Vlindertuin bij IVN Home.
De donderdag werkgroep is al enkele jaren bezig de tuin bij het
IVN Home een meer natuurlijke uitstraling te geven. Een van de
zaken is de aanleg van een vlindertuin. Eigenlijk kan iedereen
met een klein stukje grond (hoeft niet meer te zijn dan 2 m2 ) een
aantal planten poten die interessant zijn voor vlinders. We noemen
een aantal goede planten (nectarplanten) voor vlinders die weinig
plaats in beslag nemen: Buddleja (vlinderstruik), wilde marjolein,
rode zonnehoed, koninginnekruid, tijm, distel, hemelsleutel

Werk aan het Home.
Nu het eindelijk zomer lijkt te gaan worden, is de donderdaggroep
weer enthousiast begonnen aan het buitenonderhoud van
het Home. Opnieuw wordt een deel van de buitenwand flink
geschuurd, de rotte plekken hersteld, en voorzien van een
deklaag en een afdeklaag. Daarmee is die buitenwand weer jaren
bestand tegen de weersinvloeden.

Activiteiten
Zondag 19 juli: Alles over
boeren, huizen en gieren.
Excursie zwaluwen.
Deze middag maakt u tijdens een
wande-ling vanaf ons IVN home
richting Imstenraderbos kennis met
een aantal zwaluwen die in Heerlen
voorkomen. We zullen u vertellen
over de verschillen tussen de
soorten, hoe ze leven, wat ze eten,
hoe ze hun nest maken en nog
veel meer. U zult verrast zijn over
hun doen en laten. En als het weer
en de vogels meewerken, zullen
we ze ook in actie kunnen zien.
Vertrek is om 15 uur,
info: 045-5712609 (Alexander)
Zaterdag 25 juli: Aambos
wandeling.
Avondwandeling door het Aambos
en een stukje Caumerbeekdal.
We wandelen door de mooie
natuur, mid-den in het stedelijke
gebied. Het is een zeer afwisselend
gebied met duidelijke invloeden
van de stad. Maar het is ook een
van de weinige plaatsen waar
de Iepenpage in Nederland nog
voorkomt. Aan deze vlinder zullen
we speciale aandacht besteden:
hoe hij leeft, waarom hij zeldzaam
is en wat we in Heerlen doen om
hem te beschermen.
Vertrek is om 19.00 uur aan de
Groene Boord ter hoogte van het
kerkhof,
info: 045-5712609 (Alexander)

Nieuwe website: Natuurlijk Heerlen.
We hebben het al vaker gehad over deze nieuwe interactieve
website. Ook nu plaat-sen we weer een artikeltje van die website,
waarin Henk Muller een toelichting geeft op een fraaie foto van
een zwam.
De zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) is een parasitaire zwam
die onder andere op eiken groeit. De zwam is aanvankelijk
heldergeel tot baksteenrood, naarmate hij ouder wordt verbleekt
de kleur.
Het vlees van de zwam is wit en sappig. In het Engels heet de
zwavelzwam ‘Chicken of the woods’ en de structuur en smaak
doen inderdaad aan kip De zwavelzwam op deze foto heeft zich
genesteld in oude wonden van prikkeldraad rond paardenweien
langs de toen nog overkluisde Caumerbeek denken.
De zwavelzwam op deze foto heeft zich genesteld in oude
wonden van prikkeldraad rond paardenweien langs de toen nog
overkluisde Caumerbeek.

www.ivnheerlen.nl
Alle aandacht voor de
nieuwe website moet u
niet weerhouden van een
regelmatig bezoek aan onze
eigen website. Ook daar is
allerlei nieuws op te vinden.
Er wordt hard gewerkt aan de
plantendatabase, we zijn in
de afrondende fase. Er wordt
druk getest om de laatste
verbeteringen aan te brengen.
De volgende fase op de
site wordt paddestoelen en
korsmossen.

Zaterdag 29 augustus: Nacht
van de vleermuis.
Deze avond zullen we proberen
met de batdetector de normaal
onhoorbaar roe-pende nachtelijke
fladderaraars te vinden. Tevens
wordt onderweg uitleg gegeven
over het leven van de vleermuis.
U krijgt te horen dat de vele,
vaak negatieve, fabels over deze
beschermde dieren meestal op
onwetendheid zijn gebaseerd.
De vleermuis leidt namelijk een
heel bijzonder leven en zal zelden
overlast veroorzaken. Dit alles in
het kader van de Europese Nacht
van de Vleermuis.
Vertrek is om 20.30 uur,
info: 045-5712609 (Alexander)
Vrijdag 18 september: Wie
scharrelt daar in de tuin?
Lezing over de egel. Tijdens deze
lezing ervaart u hoe de egel leeft,
hoe we hem kunnen helpen en
welke problemen dit leuke beestje
tegenkomt. Ook zullen we u
vertellen op welke wijze u de tuin
egel-vriendelijk kunt maken.
Aanvang is om 19.30 uur,
info: 045-5712609 (Alexander)

Versterking van het
bestuur.
Bij veel vrijwilligersverenigingen
is het vaak moeilijk voldoende
goede bestuursleden te vinden.
Daarom zijn we blij dat vanaf
18 juni Clement de Haas mee
wil draaien in het bestuur
van onze afdeling. Welkom
Clement.
De formele benoeming
zal plaatsvinden op de
jaarvergadering in maart 2016.
Voor meer activiteiten ga naar:
www.ivnheerlen.nl/activiteiten/

