SLOBKOUSNIEUWS 10 jrg10

IN DE PLENSENDE REGEN EN BIJ WINDKRACHT 4 IS MOSSEN EN LICHENEN ZOEKEN ER TOCH
EEN BEETJE OVER.
DAAROM HEBBEN WE UITEINDELIJK BESLIST:
DE SLOBKOUSWANDELING VAN MORGEN 10 MAART AF TE GELASTEN!
MEN ZEGGE HET VOORT
Deze boodschap stuurde ik vorige maandag de wereld in.
Maar zie er zijn Slobkousjes die uit het hardste hout gesneden zijn en zich niet laten afschrikken door mijn
alarmboodschappen.

Van correspondent ter plaatse Luc volgend verslag:
Jan
De uitstap deze week werd afgelast vanwege de slechte weersvoorspellingen en aangekondigd in de extra
mail. Ik ben zoals afgesproken naar de leugenbarak gegaan om de mensen op te vangen die de mail nog niet
geopend hadden.
We waren met z’n vieren, het regende en waaide niet te hard en we gingen, omdat we er toch waren, een
gezellige wandeling van maken.
Na een tijdje stopte het zelfs met regenen en begonnen we als vanzelf met de mossen en korstmossen.
We vonden heelder tapijten van girafje en tal van andere meer gewone cladonia’s en eentje die op
varkenspootje leek maar ook op gevorkt heidestaartje.
Bij het ingeven van de foto’s voorspelde obbsindentify voor 93 % zeker ezelspootje en als ge de foto’s
vergelijkt lijkt hij daar wel zeer goed op.
Een mooie waarneming.
Groeten Luc

Zo komen we toch nog aan een nieuwsbrief met een verhaal, leuke waarnemingen en foto’s.

Het vervolg is evenwel minder prettig!
Nu geen regen die ons komt dwarsbomen maar wel het Coronavirus.
Rekening houdend met de maatregelen die door de overheid werden uitgevaardigd heeft
Natuurpunt al zijn activiteiten opgeschort en daar willen we ons als werkgroep bij
aansluiten.
Tot nader order zullen er dus geen officiële Slobkousactiviteiten meer doorgaan.
We zullen ons best doen om gebruik makend van wat achterstallig niet gepubliceerd
fotomateriaal toch regelmatig via een nieuwsbrief in contact te blijven zodat jullie niet
indommelen maar onmiddellijk weer mee op pad kunnen zodra de virushemel wat opklaart.
Intussen kan ik jullie enkel maar aanmoedigen zelf op pad te gaan in onze prachtige natuur
want er is waarschijnlijk geen betere wapening tegen allerlei kwalen dan een regelmatige
wandeling in gezonde buitenlucht.
Jan Leroy

ZE ZAGEN
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

Vogels
Regulus regulus
Columba palumbus
Parus major
Lophophanes cristatus

Goudhaan
Houtduif
Koolmees
Kuifmees

Goudhanen (Regulidae)
Duiven (Columbidae)
Mezen (Paridae)
Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422093
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422107
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422097
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422076

Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Periparus ater

Roodborst
Vink
Zwarte Mees

Vliegenvangers
(Muscicapidae)
Vinken (Fringillidae)
Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422106
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422108
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422096

Bleek Dikkopmos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422072

Campylopus flexuosus
Flavoparmelia caperata

Boskronkelsteeltje
Bosschildmos

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422090
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422067

Campylopus pyriformis
Cladonia grayi
Evernia prunastri
Cladonia zopfii

Breekblaadje
Bruin Bekermos
Eikenmos
Ezelspootje

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422089
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422086
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422066
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422079

Polytrichum formosum
Cladonia arbuscula

Fraai Haarmos
Gebogen Rendiermos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422104
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422078

Lophocolea heterophylla Gedrongen Kantmos

Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422105

Orthodontium lineare

Geelsteeltje

Orthodontiaceae
(Geelsteeltjesfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422083

Dicranum polysetum

Dicranaceae
Gerimpeld Gaffeltandmos (Gaffeltandmosfamilie)

Hypnum cupressiforme
Punctelia subrudecta

Gesnaveld Klauwtjesmos
Gestippeld Schildmos

Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422101
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422063

Orthotrichum affine
Lepraria incana

Gewone Haarmuts
Gewone Poederkorst

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422068
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422099

Dicranum scoparium

Gewoon Gaffeltandmos

Dicranaceae
(Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422100

Rhytidiadelphus
squarrosus

Gewoon Haakmos

Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422070

Ceratodon purpureus
Hypogymnia physodes

Gewoon Purpersteeltje
Gewoon Schorsmos

Ditrichaceae
(Smaltandmosfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422094
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422091

Dicranoweisia cirrata
Cladonia gracilis

Gewoon Sikkelsterretje
Girafje

Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422088
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422085

Campylopus introflexus

Grijs Kronkelsteeltje

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422098

Pseudoscleropodium
purum
Parmotrema perlatum

Groot Laddermos
Groot Schildmos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422103
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422069

Hypnum jutlandicum
Physcia adscendens

Heideklauwtjesmos
Kapjesvingermos

Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422102
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422064

Ulota bruchii
Cladonia subulata
Cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Cladonia coccifera

Knotskroesmos
Kronkelheidestaartje
Rafelig Bekermos
Rode Heidelucifer
Rood Bekermos

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422065
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422087
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422080
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422082
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422081

Mossen en lichenen
Brachythecium albicans

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422071

Polytrichum piliferum
Cladonia coniocraea

Ruig Haarmos
Smal bekermos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422095
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422092

Paddenstoelen
Scleroderma citrinum
Thelephora terrestris
Lepista nuda

Gele aardappelbovist
Gewone franjezwam
Paarse schijnridderzwam

Sclerodermataceae
Thelephoraceae
Tricholomataceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422074
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422084
http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422073

Planten
Carex arenaria

Zandzegge

Cyperaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/186422075

LEUKE PLAATJES van Luc

Sommige Slobkousjes zijn echt niet binnen te houden

Hier hebben ze blijkbaar een valkuil voorzien om een groot zoogdier te vangen. Ze zouden er echt alles aan
doen om hun waarnemingenlijst uit te breiden!

Girafje

zandzegge

varkenspootje

Gebogen rendiermos

rode heidelucifer

Een triest stuk erfgoed

