SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg10
Zo de tweede nieuwsbrief van de zomerreeks in Coronamodus.

De redactie blijft wel een beetje gehandicapt want mijn PC is gecrasht en staat voorlopig aan de
kant. Of hij ook corona heeft weet ik niet er zijn blijkbaar nog geen coronatesten voor PC. Intussen
is het dus behelpen met mij portable. Ik hou het daarom wat gemakkelijker en neem niet alle foto’s
op die werden doorgestuurd. Je zal dus wat meer zelf op een link moeten klikken om ze allemaal
te zien.

Zo te zien blijven de Slobkousjes wel heel goed letterlijk in hun kot want in vergelijking met het
grote aantal adressen die deze nieuwsbrief wekelijks toegestuurd krijgen blijven de inzendingen
beperkt. Komaan Slobkousen bedelf me onder jullie waarnemingen!

Groeten van Jan en hou jullie gezond

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES
Peter heeft weer een gouden astro tip:
Hallo allemaal,
Voor diegenen die vroeg opstaan, is het misschien eens plezant om net boven de horizon richting Z – ZW te kijken.
Daar zijn momenteel drie planeten te zien namelijk Jupiter, Saturnus en Mars
Zelfs zonder grote telescoop !. Jupiter zie je heel goed. Saturnus ook nog juist; Mars is iets moeilijker. Als je met een
gewone verrekijker naar Jupiter kijkt, zie je ook de 4 grootste maantjes als kleine puntjes. Als je met een vogelspotter
telescoop kijkt (bv 60 x vergroten) dan zie je ook twee zwarte banden op de planeet. Links van Jupiter staat Saturnus.
Als je hier met de spotter telescoop naar kijkt, zie je
zelfs de ringen !!!! In bijlage een foto die ik deze
morgen genomen heb van Saturnus met de
reflexcamera en een heel stevige telelens. Zo kan je
de planeet zien door een vogelkijker.
Ik heb ook een hemelkaart toegevoegd zodat je kan
zien waar je ze kan vinden aan de horizon. Dit is een
beeld van 05u45. Als je te laat kijkt, worden de
planeten overstraald door de opkomende zon.

Succes Gr Peter

André stuurde wat nieuws uit het Buitengoor in Mol
Dag Jan, Hier enkele impressies van bij mijn bezoekje aan het Buitengoor vandaag.
Eerst een voorlopig nog niet gedetermineerde plant, maar ik heb zo’n vermoeden dat dit
moeraskartelblad kan zijn:

Zou een mooie vondst zijn voor het Buitengoor,
maar we zullen nog wachten op verdere groei en
bloei vooraleer dit vel te verkopen.
Bovendien gaat het maar om één plantje, houdt dus
misschien geen stand.
Enkele ooit nieuwe planten die ondertussen al zo’n
10-15 jaar standhouden met beperkt aantal
exemplaren zijn knopbies en vetblad.

Bij het vetblad zijn goed de oliekliertjes op de
blaadjes te zien, en de karkassen van verteerde
insecten.
Het is dus echt een vleesetende plant.
Het mos op de achtergrond is sterrengoudmos.

Van een bospad aan de rand van het Buitengoor: bosereprijs. Te onderscheiden van gewone
ereprijs door de gesteelde blaadjes.

Dat was de foto-oogst van vandaag. Zoals steeds los uit de hand met de smartfoon, dus
kwalitatief niet zo top.
Groetjes, André

Van Peter nog dit:

Hallo allemaal,
Bij deze benoem ik Nicole als “superverkenner” van de slobkousjes.
Op haar voorafgaande speurtochten gaf ze duidelijk aan dat er in Grote Brogel aan de kerk
“speciallekes” op gebied van korstmossen te zien waren… en ze had gelijk !!!
Na het werk langs Grote Brogel naar huis gereden (ik moet eerlijk toegeven dat dit niet de kortste
weg naar huis was maar de redelijkheid van 1,5 m afstand t.o.v. anderen in acht genomen, leek
het me het geen doodzonde om die kleine omweg te maken). NB. Nicole is helemaal met de fiets
naar Grote Brogel gereden !!

Hieronder de link van de zaken die gezien werden:

Plezant waren de volgende korstmossen:
-

Gewone granietkorst

-

Zwarte schotelkorst

-

Bruin steenschubje

-

Bleke stippelkorst

Om 18u00 werd de missie afgeblazen want het thuisfront begon honger te krijgen !!!!
De muren rondom en het kerkhof vragen om verder onderzoek te worden want daar zijn zeker nog
leuke dingen te ontdekken !

Link: https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-04-20&before_date=202004-20&page=1

Gr Peter

Maar wat Peter toen nog niet wist is dat Nicole nog veel meer is dan een superverkenner!
Nicole heeft een nieuwe discipline uitgevonden: de fietsinventarisatie.
Hoe het juist in zijn werk gaat moet ze me zelf nog wel eens in detail uitleggen maar ik vermoed
dat ze rijdend op de fiets plots iets ziet, razendsnel zoals enkel Nicole dat kan determineert, een
foto neemt en hop naar de volgende. Of dat allemaal kan veilig met de handen aan het stuur is me
een raadsel maar ja Nicole is dan ook niet de eerste de beste. Ik laat ze even zelf aan het woord:
Een aanrader om te doen. Fietsend naar plantjes speuren.... Deze stonden langs de baan Peer-Hechtel.
Groetjes Nicole

Deens lepelblad

Knolsteenbreek

Opgelet! Misschien hoort dit toch tot de categorie: Don’t do this at home!

Tot slot stuurde Jan Cornelissen me nog een reeks prachtige foto’s.

Dag Jan,
Yvonne heeft me gevraagd om wat foto’s door te sturen.
Ik heb een mix bijgevoegd van planten, maar vooral vogels en andere dieren.
Of de determinatie van plantjes helemaal juist is, weet ik niet.
Alle foto’s zijn gemaakt in deze maand (april 2020), vnl in het Hageven, maar ook in onze tuin en
een paar in de Watering en ’t Plat.

Je ziet maar wat je er mee doet.

Groeten van Yvonne en Jan
Wel Jan ik zal ze wat doseren over de volgende weken

De blauwborst

De blinde bij

Het Oranjetipje

En nog enkele foto’s van Peter D’Joos

Eikenpurpermot (+/- 10 mm groot)

Brandvlerkvlinder

Roesje

Bruine wapendrager

