SLOBKOUSNIEUWS 17 jrg7
De kop is er af! Na wat voorafgaand prospectie werk van Nicole en Ine trokken Nicole, Annemie, Isabelle, Guido,
Paul, Harry, Jan, Luc & Luc, Pierre, Pat en de conservator van het gebied Freddy langs de A-beek op zoek naar de
lokale voorjaarsflora. De determinatie was niet altijd even simpel want bloemen laat staan vruchten ontbreken meestal
nog in dit seizoen. Toch zijn we er in gelukt om, mits wat aanvullend huiswerk van Guido en Nicole, 102 soorten op
ons lijstje te krijgen. Niet slecht voor een eerste wandeling zou ik zeggen.

Volgende woensdag

3 mei gaan we een zwart gat opvullen!

Met zwarte gaten bedoelen we kilometerhokken waarover nog te weinig flora informatie is
om in een nieuwe uitgave van de Limburgse plantenatlas op te nemen. Er wordt daarom
aan de verschillende plantenwerkgroepen gevraagd mee te werken aan de aanvulling.
We gaan daarom eens rondkijken in hok B6 58 43 het meest noordelijke stuk van het
Hageven tegen de Nederlandse grens (zie foto op volgende pagina).
We onderzoeken nu vooral de zone langsheen de Dommel.
We komen samen om 19:00 uur aan de “Stenenbrug “ (einde van de weg Grote Heide)

Groeten van Jan

WE ZAGEN:
Plantjes
Adderwortel
Akkerkool
Amerikaanse vogelkers
Bittere veldkers
Bitterzoet
Bonte gele dovenetel
Bosbies
Bosklimopereprijs
Bosmuur
Bosveldkers
Braam spec.
Brede stekelvaren
Dolle kervel
Dotterbloem
Draadrus
Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan
Egelboterbloem
Elzenzegge
Engels raaigras
Fioringras
Fluitenkruid
Geel nagelkruid
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone esdoorn
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone vlier
Gewone vogelkers
Gewoon reukgras
Glanshaver
Grote brandnetel
Grote kattenstaart
Grote lisdodde
Grote vossenstaart
Grote waterweegbree

Grote wederik
Haagbeuk
Hazelaar
Holpijp
Hondsdraf
Japanse duizendknoop
Kale jonker
Kleefkruid
Kleine maagdenpalm
Kleine veldkers
Klimop spec.
Koninginnekruid
Kropaar
Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem
Lidrus
Mannagras
Meidoorn spec.
Moerasmuur
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Paarbladig goudveil
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Penningkruid
Pinksterbloem
Pluimzegge
Ridderzuring
Riet
Robertskruid
Ruwe smele
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Snavelzegge
Speenkruid
Speerdistel
Stinkende gouwe
Straatgras
Tamme kastanje

Mossen
Beekstaartjesmos
Boompjesmos
Geoord Veenmos

Paddenstoelen
Oranjegeel trechtertje

Tormentil
Trosvlier
Tweerijige zegge
Veenbies spec.
Veldrus
Veldzuring
Verspreidbladig goudveil
Vogelmuur
Wilde kamperfoelie
Wilde kardinaalsmuts
Wilde lijsterbes
Witte abeel
Witte dovenetel
Witte klaverzuring
Zachte berk
Zevenblad
Zoete kers
Zomereik
Zwarte els
Zwarte zegge

LEUKE PLAATJES

Behoorlijk wat volk op onze eerste wandeling van het plantenseizoen

En ze gingen ook dadelijk aan de slag

Soms moest er al eens diep nagedacht worden na al die maanden paddenstoelen en mossen

En werd er druk overleg gepleegd

Tongvaren

Verspreidbladig goudveil

Er lopen daar nog anderen rond om
beheerswerk te doen

En ge zult het maar meemaken dat na al
dat knaagwerk uwen boom tegen een
andere gaat aanleunen en maar niet wil
vallen!

