SLOBKOUSNIEUWS 21 jrg10

In mei legt elke vogel een ei en wij de zevende nieuwsbrief van de zomerreeks in
Coronamodus.
Een aantal Slobkousjes blijven nog zeer actief en zo ben ik weer moeiteloos aan materiaal
geraakt. Bedankt hiervoor.

Groeten van Jan en hou het gezond!

Dit was juni 2010

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES

Intussen is er terug beperkte Slobkousactiviteit!
Natuurpunt heeft van de overheid de toestemming gekregen om de vrijwilligers beheerteams terug op te starten wel
met een hele trits aan veiligheidsmaatregelen. Monitoring in de natuurgebieden van Natuurpunt wordt daarmee
gelijkgesteld. Dat lieten we niet aan ons voorbijgaan.
Omwille van de opgelegde regels is het niet mogelijk alle Slobkousjes hierbij te betrekken en moeten we ons
beperken tot een selectie van max 20 personen.
We beslisten ook van deze activiteiten verder op dinsdag voormiddag te laten doorgaan.
Vorige dinsdag gingen we met een groepje van 10 aan de slag in de omgeving van de Wedelse molen in Pelt.
Daar is Natuurpunt Pelt bezig met de aankoop van een groot terrein. We deden er dus een soort nulmeting.

Op bovenstaande kaart is het groen gestreepte deel het terrein wat we gingen verkennen. De andere gekleurde delen
zijn terreinen in eigendom of in beheer van Natuurpunt. Ze beslaan samen de hele strook tussen de Kleinmolen en de
Wedelse molen.

Dat we er leuke dingen zagen getuigen volgende foto’s van Isabelle en Luc.

Wilde kamperfoelie

Grote fopwesp op boterbloem

Bermzuring een kruising tussen
krulzuring (hieronder) en
ridderzuring

Maar er waren ook Slobkousjes en bewonderaars:

Een veilige start

Idyllisch tafereeltje

Peter bracht ons ook weer zijn kijk vanuit zijn kot en omgeving:

Hallo allen,
’t Is mooi weer en we hebben niettegenstaande de drukke agenda op het werk deze week weerom mooie
dingen gezien die de natuur ons biedt
In bijlage een kort verslagje
Groetjes aan iedereen Peter
Inderdaad een mooi verslag maar met zijn 4Mb nogal zwaar om zomaar in mijn nieuwsbrief te plakken. Ik beperk me
daarom tot een kleine selectie:

Blijft mooi die korenbloem spijtig dat je ze nog zo weinig ziet.

Deze kleine zonnedauw is ook zo’n zeldzame vogel

Peter ging zelfs het liefdesleven van deze azuurwaterjuffer storen! Van paparazzi gesproken!

En boven het Holven zag hij ook dit nog:

Kijkje naar boven
Deze keer de bolvormige sterrenhoop M13 in het sterrenbeeld Hercules. Deze bolhoop telt +/-400.000
sterren (ik heb ze niet nageteld)
Afstand tot de aarde: +/- 25.000 lichtjaar

Of zo’n verplaatsing al toegestaan is in deze Corona tijden is me toch niet 100% zeker hoor Peter!

Dick stuurde me volgend bericht:

Hallo Jan,
Er komen versoepelingen aan, dus hopelijk kunnen we volgende maand wellicht al de live Slobkoustochten
hervatten...!
Misschien is het volgende bruikbaar voor de Nieuwsbrief:
Ongeveer een jaar geleden strooide ik een cadeau gekregen zakje wilde-plantenzaden uit in mijn voortuin.
Er gebeurde niets, jammer maar helaas.... Maar tot mijn verrassing zie ik nu alsnog de ene na de andere
leuke wilde plant opschieten. Zoals nachtsilene, korenbloem, moederkruid, incarnaatklaver (inmiddels
alweer uitgebloeid), luzerne, duizendblad en margriet. Kwestie van even geduld hebben dus......
Groeten, Dick
Hij laat ons met deze foto’s meegenieten:

En tot slot was ook Dirk weer daar. Deze keer ging hij iets verder van zijn kot:

Bloemenmeisjes en bloemenjongens
Afgelopen dag eens elders een wandeling gemaakt.
Brugskenswandeling Gewestbossen te Ravels, meer specifiek bezoek aan rabatbossen aldaar.
Naast het bomengoed met overvloedig tormentil, een heidegebied (met overvloedig klein viltkruid); weer
enkele vennetjes met specifieke zeldzaamheden zoals witte waterranonkel, moerashertshooi, maar bovenal
een grote aanwezigheid van de groene kikker volop in actie. Een oorverdovend gekwaak; Symfonie nr 8,
oftewel SYMPHONIE DER TAUSEND van GUSTAV MAHLER verging hier in het niet. Hiervoor alleen
om deze veelbelovende prinsen in actie te zien en te horen was erg spectaculair… Van dichtbij lieten de
beestjes zich graag zien, helaas, op dat moment geen foto-apparaat bij, van selfies met gsm hielden ze helaas
niet.
Op zich geen spectaculair gebied, maar deze kleine biotoop met plant en dier was wel de moeite.
Mocht je de tocht willen doen, kom je op een bepaald moment langs een kanaal,… waar nog steeds een
overzetbootje met sluiswachter actief is. Hij begint pas te werken om 11.00u. Gratis en kosteloos zet hij je
over, naar een infocenter aan de andere kant.
Dus mocht je in de buurt zijn. DD

