SLOBKOUSNIEUWS 15 jrg1
Woensdag 27 juli 2011
Er was deze keer al werk te doen op de parking want Luc had een raadselplant mee. Het bleek klein glidkruid
meegebracht uit de Dommelvallei. Na wat carpoolen gingen we met 8 slobkousen van start aan de stenenbrug maar
wat later kwam nummer negen ons vervoegen. Was het relatief lage aantal te wijten aan de vakantie of hadden een
aantal slobkousen de regen voelen aankomen die ons op het einde een flink nat pak bezorgde?
Wat ook de omstandigheden waren het werd een leuke wandeling waarbij niet enkel de planten alle aandacht
kregen maar ook de dieren en de paddenstoelen. Luc leerde ons niet enkel hoe je de middelste meerkikker
determineert mits ze in de juiste yoga houding te brengen maar zijn naamgenoot leverde ook een mooie foto van
een zwemmende hagedis. Mooie plantenwaarnemingen waren zeker de stekel- en kruipbrem en kleine
veenbes en witte snavelbies in grote hoeveelheden.
Ine verwachtte wat nieuwe vondsten in de geplagde stukken in Nederland en wou er perse naartoe. De
regen werd evenwel spelbreker en deed ons stilletjes naar de auto verlangen.

De volledige lijst van onze waarnemingen verschijnt eerstdaags op onze webpagina http://www.natuurpuntnoordlimburg.be/planten_slobkousen.html.
Jean Claude was ook van de partij maar door omstandigheden moest deze nieuwsbrief vroeger de deur uit en kon ik
niet wachten op Jean Claude zijn mail. In de loop van de volgende dagen kan je echter ongetwijfeld terecht op het
gewoonlijke adres (onderaan op de pagina, met de vermelding NEW).
http://www.jcdegids.be/op_excursie.htm

Volgende afspraak is woensdag 3 augustus.
We komen om 19:00 samen aan de brandtoren van het Kolisbos (zie kaartje op
volgende pagina)
Tot woensdag
Jan

STATISTIEK
Ze vullen onze lange lijst aan:
bleekgele droogbloem
grote leeuwenbek
liggend hertshooi
We zagen ze dit jaar voor het eerst:
eenjarigehardbloem
kruipbrem
viltige-basterdwederik

Gemiddeld deden we dit jaar 100 waarnemingen per excursie ten opzichte van 73 vorig jaar.

MOOIE PLAATJES

