SLOBKOUSNIEUWS 3 jrg5
Op dinsdag 20 januari trokken Luc, Paul, Ine, Nicole, Zee, Isabelle, en Jan door de landduinen in de omgeving van
het Don Bosco college in Hechtel.
Ongelofelijk wat je in deze zandgronden kan vinden aan lichenen om maar te zwijgen van wat er op de alleenstaande
eiken hangt.
We konden ons hartje dus weer ophalen.
Op woensdagavond moesten er toch enkele soorten extra tegen het licht en onder de loep worden gehouden en ook
nu kwam er weer huiswerk aan te pas om zekerheid te krijgen over enkele soorten.
Vriendelijke groeten
Jan

Volgende dinsdag trekken we naar Reppel. We verzamelen om 9:00 uur aan de parking voor de kerk en
wandelen dan lans de Abeek.

We zagen:
Korstmossen

Bosschildmos
Bruin bekermos
Eikenmos
Fijn bekermos
Frietzakbekermos
Gebogen rendiermos
Gebogen schildmos
Gestippeld schildmos
Gewone poederkorst
Gewoon kraakloof
Gewoon schorsmos
Girafje
Groot dooiermos
Groot schildmos
Heksenvingermos
Ijslands mos
Kapjesvingermos
Kronkelheidestaartje
Melig takmos
Poedergeelkorst
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Slank stapelbekertje
Smal bekermos
Stuifzandstapelbekertje
Vals dooiermos
Verstopschildmos
Witte schotelkorst

Flavoparmelia
Cladonia
Evernia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Hypotrachyna
Punctelia
Lepraria
Cetraria
Hypogymnia
Cladonia
Xanthoria
Parmotrema
Physcia
Cetraria
Physcia
Cladonia
Ramalina
Candelariella
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Cladonia
Xanthoria
Melanelixia
Lecanora

caperata
grayi
prunastri
chlorophaea
humilis
arbuscula
revoluta
subrudecta
incana
aculeata
physodes
gracilis
parietina
perlatum
tenella
islandica
adscendens
subulata
farinacea
reflexa
ramulosa
floerkeana
coccifera
pulvinata
coniocraea
verticillata
concolor
subaurifera
chlarotera

Mossen

Boskronkelsteeltje
Bronsmos
Fijn laddermos
Fraai haarmos
Gedraaid knikmos
Gedrongen kantmos
Gewone haarmuts
Gewoon dikkopmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon haakmos
Gewoon klauwtjesmos
Gewoon muursterretje
Grijs kronkelsteeltje
Grijze haarmuts
Groot laddermos
Heideklauwtjesmos
Knotskroesmos
Muisjesmos
Muurachterlichtmos
Ruig haarmos

Campylopus
Pleurozium
Kindbergia
Polytrichum
Bryum
Lophocolea
Orthotrichum
Brachythecium
Dicranum
Rhytidiadelphus
Hypnum
Tortula
Campylopus
Orthotrichum
Pseudoscleropodium
Hypnum
Ulota
Grimmia
Schistidium
Polytrichum

flexuosus
schreberi
paelonga
formosum
capillare
heterophylla
affine
rutabulum
scoparium
squarrosus
cupressiforme
muralis
introflexus
diaphanum
purum
jutlandicum
bruchii
pulvinata
crassipilum
piliferum

Laccaria
Trametes
Peniophora

laccata
versicolor
quercina

Spergula

morisonii

Paddenstoelen

Gewone fopzwam
Gewoon elfenbankje
Paarse eikenschorszwam

Planten
Heidespurrie

LEUKE PLAATJES

Hier staat het allemaal in!

maar we zullen toch maar een
stukje meenemen om zeker te zijn

lichenen determineren kan duidelijk plezant zijn

de meesten zoeken het laag bij de grond

maar er zijn er altijd met
hogere ambities

we zijn wel niet in Afrika maar dit is wel een girafje

het kronkelheidestaartje heeft zijn naam niet gestolen

om er zeker van te zijn dat dit vals dooiermos is hadden we ook de microscoop nodig
gelukkig hebben we Luc om deze klus te klaren

mooi toch dit muurachterlichtmos

dit gaaf kantmos moet je eens van
heeeeel dichtbij bekijken

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.

