SLOBKOUSNIEUWS 34 jrg8
De voorlaatste wandeling van het plantenseizoen in een heidegebied na een lange hete zomer!
Het was afwachten wat dat nog zou worden.
Bij aankomst op de parking wachtte Jan, Luc, Josse, Willy, Paul, Annemie, Jozefa, Nicole, Pad, Marie en Guido
al direct een leuke verassing. We werden er totaal onaangekondigd opgewacht door de boswachter van het
gebied Jan Wellekens. Regiobeheerder Koen Thijs kwam ons onderweg vervoegen.
Al heel snel was duidelijk dat we te doen hadden met een gids die erg gepassioneerd is voor het gebied, zijn
historie en zijn natuurpotentieel. Tijdens de wandeling bracht Jan ons in uiteenlopende biotopen en vertelde ons
in detail welke toekomst hij voor hen ziet en hoe dat te bereiken. We kregen een heel verhaal mee over het
Lobeliaven, hoe het doorheen de tijd is geëvolueerd en hoe er na 18 jaar geduld eindelijk een doorbraak is
gekomen in de aanleg van een nieuwe watertoevoer. Wie weet kunnen de slobkousjes hier ooit nog
waterlobelia komen bewonderen. Boeiend ook om van hem te horen hoe er gewerkt wordt om terug oude
akkerflora te krijgen. Een verhaal van achteruitgang door de intensieve landbouw met de nefaste gevolgen van
diepploegen, sterke bemesting en verdelgingsmiddelen die de akkerflora in Europa tot een van de meest
bedreigde heeft gemaakt. Maar ook de huidige inspanningen om hier in de Teut op een oude plaggenbodem
oude akkerflora te doen herrijzen door herintroductie met zaden uit het buitenland.
Het was een boeiende wandeling van harte bedankt hiervoor Jan!

Op woensdag 29 augustus zijn we aan onze laatste wandeling van het plantenseizoen
toe.

18:30

We starten om
in Hechtel op de kruising van Hoefstraat/Grote Barrierstraat.
Na de wandeling sluiten we dit seizoen gezellig af in de Katershoeve.
Vanaf 4 september starten we terug met de wandelingen op dinsdag voormiddag. De
locaties waar we dan rondhangen worden week per week vastgelegd en meegedeeld
in de nieuwsbrief.
Jan Leroy

WE ZAGEN
Naam

Wetenschappelijke naam

Familie

Klokjesgentiaan

Gentiana pneumonanthe

GENTIANACEAE

Struikhei

Calluna vulgaris

ERICACEAE

Gewone waternavel

Hydrocotyle vulgaris

ARALIACEAE

Veelstengelige waterbies

Eleocharis multicaulis

CYPERACEAE

Wilde gagel

Myrica gale

MYRICACEAE

Snavelzegge

Carex rostrata

CYPERACEAE

Pijpenstrootje

Molinia caerulea

Poaceae

Kleine zonnedauw

Drosera intermedia

DROSERACEAE

Ronde zonnedauw

Drosera rotundifolia

DROSERACEAE

Bruine snavelbies

Rhynchospora fusca

CYPERACEAE

Veenpluis

Eriophorum angustifolium

CYPERACEAE

Gewone dophei

Erica tetralix

ERICACEAE

Braam spec.

Rubus spec.

ROSACEAE

Witte snavelbies

Rhynchospora alba

CYPERACEAE

Grote wederik

Lysimachia vulgaris

PRIMULACEAE

Kale jonker

Cirsium palustre

Asteraceae

Bezemkruiskruid

Senecio inaequidens

Asteraceae

Duinriet

Calamagrostis epigejos

Poaceae

Stekelbrem

Genista anglica

Fabaceae

Blauwe zegge

Carex panicea

CYPERACEAE

Heidekartelblad

Pedicularis sylvatica

OROBANCHACEAE

Gewoon biggenkruid

Hypochaeris radicata

Asteraceae

Geelgroene zegge

Carex demissa

CYPERACEAE

Pilvaren

Pilularia globulifera

MARSILEACEAE

Moerasstruisgras

Agrostis canina

Poaceae

Kleine leeuwentand

Leontodon saxatilis

Asteraceae

Wolfsklauw spec.

Lycopodium spec.

LYCOPODIACEAE

Draadzegge

Carex lasiocarpa

CYPERACEAE

Dreps

Bromus secalinus

Poaceae

Korenbloem

Centaurea cyanus

Asteraceae

LEUKE PLAATJES:

Een beetje onverwacht werden we onhaald door de boswachter van het gebied Jan Wellekens die ons met veel
passie door een deel van het gebied loodste

De oude langgevelhoeve die intussen is aangekocht en wacht op ???

Een meer dan uit de kluiten gewassen geelgroene zegge

Het heidekartelblad in zijn eerste jaars kleedje

Klokjesgentianen zijn duidelijk geen zeldzaamheid in de omgeving van het lobeliaven

De plantenlijst was deze keer niet lang maar de verhalen van Jan hielden de slobkousjes in de ban

