SLOBKOUSNIEUWS 10 jrg1
Woensdag 22 juni 2011 en met 13 slobkousjes aan de start.
Ik sta te trappelen om op vakantie te kunnen vertrekken en dan maar gauw de nieuwsbrief nog in
mekaar steken met wat ik ter beschikking heb. De plantenlijsten zijn aangevuld en komen op de
webpagina. Verder kunnen jullie genieten van wat Ine me doorstuurde.
In bijlage nog een volledige zoekkaart voor orchideeën die Paul op de kop kon tikken. De foto’s zullen
voor volgende keer zijn.
Het gebied bezocht op Resterheide waar twee jaar geleden grote werken zijn uitgevoerd in het
kader van heideherstel.
Kunnen constateren dat het er veelbelovend uitziet, met oa. blauwe zegge, geelgroene zegge,
bruine snavelbies en veelbloemige veldbies.Ook waterpostelein, egelboterbloem en diverse
soorten grassen
met (ahum) kamgras.
Is dit laatste niet een kensoort van een bepaalde plantengemeenschap?
Dit laatste flitste ook door mijn hoofd toen Albert Geuens ons de planten van het kleine
wintergroen toonde. Bert weet deze plant hier al jaren te staan.
We vroegen ons af hoe deze hier geraakt kon zijn, maar misschien staat hij wel in zijn natuurlijk
biotoop. Volgens de oecologische in de eerste plaats naaldbosplanten.
Dus Hans er maar weer eens op nageslagen en blijkt er zowaar een wintergroen-kruipwilgassociatie te bestaan.
Allemaal interessante zaken die een mens uit zijn slaap kunnen houden.
gr.Ine

DE STATISTIEK:
Ze komen onze lijst aandikken:
aalbes
kleine lisdodde
klein wintergroen

We zagen ze dit jaar voor het eerst:
basterdwederik
beklierde duizendknoop
berg basterdwederik
gewone brunel
gewone Waternavel
kamgras
klein hoefblad
klein warkruid
mattenbies
moeras beemd-gras
moerasdroogbloem
robertskruid
rood en wit basterd-klaver
Tormentil
Trek-rus
valse salie
Waterlelie
water-postelein

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

Volgende afspraak is woensdag 29 juni.
We komen om 19:00 samen aan het Smeetshof (Smeetshofweg 1 Bocholt)

Tot later
Jan

Foto’s
Terwijl ik mijn valies aan het pakken was kreeg ik de foto’s van Jean Claude nog binnen. Ze zijn te mooi om ze te
laten liggen. Wie ze allemaal wil bekijken kan terecht op het gewoonlijke adres (onderaan op de pagina, met de
vermelding NEW).
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

