SLOBKOUSNIEUWS 37 jrg2
Hier is hij dan eindelijk nieuwsbrief 37. Met een wandeling in de omgeving van het Venlokaal werd het plantenseizoen
2012 officieel afgesloten.
Ditmaal kozen onze lokale leden voor een stuk dat tot voor kort dienst deed als illegaal MotoCross terrein en nu volop
in omvorming is. Gevolg heel wat ruigte en een weelde aan planten.
Door een samenloop van omstandigheden hadden we de cursus schermbloemen en composieten "droog" moeten
afsluiten waarvoor onze oprechte excuses aan de deelnemers. Dat konden we ditmaal niet laten gebeuren. Het was
dan ook al behoorlijk laat (of vroeg) toen het Venlokaal werd afgesloten.
Het voorbije seizoen organiseerden we 27 plantenexcursies waarvan 3 met een beperkte groep in het kader van
monitoring voor LIKONA. We moesten dit jaar niet minder dan 135 planten toevoegen aan onze lijst. De teller staat nu
op 746 soorten die we in de voorbije 3 jaar konden waarnemen. Ook het aantal waarnemingen die we deden nam toe
tot 2809. Bij de waarnemingen een behoorlijk aantal die voorkomen op de rode lijst van het INBO zoals je kan merken
aan de tabel verder in deze nieuwsbrief.
144 planten die we vorige jaren noteerden kregen we dit seizoen niet meer te zien. 207 soorten kwamen maar
eenmalig onder onze loep terecht maar de zomereik was deze keer de stalker want hij was in 22 van de 27
wandelingen van de partij.
Met de cursus schermbloemen en composieten konden we onze plantenkennis weer wat bijspijkeren en Michel leerde
ons ook beter naar bomen kijken. Ook volgend jaar willen we energie steken in het verhogen van de kennis.
Het was dus zeker weer een mooi seizoen. We gaan nu wel niet op onze lauweren rusten want intussen zijn onze
speurtochten naar paddenstoelen volop aan de gang.
Met vriendelijke groeten

Jan

We zagen op 12 september:
akkerdistel

grijskruid

melganzenvoet

tuin bingelkruid

akkerviooltje

groot kaasjeskruid

moederkruid

valse salie

alsemambrosia
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varkensgras
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reuzenbalsemien

zachte berk

citroengele honingklaver

hongaarse raket

ridderzuring

zachte dravik
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hop
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hopklaver
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zomereik
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ijzerhard
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jacobskruiskruid

rode schijnspurrie
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engels raaigras
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ruwe berk

Europese hanepoot

kale jonker

sint janskruid

fioringras

klein streepzaad

slangenkruid

geelrode naaldaar

kleine ooievaarsbek

smalle stekelvaren

gekroesde melkdistel

kleine teunisbloem (zand) smalle weegbree

gestreepte witbol

Knolcyperus

sneeuwbes
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kompassla
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gewone hoornbloem

koninginnekruid

speerdistel

gewone vlier

koningskaars

sporkehout

gewoon biggenkruid

kropaar

straatgras

gewoon struisgras

kruipende boterbloem

tamme kastanje

glanshaver

madeliefje

tengere rus

greppelrus

mahonie

tijmereprijs

Waarnemingen uit de rode lijst van het INBO tijdens het plantenseizoen 2012
achteruitgaand
bedreigd
kwetsbaar
zeldzaam
beemdkroon

grote wolfsklauw

beenbreek

draadzegge

Borstelgras

klein blaasjeskruid

bevertjes

hard zwenkgras

buntgras

klein warkruid

bruine snavelbies

hartgespan

eenjarigehardbloem

moeraskartelblad

dwergviltkruid

kale vrouwenmantel

gewone agrimonie

wijdbloeiende rus

gevlekteorchis

kruisdistel

gewone dopheide

gewone vleugeltjesbloem

moeras wederik

grasklokje

grote pimpernel

prachtklokje

groot streepzaad

hondsviooltje

schaafstro

kamgras

jeneverbes

veenorchis

knolboterbloem

kikkerbeet

zachte dravik

korenbloem

klein tasjeskruid

kruipwilg

kleine Ratelaar

muizenoor

klokjesgentiaan

stekelbrem

kruipbrem

struikheide

lidsteng

tandjesgras

liggende vleugeltjesbloem

tormentil

loos Blaasjeskruid

wilde gagel

ronde Zonnedauw
stijve ogentroost

met verdwijning bedreigd

veenpluis

bolderik

waterdrieblad
witte snavelbies
wondklaver

Leuke plaatjes:
Alsemambrosia de nachtmerrie van hooikoortspatienten

Doornappel

postelein met zaadjes

zegekruid

De fotograaf kijkt letterlijk op ons neer

dan krijg je dit als effect

wat zal er met de oeverzwaluwen gebeuren?

Deze keer werd er niet droog afgesloten!

