SLOBKOUSNIEUWS 7 jrg1
Woensdag 1 juni
Als ik goed telde op de foto stonden er terug dertien slobkousjes aan de start te trappelen van ongeduld om in de
vloeiweiden losgelaten te worden. Twee, waaronder deze jongen, moesten vroegtijdig afhaken. Ik geef jullie daarom
als verslag rechtstreeks de mail die ik van Ine ontving. Nu voor alle duidelijkheid geef ik jullie enkel de laatste versie.
De discussie die tijdens de wandeling ontstond heeft blijkbaar wat chaos veroorzaakt in de mails van Ine. Ik hoop dat
de laatste versie de juiste is anders moet ze maar reageren.
Onderwerp: lijst wateringen
Hoi Jan,
Net als vorig jaar leverde de wandeling in de Wateringen ook nu weer stof tot discussie,
die na de wandeling voortgezet werd via mail.
Vorig jaar was het onderwerp een ooievaarsbek, die zich maar niet op naam liet brengen,
nu was een zegge het grote struikelblok, scherpe zegge versus zwarte zegge of toch bastaards.
Onderzoek van Isabelle en Luc leverde volgende bijkomende determinatiekenmerken
zwarte zegge met huidmondjes (witte puntjes) aan bovenkant van het blad
scherpe zegge alleen aan onderkant van het blad en
bastaards aan beide zijde.
Ik zou bijna vergeten te vermelden hoe we genoten hebben van bloeiende beemdkroon,
grote pimpernel en weideklokje, geroken hebben aan kraailook
en tot onze spijt moesten vaststellen dat we al te laat waren voor de blauwzwarte rapunzel.
Deze keer geen raadselfoto maar een gewoon raadseltje:
waarom kroop Gerard Jannis op zijn knieen rond en stak zijn tong uit toen ik vroeg wat
hij zocht?
gr.ine

Op vraag van iemand die niet graag lange lijsten afloopt heb ik de plantenlijst (zie webpagina) gesorteerd. De kolom
met de waarnemingen werd geel gemarkeerd. Eerst komen alle planten die op 1 juni werden waargenomen in
alfabetische volgorde van hun volledige Nederlandse naam. Aansluitend volgen de anderen eveneens in alfabetische
volgorde.

Op bijkomende vraag van dezelfde persoon hierbij ook een lijstje rariteitenkabinet.
Volgende planten vonden we nu in de watering maar kwamen nog niet voor in onze lijst: grote pimpernel
en scherpe zegge.
Deze zagen we dit jaar voor het eerst: grote bevernel, rood zwenkgras, geoord helmkruid, veldlathyrus,
zwart blauwe rapunzel, groot streepzaad, heggenwikke.
Deze zagen we dit jaar pas voor de tweede maal: grote egelskop, engels raai-gras, liesgras, ruw beemdgras,
herfststijlloos, weideklokje, kraailook, sterrenkroos, watermunt, watermuur, gewone raket, moeras zegge
Wie nog meer statistisch materiaal wil moet Excel leren sorteren.

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpuntnoordlimburg.be/planten_slobkousen.html.

Wie de prachtige foto’s wil bewonderen die Jean Claude Delforge maakte, kan terecht op het gewoonlijke adres
(onderaan op de pagina, met de vermelding NEW). http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

Als naar gewoonte ook al wat beeldmateriaal op de laatste pagina.

Volgende afspraak is woensdag 8 juni.
We komen om 19:00 samen aan De Wulp
Groeten
Jan

