SLOBKOUSNIEUWS 23 jrg10

In mei legt elke vogel een ei en wij de negende en voorlopig laatste nieuwsbrief in
Coronamodus. Volgende dinsdag immers stappen we terug over op het woensdagavond
programma. Hou uw mondmasker maar in aanslag!

Groeten van Jan en hou het gezond!

Volgende woensdag 17 juni laat Nicole ons de mooiste
hoekjes zien van de Abeek in Reppel.
We starten om 18:30 uur op de parking voor de kerk in
Reppel.
Kruispunt Reppelerweg en Bergheidestraat.

We houden ons uiteraard aan de veiligheidsmaatregelen die eigen zijn aan de beveiliging
tegen Covid 19
• We houden afstand
• We gebruiken elk ons eigen materiaal (boeken, loep enz…)

•

We beschikken over een gelaatsmasker voor de situaties waar afstand houden
moeilijk is.

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 het Kolisbos.
Natuurpunt deed er recent aankopen dus gingen wij eens rondneuzen.
Kwatongen (bekenden deze keer) hadden wel pogingen ondernomen om actieve Slobkousjes af te raden om deel te
nemen maar gelukkig gingen die er niet op in want het werd toch weer een meer dan mooie lijst. Hopelijk zit die
deugniet nu te knarsetanden om wat ze gemist heeft.

Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Polytrichum juniperinum

Zandhaarmos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611774

Vlinders
Amata phegea

Phegeavlinder

Erebidae (spinneruilen)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614528

Planten
Taleporia tubulosa
Cirsium arvense
Stachys alpina
Senecio inaequidens
Artemisia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Papaver dubium
Salix caprea
Dryopteris dilatata
Epipactis helleborine
Corynephorus canescens
Silene dioica
Achillea millefolium
Centaurium erythraea
Symphytum officinale
Berteroa incana
Petasites hybridus
Papaver rhoeas
Typha latifolia
Lysimachia vulgaris
Pinus sylvestris
Carex leporina
Jacobaea vulgaris
Jacobaea vulgaris
Fallopia japonica
Papaver spec.
Verbascum thapsus
Ranunculus repens
Alliaria petiolata
Veronica officinalis
Potentilla intermedia

Sigaarzakdrager
Akkerdistel
Alpenandoorn
Bezemkruiskruid
Bijvoet
Blauwe bosbes
Bleke klaproos
Boswilg
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Buntgras
Dagkoekoeksbloem
Duizendblad
Echt duizendguldenkruid
Gewone smeerwortel
Grijskruid
Groot hoefblad
Grote klaproos
Grote lisdodde
Grote wederik
Grove den
Hazenzegge
Jakobskruiskruid
Jakobskruiskruid
Japanse duizendknoop
Klaproos spec.
Koningskaars
Kruipende boterbloem
Look-zonder-look
Mannetjesereprijs
Middelste ganzerik

Psychidae (zakdragers)
Asteraceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Ericaceae
Papaveraceae
Salicaceae
Dryopteridaceae
Orchidaceae
Poaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Gentianaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Asteraceae
Papaveraceae
Typhaceae
Primulaceae
Pinaceae
Cyperaceae
Asteraceae
Asteraceae
Polygonaceae
Papaveraceae
Scrophulariaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Plantaginaceae
Rosaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612789
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193615627
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611161
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611243
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613588
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612735
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614180
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614207
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612755
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611045
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193615621
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613648
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614539
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193615610
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614169
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613600
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614112
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613668
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613678
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613020
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614602
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610803
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614196
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611791
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193615498
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613150
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611738
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614659

Mossen en Lichenen

Sedum acre
Juncus effusus
Erodium cicutarium
Tripleurospermum maritimum
Betula pendula
Hypericum perforatum
Echium vulgare
Plantago lanceolata
Cirsium vulgare
Frangula alnus
Calluna vulgaris
Carex otrubae
Digitalis purpurea
Linaria vulgaris
Sorbus aucuparia
Reseda lutea
Betula pubescens
Oenothera deflexa
Saponaria officinalis
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus

Muurpeper
Pitrus
Reigersbek
Reukeloze kamille
Ruwe berk
Sint-Janskruid
Slangenkruid
Smalle weegbree
Speerdistel
Sporkehout
Struikhei
Valse voszegge
Vingerhoedskruid
Vlasbekje
Wilde lijsterbes
Wilde reseda
Zachte berk
Zandteunisbloem
Zeepkruid
Zomereik
Zwarte braam

Crassulaceae
Juncaceae
Geraniaceae
Asteraceae
Betulaceae
Hypericaceae
Boraginaceae
Plantaginaceae
Asteraceae
Rhamnaceae
Ericaceae
Cyperaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Resedaceae
Betulaceae
Onagraceae
Caryophyllaceae
Fagaceae
Rosaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610912
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611688
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193615591
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612293
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610590
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611270
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614516
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612722
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610999
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613885
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193613115
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193612286
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614143
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610583
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193611820
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193614214
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610561
http://waarnemingen.be/waarneming/view/193610987

De fotografen Luc en Peter lieten zich ook niet onbetuigd want ik ontving niet minder dan 109 leuke plaatjes.
Wat jullie hier verder te zien krijgen is dus maar een handjevol. Op waarnemingen.be is nog wel wat bijkomend te
vinden.

Het is niet omdat het er schraal en droog is dat
er niets te vinden valt!

Zeepkruid een welkome plant in Coronatijd!

Grijskruid

staat er

massaal

Slangenkruid probeert
niet onder te doen

De mieren hebben er zowaar een autostrade aangelegd

De blauwvleugelsprinkhaan heeft het er duidelijk ook naar de zin

Ook aan Heidestaartjes geen gebrek!

gevorkt

kronkel

En ruw

Deze Zwartkopmier zit
duidelijk aan de drugs!

Nicole was nog op wandel in Reppel en zag er: Groot Dikkopje, Waterviolier en Ratelaar. Of het om Kleine of Grote
Raterlaar ging daar was ze nog niet uit. Ze stuurde alvast volgende leuke plaatjes mee:

