Nieuwsbrief januari 2022

Bekijk de webversie

Groene wensen!
Een florerende natuur, een bloeiend landschap, een schoon milieu en een stabiel klimaat. Dat wensen
wij u voor 2022 (en daarna ook nog ).
Wij gaan ons daarvoor dit jaar weer volop inzetten. De vrijwilligers van Natuur Wijchen gaan weer de
handen uit de mouwen steken. Voor kerk- en steenuilen, voor knotwilgen en padden, voor
natuuronderzoek en natuurbescherming.
Ook dankzij alle mensen die steunlid zijn. Laten we er een groen 2022 van maken met z’n allen.

Contributie: mag het ietsje meer zijn?
Binnenkort ontvangt u weer het jaarlijkse contributieverzoek van onze penningmeester Jan. Al sinds
heugenis is de contributie van de vereniging maar € 5,-. Dat willen we ook zo houden, want iedereen
moet mee kunnen doen.
Niet alleen hebben wij ook met inflatie te maken, wij hebben ook een heleboel plannen voor de rest
van het jaar. Dat doen we met vrijwilligers, maar die hebben ook gereedschappen en
onderzoeksmiddelen nodig.
Publiciteit kost soms ook euro’s. Kortom als u de Wijchense natuur en het landschap en milieu en
klimaat belangrijk vindt, geef dan extra wat u kunt missen.
Alvast hartelijk dank.

Op 10 januari is er in de Berendonck een nieuwe ijsvogelwand geplaatst. En eerlijk, hij ziet er niet uit,
maar over een paar maanden is hij mooi begroeid. Aan de waterkant maakt het voor de ijsvogels niet
uit.

Nationale Tuinvogeltelling
LIEFDE VAN VOGELS GAAT DOOR DE MAAG
Meedoen met de Nationale Tuinvogeltelling is simpel: een half uurtje lang tel je de vogels in de tuin of
op het balkon. Je telling geef je op vrijdag 28, zaterdag 29 of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk door
via mijntuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor je klaar.
In de koude wintermaanden struinen groepen vogels de tuinen af
op zoek naar voedsel. In de bossen en op de weilanden is er met
deze kou weinig eten te vinden, waardoor de vogels vaak op het
voedsel in de tuinen aangewezen zijn.
Met een vetbol, een zadensilo, een pot vogelpindakaas of gewoon
een appel help je de tuinvogels al enorm. Dat hebben we in de
afgelopen 15 jaar heel duidelijk aan de telgegevens gezien.
Bijvoorbeeld tijdens de strenge winter van 2013 werden tijdens de
Tuinvogeltelling recordaantallen grote bonte spechten en vinken in
tuinen geteld, wel twee keer zoveel als gebruikelijk.
Op de website van de Tuinvogeltelling zijn nog meer opmerkelijke
resultaten uit de Nationale Tuinvogeltelling te vinden, kijk hier voor alle bijzondere resultaten.
Doet u ook mee? De afgelopen jaren is 70% van de insecten verdwenen. Ook in de natuur lijkt de
vogelgriep toe te slaan. Het is spannend. Telt u ook weer mee? Mis niets van de voorpret.
Ontvang nu gratis de special Vogels Voeren, leuke herkenningstips en korting op vogelvoer voor uw
roodborst en andere tuinvogels. Ja, ik doe mee

Grote modderkruipers en kamsalamanders

Op 28 december 2021 werd één Grote modderkruiper gevangen (met schepnet) in de Zeedijksche
Leigraaf. Later werden er nog een vijftal Grote modderkruipers gevangen, waaronder twee jonge
exemplaren. Waarschijnlijk is er dus sprake van een gezonde populatie. Dat is mooi nieuws want de
Grote Modderkruiper is een zeldzame en beschermde diersoort.
De Zeedijksche Leigraaf komt uit in de Balgoysche Wetering. Die loost vervolgens zijn water in de
Loonse Waard. Sloten en andere watergangen waar deze soort voorkomt krijgen een hogere
beschermingsstatus. Dat gaat ook op voor poelen waar de kamsalamander voorkomt.
Daar willen we komend voorjaar ook onderzoek naar gaan doen. We weten nu maar van twee poelen
in Wijchen waarin ze voorkomen. Wie weet wat er nog allemaal ontdekt wordt. En ja, ze gaan allemaal
meteen weer terug het water in .
Volg ons op Facebook !
Op onze pagina #natuurwijchen vindt u met regelmaat nieuws over natuur en natuurbescherming in
Wijchen.

Verkiezingsprogramma’s
In maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Wij bestuderen de verkiezingsprogramma’s van de
politieke partijen. Kijken wie de meeste aandacht heeft voor natuur, milieu en klimaat. In de volgende
nieuwsbrief laten wij u meer weten. In ieder geval:
stem groen !

natuurwijchen.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen e-mails meer wilt ontvangen, kunt u
zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nmw@natuurenmilieuwijchen.nl toe aan uw adresboek.

