SLOBKOUSNIEUWS 20 jrg2
Deze keer moet ik verslag maken van een wandeling waaraan ik zelf niet kon deelnemen. Maak je evenwel geen
zorgen dat ik zomaar wat uit mijn botten ga slaan. Ik werd goed geïnformeerd en laat u woordelijk meegenieten van
de mails die ik ontving.
Isabelle bezorgde me naast leuke foto’s ook een soortenlijst en wist me daarenboven te zeggen dat er 10 slobkousjes
op stap waren in Scheps.
Van Ine kreeg ik eveneens een soortenlijst. De twee werden samengevoegd in het overzichtsverslag dat je zoals
gewoonlijk eerstdaags op onze webpagina kan terugvinden. Maar wees niet ongerust, wie dat er niet voor over heeft
kan ook op de volgende pagina’s een overzicht vinden van wat er werd waargenomen.
Verder stuurde Ine me volgende ontboezemingen:
Hoi Jan,
Een excursie, waarbij we tijd, ogen en oren tekort kwamen en de 'specialekes' te zien kregen
dankzij Rutger. Bovendien was het een mooie avond fris maar droog.
We zagen o.a.
-de kruising van heermoes x holpijp; de Equisetum litorale
(eerste lid van de zijtakken ongeveer even lang als de stengelschede)
-het verschil tussen ruw beemdgras en veldbeemsgras
-het verschil tussen mannagras en getand vlotgras
(aartjes van mannagras ongeveer 3 cm lang, bij getand vlotgras kleiner en het)
-de zwarte zegge en de scherpe x zwarte zegge
(huidmondjes aan boven- en onderzijde van het blad)
-bloeiende waterviolier
-klein bronkruid
-de viervleklibel
Een lijst die ongetwijfeld nog kan worden uitgebreid met waarnemingen mij ontgaan.
gr.Ine

Luc Berger spendeerde terug heel wat tijd achter de bino en stuurde volgende mail over zijn huiswerk:
Van: berger
Onderwerp: zwarte zegge?
Hoi
Zwarte of scherpe zegge?
zegge 1 is van het moeras voor de draad en zegge 2 er juist achter
flora van Meisse p797nr 54
nigra 1 mann aar: zegge 1 heeft er 3 en zegge 2, 1
onderste schutblad korter : was voor beide ongeveer even lang tot iets langer
bladen 2 tot 3 mm breed : lijkt me voor beide meer te zijn tenminste voor zegge 2 waarvan ik
een blad had van 5 mm
kleur urntjes beide groen
kafjes bruin-zwart met groene nerf
stengel 10 cm onder begin bloeiwijze is voor zegge 1, 2 mm en voor zegge 2, 3 mm
dan naar p 810
nigra bij opm.
plant zéér variabel, maar altijd te herkennen aan zeer regelmatig gerangschikte urntjes en dat
is hier voor beide zo
en bij nigra is bovenzijde papileus (huidmondjes?) en onderzijde niet, wat voor zegge 1 zo is
en bij acuta (scherpe) is enkel de onderzijde zo en bij zegge 2 zijn het beide zijden.
In de urntjes die nog zeer jong waren zaten in beide planten 1 vruchtbeginsel met stamper en
na uiteen halen kon ik bij beiden 2 kleine zaadjes zien maar in zeer prille toestand en of dat
ook wil zeggen of het bevruchtte zaadjes zijn ?
Onder aan het schutblad hebben ze ook iets dat op zwarte oortjes lijkt en wat soms ook als een
eigenschap van nigra wordt aanzien.
conclussie
zegge 1 heeft de meeste eigenschappen van nigra
zegge 2 iets minder.
Mijn eigen mening is ( voor wat het waard is):
dat er weinig homozygoot zuivere zwarte of scherpe zegge is en dat ze allemaal min of meer
intermediair zijn en vruchtbaar blijven en kunnen kruisen en terugkruisen en enkel de biotoop
de selectie bepaald, welke plant met welke eigenschappen, of zuiver nigra of zuiver acuta of
een variatie ertussen, op een bepaalde plaats zich kan handhaven.
groeten
Luc

Op de volgende pagina het beeldmateriaal dat Luc meestuurde

Beelden van zegge 1

Beelden van zegge 2

Hierna de afspraak voor volgende week. Voor wie de wandeling in Scheps nog eens op het gemak wil
overdoen geven we verder ook het plannetje met de gevolgde weg. Verder het overzicht van de
waarnemingen (met op vraag vanaf nu ook de vermelding van de datum en het nummer van het hok) en
wat leuke plaatjes.

Vriendelijke groeten Jan

Volgende woensdag 23 mei 2012 gaan we rondneuzen in het
Hagenven.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan parking van de Wulp

We zagen op woensdagavond 16 mei 2012 in IFBL hok C6-44 (13+14):
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MOOIE PLAATJES

Werving van een nieuw lid?

De vogelkersstippelmot

Voor wie het nog eens wil nalopen

