SLOBKOUSNIEUWS 15 jrg7
Vorige dinsdag werden Ine, Isabelle, Guido, Luc & Luc, Paul & Paul, Jan, Mia, Dick, Annemie, Kristine en Dirk onder
leiding van conservator Jef Sas rondgeleid in het natuurgebied van de Maat.
Hoofddoel was de paarse schubwortel te zien krijgen en die doelstelling werd meer dan gehaald. Ongelofelijk hoe die
parasiet in de voorbije jaren in dit gebied is uitgebreid. We hebben nu schubwortel gezien voor de rest van ons leven.
Maar er is in dit prachtige gebied natuurlijk meer te zien dan enkel schubwortel. De lijst van waarnemingen is nog wel
heel beperkt maar dat heeft natuurlijk alles te zien met het feit dat we nog zo vroeg in het jaar zijn. Maar voor
schubwortel moet ge er nu juist bij zijn. Een mens kan niet alles hebben.

Volgende dinsdag 18 april gaan we nog eens op uitstap naar het buitenland alhoewel maar
net over de grens. In Nederland in de omgeving van Elsloo hopen we volop te kunnen
genieten van de voorjaarsbloeiers waarvoor dit gebied zo gekend is. We hebben ook de
nodige afspraken kunnen maken (met dank aan Ine) om de heemtuin van het kasteel te
kunnen bezoeken.
Wie mee wil en wenst te carpoolen wordt uiterlijk om 9:00 uur verwacht op de parking van
de Prijzenklopper.
Wie zelf de verplaatsing naar Elsloo wil maken wordt uiterlijk om 10:00 uur verwacht op de
Parking van kasteelpark Elsloo langs Oostelijke kanaalweg.
Omdat er altijd zoveel te zien is neem je best boterhammetjes en wat drank mee.

Opgelet dit is meteen de afsluiter van ons Slobkous voorjaar. Vanaf de
daaropvolgende week starten we met de plantenwandelingen op
woensdagavond
Groeten van Jan

Ze zagen:
Naam
Addertong
Braam spec.
Duizendknoopfonteinkruid
Echte valeriaan
Gele lis
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone smeerwortel
Grote brandnetel
Grote wolfsklauw
Gulden sleutelbloem
Herfsttijloos
Hondsdraf
Kleefkruid
Kleinste egelskop
Look-zonder-look
Mannetjesereprijs
Mannetjesereprijs
Moeraszegge
Moesdistel
Muizenoor
Paarse schubwortel
Penningkruid
Pilvaren
Pilzegge
Pinksterbloem
Slanke sleutelbloem
Tweerijige zegge

Wetenschappelijke naam
Ophioglossum vulgatum
Rubus spec.
Potamogeton polygonifolius
Valeriana officinalis
Iris pseudacorus
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
Symphytum officinale
Urtica dioica
Lycopodium clavatum
Primula veris
Colchicum autumnale
Glechoma hederacea
Galium aparine
Sparganium natans
Alliaria petiolata
Veronica officinalis
Veronica officinalis
Carex acutiformis
Cirsium oleraceum
Hieracium pilosella
Lathraea clandestina
Lysimachia nummularia
Pilularia globulifera
Carex pilulifera
Cardamine pratensis
Primula elatior
Carex disticha

Gevorkt Heidestaartje
Leermos onbekend
Roodviltmos
Hazenpootje
Zomerhoutzwam

Cladonia furcata
Peltigera spec.
Aulacomnium palustre
Coprinopsis lagopus
Polyporus ciliatus f. ciliatus

LEUKE PLAATJES

Paarse schubwortel

En paarse schubwortel

Nog meer paarse schubwortel

De slobkousjes werden bijna gek van al die paarse schubwortel

Het werd zo erg dat een aantal zich puur in aanbidding op de grond wierpen!

Hoewel daar duidelijk risico’s aan verbonden zijn blijkbaar

Maar er was ook meer te zien zoals deze ronde zonnedauw

Grote wolfsklauw

Slanke sleutelbloem

En zijn maatje de gulden
sleutelbloem

Drijvend fonteinkruid

En een alpenwatersalamander die uit zijn slaap werd gehaald

natuurlijk de prachtige runderen niet vergeten

