SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg11
Ine, Isabelle, Jozefa, Jan, Luc, Peter, Guido en Nicole stonden om 9 uur te trappelen om het
Hoksent te gaan verkennen.
Corona indachtig werd opgesplitst tussen een wandelgroepje dat op zoek zou gaan naar
bloeiende plantjes en een groepje bomenknuffelaars om de korst en andere mossen te
ontdekken.
Zoals jullie verder zullen zien was de oogst rijk en hebben ook een deel beestjes en
paddenstoelen de lijst gehaald.

Groeten Jan
Zoals we in onze flits al aankondigden zou volgende week normaal ons zomerprogramma
starten.
Maar er is spijtig genoeg nog niet veel “Normaal” in deze tijden en Corona houdt ons nog
stevig in de greep.
We hebben daarom beslist voorlopig in “voorjaarsmodus” te blijven met wandelingen op
dinsdag voormiddag en beperkt tot kleine groepjes van maximaal 4 personen.
Luc wil niet graag de gelegenheid laten liggen om Kerkeweerd en Negenoord aan te doen.
Hij wil het ons graag laten ontdekken.

Daarom volgende dinsdag 13 april om 9:00 uur afspraak:
P10 De Wissen-Negenoord, 3650 Dilsen-Stokkem
Wil je er graag wat langer vertoeven vergeet dan niet spijs en drank
mee te brengen.

We zagen:
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

VOGELS
Sitta europaea

Boomklever

Boomklevers (Sittidae) http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204408

Certhia
brachydactyla

Boomkruiper

Boomkruipers
(Certhiidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204412

Phasianus colchicus
Emberiza citrinella

Fazant
Geelgors

Hoenders
(Phasianidae)
Gorzen (Emberizidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204415
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204417

Regulus regulus
Columba palumbus

Goudhaan
Houtduif

Goudhanen
(Regulidae)
Duiven (Columbidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204406
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204411

Chroicocephalus
ridibundus
Parus major
Turdus merula

Kokmeeuw
Koolmees
Merel

Meeuwen, Sterns en
Schaarbekken
(Laridae)
Mezen (Paridae)
Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204422
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204419
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204416

Erithacus rubecula

Roodborst

Vliegenvangers
(Muscicapidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204410

Phylloscopus
collybita
Fringilla coelebs

Tjiftjaf
Vink

Boszangers
(Phylloscopidae)
Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204413
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204409

Troglodytes
troglodytes

Winterkoning

Winterkoningen
(Troglodytidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204421

Motacilla alba
Turdus philomelos

Witte Kwikstaart
Zanglijster

Piepers en
Kwikstaarten
(Motacillidae)
Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204420
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204418

Corvus corone
Dryocopus martius

Zwarte Kraai
Zwarte Specht

Kraaien en Gaaien
(Corvidae)
Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204414
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204407

Sylvia atricapilla

Zwartkop

Grasmussen
(Sylviidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210204405

MOSSEN EN
KORSTMOSSEN
Lecanora
barkmaniana
Arthonia radiata
Lecanora symmicta

Ammoniakschotelkorst
Amoebekorst
Bolle schotelkorst

Lecanoraceae
Arthoniaceae
Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518336
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518349
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518316

Boomsnavelmos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235617

Bosschildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518332

Braamknikmos

Bryaceae
(Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235615

Orthotrichum lyellii
Evernia prunastri

Broedhaarmuts
Eikenmos

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235609
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518329

Kindbergia
praelonga

Fijn laddermos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235621

Bryum gemmiferum

Fijnkorrelknikmos

Bryaceae
(Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235608
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235625

Rhynchostegium
confertum
Flavoparmelia
caperata
Bryum rubens

Polytrichum
formosum

link

Fraai haarmos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)

Orthotrichum
pulchellum
Lepraria finkii

Gekroesde haarmuts
Gelobde poederkorst

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235612
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518318

Plagiomnium
undulatum

Gerimpeld
boogsterrenmos

Mniaceae
(Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235607

Hypnum
cupressiforme
Punctelia subrudecta
Flavoplaca citrina

Gesnaveld
klauwtjesmos
Gestippeld schildmos
Gewone citroenkorst

Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Parmeliaceae
Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235616
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518340
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518327

Orthotrichum affine
Lepraria incana

Gewone haarmuts
Gewone poederkorst

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235622
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518323

Brachythecium
rutabulum

Gewoon dikkopmos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235618

Rhytidiadelphus
squarrosus

Gewoon haakmos

Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235626

Pohlia nutans

Gewoon peermos

Mniaceae
(Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235606

Calliergonella
cuspidata

Gewoon puntmos

Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235605

Lecidella
elaeochroma

Gewoon
purperschaaltje

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518343

Lecidella
elaeochroma

Gewoon
purperschaaltje

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518354

Ceratodon purpureus Gewoon purpersteeltje
Parmelia sulcata
Gewoon schildmos

Ditrichaceae
(Smaltandmosfamilie)
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235614
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518341

Dicranoweisia cirrata

Gewoon sikkelsterretje

Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235619

Mnium hornum
Melanelixia
fuliginosa +
glabratula

Gewoon sterrenmos

Mniaceae
(Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235613

Glanzend Schildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518331

Orthotrichum
diaphanum
Xanthoria parietina

Grijze haarmuts
Groot dooiermos

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235620
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518345

Pseudoscleropodium
purum

Groot laddermos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235624

Atrichum undulatum
Parmotrema
perlatum
Physcia tenella
Arthonia spadicea
Arthonia spadicea
Physcia adscendens
Diploicia canescens

Groot rimpelmos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235611

Groot schildmos
Heksenvingermos
Inktspatkorst
Inktspatkorst
Kapjesvingermos
Kauwgommos

Parmeliaceae
Physciaceae
Arthoniaceae
Arthoniaceae
Physciaceae
Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518333
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518344
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518320
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518322
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518339
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518324

Ulota bruchii
Ramalina farinacea
Lecanora carpinea
Punctelia jeckeri

Knotskroesmos
Melig takmos
Melige schotelkorst
Rijpschildmos

Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Ramalinaceae
Lecanoraceae
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235610
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518326
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518330

Plagiomnium affine
Phaeophyscia
orbicularis
Lecania naegelii
Melanohalea
elegantula
Athelia arachnoidea
Candelaria concolor
Coenogonium pineti
Melanelixia
subaurifera
Amandinea punctata
Lecanora chlarotera

Rond boogsterrenmos

Mniaceae
(Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210235604

Rond schaduwmos
Rookglimschoteltje

Physciaceae
Ramalinaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518328
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518314

Sierlijk schildmos
Tweesporig vliesje
Vals dooiermos
Valse knoopjeskorst

Parmeliaceae
Atheliaceae+
Candelariaceae
Coenogoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518309
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518338
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518351
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518321

Verstopschildmos
Vliegenstrontjesmos
Witte schotelkorst

Parmeliaceae
Caliciaceae
Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518337
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518350
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518335

Hoornzakdrager

Psychidae
(zakdragers)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518325

Taleporia tubulosa

Sigaarzakdrager

Psychidae
(zakdragers)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518317

Taleporia tubulosa

Sigaarzakdrager

Psychidae
(zakdragers)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518319

NACHTVLINDERS
Luffia ferchaultella

PADDENSTOELEN

Chondrostereum
purpureum
Fungi indet.
Diatrype bullata
PLANTEN
Persicaria bistorta
Cardamine flexuosa
Caltha palustris
Anthriscus sylvestris
Pimpinella major
Alopecurus pratensis
Glechoma
hederacea
Ilex aquifolium
Cardamine hirsuta
Veronica hederifolia
Filipendula ulmaria
Brassica rapa
Impatiens
glandulifera
Lamium album
Prunus avium
Prunus avium
Ficaria verna subsp.
verna

Paarse korstzwam
Cyphellaceae
Paddenstoel onbekend Wilgenschorsschijfje
Diatrypaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518310
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518312
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518313

Adderwortel
Bosveldkers
Dotterbloem
Fluitenkruid
Grote bevernel
Grote vossenstaart

Polygonaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae
Apiaceae
Apiaceae
Poaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511805
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511816
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511804
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511815
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511812
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210518311

Hondsdraf
Hulst
Kleine veldkers
Klimopereprijs
Moerasspirea
Raapzaad

Lamiaceae
Aquifoliaceae
Brassicaceae
Plantaginaceae
Rosaceae
Brassicaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511814
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511810
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511809
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511806
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511813
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511803

Reuzenbalsemien
Witte dovenetel
Zoete kers
Zoete kers

Balsaminaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Rosaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511807
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511811
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511808
http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511817

Ranunculaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/210511818

Leuke plaatjes van Guido, Isabelle en Luc:

Het plantengroepje
ging op pad

De anderen begonnen
alvast deze dikke
boom te knuffelen

Guido houdt
intussen de grond in
de gaten. Geen mos
ontsnapt aan zijn
arendsblik

Bolletjes peermos

Broedhaarmuts

Rond en Stomp boogsterrenmos

Rond boogsterrenmos

Stomp boogsterrenmos

Gerimpeld boogsterrenmos

Bosveldkers met de witte bloemetjes

Fluitkruid

Grote Bevernel

Dotterbloem

Adderwortel

Zoete kers

Tot slot het verslag van Peter:
Verslag Slobkousjes van dinsdag 6 april 2021:
De weersverwachtingen waren niet zo goed. Niettegenstaande dit gegeven daagden toch 8 moedige
slobkousjes op om de “grillen der natuur” te trotseren. Het is zo’n beetje zoals Jan zei: Hoe slechter het
weer, hoe meer slobkousjes er komen opdagen! Gezien 8 niet coronaproof was, waren we genoodzaakt om
ons op te splitsen in twee teams van vier: Vier trage en vier snelle slobkousjes. Iedereen deed zijn duid in het
zakje ! Het globale resultaat mag gerust gezien worden!
Enkele sfeerbeelden:

Guido en Luc in actie

Nicole knuffelt een boom !

Grote vossenstaart

Inktspatkorst

Witte schotelkorst

Gelobde poederkorst (UV roze)

in detail

Tweesporig vliesje

Kauwgommos

Bolle schotelkorst

Melig takmos

Sierlijk schildmos

detail

Bij momenten werd het moeilijk om nog iets te determineren …

Zonder woorden …
Op het einde zag het detailoog van Nicole nog een mini paddenstoeltje van +/- 2 mm groot. Iemand enig
idee ?

