SLOBKOUSNIEUWS 24 jrg2
Vlak voor ik thuis vertrok kwam het Smeetshof nog breeduit op het TV journaal. Er was een otter gefilmd!
Het gaat dus wel de goede richting uit met onze natuurgebieden.

Met twaalf gingen we op stap onder leiding van Luc en Frans.
Otters hebben we niet gezien maar wel veel leuke plantenwaarnemingen. Met een totaal van 134
waarnemingen in hok c7 24 33 en 11 extra, net over de grens, evenaren we ons hoogste aantal in de
voorbije 3 jaar.
Luc gidste ons in het spoor van de Likona plantenwerkgroep en Frans liet ons het effect zien van plaggen
in een schraal grasland.
Op het einde van de wandeling gingen we nog even buurten bij de noorderburen en zagen er onder andere
het moeraskartelblad.

De afwezigen ……………………

Met vriendelijke groeten

Jan

Volgende woensdag 20 juni 2012 gaan we rondneuzen aan de
viskweekvijvers van ANB in Lozen. Het terrein is normaal niet
toegankelijk dus een buitenkans voor slobkousen om er eens rond
te lopen.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan de ingang van de viskwekerij.

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html )
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MOOIE PLAATJES

Deze kale jonker draagt een kroontje

Het moeraskartelblad

Dat we niet alleen naar plantjes kijken bewijst deze foto van een kameleonspin

