NATUURLEZINGEN 2012
van IVN Mark&Donge / KNNV Breda
Maandag 24 september: Bijen, biodiversiteit en economisch belang
Aat Rietveld
‘t Klooster
Bijen zorgen voor de bestuiving in de natuur
maar ook van land- en tuinbouwgewassen. We
hebben het dan niet alleen over de overbekende honingbij maar ook over de honderden
andere bijensoorten.
Bijen hebben het moeilijk en kunnen wel wat
hulp gebruiken. In de lezing van Aat Rietveld
zit veel informatie over het leven van de bijen
maar ook over wat wij kunnen doen om de
bijen te helpen. Deze lezing is bedoeld voor
alle mensen die met andere ogen willen kijken
naar het ons omliggende groen.
Maandag 22 oktober: Gallen
Jojanneke Bijkerk

‘t Klooster

Gallen zijn een zeer complexe en intensieve
relatie tussen planten en dieren. Het galappeltje is wellicht het bekendste voorbeeld,
maar ook de heksenbezem in de takken van
een berkenboom is een gal. Larven van galmuggen of galwespen zijn veelal de veroorzakers van de vergroeiingen. Meestal kun je
niet zien of de plant hiervan te lijden heeft en
draagt de plant gewoon bloemen en vruchten.
Jojanneke Bijkerk, van de landelijke werkgroep
plantengallen, zal ons wegwijs maken in de
bijzondere wereld van de plantengallen.
Maandag 19 november: Het liefdesleven der insecten
Pieter van Breugel

‘t Klooster

In zijn lezing zal Pieter van Breugel ingaan op
de vele manieren waarop insecten tot de liefde
komen. Aan de hand van diverse vermakelijke
en leerzame voorbeelden maakt hij duidelijk
dat mannelijke insecten zich erg veel moeite
getroosten om hun genen door te geven. Alle
wapens worden in de strijd geworpen om hun
rivalen te slim af te zijn.
Het moge duidelijk zijn: vrouwelijke insecten
vallen zeker niet op elke man en komen pas na
veel wikken en wegen tot een partnerkeuze.
De getoonde opnames zijn allemaal gemaakt
in de naaste omgeving van Veghel.
Het belooft een boeiende avond te worden.
Aanvang lezingen : 20.00 uur
Toegang gratis
Plaats
: Sociaal Cultureel Centrum ‘t Klooster,
Jack van Gilsplein 1, Bavel

NATUURLEZINGEN 2013
van IVN Mark&Donge / KNNV Breda
Maandag 28 januari: Een Bredase kruidentuin
Amanda van Schöll-Baars

‘t Klooster

In het Begijnhof van Breda bevindt zich sinds
1970 een prachtige kruidentuin. Het zou goed
zijn wanneer de natuurverenigingen zich meer
verbonden gaan voelen met deze parel. In
deze een lezing staat daarom de kruidentuin
van het Begijnhof centraal, maar wordt ook
aandacht besteed aan het algemeen belang
van zulke tuinen. De rol die kruidentuinen
hebben gespeeld in de ontwikkeling van de
geneeskunde en de botanische wetenschap
zal ook zeker aan de orde komen.
Maandag 25 februari: Natuurontwikkeling in de Kaaistoep (Tilburg)
Paul van Wielink
‘t Klooster
Het natuurgebied ‘Kaaistoep’ is gelegen ten
zuidwesten van Tilburg. Sinds 1994 is hier een
natuurontwikkelingsproject gaande. Vanuit het
westen naar het oosten wordt het gebied
steeds lager en natter en daardoor is het zeer
gevarieerd en rijk aan planten en dieren.
Sinds 1995 is de KNNV-Tilburg actief in het
terrein. Het is een van de best onderzochte
natuurgebieden van Nederland. Paul van
Wielink, coördinator van het KNNV-onderzoek,
wilt u mee laten genieten van al het bijzonders
en moois wat daar is aangetroffen.
Maandag 25 maart: Landgoederen voor cultuur en natuur in NB
Thijs Caspers
‘t Klooster
Brabant telt maar liefst 150 landgoederen,
waarvan er 30 onder de hoede van het
Brabants Landschap vallen. Vele zijn ook nog in
particuliere handen. Niet alleen het landschap
en de natuur worden er gekoesterd, maar ook
de rijke cultuurhistorie. Thijs Caspers, verbonden aan het Brabants Landschap, en schrijver
van het Landgoederenboek zal in zijn lezing
uitgebreid aandacht besteden aan dit rijke
cultuurbezit. Hierbij gaat hij zowel in op de
culturele rijkdom als op de veelzijdige natuur.
Aanvang lezingen : 20.00 uur
Toegang gratis
Plaats
: Sociaal Cultureel Centrum ‘t Klooster,
Jack van Gilsplein 1, Bavel

