Europese Nacht van de Vleermuis

Zaterdag 30 augustus 2008  Oude pastorie, Dorp Serskamp
Deze zomer organiseert Natuurpunt Scheldeland opnieuw de Nacht van de Vleermuis een
unieke locatie: de oude (en momenteel leegstaande) pastorie van Serskamp. In dit unieke
gebouw en in de mooie pastorietuin krijg je een uitgebreid programma rond vleermuizen en
andere nachtdieren. Een aanrader voor jong en oud!
Vleermuizen zijn nog altijd een bedreigde diergroep. Er komen slechts een 20tal soorten
voor in Vlaanderen, waarvan de meeste zelfs heel zeldzaam of bijna uitgestorven zijn.
Natuurpunt Scheldeland helpt actief mee aan de bescherming van deze zoogdieren. Zo kon
Natuurpunt in samenwerking met Leefmilieu Wetteren en het Agentschap Natuur & Bos
afgelopen winter een vleermuiskelder inrichten in het kasteelpark van Omnichem (Wetteren).
Een tweede werd in samenwerking met de gemeente Laarne ingericht achter het kasteel van
Laarne. Deze kelders zijn belangrijk als winterverblijfplaats.
Hoewel vleermuizen onmisbaar zijn voor het evenwicht van onze natuur, gaan er nog altijd
de wildste verhalen over hen rond. De mensen beter informeren over deze nuttige nachtdieren
is de doelstelling van de Europese Nacht van de Vleermuis – die in heel Europa plaatsvindt.
Praktisch
 Deze activiteit is gratis voor iedereen, inschrijven is niet nodig
 Locatie staat aangeduid met pijltjes van Natuurpunt
 De poort van de pastorie zwaait open vanaf 19u30
 Tussen 21u en 23 uur doorlopend presentaties van ongeveer 20 minuten over vleermuizen.
Die presentaties vinden plaats in het schooltje naast de pastorie.
 Van 21u tot 23 u, doorlopend wandelingen (van ongeveer 1 uur) langs het bos van
Serskamp en het kerkhof. Met een ‘batdetector’ en een schijnwerper gaan we op zoek naar
verschillende soorten vleermuizen. We plaatsen onderweg een lichtbak om de mooiste
nachtvlinders aan te trekken! Gemakkelijke stapschoenen aangeraden.
 de hele avond kan je in de lokalen van de oude pastorie een tentoonstelling bekijken,
doorlopend speelt er een documentaire film, er is een knutselhoek voor kinderen.
 uiteraard is er een vleermuizenterras in de pastorietuin (in een tent bij slecht weer).
Meer info: www.natuurpuntscheldeland.be of www.bataction.be

