SLOBKOUSNIEUWS 29 jrg7
De wandeling naar het Munsterbos had veel van de processie van Echternacht! Twee voorwaarts en een
achterwaarts.
Net voor het vertrekuur zag de voorspelling op de buienradar er gewoon verschrikkelijk uit. Tussen acht en tien niets
dan rode vlekken voor onweer en hevige buien. Bij wat rondbellen naar de meest bekende deelnemers bleek al snel
dat een groot aantal het niet zagen zitten om dan zover te rijden. Dan maar de gids opgebeld om alles af te zeggen.
Intussen bleek wel dat Annemie en Guido al onderweg waren. Die werden opgespoord en aangemaand om maar
rechtsomkeer te maken.
Toen al het getelefoneer voorbij was zag de buienradar er plots heel anders uit en was er geen spoor van regen meer
te bekennen! Dan maar nieuwe afspraak met de gids en iedereen terug op pad gezet om tegen 19:30 ter plaatse te
zijn.
We werden er vriendelijk ontvangen door onze gids Ward. Aan de hand van de kaart werden we eerst wegwijs
gemaakt over het gebied. In Munsterbos raakt de Kempen in het noorden aan Haspengouw in het zuiden. Van Noord
naar zuid doorloop je dus uiteenlopende biotopen. Deze keer hielden we het bij weilandjes en bosranden aan de
zuidzijde.
Het feit dat er enkele weken terug gemaaid was maakte het inventariseren een beetje moeilijker maar uiteindelijk
kwamen we toch uit op 79 soorten.
Misschien een idee voor een volgende keer om eens van Noord naar zuid door de verschillende zones heen te
wandelen om zo een beter beeld te krijgen van de overgangen.

Volgende woensdag 26 juli blijven we in de eigen regio. We bezoeken er onder
leiding van Nicole een weilandje van werkgroep ISIS en het terrein van de
inmiddels gestopte zandwinning naast de luchtmachtbasis van kleine Brogel.
We beginnen de wandeling van op de spotterscorner op het einde van de
startbaan van de basis langs de Kiezel Kleine Brogel tegenover de
Gijzenstraat.
Groeten van Jan

WE ZAGEN deze plantjes:
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

Cirsium arvense
Mentha arvensis

Akkerdistel
Akkermunt

Asteraceae
Lamiaceae

Crataegus x media (C. laevigata x monogyna)
Scutellaria galericulata

Bastaardmeidoorn
Blauw glidkruid

ROSACEAE
Lamiaceae

Tanacetum vulgare
Scirpus sylvaticus

Boerenwormkruid
Bosbies

Asteraceae
CYPERACEAE

Silene dioica
Matricaria chamomilla

Dagkoekoeksbloem
Echte kamille

CARYOPHYLLACEAE
Asteraceae

Silene flos-cuculi
Valeriana officinalis

Echte koekoeksbloem
Echte valeriaan

CARYOPHYLLACEAE
CAPRIFOLIACEAE

Ranunculus flammula
Lolium perenne

Egelboterbloem
Engels raaigras

RANUNCULACEAE
Poaceae

Geum urbanum
Sonchus asper

Geel nagelkruid
Gekroesde melkdistel

ROSACEAE
Asteraceae

Holcus lanatus
Heracleum sphondylium

Gestreepte witbol
Gewone berenklauw

Poaceae
Apiaceae

Prunella vulgaris
Angelica sylvestris

Gewone brunel
Gewone engelwortel

Lamiaceae
Apiaceae

Galeopsis tetrahit
Leucanthemum vulgare

Gewone hennepnetel
Gewone margriet

Lamiaceae
Asteraceae

Prunus padus
Polygonum aviculare

Gewone vogelkers
Gewoon varkensgras

ROSACEAE
POLYGONACEAE

Arrhenatherum elatius
Stellaria graminea

Glanshaver
Grasmuur

Poaceae
CARYOPHYLLACEAE

Circaea lutetiana
Urtica dioica

Groot heksenkruid
Grote brandnetel

ONAGRACEAE
URTICACEAE

Lythrum salicaria
Lysimachia vulgaris

Grote kattenstaart
Grote wederik

LYTHRACEAE
PRIMULACEAE

Plantago major subsp. major
Convolvulus sepium

Grote weegbree s.s.
Haagwinde

PLANTAGINACEAE
CONVOLVULACEAE

Corylus avellana
Pulicaria dysenterica

Hazelaar
Heelblaadjes

BETULACEAE
Asteraceae

Equisetum arvense
Glechoma hederacea

Heermoes
Hondsdraf

EQUISETACEAE
Lamiaceae

Humulus lupulus
Carex remota

Hop
IJle zegge

CANNABACEAE
CYPERACEAE

Cirsium palustre
Hypericum maculatum subsp. obtusiusculum

Kale jonker
Kantig hertshooi s.s.

Asteraceae
Hypericaceae

Phleum pratense subsp. serotinum
Rumex conglomeratus

Klein timoteegras
Kluwenzuring

Poaceae
POLYGONACEAE

Scrophularia nodosa
Eupatorium cannabinum

Knopig helmkruid
Koninginnekruid

SCROPHULARIACEAE
Asteraceae

Dactylis glomerata
Ranunculus repens

Kropaar
Kruipende boterbloem

Poaceae
RANUNCULACEAE

Rumex crispus
Elytrigia repens

Krulzuring
Kweek

POLYGONACEAE
Poaceae

Alliaria petiolata
Glyceria fluitans

Look-zonder-look
Mannagras

Brassicaceae
Poaceae

Stachys palustris
Lotus pedunculatus

Moerasandoorn
Moerasrolklaver

Lamiaceae
Fabaceae

Filipendula ulmaria
Agrostis canina

Moerasspirea
Moerasstruisgras

ROSACEAE
Poaceae

Myosotis scorpioides subsp. scorpioides

Moerasvergeet-mij-nietje s.s.

BORAGINACEAE

Carex acutiformis
Mentha spec.

Moeraszegge
Munt spec.

CYPERACEAE
Lamiaceae

Taraxacum spec.
Lysimachia nummularia

Paardenbloem spec.
Penningkruid

Asteraceae
PRIMULACEAE

Persicaria maculosa
Juncus effusus

Perzikkruid
Pitrus

POLYGONACEAE
JUNCACEAE

Rumex obtusifolius
Phragmites australis

Ridderzuring
Riet

POLYGONACEAE
Poaceae

Phalaris arundinacea
Trifolium pratense

Rietgras
Rode klaver

Poaceae
Fabaceae

Carex hirta
Galium uliginosum

Ruige zegge
Ruw walstro

CYPERACEAE
RUBIACEAE

Ranunculus acris
Plantago lanceolata

Scherpe boterbloem
Smalle weegbree

RANUNCULACEAE
PLANTAGINACEAE

Phleum pratense subsp. pratense
Lathyrus pratensis

Timoteegras s.s.
Veldlathyrus

Poaceae
Fabaceae

Epilobium parviflorum
Vicia cracca

Viltige basterdwederik
Vogelwikke

ONAGRACEAE
Fabaceae

Mentha aquatica
Persicaria hydropiper

Watermunt
Waterpeper

Lamiaceae
POLYGONACEAE

Achillea ptarmica
Sorbus aucuparia

Wilde bertram
Wilde lijsterbes

Asteraceae
ROSACEAE

Salix spec.
Trifolium repens

Wilg spec.
Witte klaver

SALICACEAE
Fabaceae

Potentilla anserina
Quercus robur

Zilverschoon
Zomereik

ROSACEAE
FAGACEAE

LEUKE PLAATJES

Ge moet er soms wat voor over hebben om met de Slobkousjes op pad te gaan!

Maar je bent altijd in goed gezelschap

Ernstige studie bezig sssst!

Dit is het werk van de distelgalboorvlieg

Dit is akkermunt want….

De driehoekige tanden van de kelkblaadjes zijn breder dan hoog

Groot heksenkruid was voor velen onder ons onbekend gelukkig hadden we Nicole bij

Dit is moerasandoorn

Klein timoteegras met knolletjes onderaan.

Tongetje van de moeraszegge

