SLOBKOUSNIEUWS 35 jrg2
Terwijl ik in Zeeuwsch-Vlaanderen zat uit te blazen trokken 6 ijverige slobkousjes naar de Resterheide en kwamen
terug met een lijstje van 111 waarnemingen.
Van Ine ontving ik naast het lijstje ook volgend kort verslagje:
Hoi Jan,

Onder leiding van Theo trok een kleine groep (Yvonne, Suze, Pierre, Dirk, Theo en Ine) naar de
'nieuwe' gebieden van Resterheide met de voorlopige naam de Houer en naar Schuylenswijer
om er te genieten van de resultaten van beheerswerk en ingrepen in het kader van Life
Dommeldal en dat leverde planten en plaatjes op.
Dirk beloofde foto's door te sturen.

gr.Ine

Dirk moet nu nog wel zijn belofte nakomen want plaatjes heb ik nog niet ontvangen

Met vriendelijke groeten
Jan

AANDACHT! AANDACHT!

AANDACHT! AANDACHT! AANDACHT!

PROGRAMMAWIJZIGING:

Volgende woensdag 5 september vervangen we de
klassieke plantenwandeling door een kennismaking
met inlandse bomen. We trekken daarvoor onder
leiding van Michel Broeckmans naar Ellikom.
Wie zijn dendrologische kennis wat wil bijspijkeren is
dus best tijdig op de afspraak om 18:30 aan het
buurthuis (juist voorbij de kerk van Ellikom).

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

akkerdistel
akkermunt
amerikaanse eik
basterdklaver
beklierde basterdwederik
blauwe bosbes
bleekgele droogbloem
bochtige smele
bosaardbei
bosdroogbloem
boskruiskruid
brede stekelvaren
Brede wespen-orchis
brem
canadese fijnstraal
douglasspar
dubbelloof
duizendblad
duizendknoop fonteinkruid
echte koekoeksbloem
egelboterbloem
engels raaigras
gekroesde melkdistel
gelderseroos
gele lis
gestreeptewitbol
gewone berenklauw
gewone braam
gewone brunel
gewone engelwortel
gewone hennepnetel
gewone hoornbloem
gewone margriet
gewone vlier
gewoon biggenkruid
greppelrus
grote brandnetel
grote egelskop

29/08/2012
???
resterheide
grote kattestaart
grote lisdodde
grote waterweegbree
grote wederik
grote weegbree
Grove den
harig knopkruid
hazelaar
heermoes
hondsdraf
hop
jacobskruiskruid
kale jonker
klein hoefblad
klimop
kluwenhoornbloem
koninginnekruid
kropaar
kruipende boterbloem
late guldenroede
mannagras
mannetjesvaren
melganzenvoet
moerashertshooi
moerasrolklaver
moeraswalstro
muizenoor
paardebloem specpenningkruid
pijpestrootje
pitrus
postelein
reuzenbalsemien
ridderzuring
riet
robertskruid
robinia
rode klaver

rose winterpostelein
ruwe berk
sint janskruid
speerdistel
sporkehout
stekelbrem
stijf havikskruid
stijve klaverzuring
stinkendegouwe
struikheide
tengere rus
tuinjudaspenning
varkensgras
veldrus
veldzuring
vertakte leeuwentand
vingerhoedskruid
vlasbekje
vogelmuur
waterpeper
wijfjesvaren
wilde bertram
wilde lijsterbes
wilde marjolein
wilg spec
wilgenroosje
witte abeel
witte dovenetel
witte klaver
wolfspoot
zachte berk
zomereik
zwart tandzaad
zwarte els
zwarte nachtschade

MOOIE PLAATJES
't Is nu wachten op Dirk .........................................

