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Locatie : Natuurhuis Steendorp
Aanwezig: 10 personen
1. Op de vorige vergadering had Antoine een prachtige witte pluizige rups met een
pluimstaart bij. Freddy heeft deze gedetermineerd als de rups van Meriansborstel
(Calliteara pudibunda), donsvlinder uit de familie Lymantiidae, verwant aan de uilen. De
rups leeft op allerlei loofverliezende bomen.
2. Bij de determinatie van planten blijken er dikwijls piepkleine insecten of spinnetjes op
de planten te zitten, die we met het blote oog niet hebben gezien maar die we dan wel
waarnemen als de plantendelen onder de bino of met de loep worden bekeken. Om deze
insecten en spinnen te determineren is de kennis hierover te beperkt in onze
plantenstudiegroep.
3. Deze avond startte met een presentatie van Nine over de hennepplant, Cannabis sativa,
of beter bekend als wiet. Dit naar aanleiding van de straatnaam Kemphoekstraat en de
wijk Kemphoek. Kemp is een andere naam voor hennep. Zie presentatie.
4. Daarna bracht Sonja een presentatie over de plant Alsemambrosia of ambrozijn,
Ambrosia artemisiifolia. Zie presentatie.
5. Determinaties van meegebrachte planten :
- Avondkoekoeksbloem, Silene latifolia supsp alba, zaad
- Verschil tussen mannelijke en vrouwelijke sporen van de wijfjesvaren, Athyrium filixfemina
- Veldlathyrus, Lathyrus pratensis
- Klein streepzaad, Crepis capillaris, bloemen eindigen met roodachtige punt
- Verschil tussen blad van kornoelje en blad van cotoneaster is te zien aan de loop van de
nerven. Bij de cotoneaster buigen de zijnerven op het einde weg van de bladrand. Bij de
kornoelje lopen ze tot aan de bladrand.
- Ronde ooievaarsbek, Geranium rotundifolium
- Verschil tussen perzikkruid en beklierde duizendknoop is te zien o.a. aan het tuitje. Het
tuitje is een vliesje boven een knoop dat de stengel en de zijtak, die in het bladoksel
staat omvat. Bij het perzikkruid is het behaard en gewimperd.
- Er waren ook nog mensen die paddenstoelen meegebracht hadden. Deze werden door
Freddy van een naam voorzien: o.a. zwavelkop, stropharia, witsteel franjehoed,…

De avond was weer goed gevuld met plantennieuws.
Volgende vergadering is op 22 november 2017.

Greet

