SLOBKOUSNIEUWS 32 jrg11
Een beetje een merkwaardige wandeling werd het vorige dinsdag.
Immers de meest waargenomen soort, de MUG, staat zelfs niet om de lijst en ook niet bij de
leuke plaatjes! Onze fotografen hebben ze dus niet leuk gevonden. We deden wel wat
mooie waarnemingen maar de vliegensvlugge beestjes deden zo hun best dat we wat
vroeger dan we gewoon zijn huiswaarts keerden. Er moesten her en der wat beetplekken
verzorging krijgen.

Groeten van Jan

Volgende woensdag 18 augustus gaan we met Henri Leynen rondneuzen in de
omgeving van de Kleinmolen.
We starten om 18:30 aan het Waterzuiveringsstation langs de Eikelbosstraat
in Eksel.

Ook daar is een vleugje muggenmelk misschien geen overbodige luxe.

We kunnen het blijkbaar niet laten dit seizoen en doen daarom nog een laatste aanpassing!

Om ons zomerseizoen af te sluiten hadden we gehoopt dat te kunnen doen aan de Groten
Hof met een goei pint in de Forestique.
Spijtig genoeg sluiten die al om 18 uur de deuren!

Maar niet getreurd Willy heeft beloofd voor een goed alternatief te zorgen.
We blijven in hetzelfde gebied maar omdat we nu wat meer keuze hebben kiezen we dan
voor een startplaats die voor het plantjes zoeken wat interessanter is.

Slobkouskalender 2021 woensdagavond 18 uur 30
Datum

Gebied

Vertrekplaats

Gids

18/08

Kleinmolen

Waterzuiveringsstation Eikelbosstraat Eksel.

Henri Leynen

25/08

Hobos

Kruispunt Groenstraat Winnerstraat

Willy Cox

Best voor vertrek de laatste aankondiging in het slobkousnieuws raadplegen voor eventuele wijzigingen!!!

We zagen:
Planten (60 soorten)
Adelaarsvaren
Akkerdistel
Bezemkruiskruid
Bijvoet
Blauwe bosbes
Bochtige smele
Borstelgras
Bruine snavelbies
Buntgras
Duinriet
Duizendblad
Dwergviltkruid
Engels raaigras
Fijn schapengras
Gespleten hennepnetel
Gewone dophei
Gewone hennepnetel
Gewoon biggenkruid
Gewoon struisgras
Grasmuur
Grote kattenstaart
Grote wederik
Grote weegbree
Grove den
Kantige basterdwederik
Klein streepzaad
Kleine veenbes
Koninginnekruid
Kruipbrem
Melganzenvoet
Melkeppe
Moerasandoorn
Moerasmuur
Paardenbloem
Perzikkruid
Pijpenstrootje
Pitrus
Riet
Ruwe berk
Schapenzuring
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Speerdistel
Sporkehout
Straatgras
Struikhei
Tengere rus
Valse salie
Veelstengelige waterbies
Veldrus
Vroege haver
Watermunt
Wilde gagel
Wilde lijsterbes
Wolfspoot
Zachte berk
Zandblauwtje
Zomereik
Zwarte braam
Zwarte els

Pteridium aquilinum
Cirsium arvense
Senecio inaequidens
Artemisia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Avenella flexuosa
Nardus stricta
Rhynchospora fusca
Corynephorus canescens
Calamagrostis epigejos
Achillea millefolium
Logfia minima
Lolium perenne
Festuca filiformis
Galeopsis bifida
Erica tetralix
Galeopsis tetrahit
Hypochaeris radicata
Agrostis capillaris
Stellaria graminea
Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Pinus sylvestris
Epilobium tetragonum
Crepis capillaris
Vaccinium oxycoccos
Eupatorium cannabinum
Genista pilosa
Chenopodium album
Peucedanum palustre
Stachys palustris
Stellaria alsine
Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)
Persicaria maculosa
Molinia caerulea
Juncus effusus
Phragmites australis
Betula pendula
Rumex acetosella
Dryopteris carthusiana
Plantago lanceolata
Cirsium vulgare
Frangula alnus
Poa annua
Calluna vulgaris
Juncus tenuis
Teucrium scorodonia
Eleocharis multicaulis
Juncus acutiflorus
Aira praecox
Mentha aquatica
Myrica gale
Sorbus aucuparia
Lycopus europaeus
Betula pubescens
Jasione montana
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

Mossen en korstmossen (17 soorten)
Bosschildmos
Flavoparmelia caperata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661699
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661709
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661724
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661680
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661740
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661684
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661729
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661681
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661696
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661743
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661742
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661710
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661707
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661725
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661726
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661739
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661718
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661733
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661717
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661734
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661738
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661695
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661689
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661711
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661694
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661701
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661712
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661714
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661679
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661721
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661716
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661722
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661736
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661731
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661720
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661730
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661732
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661719
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661683
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661686
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661715
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661735
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661688
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661708
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661713
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661728
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661737
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661723
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661703

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062675

Dove heidelucifer
Eikenmos
Gerimpeld gaffeltandmos
Gevorkt heidestaartje
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon schorsmos
Grofgebogen schildmos
Groot dooiermos
Kleine geelkorst
Kopjesbekermos
Kronkelheidestaartje
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Stoeprandvingermos
Vals dooiermos

Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Dicranum polysetum
Cladonia furcata
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes
Hypotrachyna afrorevoluta
Xanthoria parietina
Candelariella aurella
Cladonia fimbriata
Cladonia subulata
Cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Physcia caesia
Candelaria concolor

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062694
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062678
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062688
http://waarneming.nl/waarneming/view/223069944
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062707
http://waarneming.nl/waarneming/view/223069946
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062674
http://waarneming.nl/waarneming/view/223069945
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062710
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062689
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062709
http://waarneming.nl/waarneming/view/223069949

Paddenstoelen (3 soorten)
Gele aardappelbovist
Myxomyceet indet
Rossig buiskussen

Scleroderma citrinum
Myxomycota indet.
Tubifera arachnoidea

http://waarneming.nl/waarneming/view/223069947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062673
http://waarnemingen.be/waarneming/view/222661685

Allerlei beestjes (16 soorten)
Akkerdistelgalboorvlieg
Blauwvleugelsprinkhaan
Bonte valkmot
Gamma-uil
Insect onbekend (overig)
Kleine vuurvlinder
Lieveling
Moerasgrasmot
Oranje zandoogje
Strooiselmot
Stro-uiltje
Tengere pantserjuffer
Watersnuffel
Wederikmijt
Wespspin
Zuringspanner

Urophora cardui
Oedipoda caerulescens
Evergestis pallidata
Autographa gamma
Insecta indet.
Lycaena phlaeas
Timandra comae
Agriphila inquinatella
Pyronia tithonus
Endotricha flammealis
Rivula sericealis
Lestes virens
Enallagma cyathigerum
Aceria laticincta
Argiope bruennichi
Lythria cruentaria

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062696
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062695
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062685
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062677
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062683
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062702
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062676
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062679
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223062684

Leuke plaatjes van Luc en Peter

Gespleten hennepnetel

Melkeppe

Bruine snavelbies

Veenbes

Gevorkt heidestaartje

Kopjesbekermos

Gerimpeld gaffeltendmos

Gagel

Rode heidelucifer

De Tengere pantserjuffer

Blauwvleugelsprinkhaan

Bonte vlakmot

Gal van de akkerdistelgalboorvlieg

Gal van de Wederikmijt

Fotograaf gefotografeerd

Er waren ook muggen naar het
schijnt

En uiteenlopende manieren om
zich ertegen te beschermen

