Verslag PSG Natuurpunt Scousele 11 april 2018
Locatie : Natuurhuis Steendorp
Aanwezig: 16 personen
1. Vandaag geeft Herman Van Broeck een presentatie over “Grassen”. Het is een heel

2.

3.

4.

5.

uitgebreide en goed gedocumenteerde presentatie. Voor verdere info verwijs ik naar de
presentatie zelf. In de presentatie staat een kinderliedje dat eigenlijk geen kinderliedje is
omdat het liedje gaat over een buitenechtelijke relatie. Hierover geeft Nine Van
Hoyweghen ons wat meer uitleg.
In de presentatie komt het woord ‘peem’ voor. Na wat zoeken op het internet vindt Joke
de betekenis van ‘peem’. Het is een volksnaam voor de grassoort kweek, Elytrigia repens.
Door het koude weer van de laatste weken zijn er bijna geen grassen in bloei waardoor
we vandaag jammer genoeg geen details kunnen bekijken onder de binoculaire
microscoop. De bloei is trouwens een heel belangrijk determinatie middel. Dit kunnen
we op één van de volgende avonden doen.
We hebben wel nog enkele vragen die we aan Freddy Moorthamer, die er vandaag niet
bij kon zijn, willen voorleggen nl.:
- in de presentatie staat vermeld dat er 8000 soorten grassen zijn. De vraag is of dit niet
families moeten zijn i.p.v. soorten.
- we zouden graag wat meer uitleg krijgen over de verschillen en de kenmerken van een
aar – schijnaar – pluim.
- Zijn graspollen stuifmeelkorrels ?
- Zijn uitlopers hetzelfde als wortelstokken ?
- Heeft riet een tongetje ?
Nog enkele interessante boeken over grassen:
- “Basisgids Grassen” Arie van den Bremer, uitgave van KNNV
- “Grassen” uitgave van Min. Vlaamse Gemeenschap, Afd. Bos&Groen, april 2006,
Jammer genoeg niet meer verkrijgbaar. Of misschien nog tweedehands.
- “Grassen, varens,mossen en korstmossen” Spectrum Natuurgids, uitgeverij Het
Spectrum Utrecht/Antwerpen , enkel nog tweedehands verkrijgbaar.
- “Grassentabel” determinatiesleutel, E. Smets en J. Van Assche, Inst. voor Plantkunde,
K.U.Leuven, 1986
Antoine had toch enkele bloeiende planten gevonden in de natuur nl.:
- heermoes, Equisetum arvense
- groot hoefblad, Petasites hybridus
- pinksterbloem, Cardamine pratensis
- gevlekte arondskelk, Arum maculatum
- muskuskruid, Adoxa moschatellina
- slanke sleutelbloem, Primula elatior
- glad walstro, Galium mollugo

- grote muur, Stellaria holostea, opmerking: wat is het verschil tussen grote muur en
hoornbloem ? Door tijdsgebrek kunnen we deze vraag niet beantwoorden en is dit voor
volgende vergadering.
- look zonder look, Alliaria petiolata
- ruige veldbies, Luzula pilosa
Proficiat Herman voor de super interessante presentatie.
Greet

