
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 1 jrg 13 

Ik moest het weer van een voorwaartse waarnemer hebben deze keer: 

 

Jan 

Met de laarzen richting het moeras achter de pastorij. Mooie lijst kunnen maken van diverse zwammen, 

mossen en korstmossen. Daarna zijn we een koffie gaan drinken in de Watermolen op een nieuw jaar met 

hopelijk tal van mooie waarnemingen. Als ge de foto’s bekijkt ging het er duidelijk avontuurlijk aan toe! 

Groeten Luc 

 

Volgende dinsdag 10 januari 2023 trekken we naar de Berenheide, we komen samen op de 

parking naast "Doe het zelf, Janssen". Peerderbaan 45, 3670 Oudsbergen 

We starten daar om 9 uur 

 

Groeten van Jan 

  



Ze zagen: Peter stuurde me onderstaande mooie tabel waarvoor dank 

Lichenen (33 soorten)   

 Ammoniakschotelkorst 
Lecanora 
barkmaniana http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768512 

 Amoebekorst Arthonia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768499 

 Bleke poederkorst Lepraria vouauxii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768482 

 Bosschildmos 
Flavoparmelia 
caperata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575802 

 Dun schaduwmos 
Hyperphyscia 
adglutinata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768492 

 Gebogen schildmos 
Hypotrachyna 
revoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768519 

 Gelobde poederkorst Lepraria finkii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768521 

 Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768484 

 Gewone citroenkorst Flavoplaca citrina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768520 

 Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768505 

 Gewoon schildmos Parmelia sulcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768508 

 Glanzend boomschildmos Melanelixia glabratula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768514 

 Groene kalkstippelkorst Verrucaria viridula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768478 

 Groot dooiermos Xanthoria parietina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575880 

 Groot schildmos Parmotrema perlatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768513 

 Inktspatkorst Arthonia spadicea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768491 

 Kalkschotelkorst Lecanora albescens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768507 

 Kapjesvingermos Physcia adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575839 

 Klein boomzonnetje Athallia cerinella http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768496 

 Lichtvlekje Phlyctis argena http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575885 

 Melig takmos Ramalina farinacea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575878 

 Mosvreter Bilimbia sabuletorum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768480 

 Purperkring 
Dendrographa 
decolorans http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768502 

 Rijpschildmos Punctelia jeckeri http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768509 

 Schoorsteentje 
Anisomeridium 
polypori http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768490 

 Steenpurperschaaltje Lecidella stigmatea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768479 

 Tweesporig vliesje Athelia arachnoidea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768501 

 Verzonken schriftmos 
Pseudoschismatomma 
rufescens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768489 

 Vliegenstrontjesmos Amandinea punctata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768511 

 Witstippelschildmos Punctelia borreri http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575794 

 Witte schotelkorst Lecanora chlarotera http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768485 

 Zwart-op-wit-korst Verrucaria muralis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768477 

  

Lichenodiplis 
lecanorae http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768494 

    

Paddenstoelen (27 soorten)   

 Berkenzwam Piptoporus betulinus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575778 

 Blauwgrijze schorsmycena 
Mycena 
pseudocorticola http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575790 

 Botercollybia 
Rhodocollybia 
butyracea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575787 



 Echt judasoor 
Auricularia auricula-
judae http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575845 

 Geel nestzwammetje 
Crucibulum 
crucibuliforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575795 

 Geelbruine plaatjeshoutzwam 
Gloeophyllum 
sepiarium http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575808 

 Gele korstzwam Stereum hirsutum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575765 

 Gele trilzwam Tremella mesenterica http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575829 

 Geweizwam Xylaria hypoxylon http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575763 

 Gewone oesterzwam Pleurotus ostreatus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768493 

 Gewone schorsbreker Vuilleminia comedens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768504 

 Gewoon elfenbankje Trametes versicolor http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575816 

 Gewoon fluweelpootje Flammulina velutipes http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575782 

 Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575835 

 Heksenboter Fuligo septica http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575793 

 Klontjestrilzwam Exidia nucleata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575812 

 Lilabruine schorsmycena Mycena meliigena http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575737 

 Oranje aderzwam Phlebia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575783 

 Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575862 

 Paarse dennenzwam Trichaptum abietinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575770 

 Paarse knoopzwam Ascocoryne sarcoides http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575780 

 Plooivlieswaaiertje Plicaturopsis crispa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575775 

 Slanke anijstrechterzwam Clitocybe fragrans http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575821 

 Suikermycena Mycena adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575859 

 Vuurzwam p.p. Phellinus spec. http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575786 

 Waaierkorstzwam 
Stereum 
subtomentosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575779 

 Zwarte trilzwam Exidia plana http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575771 

    

Mossen (22 soorten)   

 Blauw boomvorkje Metzgeria fruticulosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623951 

 Braamknikmos Bryum rubens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623960 

 Duinsterretje Syntrichia ruralis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575726 

 Fijn laddermos Kindbergia praelonga http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575884 

 Gedraaid knikmos Bryum capillare http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623958 

 Gekroesde haarmuts 
Orthotrichum 
pulchellum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575823 

 Gesnaveld klauwtjesmos 
Hypnum 
cupressiforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575882 

 Gesteelde haarmuts 
Orthotrichum 
anomalum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623972 

 Gewone haarmuts Orthotrichum affine http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575875 

 Gewoon dikkopmos 
Brachythecium 
rutabulum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623956 

 Gewoon knopmos Phascum cuspidatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623961 

 Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575883 

 Gewoon muursterretje Tortula muralis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623969 

 Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575799 

 Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623966 

 Gewoon smaragdsteeltje Barbula convoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623968 

 Gewoon sterrenmos Mnium hornum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623955 

 Knotskroesmos Ulota bruchii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575833 



 Muurachterlichtmos 
Schistidium 
crassipilum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623973 

 Spits smaragdsteeltje 
Pseudocrossidium 
hornschuchianum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623953 

 Vliermos Cryphaea heteromalla http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575843 

 Watervalmos 
Rhynchostegium 
riparioides http://waarnemingen.be/waarneming/view/261623954 

    

Beestjes (22 soorten)   

 Boomklever Sitta europaea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575785 

 Buizerd Buteo buteo http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575762 

 Ekster Pica pica http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575860 

 Gaai Garrulus glandarius http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575866 

 Houtduif Columba palumbus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575872 

 Huismus Passer domesticus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575727 

 Hulstvlieg Phytomyza ilicis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768503 

 IJsvogel Alcedo atthis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575749 

 Kauw Coloeus monedula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575868 

 Koolmees Parus major http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575754 

 Merel Turdus merula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575784 

 Nijlgans Alopochen aegyptiaca http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575849 

 Pimpelmees Cyanistes caeruleus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575853 

 Sijs Spinus spinus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575766 

 Spinneneter onbekend Ero spec. http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768476 

 Spreeuw Sturnus vulgaris http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575864 

 Vink Fringilla coelebs http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575767 

 Winterkoning 
Troglodytes 
troglodytes http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575851 

 Witte Kwikstaart Motacilla alba http://waarnemingen.be/waarneming/view/261575741 

  Sminthurinus niger http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768475 

  

Entomobrya 
multifasciata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768486 

  

Calvatomina nr 
superba http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768497 

    

Planten   

 Bosveldkers Cardamine flexuosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261768481 

 

 

  



De leuke plaatjes van Luc, Peter, Patrick en 

Annick 

                              Gekroesde haarmuts 

 

 

 

Witstippelschildmos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilabruine schorsmycena 

                                                              Gewoon fluweelpootje 



Vuurzwam 

                       Blauwgrijze schorsmycena 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klontjestrilzwam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

    Geelbruine plaatsjeshoutzwam 

 
 
 



Een vervelend computerprobleem bij het doorsturen van de foto’s van Peter speelde ons 

vorige week lekijk parten. We willen dit hier graag recht zetten want de foto’s waren meer 

dan de moeite waard: 

 

 

Grijs schorssteeltje 

 

 



 

Suikermycena 



Roze raspzwam 



Springstaartje spec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eicocon van de 

gevorkte spinneneter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Soms is het 

avontuurlijk 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms ernstig 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soms wordt er verstoppertje gespeeld 

 

                                 Of wat gebabbeld 



Maar heel soms….. 

 

Ja het leven van een Slobkous is soms zwaar! 


