SLOBKOUSNIEUWS 24 jrg11
Vorig jaar was het niet Corona maar de aanhoudende droogte die ons weghield van het
terrein aan de Zandstraat. Er bleef toen enkel wat hooi op voet te inventariseren.
Deze keer hadden we meer geluk. Het was wel behoorlijk warm maar alles zag nog mooi
groen.
Het was fijn te ontdekken dat onze eerdere waarnemingen ter plekke via een QR code op
het Natuurpunt bord kunnen uitgelezen worden. Nieuwsgierig of we met deze zoektocht de
lijst kunnen aanvullen.

Groeten van Jan

Toen Manu Vermeulen ons vorig jaar verschillende mooie hoekjes van de
Most liet zien was het al snel duidelijk dat daar nog veel meer te
ontdekken viel en maakten we al meteen een afspraak om dit jaar terug
te gaan.
Daarom op woensdag 23 juni om 18:30 uur afspraak op de kleine
parking waar de Pelterweg en de Most in T samenkomen

We zagen:
Planten (80 soorten)
Akkerdistel
Akkerkers
Akkerviooltje
Amerikaanse vogelkers
Bermzuring
Bijvoet
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Canadese fijnstraal
Engels raaigras
Ereprijs spec.
Gekroesde melkdistel
Gele ganzenbloem
Gestreepte witbol
Gewone smeerwortel
Gewone veldbies
Gewoon biggenkruid
Gewoon langbaardgras
Gewoon reukgras
Gewoon struisgras
Gewoon timoteegras
Gewoon varkensgras
Gladde witbol
Glanshaver
Grasklokje
Grasmuur
Grote klaproos
Grote weegbree
Hazenpootje
Hazenzegge
Heermoes
Herderstasje
Hop
Hopklaver
IJle dravik
Jakobskruiskruid
Klein vogelpootje
Kluwenhoornbloem
Knoopkruid
Korenbloem
Kraailook
Krulzuring
Kweek
Lange ereprijs
Margriet
Melganzenvoet
Moerasrolklaver
Muizenoor
Paardenbloem
Peen
Reukeloze kamille
Ridderzuring
Rietzwenkgras
Ringelwikke
Rode klaver
Rood zwenkgras
Schapenzuring
Scherpe boterbloem
Schijfkamille
Sint-Janskruid
Smalle weegbree
Smalle wikke
Speerdistel
Struikhei

Cirsium arvense
Rorippa sylvestris
Viola arvensis
Prunus serotina
Rumex x pratensis (R. crispus x obtusifolius)
Artemisia vulgaris
Avenella flexuosa
Tanacetum vulgare
Erigeron canadensis
Lolium perenne
Veronica spec.
Sonchus asper
Glebionis segetum
Holcus lanatus
Symphytum officinale
Luzula campestris
Hypochaeris radicata
Vulpia myuros
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Phleum pratense
Polygonum aviculare
Holcus mollis
Arrhenatherum elatius
Campanula rotundifolia
Stellaria graminea
Papaver rhoeas
Plantago major
Trifolium arvense
Carex leporina
Equisetum arvense
Capsella bursa-pastoris
Humulus lupulus
Medicago lupulina
Anisantha sterilis
Jacobaea vulgaris
Ornithopus perpusillus
Cerastium glomeratum
Centaurea jacea
Centaurea cyanus
Allium vineale
Rumex crispus
Elymus repens
Veronica longifolia
Leucanthemum vulgare
Chenopodium album
Lotus pedunculatus
Pilosella officinarum
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)
Daucus carota
Tripleurospermum maritimum
Rumex obtusifolius
Schedonorus arundinaceus
Vicia hirsuta
Trifolium pratense
Festuca rubra
Rumex acetosella
Ranunculus acris
Matricaria discoidea
Hypericum perforatum
Plantago lanceolata
Vicia sativa subsp. nigra
Cirsium vulgare
Calluna vulgaris

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320688
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320684
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320718
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320695
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320701
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320713
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320757
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320734
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320760
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320736
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320744
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320686
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320715
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320724
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320759
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320709
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320741
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320748
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320758
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320752
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320751
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320733
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320721
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320743
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320730
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320678
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320754
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320756
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320727
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320689
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320712
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320735
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320763
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320732
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320699
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320753
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320731
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320722
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320680
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320707
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320738
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320694
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320761
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320696
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320740
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320683
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320729
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320728
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320750
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320726
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320747
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320719
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320764
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320737
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320677

Teunisbloem spec.
Veldbeemdgras
Veldereprijs
Veldzuring
Vertakte leeuwentand
Vijfvingerkruid
Vlasbekje
Vogelwikke
Vroege haver
Wilde bertram
Zachte dravik
Zachte ooievaarsbek
Zandblauwtje
Zilverhaver
Zomereik
Zwarte braam
Korstmossen (34 soorten)
Ammoniakschotelkorst
Bleke stippelkorst
Bosschildmos
Eikenmos
Gestippeld schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Groen boomschildmos
Groot dooiermos
Heksenvingermos
Kalkschotelkorst
Kapjesvingermos
Kastanjebruine schotelkorst
Klein dooiermos
Kleine citroenkorst
Kleine geelkorst
Korstmos onbekend
Melig takmos
Muurschotelkorst
Muurzonnetje
Oranje dooiermos
Poedergeelkorst
Rond schaduwmos
Rood dooiermos
Schubbige citroenkorst
Sinaasappelkorst
Steenpurperschaaltje
Vals dooiermos
Verborgen schotelkorst
Verstopschildmos
Vliegenstrontjesmos
Witte schotelkorst
Arthonia lecanorina
Diertjes (15 soorten)
Dagpauwoog
Gestreepte goudspanner
Gewone zakdrager
Grote groene
sabelsprinkhaan
Hooibeestje
Hoornzakdrager
Houtduif
Huiszebraspin
Koninginnenpage
Macronachtvlinder
onbekend
Schorsmarpissa
Sint-jacobsvlinder
Streepjesgrasmot

Oenothera spec.
Poa pratensis
Veronica arvensis
Rumex acetosa
Scorzoneroides autumnalis
Potentilla reptans
Linaria vulgaris
Vicia cracca
Aira praecox
Achillea ptarmica
Bromus hordeaceus
Geranium molle
Jasione montana
Aira caryophyllea
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320723
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320745
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320717
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320762
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320710
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320702
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320725
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320681
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320755
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320676
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320679
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320739
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320714
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217320703

Lecanora barkmaniana
Verrucaria ochrostoma
Flavoparmelia caperata
Evernia prunastri
Punctelia subrudecta
Lepraria incana
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Flavoparmelia soredians
Xanthoria parietina
Physcia tenella
Lecanora albescens
Physcia adscendens
Lecanora campestris
Polycauliona polycarpa
Flavoplaca oasis
Candelariella aurella
Lichen indet.
Ramalina farinacea
Lecanora muralis
Athallia holocarpa
Xanthoria calcicola
Candelariella reflexa
Phaeophyscia orbicularis
Rusavskia elegans
Flavoplaca arcis
Calogaya pusilla
Lecidella stigmatea
Candelaria concolor
Lecanora dispersa
Melanelixia subaurifera
Amandinea punctata
Lecanora chlarotera
Arthonia lecanorina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684262
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684248
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684234
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684271
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684273
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684272
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684243
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684270
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684267
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684279
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684280
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684256
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684255
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684244
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684276
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684245
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684253
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684266
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684265
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684257
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684250
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684281
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684278
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684249
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684260
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684241
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684252
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684259
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684277
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684258
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684274
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684275
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684228
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684254

Aglais io
Camptogramma bilineata
Psyche casta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684282
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684239
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684229

Tettigonia viridissima
Coenonympha pamphilus
Luffia ferchaultella
Columba palumbus
Salticus scenicus
Papilio machaon

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684224
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684231
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684261
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684240
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684247
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684226

Heterocera indet.
Marpissa muscosa
Tyria jacobaeae
Crambus pratella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684236
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684242
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684238
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684227

Veldsprinkhaan onbekend
Zuringspanner

Gomphocerinae spec.
Lythria cruentaria

http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684225
http://waarnemingen.be/waarneming/view/217684233

Leuke plaatjes van Luc, en Peter

Lange ereprijs

Bermzuring: een kruising van Ridderzuring en Krulzuring.
Deze zuring staat bijna altijd in de omgeving van zijn stamouders.
De bladeren zijn wat gekroesd maar niet zo sterk als bij krulzuring.
De vruchtkleppen hebben duidelijke langwerpige tanden zoals de Ridderzuring maar de vruchten zelf zijn weinig
ontwikkeld

Akkerkers

Zandblauwtje

Hopelijk heeft Peter niks kwalijks
overgehouden aan het fotograferen van
deze Processierupsen!

deze Gestreepte goudspanner en het Hooibeestje zijn minder gevaarlijk om te benaderen

Deze rups ven een Macronachtvlinder
hangt letterlijk AAN EEN ZIJDEN
DRAADJE

Klein dooiermos

Rood
dooiermos

Dit is Vliegenstrontjesmos. Geef toe heeft zijn naam niet gestolen

Er waren natuurlijk ook Slobkousjes

Even scannen met de smartphone en je weet wat er te vinden is!

