Druk met dieren zijn ze bij
Boerderij Daalhoeve
Romeinse baan 200
6215 SK Maastricht (Daalhof)
Tel.: 043 - 3474786
Kinderboerderij De Heeg
Maastrichterweg 2b
6228 XT Maastricht (De Heeg)
Tel.: 043 – 3671156

Wanneer is het
ergens nog drukker?
Zaterdagmiddag 22 september
Op zoek naar de Oehoe
www.natuurmonumenten.nl
Woensdag 3 oktober
Hondendag in Malberg
www.cnme.nl

Boerderij Oan Köbbes
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht (Maasveld, Heugem)
Tel.: 043 – 3568700
Activiteitenboerderij De Grubbe
Vijverdalseweg 1
6226 NB Maastricht (Vijverdal, Scharn)
Tel.: 043 – 3685470
Kinderboerderij Pietersheim
Neerharenweg 12
3620 Lanaken (B)
Tel. 00 32 (0)89 712120

Woensdagmiddag 3 oktober
Dierendag
Boerderij Daalhoeve
Donderdag 4 oktober
Zwemmen met de hond
Zwembad Dousberg, Maastricht
i.s.m. Dierenambulance
17.00 – 19.30 u.
Zondag 14 oktober
Appeldag
Boerderij Daalhoeve

Dierentehuis Maastricht
Karveelweg 33
6222 NJ Maastricht
Tel.: 0900-7009000 (10 cpm)

Zondag 28 oktober
Zuurkooldag
Boerderij Daalhoeve
Zondag 28 oktober
Wilde Buiten Dag / Leer toveren
www.natuurmonumenten.nl

Dierenpark Maastricht
p/a Meutestraat 23E
6219 BJ Maastricht
Tel.: 043 – 3213760
Dierenambulance Limburg Zuid
Francois de Veyestraat 9
6221 AB Maastricht
Tel.: 0900-4433224 (50 cpm)

Bij de Natuurtuinen Jekerdal kun je
terecht voor kindernatuurclubs
voor verschillende leeftijden.
Zie voor meer informatie de
activiteitenkalender
op www.cnme.nl

Stichting Dier in Nood
dierinnoodmaastricht@gmail.com
Dierenpolitie
Tel. 144 of 0900 - 8844

Drukwerk gesponsord door
Stichting Dier in Nood

Afdeling Dierplagen & Natuurbehoud
Gemeente Maastricht
Fred Verseijden
Tel.: 043 - 3505313

Tel.: 043 - 3219941
www.cnme.nl

Nog steeds worden staarten
van trekpaarden gecoupeerd
Sinds 2001 geldt in Nederland een
coupeerverbod. Toch blijven we heel veel
trekpaarden met gecoupeerde staart zien. En
zeker niet alleen de oudere dieren uit de tijd
dat het nog mocht. Niet overal in Europa is
het couperen verboden. In Frankrijk mag het
bijvoorbeeld wel. Je mag met een daar
gecoupeerd paard in Nederland gewoon
op tentoonstellingen, keuringen
en wedstrijden verschijnen.
Lastig punt is ook, dat een grote groep
fokkers van trekpaarden een gecoupeerde
staart gewoon mooi vinden. Zij zullen
ophouden met fokken als ze niet meer met
een gecoupeerd paard op een keuring mogen
verschijnen en dan zal het trekpaard
nog zeldzamer worden. Het couperen van de
staarten bij paarden is waarschijnlijk ontstaan
doordat het paard de staart over de
leidsels kon slaan waardoor het
onbestuurbaar kon worden.
Hopelijk gaan die fokkers een trekpaard met
staart snel gewoon mooi vinden. Bij
honden vind je immers ook geen
verknipte oren en staarten meer en
mensen vinden het
nu raar als ze nog
een hond met
gecoupeerde
staart zien.
Paarden gaan in
de wei om en om staan,
zodat ze bij elkaar met de
staart de vliegen kunnen verjagen.
Zonder staart gaat dat niet. Dus :
ook bij een paard hoort een staart.

Horen, zien en …. proeven

Hond goed voor baby’s

Gierzaluw 7 x de wereld rond

Vaak wordt gedacht dat honden
sterker kunnen horen dan mensen, dat
is echter niet waar. Honden kunnen
wel hogere tonen horen dan mensen
en ook geluiden op grotere afstanden
horen. Daar komt natuurlijk bij dat
honden hun oren op verschillende
geluiden kunnen richten. Tenminste,
als ze geen lange, hangende
oren hebben.

Uit een Fins onderzoek blijkt dat baby‟s
die opgroeien in een gezin waar een
hond aanwezig is minder vaak ziek zijn
dan baby's uit gezinnen met een kat of
gezinnen zonder huisdieren. Er bleek
minder kans op een middenoorontsteking en er was ook minder
kans om antibiotica
voorgeschreven te krijgen.

De gierzwaluw is de enige vogel die
continue vliegt. Ze slapen en paren
in de lucht en komen alleen 'aan
land' om te broeden.

Honden zien niet zo goed als
mensen, maar ze zien wel degelijk
kleuren. Wat een hond proeft,
hangt samen met wat hij ruikt.
Mergellandhoen
Het Herve Hoen bestaat al heel lang
en is afkomstig uit het Land van Herve
in de provinvie Luik. Het ras kwam ook
voor in het Nederlands grensgebied
van Zuid-Limburg. Tegenwoordig zijn
er nog slechts een paar honderd
dieren over in Wallonië en op enkele
plekken in Vlaanderen.
Een groep liefhebbers en fokkers wil
het ras weer terugbrengen in het
Mergelland. De officiële raserkening
„Mergelland Hoen‟, zal waarschijnlijk
begin volgend jaar gebeuren.
Stichting “Genootschap Herve /
Mergelland Hoen” is op zoek naar
liefhebbers die dit ras willen
gaan houden. Het CNME denkt
mee in de educatieve uitwerking
om het levend erfgoed onder
de aandacht te brengen.
www.mergellandhoen.nl

Men denkt nu dat het immuunsysteem
van een baby sneller volgroeid raakt
door de bacteriën van honden. Bij
aanwezigheid van katten is dat minder,
maar uit eerder onderzoek was al
gebleken dat het houden van zowel
honden als katten een positief effect
heeft op luchtwegaandoeningen
bij kinderen.
Katten vermoorden meer
dieren dan gedacht
Een onderzoeker heeft bij 60 huiskatten
een kleine camera aan de halsband
bevestigd. In 10 dagen tijd bleek dat
30 % van de katten op jacht ging.
65% van de prooien bestond uit
hagedissen, kikkers en muizen en
12% bestond uit vogels. Waarschijnlijk
omdat die makkelijker
kunnen vluchten.
Van de vangst wordt 30% meteen
opgegeten en bijna 50% wordt
gewoon dood achtergelaten.
Men heeft lang gedacht dat
katten niet meer prooien vingen
als dat ze naar huis brachten.

Bij een onderzoek, waarbij de vogels
miniscule apparaatjes met o.a. chips
bij zich droegen is gebleken dat ze
288.000 kilometer per jaar afleggen.
Dat is 7 keer de wereld rond. Vanuit
hun broedplaatsen
vliegen ze naar Congo
om te overwinteren.
Gierzwaluwen zoeken al hun
voedsel in de lucht. Ze zijn
gespecialiseerd in het vangen
van insecten in volle vlucht.
Laagvliegende zwaluwen waren voor
boeren voortekenen van regen. Hun
prooien vliegen dan ook laag, omdat
die niet van regen houden.
Bijt incidenten
Als er honden of mensen door honden gebeten worden onderzoeken
de dierenpolitie en de hondengeleiders in Maastricht wat er aan de
hand is. Een hond die plotseling en
zonder enige reden aanvalt, moet
buiten een muilkorf om en ook
in een losloopgebied aan de lijn
blijven. Dat zijn in Maastricht
inmiddels al zeven honden. Soms
blijken honden te gevaarlijk en die
worden dan in beslag genomen.
Hondenbeten kunnen gemeld
bij de politie. Die geeft dit door
aan de dierenpolitie of aan
een hondengeleider.

Wist je… dat de dierenambulance niet alleen met dieren naar de scholen gaat, maar ook naar zorginstellingen? Het is gebleken dat ook mensen die bijna nergens meer op reageren wel „geraakt‟
worden door een warme vacht en een natte neus…..meer weten over dieren in de zorg? Op www.cnme.nl vind je onder „downloads‟ het boekje „Dier-en-zorg‟…dat in een aantal steden geen
circus meer mag komen waar wilde dieren gebruikt worden? Meer weten over circusdieren? Meer informatie, ook op www.cnme.nl onder „downloads…..dat je plagende wespen op afstand kunt
houden door flesje suikerwater ophangen aan de rand van je tuin. Dan gaan ze allemaal daar naartoe en laten jou met rust …..dat je kunt oefenen met het opruimen van hondenpoep? Maak van
natte peperkoek drollen en keutels van allerlei diktes en oefen met een plastic zakje. Doe het zakje om je hand en grijp de drol. Daarna het zakje over de drol heen trekken en klaar is kees. Dat
scheelt een hele „hoop‟ in het gras en op de stoep!..... dat je paarden en pony‟s op een kinderboerderij of in een natuurterrein niet moet voeren? Veel mensen denken dat ze geen brood mogen
voeren omdat dat slecht is voor paarden. „Gras kan geen kwaad‟ denken ze, „want dat groeit toch ook in de wei?‟. Het gaat er niet om wàt de mensen voeren, het gaat erom dàt ze voeren en zo
een paard of pony leren bedelen. Van bedelen worden paarden en pony‟s vervelend en gaan trappen en bijten. Daarnaast kunnen paarden en pony‟s zelfs doodgaan van verkeerd en te veel voer.
Ze kunnen er zelfs van doodgaan ….

