SLOBKOUSNIEUWS 1 jrg5

Aan alle slobkousjes onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig nieuw jaar

Onze nieuwsbrief is intussen aan zijn vijfde jaargang toe!
Omwille van de cursus Lichenen kende het voorbije jaar misschien een wat speciaal einde waarbij de gewone
slobkouswandelingen al eind november stopten.
Op dinsdag 6 januari vlogen we er dan terug in. Luc, Paul, André, Ine, Nicole, Roger en Jan vertrokken aan de Wulp
voor een wandeling in het Hageven. De kennis van de lichenen nog vers in het geheugen duurde het wel even om
van de parking weg te geraken. De schors van de bomen, de dakpannen, de stenen het moest eerst eens grondig
onder de loep alvorens echt op pad te gaan. Paul bracht alle waarnemingen netjes in schema en voegde er zelfs de
nodige link bij zodat je nu met een muisklik op de soort meteen op het wereldwijde web info ter beschikking krijgt..
Intussen begint de zoektocht naar sieralgen al een beetje te kriebelen. Ine en Jan zijn alvast in Turnhout aan een
eerste theoretische kennismaking begonnen maar in het water van onze eigen vennekes hadden ze tot dan toe nog
niet veel gezien. Dank zei de ervaring van André weten we nu al beter hoe je op een goede manier een staal neemt
en kregen we ook echt wat te zien.
Op woensdag 7 januari zaten Luc, Paul, Ine, Nicole, en Jan dan terug samen in de milieuklas. Aan de hand van foto's
werden de waarnemingen van de vorige dag nog even gecheckt en meestal goed bevonden. Om het niet af te leren
had Nicole ook nog voor wat paddenstoelen gezorgd.
Intussen geraakt ook onze agenda voor plantenexcursies in zijn laatste afwerkingfase. Volgende nieuwsbrief kunnen
jullie er zeker kennis mee maken.
Vriendelijke groeten
Jan

Volgende dinsdag 13 januari trekken we naar Hechtel in de omgeving van de Katershoeve.
We starten om 9:00 uur op het kruispunt (T) waar de Oude Barierstraat en de Hoefstraat
samenkomen.

We zagen:
Korstmossen
Gele poederkorst

Chrysothrix

candelaris

Rood bekermos

Cladonia

coccifera

Rode heidelucifer

Cladonia

floerkeana

Rafelig bekermos

Cladonia

ramulosa

Slank stapelbekertje

Cladonia

pulvinata

Kronkelheidestaartje

Cladonia

subulata

Smal bekermos

Cladonia

coniocraea

Kopjesbekermos

Cladonia

fimbriata

Eikenmos

Evernia

prunastri

Gewoon schorsmos

Hypogymnia

physodes

Gebogen schildmos

Hypotrachyna

revoluta

Witte schotelkorst

Lecanora

chlarothera

Verborgen schotelkorst

Lecanora

dispersa

Gewoon purperschaaltje

Lecidella

elaeochroma

Gewone poederkorst

Lepraria

incana

Verstopschildmos

Melanelixia

subaurifera

Gewoon schildmos

Parmelia

sulcata

Rond schaduwmos

Phaeophyscia

orbicularis

Kapjesvingermos

Physcia

adscendens

Stoeprandvingermos

Physcia

caesia

Gestippeld schildmos

Punctelia

subrudecta

Groot Dooiermos

Xanthoria

parietina

Rood dooiermos

Xanthoria

elegans

Kroezig dooiermos

Xanthoria

candelaria

Mossen
Gewoon pluisdraadmos

Amblystegium

serpens

Gewoon dikkopmos

Brachythecium

rutabulum

Bleek dikkopmos

Brachythecium

albicans

Gedraaid knikmos

Bryum

capillare

Gewoon purpersteeltje

Ceratodon

purpureus

Gewoon muisjesmos

Grimmia

pulvinata

Gewoon klauwtjesmos

Hypnum

cupressiforme

Groot oranje mosschijfje

Octospora

humosa

Grijze haarmuts

Orthotrichum

diaphanum

Ruig haarmos

Polytrichum

piliferum

Gewoon haakmos

Rhytidiadelphus

squarrosus

Muursterretje

Tortula

muralis

Paddenstoelen
Oranje druppelzwam

Dacrymyces

stillatus

Doolhofzwam

Daedalea

quercina

Winterhoutzwam

Polyporus

brumalis

Zomerhoutzwam

Polyporus

ciliatus

Tabakborstelzwam

Pseudochaete

tabacina

Gele korstzwam

Stereum

hirsutum

LEUKE PLAATJES
Eindelijk krijgen we ook
sieralgen in beeld! Nu
nog leren determineren.

Gewoon Purperschaaltje. Kijk bij je volgende wandeling maar eens naar wat boomstammen dan zal je ze vast
ook vinden.

Een leuke verschijning dat eikenmos

Kroezig dooiermos lijkt wel een miniversie van boerenkool

De wijdporiekurkzwam langs alle kanten bekeken

Wat zou dit kunnen zijn vroeg Paul zich af!

WETENSWAARD
Volgende zaterdag 17 januari is het weer LIKONADAG de jaarlijkse hoogmis van natuurminnend Limburg.
Wie er meer wil over weten of alsnog wil deelnemen kan terecht op volgende website:
http://www.limburg.be/LIKONA-contactdag

Heel binnenkort gaat de nieuwe website van Natuurpunt online.
Het is de bedoeling om de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

