SLOBKOUSNIEUWS 37 jrg9
Terwijl de redactie op de Heuvelse heide rondliep struinden ANDRÉ, ISABELLE, GUIDO, INE, JOZEFA, NICOLE,
ANNEMIE, YVONNE en JOHN door het Hagenven. Tenminste dat is wat DIRK me liet weten in een indrukwekkend
verslag dat ik jullie zeker niet wil onthouden:

Verslag: DIRK
Zoals voorgenomen zouden we een wandeling maken – de grote toer van 7 km -, dat zou haalbaar zijn tussen
09.00 -12.00u…om te genieten van het mooie weer, de omgeving, mekaar en het plantgoed deze keer wat
‘links/rechts’ te laten liggen/staan.
Zoals het de Slobkousjes betaamt namen we na 7 minuten een eerste rustpauze aan de vogelkijkhut,… en zie
daar een schouwspel van wat regulier en eerder zeldzaam gevederde ornithologische scheppingen; waaronder
ijsvogel, witgatje, kemphaan, e.a ). Helaas konden we het niet laten onze neuzen te richten naar plantgoed en
een summiere oplijsting te maken.

Zoals beloofd beste plantenliefhebber-ster een verhaaltje over onze eerste waarneming van afgelopen dinsdag.
Een verrassend verhaal van kleur, een tikkeltje hoogmoed, ijdelheid en strafgevolgen, maar waardoor je je
waarneming kan begrijpen vanuit het standpunt van de schepping.
De ijsvogel
Je ziet het ijsvogeltje weinig, het leeft in rustige gebieden, verborgen in bomen langs het water. Als een komeet
vliegt hij in een rechte lijn, op zoek naar een goede visplaats. Vanaf een tak stort hij plots in het water om een
vis te spietsen. De kenner ziet het beestje vaker, want die hoort de kenmerkende piep al voor het ijsvogeltje
met 80 km per uur voorbijraast.
Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom hij naar bevroren water is genoemd? En waarom hij zo prachtig
‘tropisch’ gekleurd is? Lees de antwoorden naar de volgende oude legende:
Eindeloos lang dobberde de ark van Noah op de wateren van de overstroomde wereld. Iedere dag
keken de dieren naar buiten in de hoop dat de eindeloze regenperiode ten einde was gekomen en
de lucht zou opklaren. Blauw was de kleur van de hoop. De hoop dat er een einde zou komen aan
de zondvloed en aan de toorn van God.
Op een dag zagen de dieren een strookje blauwe lucht aan de horizon. Was het water aan het
zakken? Viel er al land droog? ‘Is er een vrijwilliger die op onderzoek wil uitgaan?’ vroeg Noah.
De sterke witte raaf stelde zich direct beschikbaar, maar verkwanselde zijn opdracht. Daarop ging
een andere vrijwilliger op onderzoek uit, een kleine grijze vogel met een dolkachtige snavel.

Na zijn lange verblijf in de muffe Ark vloog de kleine vogel blij naar buiten. Vrolijk dartelde hij in het
rond in de frisse lucht. De zon brak door de sombere wolken en de lucht werd strak blauw, de lievelingskleur van dit vogeltje. Als een magneet werd hij aangetrokken door de blauwe lucht en hij vloog
hoger en hoger. Zo hoog dat hij net zo blauw werd als de lucht. Het grijze verenpak werd een prachtig glanzend blauwgroen. En nog verder omhoog vloog hij, zo hoog dat hij zijn borst brandde aan
de zon. Door de pijn stortte de vogel naar beneden en bluste zijn borst in het koele water. Hierdoor
heeft deze vogel een prachtig blauw verenkostuum met een roodbruine borst.
Toen het vogeltje tevreden over zijn prachtige tocht en mooie uiterlijk terugvloog naar de ark, liet
Noah hem niet meer binnen omdat hij zijn taak vergeten was. Zo werd hij gedwongen om te overleven op het water.
Sindsdien leven deze mooie blauwgroene vogeltjes alleen maar van het water. Ze eten vis en waterinsecten. In de winter is dat een probleem. Als het hard vriest hebben ze honger en hangen ze
hongerig in groepjes rond bij de laatste open plekken in het ijs in de hoop een visje te spietsen. En
daarom worden ze ijsvogeltjes genoemd.
Door de zachte winters van de afgelopen jaren komen de meeste ijsvogels de wintertijd goed door. Tijdens
strenge winters kan de helft sterven door voedselgebrek omdat het ijs vissen onmogelijk maakt. Door deze
kwetsbaarheid brengen ze vele jongen groot uit zo’n 2 tot 3 nesten per jaar. Ze nestelen in steile, zanderige
oeverwallen en graven een nest met toegangstunnel in het zand! Verbetering van de leefomstandigheden, door
beekherstel en een betere waterkwaliteit, hebben ook bijgedragen aan de toename van het aantal ijsvogels.
Het verschil tussen een ijsvogelman en -vrouw is alleen te zien aan de snavel. Die van de vrouw heeft oranje
stukken in de ondersnavel; die van de man is helemaal zwart.
Els Baars; natuurverhalen

Wat zagen we dan toch ongewild op weg. Wel te verstaan dat we oude niet-meer toegankelijke paden
bewandelden.
GEVEDERDE DIERTJES:
AALSCHOLVER

SPERWER

BOOMVALK

WATERSNIP 3 STUKS

GROENPOOTRUITER 2 STUKS

WITGATJE

IJSVOGEL

ZILVERREIGER GROOT

KEMPHAAN

PLANTEN:
AKKERDISTEL

MOERASANDOORN

AVONDKOEKOEKSBLOEM ( WIT, GEURT

MOERASHERTSHOOI

ALLEEN ’S AVONDS )

MOERASROLKLAVER

BIJVOET

MOERASWOLFSKLAUW

BLAASJESKRUID KLEIN

OEVERKRUID

DOPHEIDE

PERZIKKRUID

DRAADZEGGE

PIJPENSTROOTJE

DUIVELSNAAIGAREN

RODE KLAVER

DUIZENDGULDENKRUID

SCHAPENZURING

DWERGVILTKRUID

SNAVELBIES BRUINE

EGELSBOTERBLOEM

SNAVELBIES WITTE

ELS ZWARTE

TANDZAAD ZWART

GAGEL

TENGERE RUS

GALIGAAN

VLASBEKJE

GELE LIS

WATERBIES GEELSTENGELIGE

GOUDKORRELMOS

WATERBIES GEWOON

GRIJSKRUID

WATERLEPELTJE

GROTE KATTENSTAART

WATERMUNT

HERFSTIJLOOS

WATERPEPER

IJZERHARD

WEDERIK

KLOKJESGENTIAAN

WOLFSPOOT

KNULRUS

ZONNEDAUW KLEINE

KONINGINNEKRUID
KONINGSVAREN
KRUISKRUID

Vermoedelijk zijn er nog enkele plantjes bijgekomen, gezien de notuleerder afscheid nam van de groep om voor
het donker thuis te zijn.

Ja Dirk volgens Isabelle ben je er nog enkele vergeten:

Hallo,
Nog aanvullen op de lijst van waarnemingen
Rups van Veelvraat, Zuidelijke oeverlibel ( niet 100% zeker, zou ook beekoeverlibel kunnen zijn, deze heeft
ook gele pterostigma), Levendbarende hagedis

Groetjes Isabelle
Tot zover de correspondenten ter plaatse.

Jan Leroy

Volgende DINSDAG

24 09 2019 gaan we naar domein De Bever in Hamont.

Als er dan geen paddenstoelen zijn kunnen we wat van kunst genieten. Daar is namelijk
GALANDART gestart. Wie er meer over wil weten moet maar eens naar de website gaan:
www.galandart.be
We komen samen om
Hamont

9:00 uur op de parking van “ De Bever” Beverbekerdijk 50

Omdat de redactie het volgende week een heel eind verder gaat zoeken en niet in staat zal
zijn jullie tijdig een nieuwsbrief te sturen geven we meteen ook de afspraak voor de
wandeling van DINSDAG 1 10 2019 want dan gaan we op verkenning in Lozerheide.
Wie weet vinden we er wel paddenstoelen. Anders maken we er een aangename
Slobkouswandeling van.
We komen samen om

9:00 uur op de parking langs de Lozerstraat.

LEUKE PLAATJES VAN ISABELLE

Dat ze ook nog gaan kajakken waren op de Dommel hebben ze wel niet verteld!!!

Klein warkruid

moeraswolfsklauw

klokjesgentiaan

Moerashertshooi

Levendbarende hagedis

oeverkruid

Veelvraat

Zuidelijke oeverlibel

