SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg11
Er vielen niet veel plantjes te ontdekken deze week want alles bleef bedolven onder een
sneeuwtapijt.
Achter de coulissen was er wel heel wat bedrijvigheid:
•

We dienden onze jaarlijkse subsidieaanvraag in bij Natuurpunt. Door het wegvallen
van heel wat activiteiten vorig jaar zullen we wel wat moeten inboeten maar we
houden toch een behoorlijk niveau

•

Dankzij de goede zorgen van ANB Regiobeheerder Dr. Ir. Koen Thijs ontvingen we
voor 2021 de machtiging om in de ANB-domeinen van regio Lage tot aan Hoge
Kempen in 2021 inventarisaties uit te voeren.

•

Met de vrienden van het SAP-clubje worden afspraken gemaakt om in 2021 hopelijk
terug een gezamenlijke activiteit op te zetten.

•

We zullen ook verder meewerken aan het bermenproject van de stad Peer

•

Van Natuurpunt Pelt kregen we het bericht dat mede dankzij snel maar doortastend
inventarisatiewerken van enkele Slobkousen het dossier voor een bosaankoop
succesvol kon worden afgerond.

Maar enkele moedige Slobkousen staken toch de neus even buiten:
Isabelle stuurde me wat leuke sfeerbeelden en Nicole vond ondanks de sneeuw toch nog
enkele paddenstoelen en korstmossen in haar achtertuin. Immer ijverige Peter brengt weer
een uitgebreid verslag met wat leerstof, een intriest Valentijnverhaal, leuke korstmossen en
een tongbreker. Verder zette hij zijn leven op het spel om ons een mooie hemelfoto te
bezorgen.

Groeten Jan

Ine trekt onze aandacht op een artikel in de “Internetgazet”
Je kan ernaar toe met volgende link:
https://www.internetgazet.be/hechtel-eksel/natuur-en-landschapsfoto-s-in-het-pijnven.aspx

Allen daarheen zou ik zeggen. De mooie foto’s van Theo meg geen Slobkous missen.

Hallo Jan,

Dit keer geen planten noch paddenstoelen, maar we hebben wel intens genoten van de winterse landschappen in
eigen buurt.

Het ijsvogeltje deze morgen gespot nabij de Heuvelse heide in Lommel past bij het thema en krijg je er deze week bij.

Groetjes,Isabelle

Deze week heb ik me moeten vermannen om erop uit te trekken.
Ik ben voor de veiligheid in de “achtertuin” gaan struinen en zag er veel leuke dingen.

Groetjes Nicole

Richting Dommel

Schors-olievlekje

Rookglimschotelj

Op het kerkhof :

Trompettakmos

Ruig elfenbankj

Verslag van Peter voor de Slobkousjes van ma 08/02 t.e.m. zo 14/02:

Deze week woensdag begonnen met het volgen van een lezing over “Korstmossen in Nederland” (gegeven door
Laurens Sparrius, uitgaande van de BLWG). Dit kon via ZOOM of via Facebook. Nicole was ook van de partij !
Het was een interessante basisrondleiding in de wereld van de korstmossen. Er werden mooie foto’s getoond:

Nu woensdag 17/02 is er nog eentje over “Beeldherkenning (korst)mossen”. Iedereen kan zich aanmelden via de
website van de BLWG Link: https://www.blwg.nl/mossen/excursie.aspx

Ik ben ook nog even op Balimheide geweest. Het enige wat er boven de sneeuw uitkwam waren de grote betonnen
boordstenen ter hoogte van de rotondes. De klassiekers op steen waren zichtbaar:

Rond dambordje

Sinaasappelkorst

Kleine geelkorst

Rood dooiermos

Mooie verzamelingen …

Ook ben ik de bomen op de Blauwe Keidreef in Lommel gaan onderzoeken:

Melig takmos in de sneeuw

Grauw rijpmos

Ook de stippelschildmossen waren aanwezig !!

Gestippeld schildmos

Witstippelschildmos

Ook zag ik drie verschillende korstmosparasieten:
-

Illosporiopsis christiansenii

-

Marchandiobasidium aurantiacum

-

Xanthoriicola physciae

Wie deze drie soorten in 20 seconden tijd achter elkaar kan uitspreken zonder te stotteren, is bekwaam
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Sierlijke zakdrager

Groot dooiermos blijft een prachtig korstmos !!!

Vliegenstrontjesmos

Hoe een verkeerde naamkeuze de dood tot gevolg kan hebben:

Zaterdag zat er bij ons thuis in de keuken de Indische meelmot tegen de muur.

Snel een foto gemaakt en dan tegen mijn vrouw gezegd: Kijk eens hier, een Indische meelmot !! Het feit dat ik
diezelfde dag zelf brood gebakken had met uiteraard: meel en het feit dat de naam “MEELmot” viel, veroorzaakte
blijkbaar één of andere vreemde reactie in het hoofd van mijn vrouw zo in de stijl van: meel, brood, mot → ongedierte
!!!! En nog voor ik kon ingrijpen plakte het beestje tussen keukenhanddoek en muur. Achteraf besefte ik pas dat ik het
volledig verkeerd had aangepakt. Had ik nu gezegd: Kom eens kijken naar dit lief Valentijn vlindertje … dan had alles
vermoedelijk anders uitgedraaid.

Voor de rest was het nog eens een heldere
hemel maar het was bar koud !!! En ik kreeg
de dak niet van de sterrenwacht afgerold door
de sneeuw en ijs. De botten aangetrokken, de
ladder uit de schop gehaald en het dak van de
sterrenwacht op om de sneeuw en het ijs er af
te halen onder bedenkelijke blik van vrouw en
kinderen.
Het sterrenbeeld Orion is momenteel mooi
zichtbaar aan de Zuidelijke hemel. Dit
sterrenbeeld is reeds bij valavond eenvoudig
met het blote oog te zien. Het loont de moeite
om de koude te trotseren en eens een poging
te wagen.
De oranje rechthoek geeft weer wat er
gefotografeerd werd (foto genomen met een
reflexcamera en een telelens van 100 mm)

Deel van het sterrenbeeld ORION met iets onder het midden van de foto de Orionnevel.

Groetjes,
Peter

