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Het blijft nog steeds heel stil op de Boerenberg. Alleen onze onbetaalbare Hub Kessels komt
nog wel eens kijken om te zorgen dat alles in orde is.
Maar we missen jullie bij de activiteiten, vergaderingen en natuurlijk de uitgestelde
jaarvergadering, wanneer het gebouw bruist van warmte en gezellige contacten.
Maar helaas, het mag en kan nog niet…..
Laat met het (sober) vieren van Kerstmis en Nieuwjaar ook de wens op een gezond en mooi
2021 in vervulling komen. Zo snel als mogelijk hopen we jullie weer te ontmoeten.
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1. U weet vast wel dat ………………………………….

 2020 een zeer bijzonder verenigingsjaar is geweest?
 we helaas maar enkele van de geplande activiteiten hebben kunnen laten doorgaan?
 de redactie dit nog nooit heeft meegemaakt?

Maar wist u ook, dat ondanks alle beperkingen ……….
 uw bestuur in deze tijd alert blijft op ontwikkelingen?
 de secretaris wijzigingen van (mail-)adres graag zo spoedig mogelijk schriftelijk / per mail
ontvangt?
 zijn ledenbestand dan altijd over de meest actuele gegevens beschikt?
 ons gebouw, ook al wordt het momenteel nauwelijks gebruikt, trouw onderhouden wordt?
 stug doorgewerkt wordt aan een pubquiz over bomen in het kader van het bomenfestival?
 wij de gemeente Gulpen-Wittem danken voor de in 2020 ontvangen steun?
 de landelijke World Cleanup Day op 19-09-2020 in Gulpen-Wittem weer een succes was?
 onze jeugdgroep op 26-09-2020 in Eys een heleboel zwerfvuil opruimde? (zie artikel 8.)
 de sterwandeling dit jaar i.v.m. de coronamaatregelen geannuleerd moest worden?
 de Rabo ClubSupport 2020 een mooi bedrag heeft opgebracht?
 wij alle stemmers hiervoor bedanken?
 je als rekeninghouder van de Rabobank lid kunt worden van de Rabobank en dan enkele
voordelen geniet?
 een van die voordelen is dat je mag meestemmen tijdens de Rabo ClubSupport?
 de penningmeester hoopt dat in 2021 de Rabo ClubSupport ook weer georganiseerd wordt?
 je dan dus in het voor- of najaar (weer) op IVN, afdeling Eys kunt stemmen?
 hoe meer mensen op IVN, afdeling Eys stemmen, des te groter de steun van de Rabobank aan
onze afdeling zal zijn?
 er ook tijdens Corona overleg is gevoerd met de gemeente over de wegreconstructie en de
paddenvoorziening ter hoogte van kasteel Goedenraad?
 Marian Neven hier onvermoeibaar achteraan blijft gaan?
 het bestuur u middels een brief een inkijkje gegeven heeft over de toekomst van onze
afdeling?
 het fijn is om ook uw kijk op de toekomst van onze afdeling te kennen?
 u uw reactie op korte termijn nog kunt / mag sturen naar de voorzitter of secretaris?
 u over een aantal jaren kunt genieten van een nieuw streekproduct?
 André Leclercq van ‘de Eyserhalte’ hiervoor verantwoordelijk is?
 er 2 nieuwe slakkensoorten ontdekt zijn in de omgeving van Eys? (zie artikel 10.)
 u meer informatie over deze items kunt vinden op onze website onder “leuke links”?
 de redactie het heel fijn vindt om ook uw bijdrage / kopij te mogen ontvangen?
 deze oproep in ENK nr. 33 resulteerde in 2 mooie bijdragen? (zie artikel 6 en 7.)
 wij hopen dat u allemaal op een goede manier aan 2021 kunt gaan beginnen?
 wij dit jaar niet starten met een nieuwjaarswandeling?
 wij nog geen datum voor de jaarvergadering hebben durven plannen?
 wij u deze datum, als de situatie dat weer toelaat, uiteraard zo snel mogelijk laten weten?
 wij u dan graag op onze jaarvergadering willen begroeten?
 de sluitingsdatum voor inleveren van kopij voor E.N.Koeriertje nr. 35 15 juni 2021 is?
 wij u veel leesplezier met dit Koeriertje wensen?
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2. Contributie.
In de zomereditie van de ENK heeft u kunnen lezen dat de abonnementsprijs van
‘De Natuurgids’ in 2021 voor IVN-leden met € 1,50 wordt verhoogd naar € 17,00 per jaar
en dat deze verhoging moet worden doorberekend in de contributie van leden die op
‘De Natuurgids’ geabonneerd zijn.
Regels zijn regels, maar het voelt niet goed om in een jaar waarin vrijwel al onze activiteiten
stop gelegd zijn deze verhoging door te zetten.
Daarom zal de contributie in 2021 hetzelfde zijn als in 2020, ook voor abonnees op
‘De Natuurgids’.
Die contributie bestaat uit (een samenstel van) de volgende bedragen:
 Basiscontributie gewone leden
 Basiscontributie huisgenootleden
 Basiscontributie jeugdleden
 Toeslag voor landelijke leden
 Toeslag voor abonnement (tegen gereduceerd tarief) op ‘De Natuurgids’

€ 12,50
€ 10,00
€ 7,50
€ 6,00
€ 15,50

De contributies inclusief toeslagen zijn:
 gewoon lid en landelijk lid
 gewoon lid en abonnement op ‘De Natuurgids’
 gewoon lid, landelijk lid en abonnement op ‘De Natuurgids’

€ 18,50
€ 28,00
€ 34,00

Van leden die een incassomachtiging hebben afgegeven wordt de contributie rond 1 maart
2021 afgeschreven.
Aan overige leden wordt verzocht de contributie eveneens rond deze datum over te maken op
rekening:
NL92 RABO 0147 5896 22 ten name van IVN, afdeling Eys.

“ impressies uit het Wormdal – oktober 2020 ”
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3. Rabo ClubSupport.
De Rabobank ondersteunt op verschillende manieren het verenigingsleven in Nederland.
De Rabo ClubSupport is een onderdeel van dat ondersteuningsprogramma en is in het
bijzonder gericht op de kleinere verenigingen.
Het is een jaarlijkse actie, waarbij de bank een bedrag beschikbaar stelt, dat onder de
deelnemende verenigingen wordt verdeeld; de verdeelsleutel wordt bepaald door het aantal
stemmen dat door leden van de Rabobank op de diverse verenigingen wordt uitgebracht.
In 2020 hebben de Rabobanken Zuid-Limburg € 800.000 beschikbaar gesteld voor deze actie.
Ongeveer 1600 verenigingen hebben meegedaan.
Er werden ruim 100.000 stemmen uitgebracht; iedere stem was dus bijna € 8 waard!
Zoals in vorige jaren hebben wij als IVN, afdeling Eys ook in 2020 weer meegedaan en
kregen het mooie bedrag van € 622,75 uitgekeerd, een buffer voor bijzondere uitgaven.
We zijn blij dat zoveel mensen weer de moeite hebben genomen om op onze vereniging te
stemmen en danken hen daar hartelijk voor. Dat de actie onder de leden leeft blijkt ook uit de
positieve reacties die de penningmeester van leden ontving.
Om te mogen stemmen moet je klant zijn bij én lid zijn van Rabobank Zuid-Limburg.
Ben je wel klant bij de Rabobank maar nog geen lid en wil je toch graag meestemmen? Word
dan lid! Gewoon aanmelden bij de bank; het kost niets.
Bij de actie van 2021 kun je dan ook stemmen voor jouw favoriete vereniging.

4. Bomenfestival.
De provincie heeft het plan ontwikkeld om 1 miljoen bomen te planten, bomen zijn immers
heel belangrijk voor een goed leefmilieu.
IVN-Limburg wil daarbij aansluiten en gaat een ‘Bomenfestival’ organiseren, waarbij
nagenoeg alle afdelingen een bijdrage leveren in een soort van estafette en ieder op zijn eigen
wijze. Dit om de kennis van en het belang van bomen ook als IVN uit te dragen.
IVN, afdeling Eys gaat ook meedoen en wel met een gezellige pubquiz, een bijeenkomst
waarbij je op een speelse manier allerlei leuke weetjes over een aantal bomen ‘leert’.
Dit festival was gepland in de periode maart - oktober 2021, maar de voorbereidingsgroep van
District Limburg beslist op een later tijdstip of dit door kan gaan. Vermoedelijk wordt het met
een aantal maanden óf met een heel jaar uitgesteld.Ook hierover hoort u hopelijk meer in het
volgende jaar.

“nostalgie: impressies van de nieuwjaarswandeling 2020!”
4

5. Nieuws van de VWG (Vogelwerkgroep) in Coronatijden.
Corona heeft ons allen nog steeds stevig in de greep en daardoor konden al onze geplande
activiteiten zoals de najaarsvergadering, de excursie op za. 14 nov., activiteiten met de
groepen 5-6 en 7-8 van basisschool Klavertje 4 niet doorgaan, maar natuurliefhebbers zitten
niet stil en gaan er natuurlijk op uit om in de prachtige omgeving rondom Eys te genieten van
de flora en de fauna.

Gespot.
De blauwe kiekendief (man) speurt laag over de velden tussen
Eys en Wahlwiller naar zijn prooi.
Jo Bartholomée stond za.10 oktober te genieten van zijn tuin
en achterliggende natuur in
Oud-Valkenburg toen er tot zijn grote verbazing een visarend kwam overvliegen. Een hele
bijzondere waarneming.
Visarenden zijn indrukwekkende vogels die gespecialiseerd
zijn in het jagen naar vis. Op hun tenen hebben ze een soort
van stekeltjes die ervoor zorgen dat de gladde vis na de
vangst niet uit hun klauwen glipt. Hun neusgaten kunnen ze
dan weer sluiten om water tijdens de duik buiten te houden.
Vaak bidden ze boven het water. Dit wil zeggen dat ze ter
plekke blijven flapperen, om zo naar een prooi te speuren.
Dit gedrag is veel bekender bij torenvalken. Hoewel ze arenden worden genoemd, zijn ze
geen familie van de “echte” arenden. Ze vormen een eigen familie, met hierin maar 1 soort
die wel verspreid over bijna de hele wereld voorkomt.
Het is al meer dan 100 jaar geleden dat er nog een
geslaagd broedgeval in België is geweest. In 1944 was
er nog een broedpoging in Bree en in 1946 in Aalter,
maar beide pogingen mislukten. Na de massale
vervolgingen van roofvogels halfweg de 20ste eeuw
doen heel wat roofvogelsoorten en ook de visarend,
het heel wat beter en nemen de broedgevallen in de
ons omringende landen toe.
De laatste jaren echter werden visarenden steeds vaker gezien in België. Eerst voornamelijk
dieren die tijdens de trekperiode even in waterrijke natuurgebieden blijven hangen om wat bij
te tanken vooraleer ze hun reis vervolgen. Steeds vaker echter, blijven visarenden in de zomer
gedurende langere tijd aanwezig in deze gebieden zoals het Grensmaasgebied.
Een vijftiental jaar geleden begon men dan ook stiekem te hopen op een broedgeval… Het
FIR, het Fonds voor de Instandhouding van Roofvogels, dat ook al met succes de slechtvalk
heeft doen terugkeren in Vlaanderen, plaatste in enkele geschikte leefgebieden in Limburg
kunstnesten om het deze fascinerende vogels nog meer naar hun zin te maken.
Het Limburgs landschap heeft groot onderhoud gepleegd
rondom en aan het graf van Mr.dr.Frowein (1956) in het
Froweinbos en het oorspronkelijk hek in ere hersteld.
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Aanpassen maaibeleid van de gemeente Gulpen-Wittem.
Maandag 26 oktober is er een gesprek geweest tussen Andrea Senden, wethouder Jos Last,
raadslid Ineke van der Laan, groenbeheerder Christiaan Puts en IKL medewerker Frans
Blezer. Het thema van de bijeenkomst was om het maaibeleid van de gemeente
Gulpen-Wittem te evalueren nadat in januari 2019 hier ideeën en afspraken over gemaakt
waren.
In 2019 is een motie ingediend en aangenomen om de eikenprocessierups niet meer met
Xentari te bestrijden omdat hierbij ongewild rupsen van alle soorten vlinders en nachtvlinders
gedood worden. Men is overgestapt op het spuiten met nematoden (aaltjes). Ook aaltjes
maken ongewenste neven slachtoffers. Het spuiten vindt echter plaats als er nog geen
bladeren aan de bomen hangen en de werking is van korte duur.
Bij de andere aanpak van bestrijding hoorde ook een aangepaste manier van bermen maaien.
Doel: het bevorderen van biodiversiteit.
Als in juni de bloeiende bermen worden gemaaid, is er geen nectar meer voor insecten en
vlinders. Ook hebben beestjes niet de mogelijkheid om zich voort te planten.
Nectar- en waardplanten met eitjes en rupsen worden bij het maaien immers verwijderd.
We zien al jaren het aantal insecten dalen en dat heeft grote gevolgen voor de broedresultaten
van vogels.
Onder eikenbomen moet in juni ook niet gemaaid worden. Zo worden die stukken
aantrekkelijker voor roofinsecten die helpen bij de bestrijding van de eikenprocessierups.
Aanleiding om het gesprek aan te vragen was het feit dat bloemenbermen van veldwegen en
wandelpaden in buitengebieden in juni gemaaid zijn i.p.v. pas in oktober.
Op deze wegen is immers de verkeersveiligheid niet in het geding.
Wat wel goed is gegaan, is dat er een smalle strook is gemaaid langs autowegen en de rest van
de berm niet. Het was een positief verlopen gesprek.
We krijgen de kans om komend jaar waardevolle bermen in de gemeente Gulpen-Wittem te
inventariseren en in kaart te brengen.
Waardevolle bermen zouden dan in de toekomst pas in oktober gemaaid moeten worden.
Frans Blezer heeft aangeboden om te onderzoeken hoe het IKL daarbij kunnen helpen.
Daarbij denkt hij aan:
- een checklist waaraan waardevolle bermen moeten voldoen.
- het zoeken naar vrijwilligers.
- het aansturen van de mensen
- het bijeenbrengen van de gegevens in een rapportage.
Alles moet daarna door Christiaan Puts nauwkeurig vastgelegd worden, zodat het bedrijf dat
de bermen maait precies op papier heeft staan waar en wanneer het moet maaien of juist niet.

Onderzoek naar de biologische klok van koolmezen.
Door: Andrea Senden-Vanhommerig.
In de eerste week van oktober kreeg Andrea Senden een telefoontje van de universiteit van
Wageningen. Het was Ronald Beskers, die ook de mails stuurt van SOVON over de
nestkaarten. Hij vroeg hulp bij het volgende onderzoek:
Men is met een meerjarig onderzoek bezig naar de invloed van lichtvervuiling op de
biologische klok van koolmezen.
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Er worden slapende koolmezen in nestkasten gevangen 1: in een stad en 2: in een bosgebied
dat er op niet al te grote afstand vandaan ligt.
De vogels worden geringd en meegenomen.
In Wageningen verblijven de vogels twee weken in klimaat
ruimten. Daar worden testen gedaan omtrent de
biologische klok van de vogels. Na twee weken worden de
koolmezen teruggeplaatst in dezelfde nestkast als waar ze
gevangen zijn.
Vorig jaar zijn koolmezen gevangen op de Veluwe en een
nabij gelegen stad. Dit jaar willen ze in Maastricht en in
het Froweinbos vangen.
zicht op kasteel

De vraag was of Andrea wilde helpen om de nestkasten
aan te wijzen waarin de slapende koolmezen zitten.
Op de eerste plaats moest duidelijk zijn dat het niet schadelijk zou zijn voor de vogels en dat
ze niet gestoord zouden worden tijdens het broedseizoen.
Men stelde haar gerust dat het onderzoek in december zou plaatsvinden en dat het niet
schadelijk zou zijn voor de vogels.
Het onderzoek wordt verricht door een mevrouw die afkomstig is uit Nieuw Zeeland. Zij
spreek Engels, vandaar dan Ronald belde om een en ander uit te leggen en medewerking te
vragen.Als men kan aantonen dat lichtvervuiling een negatief effect op vogels heeft, kan men
bij de regering aandringen op maatregelen die lichtvervuiling verminderen.
Denk bijvoorbeeld aan groene lantaarnpalen in buitengebieden. Die lantaarnpalen hebben een
flauw groen licht. Als er iemand langs loopt of fietst, gaan de lampen scherper branden.
Wel is nog geadviseerd om toestemming te vragen bij het Limburgs Landschap.
U kunt meer over het onderzoek lezen via onderstaande link.
https://www.naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=usermailing&msg=26805
Inmiddels heeft men beslist om het project in Limburg wegens omstandigheden een jaar uit te
stellen tot december 2021.

BPM-project.
Door: Ben Custers.
Sinds enkele jaren doe ik, naast de nestkastcontroles bij de Vogelwerkgroep Eys, mee aan het
BPM-project (Broedparenmonitoring) voor SOVON.
(SOVON) vogelonderzoek Nederland is een non-profit organisatie die in Nederland het
voorkomen en de ontwikkeling van Nederlandse vogels bijhoudt. SOVON kijkt daarbij naar
de voor- of achteruitgang van vogels en naar het hoe en waarom daarvan.
Het BPM-project vindt plaats gedurende het broedseizoen van begin maart tot eind juli.
Gedurende die periode wordt, meestal bij zonsopkomst, minimaal elke 14 dagen via een vast
looptraject bijgehouden welke vogels worden waargenomen. Door gebruik te maken van
bepaalde broedcodes die gekoppeld worden aan de waarnemingen kan men na een aantal
bezoeken vrij nauwkeurig vaststellen of er sprake is van een territorium en/of broedpaar in het
gebied. Broedcodes zijn bijvoorbeeld zingende exemplaren, baltsgedrag, een parend koppel,
nestbouw, transport voedsel, uitvliegende jongen,etc.
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Het gebied dat ik voor Sovon onderzoek is ongeveer 65 ha. groot en ligt aan de rand van het
Vijlenerbos tussen Vijlen en Mechelen.
Het gebied is zeer divers van structuur en varieert van akker, zogenaamde ‘Nieuwe natuur’
met verruigde weilanden met extensieve begrazing door een kudde Hooglanders, struweel met
graften en een stuk oud bos waardoor er ook een grote diversiteit aan vogels voor komt.
Om u enig idee te geven over de resultaten van 2020 hierbij de totalen van waarnemingen
gedurende het gehele monitoringsseizoen.
Totaal aantal waarnemingen in dit gebied zijn 81 verschillende soorten vogels waarvan bij
48 soorten is vastgesteld dat ze in het gebied ook daadwerkelijk gebroed hebben.
Buiten de gebruikelijke soorten die voorkomen in bos-, akker- en weidelanden zijn er ook elk
jaar een aantal bijzondere waarnemingen zoals dit jaar bijvoorbeeld een groep overvliegende
Zwarte ooievaars, grote groepen Kraanvogels, Wielewaal, Houtsnip, Kruisbek, Witgat, Raaf,
Rode wouw (inmiddels een regelmatige bezoeker), Bruine
kiekendief en een Draaihals (een zeldzame spechtensoort die in
Nederland normaliter alleen in de Achterhoek en op de Veluwe
rand voorkomt. Bijzonder is te vermelden dat het in het gebied,
de draaihals meegerekend,
inmiddels 5 spechtensoorten
voorkomen en er dit jaar 5
broedparen van de Grauwe
wielewaal

Klauwier en 3 broedparen van de Kortsnavelboomkruiper
zijn vastgesteld.
Mooi om te zien is dat gedurende de afgelopen jaren het
aantal verschillende waarnemingen toeneemt. Wellicht dat
draaihals
dit te maken heeft met de inzet van de verschillende natuurorganisaties om door beheers
aanpassingen en maatregelen tot verruiging van het landschap meer mogelijkheden te bieden
voor diversiteit.
Laten we hopen dat deze positieve ontwikkeling zich in de toekomst doorzet.
Hopelijk kunnen we allemaal in het voorjaar 2021 de activiteiten weer met frisse moed en in
goede gezondheid oppakken en dat corona dan onder controle is.
Namens de VWG,
Wim Kemperink
coördinator
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6. Egelvoederhuisje maken.
Door:

Andrea Senden-Vanhommerig.

Heb je een egel in je tuin of een egel met jongen? Dan vind je het misschien leuk om ze een
handje te helpen. Jonge egeltjes worden vaak nog laat in het seizoen geboren. Ze zijn dan nog
erg klein als het winter wordt. Als hun gewicht onder de 500 gram is, overleven ze de winter
vaak niet.
Neem een doorzichtige opbergbox. Je kunt natuurlijk ook een andere nemen. Maar het is leuk
als je kunt zien dat het egeltje erin zit. Neem de box niet te klein. Zaag of knip hier een ingang
in van 13x13 cm.
Dat gaat best wel moeizaam, maar wellicht zijn jullie daar handiger in dan ik. Om eventuele
scherpe kartels en randjes te bedekken beplak je de rand met ducktape.
Om te voorkomen dat katten het voer opeten maak je een tunnel voor de ingang. Dat gaat
makkelijk met een placemat. Je steekt met een schop twee gleufjes in het gras waarin je de
placemat vast zet. De omgekeerde opbergbox aan het uiteinde erover heen en klaar. Leg een
zware steen op het huisje zodat het niet wegwaait.

Egels lopen vaak langs de randen van de begroeiing. Zet de opening in de richting van de
begroeiing. Hier ging de egel al na één rondje om het voederhuisje door de tunnel naar
binnen.
Je kunt kant en klaar egelvoer kopen, maar kattenbrokjes zijn ook goed. Meelwormen vinden
ze ook erg lekker.
Zet het voer op een schotel in het huisje en maak de schotel elke dag schoon om ziekten te
voorkomen. Denk ook aan een schoteltje met water in de buurt.
Jonge egels beginnen vaak pas heel laat aan hun winterslaap. Egels bouwen een nest van
bladeren op een beschut plekje. Laat daarom afgevallen bladeren onder struiken liggen. Egels
houden van rommelige hoekjes.
Veel egelplezier gewenst.
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7. Nachtvlindermonitoring onder het Eyserbos.
Door:

Andrea Senden-Vanhommerig.

De vlinderstichting benaderde mij met de vraag of ik nachtvlindermonitoring wilde doen in
het kalkgrasland grenzend aan het Eyserbos. Het ging met name om de monitoring van de
“Spaanse vlag” die met Europese subsidie beschermd wordt, maar tegelijk zou ik ook de
andere nachtvlinders tellen.
Ik vond het een hele eer en een uitdaging om dit te mogen doen en dat ik daarmee een
belangrijke bijdrage kon leveren aan onderzoek ten behoeve van natuurbescherming. Door de
monitoring meerdere jaren achter elkaar op een gestandaardiseerde manier uit te voeren, kun
je zien hoe soorten in aantallen achteruit of vooruit gaan.
Voor het onderzoek werden drie vaste meetpunten uitgezet waar ik in de periode tussen 1 juli
en 31 augustus wekelijks nachtvlindervallen opzette.
De nachtvlinderval is een LedEmmer. In het deksel van een grote emmer is een trechter
geplaatst met daarop een ledlamp die uv-licht produceert. Het uv-licht trekt nachtvlinders aan,
die met een beetje geluk in de emmer vliegen en er met weer een beetje geluk niet meer uit
ontsnappen. De lamp brandt op een flinke powerbank. In de LedEmmer zitten eierdozen waar
de nachtvlinders in weg kunnen kruipen.

’s Avonds zeulde ik met de drie grote emmers door het gebied om ze op de juiste plek neer te
zetten. Dat was een heel gesjouw, een ware conditietraining. De volgende ochtend stond ik al
om 6.00 op om de nachtvlindervallen te controleren. Van de acht keer ging Cecile
Hodzelmans drie keer mee bij het legen van de emmers. Alle nachtvlinders werden geteld en
gefotografeerd om thuis verder te determineren als het voor mij nieuwe soorten waren. Zo had
ik tevens een bewijs als ik zeldzame soorten of moeilijk van elkaar te onderscheiden soorten
gezien had. Om te voorkomen dat de nachtvlinders wegvlogen voordat ik ze goed gezien en
gefotografeerd had, maakte ik de emmers leeg onder een klamboe. Er zaten niet alleen
nachtvlinders in de val, ook muggen, sprinkhanen, lieveheersbeestjes, wantsen, spinnen….. en
dat zat allemaal samen met mij onder de klamboe. Een hele belevenis met al die beestjes in
mijn haren, zelfs in mijn oren. Daarna werd alles vrijgelaten en de emmers werden weer mee
naar huis genomen.
Resultaat: 97 soorten, 630 exemplaren met wonderlijke namen en mooie kleuren.
Aangebrande spanner, Appeltak, Berkeneenstaart, Berken-orvlinder, Beukeneenstaart,
Blauwbandspanner, Bleke grasuil, Bosrankdwergspanner, Breedbandhuismoeder,
Bruinbandspanner, Bruine bosrankspanner, Bruine grijsbandspanner, Bruine snuituil,
Donkergroene korstmosuil , Donkerklaverblaadje, Donkere marmeruil, Driehoekuil,
Eekhoorn, Egale bosrankspanner, Egale stofuil, Eikenprocessierups, Essenspanner,
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Gamma-uil, Geblokte zomervlinder, Geelbruine bandspanner, Gele eenstaart,
Geoogde bandspanner, Gestippelde oogspanner, Gestreepte goudspanner,
Gewone bandspanner, Gewone grasuil, Gewone spikkelspanner, Gewone stofuil,
Gewone worteluil, Glad beertje, Graswortelvlinder, Grijze dwergspanner, Grijze stipspanner,
Groente-uil, Guldenroede dwergspanner, Hageheld, Halmrupsvlinder/weidehalmuiltje,
Halvemaanvlinder, Hazelaaruil, Houtspaander, Huismoeder, Hyena, Kantstipspanner,
Klaverblaadje, Kleine beer, Kleine groenbandspanner, Kleine huismoeder,
Kleine zomervlinder, Koperuil, Kortzuiger, Lindeherculesje, Morpheusstofuil, Nekspindertje,
Open-breedbandhuismoeder/kleine breedbandhuismoeder, Oranje wortelboorder,
Paddestoeluil, Piramidevlinder/schijn-piramidevlinder, Plat beertje, Plakker,
Prachtpurperuiltje, Puta-uil , Rozenblaadje, Satijnstipspanner, Schedeldrager,
Scherbloemdwergspanner, Schildstipspanner, Sint-janskruidblokspanner, Slakrups,
Spaanse vlag, Spurie-uil, Streepkokerbeertje, Taxusspikkelspanner, Tere zomervlinder,
Tweelingbosrankspanner, Variabele eikenuil,Variabele spikkelspanner, Vierbandspanner,
Vlasbekdwergspanner, Vlekstipspanner, Volgeling, Vuursteenvlinder, Wapendrager,
Witstipgrasuil, Witte eenstaart, Witte grijsbandspanner, Wortelhoutspanner, Zandhalmuiltje,
Zuidelijke stofuil, Zwartbandspanner, Zwarte-c-uil, Zwartkamdwergspanner,
Zwartvlekdwergspanner.
Als er mensen geïnteresseerd zijn om volgend jaar in juli en augustus mee te gaan bij de
monitoring, kunnen ze zich bij mij melden.
Spaanse vlag

Nekspindertje (zeer zeldzaam)

Prachtpurperuiltje (Zeer zeldzaam)

Rozenblaadje
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Vuursteenvlinder

Wapendrager

8. World Cleanup Day 2020 in Gulpen-Wittem.
Op 26 september heeft onze jeugdgroep voor de tweede maal deelgenomen aan deze
opruimactie. Overal ter wereld werd er aandacht gevraagd en actie ondernomen om het
zwerfafval tegen te gaan. IVN, afdeling Eys doet hieraan mee omdat zwerfafval schadelijk is
voor de natuur.
Jammer genoeg waren er opnieuw geen deelnemers van ‘buiten’, ondanks de oproepen
hiervoor. Maar onze ploeg van 7 jeugdleden heeft gewerkt voor 10!
Eys is op zich best een schoon dorp, maar onze enthousiaste ‘prikkers’ wisten toch nog een
hoop rommel te vinden voor in de vuilniszak. En ze kregen daarvoor heel veel waardering van
de inwoners van Eys!
Na afloop werden ze daarom getrakteerd op een warm broodje hamburger.
Bedankt kanjers! En ook dank aan hun ouders die hiervoor tijd willen maken!

“De oogst van de schoonmaakactie met gezellige afsluiting op de Boerenberg in Eys door de
jeugdgroep IVN, afdeling Eys.”

9. Geen nieuwjaarswandeling op 10 januari 2021.
Onze nieuwjaarswandeling stond gepland voor 10 januari 2021. Helaas nopen de laatste
coronamaatregelen ons om de wandeling te annuleren. Heel jammer om de continuïteit van
deze traditie te moeten onderbreken.
Hopelijk kunnen we er een lentewandeling van maken en ook dan zullen we er iets gezelligs
van proberen te maken. We houden u op de hoogte.
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10. Twee nieuwe slaksoorten met tiny house op de rug.
Uit:

De Limburger regio Maastricht-Heuvelland d.d. 02-12-2020

02-12-2020 door Benti Banach

De twee slakkensoorten zijn gevonden in de buurt van de Eyserbeek.
Afbeelding: Luc Lodder/Michal Manas/Wikimedia Commons
Natuuronderzoekers hebben bij Eys ook een tweede voor Nederland unieke slakkensoort
ontdekt. Net als de eerste heeft ook de tweede een klein huis op de rug waar het weekdier
niet in past.
In het dal van de Eyserbeek bij Eys heeft een Amsterdamse ecoloog afgelopen maand de roodbruine
mutsnaaktslak ontdekt. De slakkensoort kwam wel in Duitsland voor, maar was nog nooit in Nederland
waargenomen. Toen de leden van de Mollusken Studiegroep Limburg ter plekke op onderzoek uitgingen,
vonden ze niet alleen deze slak maar ook lege huisjes van een neefje (of nichtje, want deze slakken zijn
tweeslachtig).
Ze hebben officieel geconcludeerd dat beide soorten nu in Nederland voorkomen. Beide soorten worden
maximaal twee centimeter lang en zijn vleesetende roofdieren, die jagen op wormen, insectenlarven en
kleine slakken.
Opvallend is dat ze allebei een klein slakkenhuis in de vorm van een baseballpet op hun gladde rug torsen.
Daar passen ze zelf niet in, hooguit de hele jonge slakjes.
Daarom worden ze halfnaaktslakken genoemd. Biologen gaan ervan uit dat naaktslakken evolutionair
voorliggen op slakken met een huis. De twee mutsnaaktslakken bevinden zich evolutionair gezien in een
stadium tussen huisjesslak en naaktslak in.
De slakkenexperts hebben voorgesteld de eerst gekozen naam, roodbruine mutsnaaktslak, te schrappen en
de twee nieuwe ontdekkingen grote mutsnaaktslak (Daudebardia rufa) en kleine mutsnaaktslak
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11.Wegkruisenwandeling IVN, afdeling Eys.
Omdat uw voorzitter deze zomer niet in Spanje kon wandelen, vatte ze het plan op om in de
zomermaanden een aantal wegkruisenwandelingen te organiseren, tenslotte hadden we het
boekje met de wandelingen niet voor niets gemaakt.
Bedoeld voor leden, bewoners en toeristen. Lisette Langens ontwierp hiervoor een mooie
folder die her en der in het Heuvelland werd verspreid. Ook in de plaatselijke bladen werd
geadverteerd.
Of het door de angst voor Corona kwam, door de hitte of omdat het gratis was…maar de
belangstelling viel tegen.
De kleine groep mensen die wél meeliep was gelukkig erg enthousiast en dat maakte het toch
leuk om te doen. Bovendien is onze afdeling weer zichtbaar geweest.
Een mooie anekdote nog: de route voerde natuurlijk langs het huis van Wiel Wenders, zodat
ik kon vertellen waar de nestor van de wegkruisenwerkgroep woonde. En Wiel zat gelukkig
op zijn bankje. Toen hij vertelde hoe hij aan het wegkruis aan zijn gevel gekomen was,
onderbrak een deelneemster hem met de woorden: “Ben jij Wiel Wenders uit Mechelen?”
Waarop Wiel zei: “Ach nee, bist dich ’t Maria?” Maria bleek het vroegere buurmeisje van
Wiel te zijn en ze hadden elkaar jaren niet meer gezien. Zo wist Wiel nog dat Maria haar
eerste heilige communie deed in een jurkje van parachutestof, gevonden in de oorlog. Een
leuk weerzien.

“herfst op de Brunssummerheide – november 2020”
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