SLOBKOUSNIEUWS 19 jrg11
Volgens Luc zijn de Slobkousjes weer een record rijker!
Dit moet in de geschiedenis van de slobkousen de waarneming zijn met de langste naam
aaneengeschreven: “pinksterbloemlangsprietmot”
Groeten Luc

Dat record hebben we te danken aan deze waarneming van Peter:
Beste,
Het was gisteren weer plezant.
Ben mijn foto’s aan het bewerken en deze wilde ik toch effe snel delen: De pinksterbloemlangsprietmot op een
pinksterbloem (wie had het kunnen denken …)
De langsprietmotten zijn vlinders meer bepaald microvlinders.
De mannetjes herken je goed door hun hele lange
voelsprieten.
Gr Peter

Misschien had je deze foto’s al gezien op
Internetgazet maar Tineke leverde het bewijs
dat het een waarneming was bij de
Slobkouswandeling van 12 05.
Tineke legde namelijk “the making off” vast

Maar we hebben natuurlijk meer gezien dan
pinksterbloemlangsprietmotten!
Maar dat ontdekken jullie verder in deze
nieuwsbrief

Groeten van Jan
Nu we met 25 op pad mogen is het haalbaar om
ons zomerprogramma op te starten met
wandelingen op woensdag avond. Maar het koude
voorjaar en de bloeiachterstand die daarvan het
gevolg is speelt ons ook parten. We hebben
daarom het voorziene programma nog maar eens
moeten aanpassen en stellen de jacht op de
orchideeën uit tot juni.

Volgende dinsdag struinen we langs de kanaaloevers in Lommel”
Daarom volgende woensdag 19 mei om 18:30 uur afspraak bij de
“Lossing”

We houden ons uiteraard aan de Corona regels:
•

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

•

Iedereen gebruikt zijn eigen materiaal

Vooraf aan te melden
via mail naar:
slobkousjes@skynet.be

als je woensdag 19 05
wil deelnemen

We zagen:
Planten (84 soorten):
Akkerdistel
Amerikaanse vogelkers
Blaaszegge
Boerenwormkruid
Echte valeriaan
Egelboterbloem
Engels raaigras
Geknikte vossenstaart
Gele lis
Gestreepte witbol
Gewone engelwortel
Gewone hoornbloem
Gewone smeerwortel
Gewone veldbies
Gewone vlier
Gewone waterbies
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gewoon varkensgras
Glanshaver
Grasmuur
Grote brandnetel
Grote kattenstaart
Grote vossenstaart
Grote waterweegbree
Grote wederik
Grote weegbree
Hazenzegge
Hennegras
Hennepnetel spec.
Herderstasje
Hop
IJle dravik
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Kantig hertshooi
Kleefkruid
Kleine veldkers
Kluwenhoornbloem
Kropaar
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Kweek
Lidrus
Look-zonder-look
Madeliefje
Moerasspirea
Moeraszegge
Paardenbloem
Paarse dovenetel
Pinksterbloem
Pitrus
Ratelpopulier
Riet
Rietgras
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruige zegge
Ruw beemdgras
Ruwe berk
Scherpe boterbloem
Scherpe zegge
Schijfkamille
Smalle weegbree

Cirsium arvense
Prunus serotina
Carex vesicaria
Tanacetum vulgare
Valeriana officinalis
Ranunculus flammula
Lolium perenne
Alopecurus geniculatus
Iris pseudacorus
Holcus lanatus
Angelica sylvestris
Cerastium fontanum
Symphytum officinale
Luzula campestris
Sambucus nigra
Eleocharis palustris
Hypochaeris radicata
Anthoxanthum odoratum
Polygonum aviculare
Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea
Urtica dioica
Lythrum salicaria
Alopecurus pratensis
Alisma plantago-aquatica
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Carex leporina
Calamagrostis canescens
Galeopsis spec.
Capsella bursa-pastoris
Humulus lupulus
Anisantha sterilis
Jacobaea vulgaris
Cirsium palustre
Hypericum maculatum
Galium aparine
Cardamine hirsuta
Cerastium glomeratum
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Rumex crispus
Elymus repens
Equisetum palustre
Alliaria petiolata
Bellis perennis
Filipendula ulmaria
Carex acutiformis
Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)
Lamium purpureum
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Populus tremula
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Trifolium pratense
Festuca rubra
Carex hirta
Poa trivialis
Betula pendula
Ranunculus acris
Carex acuta
Matricaria discoidea
Plantago lanceolata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599861
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599786
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599781
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599832
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599783
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599782
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599860
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599815
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599793
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599798
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599817
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599801
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599776
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599780
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599839
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599808
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599838
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599825
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599777
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599851
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599833
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599867
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599792
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599843
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599790
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599806
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599862
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599807
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599821
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599855
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599784
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599866
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599836
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599813
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599797
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599841
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599835
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599852
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599848
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599837
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599794
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599846
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599796
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599779
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599805
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599795
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599819
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599865
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599864
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599816
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599831
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599834
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599840
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599822
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599858
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599800
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599799
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599845
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599788
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599772
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599775
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599853
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599857

Smalle wikke
Sporkehout
Straatgras
Tijmereprijs
Veelstengelige waterbies
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Veldrus
Veldzuring
Vogelkers
Vogelmuur
Watermunt
Wilde lijsterbes
Witte klaver
Wolfspoot
Zandraket
Zevenblad
Zoete kers
Zomereik
Zwarte braam

Vicia sativa subsp. nigra
Frangula alnus
Poa annua
Veronica serpyllifolia
Eleocharis multicaulis
Poa pratensis
Veronica arvensis
Juncus acutiflorus
Rumex acetosa
Prunus padus
Stellaria media
Mentha aquatica
Sorbus aucuparia
Trifolium repens
Lycopus europaeus
Arabidopsis thaliana
Aegopodium podagraria
Prunus avium
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599820
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599787
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599863
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599818
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599809
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599785
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599827
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599812
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599830
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599829
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599856
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599791
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599771
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599826
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599810
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599802
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599850
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599774
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599823
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213599842

Mossen en korstmossen (23 soorten):
Amoebekorst
Arthonia radiata
Bosschildmos
Flavoparmelia caperata
Eikenmos
Evernia prunastri
Gestippeld schildmos
Punctelia subrudecta
Gewone citroenkorst
Flavoplaca citrina
Gewoon purperschaaltje
Lecidella elaeochroma
Gewoon schildmos
Parmelia sulcata
Grauw rijpmos
Physconia grisea
Groot dooiermos
Xanthoria parietina
Groot schildmos
Parmotrema perlatum
Grove geelkorst
Candelariella vitellina
Heksenvingermos
Physcia tenella
Kapjesvingermos
Physcia adscendens
Kauwgommos
Diploicia canescens
Kroezig dooiermos
Polycauliona candelaria
Lichtvlekje
Phlyctis argena
Melig takmos
Ramalina farinacea
Melige schotelkorst
Lecanora carpinea
Muurschotelkorst
Lecanora muralis
Vals dooiermos
Candelaria concolor
Verstopschildmos
Melanelixia subaurifera
Vliegenstrontjesmos
Amandinea punctata
Witte schotelkorst
Lecanora chlarotera
Marchandiobasidium aurantiacum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888957
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888955
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888992
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888954
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888949
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888959
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888975
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888946
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888986
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888983
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888985
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888987
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888953
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888965
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888944
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888945

Paddenstoelen:
Eikenschorsschijfje

http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888964

Diatrypella quercina

Allerlei beestjes (8 soorten):
Kleine Karekiet
Acrocephalus scirpaceus
Geelgors
Emberiza citrinella
Zwartkop
Sylvia atricapilla
Rouwvlieg
Bibio marci
Vliesvleugelige onbekend
Hymenoptera indet.
Slak onbekend
Gastropoda indet.
Biesbladroller onbekend
Bactra spec.
Pinksterbloemlangsprietmot Cauchas rufimitrella
Grauwe schildwants
Rhaphigaster nebulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888943
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/213888981

Leuke plaatjes van Luc, Isabelle, Tineke en Peter:

Moeraszegge

Scherpe zegge

Hazenzegge

Blaaszegge

Tijmereprijs

Kauwgommos

Kroezig dooiermos

Witte schotelkorst

grauwe schildwants

Naaktslak bij het avondmaal

De vermenigvuldiging van de Slobkousen

