SLOBKOUSNIEUWS 51 jrg10
Eindejaars Plantenjacht !

Enkele jaren geleden startte het initiatief bij onze Noorderburen en namen we het over met de
Slobkousjes. Het werd vaste gewoonte tijdens onze laatste wandeling van het jaar.
Nu we niet samen op pad kunnen hebben we je al bij het begin van de maand aangemoedigd om
foto’s te sturen van bloeiende planten. Het succes bleef echter tot voor kort wat uit. Daarom de
vraag om er volgende week eens een lap op te geven!
Winterbloeiers zoeken in hartje winter, doe jij mee? Ga tussen 28 december en 3 januari op zoek
gaan naar bloeiende planten en stuur je foto’s naar slobkousjes@skynet.be
Laat ons weten welke planten bij jou in de buurt nog in bloei staan midden in de winter! Laat je
verrassen tijdens een wandeling in het park, een blokje om in de buurt of natuurgebied even
verderop. De meest kans maak je op warme plekken, langs het water, in wegbermen of in het
dorp.
Succes dan geven we de laatste nieuwsbrief van 2020 een vleugje lentegevoel mee!

Groeten van Jan

NIEUW!!!!!
Als je op de website van Natuurpunt nationaal bovenaan rechts bij het vergrootglaasje
SLOBKOUSJES intikt kom je na twee klikken op onze webpagina uit.
Het kan ook met onderstaande link.
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg

Vanaf nu zullen onze berichten op deze pagina verschijnen. De pagina op de website van
NP Lommel zal verdwijnen.

Dick gaf al meteen het goede voorbeeld:
Hallo Jan,

Het is mager wat de bloeiende planten betreft, de hardcore doorbloeiers als paardenbloem en madelief daargelaten.
Anderen hebben misschien meer geluk/succes..
Maar vanmiddag dan toch een eerste wilgenkatje met felgeel stuifmeel. Niet ver van de Achelse Kluis, aan de rand
van de Groote Heide (foto niet zo scherp vanwege de harde wind, sorry).
Verder behoorlijk wat gele trilzwammen – altijd mooi, maar vallen natuurlijk buiten de categorie vroege (of late)
bloeiers. Dat geldt ook voor de talrijke winterpostelein, die ik gisteren frisgroen aantrof bij de Beekloop (Bergeijk).

Groeten Dick

Winterpostelein lekker

wilgenkatje

gele trilzwam

Hij kreeg meteen volgers met Kristine
Je vroeg naar foto's van planten die nog ( of al?) in bloei staan.
Hier iets uit Laakdal
Grts Kristine

Kristine was wel haar Flora vergeten mee te nemen denk
ik.

André neemt ons mee naar zijn geliefde Buitengoor waar ik twee weken geleden bijna verzoop in
de modder.
Goedenavond Jan,

Deze week vond ik nog wat paddenstoelen in het Buitengoor: Gewone oesterzwam (niet zo bijzonder, die kun je ook
gewoon in de supermarkt vinden) en Gele trilzwam.
Gele trilzwam is heel algemeen maar dit vond ik wel een heel mooi exemplaar en daarom een foto waard.

Groetjes aan allen, André

Die zijn ook wel lekker

Dick ziet ze ook graag
André

Luc zocht een opening tussen regen en wind en stuurde ons ook nog wat leuke paddenstoelen.
Onze volgende nieuwsbrief zit wel wat op de wip maar zal toch het nummer 52 dragen Luc.
Dag Jan

Het waait nu hard en nat maar in de week toch enkele mooie namiddagen gehad om te wandelen. Dit is het laatste
verslagje van 2020 en wens ik iedereen voor volgend jaar mooie zonnige dagen met op tijd een frisse bui. Dan nog
snel een prikje of twee, zo kunnen we gezond en wel samen terug naar bos en hei.

Groeten Luc
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Gewoon dikkopmos met kapsels

Als afsluiter het verslag van Peter voor de Slobkousjes van ma 21/12 t.e.m. zo 27/12:
Ik heb vorige keer reeds gemeld dat er een samenstand te zien was tussen de twee grootste planeten van ons
zonnestel. Ik heb een aantal pogingen gedaan om dit fotografisch vast te leggen maar da’s nie simpel gezien het
fenomeen zicht heel laag bij de horizon afspeelde en het ook het weer zat niet echt mee. Foto’s genomen vanuit een
weide in de Schansstraat in Pelt.

Bovenaan is Saturnus te zien met zijn ringen en onderaan Jupiter met een aantal van zijn manen

Ik ben deze week ook even met Guido op pad geweest (corona-proof !; Je mag met vier mensen rondwandelen indien
je de nodige voorzorgsmaatregelen neemt !!!) in het Hageven op zoek naar mossen en korstmossen. Guido heeft er
het heel zeldzame strodakmos (Leptodontium gemmascens) gevonden !!

We zagen nog vele andere mooie dingen zoals het grofgebogen schildmos, kroezig dooiermos (wordt niet meer zo
veel waargenomen maar goed herkenbaar door de K+ROOD reactie), witkopschorsmos, lichte veenkorst, rode
heidelucifer, zilvermos, gewoon purpersteeltje, … en ook weer tal van springstaartjes.

Grofgebogen schildmos

Zilvermos

Dicyrtomina ornata

Kroezig dooiermos

Rijpschildmos

Ik ben ook nog wat gaan rondwandelen in Lommel vlakbij de Philips.

Ruw heidestaartje

Bolle schotelkorst

Oranje druppelzwam

Op het einde van de wandeling zag ik de plant staan die perfect past bij de tijd van het jaar

Hulst

Groetjes,
Peter

