SLOBKOUSNIEUWS 31 jrg2
Een exclusief clubje van 6 slobkousen deze keer op wandel aan de boorden van de Maas.
Vanuit Kessenich wandelden ze tussen de grindputten naar de landtong van Kollegreend. Het is een
lagergeleden grond die dus regelmatig door de Maas wordt overstroomd en nu een oase van bloemen
is.
Vertwijfeling bij een plant die er uit ziet als een jakobskruiskruid maar dan zonder de stralen van de
lintbloemetjes. Nicole zocht het voor ons uit en stuurde me volgende info:

Duinkruiskruid en jakobskruiskruid
Duinkruiskruid en jakobskruiskruid zijn ondersoorten van
één soort, maar hun uiterlijk en groeiplaats zijn nogal
verschillend. Het jakobskruiskruid (rechter foto) heeft een
krans van gele linktbloemen rond het bloemhoofdje. Bij het
duinkruiskruid (onderste foto) ontbreken deze lintbloemen.
Het jakobskruiskruid is een plant die niet tegen zout kan,
zelfs de zoute zeewind is al teveel. Het duinkruiskruid groeit
juist volop in de duinen, en dan vooral op kalkhoudende
bodem.
Omdat het jakobskruiskruid zeer giftige stoffen bevat, zoals
strychnine, heroïne, cocaïne en morfine, zullen zoogdieren er
niet van eten. Maar als jakobskruiskruid bij het maaien in het
hooi terecht komt, kan het vee de plant niet meer herkennen.
De plant wordt dan toch gegeten en kan dan
leveraandoeningen veroorzaken. De Inspectiedienst van de
Dierenbescherming wil daarom strenger optreden tegen
veehouders die niet voorkomen dat het kruid in het hooi
terecht komt. Het is overigens een algemene inheemse plant
die altijd al uit het hooi moest worden gehouden.
Grootschalige bestrijding is dan ook niet aan de orde.

Sommige dieren zijn zodanig aangepast dat ze de plant toch kunnen eten. De geel/zwart gebande rups van de
jakobsvlinder slaat het gif tijdens het rupsenstadium op in het lichaam en raakt het weer kwijt tijdens het
verpoppen.

Zo hebben we weer iets bijgeleerd!
Mijn huiswerk bestond er in 90 planten in te geven in onze lijst waarvan niet minder dan 5 nieuwe.

Met vriendelijke groeten
Jan

Volgende woensdag gaan we inventariseren in het Kolisbos om een
bijdrage te leveren aan de LIKONA plantenatlas die in de maak is.
Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We starten de
wandeling om 19:00 uur op de parking van de brandtoren
(Torenstraat Sint Huybrechtslille Neerpelt).

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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MOOIE PLAATJES
Bij gebrek aan tijd gewoon een kleine greep uit een overweldigend aanbod aan plaatjes

