SLOBKOUSNIEUWS 18 jrg1
Woensdag 17 augustus 2011
Vooreerst een rechtzetting! Op 18 augustus ontving ik van Hans een mail met betrekking tot de wandeling van 3
augustus in het Kolisbos. Hans wist me te melden dat na overleg met Rutger het geen vrouwenmantel was dat ze
hadden gezien maar wel fraaie vrouwenmantel! Op zich geen probleem ware het niet dat ook de vrouwenmantel niet
in mijn lijst voorkwam. Ik dus terug op zoek naar de basisinformatie en wat ik ermee had uitgespookt. En ja mea
culpa vrouwenmantel stond wel degelijk in de lijst die Ine me had toegestuurd maar ik had er blijkbaar overheen
gekeken. Intussen is alles netjes rechtgezet en klokt de wandeling van 3 08 af op 145 waarnemingen en evenaart
daarmee deze in Scheps.
Nu terug naar 17 augustus. Terwijl ik met 39° koorts lag te ijlen in mijn bed huppelden 15 slobkousjes gezond en wel
rond in de Lommelse Sahara, en reken maar ze brachten een rijke oogst mee naar huis. Ik moest niet minder dan 13
lijnen toevoegen aan de lijst. En dan heb ik de lijsterbesspirea en de waterhyacynt nog bewust niet opgenomen
omdat ze niet voorkomen in Heukels of de soortenbank. Luc had het me wel gemakkelijk gemaakt door de lijst netjes
in mijn gewenste formaat in te leveren maar de ledenlijst heb ik letterlijk moeten bijeenpuzzelen. Mocht er dus toch
nog een slobkous zijn die ik niet bij de aanwezigen heb vermeld laat het me weten.
Ook nu bewijze de foto’s die ik ontving weer dat de slobkousjes ook na de wandeling druk in de weer zijn met de
validatie van de waarnemingen. Kijk maar naar het resultaat bij de plaatjes.

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

Volgende afspraak is woensdag 24 augustus.
We komen om 18:30 samen aan het Smeetshof voor een wandeling in het
Wijfelterbroek.

Tot woensdag
Jan

PLAATJES:

Geoord helmkruid

Gesteeld glaskroos

Muurleeuwenbek

het gelopen traject

Wie had dit mooie beestje gevonden? Een rivierkreeftje.

Een sfeerbeeld om de wandeling af te sluiten

Wie alle foto’s van Jean Claude wil bekijken kan terecht op het gewoonlijke adres, onderaan op de pagina, met de
vermelding NEW.
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

De STATISTIEK:
Nog nooit kwamen er zoveel nieuwelingen bij op de lijst:
blaaszegge
fijne waterranonkel
gesteeld glaskroos
grauwe abeel
harig vingergras
kalmoes
muskuskaasjeskruid
muurleeuwenbek
paardenkastanje
rode ganzenvoet
wilde kardinaalsmuts
witte munt
zandzegge

We zagen ze dit jaar voor het eerst:
akkermelkdistel
amerikaanse karmozijnbes
grof hoornblad
kaardebol
smalle waterpest
stijfhavikskruid
tros-vlier
witte honingklaver

