SLOBKOUSNIEUWS 16 jrg11
Ook deze keer moet ik een nieuwsbrief maken van horen zeggen. Deze keer was het de
Covid vaccinatie die roet in het eten gooide maar daar treur ik uiteraard niet om. Als ik de
berichtjes zie die ik binnenkreeg was het anders duidelijk wel de moeite!
Hoi Jan,
In bijlage de lijst van wat we allemaal samen gezien hebben.
In totaal 178 verschillende soorten !!! Dat kan tellen hé !
99 plantensoorten
52 mossen/korstmossen
5 soorten paddenstoelen
22 verschillende beestjes
178 soorten in totaal
Gr Peter
Hoi Jan,
Als je nog tijd hebt zeker even de Slobkouswandeling van dinsdag te doen.
Ongeziene oppervlakte met Paarbladig goudveil tussen de bomen door te zien in het berkenbroek, echt
fantastisch.
Zal proberen de route door te sturen
Groeten, Ine.

Groeten van Jan

Nu we vanaf morgen met 10 op pad mogen lijkt het ons haalbaar om ons zomerprogramma op te
starten met wandelingen op woensdag avond volgens het voorziene programma.

Onder leiding van Pat Schuurmans trekken we naar het
weteringperceel in De Warande.
Daarom volgende woensdag 28 april om 18:30 uur afspraak bij het
Venlokaal: de eilandjes nummer 1 (kant Orchideeënlaan) HamontAchel.
We houden ons uiteraard aan de Corona regels:
•

We wandelen in groepen van max 10 personen

•

We houden afstand en gebruiken een mondmasker waar afstand bewaren onmogelijk is

•

Iedereen gebruikt zijn eigen materiaal

Gelieve vooraf aan te melden via mail naar slobkousjes@skynet.be als je woensdag 28 04 wil deelnemen

Ze zagen (met dank aan Peter voor het bezorgen van de list):
Planten:
Adderwortel
Akkerdistel
Akkerkool
Amerikaans krentenboompje
Bijvoet
Bittere veldkers
Bitterzoet
Bonte gele dovenetel
Bosbies
Bosmuur
Bosveldkers
Brem
Dotterbloem
Duizendblad
Echte valeriaan
Eenstijlige meidoorn
Engels raaigras
Fluitenkruid
Framboos
Gele lis
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone esdoorn
Gewone raket
Gewone robinia
Gewone smeerwortel
Gewone veldbies
Gewone vlier
Gewone zandmuur
Gewoon speenkruid
Gewoon varkensgras
Glad walstro
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote wederik
Grote weegbree
Hangende zegge
Heermoes
Herderstasje
Hertshoornweegbree
Holpijp
Hondsdraf
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Kleefkruid
Klein hoefblad
Klein kruiskruid
Klein vogelpootje
Kleine leeuwenklauw
Kleine maagdenpalm
Kleine veldkers
Klimop
Klimopereprijs
Kluwenhoornbloem
Kompassla
Kropaar
Kruipende boterbloem
Look-zonder-look
Madeliefje
Moerasspirea
Muizenoor
Noorse esdoorn
Paarbladig goudveil
Paardenbloem

Persicaria bistorta
Cirsium arvense
Lapsana communis
Amelanchier lamarckii
Artemisia vulgaris
Cardamine amara
Solanum dulcamara
Lamiastrum galeobdolon subsp.
argentatum
Scirpus sylvaticus
Stellaria nemorum
Cardamine flexuosa
Cytisus scoparius
Caltha palustris
Achillea millefolium
Valeriana officinalis
Crataegus monogyna
Lolium perenne
Anthriscus sylvestris
Rubus idaeus
Iris pseudacorus
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
Acer pseudoplatanus
Sisymbrium officinale
Robinia pseudoacacia
Symphytum officinale
Luzula campestris
Sambucus nigra
Arenaria serpyllifolia
Ficaria verna
Polygonum aviculare
Galium mollugo
Urtica dioica
Sparganium erectum
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Carex pendula
Equisetum arvense
Capsella bursa-pastoris
Plantago coronopus
Equisetum fluviatile
Glechoma hederacea
Jacobaea vulgaris
Cirsium palustre
Galium aparine
Tussilago farfara
Senecio vulgaris
Ornithopus perpusillus
Aphanes australis
Vinca minor
Cardamine hirsuta
Hedera helix
Veronica hederifolia
Cerastium glomeratum
Lactuca serriola
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Alliaria petiolata
Bellis perennis
Filipendula ulmaria
Pilosella officinarum
Acer platanoides
Chrysosplenium oppositifolium
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277397
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277377
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277403
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752831
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277366
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277383
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277381
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277414
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277419
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277380
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277418
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277388
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277434
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277375
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277413
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277404
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277387
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277369
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277439
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277433
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277416
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277415
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277441
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277360
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752830
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277392
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277379
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277406
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277357
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277445
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277402
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277391
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277444
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277394
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277363
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277427
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277396
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277446
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277389
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277359
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277411
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277398
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277376
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277374
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277437
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277401
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277361
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277372
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277368
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277386
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277420
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277443
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277438
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277373
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277355
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277425
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277432
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277407
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277362
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277423
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277367
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752837
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277442
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277431

Paarse dovenetel
Pinksterbloem
Pinksterbloem
Pitrus
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Robertskruid
Rode ribes
Roomse kervel
Ruwe smele
Sint-Janskruid
Sleedoorn
Smalle weegbree
Stinkende gouwe
Straatgras
Tuinjudaspenning
Veldzuring
Verspreidbladig goudveil
Vogelmuur
Vroegeling
Waterdrieblad
Waterdrieblad spec.
Wilde lijsterbes
Winterpostelein
Witte dovenetel
Witte klaver
Witte klaverzuring
Wolfspoot
Zachte ooievaarsbek
Zandraket
Zevenblad
Zoete kers
Zwarte braam
Zwarte els

Lamium purpureum
Cardamine pratensis
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Geranium robertianum
Ribes sanguineum
Myrrhis odorata
Deschampsia cespitosa
Hypericum perforatum
Prunus spinosa
Plantago lanceolata
Chelidonium majus
Poa annua
Lunaria annua
Rumex acetosa
Chrysosplenium alternifolium
Stellaria media
Draba verna
Menyanthes trifoliata
Menyanthes spec.
Sorbus aucuparia
Claytonia perfoliata
Lamium album
Trifolium repens
Oxalis acetosella
Lycopus europaeus
Geranium molle
Arabidopsis thaliana
Aegopodium podagraria
Prunus avium
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277405
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277364
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752901
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277399
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277429
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277421
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277393
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277412
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752836
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277385
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277390
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277370
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277378
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277426
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277436
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277428
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277365
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277410
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277409
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277356
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752962
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277400
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277435
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277384
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277424
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277430
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752861
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277382
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277371
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277358
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277417
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277440
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277422
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211277395

Mossen en korstmossen:
Ammoniakschotelkorst
Amoebekorst
Blauwe veenkorst
Boompjesmos
Bosschildmos
Dun schaduwmos
Eikenmos
Gebogen schildmos
Gestippeld schildmos
Gewone citroenkorst
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Grauw rijpmos
Groot dooiermos
Groot schildmos
Grove geelkorst
Hamsteroortje
Heksenvingermos
Inktspatkorst
Kalkschotelkorst
Kapjesvingermos
Kastanjebruine schotelkorst
Kleine citroenkorst
Kleine geelkorst
Korstmos onbekend
Lichtvlekje
Lindeschildmos
Melig takmos
Melige schotelkorst
Muurschotelkorst

Lecanora barkmaniana
Arthonia radiata
Trapeliopsis flexuosa
Climacium dendroides
Flavoparmelia caperata
Hyperphyscia adglutinata
Evernia prunastri
Hypotrachyna revoluta
Punctelia subrudecta
Flavoplaca citrina
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Physconia grisea
Xanthoria parietina
Parmotrema perlatum
Candelariella vitellina
Normandina pulchella
Physcia tenella
Arthonia spadicea
Lecanora albescens
Physcia adscendens
Lecanora campestris
Flavoplaca oasis
Candelariella aurella
Lichen indet.
Phlyctis argena
Parmelina tiliacea
Ramalina farinacea
Lecanora carpinea
Lecanora muralis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752845
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752926
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752953
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752934
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752877
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752840
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752873
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752851
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752880
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752930
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752876
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752896
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752864
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752826
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752872
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752895
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752869
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752916
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752888
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752854
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752853
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752850
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752867
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752859
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752842
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752879
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752899
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752913

Oranje dooiermos
Oranje dooiermos
Parapluutjesmos
Rode heidelucifer
Rond dambordje
Rond schaduwmos
Rood dooiermos
Rookglimschoteltje
Schoorsteentje
Sinaasappelkorst
Steenpurperschaaltje
Stoeprandvingermos
Stomp boogsterrenmos
Vals dooiermos
Valse knoopjeskorst
Verborgen schotelkorst
Verstopschildmos
Verzonken schriftmos
Vliegenstrontjesmos
Witstippelschildmos
Witte schotelkorst

Xanthoria calcicola
Xanthoria calcicola
Marchantia polymorpha
Cladonia floerkeana
Circinaria contorta
Phaeophyscia orbicularis
Rusavskia elegans
Lecania naegelii
Anisomeridium polypori
Calogaya pusilla
Lecidella stigmatea
Physcia caesia
Plagiomnium ellipticum
Candelaria concolor
Coenogonium pineti
Lecanora dispersa
Melanelixia subaurifera
Pseudoschismatomma rufescens
Amandinea punctata
Punctelia borreri
Lecanora chlarotera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752856
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752910
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752834
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752887
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752897
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752848
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752838
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752906
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752827
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752852
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752915
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752954
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752839
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752885
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752893
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752928
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752905
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752843
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752846

Paddenstoelen:
Echte tonderzwam
Kogelmeniezwammetje
Korstvormig schorsschijfje
Roestbruine kogelzwam
Wilgenschorsschijfje

Fomes fomentarius
Dialonectria episphaeria
Diatrype stigma
Hypoxylon fragiforme
Diatrype bullata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752874
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752936
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752942

Pararge aegeria
Agalenatea redii
Gonepteryx rhamni
Aglais io
Epinotia immundana
Osmia cornuta
Psyche casta
Rhaphigaster nebulosa
Dendrocopos major
Luffia ferchaultella
Phytomyza ilicis
Insecta indet.
Oniscus asellus
Araniella spec.
Pieris spec.
Anthocharis cardamines
Lymantria dispar
Taleporia tubulosa
Fringilla coelebs
Regulus ignicapilla
Pardosa spec.
Lycosidae indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752907
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752833
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752835
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752858
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752886
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752884
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752870
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752841
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752868
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752871
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752918
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752832
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752908
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752935
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752849
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752865
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752828
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752925
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752829
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752882

Coccinella septempunctata
Sylvia atricapilla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752892
http://waarnemingen.be/waarneming/view/211752902

Allerlei beestjes:
Bont zandoogje
Brede wielwebspin
Citroenvlinder
Dagpauwoog
Elzenoogbladroller
Gehoornde metselbij
Gewone zakdrager
Grauwe schildwants
Grote Bonte Specht
Hoornzakdrager
Hulstvlieg
Insect (overig) onbekend
Kelderpissebed
Komkommerspin onbekend
Koolwitje onbekend
Oranjetipje
Plakker
Sigaarzakdrager
Vink
Vuurgoudhaan
Wolfspin (Pardosa) onbekend
Wolfspin onbekend
Zevenstippelig
lieveheersbeestje
Zwartkop

Leuke plaatjes van Luc en Peter:

Kleine leeuwenklauw

Bosmuur

Dotterbloem

Boompjesmos

Holpijp

De Brede wielwespspin

Hamsteroortje

Klaverzuring

Verspreidbladig goudveil

Een toemaatje van Peter

Beste,
Voor de geïnteresseerden:
Een foto van de krater Arzachel die ik deze week gemaakt heb vanuit onzen hof
De lucht was redelijk stabiel en dan zie je iets meer details
Nog een gezellige zondag !
Gr Peter

Dirk stuurde me dit:
ALS MEN TWIJFELT OF PADDENSTOELEN
ALLEEN IN DE HERFST VOORKOMEN,
BEKIJK HET RESULTAAT VAN DEZE WEEK
IN VOLLE ZON !!!
HIERMEE IS HET BEWIJS GELEVERD DAT
KABOUTERS OOK IN ANDERE SEIZOENEN
HUISLIJKE OMGEVINGEN OPZOEKEN.
EEN (KEGEL)MORIELJE ???

VROEGE BEKERZWAM
OF
GROTE HOUTBEKERZWAM
OF GEWOONWEG EEN BEKERZWAM

Tot slot willen we voor beginnende plantenvrienden in deze en volgende nieuwsbrieven wat
weetjes meegeven:

“Ik ken niks van planten”; ik hoor het regelmatig zeggen.
Dat is alvast geen reden om niet met de Slobkousjes op pad te gaan integendeel!
We gaan er prat op dat we met plezier aandacht willen geven aan absolute beginners.
Maar misschien ben je wel wat beschroomd om je gemis aan kennis de laten zien en wil je eerst zelf wat oefenen.

Wel dat is nog nooit zo eenvoudig geweest!
Met de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone kom je immers al een heel eind.
Begin eraan zo eenvoudig is het:
•

Installeer de app “OBSIDENTIFY” op je smartphone

•

Start de app

•

Op het “Start met Obsidentify” scherm heb je nu twee mogelijkheden via de icoontjes onderaan het
rechthoekige kader.
o

Door het icoontje links (fototoestel) aan te klikken start je het fototoestel en kan je een foto nemen
van het plantje dat je wil determineren. Probeer er alvast voor te zorgen dat er geen andere planten
mee op de foto komen. Pluk bijvoorbeeld wat gras weg dat anders mee op de foto zou staan. Is de
foto volgens jou goed en duidelijk klik dan op OK. Anders kan je een nieuwe poging wagen nadat je
“opnieuw” hebt aangeklikt.

o

Op het volgend scherm is je foto te zien en heb je terug twee mogelijkheden:
▪

Met het icoontje links (vuilbak) de foto wissen en opnieuw beginnen

▪

Met het icoontje rechts (vierkantje) de foto bewerken. Dit is een belangrijke stap! Door met de
vingers de foto te vergroten en / of te verschuiven kan je ervoor zorgen dat vooral het element
dat je wil tonen (een bloem of een blad) de volledige foto vult. Hoe minder elementen die niet
bij de plant horen er op de foto te zien zijn hoe nauwkeuriger de determinatie zal zijn.
Bevestig je keuze door op het vinkje rechtsboven te klikken.

•

Nu komt het uur van de waarheid!!! Door onderaan op de balk “Obsidentify” te klikken gaat de app aan het
werk en geeft je na korte tijd het resultaat.
o

Als het wat meezit krijg je “identificatie is zeker” met de naam van je plant en het percentage
zekerheid. Dat zal dan meer dan 90% zijn.

•

Krijg je het bericht “identificatie is onzeker” dan verschijnen er meestal enkel mogelijkheden met een veel
lager zekerheidspercentage. Als je nu op de balk “pas fotoselectie aan” klikt krijg je de kans om een
bijkomende foto te maken van de plant. Kies in dat geval een ander deel. En herhaal de determinatie. Dit kan
je enkele keren doen. Met wat geluk kan je zo tot een zekere determinatie komen.

Wat je kan doen als het onzeker blijft vertellen we je een volgende keer.

