Natu u rwerkg roep RucPhen

actief langs't GaegelPad

Achter de vrijwilligers de oeverzwaluw dam.

SINT WITLEBR0RD - Vriiwilligers van

gevlekte rietorchis op meerdere plaatsen

de NatuurWerkgroep ziin druk doen-

gespot.

de't Gaegelpad weer klaar te maken
voor het zomerseizoen.

Meest opvallende vogels ziin de lepelaars die regelmatig in de plas langs de

Er worden door hen duizenden zaailingen

Luienhoeksestraat en de Oude Vaan aan
de Hoge Donk Íoerageren. Maar ook het

van vobrnamelijk berk en wilg verwijderd.
Zo blijft er ruimte voor de bloemrtjke plan-

ijsvogeltje en patrijzen zijn graag gez ere
gasten. 0m maar te zwiigen over de vele

ten over die er voor vlinders, libellen en
andere insecten in 7014 zijn ingezaald.
Hetzelfde geldt voor het ruimen van de

vlinders en libellen.

maairesten van vorig najaar Verder wordt
het zwerfvuil opgeruimd om te voorkomen

0mmetje't Gaegelpad heeft voor iedereen
wel wat te bieden. Langs de Oude Vaart
en bij de Luienhoekseplas ziin informarle-

dat de dieren het als voedsel uitproberen.

Planten en dieren in overvloed
ln de loop van de tijd zijn er diverse zeldzame planten en dieren langs 't Gaegelpad
ontdekt. Zo zljn er talrijke planten aangetroffen die op de rode liist als zeldzaam
oÍ bedreigd staan. Recent vond men er

Een

wandeling waard

borden geplaatst over het hoe en waarom
van dit ommetje, Onlangs heeft het Waterschap Brabantse Deita op vezoek van de

NatuurWerkgroep een kleine osvem4/aluwdam aangelegd. Wie weet gaat het
ijsvogeltje hier ook gebruik van maken.

Een volledig

te

downioaden routebe-

de spltslobbige vrouwenmantel, Vroeger
werd de vrouwenmantel in de genees-

schrijving en achtergrondinformatie over
't Gaegelpad vindt u op http://vvww.na-

kunde toegepast tegen ernstige menstruatiepijnen. Tijdens de opknapbeurt werd de
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