SLOBKOUSNIEUWS 07 jrg11
Niet van de regen in de drup maar van de sneeuw in de zomerzon in een paar dagen tijd.
Vrijdag leverde het ijs in
deze plas in de buurt van
Begijnevijvers nog een
achterhoedegevecht met de
dooi. Het leverde wel een
mooie tekening op:

Maar de bodem was nauwelijks ontdooid of de
padden kropen al massaal uit het winterverblijf
op trektocht naar hun geboorteplaats om daar
voor nageslacht te zorgen.
Gisteren voormiddag nog geholpen om
paddenschermen te plaatsen in de
Witherendreef en ’s avonds kon ik al 36
lieverds van padden naar veiliger oord
brengen. Mijn collega’s verzamelden er
vanmorgen niet minder dan 130!

Vorige week trok Ine onze aandacht op de
aankondiging van een originele tentoonstelling van natuur en landschapsfoto’s van ons
aller Theo. Daar moest de redactie natuurlijk het fijne van weten en we werden niet
ontgoocheld.

In de vorige nieuwsbrief hadden Theo en
Eddy deze foto nog in handen nu gaapte dit
monster me aan midden in het bos! En hij was
niet alleen!
Een absolute aanrader.
Alle Slobkousen daarheen!

Groeten Jan

Genoeg eigen werk gepresenteerd over naar Luc die vorige nieuwsbrief niet aan bod kwam
omdat ik niet tijdig zijn foto’s vond. Nu zijn ze leuk om naast mekaar te leggen.
Deze foto’s werden genomen met een weekje verschil!
Jan
Daar is de lente met zijn eerste kuikens, nu ja, aan de Nijl zijn ze altijd wat vroeger.
Groeten Luc

Vorige week stuurde Luc nog dit plaatje

Ook zijn sfeerfoto’s zien er iets anders uit dan vorige week

Dick genoot duidelijk van het zonnetje

Goedenavond Jan,

Met de voorjaars-februarizon strak in het gezicht
vanmiddag van Borkel naar Achterste Brug, langs een hier
nog ongerept kronkelende Dommel. Een pad door
beemden en broekbossen, prachtig en van harte
aanbevolen (zodra het weer grensoverschrijdend mag).
Ik hoopte op vroege voorjaarsbloeiers zoals klein hoefblad
en speenkruid, maar die heb ik helaas nog niet kunnen
spotten. Maar wel wilgen vol glinsterende katjes en elzen,
eveneens in feesttooi. En een jubelende wulp, de eerste
die ik dit jaar hoorde.

Groeten, Dick

Peter krijgt het laatste woord:
Verslag voor de Slobkousjes van ma 15/02 t.e.m. zo 21/02:
Deze week was een week van uitersten !!! Dinsdag nog dierensporen herkennen in de sneeuw en vijf dagen later in T-shirt buiten
genieten van de overvliegende kraanvogels !!!
Dinsdagvoormiddag samen met Guido naar het Hageven in Neerpelt geweest.

Blauwe veenkorst

Berkensmalsnuit

Groot schildmos met detail van de zwarte ciliën aan de onderzijde

Gesnaveld klauwtjesmos met detail van de peristoomtanden (met dank aan Guido want nu heb ik weer een nieuw moeilijk woord
bijgeleerd. Ik weet wel niet hoe lang ik dat ga onthouden

).

Het was koud, er lag nog sneeuw. Ideaal voor een les sporen zoeken in de sneeuw. Guido bleek hier goed in te zijn !!

Haas

Bever

Guido in actie om bewijsmateriaal te verzamelen vooraleer de dooi later in de week letterlijk alle sporen zou wissen … en gelijk
had hij !!
Deze week opnieuw de bomen op ‘t Plat ingesmeerd om vlinders te lokken: Zwartvlekwinteruil, Bosbesuil, Roodkopwinteruil en
de Wachtervlinder waren de vlinders die “ladderzat” aangetroffen werden. Hieronder zie je de twee soorten Wachtervlinder die er
zijn. Eentje met oranje vlekken en eentje met witte vlekken:

Twee varianten van de
Wachtervlinder

Ook nog op korstmossentocht geweest in Damme. Mooie zeldzame schriftmossen gezien !!!

Kauwgom mos

Zwart schriftmos

Kerkmuurkorst

Muurschriftmos

Het zeldzame wattig schriftmos

Het is weer mooi en helder weer ! Daar is de maan. Foto niet door een telescoop genomen maar door een telelens van 300 mm.
Dit is wat je kan zien door een gewone verrekijker ! Het loont de moeite. Je kan het zelfs vanuit je eigen tuin !

Wat je nog kan doen, is het spotten van de kraanvogels. Ze komen momenteel massaal terug uit het Zuiden. Ik heb vandaag twee
groepen zien vliegen. Eentje van +/- 200 stuks maar deze waren vrij ver weg. De tweede groep (33 stuks) kwamen dichterbij zodat
je duidelijk het “trompetter” kon horen. Het loont dus deze dagen echt om ook eens omhoog te kijken zowel overdag als ’s avonds
(en ’s nachts ook uiteraard

Kraanvogel

Groetjes, Peter

). Geniet ervan !!!

