SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg11
Omwille van grootouderlijke verplichtingen moest de redactie deze keer forfait geven.
Gelukkig kreeg ik verslag van onze waarnemers ter plaatse Guido en Ine

Dag Jan,
Heb de waarnemingslijst op de Slobkousjes gezet deze die ik had,
Maar enkele toch noch te vermelden als de Ereprijsgalmug,
Borstelbies ,Duizendknoopfonteinkruid, Pilvaren.
Maar het was meer als de moeite waart , maar de tijd was tekort
om overal bij stil te staan, Zeker het kwelgebied .
Maar zijn ook getuige geweest van de reddingsactie Rugstreeppad
die over geplaatst werden van een bijna droog gevallen poel
naar een grotere wat verderop.
Misschien volgende keer iets vroeger vertrekken.
Groeten Guido

De Maat te Mol
In dit prachtige gebied werden we rondgeleid door de conservator Jef Sas. Wil je wat zien, dan moeten we
doorstappen was zijn advies. Dus trokken we door het kasteelpark, langs de Aalscholverkolonie, we hoorden de
jongen bedelen naar de eerste stop. We zagen Borstelbies, Heelblaadje, Schildereprijs enz...
Bij het volgende zuurstofarme ven: Pilvaren, Loos blaasjeskruid, Duizendknoopfonteinkruid enz
Naar de zeer droge heide, waar je struikelde over het Dwergviltkruid en gadegeslagen werd door de Schotse
hooglanders en de Fjordenpaarden.
Hier stond op een noordhelling de uiterst zeldzame Grote wolfsklauw!
Tot we aankwamen bij een poeltje dat aan het uitdrogen was en er door de dames en André zonder aarzelen een
reddinsactie opgestart werd om de dikkoppen van de Rugstreeppad naar dieper water te transporteren.
Als laatste bezochten we het terrein waar de systemen voor bevloeiing hersteld waren. Een mooi perceel omzoomd
door knotwilgen.

Jef en gezelschap bedankt voor deze rondleiding. We waren zeer onder de indruk van dit gebied en van het vele werk
dat hier verzet wordt.
In

Groeten van Jan

De ontbossing in het gebied tussen Riebos en Blekerheide ligt
intussen enkele jaren achter ons. Tijd om eens te gaan kijken hoe de
natuur zich hier verder ontwikkeld heeft.

Daarom op woensdag 4 juli om 18:30 uur afspraak vlakbij het
kruispunt van Blekerheide en In de Putten

Ze zagen:
Wetenschappelijke naam
Planten
Menyanthes trifoliata
Utricularia australis
Logfia minima
Veronica officinalis
Galium uliginosum
Lycopus europaeus
Centaurium spec.
Veronica scutellata
Carex demissa
Pulicaria dysenterica
Lotus pedunculatus
Mentha x verticillata (M. aquatica x
arvensis)
Persicaria hydropiper
Ranunculus flammula
Lythrum salicaria
Rumex hydrolapathum
Arctium minus
Oenothera spec.
Mentha aquatica
Juncus squarrosus
Calamagrostis epigejos
Paddenstoel
Puccinia komarovii

Naam

Familie

link

Waterdrieblad
Loos blaasjeskruid
Dwergviltkruid
Mannetjesereprijs
Ruw walstro
Wolfspoot
Duizendguldenkruid
spec.
Schildereprijs
Geelgroene zegge
Heelblaadjes
Moerasrolklaver

Menyanthaceae
Lentibulariaceae
Asteraceae
Plantaginaceae
Rubiaceae
Lamiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467899
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467901
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467903
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467904
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467905

Gentianaceae
Plantaginaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Fabaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467906
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467907
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467908
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467911

Kransmunt
Waterpeper
Egelboterbloem
Grote kattenstaart
Waterzuring
Gewone klit
Teunisbloem spec.
Watermunt
Trekrus
Duinriet

Lamiaceae
Polygonaceae
Ranunculaceae
Lythraceae
Polygonaceae
Asteraceae
Onagraceae
Lamiaceae
Juncaceae
Poaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467912
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467913
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467915
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467917
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467919
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467920
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467921
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467923

Klein-springzaadroest

Pucciniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/221467924

Leuke plaatjes van Guido en Ine

Borstelbies

De oude watering terug in dienst
stellen vraagt heel wat voorbereiding

Deze dikkoppen van de
Rugstreeppad blijven de
Slobkousjes eeuwig dankbaar

