
Voorstelling van het programma door onze conservator: Johan Staelens:

"Na een uitvoerig planten-, paddestoelen-, en amfibieënonderzoek gaan we ditmaal op zoek naar de
verschillende soorten zoogdieren die in ons reservaat voorkomen.

Zoogdieren zijn de moeilijkste groep om erachter te komen welke vertegenwoordigers we allemaal
kunnen aantreffen, het is dan ook de eerste maal dat dit onderzoek op zulk een grootschalige en
professionele manier gebeurt mede dankzij de bereidwillige medewerking van de
Zoogdierenwerkgroep van de Natuur.koepel.

We gaan een uitgebreide zoogdier-inventaristie houden (gespreid over drie weken) rond insekteneters
(Spitsmuizen en Vleermuizen), kleine knaagdieren (muizen) alsook roofdieren (Vos, Hermelijn, Wezel,
Bunzing, Steenmarter).

Dit onderzoek gaan we uitvoeren aan de hand van het gebruik van trip-traps (levende muizevallen),
het installeren van een vijftal cameravallen (Type Buschnell) en marterbuizen (o.a. Mostela).

De verschillende onderzoeksmethoden worden goed uitgelegd door de ervaren mensen van de
Zoogdierenwerkgroep Zuid-west-Vlaanderen en bovendien mogen we al hun onderzoeks-materiaal
gratis gebruiken waarvoor dank !.

We gaan de verschillende soorten vleermuizen opsporen aan de hand van een Bat-detector.

Mis deze unieke kans niet om even kennis te maken met dit spannend en interessant
wetenschappelijk onderzoek.

Praktische afspraak aan " Den Hert " : auto's parkeren op de Parking van de West-Paints, fietsen
plaatsen we onder de brug.

zaterdagavond 6 juli om 21 uur :

 controle van de life-traps en algemene uitleg rond het zoogdierenonderzoek alsook
vleermuizenonderzoek met Bat-detector.

 installeren van de skinnerval en later op de avond en tijdens de invallende nacht de
nachtvlinders determineren.

zondagmorgen 7 juli vanaf 8 uur 30 :

 laatste controle van de life-traps en enkele gevangen mannelijke spec. bekijken (bijv. Rosse
Woelmuis, Bosmuis)

 ter plaatse bekijken van de resultaten van de beelden opgenomen door de cameravallen met
de lap-top.

 voor alle geïnteresseerden gratis ontbijt ter plaatse (o.a. boterkoeken, koffie en chocomelk).

De fietsekskursie vanuit Kuurne start o.l.v. Ilse om 8 uur aan de Parking Vlaskouter, je kan evenwel
ook rechtstreeks gaan tegen half negen.

De ekskursie zal vermoedelijk rond half elf afgelopen zijn."


