
SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg2 

 

Geen recordopkomst deze keer (dit wordt ook bijzonder moeilijk nadat de lat op 28 werd gelegd) maar zeker een 

ruime belangstelling voor een wandeling door een uniek natuurgebied. 17 slobkousjes trokken dan ook gezwind Jef 

achterna en reppen moesten ze zich. Onderweg kwamen drie paarden ons gezelschap houden. Spijtig genoeg 

hebben ze geen e mailadres of GSM en wordt het dus moeilijk om ze voor onze volgende uitstappen uit te nodigen. 

De oogst aan plantjes mag ook gezien worden. Niet minder dan 162 soorten passeerden de revue! Verder in deze 

nieuwsbrief geven we zoals gewoonlijk het overzicht. Vanaf nu werd op algemene aanvraag (nu ja algemeen?) 

aangegeven met een kleurtje indien het om een rode lijstsoort gaat. We hanteren daarvoor de lijst van het INBO. Wil 

je meer detail over de status in die rode lijst, die kan je op de website in het samenvattingsverslag terugvinden. 

Tijdens de wandeling ontstond er wat discussie over de zeggesoorten. Luc kon het niet verder aanzien, zocht het 

netjes voor ons uit en stuurde me een gedetailleerd verslag  dat ik hier integraal weergeef: 

 

hoi 

  

geelgroene zegge (zegge 1) 

volgens de flora:  

urntjes 3-4 mm en snavel 1-2 mm, gemeten 3-3.5 mm en 1-1.2 mm 

vrouwelijke aren 7-13 mm lang en 5.5-8 mm breed, gemeten 8 - 10 mm en 

5-6 mm breed 

onderste aar dicht of wat verwijderd, hier verwijdert  

stengel vaak gebogen , hier rechter dan de andere 

  

  

dwergzegge (zegge 2) 

volgens flora: 

urntjes 1.8-3.5 mm lang en 0.5-1.2 mm breed, gemeten ongeveer 2.5 mm 

lang en 1 mm breed 

vrouwelijke aren 5-10 mm lang en 4-6.5 mm lang, gemeten ongeveer 6- 7 

mm lang en 4- 5 mm breed 

alle dicht tegen de mannelijke aar of min of meer van overige aren 

verwijdert, hier dicht tegen de mannelijke aar. 

stengel recht, hier ietwat gebogen. 

  

  



volgens soortenbank.nl  heeft het onderste schutblad een vliezig aanhangsel en dwergzegge niet, maar hier 

hebben ze het allebei zie foto als ze dit toch bedoelen. 

de schutbladen zijn onder de bino ongeveer gelijkaardig.  

volgens de rothmaler is er een verschil in kafjes maar dat is voor mij  niet duidelijk en wijzen ze ook naar de 

zijkant van de schede van de geelgroene 

  

Als het steeltje van de mannelijke aar het enige onderscheidende verschil was is het gemakkelijk maar dat 

blijkt niet zo want het gaat bij beide van meestal gesteeld of zittend. 

  

Na weging van de kenmerken en tot iemand het tegendeel bewijst kunnen we aannemen dat  die met de 

gesteelde mannelijke aar wel geelgroene is en de andere dwergzegge  

  

( volgens sommige flora zijn er ook nog  tal van tussenvormen en ondersoorten!) 

   

Groeten Luc 

 

Luc stuurde me ook een reeks bijkomende foto’s door van deze zegges maar ze zijn te weinig benoemd om ze hier 

verstaanbaar mee te geven. Als ze er echt toe doen moet hij het me eens goed uitleggen en breng ik ze een volgende 

maal. 

Met vriendelijke groeten 

Jan 

 



Volgende woensdag doorzoeken we een deel van het Hagenven in 

de buurt van de stenen brug. 

Wie ons wil vergezellen is als altijd van harte welkom. We 

verzamelen om 19:00 uur aan de parking van de Kerk, Grote Heide 

Neerpelt. Vandaar zullen we carpoolen tot de juiste startplaats. 

 

Hieronder het plannetje van 2011 waardoor 15 juni wordt 

aangegeven. Wees niet ongerust de kerk staat nog altijd op dezelfde 

plaats.



 

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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De Maat Mol 

akkerdistel gewone brunel kluwenhoornbloem smalle stekelvaren 

akkermunt gewone dopheide Knolrus smalle weegbree 

akkervergeet-me-nietje gewone ereprijs koninginnekruid sterzegge 

amerikaanse eik gewone esdoorn koningskaars stijf havikskruid 

amerikaanse vogelkers gewone hoornbloem koningsvaren stinkendegouwe 

beklierde basterdwederik gewone klit kransmunt straatgras 

beuk gewone reigersbek kropaar struikheide 

bezemkruiskruid gewone smeerwortel kruipende boterbloem tengere rus 

biezeknoppen gewone vlier liesgras trekrus 

bitterzoet gewoon struisgras look zonder look valse salie 

blaartrekkende boterbloem glad walstro loos Blaasjeskruid varkensgras 

Blauw glidkruid glanshaver mannetjesereprijs veelbloemige veldbies 

bochtige smele grasmuur mannetjesvaren veldrus 

borstelbies groot heksenkruid melganzenvoet viltige basterdwederik 

bos veldkers groot springzaad moeras struisgras vingerhoedskruid 

bosbies grote brandnetel moeras vergeet me nietje vlasbekje 

brede stekelvaren grote lisdodde moeras zegge vogelwikke 

Brede wespen-orchis grote waterweegbree moerasandoorn Waterlelie spec. 

buntgras grote wederik moerasrolklaver watermunt 

canadese fijnstraal grote weegbree moeraswalstro waternavel 

drijvend fonteinkruid  Grove den paardenkastanje spec. waterpeper 

duizendblad haagwinde penningkruid waterzuring 

dwergkroos harig knopkruid perzikkruid wegedoorn 

dwergviltkruid  harig wilgenroosje pijpestrootje wijfjesvaren 

dwergzegge hazelaar pitrus wilde bertram 

echt duizendguldenkruid hennegras pluim zegge wilde kardinaalsmuts 

echte koekoeksbloem hoge cyper zegge puntkroos wilde lijsterbes 

eenstijlige meidoorn hondsdraf reuzenbalsemien wilg spec 

engels raaigras hop riet wilgenroosje 

es jacobskruiskruid rietgras witte klaver 

fijn schapengras kale jonker robinia wolfspoot 

fluitekruid kale vrouwenmantel ronde Zonnedauw zachte berk 

framboos kantige basterdwederik  ruige zegge zachte dravik 

geelgroene zegge kleefkruid ruw walstro zandblauwtje 

gele lis klein kroos ruwe berk zandraket 

geoorde wilg klein springzaad schaduwgras zandzegge 

gestreeptewitbol klein streepzaad schapenzuring zevenblad 

gevleugeld hertshooi kleine zonnedauw scherpe boterbloem zilverschoon 

gewone berenklauw kleinste egelskop sint janskruid zomereik 

gewone braam klimop sleedoorn zomp vergeet me nietje 

 grote wolfsklauw  zwart tandzaad 

      zwarte els 

 

http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html


MOOIE PLAATJES 

 

Een geduldig wachtende gids ….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            en een meute slobkousjes 

 

 

Was er ook een luchtplant? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                       Daaaaar! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat komen die vreemde snuiters hier 

op mijn erf zoeken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een rodelijst soort mag je al eens 

op de knieen gaan 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grote wolfsklauw in al zijn pracht 

……maar niet genoteerd door geen van beide 

notuleerders! 

 

 

 

Puntkroos de meesten zagen het voor het eerst 

 

 

 

 

 

de restanten van toiletten uit de laatste 

wereldoorlog vroegen om een demonstratie 

 

 

bij de dikste beuk uit het park 


