SLOBKOUSNIEUWS 35 jrg10
Ons najaar is afgetrapt! 10 Slopkousjes waren van de partij voor een stevige wandeling van de Begijnenvijvers naar
het zwartwater en terug natuurlijk. Er was weer van alles te ontdekken in heide, akker, weide en uitgedroogd ven.

Volgende dinsdag onze tweede wandeling van het najaar. We
trekken naar de Dommelvallei en komen samen in de
Hoksentstraat op het punt aangegeven op het plannetje
•

We vragen dat

iedereen die aan de Slobkouswandeling wil deelnemen zich

vooraf per mail zou melden op slobkousjes@skynet.be Als we
vooraf weten wie er zal komen kunnen we onze organisatie aanpassen naar absoluut
corona-proof groepjes.
•

Wie de eerste keer aanmeldt geeft zijn volledige naam, thuisadres en telefoonnummer.
Bij een aanmelding voor een volgende wandeling volstaat je naam.

•

Mocht je op het laatste ogenblik toch beslissen om deel te nemen en dus niet vooraf hebt
aangemeld dan kan dat toch mits je de gevraagde gegevens ter plaatse aan ons
overhandigt. Dit moet wel een uitzondering blijven!

•

Je beschikt over een masker.

•

Er blijft altijd een afstand van meer dan 1.5 m tussen de deelnemers.

•

Ieder gebruikt eigen materiaal (boeken, loep enz…)

Tijdig aanmelden niet vergeten!!!
Groeten van Jan en hou het gezond!

WE ZAGEN:
Planten
Knikkend tandzaad
Veerdelig tandzaad
Zwart tandzaad
Kleine majer
Rode ganzenvoet
Beklierde duizendknoop
Rode ganzenvoet
Rode ganzenvoet
Rankende helmbloem
Klein warkruid
Kransnaaldaar
Cosmos spec.
Vlas
Korenbloem
Alsemambrosia
Gekweekte haver
Rogge
Knikkend tandzaad
Zwart tandzaad
Goudzuring
Goudzuring
Watercrassula
Moeraskers
Moerasvergeet-mij-nietje
Moerasdroogbloem
Rode ganzenvoet
Rode ganzenvoet
Grote weegbree
Beklierde duizendknoop
Pitrus
Gewoon varkensgras
Bijvoet
Struikhei
Gewoon muizenoortje

Mossen en korstmossen
Dove heidelucifer
Bruin bekermos
Kronkelheidestaartje
Gewone poederkorst
Gestippeld schildmos
Groot dooiermos
Eikenmos
Gewoon schildmos
Witte schotelkorst
Kapjesvingermos
Vals dooiermos
Heksenvingermos
Gestippeld schildmos
Gewoon purperschaaltje
Kastanjebruine schotelkorst
Gewone citroenkorst

Interessante beestjes

Bidens cernua
Bidens tripartita
Bidens frondosa
Amaranthus blitum
Oxybasis rubra
Persicaria lapathifolia
Oxybasis rubra
Oxybasis rubra
Ceratocapnos claviculata
Cuscuta epithymum
Setaria verticillata
Cosmos spec.
Linum usitatissimum
Centaurea cyanus
Ambrosia artemisiifolia
Avena sativa
Secale cereale
Bidens cernua
Bidens frondosa
Rumex maritimus
Rumex maritimus
Crassula helmsii
Rorippa palustris
Myosotis scorpioides
Gnaphalium uliginosum
Oxybasis rubra
Oxybasis rubra
Plantago major
Persicaria lapathifolia
Juncus effusus
Polygonum aviculare
Artemisia vulgaris
Calluna vulgaris
Myosotella myosotis

Cladonia macilenta
Cladonia grayi
Cladonia subulata
Lepraria incana
Punctelia subrudecta
Xanthoria parietina
Evernia prunastri
Parmelia sulcata
Lecanora chlarotera
Physcia adscendens
Candelaria concolor
Physcia tenella
Punctelia subrudecta
Lecidella elaeochroma
Xanthoriicola physciae
Lecanora campestris
Flavoplaca citrina

Wespspin
Roodborst
Boerenzwaluw
Dagpauwoog
Kleine vuurvlinder
Klein koolwitje
Scheefbloemwitje
Atalanta
Doodskopzweefvlieg
Knikkergalwesp
Ananasgalwesp
Gewone wesp
Goudoogje

Argiope bruennichi
Erithacus rubecula
Hirundo rustica
Aglais io
Lycaena phlaeas
Pieris rapae
Pieris mannii
Vanessa atalanta
Myathropa florea
Andricus kollari
Andricus foecundatrix
Vespula vulgaris
Chrysoperla carnea s.l.

LEUKE PLAATJES VAN Luc en Peter:

Klaar om het Walhala binnen te trekken

Maar de heide mocht ook gezien worden!

Slobkousjes dansend rond de totempaal?

Alsemambrosia een gruwel voor wie er
allergisch voor is

Klein warkruid voor wie goed oplet wanneer hij tussen jonge heide loopt

Kransnaaldaar een akkeronkruid dat we nu ook
weer kennen

Knikkend tandzaad

Voor wie de soorten wil leren herkennen>>>>>>

Het scheefbloemwitje

En de kleine vuurvlinder

