
 

 

 

 

 

 

    

SLOBKOUSNIEUWS 53 jrg11 

Zo het jaar 

zit er weer 

op! 

Hoogste 

tijd om 

jullie 

allemaal 

een 

fantastisch 

nieuw jaar 

te wensen. 

 

 

 

 

 



Onze laatste wandeling van 2021 werd druk bijgewoond en omdat niet iedereen het zag zitten om 

enkel ter plaatse te trappelen om naar Lichenen te speuren hebben we ons van bij het begin wat 

opgesplitst. 

Het geheel leverde een vrij indrukwekkende lijst waarnemingen op zoals jullie verder kunnen zien. 

Tot slot een woordje van dank aan Luc, Peter en Isabelle die zo goed waren om tijdig het nodige 

materiaal aan te leveren voor deze nieuwsbrief zodat ik het samenstellen in deze drukke dagen 

kon spreiden tussen de familiebezoekjes door. 

Groeten van Jan 

Volgende week de eerste uitstap van het jaar doen we een specialleke! 

Bij onze noorderburen doet FLORON jaarlijks een oproep om in de laatste dagen van het 

jaar op zoek te gaan naar bloeiende planten. 

Zoek mee naar bloeiende planten 

Voor de achtste keer organiseert FLORON midden in de winter de Eindejaars 

Plantenjacht. Tot en met 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op 

zoek naar bloeiende planten. De ‘buit’ van deze Eindejaars Plantenjacht is dat we 

meer te weten komen over welke plantensoorten door te bloeien het winterweer 

trotseren. 

 

We sluiten ons daar graag bij aan al zijn we nu een klein beetje over tijd. 

Dinsdag 4 januari 2022 gaan we op zoek naar bloeiende planten in de omgeving van de 

Grote Watering in Lommel. 

We komen samen om 9:00 uur bij het Wateringhuis (Wateringstraat Lommel) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We zagen 
 
Lichenen (51 soorten):   
Blauwgrijs steenschildmos Parmelia saxatilis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197916 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197918 

Bruin bekermos Cladonia grayi http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197913 

Dik geleimos Enchylium tenax http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273851 

Dove heidelucifer Cladonia macilenta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273818 

Duindaalder Diploschistes muscorum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197895 

Eikenmos Evernia prunastri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197898 

Fijn bekermos Cladonia chlorophaea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197929 

Frietzakbekermos Cladonia humilis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197896 

Gebarsten granietkorst Lecidea grisella http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273819 

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197924 

Gelobde poederkorst Lepraria finkii http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197917 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273828 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197914 

Gewone poederkorst Lepraria incana https://waarnemingen.be/observation/231278141  

Gewoon kraakloof Cetraria aculeata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197909 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197915 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197905 

Gewoon sterschoteltje Trapelia coarctata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197894 

Girafje Cladonia gracilis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197903 

Glanzend boomschildmos Melanelixia glabratula http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197901 

Grofgebogen schildmos Hypotrachyna afrorevoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197899 

Groot dooiermos Xanthoria parietina http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273840 

Groot schildmos Parmotrema perlatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197921 

Heideveenkorst Placynthiella oligotropha http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197908 

Heksenvingermos Physcia tenella http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197923 

Kapjesvingermos Physcia adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273838 

Kleine blauwkorst Porpidia crustulata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273823 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231199712 

Kronkelheidestaartje Cladonia subulata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273841 

Lichtvlekje Phlyctis argena http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273827 

Melig takmos Ramalina farinacea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197919 

Melige schotelkorst Lecanora carpinea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273830 

Muurschotelkorst Lecanora muralis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273820 

Open rendiermos Cladonia portentosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213457 

Poedergeelkorst Candelariella reflexa http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197912 

Rafelig bekermos Cladonia ramulosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197930 

Rijpschildmos Punctelia jeckeri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273826 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197910 

Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273850 

Rood bekermos Cladonia coccifera http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197911 

Smal bekermos Cladonia coniocraea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197932 

Spoorkorrelloof Stereocaulon nanodes http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197888 

Stoeprandvingermos Physcia caesia http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273849 

Stuifzandkorrelloof Stereocaulon condensatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197891 

Stuifzandstapelbekertje Cladonia verticillata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197906 

Tweesporig vliesje Athelia arachnoidea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197900 

Verstopschildmos Melanelixia subaurifera http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197922 

Wit sterschoteltje Trapelia placodioides http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273821 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera http://waarnemingen.be/waarneming/view/231273824 

Zwart leermos Peltigera neckeri http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197892 

   
Mossen (36 soorten):   
Bleek dikkopmos Brachythecium albicans http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162993 

Boskronkelsteeltje Campylopus flexuosus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162987 

Breekblaadje Campylopus pyriformis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162967 

Bronsmos Pleurozium schreberi http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162989 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162980 

Fraai haarmos Polytrichum formosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162970 

Gaaf kantmos Lophocolea semiteres http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162966 

Gedraaid knikmos Bryum capillare http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162968 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162990 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162986 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162982 

https://waarnemingen.be/observation/231278141


Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162979 

Gewoon draadmos Cephaloziella divaricata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162962 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162974 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162972 

Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162965 

Gewoon muursterretje Tortula muralis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162964 

Gewoon pluisdraadmos Amblystegium serpens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162959 

Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162969 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162991 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162976 

Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162992 

Gewoon thujamos Thuidium tamariscinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162975 

Glanzend etagemos Hylocomium splendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162971 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197925 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197889 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197927 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162985 

Helmroestmos Frullania dilatata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162981 

Kleismaragdsteeltje Barbula unguiculata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162958 

Knotskroesmos Ulota bruchii http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197920 

Muurachterlichtmos Schistidium crassipilum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162961 

Ruig haarmos Polytrichum piliferum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162988 

Spits smaragdsteeltje Pseudocrossidium hornschuchianum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162963 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162977 

Zilvermos Bryum argenteum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231162960 

   
Paddenstoelen (22 soorten):  

Berkenzwam Piptoporus betulinus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213469 

Botercollybia Rhodocollybia butyracea http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213446 

Dennenslijmkop Hygrophorus hypothejus http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213453 

Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213468 

Gele korstzwam Stereum hirsutum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213472 

Gele trilzwam Tremella mesenterica http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213471 

Gerimpeld mosoortje Arrhenia retiruga http://waarnemingen.be/waarneming/view/231197893 

Getande boomkorst Radulomyces molaris http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213463 

Gewone fopzwam Laccaria laccata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213466 

Gewone schorsbreker Vuilleminia comedens http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213461 

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213456 

Melige stuifzwam Lycoperdon lividum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213447 

Muizenstaartzwam Baeospora myosura http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213445 

Oranje aderzwam Phlebia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213450 

Paarse dennenzwam Trichaptum abietinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213455 

Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213444 

Ruig elfenbankje Trametes hirsuta http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213452 

Schubbige fopzwam Laccaria proxima http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213465 

Valse hanenkam Hygrophoropsis aurantiaca http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213459 

Winterhoutzwam Polyporus brumalis http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213451 

Witwollige dennenzwam Skeletocutis amorpha http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213454 

Zandkaalkopje Deconica montana http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213464 

   
Planten (1 soort):   
Tripmadam Sedum rupestre http://waarnemingen.be/waarneming/view/231213449 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitstap slobkousjes op Meysterbergen op 28 december 2021 
Aanwezige slobkousjes: Jan Leroy, Isabelle Carette, Jozefa Bax, Nicole Rinkes, Ine Reynders, Luc Berger, Patrick 
Sterckx, Guido Theunis en Peter D’Joos 
Gasten via de WBL: Paul Geyselings, Ronny Dingemans en Danny De Clercq 
 
Op onze voorlaatste uitstap van het jaar waren enkele mensen van de WBL (Werkgroep Bryologie en Lichenologie) 
geïnteresseerd om eens mee te stappen met de Slobkousjes omdat in het gebied een aantal hele mooie lichenen te 
zien zijn die vrij uniek zijn voor Vlaanderen. 
Op de parking zagen we al onmiddellijk het dik geleimos.  

 
Op een steenworp daar vandaan werd ook het stuifzandstapelbekertje terug gevonden. Mooie bekertjes die in het 
midden spruiten ! 
 

  



Verderop werden nog verschillende leuke lichenen gevonden zowel op de bomen (epifytisch) als op de grond 
(terrestrisch). Zo blijven het Rood bekermos en de Rode heidelucifer steeds boeien. 

   
 Rood bekermos   Rode heidelucifer 
Op de open heide werden twee plezante ontdekkingen gedaan: Eikenmos dat op de grond groeit en het Zwart 
leermos!! 

          
Eikenmos          Zwart leermos 
 
Ondertussen vond Nicole ook nog de Heideveenkorst: 



 
We waren eveneens opgetogen over het feit dat het Stuifzandkorrelloof op Meysterbergen aan een opmars begonnen 
is. We hebben het op verschillende plaatsen teruggevonden. 

 
Aan de spoorweg was ook het Spoorkorrelloof nog steeds aanwezig. Je kon er niet langs kijken: Het staat letterlijk OP 
de sporen ! 

 
Op datzelfde spoor was ook de Kleine blauwkorst te zien. Normaal gezien komt deze enkel voor op zure steen maar 
in zeldzame gevallen ook op ijzer. 
 



    
Dezelfde soort vonden we ook terug op een zwerfsteen. 
Op een andere zwerfsteen werd ook een leuk licheen gevonden waarvan nog niet helemaal duidelijk is van wat het 
juist is. Er wordt momenteel nog getwijfeld tussen de Gewone granietkorst of de Gebarsten granietkorst. Paul 
Geyselings heeft alles microscopisch onderzocht maar beiden hebben dezelfde sporen. Vandaar dat sommige 
bronnen deze beide soorten ook beschouwen als dezelfde …  

 foto Paul Geyselings 
Het was weer een leuke tocht waarbij ook de regen regelmatig van de partij was zoals onderstaande foto’s laten zien 

maar Slobkousjes deinzen voor niets terug       

 
 



 

 
Fotograferen van het stuifzandkorrelloof is niet altijd even eenvoudig… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terwijl de lichenenjagers over de grond kropen gingen Guido, 
Jozefa, Isabelle, Ine en Jan struinen in de omgeving letterlijk door 
bos en hei. 
Naast wat leuke mossen hebben we ook wat paddenstoelen kunnen 
waarnemen. 
 

 
Schubbige fopzwam 

 
                                       Zandkaalkopjes 
 



Witwollige dennenzwam 
 
 
 

 
                       Dennenslijmkop 
 
 



 
Oranje aderzwam 
 
 

 
Roodgerande houtzwam 
 
 



 
 
 
                           Winterhoutzwam 
 
 
 

 



Nog wat lichenen om af te sluiten 
 

Eikenmos 

 
                                       Girafje 
 



Maar niet zonder te tonen dat er ook Slobkousjes waren! 
 





 
 
 
 
 


