
Activiteiten plantenwerkgroep IVN Borger-Odoorn

 De werkgroep is in 2020 begonnen met de
 inventarisatie van de plantengroei in het
 oostelijk deel van de Flessenhals. We
 beperkten ons toen tot het gebied dat begrensd
 wordt door de Kanaaldijk, de Eeserstraat en
 het Voorste diep. Het terrein werd in april en juli
 bezocht. Wat ons toen vooral opviel waren de
 vele kwelindicatoren op een laaggelegen stuk 
 grond ten noorden van de beek o.a. Kleine
 watereppe en Holpijp. Nog opvallender waren
 de drie groeiplekken met honderden
 exemplaren van de Grote boterbloem aan de
 beekoever. 

 In 2021 werden andere delen van de
 Flessenhals bekeken, namelijk het deel dat ligt
 tussen de N34 en de Eeserstraat en het deel

rond de gegraven nieuwe meander in het oostelijk deel. Dit gebied noemden we de 
Sahara omdat in dit deel de zandige ondergrond aan de oppervlakte ligt.

 

 

Flessenhals- overzicht    Flessenhals west    Flessenhals - Sahara

 Flessenhals west
 Het eerstgenoemde terrein werd op
 7 mei, 8 juli en 10 september
 bezocht. Interessant zijn de flauw 
 verlopende oeverzone van de nieuw
 gegraven beek en een tweetal
 kleine plasjes. Het al bestaande 
 grasland is niet opnieuw ingericht.
 Met name in de oeverzone werden
 leuke vondsten gedaan. Opvallend
 was dat we zo kort na de 
 herinrichting al Moeraskartelblad
 vonden.



Ook Moerasbasterdwederik (gevoelige soort*), Donkergroene basterdwederik (kwetsbare 
soort*), Gewoon langbaardgras (nieuwe soort voor ons), Klein bronkruid (nieuwe soort 
voor ons) en Grote egelskop zijn leuke vondsten.
De vondst van diverse kwelindicatoren zoals Kleine watereppe, Beekpunge, Gevleugeld 
hertshooi, Waterviolier en Holpijp maken het gebied veel belovend. 

* volgens de Heukels' flora van Nederland 2020

Sahara
 We vinden het leuk om de komende tijd bij
 te houden welke planten we vinden in dit
 maagdelijke terrein dat is afgegraven tot op
 het gele dekzand. In de zomer van 2021
 was de zandige bodem voor 10 - 15%
 bedekt met vegetatie.
 Het terrein bleef overigens niet lang 
 maagdelijk. Heel opvallend was de vondst in
 het vroege voorjaar (april) van honderden
 exemplaren van het plantje Vroegeling. Van 
 dit eenjarige plantje is bekend dat het al in
 de herfst kiemt, als rozet overwintert en
 vanaf februari bloeit (bron oecologische
 flora). Van kieming in de herfst kan hier 

geen sprake zijn geweest want het terrein werd pas in de winter afgegraven. Ook in dit 
gebied vonden we al kwelindicatoren zoals Duizendknoopfonteinkruid, Gevleugeld 
hertshooi, Holpijp, Kleine watereppe.
Soms zeldzame soorten die we nog niet eerder gevonden hadden zijn o.a. Geel 
nagelkruid, Rode schijnspurrie, Stomp fonteinkruid (kwetsbare soort*) en Watergras 
(zeldzame soort in het Drents district*). In de Atlas Drentse flora wordt overigens 
geconstateerd dat Watergras ook in Drenthe vaker is waargenomen na 1970.


