SLOBKOUSNIEUWS 4 jrg9
Deze keer had de redactie zijn willetje opgelegd en werd er gewandeld in het Kolisbos. Het was al een tijdje geleden
dat we deze plek nog bezochten. Spijtig genoeg was alles bevroren wat het heel moeilijk maakte om mossen deftig te
bekijken. We kregen er zowaar het lood van in de schoenen (dit is enkel te begrijpen voor wie erbij was). Er werd heel
wat warme adem verspild om er iets van gebakken te krijgen.
Dankzij het huiswerk van Luc en Guido werd het toch nog een leuke lijst.

Jan Leroy

Volgende dinsdag 5 02 2019 trekken we op herhaald aandringen van enkelen dan toch maar
naar de omgeving van het Hobos om er de staat van de lokale flora op te maken. We
verzamelen om 9 uur op de parking aan de “Groten Hof”.
Wie graag eens op een bokje rijdt of een schat opgraaft moet wat vroeger komen of kan dat
ook nog na de wandeling. Voor het graafwerk moet ge wel zelf uw schupke meebrengen!

ZE ZAGEN
Planten

Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

Mercurialis spec.

Bingelkruid spec.

Euphorbiaceae

Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

Brachythecium albicans
Campylopus flexuosus
Dicranum montanum
Cladonia grayi
Cladonia chlorophaea
Kindbergia praelonga
Lophocolea semiteres
Orthodontium lineare
Eurhynchium striatum
Cladonia furcata
Cephaloziella divaricata
Dicranum scoparium
Rhytidiadelphus squarrosus
Grimmia pulvinata
Dicranella heteromalla
Calliergonella cuspidata
Ceratodon purpureus
Thuidium tamariscinum
Cladonia gracilis
Campylopus introflexus
Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina
Pseudoscleropodium purum
Atrichum undulatum
Hypnum jutlandicum
Physcia tenella
Physcia adscendens
Ulota bruchii
Cladonia fimbriata
Aulacomnium palustre
Cladonia scabriuscula
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Polytrichum juniperinum

Bleek Dikkopmos
Boskronkelsteeltje
Bossig Gaffeltandmos
Bruin Bekermos
Fijn Bekermos
Fijn Laddermos
Gaaf Kantmos
Geelsteeltje
Geplooid Snavelmos
Gevorkt Heidestaartje
Gewoon Draadmos
Gewoon Gaffeltandmos
Gewoon Haakmos
Gewoon Muisjesmos
Gewoon Pluisjesmos
Gewoon Puntmos
Gewoon Purpersteeltje
Gewoon Thujamos
Girafje
Grijs Kronkelsteeltje
Grijze Haarmuts
Groot Dooiermos
Groot Laddermos
Groot Rimpelmos
Heideklauwtjesmos
Heksenvingermos
Kapjesvingermos
Knotskroesmos
Kopjes-bekermos
Roodviltmos
Ruw Heidestaartje
Smal bekermos
Vals Dooiermos
Zandhaarmos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Leucobryaceae (Kussentjesmosfamilie)
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Geocalycaceae (Terpentijnmosfamilie)
Orthodontiaceae (Geelsteeltjesfamilie)
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Cladoniaceae
Cephaloziellaceae (Draadmosfamilie)
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)
Thuidiaceae (Thujamosfamilie)
Cladoniaceae
Leucobryaceae (Kussentjesmosfamilie)
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Physciaceae
Physciaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Cladoniaceae
Aulacomniaceae (Knopjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Candelariaceae
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

Mossen en korstmossen

LEUKE PLAATJES

Een warme adem was nauwelijks voldoende om de mosjes tot leven te wekken

Dan maar wat sportieve toeren om in het warm te komen

Sommigen hadden ondanks alles meer zin in een zwempartij maar dat zijn we van bepaalde mensen gewoon
intussen

Witte schotelkorst

thujamos

Als ge heeeeel goed kijkt ziet geplooid snavelmos er zo uit

Heel anders dan gewoon Peermos

Gewoon draadmos maar ge moet een goeie bril hebben

Want anders ziet het er zo uit

Gevorkt heidestaartje

Ruw heidestaartje

Nog wat foto’s die Guido doorstuurde. Guido heeft duidelijk een heeel goeie bril!

Trenthepolia

Gaaf kantmos

Gewoon draadmos

