SLOBKOUSNIEUWS 22 jrg11

De Slobkousjes waren in een supervorm deze keer. Er werden niet enkel 192 soorten
waargenomen maar toen we terug bij de auto’s kwamen hadden we niet minder dan 7,80
km op de teller staan! Een ongewone afstand voor onze plantenwerkgroep.
Gedaan met “Slofkousjes” te zeggen merkt Peter terecht op!
Een dikke merci aan Guido Knoops die ons toch wat mooie hoekjes in de Zig liet
ontdekken.
Een dikke merci ook aan onze fotografen want de redactie zat weer met het luxeprobleem
om te selecteren uit een overdaad aan schitterende foto’s genoeg om een paar
nieuwsbrieven te vullen. En spijtig genoeg geldt ook hier dat kiezen verliezen is.

Groeten van Jan

Voor volgende woensdag hadden we een wandeling in de omgeving van de Sint Pietersberg op
het programma staan om er de Orchideeën te gaan bewonderen. Gezien het nog niet echt
verantwoord is om met velen in een auto te gaan zitten enerzijds maar de afstand te lang om
individueel te gaan rijden anderzijds hebben we besloten deze wandeling met een jaartje uit te
stellen.

Op aangeven van Guido Theunis en onder zijn leiding bezoeken we
volgende woensdag de watering in Lozen.

Daarom op woensdag 9 juni om 18:30 uur afspraak op de parking
langs de Lozerstraat

We zagen:
Planten (130 soorten)
Adderwortel
Akkerdistel
Akkerkool
Akkervergeet-mij-nietje
Akkerviooltje
Amerikaanse eik
Bijvoet
Bitterzoet
Blaartrekkende boterbloem
Boerenwormkruid
Bosbies
Bosveldkers
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Dolle kervel
Duizendblad
Echte koekoeksbloem
Elzenzegge
Fijne kervel
Geknikte vossenstaart
Gekroesde melkdistel
Gele waterkers
Gestreepte witbol
Gewone berenklauw
Gewone engelwortel
Gewone hoornbloem
Gewone raket
Gewone reigersbek
Gewone salomonszegel
Gewone smeerwortel
Gewone vlier
Gewoon biggenkruid
Gewoon langbaardgras
Gewoon reukgras
Glad walstro
Glanshaver
Grasmuur
Greppelrus
Grote brandnetel
Grote egelskop
Grote vossenstaart
Grote wederik
Grote weegbree
Haagwinde
Hazenzegge
Heermoes
Hennegras
Hennepnetel spec.
Herderstasje
Hoenderbeet
Hondsdraf
Hop
IJle dravik
IJle zegge
Italiaans raaigras
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Klein kruiskruid
Kleine klaver
Kleine varkenskers
Klimop
Klimopereprijs
Kluwenhoornbloem

Persicaria bistorta
Cirsium arvense
Lapsana communis
Myosotis arvensis
Viola arvensis
Quercus rubra
Artemisia vulgaris
Solanum dulcamara
Ranunculus sceleratus
Tanacetum vulgare
Scirpus sylvaticus
Cardamine flexuosa
Dryopteris dilatata
Epipactis helleborine
Chaerophyllum temulum
Achillea millefolium
Silene flos-cuculi
Carex elongata
Anthriscus caucalis
Alopecurus geniculatus
Sonchus asper
Rorippa amphibia
Holcus lanatus
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
Cerastium fontanum
Sisymbrium officinale

http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790835
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790934
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790943
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790851
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790902
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790870
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790942
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790867
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790949
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790834
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790921
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790875
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790936
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790953
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790844
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790861
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790848
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790850
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790887
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790963
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790917
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790954
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790883
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790959

Erodium cicutarium subsp.
cicutarium
Polygonatum multiflorum
Symphytum officinale
Sambucus nigra
Hypochaeris radicata
Vulpia myuros
Anthoxanthum odoratum
Galium mollugo
Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea
Juncus bufonius
Urtica dioica
Sparganium erectum
Alopecurus pratensis
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Convolvulus sepium
Carex leporina
Equisetum arvense
Calamagrostis canescens
Galeopsis spec.
Capsella bursa-pastoris
Lamium amplexicaule
Glechoma hederacea
Humulus lupulus
Anisantha sterilis
Carex remota
Lolium multiflorum
Jacobaea vulgaris
Cirsium palustre
Senecio vulgaris
Trifolium dubium
Lepidium didymum
Hedera helix
Veronica hederifolia
Cerastium glomeratum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790906
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790877
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790941
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790919
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790903
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790895
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790856
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790946
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790907
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790888
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790965
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790882
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790886
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790932
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790842
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790837
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790944
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790840
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216089665
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790926
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790962
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790858
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790908
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790924
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790976
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790905
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790880
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790927
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790973

Knoopkruid
Knopig helmkruid
Kompassla
Koninginnekruid
Korenbloem
Kropaar
Kruipende boterbloem
Krulzuring
Kweek
Late guldenroede
Liesgras
Liggende vetmuur
Madeliefje
Mannagras
Margriet
Melganzenvoet
Melkeppe
Moerasspirea
Moerasvergeet-mij-nietje
Moesdistel

Centaurea jacea
Scrophularia nodosa
Lactuca serriola
Eupatorium cannabinum
Centaurea cyanus
Dactylis glomerata
Ranunculus repens
Rumex crispus
Elymus repens
Solidago gigantea
Glyceria maxima
Sagina procumbens
Bellis perennis
Glyceria fluitans
Leucanthemum vulgare
Chenopodium album
Peucedanum palustre
Filipendula ulmaria
Myosotis scorpioides
Cirsium oleraceum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790894
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790916
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790913
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790899
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790957
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790881
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790839
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790884
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790904
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790871
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216094919
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790929
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790860
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790836
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790968
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790866
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790897
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790863
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790845

Paardenbloem
Perzikkruid
Phacelia
Pinksterbloem
Pitrus
Ratelpopulier
Reukeloze kamille
Ridderzuring
Riet
Rietgras
Ringelwikke
Robertskruid
Rode klaver
Rosse vossenstaart
Ruw beemdgras
Schaduwgras
Schapenzuring
Scherpe boterbloem
Schijfkamille
Sint-Janskruid
Smalle weegbree
Snavelzegge
Stijve zegge
Stinkende gouwe
Straatgras
Tweerijige zegge
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Veldzuring
Vingerhoedskruid
Vlasbekje
Voederwikke
Vogelkers
Vogelmuur
Watermuur
Watertorkruid
Wilde lijsterbes
Winterpostelein
Witte dovenetel
Witte klaver
Wolfspoot
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zevenblad
Zomereik
Zwarte braam
Zwarte els

Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)
Persicaria maculosa
Phacelia tanacetifolia
Cardamine pratensis
Juncus effusus
Populus tremula
Tripleurospermum maritimum
Rumex obtusifolius
Phragmites australis
Phalaris arundinacea
Vicia hirsuta
Geranium robertianum
Trifolium pratense
Alopecurus aequalis
Poa trivialis
Poa nemoralis
Rumex acetosella
Ranunculus acris
Matricaria discoidea
Hypericum perforatum
Plantago lanceolata
Carex rostrata
Carex elata
Chelidonium majus
Poa annua
Carex disticha
Poa pratensis
Veronica arvensis
Rumex acetosa
Digitalis purpurea
Linaria vulgaris
Vicia sativa
Prunus padus
Stellaria media
Stellaria aquatica
Oenanthe aquatica
Sorbus aucuparia
Claytonia perfoliata
Lamium album
Trifolium repens
Lycopus europaeus
Bromus hordeaceus
Geranium molle
Aegopodium podagraria
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790889
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790855
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790923
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790874
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790853
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790873
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790964
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790862
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790890
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790933
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790892
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790868
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790940
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790901
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790956
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790849
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790928
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790931
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790833
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790859
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790893
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790841
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790910
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790838
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790896
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790846
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790930
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790958
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790869
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790872
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790865
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790857
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790975
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790911
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790955
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790854
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790938
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790898
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/215790876

Korstmossen (28 soorten)
Ammoniakschotelkorst
Bosschildmos
Bosschotelkorst
Citroenkorst onbekend
Fijn bekermos
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schorsmos
Grauw rijpmos
Groot dooiermos
Grove geelkorst
Heksenvingermos
Inktspatkorst
Kalkschotelkorst
Kerkcitroenkorst
Kleine citroenkorst
Kleine geelkorst
Korstmos onbekend
Melig takmos
Muurschotelkorst
Oranje dooiermos
Poedergeelkorst
Rond schaduwmos
Sinaasappelkorst
Steenpurperschaaltje
Stoeprandvingermos
Vals dooiermos
Vliegenstrontjesmos

Lecanora barkmaniana
Flavoparmelia caperata
Lecanora argentata
Caloplaca spec.
Cladonia chlorophaea
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Hypogymnia physodes
Physconia grisea
Xanthoria parietina
Candelariella vitellina
Physcia tenella
Arthonia spadicea
Lecanora albescens
Flavoplaca ruderum
Flavoplaca oasis
Candelariella aurella
Lichen indet.
Ramalina farinacea
Lecanora muralis
Xanthoria calcicola
Candelariella reflexa
Phaeophyscia orbicularis
Calogaya pusilla
Lecidella stigmatea
Physcia caesia
Candelaria concolor
Amandinea punctata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140351
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140407
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140338
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140376
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140357
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140369
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140405
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140378
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140339
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140375
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140354
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140364
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140391
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140382
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140371
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140370
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140380
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140368
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140389
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140379
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140408
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140366
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140381
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140383
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140386
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140353
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140374

Beestjes die we zagen en hoorden (34 soorten)

Aardhommel-groep (Europa)
Biesbladroller onbekend
Bloedcicade
Duitse schorpioenvlieg
Fazant
Geelgors
Gestreepte eikenblindwants
Gestreepte weekkever
Gierzwaluw
Grote eikelboorder
Grote groene sabelsprinkhaan
Grote wintervlinder
Hoornzakdrager
Kleine Karekiet
Koekoek
Microvlinder onbekend
Nachtegaal
Ree
Rozenbladgalwesp
Schorsmarpissa
Schuimbeestje
Sierlijke zakdrager
Sigaarzakdrager
Slak onbekend
Tjiftjaf
Torenvalk
Vink
Weidebeekjuffer
West-Europese Egel
Wielewaal
Zanglijster
Zuringrandwants
Zwartkop

Bombus
terrestris/lucorum/magnus/cryptarum
Bactra spec.
Cercopis vulnerata
Panorpa germanica
Phasianus colchicus
Emberiza citrinella
Rhabdomiris striatellus
Cantharis nigricans
Apus apus
Curculio venosus
Tettigonia viridissima
Erannis defoliaria
Luffia ferchaultella
Acrocephalus scirpaceus
Cuculus canorus
Microlepidoptera spec.
Luscinia megarhynchos
Capreolus capreolus
Diplolepis spinosissimae
Marpissa muscosa
Philaenus spumarius
Proutia betulina
Taleporia tubulosa
Gastropoda indet.
Phylloscopus collybita
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Calopteryx splendens
Erinaceus europaeus
Oriolus oriolus
Turdus philomelos
Coreus marginatus
Sylvia atricapilla
Ophion spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/216089668
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140352
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216089662
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140362
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140328
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140342
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140359
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140394
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140329
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140396
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140335
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140345
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140350
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140333
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140327
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140334
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140337
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140326
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140358
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140377
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140356
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140398
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140399
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140336
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140365
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140340
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140341
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216089666
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216089663
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140343
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140347
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140344
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140346
http://waarnemingen.be/waarneming/view/216140360

Leuke plaatjes van Luc, Isabelle en Peter

Hoenderbeet

Greppelrus

Niet alledaags deze Rosse vossenstaart

Bloedcycade

Weidebeekjuffer

Fijne kervel

Scherpe zegge

Tweerijige zegge

Adderwortel

Grove geelkorst

Oranje dooiermos

De lievelingsbeestjes van Peter

Aardhommel

Duitse schorpioenvlieg

Gestreepte eikenblindwants

Rups van de
grote
wintervlinder

Grote eikelboorder

Sierlijke zakdrager

Shuimbeestje

En er liepen ook Slobkousjes voor de lens

De gids kijkt rustig afwachtend toe

