APRIL 2019

NACHTEGAAL MET KOFFIEKOEKEN

Wie op zondagmorgen 19 mei met ons de Paelsteenpanne bezoekt, wordt getrakteerd !
... op een vroegmorgenconcert van het onvoorstelbaar mooi en melodieus lied van de Nachtegaal.
Maar ook Fitis, Grasmus, Zwartkop en andere zangvogels.
Bovendien begint de duinpanne stilaan te bloeien: denk aan Orchideeën, Bremrapen, Duinviooltje, ...
De ochtendstond heeft goud in de mond, zegt het spreekwoord !
We starten om 6u aan de ingang van het reservaat. Na een geleide wandeling brengt de gids je
terug... en krijg je een flink ontbijt.
Inschrijven (€7/persoon) via onze afdelingswebsite: www.natuurpunt-middenkust.be
Inschrijvingen beperkt tot 50 personen

KALENDER
14 april 2019: Lente op en rond de Keignaert
Welke en hoeveel vogels kiezen de Keignaert als broedgebied?
14u00: Egelplein, parking skeelerpiste, Oostende (Zandvoorde)
27 april 2019: Vroegemorgenwandeling
Veel vogels krijg je maar moeilijk te zien, maar je kan ze wel herkennen aan hun gezang.
08u00: Domeine Raversyde, parking VOC, Oostende

01 mei 2019: NME: Vroegemorgenwandeling
Veel vogels krijg je maar moeilijk te zien, maar je kan ze wel herkennen aan hun gezang.
06u00: ‘tBosje, parking Provinciaal Maritieme Instituut, Mercatorlaan, Oostende

BROEDSEIZOEN
De winter is voorbij, daar is de lente! We hebben net onze
maandelijkse wintertellingen achter de kiezen of de volgende
tellingen komen er aan: broedvogelmonitoring. Aan de hand van
minitueus noteren van zingende zangvogels, krijgen we een
beeld van hoeveel broedgevallen in onze natuurgebieden
voorkomen. We vragen dan ook iedereen om onze gebieden niet
te betreden om de rust van het gebied te respecteren. Een
geleide wandeling volgen kan wel.

PADDENTREK
In de Grintweg (Oostende) plaatsen we elk jaar de schermen en graven
we emmers in om de paddentrek in goede banen te leiden. Elke ochtend
en elke avond gingen vrijwilligers de emmers controleren op de
aanwezigheid van amfibieën. De mindere resultaten voor dit jaar
veronderstellen we dat de lange droge zomer een oorzaak is. De
resultaten worden nu volop verwerkt en zal later worden meegedeeld.

Middenkust op waarnemingen.be
Heb je een ‘eerste’ zwaluw of een vlucht lepelaars zien vliegen … of een Oranjetipje
zien fladderen in de bosrand ? Vond je een dood muisje op het pad ?
Alle waarnemingen van planten of dieren zijn welkom : je kan ze (samen met een
foto) invoeren op website = www.middenkust/waarnemingen.be

Wat doen als je deze nieuwsbrief niet langer meer wilt ontvangen?
Heel eenvoudig: beantwoord deze mail met in het onderwerp ‘UITSCHRIJVEN’

