SLOBKOUSNIEUWS 04 jrg11

Hebben jullie ook een beetje het tijdsbesef verloren? Elke keer weer nadenken welke dag het
vandaag is? En oeps we zijn al aan het schrijven aan de laatste nieuwsbrief van de eerste maand
van het nieuwe jaar!

Dit weekend stond in het teken van de tuinvogeltelling en wandelen was er dus iets minder bij.
Aan de volle parking van Kattenbos te zien waren er toch veeeel mensen die de tuinvogels links
hadden laten liggen. Ongelofelijk hoeveel er tegenwoordig gewandeld wordt. Heb jij ook al leuke
wandelingen gedaan in de voorbije weken? Misschien heb je wel een suggestie voor mij en de
andere Slobkousjes van een wandeling die eigenlijk elke Slobkous eens zou moeten doen.
Als dat zo is laat het ons dan zeker weten. Geef even het startpunt en misschien heb je wel een
plannetje of staan er onderweg indicaties. Een paar leuke tips over wat er onderweg te zien valt en
foto’s om ons helemaal enthousiast te maken zijn de kers op de taart.
Erg lang hoeft het niet te zijn, Slobkousen doen lang over een korte afstand als er wat te zien is.

Groeten van Jan

Nicole en Guido waren blijkbaar samen op zwier.

Samen met Guido op pad in het Hagenven.
In wilgenstruweel :
Toltrilzwam
Blauwgrijs steenschildmos
Gekroesde haarmuts (plooirokje)
Ik ben ook nog met Peter gaan struinen op Resterheide maar die schatten fotograferen laat ik aan hem
over.
Leuk om ook daar de Bonte dennenschildwants te vinden.
Groetjes Nicole

Dick geeft al meteen een goede tip maar vergeet de startplaats op te geven. Dat maakt hij vast
volgende week goed.
Goedenavond Jan,
Landgoed Annanina’s Rust, intrigerende naam en ook een bijzondere historie. Vol prachtige lanen met oude
douglassen en beuken, maar afgelopen vrijdag moest je er zo ongeveer doorheen zwemmen......
Tip voor een bezoekje? In drogere tijden dan

....

Groeten, Dick

Een bezoekje zal inderdaad moeten wachten op
drogere tijden!

Luc ging de vogels in het wild tellen.
Jan

Vanmorgen koud maar met een mooie zon en veel ijs op volle sloten. De vogels lieten zich al goed zien en horen,
vechtende mezen in de strijd om de territoria, meer gezang, meer licht,het eerste ganzenei, het gaat..., het gaat
beginnen.

Groeten Luc

watervalmos stekelpunt achterzijde nerf

watervalmos bladtop

watervalmos stengelblad

watervalmos

Er was ook gewoon sterrenmos

Hoi Jan,

In bijlage het verslag van deze week

Sorry voor de vertraging maar we zijn deze namiddag nog even op Resterheide/Begijnenvijvers geweest

Gr Peter

Maak u bij de eerste foto’s niet ongerust. Peter is niet schielijk overleden!

Verslag voor de Slobkousjes van ma 25/01 t.e.m. zo 31/01:
De eerste plaats waar ik deze week voorbij gekomen ben, is het oude kerkhof in Lier. Amai, da’s pas oud. Daar staan
nog grafstenen van 1910.

Oranje dooiermos, witte citroenkorst, rond dambordje, sinaasappelkorst en vele anderen maar de meest
voorkomende soort was duidelijk de platte citroenkorst en het plat dambordje !

Plat dambordje

Platte citroenkorst
Maar ook de mandarijnkorst was er te zien:

Ook ben ik in de Beverheide geweest en ben dan te voet even de grens over naar de Groote Heide waar meestal vele
cladonia’s te vinden zijn. De meeste zoals girafje, gevorkt heidestaartje, open rendiermos, gewoon kraakloof, …
werden dan ook gevonden maar ook vond ik er voor de eerste keer stuifzandkorrelloof !!!

Stuifzandkorrelloof op de grond

en een beetje uitvergroot

Toen wist ik niet dat het beste nog moest komen!!! Ik ben dan een heel eindje verder gewandeld omdat ik aan mijn
5.000 stappen per dag wilde komen

tot ik plotseling tussen de andere korstmossen iets zag wat me niet direct

bekend voorkwam. Achteraf bleek het om het wollig korrelloof te gaan. Een zeer zeldzaam korstmos waarover ik
onderstaande artikel vond.
Blijkbaar staat dit op de Groote Heide. Mijn waarneming is ondertussen reeds goedgekeurd maar er is totaal niets van
te zien op waarnemingen.nl wat duidelijk aangeeft dat deze korstmos goed beschermd én afgeschermd wordt. Ik voel
me zelfs een beetje schuldig dat ik een stukje meegebracht heb omdat ik dat moment niet wist wat het was. Nu ik het
toch heb, heb ik er maar een paar foto’s van gemaakt.

Links: gevonden artikel

Wollig korrelloof
Vandaag (zondag 31/01) in de namiddag nog een last minute geplande wandeling met Nicole gemaakt op
Resterheide/Begijnenvijvers. Daar was een nooit geziene massa volk aan het wandelen ! Geen paniek: Als echte
Slobkousjes zijn we gewoon om niet de standaard wandelpaden te gebruiken dus hebben we geen last gehad van die
massa en hebben we de omgeving coronaproof kunnen analyseren. Het stukje van 200 à 300 m dat we met de
slobkousjes normaal gezien voorbij “snellen” (als ik die term al mag gebruiken) hebben we nu eens wat beter onder
de loep genomen en we zagen enkele leuke dingen met als resultaat een aantal nieuwe soorten voor dat gebied
(geeft toch een beetje het gevoel dat we zinvolle ontspanningsmomenten hebben in deze tijd maar we missen soms
toch wel de ‘bendegezelligheid’ … ) :
Resterheide - Bos: 11 nieuwe soorten
Begijnenvijvers: 16 nieuwe soorten

Blauwe veenkorst

Greppelblaadje

Steenabrikooskorstje ????

Bonte bessenschildwants (voorlopig nog zeer zeldzaam)

Kogelmeniezwammetje ??????

Geel hoorntje

Wilgenschorsschijfje

Valse knoopjeskorst

Vals dooiermos

Uiteindelijk vond Nicole nog de groene veenkorst

Sfeerbeeld
Oh ja, niet vergeten te melden dat ik deze week de eerste nachtvlinder gevangen heb !!

Zwartvlekwinteruil
Groetjes, Peter

