SLOBKOUSNIEUWS 34 jrg11
We konden ons zomerseizoen met een ruime groep en op een prettig terras afsluiten vorige woensdag.
Corona stak ons ook dit jaar wel regelmatig wat stokken in de wielen met programma aanpassingen tot gevolg.
Maar we kunnen wel terugblikken op een mooi resultaat met een kleine 2800 waarnemingen waarvan 10 het label
zeer zeldzaam hebben.
Opvallend ook is de evolutie naar een breed pallet aan waarnemingen met naast de plantjes, mossen en
paddenstoelen ook korstmossen insecten en andere beestjes allerhande.

De werking valt nu natuurlijk niet stil maar we schakelen over op wandelingen op dinsdagvoormiddag. De bestemming
wordt week per week vastgelegd.

Groeten van Jan
Volgende dinsdag 31 08 starten we om 9 uur op de parking van de Begijnenvijvers in

Hechtel Eksel

We zagen:
Planten (115 soorten)
Akkerdistel
Amerikaanse eik
Bijvoet
Blauwe bosbes
Bochtige smele
Boerenwormkruid
Borstelgras
Boshavikskruid
Bosveldkers
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Brem
Canadese fijnstraal
Duizendblad
Egelboterbloem
Engels raaigras
Fijnspar
Franse aardkastanje
Geel nagelkruid
Geelrode naaldaar
Gestreepte witbol
Gewone brunel
Gewone engelwortel
Gewone esdoorn
Gewone hennepnetel
Gewone hoornbloem
Gewone klit
Gewone raket
Gewone robinia
Gewone vlier
Gewoon reukgras
Gewoon struisgras
Gewoon varkensgras
Glad walstro
Gladde witbol
Glanshaver
Grasmuur
Grote brandnetel
Grote kattenstaart
Grote lisdodde
Grote wederik
Grote weegbree
Grove den
Hazelaar
Herderstasje
Hoge fijnstraal
Hondsdraf
Hulst
Jakobskruiskruid
Japanse
duizendknoop
Kale jonker
Kantig hertshooi
Klein hoefblad
Klein streepzaad
Kleine duizendknoop
Knopig helmkruid
Koninginnekruid
Kropaar
Kruipend zenegroen
Kruipende boterbloem

Cirsium arvense
Quercus rubra
Artemisia vulgaris
Vaccinium myrtillus
Avenella flexuosa
Tanacetum vulgare
Nardus stricta
Hieracium sabaudum
Cardamine flexuosa
Dryopteris dilatata
Epipactis helleborine
Cytisus scoparius
Erigeron canadensis
Achillea millefolium
Ranunculus flammula
Lolium perenne
Picea abies
Conopodium majus
Geum urbanum
Setaria pumila
Holcus lanatus
Prunella vulgaris
Angelica sylvestris
Acer pseudoplatanus
Galeopsis tetrahit
Cerastium fontanum
Arctium minus
Sisymbrium officinale
Robinia pseudoacacia
Sambucus nigra
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Polygonum aviculare
Galium mollugo
Holcus mollis
Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea
Urtica dioica
Lythrum salicaria
Typha latifolia
Lysimachia vulgaris
Plantago major
Pinus sylvestris
Corylus avellana
Capsella bursa-pastoris
Erigeron sumatrensis
Glechoma hederacea
Ilex aquifolium
Jacobaea vulgaris

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043341
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043391
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043347
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043390
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043389
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043340
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043308
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043278
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043371
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043379
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043282
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043360
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043334
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043354
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043306
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043329
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043384
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043365
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043289
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043305
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043299
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043284
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043288
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043369
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043362
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043345
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043336
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043364
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043359
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043317
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043383
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043366
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043368
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043367
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043376
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043297
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043378
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043309
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043310
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043311
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043330
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043380
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043332
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043321
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043323
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043393
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043387
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043356

Fallopia japonica
Cirsium palustre
Hypericum maculatum
Tussilago farfara
Crepis capillaris
Persicaria minor
Scrophularia nodosa
Eupatorium cannabinum
Dactylis glomerata
Ajuga reptans
Ranunculus repens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043337
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043300
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043298
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043286
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043322
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043377
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043281
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043285
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043335
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043291
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043326

Look-zonder-look
Mannetjesvaren
Margriet
Melganzenvoet
Moerasmelkdistel
Moerasmuur
Moerasrolklaver
Moerasstruisgras
Muizenoor
Muurvaren

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043292
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043339
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043296
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043331
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043294
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043370
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043303
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043301
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043353
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043346

Paardenbloem
Peen
Penningkruid
Pijpenstrootje
Pitrus
Ratelpopulier
Ridderzuring
Rietgras
Robertskruid
Rode klaver
Rood zwenkgras
Ruwe berk
Schapenzuring
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Sint-Janskruid
Smalle stekelvaren
Smalle weegbree
Smalle wikke
Speerdistel
Sporkehout
Straatgras
Tamme kastanje
Tengere rus
Valse salie
Veldrus
Veldzuring
Vijfvingerkruid
Vingerhoedskruid
Vlasbekje
Vogelmuur
Wateraardbei
Waterpeper
Wilde bertram
Wilde kamperfoelie
Wilde lijsterbes
Wilgenroosje
Witte dovenetel
Witte klaver
Zachte berk
Zachte duizendknoop
Zachte ooievaarsbek
Zomereik
Zwarte braam
Zwarte els

Alliaria petiolata
Dryopteris filix-mas
Leucanthemum vulgare
Chenopodium album
Sonchus palustris
Stellaria alsine
Lotus pedunculatus
Agrostis canina
Pilosella officinarum
Asplenium ruta-muraria
Taraxacum officinale s.l.
(incl. all sec.)
Daucus carota
Lysimachia nummularia
Molinia caerulea
Juncus effusus
Populus tremula
Rumex obtusifolius
Phalaris arundinacea
Geranium robertianum
Trifolium pratense
Festuca rubra
Betula pendula
Rumex acetosella
Hieracium umbellatum
Ranunculus acris
Hypericum perforatum
Dryopteris carthusiana
Plantago lanceolata
Vicia sativa subsp. nigra
Cirsium vulgare
Frangula alnus
Poa annua
Castanea sativa
Juncus tenuis
Teucrium scorodonia
Juncus acutiflorus
Rumex acetosa
Potentilla reptans
Digitalis purpurea
Linaria vulgaris
Stellaria media
Comarum palustre
Persicaria hydropiper
Achillea ptarmica
Lonicera periclymenum
Sorbus aucuparia
Chamaenerion angustifolium
Lamium album
Trifolium repens
Betula pubescens
Persicaria mitis
Geranium molle
Quercus robur
Rubus Sec. Rubus
Alnus glutinosa

Ammoniakschotelkorst
Bosschildmos
Bruin bekermos
Dik geleimos
Gebogen schildmos
Gewone poederkorst
Greppelblaadje

Lecanora barkmaniana
Flavoparmelia caperata
Cladonia grayi
Enchylium tenax
Hypotrachyna revoluta
Lepraria incana
Cladonia caespiticia

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263795
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263793
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263787
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263780
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263792
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263796
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263783

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043333
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043342
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043275
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043320
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043382
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043273
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043392
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043293
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043283
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043327
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043357
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043313
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043372
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043274
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043324
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043344
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043316
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043355
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043338
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263773
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043312
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043373
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043363
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043279
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043287
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043304
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043358
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043302
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043374
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043295
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043350
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263779
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043375
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043307
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043319
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043385
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043280
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043328
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043325
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043315
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263784
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043352
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043386
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043388
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043314

Mossen en korstmossen (14
soorten)

Groot schildmos
Inktspatkorst
Kalkschotelkorst
Lichtvlekje
Rafelig bekermos
Roestbruin
schorssteeltje
Sierlijk schildmos

Parmotrema perlatum
Arthonia spadicea
Lecanora albescens
Phlyctis argena
Cladonia ramulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263782
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263790
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263775
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263791
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263786

Chaenotheca ferruginea
Melanohalea elegantula

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263789
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263788

Gekraagde aardster
Roestbruine
kogelzwam
Smakelijke melkzwam
sl, incl. Peenrode,
Vaaloranje, Vaalrode
melkzwam

Geastrum triplex

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263770

Hypoxylon fragiforme
Lactarius deliciosus sl, incl.
deterrimus, quieticolor,
semisanguifluus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263785
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224043276

Vezelkop onbekend

Inocybe spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263772

Blauwooggrasmot
Variabele grasmot
Wespspin

Agriphila straminella
Agriphila tristella
Argiope bruennichi

http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263777
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263778
http://waarnemingen.be/waarneming/view/224263776

Paddenstoelen(4 soorten)

Diertjes (3 soorten)

Leuke plaatjes van Peter en Luc

Smakelijke melkzwam maar het zou
ook kunnen Peenrode, Vaaloranje,
Vaalrode melkzwam

Mooie exemplaren van de gekraagde aardster

Schermhavikskruid

Boshavikskruid

Geelrode naaldhaar

Dit Borstelgras was een beetje een
verrassing in de vochtige omgeving

Muurvaren

Dit is wat er overblijft van de zer
zeldzame Franse aardkastanje.
Gelukkig vonden we nog enkele zaadjes
om de waarneming te kunnen
bevestigen.

Greppelblaadje

Roestbruine
kogelzwam

Eicoccon van een Wespenspin

Zachte duizendknoop

