SLOBKOUSNIEUWS 03 jrg11
Het zijn drukke Slobkoustijden! Vanuit twee Natuurpunt afdelingen kwamen kort na mekaar vragen
voor inventarisaties in het kader van mogelijke aankopen van terrein. Ons groepje experten is er
meteen stevig ingevlogen. We komen er later zeker op terug.
Dick, Isabelle, Jean Claude, Luc, Peter, Guido en Nicole laten ons meekijken

Groeten van Jan

Het jaarlijks hoogfeest van de Limburgse natuurliefhebbers, waaronder ik de Slobkousjes zeker
reken, kan omwille van Corona niet doorgaan in zijn gebruikelijke vorm waarbij we een dagje
onderduiken in de lokalen van de Universiteit Hasselt.
Er wordt echter een boeiend digitaal alternatief aangeboden.
Je kan alle gegevens terugvinden op
http://www.provinciaalnatuurcentrum.be/Limburg/Natuuronderzoek/Nieuwsberichten/LimburgseContactdag-Natuuronderzoek-22-27-februari-2021.html
Maar we geven ze met plezier hier al eens weer:
De Limburgse Contactdag Natuuronderzoek komt naar je toe!

30 jaar geleden werd het Netwerk Natuuronderzoek onder de noemer LIKONA (Limburgse Koepel voor Natuurstudie)
opgericht. 30 jaar van gedreven natuuronderzoek, door honderden vrijwilligers, met honderden activiteiten en
tientallen publicaties, … En dat willen we vieren!
Een klassieke contactdag zit er dit jaar niet in. We stellen jullie daarom een alternatief programma voor: 5 avonden
op rij, van 22 tot en met 27 februari, kun je boeiende lezingen volgen over recent natuuronderzoek, gebracht vanuit
de verschillende werkgroepen. Als afsluiter op zaterdag krijg je een overzicht van 30 jaar Limburgs Natuuronderzoek
voorgeschoteld, gevolgd door een reis doorheen de geschiedenis aan de hand van jaarringen van bomen, gebracht
door Valerie Trouet vanuit Arizona (VS). Elke lezing kun je online volgen en achteraf herbekijken.

Programma
Maandag 22 februari
•

19.30 u. - Niet-inheemse bomen voor de tuin van de toekomst: een must – Martin Hermy, KULeuven

•

20.30 u. - In de voetsporen van Van Ooststroom en Reichgelt, een speurtocht naar woladventieven langs de
Grensmaas – Sipke Gonggrijp, Stichting Hortus Alkmaar

Dinsdag 23 februari
•

19.30 u. - Vogels net over de grens. Trends in Nederlands Limburg en Noord-Brabant – Henk Sierdsema,
Sovon

•

20.30 u. - Wintervoeding voor akkervogels, een succesverhaal? – Paula Ulenaers, VLM

Woensdag 24 februari
•

19.30 u. - Bodemerosie in Limburg: een probleem? – Jean Poesen, KULeuven

Donderdag 25 februari
•

19.30 u. - Kweek en herintroductie van de Grote modderkruiper – Jeroen Van Wichelen, Instituut voor
Natuur- en Bosonderzoek

•

20.30 u. - Het Albertkanaal als natuurverbinding voor vleermuizen – Wout Willems, Natuurpunt Studie

Vrijdag 26 februari
•

19.30 u. - Biodiversiteit van daktuinen, de moeite waard? – Thomas Vandijck, UHasselt

•

20.30 u. - Sleedoorn- en Iepenpage in Limburg: tweemaal een verschillende verhaal – Ilf Jacobs, Natuurpunt

Zaterdag 27 februari
•

15.30 u. - Verwelkoming – Jan Mampaey, Provinciaal Natuurcentrum

•

15.35 u. - Impressies over 30 jaar natuuronderzoek in Limburg – Luc Crèvecoeur, Provinciaal Natuurcentrum

•

15.50 u. - Natuurbeelden uit 2020 – Frank Resseler, De Kijkhut

•

16.00 u. - Wat bomen ons vertellen over de geschiedenis van het klimaat, mensen en bossen – Valerie
Trouet, Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona

•

17.00 u. - Slotwoord – Bert Lambrechts, gedeputeerde voor Milieu en Natuur

Deelname
Schrijf je in voor 20 februari.
Enkele dagen vooraf bezorgen we je een deelnamelink. De lezingen worden opgenomen. Je kunt ze nadien
herbekijken.

Goedenavond Jan,

Ik weet dat de focus in dit jaargetijde op (korst)mossen ligt, maar
dat zijn categorieën waarvoor ik toch nog wat moet bijstuderen....

Vandaag was ik wat verder van huis: in de mooie, oude (en
overigens rijkbemoste) loofbossen op de Utrechtse Heuvelrug, en
trof daar onder meer fraaie spekzwoerdzwammen, fluweelpootjes
en paarse kortzwammen aan.
Verder nog een reeds bloeiende hazelaar, incl. de minuscule
vrouwelijke bloempjes, maar daarmee ben ik vast niet de
eerste......

Groeten, Dick

Wij zijn gewoon blij als je ons laat meekijken met jou
waarnemingen Dick.

Dag Jan,

Vandaag in Kelchterhoef stonden de hazelaars mooi in de bloei evenals de Gaspeldoorn.
In Leopoldsburg-Heppen vond ik verleden jaar de Krulhaarkelkzwam en hij stond er deze middag ook weer.
(Foto's in bijlage).

gr, Jean Claude

Hallo,

Deze week waarde ik rond in de bossen van Overpelt en in Peer Mullemerbemden.
Dat laatste is deze dagen geen aanrader want enorm drassig en kaal. De Zwarte trilzwam en de Overblijvende
Ossentong kwam ik daar tegen.
De overige foto's zijn van in de Peltse bossen.

Groetjes, Isabelle

Zwarte trilzwam

Witwollige dennenzwam

Winterhoutzwam

Gele trilzwam

Overblijvende
ossentong

Van Luc vond ik op de website wel foto’s maar hij vergat door te sturen waar hij al dit moois zag.

Gewoon Peermos

Een echte Cladonia
verzameling!

Bosschildmos

Gebogen schildmos

Kleine zwanen op uitstap in de
Buitenhei

Hoi Jan,

De bijdrage van deze week
Een iets langere versie en ik heb dan nog erg moeten knippen in het aantal foto’s want er waren nog veel andere
leuke dingen die we gezien hebben
En met ‘we’ bedoel ik dan ook Nicole en Guido.
We zijn deze namiddag nog veilig samen op het door Theo aangegeven stuk geweest.

Ik zal de waarnemingen volgende week (na eventuele opmerkingen/correcties) volledig kopiëren naar de Slobkousjes

Gr Peter

Verslag Slobkousjes van ma 18/01 t.e.m. zo 24/01:
Deze week op verschillende plaatsen geweest soms ook samen met Guido en Nicole! Vooreerst in het natuurgebied
Scheps in Balen. Mooi gebied!!

Ammoniakschotelkorst

Hoornzakdrager op groot schildmos !

Valse knoopjeskorst

Madeliefje

Witkopschorsmos

Smal bekermos

Samen met Nicole ook van start gegaan met de inventarisatie van een mogelijk aan te kopen stuk Van Duffelbos op
het Lindel in Pelt. Aangegeven door Luc Winters.
Een standaard dennenbos maar je staat verstelt wat er allemaal te vinden is als je maar goed kijkt en met een
speurneus als Nicole erbij zie je altijd nog net iets meer !

Geelsteeltje

Waaierkorstzwam

Knikker- en ananasgalwesp op 1 takje

Oorlepelzwam

Valse knoopjeskorst

Eikenbladluis

Dennennaaldspleetlip

Ruig haarmos

Op zondagnamiddag samen met Nicole en Guido op zoektocht naar allerlei moois in het duingebied bij Vlasmeer
Eksel (inventarisatie aangegeven door Theo Geuens i.f.v. de eventuele aankoop van het stuk door Natuurpunt). Zowel
Guido als ikzelf waren er in de loop van de afgelopen week ook reeds op onderzoek geweest. Vandaag werd de
zoektocht extra bemoeilijkt door de gevallen sneeuw. We vreesden dat we zaken zoals het IJslands mos zouden
missen door de sneeuw die er nog lag op de meer open plekken.

Gesnaveld klauwtjesmos

Fijn bekermos

Rood bekermos

Open rendiermos

Volgens Guido bestaan er twee varianten van het gewoon gaffeltandmos:

Gewoon gaffeltandmos

Gewoon gaffeltandmos (de rechte vorm !!)

Het werd spannend bij de vondst van een stuk everzwijn ! Gelukkig zat er niet veel leven meer in …

Wild zwijn

Ezelspootje

Girafje

Bonte dennenschildwants

Harige springspin (meegekomen in potje)

Ruig haarmos in de sneeuw geeft een mooi uitzicht

Nicole en Guido bij zoals Guido het zo mooi zei: De kers op de taart ! Het IJslands mos !!

Groetjes,
Peter

Da’s inderdaad een stevig verslag!

