SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg2
Onze eerste najaarswandeling zit er ook weer op.
Ik kreeg van Ine volgend verslagje:
dag Jan,
Hierbij de lijst van een gedeelte van de Dommelwandeling.
Samen met Jose Knevels en Ivo Gijsbers inventariseerden Willy en ik er vanochtend de planten.
We wandelden in een rustig tempo en genoten van landschap,
Belgisch trekpaard, kikkertjes in allerlei kleuren en paddestoelen!
Een mooie start voor onze najaarswandelingen.
gr.Ine

Het mooie Belgisch trekpaart zit nog altijd ergens opgesloten in Willy zijn gsm. Als hij het er ooit uitkrijgt zal ik het jullie
zeker niet onthouden. De lijst met plantenwaarnemingen die Ine me doorstuurde op de laatste pagina.

Groeten
Jan

Volgende dinsdag 25 09 wordt er gewandeld op de Pelter Hegge om onder
andere de herfsttijloos te gaan bewonderen die er nu weelderig bloeit.
Afspraak om 9:00 uur aan de Werkschuur van Natuurmomumenten aan de
Luikersteenweg.

Voor de geïnteresseerden:
Van Koen Vandekerckhove ontving ik volgende aankondiging:

Onderwerp: BryoLim : Excursie 30/9 As

Beste,
De herfst staat alweer voor de deur.
Hoog tijd dus om het nieuwe mossenseizoen aan te zwengelen.
De eerste BryoLim excursie zal doorgaan op zondag 30 september en dit in de vallei van de
Bosbeek te As.
We verzamelen om 9u aan de kerk van As (niet Niel-bij-As) thv het St Aldegondisplein.
Alle mosliefhebbers zijn welkom!
Gelieve je komst zo mogelijk op voorhand te melden (info@bryolim.be) zodat we een idee
hebben wie we mogen verwachten.
Misschien tot binnenkort!
www.bryolim.be

Ze zagen:
akkerkool
adelaarsvaren
Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
beklierde duizendknoop
bitterzoet
blauw glidkruid
blauwe bosbes
bos-bies
braam
brede stekel-varen
brede waterpest
brede wespen-orchis
duizendblad
E. arvense x fluviatileEquisetum litorale
engels raaigras
framboos
gelderse roos
gele lis
gevlekte dovenetel
gewone berenklauw
gewone engelwortel
gewone hennepnetel
gewone kattestaart
gewoon biggekruid
grote brandnetel
grote egelskop
grote wederik
grote weegbree
grove den
hanenpoot
hazelaar
hemelsleutel
hondsdraf
hulst
japanse duizendknoop
japanse lork
kale jonker
kantig hertshooi
klein streepzaad

klimop
kruipende boterbloem
Lookzonderlook
melganzevoet
moerasstruisgras
moeraswalstro
Noorse esdoorn
peen
pijpestrootje
pitrus
ratel-populier
reuzebalsemien
ridder-zuring
riet
robinia
rode klaver
ruwe berk
ruwe smele
schapezuring
slangewortel
smalle weegbree
sporkehout
st.janskruid
stinkende gouwe
straatgras
tamme kastanje
varkensgras
veldzuring
vertakte leeuwentand
vlier
vogelmuur
weymouth den
wilde bertram
wilde kamperfoelie
wilde lijsterbes
witte klaver
witte waterlelie
zachte berk
zachte ooievaarsbek
zomereik
zwart tandzaad
zwarte els

