SLOBKOUSNIEUWS 22 jrg10

In mei legt elke vogel een ei en wij de achtste en hopelijk laatste nieuwsbrief van de
zomerreeks in Coronamodus. Volgende dinsdag immers beraad het Slobkouscomité zich
over de eventuele heropstart van het woensdagavond programma. Hou uw mondmasker
maar in aanslag!
Een aantal Slobkousjes blijven nog zeer actief en zo ben ik weer moeiteloos aan materiaal
geraakt. Bedankt hiervoor.

Groeten van Jan en hou het gezond!

Dit was ook juni 2010

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME LEUKE PLAATJES

Intussen is er terug beperkte Slobkousactiviteit!
Natuurpunt heeft van de overheid de toestemming gekregen om de vrijwilligers beheerteams terug op te starten wel
met een hele trits aan veiligheidsmaatregelen. Monitoring in de natuurgebieden van Natuurpunt wordt daarmee
gelijkgesteld. Dat lieten we niet aan ons voorbijgaan.
Omwille van de opgelegde regels is het niet mogelijk alle Slobkousjes hierbij te betrekken en moeten we ons
beperken tot een selectie van max 20 personen.
We beslisten ook van deze activiteiten verder op dinsdag voormiddag te laten doorgaan.
Vorige dinsdag gingen we met een groepje aan de slag in de omgeving van den Tip.
Daar werd bijna letterlijk het gras voor onze voeten weggemaaid want er waren tegelijk beheerwerken aan de gang.
We zijn dus snel en efficiënt als de Slobkousjes zijn aan de slag gegaan.

De meest onverwachte en leuke vondst was het parelgras.

De rest kan je terugvinden op waarnemingen.be.

Willy kwam ook uit zijn kot en stuurde met dank aan obsidentify deze foto van een veld vol korenbloemen:

Samen met hem liep ik ook dankzij Obsidentify deze
Hypericum olympicum tegen het lijf in Lommel

.

Nicole doolde rond in de in de Dommelvallei, klein en mooi, en kwam daar deze Vierzadige wikke, Ringelwikke en
Waaiermot tegen:

Peter leerde intussen ook minder geheugen te gebruiken voor zijn verslagen waardoor ik ze graag in hun geheel
invoer

Nieuws uit eigen tuin:
Enkele schoonheden van uit in den hof:

Gevlekte zomervlinder (de zomer is op komst !!)

Koperuil

Ligusterpijlstaart

(tot 55 mm groot)

Neushoornkever (vrouw)

Kijkje naar boven
Deze keer een beetje dichter bij huis: “Janneke maan” gefotografeerd vanuit den hof
Afstand tot de aarde: +/- 1 s (als je vliegt met de snelheid van het licht

Inslagkrater Plato (diameter 101 km) en omgeving

)

Clavius (het kleinste kratertje dat je kan zien heeft een diameter van +/- 5 km)

Inslagkrater Copernicus (diameter van 93 km) De bergen die je binnenin de krater zien, zijn +/- 700 m hoog

