Verslag algemene wandelexcursie zaterdag 29 juni 2013.
Excursieleider: Pieter de Vlieger
Lokatie:
Millingerwaard.
Tijd:
10.00 – 12.30 uur.
Aantal deeln.: 11
Weersomstandigheden: Licht bewolkt en zon, temp. 18º.
Opmerkingen: Het karakter van de exc. was een vrije wandeling, met inbreng van alle deelnemers.
Wat op ons pad kwam was vooral de grote hoeveelheid plantensoorten in uitbundige bloei. Door de
hoge waterstand, een overblijfsel van de hoge stand van de Waal enkele weken geleden, moest de
route ingekort worden. Dat was geen probleem, omdat er veel aandacht en interesse was voor de
aanwezige planten en het op naam brengen ervan. Daarvoor werd veel tijd uitgetrokken en was de
afgelegde route niet lang.
Waarnemingen: t.a.v. de flora zie hieronder.
Waargenomen vogels: Gierzwaluw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Knobbelzwaan, Blauwe reiger, Zwarte
stern, Meerkoet, Wilde eend, Kuifeend, Zwartkop, Roodborst, Vink, Groenling, Koekoek [gehoord],
Buizerd, Tafeleend, Houtduif, Grasmus.
Wat ik vergeten ben mag door elke deelnemer toegevoegd worden.
Verslag: Pieter de Vlieger

Opsomming planten die we gezien hebben: [ lijst van Marie-Louise de Kort].
Moerasandoorn
Kaardebol
Helmkruid
Haagwinde
Vijf vingerkruid
Kleefkruid
Fijn straal
Platte kamille
St.Janskruid
Grote kamille
Moeraskruiskruid
Kruipende kamille
St.Jacobskruiskruid
Slipbladige ooievaarsbek
Bezem kruiskruid
Ridderzuring
Rivier kruiskruid
Avond koekoeksbloem
Hop klaver [eind van het blad zit een puntje]
Liggend hopklaver [eind van het blad rond]
Penningskruid
Zilverschoon [onderkant blad zilverkleurig, blad gaat dicht ter bescherming tegen uitdrogen]
Viltig jacobskruid [grijs behaard]
Boeren wormkruid
Biggenkruid [stengel zonder blad en 1 bloem, rozet op grond, harig getand blad, als je blad vouwt
doet het aan de tepels van een big denken]
Muur [ 3 stijlen en bij hoornbloem zijn er 5 stijlen]
Vogelwikke
Veld lathyrus [stengel 4 kantig]
Gele honing klaver
Watermunt
Poelruit [ met tulpenblad vorm]
Zwarte mosterdzaad
Ratelpopulier
Schiet – kat en amandel wilg
Glad walstro [herkenbaar aan rozet]
Bijvoet
Speerdistel [spitse punt aan het einde van het blad, als een speer, bloem staat rechtop en met
meerder bloemen bij elkaar]
Tweebladerig ooievaarsbek
Zwanenbloem
Paarse dovenetel
Grote waterbies
Rode- en witte klaver
Wouw [een blad en de reseda heeft een 3-tallig blad]
teunisbloem
reuze balsemien
gele lis
timotee gras [ 2 kafjes]
vossenstaart [ 1 kafje en die kun je er zo aftrekken]

