
 
SLOBKOUSNIEUWS 7 jrg9  
 
Net terug thuis van een deugddoende vakantie en wandelweek aan de Zeeuwse kust heb ik de voorrang gegeven aan 

de nieuwsbrief over de wandeling van de voorbije week. Op die van 12 02 moeten jullie nog even wachten. 

 

Hallo Jan  

Hier de waarnemingslijst van de korstmossen en mossen van het Oud kerkhof van Pelt (Neerpelt) , normaal is 

het hier een  rustplaats maar vandaag was er  rusten niet bij en hebben we toch wel een aantal korstmossen 

kunnen bekijken en opzoeken en vergelijken met de lijst van 2014. 

Waren ook daar Jozefa, Isabelle, Nicole, Dirk ,Luc, Peter, Guido. 

 

Groeten Guido 

 

Van Peter kreeg ik volgende info door: 

Hoi, 

 

In bijlage de waarnemingen die ik vandaag ingegeven heb: 

 

https://waarnemingen.be/user/view/94286 

 

Er zijn er nog een aantal die als ‘onbekend’ gemarkeerd staan 

Alle voorstellen zijn uiteraard welkom 

Hopelijk reageren de admins ook 😉 

 

Gr  Peter 
 

Nadien heb ik niets meer vernomen. Misschien waren de admins ook met vakantie of zou deze keer alles juist 

geweest zijn? 

 

Jan Leroy 

 
Volgende dinsdag 26 02 2019 trekken we richting Meysterbergen in Lommel. 

We starten om 9:00 uur op de parking van het NMBS station in Lommel. We komen samen 

op het achterste niet verharde deel van de parking. 

https://waarnemingen.be/user/view/94286


ZE ZAGEN 

 

Korstmossen     

      

Naam Wetenschappenlijke naam   

Amoebekorst Arthonia radiata   

Bosschildmos Flavoparmelia caperata   

Eikenmos Evernia prunastri   

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta   

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta   

Gewone poederkorst Lepraria incana   

Gewone stippelkorst Verrucaria nigrescens   

Gewoon baardmos Usnea subfloridana   

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochcroma   

Gewoon schildmos Parmelia sulcata   

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes   

Grauw rijpmos Physconia grisea   

Groot dooiermos Xanthoria parietina   

Heksenvingermos Physcia tenella   

Kapjesvingermos Physia adscendens   

Kastanjebruine schotelkorst Leconara camprestris   

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata   

Lepelschidmos Melanohalea exasperatula   

Lichtvlekje Phyctis argena   

Melig takmos Ramalina farinacea   

Muurschotelkorst Leconara muralis   

Muurzonnetje Atallia holocarpa   

Orangje dooiermos Xantoria calcicola   

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis   

Rood dooiermos Rusavskia elegans   

Smal bekermos Cladonia coniocraea   

Stoeprandvingermos Physcia caesia   

Stoffige citroenkorst Calogaya decipiens   

Uv mos Psilolechia lucida   

Vals dooiermos Candelaria concolor   

Verborgen schotelkorst Leconara dispersa   

Verstop-schildmos Melanelixia subaurifera   

Witgerande stofkorst  Haematomma stofkorst   

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera   

Rond dambordje Circinaria contorta   

Donkere rookkorst cantillaria chalybeia   

Steenstrontjesmos Buellia aethalea   

Platdambordje Circinaria calcarea   

Muurmosschijfje Octaspora musci-muralis   

Kleine geelkorst Candellariella aurella   

MozaÏekstippelkorst Verrucaria polysticta   

Sinaasappelkorst  Caloplaca saxicola   

Kleine citoenkorst Flavoplaca oasis   



Witgerande schotelkorst Leconara semipallida   

Gewone citroenkorst Flavoplaca citrina   

Dunne blauwkorst Porpidia soredizodes   

Lichtvlekje Phlyctis argena   

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata   

Steenpurperschaaltje Lecidella stigmatea   

      

      

Bladmossen     

      

Naam Wetenschappelijke naam Familie 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum Hynaceae 

Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata Grimmiaceae 

Muursterretje Tortula muralis Pottiaceae 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta Pottiaceae 

Muurachterlichtmos Schistidium crassipilum Grimmiaceae 

Gesteelde haarmuts orthotrichum anomalum Orthotrichaceae 

Gedraaid knikmos Bryum capillare Bryaceae 

Grijze haarmuts orthotrichum diaphanum Orthotrichaceae 

 
 

LEUKE PLAATJES 
 
 
 

 

Dit verwacht je ook niet van een kerkhofbezoek! Alleen maar aandacht voor de bomen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ze natuurlijk naar dit baardmos op zoek waren kan ik het begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesteelde haarmuts was er ook te zien maar veel meer mossenbeeld heb ik deze keer niet ontvangen. 



 

 

Slobkousjes staan tegenwoordig wel aan de klaagmuur blijkbaar. 

 

 


