SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg6
In plaats van te gaan kanovaren trokken Isabelle, Guido, Tineke, Ine, Gerard, Yvonne, Jan, Nicole, Pat en Suze onder
leiding van Luc stroomopwaarts langs de oever van de Dommel. Gelukkig waren er opstapjes om over de talrijke
prikkeldraadafsluitingen te raken al waren sommigen aan de hoge kant voor mensen met wat kortere beentjes. Het
weer was uitstekend en aan plantjes geen gebrek want we kwamen uiteindelijk met een lijst van 116 waarnemingen
naar huis.
Het was meteen de laatste eigenlijke plantenwandeling van het seizoen 2016.

Volgende woensdag 7september voegen we echter een extraatje toe aan onze reeks
woensdagavondwandelingen. We gaan nu niet enkel naar plantjes kijken maar vooral
luisteren naar het burlen van de herten in het Weerterbos.
We komen om 18:30 samen op de parking van het station in Hamont. Vandaar zullen we
onder leiding van Luc carpoolen tot in de omgeving waar we bij het invallen van de
duisternis de herten kunnen horen. In afwachting noteren we nog wat plantjes.
Nog even in herinnering brengen dat we op 11 september met een standje de Slobkousjes promoten op de
Hagevenhappening aan de Wulp in Neerpelt. Iedereen is welkom om ons goeie dag te komen zeggen en een drankje
te tracteren.

Groeten Jan

WE ZAGEN:
Akkerdistel
Amerikaanse vogelkers
Avondkoekoeksbloem
Bezemkruiskruid
Bijvoet
Bitterzoet
Blauw glidkruid
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Bosbies
Boskruiskruid
Bosveldkers
Braam spec
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis s.l.
Canadese fijnstraal
Douglasspirea
Duizendblad
Eenstijlige meidoorn
Engels raaigras
Europese hanenpoot
Fluitenkruid
Geelrode naaldaar
Geknikte vossenstaart
Gele lis
Gele waterkers
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone smeerwortel
Gewone vlier
Gewone waternavel
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gewoon struisgras
Gewoon varkensgras

Glad vingergras
Gladde witbol
Glanshaver
Grote brandnetel
Grote egelskop s.l.
Grote kattenstaart
Grote lisdodde
Grote wederik
Grote weegbree
Grove den
Haagwinde
Heermoes
Hennegras
Herderstasje
Hop
Jakobskruiskruid s.l.
Kaal knopkruid
Kantig hertshooi
Kleefkruid
Kleine watereppe
Kompassla
Koninginnekruid
Koningsvaren
Kropaar
Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem
Liesgras
Mannagras
Melganzenvoet
Moerasandoorn
Moeraskers
Moerasrolklaver
Moerasvergeet-mij-nietje
Moeraswalstro
Paardenbloem spec
Peen
Perzikkruid
Pijpenstrootje

Pitrus
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Robinia
Rood zwenkgras
Ruw beemdgras
Ruwe berk
Ruwe smele
Schapenzuring
Sint-Janskruid
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Sporkehout
Sterrenkroos spec
Stijf havikskruid
Stijf struisriet
Straatgras
Struikhei
Tengere rus
Timoteegras
Veldrus
Veldzuring
Vlasbekje
Vogelmuur
Watermunt
Watermuur
Waterpeper
Wilde lijsterbes
Wilg spec
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte berk
Zevenblad
Zilverhaver
Zomereik
Zwaluwtong
Zwart tandzaad
Zwarte els
Zwarte nachtschade

LEUKE PLAATJES

Onze fotograaf gefotografeerd

Dat is pas poseren!

Je zou bijna de plantjes vergeten!

Hier het blauw glidkruid

Weelderige koningsvaren

Voor wie ook iets anders wil zien dan plantjes

Beestjes in het Donker
Een unieke zoektocht naar wat er leeft
in de schemering van De Watering .
Zaterdag 1 oktober 2016 vanaf 18u in en rond het Wateringhuis

PROGRAMMA (nog te bevestigen)









Muizen en spitsmuizen vangen met behulp van livetraps in het kader van Muizenmeetnet Vlaanderen
Nachtvlindervallen: motten, uilen, spanners en andere fladderaars
CSI Wateringen: sporenonderzoek in het wild
Braakballen pluizen
Tentoonstelling vleermuizen en demonstratie gebruik van batdetector
Beestjes in Beeld: doorlopend filmpjes van de (Noord-)Limburgse natuur
Presentatie: schietmotten in de Benelux (met demonstratie onderzoek)
Vrijwilligers helpen bezoekers met vragen graag verder

18u

start (scherpstellen vallen: 6 rijen van 10)

18u30
19u15

zonsondergang

19u30

presentatie muizen en spitsmuizen (Jos Ramaekers)

20u30

eerste ronde muizenvallen

21u

presentatie schietmotten (Maria Sanabria, Koen Lock en David x)

22u

tweede ronde muizenvallen

23u30

derde ronde muizenvallen

doorlopend:

vlindervallen
onderzoek schietmotten
tentoonstelling vleermuizen
sporenonderzoek
braakballenpluizen
beelden van trailcams

