SLOBKOUSNIEUWS 2 jrg9
De redactie had het werk nog eens uit handen gegeven. Dat jullie toch een goed gevulde nieuwsbrief in handen
krijgen danken we aan Guido, Peter, Luc en Isabelle.

Dinsdag zijn we de landgrens eens overgetrokken, daar heeft Luc ons meegenomen over een deel van de
Leenderheide voor de korstmossen.
Het was zeker de moeite om deze soorten samen te kunnen zien staan met op de achtergrond een
jeneverbessenstruik die het landschap tekende.
Na een tijd de snijdende wind te hebben getrotseerd zijn we de eikenwalletjes in getrokken. Daar vonden we
op een eik enkele ananasgallen of eikenroosjes die in de herfst de bladeren opent als een roos en de binnen
gal eruit valt.
Op de terugweg heeft Peter ons Illosporiopsis christiansenii laten zien.
Is een schimmel die als parasiet op korstmossen leeft. Hij is gemakkelijk te herkennen aan de roze kleur.
Waren ook op de heide : Isabelle, Luc, Jozefa, Peter, Annemie, Guido.
Groeten Guido

Jan Leroy

ZE ZAGEN
Korstmossen
Naam

Wetenschappenlijke naam

Bruin bekermos

Cladonia grayi

Dove heidelucifer

Cladonia maclenta

Eikenmos

Evernia prunastri

Fijn bekermos

Cladonia chlorophaea

Gebogen rendiermos

Cladonia arbuscula

Gebogen schildmos

Hypotrachyna revoluta

Gestippeld schildmos

Punctelia subrudecta

Gevorktheidestaartje

Cladonia furcata

Gewoon purperschaaltje

Lecidella elaeochcroma

Gewoon schildmos

Parmelia sulcata

Gewoon schorsmos

Hypogymnia physodes

Gewoon stapelbekertje

Cladonia cervicornis

Girafje

Cladonia gracilis

Groot dooiermos

Xanthoria parietina

Hamerblaadje

Cladonia strepsilis

Kapjesvingermos

Physia adscendens

Kopjesbekermos

Cladonia fimbriata

Kraakloof

Cetraria aculeata

Kronkelheidestaartje

Cladonia subulata

Melig takmos

Ramalina farinacea

Melige schotelkorst

Lecanora carpinea

Open rendiermos

Cladonia portentosa

Rafelig bekermos

Cladonia ramulosa

Rode heidelucifer

Cladonia floerkeana

Rood bekermos

Cladonia coccifera

Ruw heidestaartje

Cladonia scabriuscula

Smal bekermos

Cladonia coniocraea

Vals dooiermos

Candelaria concolor

Varkenspootje

Cladonia uncialis

Verstop-schildmos

Melanelixia subaurifera

Witte schotelkorst

Lecanora chlarotera

Zomersneeuw

Cladonia foliacea

Paddenstoelen
Gele trilzwam
Gewone franjezwam
oranje druppelzwam
Paarse korstzwam
Gallen
Ananasgal

Andricus foecumdator

LEUKE PLAATJES

Dit is de Rode heidelucifer maar als je een vuurtje aan wil maken zal je
beter echte stekskes meenemen!

Dit is de ananasgal die veroorzaakt werd door de
ananasgalwesp. Het leven kan toch eenvoudig zijn niet?

<<<bruin bekermos

Fijn bekermos>>>

Kunt ge nog volgen?

<<<bruin heidestaartje

Gevorkt heidestaartje>>>

<<girafje

Ook girafje>>

Zijt ge nog altijd mee?

<<kronkelheidestaartje

Open heidestaartje>>

<<Rood bekermos

Rafeling bekermos>>

Volhouden maar!

<<Witte schotelkorst

Melige schotelkorst>>

<<verstopschildmos

Gebogen schildmos>>

<<eikenmos

heksenvingermos>>

en nu zal ik u niet meer verder
kwellen

dit zijn gewoon Slobkousjes

maar de Illosporiopsis christiansenii mag natuurlijk niet ontbreken

