SLOBKOUSNIEUWS 23 jrg2
Nu de kalmte een beetje is weergekeerd laat ik jullie in uitgesteld relais even meegenieten van het
huiswerk rond de wandeling in ’t Plat:

Luc
Hoi
Het betreft de veelstengelige waterbies van op het geplagde plekje,
waar het in zeer lage polletjes (10 cm) stond. Volgens de oecologische
onderscheidt deze waterbies zich van de andere door de hoek van 45°
en heeft een vliezige rand en waaruit de rugnerf soms als een
stekelpuntje uittreedt, dat als een uitstekend knobbeltje onder de bino
goed te zien was.

De twee liggende vleugeltjesbloemen A en B die op de hei
verschillend leken zijn onder de bino ook gelijkend en volgens de
oecologische is het onderscheidt tussen gewone en liggende de
tegenoverstaande onderste blaadjes en ze is de kleinste.

Luc
Hoi
In bijlage foto’s van een gras van 60
cm hoog van ‘t plat dat een 30 meter
rechtdoor van de poort rechts onder
de eiken stond.
Het heeft een aarpluim en de
bloeistengel stond in een toefje
borstelvormige bladen van minder
dan 1 mm breed zie foto.
De bladen op de bloeistengel begon aan de schede plat en rolde zich
verder naar top borstelvormig. Het tongetje is een halve mm. de aartjes

bestaan uit 2-3 bloemen met kelk en kroonkafjes met spitse
top maar zonder naald.
De kroonkafjes leken gekield met op de kiel een rij dons.
Ik kom uit op veldbeemdgras maar toch twijfel ik omdat het
tongetje niet helemaal lijkt op foto’s en dat dons is dat
normaal voor veldbeemdgras?
groeten

Nicole
In de flora van Meisse wordt de angustifolia (smalle) als een ondersoort beschouwd maar vertellen er wel
bij dat sommige auteurs dat wel als aparte soort beschouwen, maar lijken toch door tussensoorten met
elkaar verbonden te zijn. Afgaande op de afmetingen die in deze sleutel worden gegeven is het wellicht het
smal beemdgras.

Luc
Nicole, bedankt voor de tip, we zijn eruit en smal beemdgras kan aan de lijst worden toegevoegd,
waarschijnlijk wel een nieuwe soort voor de slobkousjes.
officieel in België de poa pratensis subsp. angustifolia
In Nederland de poa angustifolia.
Ine
Hallo allemaal,
De aanhouder wint, knap!
Niet alleen nieuwe soort voor de Slobkousjes;
de soort staat ook niet genoemd op de streeplijst van Flo.Wer.

Ge ziet er wordt ook na de wandeling naarstig gewerkt door die slobkousjes!

Nu snel over naar HAMONT. Ja want daar lag op 6 juni het wandelterrein en niet in Achel zoals ik in
sommige mails foutief meldde. Ik zal het nooit meer doen Pat, op mijn woord van wolfke.
Blijkbaar werd er niet enkel naar de plantjes gekeken maar kwamen ook de beestjes duidelijk in de picture.
Kijk maar naar de mooie plaatjes.
Er werden deze keer zelfs beheerswerken gedaan om van de Amerikaanse vogelkers vanaf te geraken.

Gelukkig hadden ze hem wel eerst op de
waarnemingslijst aangeduid.
Dat het weer niet altijd eenvoudig was bewijzen de mails:
Hoi
De op dreps gelijkende grassoort is zachte dravik want dreps heeft kale bladscheden en kale kafjes.
De zegge nabij het venig moerassig ven is zompzegge omdat dit de biotoop is en hij heeft een priemvormig
schutblad wat elzenzegge niet heeft maar dat, evenwel als deterministisch kenmerk in weinig flora’s te
vinden is.
Groeten Luc

Ja als het zelfs in de flora niet meer te vinden is!!!!!!

Volgende woensdag 13 juni 2012 gaan dus we rondneuzen in het
Wijfelterbroek.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We
verzamelen om 19:00 uur aan het Smeetshof (Smeetshofweg 1
Bocholt)
Ik wens jullie een fijne wandeling

Jan

MEDEDELINGEN:
Wandeling van de C6 groep (Rutger Barendse)
Donderdag 14 juni 18:30 uur. Kruising Broekstraat/Schootstraat/Germeer te Olmen. km-hok C6-44-31.
Hier, in zuidelijk Scheps, staan de vochtige graslanden centraal die in juni mooi in bloei staan. Soorten als Echte
koekoeksbloem, Holpijp en mogelijk nog wat restanten Dotterbloem zijn te verwachten. Er ligt een akkerreservaat in
het hok waar al jaren Bolderik groeit. Mogelijk vinden we ook Slofhak hier. Het hok herbergt ook wat drogere delen,
zodat de diversiteit aan planten hoog zal zijn.

Wie interesse heeft om met me mee te rijden laat maar iets weten via mail jan.leroy@skynet.be en zorgt ervoor
om 17:10 uur bij mij thuis te zijn (houtmolenstraat 100 3900 Overpelt)

Van JC Delforge kreeg ik volgende mooie foto’s ter beschikking. Bekijk ze maar goed dan ken je volgende keer de
verschillen:

WE ZAGEN:
30/05/2012
Plat
amerikaans krenteboompje
amerikaanse eik
amerikaanse vogelkers
appel
biezeknoppen
blauwe zegge
bochtige smele
Brede wespen-orchis
brem
bruine snavelbies
duizendblad
engels raaigras
fijn schapengras
framboos
gaspeldoorn
geel/groene Zegge
gestreeptewitbol
gewone braam
gewone dop-heide
gewone hoornbloem
gewone veldbies
gewone vleugeltjesbloem
gewone waterbies
gewoon biggenkruid
gladde witbol
glanshaver
grasklokje
grote wederik
grote weegbree
Grove den
herderstasje
jacobskruiskruid
kleine klaver
kleine Zonnedauw
kleinkroos
kluwenhoornbloem
knolboterbloem
Knolrus
kropaar
kruipend zenegroen
lelietje van dalen
liggende vleugeltjesbloem
madeliefje
mannagras
melkeppe

6/06/2012
b7 51 24
Hamont (Likona zwarte gaten)
akkerdistel
straatgras
akkervergeet-me-nietje
struikheide
amerikaanse eik
struisriet spec.
amerikaanse vogelkers
Tengere rus
bezemkruiskruid
Tormentil
bijvoet
Trek-rus
bochtige smele
varkensgras
boerenwormkruid
veelbloemige veldbies
bolderik
veelstengelige waterbies
Brede wespen-orchis
veenpluis
brem
viltige-basterdwederik
buntgras
vingerhoedskruid
canadese fijnstraal
vlasbekje
canadese guldenroede
vogelmuur
duizendblad
vogelwikke
egelantier
vroege haver
engels raaigras
wilde lijsterbes
fijn schapengras
wilg spec
geel nagelkruid
wilgenroosje
geknikte vossestaart
witte klaver
gestreeptewitbol
zachte dravik
gewone braam
zachte ooievaarsbek
gewone brunel
zomereik
gewone dop-heide
zompzegge
gewone hoornbloem
zwart tandzaad
gewone margriet
gewone rolklaver
gewone spurrie
gewone veldbies
gewone vlier
gewone waterbies
gewoon biggenkruid
gladde witbol
glanshaver
grasmuur
greppelrus
grote brandnetel
grote wederik
grote weegbree
grote windhalm
Grove den
hazen zegge
heidespurrie
hennegras
hondsviooltje

moeras struisgras
moeraswolfsklauw
muizenoor
paardebloem specpijpestrootje
pil zegge
pitrus
reukgras
riet
robinia
rode klaver
ronde Zonnedauw
rood zwenkgras
ruw beemdgras
ruwe berk
ruwe smele
schapenzuring
scherpe boterbloem
sint janskruid
smalle stekelvaren
smalle weegbree
sporkehout
stekelbrem
ster Zegge
stinkendegouwe
straatgras
struikheide
theeboompje
Tormentil
Trek-rus
varkensgras
veelbloemige veldbies
veelstengelige waterbies
veld ereprijs
veldbeemdgras
veldrus
veldzuring
vroege haver
wilde gagel
wilde lijsterbes
wilg spec
witte klaver
zachte berk
zachte dravik
zomereik
zompzegge
zwarte els

hop
jacobskruiskruid
kantig hertshooi
kantige basterdwederik
klein kruiskruid
klein warkruid
kleine klaver
kleine Ratelaar
klokjesgentiaan
kluwenhoornbloem
Knolrus
koninginnekruid
koningsvaren
kropaar
kruipbrem
kruipende boterbloem
krulzuring
liggende vleugeltjesbloem
mannetjesereprijs
melganzenvoet
moerasdroogbloem
moeraskers
moeraswalstro
muizenoor
oranje havikskruid
paardebloem specperzikkruid
pijpestrootje
pitrus
ridderzuring
ringelwikke
robertskruid
rood zwenkgras
ruw beemdgras
ruw walstro
ruwe berk
schaduwgras
schapenzuring
scherpe boterbloem
sint janskruid
slipbladige ooievaarsbek
smalle stekelvaren
smalle wikke
speerdistel
sporkehout
stekelbrem
stijfhavikskruid

MOOIE PLAATJES

slobkousjes

Heikikker

veldkrekel

zandhaarmos

Sint Jacobsvlinder

hondsviooltje

kleine ratelaar

bolderik

veenpluis

nog slobkousen

