SLOBKOUSNIEUWS 18 jrg 12
Bos, grasland wat nat en wat droog het was er allemaal. De Edelherten waar Luc ons waterachtig naar had gemaakt
gaven wel forfait maar enkele felgroene Boomkikketjes stalen de show.
Het werd een voor de Slobkousjes ongewoon lange maar aangename wandeling die ook een mooie lijst
waarnemingen opleverde.

Volgende week staan de patersgronden van de Achelse kluis op het programma
Op

WOENSDAG 11 mei komen we samen om 18:30 uur op de

parking aan de Achelse Kluis

Groeten van Jan

Nog even een wijziging in ons zomerprogramma 2022 in herinnering
houden:

Datum Locatie

Startplaats

Gids

18/05

op de parking juist na de
“Pont de Lanaye”
(westkant van het kanaal)

Isabelle Carette

Thier de Lanaye orchideeën

18 mei: Gezien de verre verplaatsing enerzijds en er veel te bekijken
valt anderzijds, starten we uitzonderlijk al om 13:00 uur.
We komen samen op de parking juist na de “Pont de Lanaye”
(westkant van het kanaal).
Wie gebruik wil maken van carpooling wordt verzocht vooraf een
mailtje te sturen naar slobkousjes@skynet.be

We zagen
Planten (124
soorten)
Adelaarsvaren
Akkerdistel
Amerikaanse eik
Amerikaanse vogelkers
Biezenknoppen
Bijvoet
Bittere veldkers
Bitterzoet
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Bosveldkers
Brede stekelvaren
Brem
Duinriet
Duizendblad
Egelboterbloem
Engels raaigras
Fijn schapengras
Fluitenkruid
Geknikte vossenstaart
Gelderse roos
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone hoornbloem
Gewone raket
Gewone
salomonszegel
Gewone smeerwortel
Gewone veldbies
Gewone waterbies
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gewoon speenkruid
Gewoon varkensgras
Glanshaver
Grasmuur
Grote brandnetel
Grote kattenstaart
Grote vossenstaart
Grote waterweegbree
Grote wederik
Grote weegbree
Hazelaar
Hazenzegge
Heermoes
Hennegras
Hennepnetel spec.
Hondsdraf
Hop
Hopklaver
Hulst
IJle dravik
IJle zegge
Jakobskruiskruid
Japanse lork
Kale jonker
Kamille spec.
Kantig hertshooi
Kleefkruid
Kleine klaver

Pteridium aquilinum
Cirsium arvense
Quercus rubra
Prunus serotina
Juncus conglomeratus
Artemisia vulgaris
Cardamine amara
Solanum dulcamara
Avenella flexuosa
Tanacetum vulgare
Cardamine flexuosa
Dryopteris dilatata
Cytisus scoparius
Calamagrostis epigejos
Achillea millefolium
Ranunculus flammula
Lolium perenne
Festuca filiformis
Anthriscus sylvestris
Alopecurus geniculatus
Viburnum opulus
Iris pseudacorus
Holcus lanatus
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
Cerastium fontanum
Sisymbrium officinale

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350905
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350942
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351011
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350932
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351014
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350893
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350954
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350884
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350935
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350980
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350894
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350910
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350916
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350927
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351017
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350901
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351028
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350915
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350919
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350924
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350940
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350896
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350934
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350880

Polygonatum multiflorum
Symphytum officinale
Luzula campestris
Eleocharis palustris
Hypochaeris radicata
Anthoxanthum odoratum
Ficaria verna
Polygonum aviculare
Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea
Urtica dioica
Lythrum salicaria
Alopecurus pratensis
Alisma plantago-aquatica
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Corylus avellana
Carex leporina
Equisetum arvense
Calamagrostis canescens
Galeopsis spec.
Glechoma hederacea
Humulus lupulus
Medicago lupulina
Ilex aquifolium
Anisantha sterilis
Carex remota
Jacobaea vulgaris
Larix kaempferi
Cirsium palustre
Matricaria spec.
Hypericum maculatum
Galium aparine
Trifolium dubium

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350902
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350938
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350923
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350949
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350986
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350965
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351025
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351020
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351006
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350931
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351019
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350911
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351012
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350926
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350918
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351018
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350994
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350958
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351023
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351001
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350988
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350920
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350956
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350999
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351021
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350953

Kleine ooievaarsbek
Kleine varkenskers
Kleine veldkers
Klimopereprijs
Kluwenhoornbloem
Knoopkruid
Knopig helmkruid
Koninginnekruid
Kropaar
Kruipende boterbloem
Look-zonder-look
Madeliefje
Melganzenvoet
Moerasdroogbloem
Moerasmuur
Moeraszegge
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Peen
Pijpenstrootje
Pilzegge
Pinksterbloem
Pitrus
Ratelpopulier
Ridderzuring
Riet
Robertskruid
Rolklaver spec.
Rood zwenkgras
Scherpe boterbloem
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Smalle wikke
Speerdistel
Sterrenkroos spec.
Stijve zegge
Straatgras
Tamme kastanje
Teunisbloem spec.
Tijmereprijs
Veldereprijs
Veldrus
Vertakte leeuwentand
Vijfvingerkruid
Vlasbekje
Vogelkers
Vogelmuur
Watermuur
Waterzuring
Weymouthden
Wilde kamperfoelie
Wilde lijsterbes
Wilg spec.
Witte dovenetel
Zachte berk
Zachte dravik
Zegge spec.
Zoete kers
Zomereik
Zompvergeet-mij-nietje
Zwart tandzaad
Zwarte braam
Zwarte els

Geranium pusillum
Lepidium didymum
Cardamine hirsuta
Veronica hederifolia
Cerastium glomeratum
Centaurea jacea
Scrophularia nodosa
Eupatorium cannabinum
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Alliaria petiolata
Bellis perennis
Chenopodium album
Gnaphalium uliginosum
Stellaria alsine
Carex acutiformis
Taraxacum officinale s.l. (incl.
all sec.)
Lamium purpureum
Daucus carota
Molinia caerulea
Carex pilulifera
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Populus tremula
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Geranium robertianum
Lotus spec.
Festuca rubra
Ranunculus acris
Dryopteris carthusiana
Plantago lanceolata
Vicia sativa subsp. nigra
Cirsium vulgare
Callitriche spec.
Carex elata
Poa annua
Castanea sativa
Oenothera spec.
Veronica serpyllifolia
Veronica arvensis
Juncus acutiflorus
Scorzoneroides autumnalis
Potentilla reptans
Linaria vulgaris
Prunus padus
Stellaria media
Stellaria aquatica
Rumex hydrolapathum
Pinus strobus
Lonicera periclymenum
Sorbus aucuparia
Salix spec.
Lamium album
Betula pubescens
Bromus hordeaceus
Carex spec.
Prunus avium
Quercus robur
Myosotis laxa
Bidens frondosa
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350908
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350963
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350967
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350962
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350881
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350937
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351007
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351026
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350889
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351004
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350952
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350929
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350890
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351029
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350981
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351003
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350990
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350939
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350987
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350906
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351027
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350982
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351022
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350917
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350945
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350882
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351005
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350941
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350888
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350925
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351016
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350992
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350887
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350961
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351002
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350933
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350913
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350898
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350993
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350912
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351024
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350899
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350886
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350996
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350985
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350989
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351013
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351000
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350955
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240377323
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350976
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350984
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350928
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350921
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351015
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350979

Allerlei dieren (24
soorten)
Biesbladroller
onbekend
Blauwe Reiger
Bonte Vliegenvanger
Boomkikker
Duitse schorpioenvlieg
Fazant
Fitis
Geel beertje
Geelgors
Grasmus
Grote Bonte Specht
Houtsnip
Huismus
Kievit
Koekoek
Merel
Rietgors
Roodborst
Sprinkhaanzanger
Tjiftjaf
Vink
Wulp
Zanglijster
Zwartkop

Bactra spec.
Ardea cinerea
Ficedula hypoleuca
Hyla arborea
Panorpa germanica
Phasianus colchicus
Phylloscopus trochilus
Eilema sororcula
Emberiza citrinella
Curruca communis
Dendrocopos major
Scolopax rusticola
Passer domesticus
Vanellus vanellus
Cuculus canorus
Turdus merula
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Locustella naevia
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs
Numenius arquata
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609044
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609039
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351008
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351778
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609062
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350944
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350936
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609038
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350997
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350895
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350883
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350885
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350998
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350957
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350943
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350975
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350904
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351009
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350903
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350995
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240351010
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350959
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350892
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240350983

Blauwe veenkorst
Gestippeld schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon
purperschaaltje
Gewoon schildmos
Grauw rijpmos
Groot dooiermos
Grove geelkorst
Heksenvingermos
Houtschotelkorst
Kapjesvingermos
Kauwgommos
Klein boomzonnetje
Klein dooiermos
Kleine schotelkorst
Poedergeelkorst
Rond schaduwmos
Vals dooiermos
Valse knoopjeskorst
Verdwaald
meniezwammetje
Vliegenstrontjesmos
Witte schotelkorst

Trapeliopsis flexuosa
Punctelia subrudecta
Lepraria incana

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609048
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609063
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609072

Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Physconia grisea
Xanthoria parietina
Candelariella vitellina
Physcia tenella
Lecanora saligna
Physcia adscendens
Diploicia canescens
Athallia cerinella
Polycauliona polycarpa
Lecanora hagenii
Candelariella reflexa
Phaeophyscia orbicularis
Candelaria concolor
Coenogonium pineti

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609071
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609065
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609061
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609070
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609053
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609066
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609051
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609067
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609054
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609046
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609043
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609045
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609055
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609058
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609068
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609057

Paranectria oropensis
Amandinea punctata
Lecanora chlarotera
Lichenodiplis lecanorae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609060
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609049
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609069
http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609047

Paddenstoel onbekend

Fungi indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/240609052

Lichenen (23
soorten)

Paddenstoel

De leuke plaatjes van Luc, Peter en Isabelle
De foto’s van Jean Claude zijn te bewonderen via volgende link:
https://www.smugmug.com/app/organize/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022

Eerst dachten we dat Marleen haar huisdier had meegebracht maar blijkbaar heeft ze
gewoon een arendsblik voor Boomkikkers.

Hier heb je hem dan in groot formaat

Gewone
salomonszegel

Kleine
waterkers

Stijve zegge

Gewone waterbies

Klein geaderd witje

Dwerghuismoeder

Wel niet echt een Sneeuwitje!

Houtschotelkorst

Verdwaald meniezwammetje. Niet ongerust zijn Peter bracht het veilig terug thuis.

Van speurneus gesproken!
Peter stuurde me deze foto’s van een vondst van Nicole:

Op dit takje zag Nicole een mooi licheentje het Klein boomzonnetje.
Gelukkig kon Peter al zijn macrotechniek uit de kast halen om het ook voor ons zichtbaar te
maken

Het schijfje is namelijk maar 0.2 à 0.3 mm groot! Ja u leest het goed.

