SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg6

Na een dag puffen en blazen onder een loden zon kwamen Luc, Isabelle, Marc, Josse, Ine, Yvonne, Jan, Guido, Paul,
Pat en André samen aan de goeie kant van het café de Wedelse molen voor een wandeling richting kleinmolen.
Omdat de echte kenners van het gebied vermoedelijk andere bezigheden hadden rustte op mijn tere schoudertjes de
zware taak om de groep veilig door dit waterrijke gebied te loodsen. Gelukkig kreeg ik onderweg nog wat hulp van
Marie-Paule en konden we gebruik maken van de bruggetjes die Gerard heeft geplaatst.
We konden genieten van de avondkoelte, de prachtige omgeving en het gezelschap en eindigden met een lijst van
100 waarnemingen.
Voor de afsluitende pint moest ik deze keer passen maar ik heb van de uitbater toch geen klachten gekregen.
Volgende woensdag is al de laatste wandeling van ons plantenseizoen 2016!
Op voorstel van Suze gaan we er nog wel een extraatje aanhangen op 7 september. We gaan dan bij onze
Nederlandse buren al wandelend plantjes kijken en luisteren naar het burlen van de herten. Maar daarover meer in de
volgende nieuwsbrief.

Volgende woensdag 31 augustus verkennen we de omgeving van de Dommel op de grens
met Nederland.
We komen om 18:30 samen op het kruispunt van de weg Peedijk (Valkenswaard) en de
Dommel.
Luc zal ons verder gidsen in het gebied.

Tot slot: op 11 september zullen we met een standje de Slobkousjes promoten op de Hagevenhappening aan de
Wulp in Neerpelt. Iedereen is welkom om ons goeie dag te komen zeggen en een drankje te tracteren.

Groeten Jan

WE ZAGEN:

Adderwortel
Amerikaanse vogelkers
Beklierde basterdwederik
Bijvoet
Bittere veldkers
Bleekgele droogbloem
Braam spec
Dagkoekoeksbloem
Duizendblad
Drijvend fonteinkruid
Eenstijlige meidoorn
Engels raaigras
Es
Fijnspar
Gele lis
Gespleten hennepnetel
Gevlekte dovenetel s.l.
Gewone berenklauw
Gewone brunel
Gewone engelwortel
Gewone ereprijs
Gewone esdoorn
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewoon struisgras
Glad walstro
Gladde witbol
Glanshaver
Grasmuur
Grote brandnetel
Grote egelskop s.l.
Grote kattenstaart
Grote lisdodde

Grote wederik
Grote weegbree
Haagwinde
Hazelaar
Herderstasje
Hondsdraf
Hop
Hulst
Jacobskruiskruid
Kale jonker
Kamgras
Kantige basterdwederik
Kikkerbeet
Klaver spec
Kluwenhoornbloem
Kropaar
Kruipende boterbloem
Linde spec
Look-zonder-look
Madeliefje
Mannagras
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasstruisgras
Moerasvergeet-mij-nietje
Muizenoor
Paardenbloem spec
Pinksterbloem
Pitrus
Populier spec
Reuzenbalsemien
Ridderzuring
Riet

Rietgras
Robertskruid
Ruwe berk
Ruwe smele
Scherpe boterbloem
Smalle stekelvaren
Smalle waterpest
Speerdistel
Stinkende gouwe
Straatgras
Struisriet spec
Timoteegras
Varkenskers spec
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vingerhoedskruid
Vlasbekje
Vogelmuur
Watermuur
Waterpeper
Waterzuring
Wijfjesvaren
Wilde bertram
Wilde lijsterbes
Wilg spec
Witte dovenetel
Zachte dravik
Zevenblad
Zoete kers
Zomereik
Zwarte els

LEUKE PLAATJES

Soms moeten er risico’s worden genomen in dienst van de wetenschap

Op andere momenten wordt er filosofisch naar het water gekeken

Wijdse vergezichten

En een kabbelende beek

De gespleten hennepnetel

Uitgebloeid kamgras

Door het moedige optreden van Pat en het
huiswerk van Luc weten we nu dat dit
drijvend fonteinkruid is

André wees ons op deze vrgroeiing waarbij bloemblaadjes zich terug als blad ontwikkelen
een soort van terugkeer in de ontwikkeling.

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
31-8-2016

UUR LOCATIE
18:30 Borkel Dommeldal

AFSPRAAKPLAATS
Kruising Peedijk Dommel

Aanvang op de aangegeven afspraakplaats: vanaf 15 augustus 18.30u

de kalender van de limburgse plantenwerkgroep:
29,08,16 Mechelse Hei (D7 44 11)

18,30u Parking Dancing Salamander

