SLOBKOUSNIEUWS 01 jrg11
We zijn weer zover! We hebben mekaar, deze keer meer gemeend dan anders, een goede
gezondheid toegewenst in een fijn jaar 2021.
Ons Slobkousnieuws begint aan zijn elfde jaargang met deze eerste nieuwsbrief van het jaar.
Verschillende Slobkousen deden aardig hun best om de voorbije week foto’s van bloeiende planten
door te sturen maar vandaag las ik in de nieuwsbrief van Nature Today:
In totaal werden 624 wilde of verwilderde plantensoorten gevonden.
Sommige fanatieke plantenkenners maakten er tijdens de Eindejaars Plantenjacht een sport
van om zoveel mogelijk plantensoorten bloeiend te vinden. De eerste plaats is voor Karel
Gort (Hoek van Holland) met maar liefst 77 soorten.
Geef toe cijfers om een beetje stilletjes van te worden.

Maar we gaan dat zeker niet aan ons hart laten komen en in afwachting van het heugelijke nieuws
dat we weer in groep op pad kunnen vertellen we mekaar verder wat we allemaal ontdekten op onze
zwerftochten.

En we hebben nu ook een nieuwe webpagina!
Voor informatie over de Slobkousjes kan je nu terecht op de website van Natuurpunt nationaal waar
we onze eigen webpagina hebben ingenomen.
Wie op de website van NP bovenaan rechts “Slobkousjes” typt komt na twee klikken op onze
pagina terecht. Het kan ook rechtstreek via deze link
https://www.natuurpunt.be/afdelingen/plantenwerkgroep-de-slobkousjes-noord-limburg
Op deze pagina komt telkens ook onze laatste nieuwsbrief.

Groeten van Jan

De eerste inzending kwam deze keer van Dick en die mag dan ook in de nieuwsbrief de spits
afbijten.
Goedenavond Jan,

Stralend winterweer vanmiddag. Het Beleven (halfweg tussen Reusel en Arendonk) rond geweest. Dit is een waar
vogelparadijs, vooral heel veel ganzen, eenden en meeuwen in deze tijd van het jaar. Bloeiende planten: slechts
twee: klein kruiskruid en paarse dovenetel. De usual suspects dus. Maar daarnaast al flink uitgelopen brem en mooi
opschietende ereprijs, laten we zeggen voorboden van een vroeg voorjaar!

Groeten, Dick

“Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd” een waarheid als een koe als we het over Nicole
hebben.
Klein spul op rottend hout gevonden op de
Finse piste van Peer.
Geel nestzwammetje en twee schoon
slijmzwammen.

Groetjes Nicole

Luc is een zonneaanbidder geworden. Hij zal toch nog wat geduld moeten opbrengen om in een
hemdje met korte mouwen rond te lopen. Hij bracht wel leuke paddenstoelen mee.
Dag Jan

De zon gezien, een ganse namiddag, dat doet nog eens goed. Vanmorgen ook zeer mooi met de rijp. Alhoewel de
druilerige regen is wel goed voor het grondwater maar het is te hopen dat er een trend is gezet voor de rest van de
week kunnen we weer in zonnig weer trippen.

Groeten Luc

Het lijkt wel of hij deze peksteel op de
barbecue wou leggen.

Maar van de onderkant is al een
Lieveheersbeestje aan het snoepen

Dit waaiertje heeft het koud

Deze paddenstoelen lopen op
fluwelen pootjes

Dit is de Bruine trilzwam

En dit de gele

Peter krijgt het laatste woord
Verslag voor de Slobkousjes van ma 04/01 t.e.m. zo 10/01:
Vooreest een rechtzetting. Het gewoon plakaatmos van vorige keer was het parapluutjesmos (met dank aan de alom
attente Nicole!)

parapluutjesmos !!!
Deze week ben ik eerst even gaan kijken op het oude kerkhof van Merksem omdat ik daar in de buurt moest zijn.
Alles was vochtig dus niet ideaal. Ook niets speciaals opgemerkt buiten het verdwaald meniezwammetje (zelfs op
twee plaatsen). Niettegenstaande dit redelijk zeldzaam is, heb ik die de laatste week al op twee plaatsen gezien.

Verder ben ik gaan wandelen op ’t Plat vlak bij mijn deur. Er hadden zich verschillende kabouters in het bos verstopt!
Plezant om met kleine kinderen te gaan wandelen. (Ik denk dat Dirk daar is geweest

)

Voor de rest :

Bevroren gele trilzwam

Lichtvlekje

Lepelschildmos

Gebogen rendiermos

Smal bekermos

Paarse knoopzwam

Uiteindelijk ook even gaan kijken op het redelijk recentelijk door Natuurpunt aangekochte Ruitersbroek in HechtelEksel.

sfeerbeeld

Witte schotelkorst

Donzige korstzwam

Melige schotelkorst

Struikspin

Uiteindelijk een schijnbaar standaard “gewoon purperschaaltje” maar indien je het van dichterbij bekijkt, zie je dat de
normaal zwarte apotheciën hier bruin zijn !!!

Karl Hellemans maakte me er attent op dat ze dit als een kameleon bekijken! Ik had er nog nooit van gehoord maar ik
heb het even opgezocht en ik heb een artikel over dit verschijnsel gevonden in Buxbaumiella 103 (van 2005)
Link: https://natuurtijdschriften.nl/pub/602847

Groetjes, Peter

