SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg6
Op 3 augustus gingen de slobkousje onder leiding van Luc op verkenning in het Pijnven. Isabelle, Dirk, Guido, Luc en

Pierre wandelden mee.
Paul droeg weer zorg voor een lijst van waarnemingen en werkte hem uit met een link naar een website. Alle luxe
dus weer!
Hij zorgde ook voor onderstaand verslagje:
Hoi!

Hier de lijst met hyperlinks van gisterenavond.
De opkomst was wat mager, maar rekening houdend met de regen toch nog behoorlijk. Tijdens onze
wandeling, waarbij Luc als een volleerde gids ons op sleeptouw nam bleef de regen binnen de perken, maar
op de terugweg werden de hemelsluizen opengezet en kwamen we doornat op de parking aan, ondanks
onze paraplu.
Toch was het een deugddoende en leerrijke wandeling en hadden de afwezigen alweer eens ongelijk.

Met vriendelijke groeten,
Paul

En zeggen dat de redactie intussen genoot van zon, strand en …….

ZE ZAGEN:
Wandeling Pijnven 3-08-2016
Wij zagen:
Dolle kervel
Gewoon struisriet(Duinriet)
Kleefkruid
Jacobskruiskruid
Grote brandnetel
Gevlekte dovenetel
Kropaar
Canadese fijnstraal
Paardenbloem
Straatgras
Grote weegbree
Kweek
Gewoon varkensgras
Klein kruiskruid
Rood zwenkgras
Witte klaver
Kruipende boterbloem
Zilverschoon
Bijvoet
Boerenwormkruid
Melganzevoet
Reukloze kamille
Gewone raket
Honingklaver spec.
Canadese guldenroede
Peen
Akkerdistel
Haagwinde
Zandteunisbloem
Hopklaver
Spiesmelde
Rode klaver
Basterdklaver
Smalle weegbree
Glanshaver
Gewone braam
Gewone berenklauw
Amerikaanse vogelkers
Sint-Janskruid
Pitrus
Hazenpootje
Engels raaigras
Duizendblad

Witte dovenetel
Heermoes
Zachte ooievaarsbek
Vertakte leeuwentand
Vlasbekje
Struikheide
Fijn schapengras
Hertshoornweegbree
Brede wespenorchis
Schapenzuring
Muurpeper
Amerikaanse kruidkers
Zandstruisgras
Schermhavikskruid
Pijpenstrootje
Ruwe berk
Wilde lijsterbes
Gestreepte witbol
Gladde witbol
Waterpeper
Tengere rus
Sporkehout
Smalle stekelvaren
Adelaarsvaren
Greppelrus
Bleekgele droogbloem
Gewone dophei
Trekrus
Grove den
Japanse larix
Moeraswolfsklauw
Knolrus
Kleine zonnedauw
Stekelbrem
Bochtige smele
Kruipbrem
Pilzegge
Brem
Zwarte toorts
Moerasdroogbloem
Zandhoornbloem
Liggend walstro

LEUKE PLAATJES

In de droge heide van het Pijnven!

Het heeft toch niet de hele tijd geregend! Niet overdrijven hé.

kruipbrem

Ja de zon was toch niet van de partij blijkbaar

Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes

Beestjes in het Donker
Een unieke zoektocht naar wat er leeft
in de schemering van De Watering .
Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis

PROGRAMMA (nog te bevestigen)









Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen
Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars
CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild
Braakballen pluizen
Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector
Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur
Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek)
Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder

18u

start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10)

18u30
19u15

zonsondergang

19u30

presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers)

20u30

eerste ronde muizenvallen

21u

presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x)

22u

tweede ronde muizenvallen

23u30

derde ronde muizenvallen

doorlopend:

vlindervallen
onderzoek schietmotten
tentoonstelling vleermuizen
sporenonderzoek
braakballenpluizen
beelden van trailcams

PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016
Datum

UUR LOCATIE

AFSPRAAKPLAATS

17-8-2016

18:30 De Holen

nog te bepalen

24-8-2016

18:30 Van Wedelse molen naar Kleinmolen

Parking Wedelse molen Overpelt

31-8-2016

18:30 Borkel Dommeldal

Kruising Peedijk Dommel

Aanvang op de aangegeven afspraakplaats: In april en vanaf 15 augustus 18.30u
In mei, juni, juli en begin augustus 19.00u

voor de meerwaardezoeker de kalender van de limburgse plantenwerkgroep:
15,08,16 Koningssteen
18,30u kerk Kessenich
22,08,16 Caestert en Vroenhoven(kanaalbermen) 18,30u Parking Kanne Steenstraat (onder de brug)
29,08,16 Mechelse Hei (D7 44 11)
18,30u Parking Dancing Salamander

