SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg8
Er viel de voorbije week heel wat te beleven voor de Slokousjes. Op woensdag hadden we de vrienden
van het SAP clubje op bezoek. Gelukkig hebben we de natte beemden van de Dommelvallei om
ondanks de aanhoudende droogte toch wat leuks voor te schotelen. ’s Anderendaags kregen enkele die
hards van Slobkousjes een extraatje in het militair domein. De redactie moest op beide events afwezig
blijven maar onze reporters ter plaatse Isabelle en Guido deden weer uitstekend werk zoals je verder
kan lezen. De fotografen Luc en Isabelle zorgden voor de leuke plaatjes.

Op 27 jul. 2018 om 22:17 heeft Guido Theunis het volgende geschreven:
Hallo Jan,
Woensdag zijn we naar het Hoksent getrokken onder begeleiding van Bert Geuens
samen met het SAP-clubje een blauwgraslandje en de omgeving gaan bezoeken .
Met de deskundige uitleg van Luc Vanoppen over de parnassia en de kikkerbeet
en nog vele andere planten, Marthe Willems van het SAP-clubje heeft voor de
waarnemingslijst gezorgd en zal deze doorsturen.
Waren er ook Jacqeus, Freddy, Thomas, Katrien, Filip, Luc, Marthe, Bert, Luc, Jozefa
Annemie, Ine, Guido.

Donderdag hebben de boswachters Johan Van Hertum en Ernesto Zovar samen met
Bert en Theo ons rondgeleid over het Militair domein.
Eerst heeft Johan ons met de jeep ons een stuk in het domein gebracht waar het
gebied de Schotelputten zijn doorgetrokken waar we volgde planten konden bewonderen
Heideorchis - Dactylorhiza maculata subsp ericetorum :ondersoort van de gevlekte orchis, en bloeit
een maand later als gevlekte orchis
Beenbreek - Nathecium ossifragum; stonden er grote getale.
Lavendelheide - Andromeda polifolia : die nu in bloei begon te komen
Klein veenbes - vaccinium oxycoccos ; ondersoort uit het geslacht bosbes
Veenbies - Trichophorum
Witte snavelbies - Rhynchospora alba
Gewone dopheide - Erica tetralix : Ook de dopheide met de witte bloemen was er te zien
Ronde zonnedauw - Drosera rotundifolia
Daarna zijn we door de verschroeide heidevlakte getrokken met de nodige zweetparels die
tevoorschijn kwamen om bij het hoogste punt in het terrein te komen waar men de hele heidevlakte
kon overzien met in de verte de visbedden, ook vlinders en sprinkhanen waren talrijk aanwezig.
Heidevlinder - Hipparchia semele
Bondblauwtje - Celestrina argiolies
Blauwe vleugelsprinkhaan - oedipoda caerulescens

Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera Falcata
Boomsprinkhaan - Meconema thalassinum
Negertje ( nu zwart wekkertje ) - Omecestus rufipes
Bergveldwesp - Polistes biglumis
Op de terugweg over door het mulle zand hebben de boswachters ,
Nicole, Ine, Luc, Theo, Annemie, Isabelle, Bert, jozefa, Guido met de jeep moe maar zeker voldaan
terug naar de bareel gebracht.
Groeten Guido

Hallo Jan en Marthe en......,

Zoals gewoonlijk voor Jan en zoals beloofd voor Marthe, de foto's van de wandeling.
Bèr gidste ons vanaf het blauwgrasland door de Dommelvallei. Ondanks de hitte was er geen houden
aan en deden we een fikse wandeling.
Begrijpelijk want we wilden onze SAP-clubje natuurvrienden zoveel mogelijk laten zien. Sommigen
onder ons begonnen later op de avond reeds luidop te dromen van "Gerstesmoothies" (lees pintjes)
toen we een veld vol Gerst passeerden .
In het blauwgraslandje waar de mooie tijgerspinnen alom aanwezig waren gaf Luc Vannoppen nog
een deskundige uitleg over de Parnassiabloemen.
Iets verderop onderzocht hij het geslacht van de Kikkerbeetbloemen en kon niet anders dan
constateren dat het allemaal vrouwelijke bloemen waren.
We konden ook duidelijk merken dat het waterpeil in de Dommel heel erg gezakt is door de
aanhoudende droogte.
Het was reeds na 10 uur toen het café in zicht kwam. Zelf ging ik huiswaarts maar ik hoorde achteraf
dat het nog best gezellig napraten was tot bijna donderdagmorgen!

Groetjes aan iedereen, Isabelle

De aanhoudende extreme droogte maken het in de volgende weken mogelijk moeilijk
om nog geschikt terrein te vinden voor een wandeling. Voorlopig houden we ons aan
het programma maar hou de nieuwsbrief toch maar goed in de gaten voor het geval
we een bestemming zouden moeten wijzigen.

Volgende woensdag 1 augustus wandelen we terug in de omgeving van de zwarte
Berg. We deden er al een eerste verkenning op 23 augustus vorig jaar en waren toen
algemeen van mening dat dat een vervolg moest krijgen.
Jean Van Grinsven loopt er met ons mee.
We starten om

18:30 op het einde van de Regenbooglaan in Genk.

We voorzien de mogelijkheid om te carpoolen vanop de parking van de
kringloopwinkel Peer Steenweg Wijchmaal We vertrekken daar stipt om 18 uur.

Jan Leroy
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