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Bij het begrip biodiversiteit denken de meeste mensen aan een aantal typische tuinvogels en
planten en wordt het al moeilijk om een paar tientallen soorten op te noemen. Nochtans komen in België meer dan 50.000 soorten planten en dieren voor, wereldwijd lopen de schattingen op tot zo’n 10 miljoen soorten. Ook in Damme komen heel veel soorten voor, maar de
meeste zijn zeer klein of zeer onopvallend of komen maar op specifieke plaatsen voor waardoor we ze niet zien.

Natuurpunt Damme wil de biodiversiteit van Damme beter in kaart brengen en de fascinerende rijkdom aan organismen aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar maken.
Daartoe nodigt Natuurpunt Damme specialisten van over gans België uit om in de loop van
2018 naar Damme te komen en heel gericht de verschillende groepen dieren en planten te inventariseren. Ons doel is om op zijn minst de aanwezigheid van 1000 soorten te kunnen aantonen.
Om ook geïnteresseerden de wondere wereld van de biodiversiteit te laten ontdekken organiseren we het weekend van 25-27 mei een “1000 soorten weekend” in Damme. Op vrijdagavond is er een lezing over biodiversiteit door Prof. Hans Van Dyck en de zaterdag en de
zondag kan je deelnemen aan verschillende excursies gericht naar specifieke soort groepen
(bv vissen, vogels, korstmossen,..) en in het veldlabo kan je ook kennis maken met de fascinerende wereld van microscopisch kleine organismen en krijg je deskundige uitleg over biodiversiteit.
Welke en hoeveel soorten we al geregistreerd hebben kan je volgen op https://
waarnemingen.be/1000_soortendag_generiek.php?gebieden%5b%5d=24013&from=2018-0101&to=2018-12-31

Op de volgende pagina’s lees je alle interessante info: hoe laat, waar, wat heb je nodig, ….
Noteer alvast je voorkeur(en) en we hopen je te mogen ontmoeten op dit weekend!

Hans Van Dyck (°1970) is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan het Earth & Life
Instituut van de Franstalige universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij doceert o.a. algemene
ecologie, landschapsecologie, gedragsecologie, toegepaste evolutiebiologie en entomologie (leer
van insecten). Hij tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te begrijpen. Wie
zijn de winnaars en de verliezers, en waarom is dat zo? Naast doceren, onderzoek opzetten en
publiceren in de internationale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten tot bij het
grote publiek. Naast lezingen, schrijft en praat hij regelmatig in diverse media. Zo is hij columnist voor het tijdschrift EOS en schrijft regelmatig opinies voor De Standaard en de Morgen.
Hans is ook een regelmatige gast op radio (“Nieuwe Feiten” en “Interne keuken”) en televisie
(“Van Gils en Gasten” en “De herontdekking van de wereld”).
Wanneer: vrijdag 25 mei 2018 om 20 uur
Waar: Stadhuis van Damme, Markt Damme
Inkom: 3 euro voor leden Natuurpunt, 5 euro voor niet-leden.
Achteraf is er gelegenheid om na te praten met spreker en aanwezigen onder het genoegen van een lokaal biertje

Volledig programma:
Vrijdag 25
mei
20 – 22 uur

Wat

13.30-15.30
13.30-15.30
15.30-17.30

Nodig

‘Biodiversiteit: het leven op aarde Stadhuis Damme
aan het infuus?’
Lezing door Prof. Van Dyck

Zaterdag 26
mei
13.30- 17.30 Veldlabo

13.30-15.30

Waar

Auditorium De Grote
Sterre, Markt Damme

Elektrisch vissen in een poldersloot onder leiding van Dimitri
Van Pelt
Slakken en andere schelpdieren
o.l.v. Franky Bauwens

Samenkomst: Markt
Damme

laarzen

Samenkomst: Markt
Damme

laarzen

Planten langsheen de Damse
Vaart
o.l.v. Arnout Zwaenepoel
Elektrisch vissen in een poldersloot o.l.v. Dimitri Van Pelt

Samenkomst: Markt
Damme

fiets!

Samenkomst: Markt
Damme

laarzen

15.30-17.30
16.00-17.00
21.00-22.30
Zondag 27
mei
05.00-07.00
9.00-10.00
10.00-17.00
10.00-11.30
14.00-16.00
14.00-16.00

14.00-16.00

Vlinders, libellen en andere insecten o.l.v. Steven Jacobs
Oude bomen en muurvegetaties
in Damme o.l.v. Arnout Zwaenepoel
Vleermuizen

Broedvogelinventarisatie
o.l.v. Robrecht Pillen
Nachtvlinders in de kijker
o.l.v. Bart Van Camp, Stijn Baeten
en Arnout Zwaenepoel
Veldlabo

Samenkomst: Markt
Damme
Samenkomst: Markt
Damme

laarzen

Samenkomst: Markt
Damme

Samenkomst: Molen
van Damme
Veldlabo in de Grote
Sterre, markt van
Damme
Auditorium De Grote
Sterre, Markt Damme
Open kijkhut met vogelobservatie Ingang natuurgebied
Dammesteenweg 1
Elektrisch vissen in een polderSamenkomst: Markt
sloot o.l.v. Dimitri Van Pelt
Damme
Insekten, bijen en wespen
Samenkomst: Markt
o.l.v. Stefaan Brinckman
Damme
Korstmossen op bomen en muren Samenkomst: Markt
o.l.v. Daniel Jansens
Damme

stapschoenen

laarzen
stapschoenen

Hopelijk vind je een activiteit waar je naar uitkijkt en dan zien we je graag op één van de drie
dagen of op meerdere dagen.
Vergeet ondertussen niet om al je waarnemingen online in te geven, momenteel zijn we met
149 waarnemers die al een waarneming doorgegeven hebben.

Natuurpunt Damme

Bezoek ons op het web!
www.natuurpuntdamme.be

Wallen -weiden - water

Uitschrijven van de nieuwsbrief: mail
naar webmaster@natuurpuntdamme.be

