Kort verslag excursie 22-04-2017 Floristische Werkgroep Twente, versie 2 (27-04-2017).
Doel van de excursie was de voorjaarsflora van Oele opnieuw te bekijken.
Om 10 uur verzamelden de volgende 9 deelnemers zich op de parkeerplaats aan de weg HengeloHaaksbergen: Wytze Boersma, Igor Mavridis, Harvey Pearson, Andries van Renssen, Jo Schunselaar,
Pieter Stolwijk, René de Wilde, Otto Zijlstra, en als nieuwe deelnemer Helena Post.
Op het verzamelpunt demonstreerde Pieter een nieuw taxon uit de groep van Veldbeemdgras (Poa
pratensis): Poa humilis. Of dit taxon erkend gaat worden als soort moet echter nog afgewacht worden.
Vandaar liepen we richting de watermolen en dan verder naar het Oelerbos, waar we een uitgebreid
rondje liepen om vervolgens terug te keren naar de auto's. Bij elkaar hebben we 9 à 10 kilometer
afgelegd in vier verschillende km-hokken: 248-472 met 44 soorten, 248-473 met 168 soorten, 247-473
met 123 soorten, 247-474 met 51 soorten; een leuk resultaat voor zo'n vroege excursie.
Maar bovenal hebben we genoten van het intieme en zeer afwisselende landschap van Oele.
De blikvangers waren natuurlijk de voorjaarsbloeiers Speenkruid (Ficaria verna subsp. verna),
Bosanemoon (Anemone nemorosa), Gewone salomonszegel (Polygonatum multiflorum), Witte
klaverzuring (Oxalis acetosella), Look-zonder-look (Alliaria petiolata), Pinksterbloem (Cardamine
pratensis), Gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. palustris), Bleeksporig bosviooltje (Viola
riviniana). Ook zagen we enkele exemplaren Gaspeldoorn (Ulex europaeus) in volle bloei, een gewone
soort op het landgoed Twickel.
Meer bijzonder waren Dubbelloof (Blechnum spicant), Ruige veldbies (Luzula pilosa), Echte gele
dovenetel (Lamiastrum galeobdolon s.s.), Elzenzegge (Carex elongata), Mispel (Mespilus germanicus) en
Tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata).
Ook heeft Otto ons attent gemaakt op enige Paardenbloemen: Taraxacum ancistrolobum, T.
lamprophyllum e.a.
René de Wilde bleek zich inmiddels ook op mossen te hebben geworpen. Helaas konden we die niet
verder noteren, omdat we die soortroep nog niet geïnstalleerd hadden op de NOVA, de plantenapp.
Na de excursie kregen we van René bericht dat hij ook Geschubde mannetjesvaren (Dryopteris affinis)
had gezien. Het betreft de 13de vondst voor de FWT en de zevende vanaf 2005.
De (goedgekeurde) waarneming is met foto hier https://waarneming.nl/waarneming/view/137133448
te zien.

