinden op onze website.
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