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Het was weer turen en discuteren in de Wulp. Er waren de believers en de ongelovige Thomassen. Was er
nu een protonema te zien of zat er gewoon een stofje op de lens?
Je geraakt er natuurlijk nooit echt uit op zo’n avond maar gezellig is het wel. Met een traktatie van een
jarige werd het dan helemaal een feest. Als je de foto’s ziet krijg je zeker goesting.

Intussen is er ook duidelijkheid over de cursus mossen van BRYOLIM
Op deze internetpagina https://sites.google.com/site/bryolim/Home/cursus-2012 kom je alles te weten. Voor
wie eerder aan de luie kant is drukken we het belangrijkste hier meteen af:
BryoLim organiseert in 2012 een cursus die doorgaat in De Wulp in Neerpelt.






Les 1 : donderdag 9 februari 19u30-22u - De Wulp
Excursie 1 : zondag 12 februari 9u30-12u30
Les 2 : donderdag 16 februari 19u30-22u - De Wulp
Excursie 2 : zondag 19 februari 9u30-12u30
Les 3 : donderdag 23 februari 19u30-22u - De Wulp

Het cursusconcept ziet er uit als volgt:


Er wordt geen inleiding in mosbiologie gegeven tijdens de lessen.
De cursisten kunnen de voorkennis volgens noodzaak verwerven via de website van BryoLim.
Vragen die daarbij zouden rijzen kunnen voorgelegd worden en zullen dan beantwoord worden op een
geschikt moment in de cursus.



De mossen die ingezameld worden door beginnende mosliefhebbers zijn vaak dezelfde : grote mossen of
mossen die in grote populaties voorkomen (Haarmos, Laddermos, Klauwtjesmos,...).
Mossen die wat kleiner zijn, of in kleine aantallen voorkomen tussen grotere populaties andere mossen
worden meestal over het hoofd gezien of bewust voorbij gelopen wegens "te klein/te moeilijk om te
determineren".
De cursus is er daarom op gericht om een betere "neus" voor mossen te ontwikkelen en om de weg te
wijzen naar hoe (ook moeilijkere) mossen te determineren.

In grote lijnen :


Les 1 :
o Kennismaking
o Voorbereiding voor eerste excursie:
 Toelichting over gebruik van attributen voor veldwerk (convoluut, loep, GPS, kaarten,
fototoestel, streeplijsten, dictafoon,...)
 Tips voor het gericht zoeken naar mossen
 Richtlijnen voor inzamelen
o Voorbeeld determinatie met veldsleutel
o Fotodéfilé van veel voorkomende mossen en de aandachtspunten voor herkenning om gericht
naar deze mossen te kunnen zoeken bij de eerste excursie.
o Antwoord op eventuele vragen ivm de theorie op de website



Excursie 1 : Mossen leren zoeken (Bosomgeving)
o De eerste excursie is erop gericht om de waarnemingszin bij veldwerk aan te scherpen. Cursisten
krijgen in kleine groepjes (2-4) een afgelijnd onderzoeksterrein voorgeschoteld
 een paar boomstammen
 enkele m² bodem
o Hierin moeten zij met de grootst mogelijke aandacht zoveel mogelijk verschillende mossoorten
trachten te zoeken ; er hoeft nog geen naam op geplakt. Deze worden gemarkeerd met prikkers
in de teamkleur.
o Vervolgens wordt er gewisseld van onderzoeksterrein en mag je proberen om op het terrein van
een ander nog nieuwe, niet gemarkeerde soorten te ontdekken.
o Samen met de cursusbegeleiders zamelt ieder team de specimens in op goed gedocumenteerde
wijze.



Les 2 :
o
o
o
o

Er wordt door de cursusbegeleiders een overzicht gegeven van het resultaat van de excursie.
Een selectie van soorten wordt samen gedetermineerd
Daarbij komen basistechnieken aan bod voor het maken van microscopische preparaten
Fotodéfilé van moeilijker te herkennen mossen waarnaar gezocht kan worden in de tweede
excursie



Excursie 2 (Moerassig gebied):
o Iedereen kan individueel inventariseren om een zo ruim mogelijke soortenlijst te bekomen
o Te controleren materiaal wordt ingezameld



Les 3 :
o Er wordt door de cursusbegeleiders een overzicht gegeven van het resultaat van de excursie.
o Een selectie van soorten wordt samen gedetermineerd
o Gezamenlijke evaluatie, mogelijkheden om verder rond mossen te werken na de cursus

Een zeer praktische aanpak dus die ongetwijfeld elke slobkous zal bekoren. Voor de slobkousjes trouwens
een buitenkans want in de buurt! Het inschrijvingsbedrag bedraagt 20 EUR. Wie de vorige pagina goed
gelezen heeft is er zeker van overtuigd dat hij veel waar gaat krijgen voor dat geld!

Inschrijven voor de cursus kan via een formulier op de webpagina
https://sites.google.com/site/bryolim/Home/cursus-2012

Het is wel aan te raden om snel in te schrijven want het aantal deelnemers is beperkt tot een 20-tal en gelet
op het programma zou dat aantal wel eens snel kunnen gehaald worden.
In de periode dat de cursus loopt zullen we ook de activiteit van de slobkousjes hieraan aanpassen.

De slobkousjes nemen nu een weekje vakantie. Er is dus geen activiteit volgende woensdag 28
december.

Onze wandelingen en determinaties zullen, zoals voorgaande jaren in het voorjaar gericht zijn op
mossen.
We gaan verder met determinatieavonden in de Wulp om de twee weken. We starten om 19 uur op
woensdag 4 januari en gaan dan verder op 18 januari en zo voort . Determinaties worden weer
afgewisseld met een voormiddagwandeling de daaropvolgende week. Daarvoor dus afspraak op 11
januari om 9 uur. De juiste afspraakplaats voor de wandelingen worden telkens kenbaar gemaakt in de
nieuwsbrief.
In de periode dat de cursus loopt zullen we ook de activiteit van de slobkousjes hieraan wat aanpassen.
Meer hierover in de volgende nieuwsbrieven.

Jan

Woensdag 4 januari 2012 komen we terug samen in de Wulp voor
een determinatieavond.
Mossenvondsten zijn welkom. Gelet op de zachte temperatuur kan
een leuke paddenstoel ook nog wel interesse wekken.
We openen meteen ook het nieuwe jaar waarin vast heel wat te
beleven zal zijn.
We hopen u talrijk te zien

We wensen jullie allemaal een fijn nieuw jaar

Mooie plaatjes

Gaaf buidelmos

Bladcellen van het
Gaaf buidelmos

Microscopie is geen luxe bij het determineren van mossen.
Hier enkele beelden van haakmos met van boven naar onder de bladtop, bladrandcellen en
bladcellen

Het fraaie heidefranjemos boven een foto van de groep ijverige slobkousjes

