
 

 

 

 

 

 

     

 

SLOBKOUSNIEUWS 52 jrg11 

Het landschap zag er prachtig uit! 

Open hemel, alles wit bevroren en een zon die langzaam boven de boomkruinen uitkwam. 

Idyllisch gewoon! 

Maar om daar mossen en lichenen te determineren dat vraagt wel wat moed en zelfopoffering. 

Ik zag dan ook regelmatig Slobkousjes hun laatste beetje warme adem uitblazen om dat mos toch maar te ontdooien 

om het te kunnen determineren. 

Groeten van Jan 

 

Volgende week de laatste uitstap van het jaar. 

Dinsdag 28 12 2021 gaan we op zoek naar mossen en lichenen in de omgeving van 

Meysterbergen. 

We komen samen om 9:00 uur achteraan op de parkeerplaats van het NMBS station van 

Lommel. 

 

 
  



We zagen 
 
   

Boskronkelsteeltje Campylopus flexuosus http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892959 

Fraai haarmos Polytrichum formosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892966 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892969 

Gesteelde haarmuts Orthotrichum anomalum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892958 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892965 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892955 

Gewoon pluisdraadmos Amblystegium serpens http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892961 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892972 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892957 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892975 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum http://waarneming.nl/waarneming/view/230892635 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892963 

Groot rimpelmos Atrichum undulatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892964 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892983 

Knotskroesmos Ulota bruchii http://waarneming.nl/waarneming/view/230892640 

Ruig haarmos Polytrichum piliferum http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892981 

   

   

Bosschildmos Flavoparmelia caperata http://waarneming.nl/waarneming/view/230892642 

Bruin bekermos Cladonia grayi http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892974 

Eikenmos Evernia prunastri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030170 

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892636 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892956 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892970 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892982 

Gewone citroenkorst Flavoplaca citrina http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030158 

Gewone poederkorst Lepraria incana http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892968 

Gewoon kraakloof Cetraria aculeata http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892971 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030173 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030165 

Groot dooiermos Xanthoria parietina http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892962 

Groot schildmos Parmotrema perlatum http://waarneming.nl/waarneming/view/230892637 

Heksenvingermos Physcia tenella http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030155 

Kalkschotelkorst Lecanora albescens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030162 

Kapjesvingermos Physcia adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030154 

Kleine geelkorst Candelariella aurella http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030163 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892639 

Kronkelheidestaartje Cladonia subulata http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892977 

Lepelschildmos Melanohalea exasperatula http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030169 

Melig takmos Ramalina farinacea http://waarneming.nl/waarneming/view/230892634 

Open rendiermos Cladonia portentosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892980 

Rafelig bekermos Cladonia ramulosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892979 

Rijpschildmos Punctelia jeckeri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030166 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892978 

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030160 

Rood bekermos Cladonia coccifera http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892976 

Ruw heidestaartje Cladonia scabriuscula http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892973 



Sinaasappelkorst Calogaya pusilla http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030161 

Steenglimschoteltje Lecania rabenhorstii http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030157 

Trompettakmos Ramalina fastigiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030172 

Vals dooiermos Candelaria concolor http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892967 

Verborgen schotelkorst Lecanora dispersa http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030164 
Verdwaald 
meniezwammetje Paranectria oropensis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030171 

Verstopschildmos Melanelixia subaurifera http://waarnemingen.be/waarneming/view/230892960 

Witrandschotelkorst Lecanora semipallida http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030159 

Witstippelschildmos Punctelia borreri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030168 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030152 

Didymocyrtis slaptoniensis Didymocyrtis slaptoniensis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030156 

Xanthoriicola physciae Xanthoriicola physciae http://waarnemingen.be/waarneming/view/231030167 

   

   

Fijn bekermos Cladonia chlorophaea http://waarneming.nl/waarneming/view/231030211 

Girafje Cladonia gracilis http://waarneming.nl/waarneming/view/231030224 

Open heidestaartje Cladonia crispata http://waarneming.nl/waarneming/view/231030214 

Stuifzandkorrelloof Stereocaulon condensatum http://waarneming.nl/waarneming/view/231030217 

Stuifzandstapelbekertje Cladonia verticillata http://waarneming.nl/waarneming/view/231030215 

Wollig korrelloof Stereocaulon saxatile volledig afgeschermd 

Zomersneeuw Cladonia foliacea http://waarneming.nl/waarneming/view/231030218 
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