SLOBKOUSNIEUWS 11 jrg7
Paul, Guido, Jan, Ivo, Zee en Ine hadden de grote eer en het genoegen om persoonlijk door de
conservator Luc te worden begeleid in enkele gebiedjes van Limburgs landschap, langsheen de
Warmbeek. Het moet gezegd de Warmbeek met zijn talrijke natuurlijke meanders is een leuke
beek om langs te wandelen. Daarenboven was het weer uitstekend. Wat wil een slobkous meer!
Het was meteen ook een gelegenheid om naar de eerste plantjes op zoek te gaan. We hebben ze
nog bewust niet in de lijst opgenomen maar we hebben ze wel gezien de daslook, adderwortel,
bosanemoon, koekoeksbloem enzovoort. Tijd om het geheugen terug op te frissen en plaats te
maken op de harde schijf.

Volgende dinsdag 21 maart wordt om 9:00 uur samen gekomen aan de Lochterkapel , hoek
Eindhovensebaan met Sint Bernardusstraat in Hechtel. Vandaar brengt Theo ons naar een
gebiedje dat Natuurpunt Hechtel Eksel pas in beheer heeft gekregen. We gaan er eens
poolshoogte nemen om een latere determinatiewandeling voor te bereiden. Nu kan er nog
vooral gekeken worden naar mossen maar met het goede weer van de voorbije dagen
beginnen de plantjes zich ook al te roeren. Misschien ook tijd voor een oefening
kiemplantjes herkennen!

Groeten van Jan

We zagen:
Naam
Boomsnavelmos
Boskronkelsteeltje
Fijn Bekermos
Fijn Laddermos
Fraai Haarmos
Gedraaid Knikmos
Gerimpeld Boogsterrenmos
Gesnaveld Klauwtjesmos
Gewone Poederkorst
Gewoon Dikkopmos
Gewoon Gaffeltandmos
Gewoon Peermos
Gewoon Plakkaatmos
Gewoon Purperschaaltje
Gewoon Purpersteeltje
Gewoon Sterrenmos
Grijs Kronkelsteeltje
Grijze Haarmuts
Groot Dooiermos
Groot Laddermos
Groot Rimpelmos
Heideklauwtjesmos
Kapjesvingermos
Muurachterlichtmos
Ruig Haarmos

Wetenschappelijke naam
Rhynchostegium confertum
Campylopus flexuosus
Cladonia chlorophaea
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum
Bryum capillare
Plagiomnium undulatum
Hypnum cupressiforme
Lepraria incana
Brachythecium rutabulum
Dicranum scoparium
Pohlia nutans
Pellia epiphylla
Lecidella elaeochroma
Ceratodon purpureus
Mnium hornum
Campylopus introflexus
Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina
Pseudoscleropodium
purum
Atrichum undulatum
Hypnum jutlandicum
Physcia adscendens
Schistidium crassipilum
Polytrichum piliferum

LEUKE PLAATJES

Haha de lente is in het land

En de jongens zijn hier duidelijk het mooist!

De eerste durvers

Nu ik ook botten aanhad blijven ze op het droge!

Wat zou dat kunnen zijn???

