SLOBKOUSNIEUWS 11 jrg10
Het is een beetje onwezenlijk voor de redactie, een nieuwsbrief maken in een periode dat de werking van de
Slobkousjes voor weken opgeschort zal zijn. Maar zie de laatste dagen duiken overal creatieve ideeën op waarom
zou dat bij de Slobkousjes niet kunnen.
In de vorige nieuwsbrief deed ik de oproep

“Intussen kan ik jullie enkel maar aanmoedigen zelf op pad te gaan in onze prachtige
natuur want er is waarschijnlijk geen betere wapening tegen allerlei kwalen dan een
regelmatige wandeling in gezonde buitenlucht.”
En zie mijn mail was nauwelijks de deur uit of er kwam al een eerste reactie van Marc:

Beste Jan,
Dit is onze ‘kleine’ waarneming van gisteren, doch eentje die voor ons
heel veel betekent...
De madeliefjes zijn voor ons de bloemetjes waar we naar uitgekeken
hebben op het gesaneerde terrein langs de Steenweg tegenover de
Esmeralda in Peer...
Misschien heeft het ook met jeugdsentiment te doen...
Groeten Marc

Fantastisch toch!
Intussen is er heel wat materiaal binnen gekomen en ook supernieuws maar daarvoor moeten jullie gewoon deze
nieuwsbrief verder lezen.
Ik kan alleen maar mijn oproep herhalen ga zelf op pad in de natuur de volgende dagen en weken en stuur
ons je foto’s hoe eenvoudig ook. Laat zien dat de Slobkousjes zich niet laten kisten in deze moeilijke tijden.

Jan Leroy

Maar eerst groot nieuws!
“Voor het eerst gevonden in Vlaanderen:
het bruine boomspijkertje”
Het was de Peerse Nicole Rinkes die de ‘ontdekking’ deed. Ze zag bij een
inventarisatie een zwarte veeg op een boom die wel eens het bekijken waard zou
kunnen zijn. “Korstmossen zijn vaak minuscuul klein, met het blote oog amper
waarneembaar. En daarom gaan wij altijd op pad met een loep. En zo kreeg ik als
eerste het bruin boomspijkertje te zien. Het was een hele strook van zeer kleine
uitstulpingen met een lichtere rand om het kapje.”

Je zag het misschien al in het belang van Limburg. Ons aller Nicole kreeg vorige zaterdag een twee paginagroot
artikel voor haar vondst van het “Bruine Boomspijkertje”.
Opgelet het ding is amper 1 mm groot! Ja u leest het goed één millimeter. Voor speurneus Nicole geen probleem
blijkbaar.

Proficiat Nicole onze bewondering voor
je planten-, paddenstoelen-, mossenen recent ook lichenen-kennis krijgt nu
wel een enorme boost.
Van zodra de Slobkousjes weer actief
kunnen zijn gaan we letterlijk voor je op
de knieën en worden dit soort beelden
dagelijkse kost:

ZE WANDELDEN, ZAGEN EN STUURDEN ME
LEUKE PLAATJES
Dag slobkousers
De Warande had ik geheel voor mij alleen, geen mens te zien, alleen met de natuur, het gezang van de
vogels en tal van bloeiende planten.
Zo zullen we het zelf nog een tijdje kunnen uitzingen tot deze gril van de natuur is overgewaaid en uitkijken
naar het blije moment dat we samen weer op uitstap kunnen.
Geniet van de zon, ga op wandel in jouw buurt, maak een verslagje of een foto voor het slobkousnieuws en
inspireer ons met je ervaringen.
Groeten Luc

paalkampeerplaats warande

pinksterbloem

bosklimopereprijs

gulden sleutelbloem

Beste slobkousjes,
Hopelijk zijn jullie en jullie naasten nog allemaal in goede gezondheid en kunnen jullie er nog af en toe op uittrekken in
de natuur.
Als dat voor iemand niet zo zou zijn, hou er vooral de moed in.
Ik loop nu vooral in eigen buurt rond en spotte toch al enkele bloeiende planten. Een paar fotootjes om jullie warm te
maken.
Een bloeiende Korenbloem
(Wel een niet al te fraai
exemplaar)

en Zinkboerenkers zijn deze week de gelukkigen die richting Slobkousnieuwsbrief gaan.
Tot hoors of schrijfs, Isabelle

Hoi allemaal,
Plezant om elkaar op de hoogte te houden van de vondsten in deze moeilijke tijden !!!
Het voordeel is wel dat we nu tijd hebben (of verplicht ‘krijgen’) om vrij in de natuur rond te wandelen en ”ons ding”
kunnen doen (spijtig genoeg niet in groep)
Plezant vind ik het stuifzandkorrelloof en het spoorkorrelloof. De eerste staat als zeldzaam vermeld, de andere als ‘vrij
algemeen’
In bijlage heb ik even de verspreidingskaart (België) van beide toegevoegd van de laatste 20 jaar!!!!!!
Stuifzandkorrelloof:
Op de kaart is duidelijk te zien dat de melding “zeldzaam” terecht is.
De enige waarnemingen zijn vanuit Limburg. De enige goedgekeurde waarnemingen komen van de slobkousjes of
leden van de slobkousjes !!! Toch iets om fier op te zijn hé !
In het verslag ( https://dceff7b0-cb54-47c3-a1c4205b8faea60d.filesusr.com/ugd/84e36f_4f16a4423d384070b4f053e0881583ba.pdf ) van Dries Vandenbroeck (WBL)
staat naar aanleiding van ons bezoek aan de Sahara van Lommel het volgende vermeld:
In de namiddag reden we nog naar een ander gedeelte van het gebied (IFBL kilometerhok C6-16-13) waar we,
gezien het late uur, maar een klein deel van bekeken hebben. Dit bezoek leverde aanvankelijk maar weinig op
tot we op het nagenoeg kale zand een exemplaar van Stereocaulon condensatum (stuifzandkorrelloof)
ontdekten, en nog één en nog één (Fig. 2). Al met al stonden er zeker een tiental exemplaren, wat toch een
zeer mooi einde van de dag opleverde. Stereocaulon condensatum is nu van een tweede locatie in Limburg
bekend
Spoorkorrelloof:
Deze staat vermeld als ‘algemeen’ maar als je de kaart van België bekijkt i.v.m. de waarnemingen van de laatste 20
jaar meen ik niet te kunnen zeggen dat deze soort “algemeen” te noemen is.
Ik zie zelfs geen enkele waarneming die goedgekeurd werd ! Of dit nu te wijten is aan een gebrek aan validators of de
onzekerheid dat de waarnemingen correct zijn, laat ik in het midden.
Naar mijn mening zijn beide soorten redelijk goed vertegenwoordigd (zeker in Limburg) maar worden ze te
gemakkelijk over het hoofd gezien gewoon door het feit dat ze niet echt opvallen in hun omgeving.
Ik meen beide vandaag gezien te hebben. Ik heb dan ook van beide een stukje meegenomen om ze van dichtbij te
bekijken (ik heb geen microscoop maar probeer ze in beeld te brengen via stereoscoop en macroscopie)
Deze foto’s volgen heel binnenkort !!
Het is enkel door buiten te komen en goed rond te kijken (vooral op plaatsen waar de meesten niet kijken (
we dingen ontdekken die uniek zijn !
Gr Peter D’Joos
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De rest van Peter zijn foto’s moeten jullie zelf maar eens opzoeken op:
https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-03-20&before_date=2020-03-20&page=1

)) dat

Hoi hoi,
Ik ben heel blij met al deze mails, de foto’s en het feit dat jullie je waarnemingen delen.
Krijg ik zin om een en ander weer op te zoeken en op te frissen (Zinkboerenkers? Hoe zit dat ook al weer?)
Peter jij opent een wereld apart, super duidelijke foto’s prachtig lesmateriaal.
Ik steek er mager bij af met het Klein hoefblad, maar ik ben elk jaar weer blij deze te zien. Het kan alleen maar beter
worden.
Groeten, Ine.

Hoi allemaal,
Hieronder een bijdrage (foto’s) voor vandaag:

https://waarnemingen.be/users/94286/photos/?after_date=2020-03-21&before_date=2020-0321&advanced=on&page=1
Ik ben even op het kerkhof van ’t Lindel (Pelt) geweest maar de graven waren nog heel (‘te’) schoon … Op de bomen
vond ik o.a. het Witstippelschildmos en het Lindeschildmos. Ik ben daar niet te lang gebleven gezien er redelijk veel
volk rondliep en ze bekeken me allemaal een beetje ‘vreemd’ … begrijpelijk natuurlijk
Ben dan maar doorgereden naar de Winner. Ik ben voor de verandering naar rechts gewandeld maar in het bos heb
ik niet zo veel speciale zaken gezien. De bomen zijn daar vooral ‘bekleed’ met mossen en naar het schijnt gaat dat
niet zo goed samen met de lichenen (korstmossen). Veel melig takmos te zien. Het sierlijk schildmos vond ik wel
plezant.
Op het einde heb ik een beetje rondgewandeld bij de gebouwen zelf.
Veel UV-mos te zien op de muren ! Voor de rest was het Wit sterschoteltje de leukste waarneming.
Ook hier weer veel wandelaars te zien. Goed dat de mensen nog buiten kunnen (‘mogen’) komen in deze
virusperiode !!
Geniet ervan Peter

UV mos

