SLOBKOUSNIEUWS 11 jrg12
Het wordt weer een nieuwsbrief van “horen zeggen”. Een redactie kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn!
Gelukkig kan ik dan betrouwen op een voorwaartse waarnemer:

Dag Jan
Via de grafheuvels hebben we het zuidelijk deel van het Molhem bezocht met op de hogere percelen
dennenbos en lager in het dal natte weilanden waar we het boompjesmos vonden. Daarna zijn we op voorstel
van Nicole naar een dennenbosje gereden gelegen aan de natuurakkertjes van de ortolaan waar enkele jaren
geleden vele dennen omgewaaid zijn en die nu overgroeid zijn door tal van mossen waaronder het zeer
zeldzame krulbladmos en ook nog het neptunusmos dat als algemeen beschouwd wordt maar dat we zelden
zien.
Groeten Luc

Volgende dinsdag 22 maart vanaf 9 uur gaan we terug rondneuzen in de omgeving van
Peer maar ditmaal aan een andere kant.

We komen samen op de parking vn de kringloopwinkel langs de Steenweg op
Wijchmaal 66 .
Hier alvast wat ons te wachten staat:

Hallo Slobkousjes
Toch interessant materiaal in Isabelle’s achtertuin.
De kleine gele schijfjes die de staart van de Slobkousjes zag in Overpelt fabriek behoren tot de
korstmossengroep Stuifmeelkorst.Het is een groep waarvan de soorten nog niet goed bekend zijn,
vooral omdat ze weinig gevonden worden.
Ook op het Molhem hebben we er vorige week gevonden !
Volgende week speuren naar klein grut. Ik reken op jullie medewerking
Groetjes Nicole
Groeten van Jan

Ze zagen
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

VOGELS
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Regulus regulus
Dendrocopos major
Parus major
Parus major
Lophophanes cristatus
Erithacus rubecula
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Corvus corone
Dryocopus martius

Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Geelgors
Goudhaan
Grote Bonte Specht
Koolmees
Koolmees
Kuifmees
Roodborst
Tjiftjaf
Vink
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Specht

Boomklevers (Sittidae)
Boomkruipers (Certhiidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Gorzen (Emberizidae)
Goudhanen (Regulidae)
Spechten (Picidae)
Mezen (Paridae)
Mezen (Paridae)
Mezen (Paridae)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Boszangers (Phylloscopidae)
Vinken (Fringillidae)
Lijsters (Turdidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433662
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433652
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433636
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433664
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433709
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433689
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433703
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433706
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433707
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433672

MOSSEN EN
KORSTMOSSEN
Lecanora barkmaniana

Ammoniakschotelkorst

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433681

Metzgeria furcata
Thelocarpon pallidum

Bleek boomvorkje
Bleke stuifmeelkorst

Climacium dendroides
Flavoparmelia caperata
Bryum rubens
Evernia prunastri
Cladonia chlorophaea

Boompjesmos
Bosschildmos
Braamknikmos
Eikenmos
Fijn bekermos

Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum

Fijn laddermos
Fraai haarmos

Calypogeia muelleriana

Gaaf buidelmos

Lophocolea semiteres
Plagiomnium undulatum
Punctelia subrudecta

Gaaf kantmos
Gerimpeld
boogsterrenmos
Gestippeld schildmos

Lecanoraceae
Metzgeriaceae
(Boomvorkjesfamilie)
Thelocarpaceae
Climaciaceae
(Boompjesmosfamilie)
Parmeliaceae
Bryaceae (Knikmosfamilie)
Parmeliaceae
Cladoniaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Calypogeiaceae
(Buidelmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433637
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433646

Orthotrichum affine
Lepraria incana

Gewone haarmuts
Gewone poederkorst

Brachythecium rutabulum

Gewoon dikkopmos

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos

Rhytidiadelphus squarrosus

Gewoon haakmos

Lophocolea bidentata

Gewoon kantmos

Aulacomnium androgynum
Funaria hygrometrica

Gewoon knopjesmos
Gewoon krulmos

Dicranella heteromalla

Gewoon pluisjesmos

Calliergonella cuspidata
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata

Gewoon puntmos
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos

Dicranoweisia cirrata
Barbula convoluta
Mnium hornum
Thuidium tamariscinum

Gewoon sikkelsterretje
Gewoon smaragdsteeltje
Gewoon sterrenmos
Gewoon thujamos

Hylocomium splendens

Glanzend etagemos

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Parmeliaceae
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Dicranaceae
(Gaffeltandmosfamilie)
Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Aulacomniaceae
(Knopjesmosfamilie)
Funariaceae (Krulmosfamilie)
Dicranaceae
(Gaffeltandmosfamilie)
Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Lecanoraceae
Parmeliaceae
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)
Pottiaceae (Kleimosfamilie)
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Thuidiaceae (Thujamosfamilie)
Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433667
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433633
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433653
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433680
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235459878
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433645
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433674
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433701
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433695
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433659
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433640

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433702
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433651
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433650
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433639
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433658
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433635
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433641
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433654
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433683
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433675
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433685
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433642
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433656
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433632

Plagiothecium denticulatum
Physconia grisea

Glanzend platmos
Grauw rijpmos

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina

Grijze haarmuts
Groot dooiermos

Pseudoscleropodium purum
Atrichum undulatum
Parmotrema perlatum
Normandina pulchella

Groot laddermos
Groot rimpelmos
Groot schildmos
Hamsteroortje

Hypnum jutlandicum
Frullania dilatata

Heideklauwtjesmos
Helmroestmos

Ulota bruchii

Knotskroesmos

Nowellia curvifolia
Phlyctis argena

Krulbladmos
Lichtvlekje

Lepidozia reptans
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Coenogonium pineti
Pseudoschismatomma
rufescens

Neptunusmos
Smal bekermos
Vals dooiermos
Valse knoopjeskorst

Tetraphis pellucida
Lecanora chlarotera

Verzonken schriftmos

Plagiotheciaceae
(Platmosfamilie)
Physciaceae
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Parmeliaceae
Verrucariaceae
Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Jubulaceae (Roestmosfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Cephaloziaceae
(Maanmosfamilie)
Phlyctidaceae
Lepidoziaceae
(Neptunusmosfamilie)
Cladoniaceae
Candelariaceae
Coenogoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433665
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433647
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433657
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433673
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433699
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433696
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433655
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433660
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433638
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433648
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433634
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433677
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433933
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433679
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433684
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433666
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433688

Viertandmos
Witte schotelkorst

Roccellaceae
Tetraphidaceae
(Viertandmosfamilie)
Lecanoraceae

PADDENSTOELEN
Piptoporus betulinus
Exidia truncata
Stereum hirsutum
Tremella mesenterica
Vuilleminia comedens
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum
Peniophora quercina

Berkenzwam
Eikentrilzwam
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Gewone schorsbreker
Gewoon elfenbankje
Paarse dennenzwam
Paarse eikenschorszwam

Fomitopsidaceae
Exidiaceae
Stereaceae
Tremellaceae
Corticiaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Peniophoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433686
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433644
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433643
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433669
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433668
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433671
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433670
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433649

PLANTEN
Pinus rigida
Galium saxatile

Doornden
Liggend walstro

Pinaceae
Rubiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433694

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433661
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433678

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc, Guido en
Patrick
Voor de foto’s van Jean Claude kan je hier terecht, een aanrader:
https://jcdegids.smugmug.com/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022/

Krulbladmos

Puntmos

Viertandmos

Pekden

