SLOBKOUSNIEUWS 13 jrg1
Woensdag 13 juli 2011
De dokter had me aangeraden in de buurt van een WC te blijven na inname van medicatie in
voorbereiding op een darmonderzoek en ik was dan ook gelukkig maar heel braaf thuisgebleven. Voor
het verslag kon ik weer beroep doen op wat commentaar van Ine. Ik heb hier en daar wel wat
samengevoegd uit verschillende mails. Dus volgende vrij naar Ine Reynders:

We hebben de wandeling gedaan zoals aangegeven op het plannetje.

Groot aantal planten gezien, alleen erg jammer van het weer omdat dit gebied bekend staat om de
vele vlinders die er voorkomen. Maar er was parapluutjesmos dat maakt iets goed.
Een voor mij onbekende route gelopen met bezoek aan een wildakker, waar tussen de ingezaaide
gerst/ haver,korenbloemen, klaprozen en zonnebloemen prijkten.

Op het laatst bezochten we nog een nat weiland met een vijver waar we een ree verrasten en een
wespendief zagen.
Die twee strepen naar links zijn dus naar wildakker (bovenste) en de vijver (onderste).
Er waren weinig planten waarover discussie ontstond of opgezocht moesten worden, we hadden dus
een behoorlijk tempo.
Hans vond nog een speciaal insect houtsluipwesp, we gaan die wel zien op de foto,s van Jean Claude.
Uiteindelijk konden we nat maar voldaan op huis aan.

gr.Ine

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpuntnoordlimburg.be/planten_slobkousen.html.

Volgende afspraak is woensdag 20 juli.
We komen om 19:00 samen aan:
Parking Ecocentrum De Goren, Postelsesteenweg 71 (N136), Mol,
Is ook ingang verblijfsrecreatie domein Zilvermeer. (Wegwijzers 'Molse meren' volgen).
Tot woensdag
Jan

DE STATISTIEK
Kwamen onze lijst aanvullen:
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We zagen ze dit jaar voor het eerst:
grote klaproos
kompassla
korrelganzenvoet
scherm havikskruid
vijfvingerkruid

MOOIE PLAATJES

Op deze en volgende pagina wat leuke plaatjes. Wie er meer wil zien moet zeker eens op de website van Jean Claude
gaan kijken. Je kan terecht op het gewoonlijke adres (onderaan op de pagina, met de vermelding NEW).
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

