SLOBKOUSNIEUWS 30 jrg2
Negen slobkousjes gingen deze keer op uitstap naar het buitenland. Was het bewust of omdat de
gestolen grenspaal net voorbij de stenen brug nog altijd niet terecht is wie zal het zeggen.
Dank zei Suze die mijn taak als notulist overnam en er zelfs helemaal alleen voor stond brachten ze 81
waarnemingen mee waaronder drie rode lijst soorten.
Maar het bleef niet bij plantjes! Ze zagen ook een tolzwam en een geringde vlekplaat, werden bijna
verslonden door de mierenleeuw, bemerkten gulzig vretende zebrarupsen terwijl de watersnuffel langs
hun koppen scheerde. Te zien aan de ingestuurde plaatjes was het ook een idyllische wandeling.

Met vriendelijke groeten
Jan

Volgende woensdag gaan we het wat verder zoeken in de kleizone
van het Koningssteen.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten de
wandeling om 19:00 uur op de parking van de kerk in Kessenich
(deelgemeente van Kinrooi), kerkstraat Kessenich.
Gezien het hier een behoorlijke verplaatsing betreft stel ik voor om
zoveel mogelijk te car-poolen vanaf de parking van “ De strijkstapel
Kiezel Kleine Brogel 51 Peer” Het gebouw ligt vlak voor de rotonde
met de F16 en is goed te herkennen aan de horizontale blauwe
boord op de gevel. Vandaar is het nog een half uurtje rijden tot
Kessenich. Dus start in Peer stipt om 18:30 uur.

WE ZAGEN: (de volledige lijst van alle slobkouswaarnemingen is terug te vinden op onze webpagina
http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html )
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Hagenven Stenen brug
akkerhoornbloem

gewone waterbies

reukloze kamille

akkermunt

gewoon biggenkruid

rolklaver

avondkoekoeksbloem

gewoon struisgras

ruwe berk

beklierde basterdwederik

gladde witbol

schapenzuring

bezemkruiskruid

greppelrus

sint janskruid

biezeknoppen

grote kattestaart

speerdistel

blauwe zegge

grote waterweegbree

sporkehout

bleekgele droogbloem

grote weegbree

stekelbrem

boerenwormkruid

Grove den

struikheide

borstelbies

jacobskruiskruid

struisriet spec.

bruine snavelbies

kantig hertshooi

tormentil

buntgras

kantige basterdwederik

trekrus

canadese fijnstraal

klein vogelpootje

uitstaande vetmuur

dagkoekoeksbloem

klein warkruid

vertakte leeuwentand

dwergviltkruid

kleine zonnedauw

vlasbekje

dwergzegge

klokjesgentiaan

vroege haver

echt duizendguldenkruid

koninginnekruid

watermunt

egelboterbloem

koningsvaren

waternavel

fijn schapengras

liggend vetmuur

waterpeper

geelgroene zegge

moeras vergeet me nietje

waterpostelein

gekroesde melkdistel

moerasandoorn

wilde gagel

geoord helmkruid

moerashertshooi

witte klaver

gestreeptewitbol

moeraswalstro

wolfspoot

gewone braam

moeraswolfsklauw

zandblauwtje

gewone dopheide

muizenoor

zomereik

gewone hennepnetel

perzikkruid

zomprus

gewone veldbies

pijpestrootje

zwarte els

MOOIE PLAATJES

Dwergzegge

Veelstengeligge
waterbies

Wat voor een rare snuiters lopen er nu weer op onze hof?

Stilleven met poort

