
natuurhistorisch maandblad

1 0 0 0  +  1  s o o r t e n d a g 
26 augustus 2017 in de Maasduinen

Op zaterdag 26 augustus 2017 organiseert Stichting het Limburgs 
Landschap in samenwerking met het Natuurhistorisch Genoot-
schap in Limburg een 1000 + 1 soortendag in Nationaal Park De 
Maasduinen.
Gedurende één dag, dus ook gedurende de avond en nacht, probe-
ren we zoveel mogelijk soorten op naam te brengen. Uw hulp kun-
nen we daarbij natuurlijk goed gebruiken.
Nationaal Park De Maasduinen omvat een aaneengesloten gordel 
van natuurgebieden aan de oostzijde van de Maas tussen Venlo en 
Gennep. De Maasduinen, rivierduinen die tijdens de laatste ijstijd 
zijn ontstaan, typeren het gebied van bossen, heide en stuifzanden. 
Maar natuurgebieden als het Zwart Water, de Ravenvennen, Land-
goed Arcen, Landgoed de Hamert, de Bergerheide, de Eckeltse Ber-
gen en ’t Quin hebben veel meer te bieden: bloemrijke akkers, poe-
len, vennen en diverse typen graslanden. Een rijke flora en fauna is 
dus gegarandeerd.

Programma
Op zaterdagochtend 26 augustus starten de eerste inventarisaties 
vanaf zonsopkomst. In de ochtend en middag komen ook ander 
dier- en plantengroepen aan de orde. In de namiddag wordt een 
gezamenlijke maaltijd genuttigd.  Tijdens de nachtelijke uren zullen 
natuurlijk nachtvlinders worden gelokt en vleermuizen worden 

gedetermineerd. In de late avond van zaterdag 26 augustus zal de 
1000 + 1 soortendag worden afgesloten en kan de balans worden 
opgemaakt. 

Leuk en nuttig
We zijn op zoek naar breed geïnteresseerde Genootschappers, maar 
natuurlijk ook naar superspecialisten. Daarnaast zijn ook alle na-
tuurliefhebbers welkom die hun kennis willen vergroten en willen 
genieten van een gezellige dag. Met kleine groepjes worden ex-
cursies uitgevoerd. Als u echter alleen op ‘jacht’ wilt is ook dat geen 
probleem. Alles heeft natuurlijk tot doel om binnen een dag zoveel 
mogelijk soorten op naam te brengen, waarbij een breed scala aan 
natuurgebieden bezocht kan worden. De verzamelde gegevens 
kunnen erg waardevol zijn om Nationaal Park De Maasduinen nog 
beter op de (natuur)kaart te zetten en kunnen benut worden bij het 
beter afwegen van beheermaatregelen in het gebied. Deze 1000 + 1 
soortendag is dus nuttig én leuk.

Aanmelden
Aan het weekend zijn geen kosten verbonden. U kunt zich via e-mail 
aanmelden bij Henk Heijligers [h.heijligers@limburgs-landschap.
nl]. Natuurlijk hoeft u niet de hele dag paraat te staan, u kunt zich 
ook aanmelden voor een dagdeel.
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