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Op dinsdag 13 januari trokken Luc, Paul, Ine, Nicole, Zee, Jan en Theo naar het Heihoefke. Het is een terrein in de
buurt van de Katershoeve waar enkele jaren geleden dennen werden gerooid om heide terug een kans te geven.
Schrale bodem, hier en daar nog een eik kortom ideaal om eens naar korstmossen uit te kijken. Het resultaat was
meer dan de moeite want Paul kon terug een lijst samenstellen met 25 soorten. Paul verwent ons trouwens
tegenwoordig met lijsten die meteen ook een link hebben naar een of andere website over de betrokken soort. Weer
een stap voorwaarts in onze plantenwerkgroep. Bedankt Paul!
Nadat de koude wind ons voldoende had versteven op die open vlakte zijn we wat afgezakt naar het nattere deel
naast de beek. Natuurpunt Hechtel Eksel heeft daar al heel wat werk gedaan om de beekranden terug meer open te
maken. We hebben onze tocht dan verder gezet richting militair domein en meteen wat stukjes verkend waar we
zeker in de loop van dit jaar willen terug komen.
Er werd ook weer heel wat huiswerk gedaan en druk over en weer gemaild waardoor Paul ocharme wel drie keer zijn
lijst moest aanpassen. Op de volgende pagina's krijg je een glimp van al dat noeste werk.
Omdat deze nieuwsbrief in uitgesteld relais werd gemaakt heeft hij geen informatie over de komende activiteit. Die
geven we in slobkousnieuws 3
Vriendelijke groeten
Jan

We zagen:
Korstmossen

Bosschildmos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Fijn bekermos
Frietzakbekermos
Gestippeld schildmos
Gevorkt heidestaartje
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon schorsmos
Groot dooiermos
Heksenvingermos
Kapjesvingermos
Kroezig dooiermos
Kronkelheidestaartje
Melig takmos
Open rendiermos
Oranje dooiermos
Poedergeelkorst
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Smal bekermos
Verstopschildmos
Witte schotelkorst

Flavoparmelia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Punctelia
Cladonia
Lepraria
Lecidella
Parmelia
Hypogymnia
Xanthoria
Physcia
Physcia
Xanthoria
Cladonia
Ramalina
Cladonia
Xanthoria
Candelariella
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Melanelixia
Lecanora

caperata
grayi
macilenta
chlorophaea
humilis
subrudecta
furcata
incana
elaeochroma
sulcata
physodes
parietina
tenella
adscendens
candelaria
subulata
farinacea
portentosa
calcicola
reflexa
ramulosa
floerkeana
coniocraea
subaurifera
chlarotera

Mossen

Bleek dikkopmos
Boskronkelsteeltje
Bossig gaffeltandmos
Broedhaarmuts
Fijn laddermos
Fraai haarmos
Gaaf kantmos
Gekroesde haarmuts
Gewoon dikkopmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon muisjesmos
Grijs kronkelsteeltje
Groot laddermos
Groot rimpelmos
Klauwtjesmos gewoon
Muursterretje gewoon
Ruig haarmos
Sikkelsterretje gewoon
Zandhaarmos

Brachythecium
Campylopus
Dicranum
Orthotrichum
Kindbergia
Polytrichum
Lophocolea
Orthotrichum
Brachythecium
Dicranum
Grimmia
Campylopus
Pseudoscleropodium
Atrichum
Hypnum
Tortula
Polytrichum
Dicranoweisia
Polytrichum

albicans
flexuosus
montanum
lyellii
praelonga
formosum
semiteres
pulchellum
rutabulum
scoparium
pulvinata
introflexus
purum
undulatum
cupressiforme
muralis
piliferum
cirrata
juniperinum

Scleroderma
Fomes
Sarcomyxa
Byssonectria
Galerina
Gloeoporus
Deconica

citrinum
fomentarius
serotina
aggregata

Spergula
Glyceria
Carex
Calluna
Juncus

morisonii
fluitans
pilulifera
vulgaris
squarrosus

Paddenstoelen

Gele aardappelbovist
Gewone tonderzwam
Groene schelpzwam
Klein oranje zandschijfje
Mosklokje spec.
Tweekleurig elfenbankje
Zandkaalkopje

dichrous
montana

Planten
Heidespurrie
Mannagras
Pilzegge
Struikheide
Trekrus

LEUKE PLAATJES

Bij de eerste boom hadden we al moeite om er voorbij te raken!

Kraag omhoog en handen in de zakken was geen luxe maar speuren deden ze.

Om er zeker van te zijn dat deze leuke verschijning een oranje mosschijfje is

moest Luc noodgedwongen achter zijn microscoop kruipen en meten

rafelig bekermos

fijn bekermos

frietzakbekermos

WETENSWAARD
Op donderdag 29 januari gaat de nieuwe website van Natuurpunt online.
Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

Jean Claude Delforge gaf op de likonadag een mooie presentatie over de
paddestoelengeslachten. Je kan ze bekijken op onderstaande link.
www.jcdegids.be/jcd-doc.htm

Op dinsdag 3 februari komt André Van Hoof in de milieuklas een demonstratie geven over sieralgen. Zeker de moeite
om eens te komen kennismaken met deze mooie verschijningen. Sieralgen zijn ook goede indicatoren voor de
waterkwaliteit en hebben zo zeker hun belang in het opvolgen van onze natuurgebieden.

