IVN Roermond, Plantenwerkgroep Coniferen determineren
op zaterdag 18 december 2021
Het was afwachten of de determinatie van coniferen kon doorgaan. Maar 1,5 meter afstand houden
in de Panoramazaal, dat kan gemakkelijk. De QR code is vandaag verplicht. 9 personen zijn aanwezig.
Het nieuwe programma voor 2022 hebben we klaar en heb ik afgedrukt bij me. Gebieden die we
gaan bezoeken het komend jaar kunnen verdeeld worden om voor te lopen.
Michiel heeft een doos vol takken bij zich. Hij verontschuldigt zich omdat hij geen lariks gevonden
heeft in het Leudal. Dat is echt niet nodig Michiel. We zijn heel blij met de doos vol takken. Op 2
manieren, want straks kan ik al het groen mee naar huis nemen om kerstversiering van te maken. De
bosjes zijn keurig gelabeld en de nummers en bijbehorende namen van coniferen legt Michiel bij
Willemiek op de tafel. Zij heeft vandaag de leiding. Antoinette en Leo gaan klapeksters tellen, en
Math inventariseert watervogels. Iedereen heeft meerdere boeken bij zich. Want heb je de naam
eenmaal gevonden, dan is er altijd nog wat achtergrond informatie bij de hand. Voor mij is dat het
bomen boek van de ANWB. Michiel heeft een oud rood boekje vol aantekeningen nog van de
opleiding in Venlo.
Jacqueline heeft kleine plantjes bij zich. Citroen geraniums, wie er een wil hebben kan die strakjes
meenemen. Bijzonder attent, bedankt Jacqueline.
We beginnen met een gewone den. Pinus is een grote groep. Als we de sleutel tot de oplossing
kennen is het gemakkelijk.
Dan een lastige; Chamaecyparus lawsoniana. Er zijn zwarte bloemetjes te zien, maar wel heel klein.
Maar een duidelijk kenmerk. Zonder loep konden we niets beginnen vandaag.
Bij de lariks blijven we twijfelen of het een Europese of Japanse lariks is.
En zo werken we gestaag door tot de koffie pauze en dan weer verder.

Zonder loepen zou het niet lukken.

Voor we het weten is het 12.00 uur en moeten we alweer stoppen.
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De les van januari kan vanwege aangescherpte corona maatregelen, niet doorgaan.
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