Tuspeel 16-8-2019 Plantenwerkgroep IVN Roermond

Herman Breuren en Els Korsten zijn gaan voorlopen. De een woont aan de westkant en de andere
aan de oostkant van de Tuspeel, dus dat moest goed komen. Ze hebben ook alle bijzonderheden, die
te verwachten waren, gevonden. De startplaats is veranderd en dat is eigenlijk ook beter zo. De
auto´s kunnen we parkeren bij Daelzicht 35 in Heel.
We zouden eigenlijk over een draad moeten klimmen maar er was gelukkig een alternatieve route
met poortje. En we moesten tussen pollen laveren, dat loopt ongemakkelijk. Maar daarvoor kregen
we ronde zonnedauw te zien en veenpluis en moerashertshooi en moerasdroogbloem en veenbes en
koningsvaren en nog veel meer fraais.
Het was trouwens voor mij de eerste keer dat ik Veenbes zag.
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Sjoerd gaat nog op zoek naar de lavendelheide maar aangezien deze al uitgebloeid is houden wij het
maar bij de gewone route. De paarden zijn wat wild, de leidster van de kudde houdt ons vanaf een
afstandje voortdurend in de gaten. Herman en Els hebben voor een koel flesje drinken gezorgd, wat
attent van hun, zeker op zo´n warme avond, het smaakt heerlijk.

Je ziet hier ook dat de verdroging in het gebied genadeloos toeslaat, ik ken het niet anders dan een
natte vlakte. En ja we vinden zeker nog veenmos, niks geen spons die 20 x zijn gewicht kan
vasthouden, het is zo droog dat het verkruimeld tussen mijn vingers.
Weer krijgen we een mooie lange lijst. En prachtige foto´s van Anita en Math. Ik zal er nog een paar
toevoegen aan dit verslag, dat wordt nog moeilijk kiezen, want ze zijn allemaal bijzonder mooi. Anita
en Math bedankt weer.
Willemiek en ik nemen de droogbloem mee naar huis. In het veld is het soms lastig om de verschillen
goed te zien. Moerasdroogbloem of gele droogbloem. Ik heb ze wel allebei voorgelezen uit de
Heukels. Het blijkt toch de moerasdroogbloem te zijn. Willemiek heeft de snavelbies mee naar huis
genomen en stuurt mij een foto van het zaadje. Het zaadje moet uitsluitsel geven.
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Overige bijzonderheden: glimmerinktzwam, mosgal, regenboogrussula, ree, Elfenbankje,
basterdzandloopkever, langsteelgraafwesp.

Foto´s: Math Bouts
Al met al een mooi natuurgebied, helaas door de tropische zomer te droog geworden.
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