Geboorteaankondiging.
In Amelsdorp waren we de afgelopen weken getuige van een schitterend tafereel.
In de tuin werd onze aandacht getrokken door een vogel die nogal lang op dezelfde
plaats bleef zitten. Hij zat in een struik en zag er een beetje ontredderd uit.
Toen we de verrekijker erbij haalden, zagen we tot onze grote verbazing dat het
een koekoeksjong was. Enkele seconden later werd het nog mooier, want wie was
ons jong aan het voeren?
Een winterkoningske …!
Het arme beestje vloog maar op en
af en de koekoek bleef geduldig
wachten op zijn eten, schitterend
om deze observatie van dichtbij te
mogen meemaken.
Weetjes!
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Nieuw dorpscentrum voor Grote Spouwen
Na de Geiten straks ook een nieuwe zaal voor de Kaäver!

Mama koekoek heeft haar ei in het
kleine nestje van een winterkoning
gedropt. De winterkoning broedt
het ei uit.
Na de geboorte van de koekoek is
zijn eerste werk alles uit het nestje kieperen, zodat hij/zij alle voedsel krijgt. De
winterkoning weet niet beter en voedt ‘zijn’ jong. Zodra de jonge koekoek het
nest ontgroeit blijft hij in de buurt van het nest en groeit verder. Ondertussen levert de winterkoning een prestatie van formaat.
Gewicht winterkoning: 8 à 13 gr.
Gewicht koekoek: 125 gr.
Pa en ma Koekoek zijn al een tijdje terug naar Afrika. Ons koekoeksjong wordt
verder verzorgd door zijn ‘pleegouders’ en zal in september sterk genoeg zijn om in
zijn ééntje naar Afrika te vertrekken.
Als het koekoeksjong een vrouwtje is, dan is de kans erg groot dat zij later haar ei
ook in een winterkoningsnest zal droppen.
Roland Vanherle, secretaris

Je kan ons ook lezen op onze site www.natuurpunt-spouwen-amelsdorp.be
of de cultuur site van Bilzen:
http://cultuur.bilzen.be/ => tab. Verenigingen.

In navolging van de zaal en het dorpsplein in Kleine Spouwen, nu alweer
effe geleden, wordt straks de bouw van een nieuwe zaal in Grote Spouwen op gang getrokken. Daarbij zal een groot deel van het gebiedje tussen de kerk, de lagere school en de pastorij een nieuw gezicht krijgen.
De huidige pastorij, een bouw uit de jaren 70, zal hoogstwaarschijnlijk
worden gesloopt. Het gemeentebestuur zal binnenkort een ontwerper
aanduiden om een plan uit te werken voor het geheel.
We vernemen dat net als in Kleine Spouwen het gemeentebestuur ook
hier de bedoeling heeft om de toekomstige gebruikers van het nieuwe
dorpscentrum te betrekken bij het opmaken van de plannen. Logische
aanpak! Ook vertegenwoordigers van de verenigingen zullen meedenken
over de concrete indeling en organisatie van de nieuwe zaal. Welke ruimtes heeft men nodig? Hoe zijn deze t.o.v. elkaar gelegen? Kunnen er
meerdere activiteiten gelijktijdig plaatsvinden zonder dat deze elkaar
storen? Hoe moet de keuken zijn uitgerust? Hoe een handige verbinding
maken met de school? Enzovoort.
Zelf willen we als Natuurpunt Spouwen ons vooral toespitsen op de wijze
waarop deze nieuwbouw wordt ingepast in de dorpskern. Hoe ziet de
toekomstige openbare ruimte rond de nieuwe zaal eruit? Kunnen we respect voor het verleden mooi samen brengen met de hedendaagse wensen en mogelijkheden? Hierbij willen wij alvast ook aandacht vragen voor
de te kiezen materialen, want dat is heel bepalend voor de uitstraling en
de sfeer van het nieuwe dorpscentrum. Wél of geen baksteen, platte daken of zadeldaken, meer of minder parking, wel of niet een aansluiting
met het bestaande plein en hoe moet er dat dan uitzien? Al of niet een
wandelverbinding met de kerk en zijn oude kerkhofje? ‘Pulpgroen’ of
groen met een lange toekomst dat ook landschappelijk iets betekent op

langere termijn? Is er in de bouwstijl van het nieuwe complex al of niet
een verband te leggen met de dominante vierkanthoeven in dit uitgesproken landbouwdorp? Verlichting op maat of een overdaad aan openbare verlichting? Het zijn vooral dat soort onderwerpen waarover wij willen meedenken en voorstellen doen.
Als dit proces een even goed resultaat oplevert als in Kleine Spouwen
dan krijgt een levend dorp als Grote Spouwen wat het verdient en nodig
heeft!
Lambert Schoenmaekers, voorzitter.

Vale Gier verkent onze streek!
Sinds 16 juni werd onze streek veelvuldig bezocht door een Vale Gier. Hij werd
zelfs uitgebreid gefilmd in de kalksteengroeves van de Sint Pietersberg tussen
Maastricht, Kanne en het Waalse Haccourt. Medewerkers van het project “Dood
Doet Leven” (een Nederlands initiatief) legde in twee kalksteengroeves dode zwijnen neer. In de buurt van de kadavers werd een ‘cameraval’ geïnstalleerd. De
cameraval in de groeve van Haccourt had succes. Tussen 5 en 12 juli at de gier
regelmatig van het dode everzwijn. Ontelbare foto’s werden samengesmeed tot
een time-lapse die de afbraak van het zwijn met hulp van de vale gier laten zien.

om het karkas open te scheuren en op te eten. Hun bijna kale kop en nek steken ze
in het dode dier zonder het risico dat hun veren verstrikt raken achter botten. Vale
gieren openen het buffet en eten tot ze zat zijn; daarna worden ze vaak gevolgd
door andere aaseters zoals Zwarte- en Rode Wouw, Raaf en in Zuid-Europa ook
Aasgier.
Dood doet Leven
Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Een dood dier vervult de functie van een
druk bezocht restaurant, waar honderden andere dieren aan de dis schuiven. Imposante soorten zoals raaf, vos en deze vale gier, maar ook kleiner grut zoals aaskevers, vliegen en motjes.
Kadavers vormen de laatste schakel in een ingenieuze voedselketen. De dood van
het ene dier, betekent het (over)leven voor een ander. Het laten liggen van grote
dode dieren in de natuur is echter ongebruikelijk in Nederland en Vlaanderen. Dat
heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat echt grote natuurgebieden, waar de
mens zich weinig of niet in mengt, hier zeldzaam zijn.
Dit voorbeeld laat zien dat gieren en andere aaseters in Nederland en België niet
hoeven te verhongeren, zolang wij maar bereid zijn om dode dieren in ieder geval
plaatselijk in grotere natuurgebieden te laten liggen.

***

Noordwaarts
Was hij vroeger een superzeldzame dwaalgast, tegenwoordig worden in Vlaanderen en Nederland jaarlijks vale gieren in wisselende aantallen gezien. Het is niet
verwonderlijk dat de vogels vaker worden gezien. De aantallen vale gieren in
Frankrijk en Spanje zijn namelijk flink gegroeid.
Begin jaren ’80 waren er in Spanje nog maar een paar duizend gieren over. Inmiddels is de populatie gegroeid naar meer dan
25.000 paren en meer dan 80.000 vogels. In
Frankrijk groeide de populatie van 17 in 1999
tot 796 in 2007. De toename is toe te schrijven
aan afname van (illegale) jacht, minder illegale
vergiftiging en betere bescherming.
Jonge vogels die nog niet broeden zwerven
vaak over grote afstanden. De Limburgse vogel
is ook zo’n jong dier. Helaas vinden deze zwervers in Noord-Europa niks te eten. Vele gieren
sterven dan ook van honger in onze contreien.
Vale gier op dood wild zwijn in Haccourt.
Het filmpje kan je bekijken via: http://www.natuurbericht.nl/?id=8761

Aaseter
De Vale Gier is een aaseter bij uitstek. Met vleugels van zo’n tweeënhalve meter
zweven de grote vogels over grote afstanden op zoek naar karkassen van dode
dieren. Als een gier een dood dier heeft gevonden, is deze grote vogel in staat

Welkom op onze Zomerwandeling
Met een Ranger naar de Mechelse heide in het Nationaal Park Hoge Kempen!

Zondag 2 september 2012
Een groot uitgestrekt heidegebied in bloei is een aparte belevenis. Het is een
beeld dat weinigen nog kennen. De Mechelse heide is zo’n gebied. Het is een heidegebied van circa 600 ha binnen het Nationaal Park Hoge Kempen. Een Ranger
neemt ons mee in dit bijzondere terrein. Eind augustus begin september is hét
ideale moment om de heide in volle bloei mee te maken. Neem deze bijzondere
kans te baat!
Afstand: circa 6,5 km (2 uur wandelen)
Samenkomst: 13.30 u stipt, dorpsplein Kleine Spouwen
Vertrek wandeling: 14.00 u aan de “Salamander”, Jozef Smeetslaan 280, Maasmechelen.
Schoeisel: wandelschoenen
Iedereen is van harte welkom!
Onderweg koffie en vlaai !

