ledenblad van Natuurpunt Dilbeek – jaargang 4 nr. 4 – juli 2006

Activiteitenkalender
zondag 13 augustus – 14 u
Natuurwandeling in de Wolfsputten
Afspraak: CC Westrand, Kamerijklaan
z/n, 1700 Dilbeek
zaterdag 26 augustus – 18 u tot ?? u
Vleermuizen-evenement
met barbecue
Afspraak: Kasteel La Motte,
Lumbeekstraat 20, St-Ulriks-Kapelle
Gratis toegang voor iedereen.
Barbecue: volw. 10 €, kinderen 5 €
vrijdag 29 september – 20 u
Insecten in de tuin door Kris Struyf,
i.s.m Velt Pedevallei
Afspraak: Kasteel La Motte,
Lumbeekstraat 20, St-Ulriks-Kapelle
Bijdrage: Leden: 1€, niet-leden: 2€
zondag 1 oktober – 14 u
Paddestoelenwandeling
op de Thaborberg
Afspraak: Parking Michielsheem,
Kattebroekstraat 199, 1700 Dilbeek
(afrit 12 op de Ring, richting Sint-Agatha-Berchem)
zaterdag 21 oktober – 10 u tot ?? u
Beheersdag Thaborberg
Afspraak: zie 1 oktober
zondag 5 november – 14 u
Natuurwandeling in de Wolfsputten
Afspraak: zie 13 augustus
zondag 3 december – 14 u
Natuurwandeling op de Thaborberg
Afspraak: zie 1 oktober
Deelname: gratis voor leden, 1 € voor
niet-leden, tenzij anders aangegeven.

Contactpersonen:
Algemeen: Eric De Jonge
02/567 04 38 – eric.dejonge@skynet.be
Vogels : Willy Paessens
02/466 43 90 – paessenswilly@scarlet.be
Amfibieën: Alain Goethals – 02/569 50 13
Amfibieenwerkgroep.dilbeek@versateladsl.be
Thaborberg: Lien van Besien
0497/83 43 39 – lien.vanbesien@gmail.com
Persrelaties: Myriam Wouters & Erik Loosveldt
02/567 25 11 – erik.loosveldt@advalvas.be
Inschrijving voor activiteiten: Louis De Leeuw
02/569 27 28 – louisdeleeuw@skynet.be
rekening: 000-3250101-19
natuur•contact, website, melding waarnemingen:
Marc Bruneel – 02/466 63 28
info@natuurpunt-dilbeek.be
website: www.natuurpunt-dilbeek.be

zaterdag 26 augustus 2006 vanaf 18 u.

Geniet van onze
zomerse
barbecue
Natuurpunt Dilbeek wuift de zomer uit met een gezellige barbecue in Kasteel La Motte te Sint-Ulriks-Kapelle. Een mooie gelegenheid om in een ontspannen sfeer eens kennis te maken met
andere natuurliefhebbers uit de gemeente bij een lekker hapje en
een drankje.
Bijdrage: volwassenen 10 €, kinderen 5 €
Drank tegen democratische prijzen.

Schrijf in bij Louis De Leeuw vòòr 21 augustus.
02/569 27 28 •  louisdeleeuw@skynet.be

en doe mee aan
het vleermuizenevenement
Vleermuizen zijn de meest tegendraadse zoogdieren die je je
kunt indenken. Ze slapen overdag en gaan ’s nachts aan
de slag. Ze hebben goede ogen, maar kijken liever
met hun oren. En in plaats van te lopen, zoals
elk fatsoenlijk zoogdier, fladderen ze door
de lucht. Naar jaarlijkse gewoonte doet
Natuurpunt Dilbeek mee aan de “Nacht
van de Vleermuis”, een initiatief dat in
heel Europa op dezelfde dag aandacht
vraagt voor deze fascinerende diergroep
die het niet makkelijk heeft
om te overleven.

Programma

vanaf 20 u doorlopend
• multimediapresentatie over
inheemse vleermuizen
• spectaculaire videobeelden van
jagende vleermuizen
• didactische tentoonstelling
• on line vleermuisquiz
• schminkstand en knutselatelier
voor kinderen
• sfeer en gezelligheid in de bat-bar
met een drankje en een knabbel
vanaf 21.30 u doorlopend
• vleermuiswandelingen met batdetector in de omgeving van het
kasteel en het park onder leiding
van ervaren gidsen

Dilbeek

De Groene Spechten
lossen roofmoord op!
ontdekten dat daar ook enkele vijanden
van het slachtoffer tussen zaten. Via getuigenissen van toevallige voorbijgangers
hebben de GS de dader van de roofmoord
uiteindelijk toch kunnen ontmaskeren.
De moordenaar legde een aangrijpende
bekentenis af.

De libellenlarve bekent!
Kikkervisjes zijn leuk, vinden jullie, als
een ander beest ze opeet, dan is dat in jullie ogen een slechterik. Ik beken dat ik
Vorige week vonden wandelaars een dood
lichaam naast een poel in de Wolfsputten. De politie vond geen enkel spoor van
de dader en stond voor een raadsel.
Commissaris Van De Poel riep de hulp in
van agent Van Der Plas en een heel team
speurders van de Groene Specht. Samen
onderzochten ze de omgeving van de poel
en de kwaliteit van het water.

het kikkervisje heb gevangen en heb opgegeten, maar dat ik daarom slecht ben,
dat ontken ik. Ik heb namelijk geen
keuze: als ik niet vang wat voorbijkomt
sterf ik en word ik nooit een volwassen
libel. Jullie hebben het als ‘larve’ gemakkelijk: je krijgt boterhammen met garnaalsla of een hamburger met frietjes en
zo word je groot. Je moet daarvoor niet
zelf garnalen gaan vangen en dood
maken of koeien slachten en hun vlees
malen. Dat doen anderen voor jou. Maar
ik moet het wel zelf doen, ik dood mijn
maaltijd zelf: dat is het enige verschil. Jij
zit bovendien lekker veilig, ik niet. Morgen kan het mijn beurt zijn, dan word ik
opgeslokt door een groster beest. Zo zit
het leven nu eenmaal in elkaar: eten en
gegeten worden...

De groene
spechten op
speurtocht naar
de dader van de
moord in de poel
onder leiding van
Commissaris Van
de Poel en agent
Van der Plas...

Omdat de moordenaar zeer vraatzuchtig
te werk ging, had het GS-team grote
moeite met het identificeren van het
slachtoffer. Buurtonderzoek leverde een
hele reeks mogelijke daders op. De GS

De kolibrievlinder brengt onrust

Eind juni in een doodgewone Dilbeekse
straat. Tussen de bloemen van de uitbundig bloeiende lavendel schiet een rossige
schaduw schichtig heen en weer. Het
blijkt een kolibrievlinder te zijn die zijn

Met zijn lange
tong puurt de
kolibrievlinder
nectar uit de
diepste bloemen

bijnaam van “onrust” alle eer aandoet.
De kolibrievlinder behoort tot de pijlstaarten, een groep nachtvlinders waarvan de
rups een opstaand puntig uitsteeksel aan
het achterlijf draagt. In tegenstelling tot
zijn verwanten vliegt de kolibrievlinder
vaak overdag. Het is een migrant die jaarlijks vanuit het Middellandse-Zeegebied
naar onze streken trekt en daarbij zelfs
de Alpen of de Pyreneeën oversteekt. De
trekkers zorgen hier meestal voor één enkele generatie nakomelingen. Rupsen en
poppen overleven onze winters niet. De
rupsen leven vooral op walstrosoorten,
onder andere glad walstro. En toevallig
of niet: de voorbije jaren is die soort aanzienlijk toegenomen in de Wolfsputten

13 augustus, 14 u

Grasduinen
in de Wolfsputten
Volle zomer betekent voor de
Wolfsputten het hoogtepunt voor
de plantensoorten in de graslanden
en dat zijn in de eerste plaats..
grassen. Die krijgen dan ook bijzondere aandacht bij onze verkenning. Verder kijken we uit naar de
zomerbloeiers die de hitte van de
voorbije weken hebben overleefd
en de eerste herfstpaddestoelen.
Afspraak aan de ingang van de
Westrand 13 augustus om 14 uur.

