SLOBKOUSNIEUWS 2 jrg9
De redactie had het werk eens te meer uit handen gegeven. Dat jullie toch een goed gevulde nieuwsbrief in handen
krijgen danken we opnieuw aan Guido, Peter, Luc en Isabelle.

Hallo,

Vorige dinsdag ging ik op stap met "de mannen".
Wellicht zat de temperatuur daar voor iets tussen.
We lieten het niet aan ons hart komen en maakten er een mooie wandeling van.
Luc kon het niet laten om even het ijs te testen maar toen hij iets hoorde kraken kon hij niet rap genoeg terug
aan wal springen.
Hoewel de meesten onder ons geen zin hadden om lang stil te staan wegens koude vingers en tenen waren
Guido en Peter moeilijk in beweging te krijgen.
Er moesten dan ook maar niet zoveel interessante korstmossen zijn.
Na een lange achtervolging bereikten ze toch ook de parking.

Groetjes, Isabelle

Eens te meer werd ik overspoeld met foto’s van de waarnemingen. Veel te veel om allemaal op te nemen in de
nieuwsbrief. Ik bekijk met de fotografen of ze ook op een andere wijze aan geïnteresseerden mogen ter beschikking
worden gesteld.

Jan Leroy

Volgende dinsdag 29 01 2019 trekken we naar het Kolisbos. We verzamelen om 9 uur op de
parking aan de brandtoren in de Torenstraat.
Vandaar kunnen we eventueel nog even carpoolen tot dichter bij de oude schietstand. We
zien wel.

ZE ZAGEN
Korstmossen
Naam

Wetenschappelijke naam

Bosschildmos
Eikenmos
Fijn bekermos
Gestippeld schildmos
Gewoon schildmos
Groene poederkorst
Groot dooiermos
Groot schildmos
Heksenvingermos
Kopjesbekermos
Lichtvlekje
Melig takmos
Melige schotelkorst
Orangje dooiermos
Smal bekermos
Witte schotelkorst

Flavoparmelia caperata
Evernia prunastri
Cladonia chlorophaea
Punctelia subrudecta
Parmelia sulcata
Physcia tenella
Xanthoria parietina
Parlotrema perlatum
Physcia tenella
Cladonia fimbriata
Phyctis argena
Ramalina farinacea
Lecanora carpinea
Xantoria calcicola
Cladonia coniocraea
Lecanora chlarotera

Mossen
Gesnaveld klauwtjesmos
Heideklauwtjesmos
Grootladdermos
Fijnladdermos
Knotskroesmos
Helmroestmos
Haakmos
Fraai haarmos
Glad dikkopmos

Hypnum cupressiforme
Hypnum jutlandicum
Pseudoscleropodium purum
Kindbergia praelonga
Ulota bruchii
Frullania dilatata
Rhytidiadelphus sqaurrosus
Polytrichum formosum
Brachytegium salebrosum

Zwammen
oranje aderzwam
Gele tilzwam

Phlebria radiata
Tremella mesenterica

Nachtvlinders
Sigaarzakdrager

Taleporia tubulosa

LEUKE PLAATJES

Hier zijn ze dan de moedigen en Willy was er ook bij! Ik zeg het maar om geen boze mails te krijgen want in vorige
nieuwsbrief waren we hem vergeten de sukkelaar.

En de prijs van de meest avontuurlijke
slobkous gaat nog maar eens naar Luc
maar dat zal niemand verbazen!

Ik werd weer overspoeld met foto’s daarom deze keer de keuze voor de speciallekes.

Erythricium laetum Vroege zalmkorstzwam.s

De gewone zakdrager. Elke speciale connotatie is hier niet van toepassing!

Knotskroesmos

Muurschotelkorst

Sinaasappel

Ook bij de slobkousjes zijn er grensgevallen!

