SLOBKOUSNIEUWS 33 jrg11
Terwijl de redactie zich al struinend langs de kalkhellingen van Nederlands Zuid Limburg, tussen Beemdkroon en
Wilde marjolein, aan het bezinnen was, trokken de Slobkousjes naar de Kleinmolen in Eksel.
De oogst was groot aan de bijgevoegde lijst te zien.
Van Luc kreeg ik volgend verslagje:
Jan

Met Henrie Leynen als gids en actief beheerder van het gebied 'de kleinmolen' van Natuurpunt togen we op
pad. Samen met de watermolen een mooi pittoresk gebied in de dommelvallei met een rijke natuur. Na de
beheerswerken die er uitgevoerd zijn begint de plantengroei in zijn plooi te vallen. De zwammen beginnen
ook te komen en als dat in verhouding staat tot de regen die deze zomer is gevallen gaan we deze herfst
lange lijstjes kunnen scoren. In tegenstelling tot vorige week weinig muggen en zijn we door kunnen blijven
gaan tot donker.

Groeten Luc

Groeten van Jan

Volgende woensdag 25 augustus zijn we weer aan de laatste wandeling van ons zomerseizoen.
Om het 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.
We starten om 18:30 aan het Kruispunt Groenstraat Winnerstraat (net voorbij de brug over de N74
richting “De Winner”).

We zagen:
Planten (83 soorten)
Adderwortel
Adelaarsvaren
Amerikaanse vogelkers
Beklierde basterdwederik
Bosbies
Brem
Canadese fijnstraal
Dalkruid
Drijvend fonteinkruid
Duizendblad
Engels raaigras
Europese hanenpoot
Fioringras
Gelderse roos
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone brunel
Gewone ereprijs
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone vlier
Gewoon biggenkruid
Gewoon struisgras
Gewoon varkensgras
Gladde witbol
Grasmuur
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote kaardenbol
Grote kattenstaart
Grote waterweegbree
Grote wederik
Hazelaar
Hondsdraf
Hop
Hulst
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Kantig hertshooi
Klimop
Knopig helmkruid
Kropaar
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Moerasandoorn
Moerashyacint
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Paardenbloem
Pijlkruid
Pijpenstrootje
Pitrus
Reuzenbalsemien
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruwe smele
Scherpe boterbloem
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree

Persicaria bistorta
Pteridium aquilinum
Prunus serotina
Epilobium ciliatum
Scirpus sylvaticus
Cytisus scoparius
Erigeron canadensis
Maianthemum bifolium
Potamogeton natans
Achillea millefolium
Lolium perenne
Echinochloa crus-galli
Agrostis stolonifera
Viburnum opulus
Iris pseudacorus
Holcus lanatus
Prunella vulgaris
Veronica chamaedrys
Galeopsis tetrahit
Cerastium fontanum
Sambucus nigra
Hypochaeris radicata
Agrostis capillaris
Polygonum aviculare
Holcus mollis
Stellaria graminea
Urtica dioica
Sparganium erectum
Dipsacus fullonum
Lythrum salicaria
Alisma plantago-aquatica
Lysimachia vulgaris
Corylus avellana
Glechoma hederacea
Humulus lupulus
Ilex aquifolium
Jacobaea vulgaris
Cirsium palustre
Hypericum maculatum
Hedera helix
Scrophularia nodosa
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Rumex crispus
Stachys palustris
Pontederia cordata
Lotus pedunculatus
Filipendula ulmaria
Myosotis scorpioides
Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)
Sagittaria sagittifolia
Molinia caerulea
Juncus effusus
Impatiens glandulifera
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Trifolium pratense
Festuca rubra
Deschampsia cespitosa
Ranunculus acris
Dryopteris carthusiana
Plantago lanceolata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375405
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375451
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375425
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375390
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375353
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375368
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375381
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375429
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375366
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375365
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375360
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375415
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375362
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375388
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375402
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375411
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375384
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375398
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375452
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375379
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375423
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375383
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375387
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375386
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375355
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375376
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375449
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375420
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375370
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375421
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375418
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375435
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375406
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375413
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375441
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375419
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375380
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375372
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375445
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375391
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375440
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375412
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375373
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375375
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375349
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375385
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375400
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375352
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375408
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375350
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375439
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375417
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375369
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375399
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375356
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375409
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375378
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375422
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375416
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375404
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375401
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375397

Speerdistel
Sporkehout
Straatgras
Uitstaande melde
Veldrus
Veldzuring
Vingerhoedskruid
Vogelmuur
Waterpeper
Waterzuring
Wilde bertram
Wilde kamperfoelie
Wilde lijsterbes
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte berk
Zevenblad
Zomereik
Zwarte braam
Zwarte els

Cirsium vulgare
Frangula alnus
Poa annua
Atriplex patula
Juncus acutiflorus
Rumex acetosa
Digitalis purpurea
Stellaria media
Persicaria hydropiper
Rumex hydrolapathum
Achillea ptarmica
Lonicera periclymenum
Sorbus aucuparia
Trifolium repens
Lycopus europaeus
Betula pubescens
Aegopodium podagraria
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375363
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375414
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375367
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375392
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375382
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375395
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375371
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375361
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375389
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375351
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375374
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375436
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375447
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375403
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375377
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375437
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375443
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375444
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375448
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375433

Mossen en korstmossen (25 soorten)
Bosschildmos
Flavoparmelia caperata
Eikenmos
Evernia prunastri
Fijn bekermos
Cladonia chlorophaea
Gestippeld schildmos
Punctelia subrudecta
Gewone poederkorst
Lepraria incana
Gewoon purperschaaltje
Lecidella elaeochroma
Gewoon schildmos
Parmelia sulcata
Grofgebogen schildmos
Hypotrachyna afrorevoluta
Groot dooiermos
Xanthoria parietina
Heksenvingermos
Physcia tenella
Houtschotelkorst
Lecanora saligna
Kopjesbekermos
Cladonia fimbriata
Korstmos onbekend
Lichen indet.
Lichte veenkorst
Trapeliopsis granulosa
Lichtvlekje
Phlyctis argena
Melig takmos
Ramalina farinacea
Melige schotelkorst
Lecanora carpinea
Muurschotelkorst
Lecanora muralis
Poedergeelkorst
Candelariella reflexa
Rode heidelucifer
Cladonia floerkeana
Roestbruin schorssteeltje
Chaenotheca ferruginea
Rond dambordje
Circinaria contorta
Vals dooiermos
Candelaria concolor
Witstippelschildmos
Punctelia borreri
Witte schotelkorst
Lecanora chlarotera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626669
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626662
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626666
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626672
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626668
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626681
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626680
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626661
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626678
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626684
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626664
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626667
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626670
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626677
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626688
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626658
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626675
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626676
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626673
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626663
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626671

Paddenstoelen (18 soorten)
Dikrandtonderzwam
Doolhofzwam
Echte tonderzwam
Fluweelboleet onbekend
Gele aardappelbovist
Gele knolamaniet
Gele korstzwam
Gewone oesterzwam
Gewoon eikenbladzwammetje
Kurkstrookzwam
Mycena onbekend
Paddenstoel onbekend 1
Paddenstoel onbekend 2
Paddenstoel onbekend 3
Panteramaniet
Platte tonderzwam
Roodbruine slanke amaniet
Russula

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626701
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375432
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375347
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375357
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375354
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375438
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375426
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375424
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375428
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626707
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626660
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626708
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375359
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375394
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375431
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223375358

Ganoderma adspersum
Daedalea quercina
Fomes fomentarius
Xerocomus spec.
Scleroderma citrinum
Amanita citrina
Stereum hirsutum
Pleurotus ostreatus
Gymnopus dryophilus
Antrodia serialis
Mycena spec.
Fungi indet. 1
Fungi indet. 2
Fungi indet. 3
Amanita pantherina
Ganoderma lipsiense
Amanita fulva
Russula spec.

Allerlei beestjes (14 soorten)
Biesbladroller onbekend
Bruine snuituil
Elzenhaantje
Gewone ereprijsgalmug
Gewone slobkousbij
Grauwe schildwants
Hondsdrafbeursjesgalmug
Hooibeestje
Hoornzakdrager
Moerassprinkhaan
Schorskoloniespin
Wespspin
Witstipgrasuil

Bactra spec.
Hypena proboscidalis
Agelastica alni
Jaapiella veronicae
Macropis europaea
Rhaphigaster nebulosa
Rondaniola bursaria
Coenonympha pamphilus
Luffia ferchaultella
Stethophyma grossum
Drapetisca socialis
Argiope bruennichi
Mythimna albipuncta
Monostegia abdominalis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626699
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626656
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626674
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626659
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626686
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626703
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626706
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626694
http://waarnemingen.be/waarneming/view/223626655

Leuke plaatjes van Luc en Peter

Fioringras

Grote kaardebol

Moerasandoorn

Uitstaande melde

Platte tonderzwam

Oesterzwam

De Roodbruine slanke amaniet

Doolhofzwam

De Grote wederik

En zijn bewoonster vrouwtje
Slobkousbij

Gallen van de Hondsdrafbeursjesgalmug

Gal van de Gewone ereprijsgalmug

Moerassprinkhaan

Monostegia abdominalis

De Schorskoloniespin

Tijgerspin met avondeten

Sommige Slobkousjes hebben de gave om iedereen te kunnen leren wat Korstmossen zijn

Ja die ezels van de Kleinmolen. Hij was zijn boek kaarten vergeten

