SLOBKOUSNIEUWS 15 jrg2
Dinsdag 10 april 2012 gingen we op verkenning in de vallei van de Abeek.
Alhoewel bij de opmaak van het programma nog gedacht was om terug te gaan rondneuzen in de
Erpekommerbemde is in overleg met de lokale Natuurpuntvrienden besloten om het eens wat meer
stroomafwaarts in de Abeekvallei te gaan zoeken. Omdat we voor de slobkousjes enkel het allerbeste
beogen zijn we toch maar eerst eens een kijkje gaan nemen. En ja hoor zeker de moeite waard. Een
bijzonder terrein. Op een paar honderd meter wandel je letterlijk van het zompige blauwe grasland in de
droge heide. We kregen mooie voorbeelden van geduldig beheer dat zijn werk doet, maar ook boeiend om
van Jan en Gene – onze vriendelijke gidsen vandaag – te horen welke vragen ze zich nog allemaal stellen.
De koude van de voorbije week heeft de bloei van planten wel wat afgeremd en de vooruitzichten voor de
volgende dagen zijn eerder aan de frisse kant maar de voorjaarsbloeiers als speenkruid, dotterbloem,
pinksterbloem, goudveil, koekoeksbloem, viooltje, hondsdraf, klimopereprijs, paardenbloem, pluimzegge,
tweerijige zegge enzovoort maken het al de uitstap waard, om van de mossen nog maar te zwijgen.

Woensdag 18 april 2012 gaan we op onze eerste plantenwandeling
van het nieuwe seizoen rondneuzen in de vallei van de Abeek.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten in
de Hoogstraat, 3990 Erpekom om 18:30 uur. Voor de juiste
locatie heb ik op de volgende pagina een plannetje toegevoegd. Het
is de kruising van een bospad met de hoogstraat. Parkeren kan op
de verharde strook naast de baan.
Omdat in het programma de kerk van Ellikom is aangegeven als
verzamelplaats zullen we ook daar opvang voorzien tot stipt om
18:30.
Met vriendelijke groeten
Jan

ERRATUM:
Haast en spoed is zelden goed zegt het spreekwoord en dat is ook maar eens gebleken bij de
opmaak van de vorige nieuwsbrief.

Toen ik via mail een reeks foto’s binnenkreeg van Luc was er eentje bij met een voor mij
aantrekkelijke naam “Ellen Glansmos”. Die heb ik er dan ook in zeven haasten ingeplakt zonder
goed te kijken. Toen ik na verzenden onmiddellijk van een aandachtige lezer de opmerking kreeg
dat het gewoon “Glansmos” betrof viel pas mijn EURO! Luc had een kleine typefout gemaakt maar
bedoelde eigenlijk cellen van glansmos! Spijtig eigenlijk want ik vond het wel wat hebben dat
“Ellen Glansmos”.
Hier zijn ze alvast nog eens de blaadjes en de cellen van het glansmos

Leuke plaatjes:
Vandaag schoot ik volgende foto’s. Ik laat het aan jullie om de namen in te vullen. Een goede
opwarming om het plantenseizoen te beginnen.

Ine en Nicole met onze twee gidsen Jan en Gene. Hans was net uit het beeld verdwenen.

