SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg1
Woensdag 20 juli 2011 op stap in de Goren
Bijna dag op dag (in 2010 was het op 21 juli) wandelden we met de slobkousjes rond in de Goren in Mol. Deze keer
moesten we ons wel beperken tot de onmiddellijke omgeving van de wandelpaden maar met verrekijker en
telescoop kan je blijkbaar niet alleen naar de vogeltjes kijken. Er kwamen 10 slobkousjes opdagen op de parking van
het ecocentrum en de discussie startte al meteen. Grote of gewone klit? Een van de belangrijke verschillen is te zien
aan de doorsnede van de bladsteel maar je moet dan niet enkel een mes hebben maar ook de juiste bladeren nemen
en dat zijn deze van de bladrozet aan de voet. Met vereende krachten komen de slobkousjes er wel uit.
Deze keer deden we 133 waarnemingen ten opzichte van vorig jaar 83 toen we echt diep door het natuurgebied
trokken onder leiding van Jan Dirxks. 38 soorten komen op de twee lijsten voor, een simpele rekensom leert dus dat
we nu 95 soorten zagen die we vorig jaar niet tegen kwamen en er 45 soorten zijn die we vorig jaar zagen en nu niet
aantroffen. Eigenlijk wel behoorlijke aantallen gezien we het toch hebben over een vrij beperkt gebied. Er zijn al
suggesties om Jan volgend jaar terug te vragen maar je moet dan blijkbaar wel heel snel zijn.
In uitgesteld relais ook wat informatie die ik intussen via mail van Johan ontving over Bongers Poelke, terrein dat we
op 6 juli onveilig maakten.
Jan,
Afgelopen winter zijn er inderdaad grote ingrepen gebeurd.
De belangrijkste was het terug in oorspronkelijke toestand brengen van het bongerspoelke door het terug
uitgraven van het dichtgemaakt gedeelte. (hierdoor is de oppervlakte van de poel ongeveer verdubbeld)
Het half dicht gooien van de poel is zo’n 30 jaar geleden gebeurd. Enkele honderden m³ witte zand werd
toen gestort. Dit zand werd nu afgegraven tot de oorspronkelijke veenlaag.
Het zand werd aan de zuidkant en westkant uitgespreid omdat er geen toestemming kon bekomen worden
het af te voeren. (grondonderzoek gebeurd)
Het vormt nu een eerder smalle strook die de toegankelijkheid voor zwaarder materieel (maaien en
afvoeren) zal vergemakkelijken.
Deze werken gebeurden in 2 fases, begin november 2010 en begin februari 2011.
Ook werd in de eerste fase de beginnende verbossing aangepakt. Dit gebeurde door met een kraan struiken
en bomen met wortel en al uit te trekken en af te voeren.

Ook worden jaarlijks gedeelten van het terrein gemaaid. (laat op het seizoen)
Nogmaals bedankt voor het verslag, de nieuwsbrief van de plantenwerkgroep zou ik graag ontvangen dus zet
me maar op de mailinglijst.
Mvg
johan

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpuntnoordlimburg.be/planten_slobkousen.html.
Jean Claude was weer van de partij en dan valt er wat te kijken. Op volgende pagina een voorsmaakje. Wie ze
allemaal wil bekijken kan terecht op het gewoonlijke adres (onderaan op de pagina, met de vermelding NEW).
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

Volgende afspraak is woensdag 27 juli.
We komen om 19:00 samen op de parking aan de kerk van de grote Heide in Neerpelt
(zie kaartje op laatste pagina)

Tot woensdag
Jan

Plaats voor mooie plaatjes

Slobkousbijen durven zich ook wel eens van plant vergissen blijkbaar

STATISTIEK
Nieuw voor de lijst
glanzige ooivaarsbek
mansbloed
rode kornoelje
taxus
zachte duizendknoop

Eerst maal dit jaar
canadese rus
duizendknoop fonteinkruid
ijzerhard
kantige basterdwederik
klein springzaad
koningskaars
ster Zegge
stijve klaverzuring

Ook vorig jaar waargenomen
in de Goren
canadese rus

pitrus

duizendknoop fonteinkruid

riet

galigaan

robertskruid

geel/groene Zegge

ronde Zonnedauw

gewone dop-heide

sporkehout

gewone Waternavel

ster Zegge

grote waterweegbree

struikheide

Grove den

Tengere rus

hoge cyper zegge

Tormentil

hondsdraf

veelstengelige waterbies

ijle zegge

veenpluis

kale jonker

veldrus

klein hoefblad

watermunt

kleine Zonnedauw

wilde gagel

Knolrus

wolfspoot

koninginnekruid

zwarte els

koningsvaren
lidrus
mattenbies
moeraswolfsklauw
pijpestrootje
pijptorkruid

Verzamelplaats kerk grote heide (zelfde als op 15 juni) vandaar carpoolen naar stenen brug

