SLOBKOUSNIEUWS 10 jrg12
De keuze om naar het Mariapark te gaan was ingegeven omwille van de talrijke lichenen op de betonnen structuren.
Gezien onze lichenenspecialisten het echter lieten afweten hebben we maar een alternatief gezocht in de bossen en
de heide er omheen. Drie uur gebedjes prevelen voor de Lourdesgrot zit nu eenmaal niet in het DNA van de
Slobkousjes.

Volgende dinsdag 15 maart vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van de
grafheuvels in Peer.

We komen samen In de Molhemstraat bij de grafheuvels.
Je geraakt er met de auto via:
• De voortstraat (vlakbij de spotterscorner van de basis Kleine Brogel) en
vervolgens de Molhemstraat (gele lijn op het kaartje)
• De Molhemstraat vanuit Peer (blauwe lijn op het kaartje)

Groeten van Jan

We zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

VOGELS
Sitta europaea
Pica pica
Garrulus glandarius
Picus viridis
Dendrocopos major
Columba palumbus
Coloeus monedula
Parus major
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Troglodytes troglodytes
Corvus corone
Periparus ater

Boomklever
Ekster
Gaai
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Houtduif
Kauw
Koolmees
Merel
Staartmees
Winterkoning
Zwarte Kraai
Zwarte Mees

Boomklevers (Sittidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Spechten (Picidae)
Spechten (Picidae)
Duiven (Columbidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Mezen (Paridae)
Lijsters (Turdidae)
Staartmezen (Aegithalidae)
Winterkoningen (Troglodytidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982998
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982996
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982991
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982992
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982990
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982994
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982997
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982995
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982988
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982989
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982993
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982986

MOSSEN & LICHENEN
Campylopus pyriformis
Pleurozium schreberi
Cladonia grayi
Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum

Breekblaadje
Bronsmos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Eikenmos
Fijn laddermos
Fraai haarmos

Lophocolea semiteres
Cladonia arbuscula
Hypotrachyna revoluta
Bryum capillare

Gaaf kantmos
Gebogen rendiermos
Gebogen schildmos
Gedraaid knikmos

Lophocolea heterophylla
Cladonia furcata
Usnea subfloridana
Dicranum scoparium
Rhytidiadelphus squarrosus
Tortula muralis
Pohlia nutans
Ceratodon purpureus
Hylocomium splendens

Gedrongen kantmos
Gevorkt heidestaartje
Gewoon baardmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon haakmos
Gewoon muursterretje
Gewoon peermos
Gewoon purpersteeltje
Glanzend etagemos

Campylopus introflexus
Pseudoscleropodium purum
Hypnum jutlandicum
Cladonia fimbriata
Cladonia subulata
Schistidium crassipilum
Cladonia portentosa
Xanthoria calcicola
Rhytidiadelphus triquetrus
Cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Cladonia coccifera
Polytrichum piliferum
Polytrichum juniperinum

Grijs kronkelsteeltje
Groot laddermos
Heideklauwtjesmos
Kopjesbekermos
Kronkelheidestaartje
Muurachterlichtmos
Open rendiermos
Oranje dooiermos
Pluimstaartmos
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Ruig haarmos
Zandhaarmos

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Bryaceae (Knikmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Pottiaceae (Kleimosfamilie)
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Teloschistaceae
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

PADDENSTOELEN
Piptoporus betulinus
Stereum hirsutum
Stereum hirsutum
Trametes versicolor
Trametes versicolor
Trametes hirsuta
Pycnoporus cinnabarinus

Berkenzwam
Gele korstzwam
Gele korstzwam
Gewoon elfenbankje
Gewoon elfenbankje
Ruig elfenbankje
Vermiljoenhoutzwam

Fomitopsidaceae
Stereaceae
Stereaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982976
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982965
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982967
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982952
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982956
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982964
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982982
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222844
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982953
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982959
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982946
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982955
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982958
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982962
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982968
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982945
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982963
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982975
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982957
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982954

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982949
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982980
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222848
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982983
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982987
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982961

Schizophyllum commune
Polyporus brumalis

Waaiertje
Winterhoutzwam

Schizophyllaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982981
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982984

PLANTEN
Cymbalaria muralis
Pinus pinaster

Muurleeuwenbek
Zeeden

Plantaginaceae
Pinaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222845
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222846

De banken voor de Lourdesgrot bleven leeg. Drie uur bidden zit duidelijk niet in de
Slobkous DNA

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc, Patrick
en Isabelle

Wil je de Voorjaarshoutzwam en de Winterhoutzwam uit mekaar houden moet je wel even
opletten. Hierbij alvast een tip van Jean Claude.

Een Vermiljoenhoutzwam

Ruig haarmos

Pluimstaartmos

Rode en Dove heidelucifer en ander fraais

Muurleeuwenbek

Muurachterlichtmos

Gewoon baardmos

Is iemand van de Slobkousjes zijn gebid verloren of had hij hier zijn kat begraven?

Dit was de vindplaats

Om hier de Lichenen te onderzoeken zullen we nog eens moeten terugkomen.

Onze Slobkousfotografen gaan
echt tot het uiterste om de
waarnemingen goed te
documenteren

Deze Grote bonte
specht hield het wel
nauwlettend in het oog
want als ze nu ook al
in de bomen beginnen
klimmen !!!!

