SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg10
Even terug in de tijd! U herinnert zich waarschijnlijk nog dit opvallende stuk uit nieuwsbrief 11:

Maar eerst groot nieuws!
“Voor het eerst gevonden in Vlaanderen:
het bruine boomspijkertje”
Het was de Peerse Nicole Rinkes die de
‘ontdekking’ deed. Ze zag bij een
inventarisatie een zwarte veeg op een
boom die wel eens het bekijken waard zou
kunnen zijn. “Korstmossen zijn vaak
minuscuul klein, met het blote oog amper
waarneembaar. En daarom gaan wij altijd
op pad met een loep. En zo kreeg ik als
eerste het bruin boomspijkertje te zien. Het
was een hele strook van zeer kleine
uitstulpingen met een lichtere rand om het
kapje.”

Je zag het misschien al in het belang van Limburg. Ons aller Nicole kreeg
vorige zaterdag een twee paginagroot artikel voor haar vondst van het “Bruine
Boomspijkertje”.
Opgelet het ding is amper 1 mm groot! Ja u leest het goed één millimeter. Voor
speurneus Nicole geen probleem blijkbaar.

Door de hele Coronatoestand waren we er nog niet in gelukt om ons ter plaatse te gaan vergewissen van deze
vondst. Dat hebben we deze keer goed gemaakt. Waar ze te vinden zijn gaan we hier niet verklappen, maar dat ze
moeilijk te vinden zijn kunnen we alleen maar beamen.
De aandacht voor die minuscule dingen maakte dat de waarneming lijst wat minder aandacht kreeg en op 50 soortjes
strandde.
Groeten van Jan en hou het gezond!

Volgende dinsdag trekken we naar de omgeving van de
Blauwe Kei. We komen om 9 uur samen op het plein voor het
vroegere café Dikke Louis en Brasserie Blauwe Kei (Blauwe Kei
40, 3920 LOMMEL)
•

We vragen dat

iedereen die aan de Slobkouswandeling wil deelnemen zich

vooraf per mail zou melden op slobkousjes@skynet.be Als we
vooraf weten wie er zal komen kunnen we onze organisatie aanpassen naar absoluut
corona-proof groepjes.
•

Wie de eerste keer aanmeldt geeft zijn volledige naam, thuisadres en telefoonnummer.
Bij een aanmelding voor een volgende wandeling volstaat je naam.

•

Mocht je op het laatste ogenblik toch beslissen om deel te nemen en dus niet vooraf hebt
aangemeld dan kan dat toch mits je de gevraagde gegevens ter plaatse aan ons
overhandigt. Dit moet wel een uitzondering blijven!

•

Je beschikt over een masker.

•

Er blijft altijd een afstand van meer dan 1.5 m tussen de deelnemers.

•

Ieder gebruikt eigen materiaal (boeken, loep enz…)

Tijdig aanmelden niet vergeten!!!

WE ZAGEN:
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

Mossen en lichenen
Philonotis fontana
Pellia epiphylla
Calliergonella cuspidata

Beekstaartjesmos
Gewoon plakkaatmos
Gewoon puntmos

Batramiaceae (Appelmosfamilie)
Pelliaceae (Plakkaatmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962321
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962335
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962322

Paddenstoelen
Agaricus spec.
Scleroderma citrinum
Lepiota spec.
Galerina paludosa

Champignon (G)
Gele aardappelbovist
Parasolzwam p.p.
Vlokkig veenmosklokje

Agaricaceae
Sclerodermataceae
Agaricaceae
Strophariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962291
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962317
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962290
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962316

Asteraceae
Rosaceae
Caprifoliaceae
Cyperaceae
Rosaceae
Fabaceae
Asteraceae
Adoxaceae
Iridaceae
Juncaceae
Asteraceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Primulaceae
Lamiaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Rosaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962338
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962281
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962297
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962339
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962301
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962285
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962282
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962303
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962319
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962334
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962307
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962298
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962289
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962286
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962287
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962302
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962312
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962299
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962309
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962332
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962288
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962320
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962340

Myosotis scorpioides
Pilosella officinarum
Taraxacum spec.
Molinia caerulea
Populus tremula
Rumex obtusifolius
Trifolium pratense
Hieracium umbellatum
Ranunculus acris
Plantago lanceolata
Frangula alnus
Potentilla erecta
Rumex acetosa
Mentha aquatica
Lonicera periclymenum
Trifolium repens
Quercus robur
Myosotis laxa

Akkerdistel
Amerikaanse vogelkers
Blauwe knoop
Bosbies
Braam spec.
Brem
Duizendblad
Gelderse roos
Gele lis
Gewone veldbies
Gewoon biggenkruid
Gewoon reukgras
Gewoon struisgras
Glad vingergras
Glanshaver
Grote wederik
Hondsdraf
Kantig hertshooi
Knoopkruid
Koninginnekruid
Kruipende boterbloem
Moerasrolklaver
Moerasspirea
Moerasvergeet-mijnietje
Muizenoor
Paardenbloem spec.
Pijpenstrootje
Ratelpopulier
Ridderzuring
Rode klaver
Schermhavikskruid
Scherpe boterbloem
Smalle weegbree
Sporkehout
Tormentil
Veldzuring
Watermunt
Wilde kamperfoelie
Witte klaver
Zomereik
Zompvergeet-mij-nietje

Boraginaceae
Asteraceae
Asteraceae
Poaceae
Salicaceae
Polygonaceae
Fabaceae
Asteraceae
Ranunculaceae
Plantaginaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Fagaceae
Boraginaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962318
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962306
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962292
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962305
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962308
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962293
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962304
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962300
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962314
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962283
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962311
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962313
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962284
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962333
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962295
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962296
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962294
http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962315

Reptielen en amfibieen
Rana temporaria

Bruine kikker

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962337

Lissotriton vulgaris

Kleine watersalamander

Ranidae (Kikkers)
Salamandridae (Echte
salamanders)

Planten
Cirsium arvense
Prunus serotina
Succisa pratensis
Scirpus sylvaticus
Rubus spec.
Cytisus scoparius
Achillea millefolium
Viburnum opulus
Iris pseudacorus
Luzula campestris
Hypochaeris radicata
Anthoxanthum odoratum
Agrostis capillaris
Digitaria ischaemum
Arrhenatherum elatius
Lysimachia vulgaris
Glechoma hederacea
Hypericum maculatum
Centaurea jacea
Eupatorium cannabinum
Ranunculus repens
Lotus pedunculatus
Filipendula ulmaria

http://waarnemingen.be/waarneming/view/199962336

LEUKE PLAATJES VAN Peter:

Slobkousjes hoog en droog boven de
Dommel

Een nieuwsgierige Slobkous

Beekstaartjesmos

voor wie ze later uit mekaar wil kennen

En dit is dan……..?

Tormentil

moeraswalstro

Rups van de Gammauil

Haarbos

Biesbladroller

Groene rietsicade

Zuringuil

Kleine watersalamander

Vlokkig veenmosklokje

Gal van de Lensgalwesp

Stigmella aurellasplendidissimella op braam

