SLOBKOUSNIEUWS 28 jrg3
Wegens te druk vorige week een dubbel slobkousnieuws deze keer. Ja grootvader zijn met 8 kleinkinderen
heeft gevolgen in deze vakantieperiode!
Op woensdag 21 augustus trokken de slobkousjes naar de Veewey. Het liep blijkbaar niet van een leien
dakje als ik de mail van Luc zie:
Hoi
Aan een kruispuntje van enkele weyerbrugstraatjes reden we op een hoop, niet wetend waar de
weyerbrugstraat begint of eindigt. Toen verscheen Gerard die ons leidde naar de goede plek. Met Gerard als
gids, die de stukskes wist liggen en de plantjes wist staan, hebben we er een mooie avond van gemaakt met
de lavendelheide als mooiste waarneming.
groeten Luc

Met dank dus aan Gerard die zo goed zorg droeg voor onze slobkousen. Dat hij hen mooie dingen liet zien
zie je verder in de rubriek leuke plaatjes.

Op woensdag 28 augustus was bongerspoelke the place to be. Ine bezorgde me volgend verslag:

Hoi Jan,
Beduidend later in het seizoen dan in 2010 bezochten we Bongers poelke in Achel en dat was
goed te zien aan de hoog opgeschoten vegetatie en de uitgebloeide bloemen van oa. Grote
wederik.
Geen Slobkousbij meer te zien en ook geen Bonte viltbij hoewel er veel Grote kattestaart groeit.
Wel sabelsprinkhaan en moerassprinkhaan, blauwe reiger en fazant.
We vonden een fluweelboleet en oa. een moerasvorkje (voor de mossendeterminatie)
De wilgen rond de poel zijn verwijdert, er is een grote rietkraag aan de achterzijde en oa.
Vlottende bies, Knolrus, Wateraardbei en Mattenbies aan de voorkant.
Op het water witte waterlelie en ruik eens aan kranswier, je verkoudheid is meteen over.
Door de vegetatie naar de achterkant van het gebied waar we een Els vonden met kenmerken
van Zwarte en Witte, Alnus x pubescens (A. glutinosa x incana) Nog niet opgenomen in de lijst.
We namen afscheid van onze jongste puber (de school begint) en dachten alvast na over
excursies volgend seizoen.
gr.Ine

Ook van deze wandeling zijn er weer leuke plaatjes binnengestuurd door Luc.

Ge ziet aan alle agenda's dat het plantenseizoen ten einde loopt.
Niet getreurd evenwel want we zijn al volop aan het denken over het volgend seizoen.
Wie goede suggesties heeft mag ze me altijd sturen.
Groeten
Jan

Volgende week ben ik met vakantie in zeeland terwijl jullie kunnen gaan genieten van:

De omgeving van de Bever in Achel.
Opgelet de dagen beginnen te korten en we komen daarom
woensdag 4 september samen

om 18:30 uur!

Afspraakplaats nu is parking de bever, beverbekerdijk Achel

LEUKE PLAATJES van 21 08:

Hier hadden ze de juiste weg al teruggevonden dank zei Gerard

Lavendelheide geen
alledaagse verschijning

groene naaldhaar

kransmunt onder de bino

LEUKE PLAATJES van 28 08:

De jongste
slobkous in
actie!

ze was wel niet
alleen

Hoe ernstig toch die slobkousjes

ze hadden vast die vlottende waterbies in de gaten

Ze zagen: op 21 08 in de veewey
adelaarsvaren

gestreepte witbol

italiaans raaigras

moerasdroogbloem

tengere rus

akkerkool

gewone braam

jacobskruiskruid

moerasrolklaver

teunisbloem spec

amerikaanse eik

gewone dopheide

kaal knopkruid

muizenoor

tijmereprijs

amerikaanse vogelkers
beklierde
basterdwederik

gewone engelwortel

kantig hertshooi

paardebloem spec-

varkensgras

gewone ereprijs

kantige basterdwederik

peen

veenpluis

beklierde duizendknoop

gewone esdoorn

kleefkruid

penningkruid

veldrus

bezemkruiskruid

gewone hennepnetel

klein kruiskruid

perzikkruid

vertakte leeuwentand

biezeknoppen

gewone hoornbloem

klein streepzaad

pijpestrootje

vingerhoedskruid

bitterzoet

gewone raket

kleine klaver

pitrus

vlasbekje

bleke klaproos

gewone smeerwortel

kleine maagdenpalm

reukloze kamille

vogelmuur

bochtige smele

gewone vlier

kleine ooievaarsbek

reuzenbalsemien

vogelwikke

boerenwormkruid

gewoon struisgras

kleine veenbes

ridderzuring

waterpeper

bonte gele-dovenetel

glad walstro

klimop

riet

wilde bertram

bosbies

gladde witbol

kluwenhoornbloem

rietgras

wilde lijsterbes

boshavikskruid

glanshaver

kluwenzuring

robertskruid

wilgenroosje

bosmuur

grasmuur

knopig helmkruid

rode klaver

witte klaver

brede stekelvaren

greppelrus

koninginnekruid

ruwe berk

witte snavelbies

Brede wespen-orchis

groene naaldaar

korrelganzenvoet

ruwe smele

wolfspoot

canadese fijnstraal

grote brandnetel

kransmunt

schapenzuring

zandblauwtje

corsicaanse den

Grove den

kropaar

scherpe boterbloem

zomereik

dagkoekoeksbloem

haagwinde

kruipende boterbloem

schijfkamille

zwarte nachtschade

duinriet

harig knopkruid

kweek

sint janskruid

duizendblad

harig vingergras

late guldenroede

smalle weegbree

echte kamille

hazenpootje

lavendelheide

smalle wikke

eenstijlige meidoorn

hazenzegge

madeliefje

speerdistel

egelboterbloem

herderstasje

mannetjesvaren

sporkehout

engels raaigras

holpijp

melganzenvoet

stinkendegouwe

Europese hanepoot

hondsdraf

middelste ganzerik

straatgras

gekroesde melkdistel

hop

moeras struisgras

struikheide

gele lis

hulst

moerasandoorn

taxus

Ze zagen op 28 08 in bongerspoelke:
akkerdistel
beklierde
duizendknoop

grote waterweegbree

moeraskers

waterpeper

grote wederik

moerasrolklaver

waterzuring

biezeknoppen

grote weegbree

moerasspirea

wijfjesvaren

bitterzoet

haagwinde

moeraswalstro

wilde lijsterbes

boerenwormkruid

harig knopkruid

paardebloem spec-

wilg spec

borstelbies

heermoes

perzikkruid

witte waterlelie

bosbies

hennegras

pitrus

wolfspoot

canadese fijnstraal

herderstasje

reukgras

zevenblad

drijvend fonteinkruid

hoge cyper zegge

reukloze kamille

zomereik

echte koekoeksbloem

hop

ridderzuring

zomp vergeet me nietje

echtevaleriaan

italiaans raaigras

riet

zwart tandzaad

egelboterbloem

jacobskruiskruid

rietgras

zwarte els

gele lis

kale jonker

ruwe berk

gele waterkers

kantige basterdwederik

scherpe zegge

gestreepte witbol

kleefkruid

schietwilg

gevleugeld hertshooi

kluwenzuring

schilderereprijs

gewone berenklauw

Knolrus

sint janskruid

gewone braam

knopig helmkruid

smalle stekelvaren

gewone engelwortel

koninginnekruid

snavelzegge

gewone hennepnetel

koningsvaren

sporkehout

gewone raket

kropaar

straatgras

gewone smeerwortel

kruipende boterbloem

varkensgras

gewone waterbies

lidrus

veldrus

gewoon struisgras

liesgras

veldzuring

gewoon timoteegras

mannetjesvaren

vlasbekje

glanshaver

mattenbies

vlottende bies

grote brandnetel

vogelmuur

grote kattestaart

melkeppe
moeras vergeet me
nietje

grote lisdodde

moerasandoorn

watermunt

wateraardbei

Wetenswaard
Hallo,
We gaan ook deze zomer met een aantal liefhebbers van Bocholt planten inventariseren.



maandag 9 september 19u Balken ( kruispunt Bosstraat-Kaulillerweg)

Iedereen is welkom. Als jullie nog mensen willen uitnodigen...graag.
Tot binnenkort Annemie Nouters

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php
Een link voor plantenliefhebbers

We geven ook graag het programma van C6 mee:
Donderdag 19 september 17:30 uur, C6-23-12 Dessel. Afspreekpunt: Schans 16, Dessel (= bij Sluis)

Voor wie er echt nooit genoeg kan van krijgen geven we hierbij ook
de agenda van de verschillende Limburgse plantenwerkgroepen
Datum

Organisator

Onderwerp

Vertrek

Info bij

Ma 02 sept

NPLanaken

E7 13 42 Gellik centrum

18.30u St-Laurentiuskerk..

Bart Hoelbeek

