SLOBKOUSNIEUWS 8 jrg5
Terwijl ik met de botten in het water aan het "witteren" was in de grote watering in Lommel struinden Luc, Ine, Paul en
Isabelle door de landduinen van de Leenderheide.
Ook daar vonden ze baardmos terug maar ook het zeldzame gemarmerd vingermos. Onze waarnemingen worden
alleen maar boeiender!
Volgende dinsdag voormiddag 3 maart wandelen we in de omgeving van het Hobos. We verzamelen om 9:00
uur in de groenstraat aan de kruising met de winnerstraat.

Woensdag 4 maart komen we vanaf 19:00 uur samen in de milieuklas in Peer voor de determinatieavond.

Vriendelijke groeten Jan

We zagen:
Korstmossen
Baardmos spec.
Bosschildmos
Bruin bekermos
Eikenmos
Ezelspootje
Gemarmerd vingermos
Gestippeld schildmos
Gevorkt heidestaartje
Gewone poederkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon schorsmos
Girafje
Grauw rijpmos
Groot dooiermos
Groot schildmos
Heksenvingermos
Melig takmos
Open rendiermos
Poedergeelkorst
Rode heidelucifer
Rond schaduwmos
Rood bekermos
Ruw heidestaartje
Vals dooiermos
Verstopschildmos
Witkopschorsmos
Zomersneeuw (Elandgeweimos)

Usnea
Flavoparmelia
Cladonia
Evernia
Cladonia
Physcia
Punctelia
Cladonia
Lepraria
Lecidella
Parmelia
Hypogymnia
Cladonia
Physconia
Xanthoria
Parmotrema
Physcia
Ramalina
Cladonia
Candelariella
Cladonia
Phaeophyscia
Cladonia
Cladonia
Candelaria
Melanelixia
Hypogymnia
Cladonia

spec.
caperata
grayi
prunastri
zopfii
aipolia
subrudecta
furcata
incana
elaeochroma
sulcata
physodes
gracilis
grisea
parietina
perlatum
tenella
farinacea
portentosa
reflexa
floerkeana
orbicularis
coccifera
scabriuscula
concolor
subaurifera
tubulosa
foliacea

Emberiza
Anthus
Alauda

citrinella
pratensis
arvensis

Vogels
Geelgors
Graspieper
Veldleeuwerik

Mossen
Boskronkelsteeltje
Bronsmos
Gewoon purpersteeltje
Gewoon sikkelsterretje
Grijs kronkelsteeltje
Grijze haarmuts
Heideklauwtjesmos
Ruig haarmos

Campylopus
Pleurozium
Ceratodon
Dicranoweisia
Campylopus
Orthotrichum
Hypnum
Polytrichum

flexuosus
schreberi
purpureus
cirrata
introflexus
diaphanum
jutlandicum
piliferum

Tremella
Peniophora
Daedaleopsis

mesentrica
quercina
confragosa

Nardus
Calluna
Salix

stricta
vulgaris
repens

Paddenstoelen
Gele trilzwam
Paarse eikenschorszwam
Roodporiehoutzwam

Planten
Borstelgras
Gewone struikhei
Kruipwilg

LEUKE PLAATJES

Bomen besnuffelen wordt een vast gewoonte bij de slobkousjes!

gemarmerd vingermos

gewoon baardmos

girafje

WETENSWAARD
De nieuwe website van Natuurpunt is online.
Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen maar dat zal nog eventjes op
zich laten wachten.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Er zijn wat problemen geweest met de link maar die zijn nu opgelost.
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.

Jean Claude Delforge gaf op de likonadag een mooie presentatie over de
paddestoelengeslachten. Je kan ze bekijken op onderstaande link.
www.jcdegids.be/jcd-doc.htm

