SLOBKOUSNIEUWS 01 jrg12
“Warme jaarwisseling, weinig bloeiende planten door koude decembermaand
7-JAN-2022 - Tijdens de jaarlijkse telling van planten in de kerstvakantie werden dit jaar erg weinig
winterbloeiers gevonden. De recordwarmte tijdens oud en nieuw kon de vrieskou eerder in december niet
meer goed maken. Toch vonden de duizend deelnemers aan de Eindejaars Plantenjacht 549 verschillende
soorten planten in bloei.”
Zo stond het op 8 januari in “NATURE TODAY”. We waren dus niet de enigen die maar weinig waarnemingen konden
boeken dit jaar.
Bij ons werden het achtereenvolgens:
1. de bloeiende Hazelaar
2. Madeliefjes die duidelijk qua aantal in de meerderheid waren
3. een schrale Scherpe boterbloem
4. Straatgras
5. Vogelmuur
We geven ze alvast een ereplaats bij onze leuke plaatjes.
Maar we lieten het niet enkel bij de bloeiende plantjes en een hele reeks lichenen mossen en beestjes kwamen ook
aan hun trekken.
Tot slot mocht een glas heffen op het nieuwe jaar er niet aan ontbreken, Weliswaar in open lucht en op afstand maar
dat wordt intussen een gewoonte.

Groeten van Jan

We zagen
Bloeiende planten (5
soorten)
Hazelaar

Corylus avellana

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008457

Madeliefje

Bellis perennis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008465

Scherpe boterbloem

Ranunculus acris

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008473

Straatgras

Poa annua

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008458

Vogelmuur

Stellaria media

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008456

Amoebekorst

Arthonia radiata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008472

Gelobde poederkorst

Lepraria finkii

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008425

Gemarmerd vingermos

Physcia aipolia

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008462

Gewone poederkorst

Lepraria incana

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008422

Gewoon purperschaaltje

Lecidella elaeochroma

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008478

Gewoon schildmos

Parmelia sulcata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008477

Gewoon schriftmos

Graphis scripta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008429

Groen schorssteeltje

Chaenotheca brachypoda

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008435

Groot dooiermos

Xanthoria parietina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008453

Grove geelkorst

Candelariella vitellina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008443

Hamsteroortje

Normandina pulchella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008424

Heksenvingermos

Physcia tenella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008471

Kalkschotelkorst

Lecanora albescens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008454

Kapjesvingermos

Physcia adscendens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008468

Kleine citroenkorst

Flavoplaca oasis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008444

Kleine geelkorst

Candelariella aurella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008450

Kleine schotelkorst

Lecanora hagenii

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008437

Kopjesbekermos

Cladonia fimbriata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008475

Korstmos onbekend

Lichen indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008421

Lichtvlekje

Phlyctis argena

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008461

Melige schotelkorst

Lecanora carpinea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008459

Muurschotelkorst

Lecanora muralis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008417

Muurzonnetje

Athallia holocarpa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008446

Rond schaduwmos

Phaeophyscia orbicularis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008418

Schors-olievlekje

Porina aenea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008430

Sinaasappelkorst

Calogaya pusilla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008451

Steenpurperschaaltje

Lecidella stigmatea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008445

Stoeprandvingermos

Physcia caesia

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008416

Vals dooiermos

Candelaria concolor

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008464

Verborgen schotelkorst

Lecanora dispersa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008452

Verzonken schriftmos

Pseudoschismatomma rufescens http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008423

Witte schotelkorst

Lecanora chlarotera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008460

Arthonia lecanorina

Arthonia lecanorina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008448

Boompjesmos

Climacium dendroides

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008474

Iepenmos onbekend

Zygodon spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008427

Korstmossen (33 soorten)

Mossen (2 soorten)

Allerlei beestjes (8
soorten)
Blinde bij

Eristalis tenax

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008440

Bruine kikker

Rana temporaria

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008466

Dicyrtomina ornata

Dicyrtomina ornata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008420

Dicyrtomina saundersi

Dicyrtomina saundersi

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008426

Gewone zakdrager

Psyche casta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008442

Hoornzakdrager

Luffia ferchaultella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008447

Orchesella cincta

Orchesella cincta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008419

Sigaarzakdrager

Taleporia tubulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232008428

Leuke plaatjes
De bloeiende plantjes van de Grote Watering

Klein maar fijn het rode bloemetje van de Hazelaar

Een wat verpieterde Scherpe boterbloem

Straatgras

Vogelmuur

Aan het Madeliefje zijn onze fotgrafen blijkbaar voorbij gegaan!

Maar er waren nog mossen

Zoals dit Iepenmos

En beestjes

Bruine kikker

En deze
Dicyrtomina
ornata

En gezien Peter erbij was konden de Lichenen niet ontbreken

Dat ze wonderlijk mooi kunnen zijn bewijst dit Groen schorssteeltje

Normandina pulchella

Gemarmerd vingermos

Er waren vooral veel Slobkousjes
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De redactie had ook deze keer andere verplichtingen en kwam niet verder dan de Slobkousjes welkom te heten aan
de Rally en ze uit te zwaaien bij het begin van de wandeling.
Vriendelijk als ze zijn stuurden ze me wel een mooie lijst waarnemingen en de nodige foto’s zodat jullie er ook van
kunnen genieten.

Groeten van Jan

Na langdurig en rijp beraad waarbij verschillende mogelijkheden werden tegen het licht gehouden kozen de
aanwezige Slobkousjes ervoor om volgende week dinsdag 18 januari 2022 nog eens naar Reppel te trekken.
Voor wie al langer met de Slobkousjes op pad gaat doet Reppel zeker een belletje rinkelen want we vestigen er ooit
een record bij de zoektocht naar Lindeschildmos waarbij we na bijna 3 uur de fantastische afstand van 400 meter
hadden overbrugd en blij waren om in de molen te kunnen opwarmen bij een kop warme koffie.
Maar wie dat besnuffelen van bomen en muren niet ziet zitten hoeft zich niet ongerust te maken. Er zijn zeker enkele
Slobkousen die meer zien een portie gewoon wandelen en genieten van de prachtige Aa beek vallei. Iedereen is dus
van harte welkom en een kop koffie blijft ook na een wandeling mogelijk.

We komen samen om 9:00 uur op de parking voor de kerk van Reppel

We zagen
Mossen (33 soorten):
Bleek dikkopmos

Brachythecium albicans

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186833

Boogsterrenmos onbekend

Plagiomnium spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162493

Fraai haarmos

Polytrichum formosum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162502

Gedraaid knikmos

Bryum capillare

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186839

Gedrongen kantmos

Lophocolea heterophylla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162505

Gesnaveld klauwtjesmos

Hypnum cupressiforme

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186847

Gesteelde haarmuts

Orthotrichum anomalum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162496

Gewone haarmuts

Orthotrichum affine

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186812

Gewoon dikkopmos

Brachythecium rutabulum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162507

Gewoon draadmos

Cephaloziella divaricata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162495

Gewoon gaffeltandmos

Dicranum scoparium

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186794

Gewoon haakmos

Rhytidiadelphus squarrosus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162510

Gewoon krulmos

Funaria hygrometrica

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162497

Gewoon muisjesmos

Grimmia pulvinata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186836

Gewoon muursterretje

Tortula muralis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162511

Gewoon peermos

Pohlia nutans

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162498

Gewoon pluisdraadmos

Amblystegium serpens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162513

Gewoon pluisjesmos

Dicranella heteromalla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162501

Gewoon purpersteeltje

Ceratodon purpureus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186832

Gewoon sikkelsterretje

Dicranoweisia cirrata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162512

Gewoon smaragdsteeltje

Barbula convoluta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162508

Grijze haarmuts

Orthotrichum diaphanum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186844

Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162504

Groot rimpelmos

Atrichum undulatum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162491

Helmroestmos

Frullania dilatata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186816

Kleismaragdsteeltje

Barbula unguiculata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162509

Krom platmos

Plagiothecium laetum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162506

Landvorkje onbekend

Riccia spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388463

Muurachterlichtmos

Schistidium crassipilum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162500

Rond boogsterrenmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162492

Spits smaragdsteeltje

Plagiomnium affine
Pseudocrossidium
hornschuchianum

Zandhaarmos

Polytrichum juniperinum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162494

Zilvermos

Bryum argenteum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162499

Ammoniakschotelkorst

Lecanora barkmaniana

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388496

Amoebekorst

Arthonia radiata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186822

Berijpte kroontjeskorst

Sarcogyne regularis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186831

Blauwgrijs steenschildmos

Parmelia saxatilis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186810

Bolle schotelkorst

Lecanora symmicta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388449

Boomsuikerkorst

Fuscidea lightfootii

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388484

Bosschildmos

Flavoparmelia caperata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186825

Bruin bekermos

Cladonia grayi

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388444

Bruin steenschubje

Acarospora fuscata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388452

Duindaalder

Diploschistes muscorum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388455

Eikenmos

Evernia prunastri

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186827

Fijn bekermos

Cladonia chlorophaea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388477

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162503

Lichenen (75 soorten):

Frietzakbekermos

Cladonia humilis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388456

Gebogen schildmos

Hypotrachyna revoluta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186802

Gelobde citroenkorst

Variospora flavescens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388433

Gelobde geelkorst

Candelariella medians

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388468

Gelobde poederkorst

Lepraria finkii

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388515

Gestippeld schildmos

Punctelia subrudecta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186838

Gevorkt heidestaartje

Cladonia furcata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388462

Gewone citroenkorst

Flavoplaca citrina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388467

Gewone poederkorst

Lepraria incana

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186841

Gewoon purperschaaltje

Lecidella elaeochroma

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186820

Gewoon schildmos

Parmelia sulcata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388519

Gewoon schorsmos

Hypogymnia physodes

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186811

Gewoon sterschoteltje

Trapelia coarctata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388459

Grauw rijpmos

Physconia grisea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186821

Groene schotelkorst

Lecanora conizaeoides

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388450

Groot dooiermos

Xanthoria parietina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186846

Groot laddermos

Pseudoscleropodium purum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232162504

Groot schildmos

Parmotrema perlatum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186814

Grove geelkorst

Candelariella vitellina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388501

Heksenvingermos

Physcia tenella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186843

Kalkschotelkorst

Lecanora albescens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388436

Kapjesvingermos

Physcia adscendens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186842

Kastanjebruine schotelkorst

Lecanora campestris

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388466

Klein dooiermos

Polycauliona polycarpa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388442

Kleine citroenkorst

Flavoplaca oasis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186834

Kleine geelkorst

Candelariella aurella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186835

Kleine schotelkorst

Lecanora hagenii

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388443

Kopjesbekermos

Cladonia fimbriata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388473

Korstmos onbekend

Lichen indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186805

Kronkelheidestaartje

Cladonia subulata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388445

Lepelschildmos

Melanohalea exasperatula

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186840

Lichte veenkorst

Trapeliopsis granulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388453

Lichtvlekje

Phlyctis argena

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186813

Lindeschildmos

Parmelina tiliacea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186826

Melig takmos

Ramalina farinacea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186804

Muurschotelkorst

Lecanora muralis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186792

Open rendiermos

Cladonia portentosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388448

Poedergeelkorst

Candelariella reflexa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388487

Rafelig bekermos

Cladonia ramulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388454

Rijpschildmos

Punctelia jeckeri

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186809

Rond schaduwmos

Phaeophyscia orbicularis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388500

Rood bekermos

Cladonia coccifera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388446

Sierlijk schildmos

Melanohalea elegantula

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388481

Sinaasappelkorst

Calogaya pusilla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388434

Smal bekermos

Cladonia coniocraea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388458

Steenpurperschaaltje

Lecidella stigmatea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388504

Stoeprandvingermos

Physcia caesia

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388469

Tweesporig vliesje

Athelia arachnoidea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388509

Vals dooiermos

Candelaria concolor

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186818

Vals rendiermos

Cladonia rangiformis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388457

Valse knoopjeskorst

Coenogonium pineti

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388494

Verborgen schotelkorst

Lecanora dispersa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186837

Verdwaald meniezwammetje

Paranectria oropensis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186803

Verstopschildmos

Melanelixia subaurifera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388511

Verzonken schriftmos

Pseudoschismatomma rufescens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388440

Vliegenstrontjesmos

Amandinea punctata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388471

Vulkaanoogje

Micarea denigrata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388451

Witkopschorsmos

Hypogymnia tubulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186807

Witrandschotelkorst

Lecanora semipallida

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388505

Witstippelschildmos

Punctelia borreri

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186829

Witte schotelkorst

Lecanora chlarotera

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388441

Pronectria oligospora
Marchandiobasidium
aurantiacum

Pronectria oligospora

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388486

Marchandiobasidium aurantiacum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388488

Mycena onbekend

Mycena spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388476

Paddenstoel onbekend

Fungi indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388472

Paddenstoel onbekend

Fungi indet.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388480

Burgoa angulosa

Burgoa angulosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388497

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186849

Boomklever

Sitta europaea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186817

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186851

Brugspin

Larinioides sclopetarius

https://waarnemingen.be/observation/232403128/

Ekster

Pica pica

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186815

Groene Specht

Picus viridis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186850

Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186795

Koolmees

Parus major

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186852

Pimpelmees

Cyanistes caeruleus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186830

Staartmees

Aegithalos caudatus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186793

Strekpoot

Dicranopalpus ramosus

https://waarnemingen.be/observation/232403129/

Zwarte Kraai

Corvus corone

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232186801

Meeldauwlieveheersbeestje

Halyzia sedecimguttata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388439

Gewone zakdrager

Psyche casta

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388438

Hoornzakdrager

Luffia ferchaultella

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232388491

Paddenstoelen (4 soorten):

Leuke beestjes (15 soorten):

Een greep uit de leuke plaatjes van
Luc, Isabelle en Peter

Hangende zwameter op Plooivlieswaaiertje

Eikentrilzwam

Eikenbloedzwam

Eikvaren

Witkopschorsmos

Grauw rijpmos

Duindaalder

Boomsuikerkorst

Landvorkje

Rafelig bekermos

We mogen natuurlijk de Slobkousjes zelf niet vergeten

Van deze Slobkous weten we enkel dat hij een vinger heeft

Ook even de sfeer opsnuiven

SLOBKOUSNIEUWS 03 jrg12

Het was al snel duidelijk dat er bij de deelnemers heel wat variatie in belangstelling was waardoor er uiteindelijk drie
verschillende groepjes ontstonden. Terwijl één groepje de 4.5 km van de groene wandeling afwerkte kwam een ander
niet verder dan de 400 m tussen de kerk en de oude pastorij.
Iedereen zijn gading dus, een mooie lijst waarnemingen en leuke foto’s wat kan je nog meer wensen.
Groeten van Jan

Volgende dinsdag 25 januari vanaf 9 uur gaan we nog eens rondneuzen op het terrein ten noorden van het
Kempisch kanaal en tussen het Goethietstort van Overpelt Fabriek en de N74.
De gele lijn op de luchtfoto geeft aan hoe je er geraakt.

We zagen
Mossen (11 soorten)
Blauw boomvorkje
Bleek dikkopmos
Fijn laddermos
Gesnaveld klauwtjesmos
Gewone haarmuts
Gewoon muursterretje
Gewoon sikkelsterretje
Gewoon smaragdsteeltje
Groot rimpelmos
Knikkersterretje
Zilvermos
Lichenen (44 soorten)
Amoebekorst
Arthonia lecanorina
Berijpte kroontjeskorst
Bleke poederkorst
Bosschildmos
Dik geleimos
Eikenmos
Frietzakbekermos
Gebogen schildmos
Geelgroene schotelkorst
Gelobde poederkorst
Gestippeld schildmos
Gewone cementkorst
Gewone citroenkorst
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Groene kalkstippelkorst
Groot dooiermos
Groot schildmos
Heksenvingermos
Kalkschotelkorst
Kapjesvingermos
Kastanjebruine
schotelkorst
Kerkschotelkorst
Korstmos onbekend
Lichtvlekje
Melig takmos
Melige schotelkorst
Mosvreter
Muellerella lichenicola
Rijpschildmos
Sierlijk schildmos
Steenglimschoteltje
Steenpurperschaaltje
Stippelkorst onbekend
Stofglimschoteltje
UV-mos
Vals dooiermos
Valse citroenkorst
Verdwaald
meniezwammetje
Verzonken schriftmos
Witstippelschildmos
Witte schotelkorst
Zwart-op-wit-korst
Planten
Sneeuwklokje spec.

Metzgeria fruticulosa
Brachythecium albicans
Kindbergia praelonga
Hypnum cupressiforme
Orthotrichum affine
Tortula muralis
Dicranoweisia cirrata
Barbula convoluta
Atrichum undulatum
Syntrichia papillosa
Bryum argenteum

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729983
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729991
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729993
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729963
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729994
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729964
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729981
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729965

Arthonia radiata
Arthonia lecanorina
Sarcogyne regularis
Lepraria vouauxii
Flavoparmelia caperata
Enchylium tenax
Evernia prunastri
Cladonia humilis
Hypotrachyna revoluta
Lecanora polytropa
Lepraria finkii
Punctelia subrudecta
Diplotomma alboatrum
Flavoplaca citrina
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Verrucaria viridula
Xanthoria parietina
Parmotrema perlatum
Physcia tenella
Lecanora albescens
Physcia adscendens

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729573
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729608
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729614
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729618
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232730000
https://waarnemingen.be/observation/232730074/
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232730004
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729583
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729612
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729626
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729621
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729596
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729619
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729630
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729593
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729569
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729976
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729620
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729605
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729617
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729606

Lecanora campestris
Lecanora antiqua
Lichen indet.
Phlyctis argena
Ramalina farinacea
Lecanora carpinea
Bilimbia sabuletorum
Muellerella lichenicola
Punctelia jeckeri
Melanohalea elegantula
Lecania rabenhorstii
Lecidella stigmatea
Verrucaria spec.
Lecania erysibe
Psilolechia lucida
Candelaria concolor
Flavoplaca flavocitrina

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729616
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729613
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729566
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729627
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729624
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729629
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729592
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729607
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729622
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729623
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729598
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729601
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729564
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729571
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729594
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729628
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729603

Paranectria oropensis
Pseudoschismatomma
rufescens
Punctelia borreri
Lecanora chlarotera
Verrucaria muralis

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729590

Galanthus spec.

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729586

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729604
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729625
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729631
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729568

Planten (8 soorten)
Echte tonderzwam
Elfenbankje p.p.
Gewone oesterzwam
Gewoon elfenbankje
Paarse korstzwam
Papierzwammetje
Roodgerande houtzwam
Roodporiehoutzwam

Leuke diertjes (14 soorten)
Boomklever
Dicyrtomina ornata
Dicyrtomina saundersi
Ekster
Gaai
Kauw
Koolmees
Lindenspitskop
Merel
Pimpelmees
Roodborst
Sijs
Winterkoning
Zwarte Kraai

Fomes fomentarius
Trametes spec.
Pleurotus ostreatus
Trametes versicolor
Chondrostereum
purpureum
Byssomerulius corium
Fomitopsis pinicola
Daedaleopsis confragosa

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729984
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729967
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729982

Sitta europaea
Dicyrtomina ornata
Dicyrtomina saundersi
Pica pica
Garrulus glandarius
Coloeus monedula
Parus major
Oxycarenus lavaterae
Turdus merula
Cyanistes caeruleus
Erithacus rubecula
Spinus spinus
Troglodytes troglodytes
Corvus corone

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729992
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729580
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729602
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729998
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729980
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729995
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729574
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729988
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729587
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729990
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729996

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729987
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232729968

Een greep uit de leuke plaatjes van
Luc, Isabelle, Peter en Tinneke

Oesterzwam

Gewoon elfenbankje

Korstmos spec de naam ontbreekt maar geef toe mooi is het zeker

Knikkersterretje

Groot schildmos

Bloeiende Hazelaar

Grijze buisjeszwam

Gewone oesterzwam

Frietzakbekermos

Mosvreter

Dicyrtomina ornata

Lindespitskop

Ij aanvang waren ze nog voltallig

Sommige muren hadden een knuffel
nodig

Hier is duidelijk iemand aan het werk!

SLOBKOUSNIEUWS 04 jrg12

Nieuwsgierig als die slobkousen zijn konden ze het niet laten toch even de stortplaats op te klimmen.
De deur stond dan ook zo uitnodigend open.
Maar al snel werd er verder getrokken naar de grote waterplas van de zandwinning.
Water zelf genoeg maar watervogels waren eerder schaars.
Groeten van Jan

Volgende dinsdag 1 februari vanaf 9 uur gaan we rondneuzen op het terrein voorbij de Stenen brug.

We komen samen waar de weg “Grote Heide” doodloopt op de Stenen brug.

We zagen
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

Phalacrocorax carbo

Aalscholver

Aalscholvers (Phalacrocoracidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861280

Podiceps cristatus

Fuut

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910532

Anser anser

Grauwe Gans

Anser anser

Grauwe Gans
Grote Canadese
Gans

VOGELS

Alopochen aegyptiaca

Nijlgans

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Anas crecca

Wintertaling

Anas crecca

Wintertaling

Futen (Podicipedidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Meeuwen, Sterns en Schaarbekken
(Laridae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)

Brachythecium albicans

Bleek dikkopmos

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910553

Cladonia grayi

Bruin bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910545

Pohlia flexuosa

Draadjespeermos

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232912194

Cladonia chlorophaea

Fijn bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910542

Bryum gemmiferum

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910531

Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910556

Dicranoweisia cirrata

Fijnkorrelknikmos
Gewoon
purpersteeltje
Gewoon
sikkelsterretje

Physcia tenella

Heksenvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910549

Physcia adscendens

Kapjesvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910551

Polycauliona polycarpa

Klein dooiermos

Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910550

Barbula unguiculata

Kleismaragdsteeltje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910554

Cladonia subulata

Kronkelheidestaartje

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910544

Drepanocladus aduncus

Moerassikkelmos

Cladoniaceae
Amblystegiaceae
(Pluisdraadmosfamilie)

Schistidium crassipilum

Muurachterlichtmos

Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910541

Candelariella reflexa

Poedergeelkorst

Candelariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910548

Cladonia ramulosa

Rafelig bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910540

Cladonia floerkeana

Rode heidelucifer

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910538

Cladonia coccifera

Rood bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910537

Cladonia coniocraea

Smal bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910539

Physcia caesia

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910547

Paranectria oropensis

Stoeprandvingermos
Verdwaald
meniezwammetje

Bionectriaceae+

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910546

Bryum argenteum

Zilvermos

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910543

Lamium purpureum

Paarse dovenetel

Lamiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910557

Mercurialis annua

Tuinbingelkruid

Euphorbiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910558

Branta canadensis
Chroicocephalus
ridibundus

Kokmeeuw

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861278
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910536
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861277
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861281
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910533
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861273
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910534
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232861279
http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910535

MOSSEN &
KORSTMOSSEN

Ceratodon purpureus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910552

http://waarnemingen.be/waarneming/view/232910555

PLANTEN

De leuke plaatjes van Luc

SLOBKOUSNIEUWS 05 jrg12
Covid 19 maakt dat de redactie zich vorige dinsdag wat afzijdig moest houden en de zwijntjes stuurden de
Slobkousjes een andere richting uit.
Maar alles kwam goed en Luc zorgde voor een kort verslagje en leuke foto’s.
Dag Jan
We waren van plan om richting achterste brug te trekken maar omdat donderdag een drijfjacht zou worden
georganiseerd en we dan maar beter de evers met rust konden laten zwijnen alvorens ze richting de eeuwige
wroetvelden worden geholpen, zijn we richting Turfven en het bos ernaast gewandeld, door Guido het
Beksböske genoemd, alwaar hij nog in zijn jonge jaren met zijn kompanen kampen heeft gebouwd.
Eens terug uit het bos blies de wind ons richting de auto's.
Groeten Luc
Ine stuurde een artikel door, uit de NRC nieuwsbrief , over “Coniocarpen”
Ik plaatste het achteraan in de nieuwsbrief.
De zin: “Met één boom kun je gerust een half uur zoet zijn” viel me dadelijk op. Het zijn dus niet alleen elke
Slobkousjes die dit gedrag vertonen!

Groeten van Jan

Volgende dinsdag 8 februari vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van de “Verkeerde Lieven
Heer”.

We komen samen op de parking van de Wulp Tussenstraat 10 3910 Pelt.

Ze zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Ardea cinerea

Blauwe Reiger

Reigers (Ardeidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185957

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

Boomkruipers (Certhiidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185969

Garrulus glandarius

Gaai

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185995

Coloeus monedula

Kauw

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185970

Parus major

Koolmees

Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185998

Cyanistes caeruleus

Pimpelmees

Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185990

Spinus spinus

Sijs

Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185987

Sturnus vulgaris

Spreeuw

Spreeuwen (Sturnidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185986

Aegithalos caudatus

Staartmees

Staartmezen (Aegithalidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185993

Fringilla coelebs

Vink

Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185994

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae) http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185963

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

Winterkoningen (Troglodytidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185997

Corvus corone

Zwarte Kraai

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185996

Flavoparmelia caperata

Bosschildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185991

Cladonia grayi

Bruin bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185962

Cladonia glauca

Bruin heidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185966

Evernia prunastri

Eikenmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185984

Kindbergia praelonga

Fijn laddermos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185976

Polytrichum formosum

Fraai haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185985

Lophocolea semiteres

Gaaf kantmos

Geocalycaceae (Terpentijnmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185961

Bryum capillare

Gedraaid knikmos

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186000

Lophocolea heterophylla

Gedrongen kantmos

Geocalycaceae (Terpentijnmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185959

Hypnum cupressiforme

Gesnaveld klauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185992

Orthotrichum anomalum

Gesteelde haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186003

Punctelia subrudecta

Gestippeld schildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185982

Orthotrichum affine

Gewone haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185979

Brachythecium rutabulum

Gewoon dikkopmos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185988

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185960

Rhytidiadelphus squarrosus

Gewoon haakmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185973

Funaria hygrometrica

Gewoon krulmos

Funariaceae (Krulmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185956

Grimmia pulvinata

Gewoon muisjesmos

Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186005

Tortula muralis

Gewoon muursterretje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186004

Dicranella heteromalla

Gewoon pluisjesmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185964

Lecidella elaeochroma

Gewoon purperschaaltje

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185980

Ceratodon purpureus

Gewoon purpersteeltje

Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185971

Parmelia sulcata

Gewoon schildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185983

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Leucobryaceae (Kussentjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185965

Orthotrichum diaphanum

Grijze haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185989

Xanthoria parietina

Groot dooiermos

Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185981

Pseudoscleropodium purum Groot laddermos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185968

Atrichum undulatum

Groot rimpelmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185975

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185972

Frullania dilatata

Helmroestmos

Jubulaceae (Roestmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185958

Physcia adscendens

Kapjesvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185977

Barbula unguiculata

Kleismaragdsteeltje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185955

Cladonia fimbriata

Kopjesbekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185967

Schistidium crassipilum

Muurachterlichtmos

Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186002

Candelariella reflexa

Poedergeelkorst

Candelariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185978

Physcia caesia

Stoeprandvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233186001

Punctelia borreri

Witstippelschildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233185974

VOGELS

MOSSEN &
KORSTMOSSEN

De leuke plaatjes van Luc

Kopjesbekermos

Bruin heidestaartje

Bruin bekermos

Vier Slobkousjes op een rij

Ja als ze zo gefocust bezig zijn moet er eentje de wacht houden natuurlijk

Ook buiten het
Hageven zijn er nog
leuke plekken te
verkennen zoals het
Turfven

Met zijn kijkwand

Reportage

Leven op een dode
boom prachtig teer en
het gaat goed
Biologie Als je weet waarop je moet letten, zie je ze met
het blote oog: coniocarpen, schimmels die op dode
bomen groeien.

Spijkerkristalkopje.
‘Het zijn gouden tijden voor het droog schorssteeltje, het melig stofkopje en het ruig pruikspijkertje.” Met een loep om
zijn nek struint bosecoloog Klaas van Dort door het bos ten zuiden van Wolfheze, tussen Arnhem en Wageningen.
Opgetogen somt hij op: „Verdroging. Verzuring. Boomziektes. Parasitaire kevers die hele bossen aantasten. Overal
dode of afstervende bomen. Kortom, een walhalla voor coniocarpen.”
Bij een fors uitgevallen dode den blijft hij staan. Hij brengt de loep aan zijn oog – 14× vergroting, met ingebouwde ledlampjes om in donkere spleten te kunnen kijken – en nadert de boom zo dicht dat het puntje van zijn neus de stam
raakt. „Bart, kijk hier! Prachtig. Grote aantallen droog schorssteeltje.” Achter hem brengt natuurfotograaf Bart Horvers

zijn camera in gereedheid voor een close-up van de boom: „Weet je zeker dat het geen bruin schorssteeltje is?” „Nee,
ik zie witte rijp.”
Beide mannen hebben een knaloranje loepkoord om hun nek van de BLWG, de Nederlandse werkgroep van mossen
en korstmossen waar ze elkaar leerden kennen. De afgelopen jaren trokken ze regelmatig samen de bossen in, op
zoek naar oud hout of, om preciezer te zijn: naar de binnen de biologie nog vrij onbekende groep van de coniocarpen.
„Millimetergrote speldenknopjes”, zegt Van Dort. „Als je niet weet dat ze bestaan loop je er zo aan voorbij.” Ze groeien
op grote afstervende of dode bomen: in diepe spleten in de bast, of juist op ontschorste stammen. „Maar altijd op
dode of aftakelende bomen die nog overeind staan, niet op omgevallen exemplaren. En zonder uitzondering op een
neerslagluwe plek. Coniocarpen zijn zo teer dat ze niet tegen de directe inslag van regendruppels kunnen.
Regenschaduwspecialisten.”
Met één boom kun je gerust een half uur zoet zijn
Klaas van Dort bosecoloog
Zeker de soorten die in schorsspleten groeien zijn moeilijk te zien. Maar er is nóg een reden dat er over
schorssteeltjes en andere coniocarpen relatief weinig bekend is. Van Dort: „Ze vormen een lastige groep. Het zijn
geen echte korstmossen, althans, niet alle soorten. Officieel zijn het zakjeszwammen en behoren ze tot het
schimmelrijk. Maar soms gaan ze wel degelijk samenwerking aan met een alg, net als korstmossen. En dan spreek je
van een gelicheniseerde schimmel: een schimmel die tot korstmos is uitgegroeid.”
Met al die namen is een korte toelichting op zijn plaats. Van Dort: „Allereerst heb je het verschil tussen mossen en
korstmossen. Mossen zijn eenvoudige planten, die vaak groene, zachte ‘kussens’ vormen en van vocht houden. De
meeste korstmossen vormen korsten en zijn geen planten maar samenwerkingsverbanden. Meestal tussen een
schimmel en een alg, maar soms is het complexer, en komt er ook nog een gist aan te pas, of een tweede schimmel.”
Algen zijn geen planten, maar halen wel net als planten hun energie uit zonlicht. En schimmels vormen ook weer een
aparte groep, waartoe onder andere paddestoelen horen. Horvers: „Een coniocarp is dus een vreemde eend in de bijt.
Soms schimmel, soms korstmos, afhankelijk van de soort.” Met mossen hebben coniocarpen sowieso weinig te
maken. „Mossen houden van vocht, coniocarpen dus juist niet.”

Sporenhoofdje

Vrij vertaald betekent coniocarp ‘sporendrager’. Net als bij een paddestoel worden er sporen gevormd die meestal
door de wind worden verspreid. Dat sporenhoofdje is bij coniocarpen meestal rond van vorm, en groeit op een steeltje
van schimmeldraden: vandaar het speldachtige uiterlijk. Juist omdat ze veelal in spleten groeien, hebben ze die steel
nodig, legt Van Dort uit. „Anders vangen ze geen wind, en kunnen ze zich dus ook niet verspreiden. Ze moeten hun
nek uitsteken om de wereld te veroveren.”
Diverse soorten coniocarpen hebben sporenhoofdjes in kenmerkende kleuren. Bij bruine sporenhoofdjes heb je te
maken met schorssteeltjes, bij zwarte met boomspijkertjes en bij blauwgroene met pruikspijkertjes.
In het geval van een ‘korstmos-coniocarp’ ligt er aan de basis van het steeltje nog een korst van een met
schimmeldraden doorgroeide alg: het thallus. Horvers pakt het boek erbij dat ze onlangs samen uitbrachten via de
KNNV, de Nederlandse vereniging voor veldbiologie. Een uitgebreid geïllustreerd naslagwerk over coniocarpen,

inclusief determinatietabel. „Kijk, hier zie je dat het grijs schorssteeltje een thallus heeft, maar het droog schorssteeltje
niet.” Die laatste heeft dan wel weer kenmerkende ‘witte rijp’ op de steel, iets waaraan het zijn dubbelganger – het
bruin schorssteeltje – ontbreekt. Van Dort, enthousiast: „Ja, voor een leek lijkt het in het begin misschien wat
ingewikkeld. Maar het is zó’n verrijking van je wandeling als je een loep meeneemt en dode bomen bestudeert. Het
bos is één groot openluchtmuseum.”

Oerbossen

Het coniocarpenboek is geheel tweetalig uitgegeven, in het Nederlands en het Engels. Horvers: „Er was nog maar zo
weinig over gepubliceerd dat we besloten om het direct internationaal op de markt te brengen. Inmiddels hebben we
het al verkocht aan ecologen in zestien landen.” In Nederland staan relatief veel coniocarpenwaarnemingen
genoteerd in vergelijking met omringende landen. „Dat is waarschijnlijk een waarnemerseffect, omdat hier redelijk wat
korstmoskenners wonen.” Van Dort vult aan: „Coniocarpen voelen zich vooral thuis op relatief oude bomen, met een
flinke omvang. Oerbossen zijn daarvoor heel geschikt, maar die hebben we hier niet. Dus zie je ze bij ons vooral op
oude landgoederen.” In totaal zijn er in Nederland 27 soorten waargenomen; uit heel Europa zijn er pakweg honderd
bekend. „Maar ongetwijfeld zijn er nog vele niet-ontdekte soorten.”
Een goede manier om al bekende soorten te ontdekken op nieuwe vindplaatsen is het zoeken naar analogieën in het
landschap. Van Dort is van plan om binnenkort af te reizen naar Slovenië. „Daar heb je een gebied met aftakelende
wilgen, net als in de Biesbosch. En omdat er juist in de Biesbosch in 2016 – helaas niet door Bart en mij – een geheel
nieuwe soort is ontdekt, het wilgenschorssteeltje, ben ik benieuwd of die daar ook te vinden is.”
De sporenvorming vindt, in tegenstelling tot bij paddestoelen, het hele jaar door plaats
Bart Horvers natuurfotograaf
Dat het zo goed gaat met coniocarpen is ook te danken aan een trend in natuurbeheer om dode bomen te laten staan,
benadrukken Van Dort en Horvers. Waar bosbeheerders vroeger rottend hout vaak opruimden, laten ze het nu liggen
– voor schimmels, paddestoelen, mossen en korstmossen, maar ook voor allerhande insecten. Het opruimen van
dood hout is in die zin de grootste bedreiging voor coniocarpen. Van klimaatverandering ondervinden ze weinig
hinder: in de schorsspleten heerst een vrij constant microklimaat. Horvers: „Daardoor is er ook geen duidelijk
seizoenseffect. De sporenvorming vindt, in tegenstelling tot bij paddestoelen, het hele jaar door plaats.” De meeste
coniocarpen zijn bovendien niet zo gevoelig voor luchtvervuiling en ammoniakbelasting. „Er is zelfs één soort, het
korst schorssteeltje, die je alleen samen met de alg trentepohlia tegenkomt. En die alg is juist een
ammoniakliefhebber.”
We lopen verder door het bos, terwijl Van Dort de dode bomen keurt. „Te dun. Te dun. Te levend. Aan de dunne
kant.” Dan, met het zicht op een dikke den: „Daar gaan we op af!”

Keihard hout

Dikke bomen zijn goede vindplaatsen voor coniocarpen, juist omdat ze zo oud zijn. „Ze staan soms al decennialang
dood te gaan”, zegt Van Dort. „In tegenstelling tot een mens valt een dode boom niet in één klap om. Het afsterven is
een voortdurend proces, en elke fase trekt weer andere soorten aan. Je hebt de pioniers die dol zijn op keihard hout.
En langzamerhand wordt het hout steeds zachter en weker, en komen de molmminnaars.” Op brede, dikke bomen
landen ook gewoon meer coniocarpensporen, voegt hij toe. „Een coniocarp maakt veel minder sporen aan dan een
paddestoel, en hij moet maar net het geluk hebben dat die sporen op een goed stuk dood hout landen.” Hoewel de
meeste sporen door de wind worden verspreid, blijven ze soms ook wel kleven aan de pootjes van schorskevers, die
van boom naar boom vliegen. Die kevers boren gaten in de stam en maken de weg vrij voor houtafbrekende
schimmels, waardoor de boom afsterft. „Een ideale situatie voor de coniocarpen: die kunnen zich mooi vestigen in de
boorgaten die door de kevers zijn gemaakt. Daar zitten ze net zo beschut als in een spleet.”
Als je weet waar je op moet letten kun je coniocarpen al met het blote oog zien, zegt Horvers als we naast de
grotendeels ontschorste eik staan. „Niet frontaal maar van de zijkant kijken.” En inderdaad: op de stam zijn minuscule
zwarte streepjes te zien. Met de loep erbij zijn ze te determineren als grijs schorssteeltje. Horvers pakt zijn statief met
camera erbij voor detailopnames.
Van Dort: „Je ziet: met één boom kun je gerust een half uur zoet zijn. Dus om alle dode bomen in Nederland op
coniocarpen te onderzoeken, heb je heel veel tijd nodig. Gelukkig zijn er, binnen onze werkgroep, steeds meer jonge
korstmosenthousiastelingen, die óók interesse hebben in coniocarpen. En ik hoop dat er daar nog heel wat van
bijkomen.”
CONIOCARPENBOEK MESSCHERPE FOTO’S
De foto’s in dit artikel zijn gemaakt door natuurfotograaf Bart Horvers en komen uit het boek over coniocarpen dat hij
samen met Klaas van Dort maakte.
Bij het fotograferen past hij een methode toe die focus stacking wordt genoemd en die ervoor zorgt dat de gehele foto
scherp is. De close-ups van de coniocarpen maakt hij met behulp van een microscoop met een vergroting van 60×.

Klaas van Dort & Bart Horvers: Coniocarpen Regenschaduwspecialisten KNNV Tilburg, 1

SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg12
Luc zorgde voor een kort verslagje en leuke foto’s want de redactie moest nog maar eens forfait geven.

Dag Jan
Deze week aan de hele andere kant van het Hageven aan de Verkeerde Lieven Heer, kort bij den A24 waar
Guido en Nicole ons naar zeer zeldzame mossen en korstmossen wist te leidden als daar zijn het
strodakmos, zeer zeer zeldzaam volgens de mosflora's maar bleek hier plaatselijk zeer algemeen, als ook het
purper geweimos en fluweelmos.
Door het vele dode hout hier waren er ook vele schors- en houtzwammen te vinden.
Groeten Luc

Groeten van Jan

Volgende dinsdag 15 februari vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in ‘t Plat

We komen samen op de parking aan het einde van de Pallisstraat in 3910 Pelt.

Ze zagen
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

Vogels
Ardea cinerea
Sitta europaea
Phasianus colchicus
Emberiza citrinella
Dendrocopos major
Ardea alba

Blauwe Reiger
Boomklever
Fazant
Geelgors
Grote Bonte Specht
Grote Zilverreiger

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485904
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485915
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485881
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485885
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485886
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485916

Accipiter gentilis
Columba palumbus
Parus major
Turdus merula
Spinus spinus
Sturnus vulgaris
Fringilla coelebs
Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Corvus corone

Havik
Houtduif
Koolmees
Merel
Sijs
Spreeuw
Vink
Wilde Eend
Winterkoning
Zwarte Kraai

Reigers (Ardeidae)
Boomklevers (Sittidae)
Hoenders (Phasianidae)
Gorzen (Emberizidae)
Spechten (Picidae)
Reigers (Ardeidae)
Wouwen, Haviken en Arenden
(Accipitridae)
Duiven (Columbidae)
Mezen (Paridae)
Lijsters (Turdidae)
Vinken (Fringillidae)
Spreeuwen (Sturnidae)
Vinken (Fringillidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen (Anatidae)
Winterkoningen (Troglodytidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)

Ammoniakschotelkorst
Berijpte kroontjeskorst
Bleek dikkopmos
Bosschildmos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Eikenmos

Lecanoraceae
Acarosporaceae
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Parmeliaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485879
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485870
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485903
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485888
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485841
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485848

Fluweelmos
Gebogen schildmos
Gedraaid knikmos
Gesnaveld
klauwtjesmos
Gestippeld schildmos
Gewone haarmuts
Gewone haarmuts
Gewone poederkorst

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Parmeliaceae
Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485836
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485883
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485890

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Parmeliaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485874
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485889
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485868
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485896
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485882

Gewoon dikkopmos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485893

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485855
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485869
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485846

Amblystegiaceae (Pluisdraadmosfamilie)
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485845
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485847

Lecidella elaeochroma
Ceratodon purpureus
Parmelia sulcata
Hypogymnia physodes

Gewoon haakmos
Gewoon muisjesmos
Gewoon peermos
Gewoon
pluisdraadmos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon
purperschaaltje
Gewoon purpersteeltje
Gewoon schildmos
Gewoon schorsmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485876
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485891
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485899
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485843

Dicranoweisia cirrata
Physconia grisea
Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina
Physcia tenella
Physcia adscendens
Candelariella aurella
Ulota bruchii
Cladonia fimbriata
Cladonia subulata

Gewoon sikkelsterretje
Grauw rijpmos
Grijze haarmuts
Groot dooiermos
Heksenvingermos
Kapjesvingermos
Kleine geelkorst
Knotskroesmos
Kopjesbekermos
Kronkelheidestaartje

Lecanoraceae
Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)
Physciaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae
Physciaceae
Physciaceae
Candelariaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae

Mossen en
korstmossen
Lecanora barkmaniana
Sarcogyne regularis
Brachythecium albicans
Flavoparmelia caperata
Cladonia grayi
Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Brachythecium
velutinum
Hypotrachyna revoluta
Bryum capillare
Hypnum cupressiforme
Punctelia subrudecta
Orthotrichum affine
Orthotrichum affine
Lepraria incana
Brachythecium
rutabulum
Rhytidiadelphus
squarrosus
Grimmia pulvinata
Pohlia nutans
Amblystegium serpens
Dicranella heteromalla

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485906
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485908
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485910
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485907
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485850
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485912
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485905
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485911

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485842
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485844
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485840
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485901
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485898
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485895
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485871
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485875
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485849
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485897

Melanohalea
exasperatula
Ramalina farinacea
Lecanora carpinea
Plagiothecium spec.
Candelariella reflexa
Pseudevernia furfuracea
Cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Phaeophyscia
orbicularis
Physcia caesia
Leptodontium
gemmascens
Athelia arachnoidea
Candelaria concolor
Melanelixia subaurifera
Melanelixia subaurifera
Lecanora chlarotera
Paddenstoelen
Piptoporus betulinus
Fomes fomentarius
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Tremella mesenterica
Trametes versicolor
Phlebia radiata
Dacrymyces stillatus
Chondrostereum
purpureum
Plicaturopsis crispa
Trametes hirsuta

Lepelschildmos
Melig takmos
Melige schotelkorst
Platmos onbekend
Poedergeelkorst
Purper geweimos
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer

Parmeliaceae
Ramalinaceae
Lecanoraceae
Plagiotheciaceae (Platmosfamilie)
Candelariaceae
Parmeliaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485851
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485884
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485862
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485877
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485860
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485834
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485880
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485852

Rond schaduwmos
Stoeprandvingermos

Physciaceae
Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485839
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485867

Strodakmos
Tweesporig vliesje
Vals dooiermos
Verstopschildmos
Verstopschildmos
Witte schotelkorst

Pottiaceae (Kleimosfamilie)
Atheliaceae+
Candelariaceae
Parmeliaceae
Parmeliaceae
Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485902
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485853
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485878
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485861
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485887
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485854

Berkenzwam
Echte tonderzwam
Gele aardappelbovist
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Gewoon elfenbankje
Oranje aderzwam
Oranje druppelzwam

Fomitopsidaceae
Polyporaceae
Sclerodermataceae
Stereaceae
Tremellaceae
Polyporaceae
Meruliaceae
Dacrymycetaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485835
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485838
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485833
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485864
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485872
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485856
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485865
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485858

Paarse korstzwam
Plooivlieswaaiertje
Ruig elfenbankje

Cyphellaceae
Amylocorticiaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485859
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485857
http://waarnemingen.be/waarneming/view/233485863

De leuke plaatjes van Luc

Purper geweimos

Rode heidelucifer

Fluweelmos

Gewoon dikkopmos

Platmos

Verstopschildmos

Strodakmos geen
alledaagse vondst

De Slobkousjes van dienst

SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg12
Deze keer was de redactie nog eens zelf ter plekke en moest zelfs voor gids spelen. Nu had dat niet zoveel om het lijf.
We trokken wel van droog over vochtig naar nat maar in ’t Plat moet je daar niet zover voor lopen. Gelukkig voor de
Slobkousjes want aan hun tempo moesten we na goed 350 m al rechtsomkeer maken!
Maar dat je in ’t Plat ook in dit seizoen op 350 m wat kan zien bewijst de lijst met waarnemingen.

Volgende dinsdag 22 februari vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van het Smeetshof

We komen samen op de parking van het Smeetshof:
Smeetshofweg 1, 3950 Bocholt.

Wie wil car poolen kan met mij meerijden van bij mij thuis of van in Kaulille.
Ik zal er om 8:40 een tussenstop maken op de parking van het Nevenplein
tegenover het OCMW.
Wie gebruik wil maken van het aanbod moet me wel vooraf hiervan
verwittigen.

Groeten van Jan

We zagen
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

Polytrichum commune

Gewoon haarmos

Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061852

Leucobryum glaucum

Kussentjesmos

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007788

Leucobryum glaucum

Kussentjesmos

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061848

mushrooms
Piptoporus betulinus
Cheilymenia
Fomes fomentarius
Fomes fomentarius
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Stereum hirsutum
Vuilleminia comedens
Vuilleminia comedens
Diatrype stigma
Diatrype stigma
Mollisia spec.
Mollisia spec.
Peniophora quercina
Peniophora quercina
Polyporus brumalis
Polyporus brumalis

Berkenzwam
Borstelbekertje p.p. (Cheilymenia) (G)
Echte tonderzwam
Echte tonderzwam
Gele aardappelbovist
Gele korstzwam
Gele korstzwam
Gewone schorsbreker
Gewone schorsbreker
Korstvormig schorsschijfje
Korstvormig schorsschijfje
Mollisia p.p.
Mollisia p.p.
Paarse eikenschorszwam
Paarse eikenschorszwam
Winterhoutzwam
Winterhoutzwam

Fomitopsidaceae
Pyronemataceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Sclerodermataceae
Stereaceae
Stereaceae
Corticiaceae
Corticiaceae
Diatrypaceae
Diatrypaceae
Dermateaceae
Dermateaceae
Peniophoraceae
Peniophoraceae
Polyporaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061858
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007761
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061851
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061857
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007816
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061854
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007717
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061855
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007665
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061853
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007744
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061850
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007728
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061856
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234007773
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061849

plants
Ulex europaeus

Gaspeldoorn

Fabaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234061846

mosses and lichens

De leuke plaatjes van Luc Isabelle en Jan

Korstvormig schorsschijfje

Winterhoutzwam

Kussentjesmos

Gaspeldoorn

gaaf buidelmos

Gewoon haarmos

Bladrand van Gewoon haarmos

Bladhoek
Nerf en bladcellen

Gewoon gaffeltandmos

Baldtop

Broedhaarmuts

Gebogen rendiermos

Zet Slobkousjes bij een boom met laaghangende takken en ge hebt meteen een half uurtje
pauze.

Het zijn duidelijk ook kunstminnaars of hadden ze toch eerder hun oog
op een paddenstoel laten vallen?

SLOBKOUSNIEUWS 08 jrg12
Met Annemie als gids konden we genieten van een gevarieerde wandeling. Het weer liet zich van zijn betere kant zien
en er viel heel wat te beleven. Grootschalige beheerwerken, erfgoed en last but not least een leuke lijst
waarnemingen alles was aanwezig.

Volgende dinsdag 1 maart vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van Overpelt
Fabriek.

We komen samen op de parking aan het kerkhof:
Aan het kruispunt Leukenstraat en Loodstraat ( buurthuis de Schakel op de hoek) het doodlopend
stuk Leukenstraat nemen in het verlengde van de Loodstraat.

Groeten van Jan

We zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Ardea cinerea

Blauwe Reiger

Reigers (Ardeidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130270

Sitta europaea

Boomklever

Boomklevers (Sittidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130271

Sitta europaea

Boomklever

Boomklevers (Sittidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130287

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

Boomkruipers (Certhiidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130274

Lullula arborea

Boomleeuwerik

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130273

Buteo buteo

Buizerd

Leeuweriken (Alaudidae)
Wouwen, Haviken en Arenden
(Accipitridae)

Garrulus glandarius

Gaai

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130277

Emberiza citrinella

Geelgors

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130283

Anser anser

Grauwe Gans

Gorzen (Emberizidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)

Picus viridis

Groene Specht

Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130261

Chloris chloris

Groenling

Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130231

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht

Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130285

Turdus viscivorus

Grote Lijster

Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130284

Ardea alba

Grote Zilverreiger

Reigers (Ardeidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130278

Passer domesticus

Huismus

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130265

Anser albifrons

Kolgans

Mussen (Passeridae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)

Parus major

Koolmees

Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130289

Turdus pilaris

Kramsvogel

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130280

Aythya fuligula

Kuifeend

Lijsters (Turdidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)

Turdus merula

Merel

Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130227

Ciconia ciconia

Ooievaar

Ooievaars (Ciconiidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130269

Erithacus rubecula

Roodborst

Vliegenvangers (Muscicapidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130272

Sturnus vulgaris

Spreeuw

Spreeuwen (Sturnidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130286

Fringilla coelebs

Vink

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130279

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Vinken (Fringillidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)

Turdus philomelos

Zanglijster

Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130290

Corvus corone

Zwarte Kraai

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130288

Brachythecium albicans

Bleek dikkopmos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130263

Brachythecium albicans

Bleek dikkopmos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250207

Flavoparmelia caperata

Bosschildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130260

Orthotrichum lyellii

Broedhaarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130267

Orthotrichum lyellii

Broedhaarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250196

Pleurozium schreberi

Bronsmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130239

Pleurozium schreberi

Bronsmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250197

Cladonia grayi

Bruin bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130251

Syntrichia ruralis

Duinsterretje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130254

Kindbergia praelonga

Fijn laddermos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130252

Kindbergia praelonga

Fijn laddermos

Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250192

Polytrichum formosum

Fraai haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130230

Polytrichum formosum

Fraai haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250204

Bryum capillare

Gedraaid knikmos

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250189

Orthotrichum pulchellum

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130219

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130256

Hypnum cupressiforme

Gekroesde haarmuts
Gesnaveld
klauwtjesmos
Gesnaveld
klauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250201

Punctelia subrudecta

Gestippeld schildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130222

Cladonia furcata

Gevorkt heidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130253

Vogels

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130262

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130275

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130276

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130217

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130218

Mossen en lichenen

Hypnum cupressiforme

Lepraria incana

Gewone poederkorst

Stereocaulaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130259

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130240

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250199

Rhytidiadelphus squarrosus

Gewoon haakmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130225

Aulacomnium androgynum

Gewoon knopjesmos

Aulacomniaceae (Knopjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130223

Aulacomnium androgynum

Gewoon knopjesmos

Aulacomniaceae (Knopjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250195

Dicranella heteromalla

Gewoon pluisjesmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130228

Ceratodon purpureus

Gewoon purpersteeltje

Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130264

Ceratodon purpureus

Gewoon purpersteeltje

Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250205

Parmelia sulcata

Gewoon schildmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130221

Dicranoweisia cirrata

Gewoon sikkelsterretje

Dicranoweisia cirrata

Gewoon sikkelsterretje

Parmeliaceae
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)

Thuidium tamariscinum

Gewoon thujamos

Thuidiaceae (Thujamosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130229

Thuidium tamariscinum

Gewoon thujamos

Thuidiaceae (Thujamosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250193

Orthotrichum striatum

Gladde haarmuts

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250191

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)

Xanthoria parietina

Groot dooiermos

Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130255

Atrichum undulatum

Groot rimpelmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250194

Normandina pulchella

Hamsteroortje

Verrucariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130220

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130241

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250202

Physcia tenella

Heksenvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130215

Physcia adscendens
Syntrichia ruralis var.
calcicola

Kapjesvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130237

Klein Duinsterretje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250208

Syntrichia papillosa

Knikkersterretje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250206

Cladonia subulata

Kronkelheidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130246

Ramalina farinacea

Melig takmos

Ramalinaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130216

Cladonia ramulosa

Rafelig bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130244

Baeomyces rufus

Rode heikorst

Baeomycetaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130238

Cladonia coccifera

Rood bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130236

Polytrichum piliferum

Ruig haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130250

Polytrichum piliferum

Ruig haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250198

Cladonia scabriuscula

Ruw heidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130247

Candelaria concolor

Vals dooiermos

Candelariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130233

Cladonia rangiformis

Vals rendiermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130243

Polytrichum juniperinum

Zandhaarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130248

Polytrichum juniperinum

Zandhaarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250203

Scleroderma citrinum

Gele aardappelbovist

Sclerodermataceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130258

Tremella mesenterica

Gele trilzwam

Tremellaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130257

Deconica montana

Zandkaalkopje

Strophariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130249

Ulex europaeus

Gaspeldoorn

Fabaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130232

Galanthus spec.

Sneeuwklokje spec.

Amaryllidaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130266

Draba verna

Vroegeling

Brassicaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130242

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130268
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250190

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234130234
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234250200

Paddenstoelen

Planten

De leuke plaatjes van Luc en Jan

Ze blijven leuk om te bekijken deze Hamsteroortjes. Ge hebt wel een goeie loep nodig!

Minder spectaculair maar ook mooi dit Thujamos

De Gaspeldoorn voelt zich er duidelijk thuis

Vals rendiermos

Ruw heidestaartje

Broedhaarmuts

Onoogelijke Vroegeling

Kondigen
Sneeuwklokjes de lante
aan?

Wat ze destijds al niet gedaan hebben om de
Nederlanders buiten te houden!

Bomen knuffelen kunnen onze Slobkousjes niet
laten

Maar ook voor het bodemleven
hebben ze de nodige aandacht

Tussen een groepje Blauwe reigers ook deze Ooievaar. Zou die de lente brengen of heeft
hij iets anders bij?

SLOBKOUSNIEUWS 09 jrg12
Er waren vooraf wel wat twijfels of de landduinen en het wat verwaarloosde dennenbos op Overpelt fabriek wat zou
opleveren maar zoals je aan de lijst waarnemingen kan zien viel dat behoorlijk mee. Mossen en lichenen blijven in dit
seizoen natuurlijk de plak zwaaien. Maar er is duidelijk beterschap op komst want vandaag waren er in de Grote
Watering naast de Alpenkrokussen al Sleutelbloemen en Speenkruid te bewonderen.

Volgende dinsdag 8 maart vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van Lommel
werkplaatsen

We komen samen op de parking aan het Mariapark in de Martinus van
Gurplaan. We verzamelen op de parking aan de straatkant bij het
Christusbeeld
(Voor de GPS kan je ingeven Martinus van Gurplaan 45, 3920 Lommel)

Groeten van Jan
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Pica pica

Ekster

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593619

Regulus regulus

Goudhaan

Goudhanen (Regulidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593565

Chloris chloris

Groenling

Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593566

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht

Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593618

Prunella modularis

Heggenmus

Heggenmussen (Prunellidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593626

Columba palumbus

Houtduif

Duiven (Columbidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593617

Coloeus monedula

Kauw

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593625

Parus major

Koolmees

Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593623

Lophophanes cristatus

Kuifmees

Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593573

Turdus merula

Merel

Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593616

Erithacus rubecula

Roodborst

Vliegenvangers (Muscicapidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593620

Streptopelia decaocto

Turkse Tortel

Duiven (Columbidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593553

Fringilla coelebs

Vink

Vinken (Fringillidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593624

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

Winterkoningen (Troglodytidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593574

Turdus philomelos

Zanglijster

Lijsters (Turdidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593621

Corvus corone

Zwarte Kraai

Kraaien en Gaaien (Corvidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593580

Campylopus flexuosus

Boskronkelsteeltje

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593601

Flavoparmelia caperata

Bosschildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593571

Dicranum montanum

Bossig gaffeltandmos

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593570

Bryum rubens

Braamknikmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593639

Campylopus pyriformis

Breekblaadje

Bryaceae (Knikmosfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)

Pleurozium schreberi

Bronsmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593568

Cladonia grayi

Bruin bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593606

Evernia prunastri

Eikenmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593560

Cladonia chlorophaea

Fijn bekermos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593593

Kindbergia praelonga

Fijn laddermos

Lophocolea semiteres

Gaaf kantmos

Cladoniaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)

Hypotrachyna revoluta

Gebogen schildmos

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593572

Bryum capillare

Gedraaid knikmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593598

Lophocolea heterophylla

Gedrongen kantmos

Bryaceae (Knikmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)

Bryum barnesii

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593552

Hypnum cupressiforme

Geelkorrelknikmos
Gesnaveld
klauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593613

Orthotrichum anomalum

Gesteelde haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593587

Cladonia furcata

Gevorkt heidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593567

Orthotrichum affine

Gewone haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593561

Lepraria incana

Gewone poederkorst

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593600

Brachythecium rutabulum

Gewoon dikkopmos

Stereocaulaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593582

Rhytidiadelphus squarrosus

Gewoon haakmos

Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593612

Funaria hygrometrica

Gewoon krulmos

Funariaceae (Krulmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593556

Pohlia nutans

Gewoon peermos

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593576

Dicranella heteromalla

Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie) http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593605

Lecidella elaeochroma

Gewoon pluisjesmos
Gewoon
purperschaaltje

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593564

Ceratodon purpureus

Gewoon purpersteeltje

Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593608

Parmelia sulcata

Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593609

Barbula convoluta

Gewoon schildmos
Gewoon
smaragdsteeltje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593559

Thuidium tamariscinum

Gewoon thujamos

Thuidiaceae (Thujamosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593578

Orthotrichum striatum

Gladde haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593555

Plagiothecium denticulatum

Glanzend platmos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593575

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Plagiotheciaceae (Platmosfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)

VOGELS

MOSSEN EN KORSTMOSSEN

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593583

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593581
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593585

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593569

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593607

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593604

Orthotrichum diaphanum

Grijze haarmuts

Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593588

Xanthoria parietina

Groot dooiermos

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593615

Pseudoscleropodium purum

Groot laddermos

Teloschistaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

Hypnum jutlandicum

Heideklauwtjesmos

Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593610

Physcia adscendens

Kapjesvingermos

Physciaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593614

Cladonia subulata

Kronkelheidestaartje

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593599

Ramalina farinacea

Melig takmos

Ramalinaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593562

Lecanora muralis

Muurschotelkorst

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593591

Xanthoria calcicola

Oranje dooiermos

Teloschistaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593592

Cladonia ramulosa

Rafelig bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593595

Baeomyces rufus

Rode heikorst

Baeomycetaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593586

Cladonia coccifera

Rood bekermos

Cladoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593596

Polytrichum piliferum
Pseudocrossidium
hornschuchianum

Ruig haarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593602

Spits smaragdsteeltje

Pottiaceae (Kleimosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593558

Lecidella stigmatea

Steenpurperschaaltje

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593589

Candelaria concolor

Vals dooiermos

Candelariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593563

Coenogonium pineti

Valse knoopjeskorst

Coenogoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593579

Polytrichum juniperinum

Zandhaarmos

Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593554

Bryum argenteum

Zilvermos

Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593557

Trichaptum abietinum

Paarse dennenzwam

Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593577

Roseodiscus formosus

Roze grondschijfje

Helotiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593584

Deconica montana

Zandkaalkopje

Strophariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593594

Corynephorus canescens

Buntgras

Poaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593590

Cardamine hirsuta

Kleine veldkers

Brassicaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234869226

Draba verna

Vroegeling

Brassicaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234869062

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234593611

PADDENSTOELEN

PLANTEN

De leuke plaatjes van Luc, Guido en Isabelle

Fijn
bekermos

Oranje dooiermos

Ruig haarmos

Gewoon purpersteeltje

Roze grondschijfje

Oorlepelzwam

Grijze haarmuts

Zandhaarmos

SLOBKOUSNIEUWS 10 jrg12
De keuze om naar het Mariapark te gaan was ingegeven omwille van de talrijke lichenen op de betonnen structuren.
Gezien onze lichenenspecialisten het echter lieten afweten hebben we maar een alternatief gezocht in de bossen en
de heide er omheen. Drie uur gebedjes prevelen voor de Lourdesgrot zit nu eenmaal niet in het DNA van de
Slobkousjes.

Volgende dinsdag 15 maart vanaf 9 uur gaan we rondneuzen in de omgeving van de
grafheuvels in Peer.

We komen samen In de Molhemstraat bij de grafheuvels.
Je geraakt er met de auto via:
• De voortstraat (vlakbij de spotterscorner van de basis Kleine Brogel) en
vervolgens de Molhemstraat (gele lijn op het kaartje)
• De Molhemstraat vanuit Peer (blauwe lijn op het kaartje)

Groeten van Jan

We zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

VOGELS
Sitta europaea
Pica pica
Garrulus glandarius
Picus viridis
Dendrocopos major
Columba palumbus
Coloeus monedula
Parus major
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Troglodytes troglodytes
Corvus corone
Periparus ater

Boomklever
Ekster
Gaai
Groene Specht
Grote Bonte Specht
Houtduif
Kauw
Koolmees
Merel
Staartmees
Winterkoning
Zwarte Kraai
Zwarte Mees

Boomklevers (Sittidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Spechten (Picidae)
Spechten (Picidae)
Duiven (Columbidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Mezen (Paridae)
Lijsters (Turdidae)
Staartmezen (Aegithalidae)
Winterkoningen (Troglodytidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Mezen (Paridae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982998
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982996
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982991
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982992
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982990
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982994
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982997
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982995
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982988
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982989
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982993
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982950
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982986

MOSSEN & LICHENEN
Campylopus pyriformis
Pleurozium schreberi
Cladonia grayi
Cladonia macilenta
Evernia prunastri
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum

Breekblaadje
Bronsmos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Eikenmos
Fijn laddermos
Fraai haarmos

Lophocolea semiteres
Cladonia arbuscula
Hypotrachyna revoluta
Bryum capillare

Gaaf kantmos
Gebogen rendiermos
Gebogen schildmos
Gedraaid knikmos

Lophocolea heterophylla
Cladonia furcata
Usnea subfloridana
Dicranum scoparium
Rhytidiadelphus squarrosus
Tortula muralis
Pohlia nutans
Ceratodon purpureus
Hylocomium splendens

Gedrongen kantmos
Gevorkt heidestaartje
Gewoon baardmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon haakmos
Gewoon muursterretje
Gewoon peermos
Gewoon purpersteeltje
Glanzend etagemos

Campylopus introflexus
Pseudoscleropodium purum
Hypnum jutlandicum
Cladonia fimbriata
Cladonia subulata
Schistidium crassipilum
Cladonia portentosa
Xanthoria calcicola
Rhytidiadelphus triquetrus
Cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Cladonia coccifera
Polytrichum piliferum
Polytrichum juniperinum

Grijs kronkelsteeltje
Groot laddermos
Heideklauwtjesmos
Kopjesbekermos
Kronkelheidestaartje
Muurachterlichtmos
Open rendiermos
Oranje dooiermos
Pluimstaartmos
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Ruig haarmos
Zandhaarmos

Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Bryaceae (Knikmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Cladoniaceae
Parmeliaceae
Dicranaceae (Gaffeltandmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Pottiaceae (Kleimosfamilie)
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Ditrichaceae (Smaltandmosfamilie)
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Brachytheciaceae (Dikkopmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)
Cladoniaceae
Teloschistaceae
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Cladoniaceae
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)

PADDENSTOELEN
Piptoporus betulinus
Stereum hirsutum
Stereum hirsutum
Trametes versicolor
Trametes versicolor
Trametes hirsuta
Pycnoporus cinnabarinus

Berkenzwam
Gele korstzwam
Gele korstzwam
Gewoon elfenbankje
Gewoon elfenbankje
Ruig elfenbankje
Vermiljoenhoutzwam

Fomitopsidaceae
Stereaceae
Stereaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982976
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982965
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982972
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982967
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982952
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982960
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982956
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982964
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982971
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982982
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222844
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982970
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982969
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982953
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982977
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982959
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982946
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982948
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982955
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982951
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982958
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982966
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982962
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982973
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982979
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982947
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982968
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982945
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982963
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982978
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982974
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982975
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982957
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982954

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982949
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982980
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222848
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982983
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222847
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982987
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982961

Schizophyllum commune
Polyporus brumalis

Waaiertje
Winterhoutzwam

Schizophyllaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982981
http://waarnemingen.be/waarneming/view/234982984

PLANTEN
Cymbalaria muralis
Pinus pinaster

Muurleeuwenbek
Zeeden

Plantaginaceae
Pinaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222845
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235222846

De banken voor de Lourdesgrot bleven leeg. Drie uur bidden zit duidelijk niet in de
Slobkous DNA

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc, Patrick
en Isabelle

Wil je de Voorjaarshoutzwam en de Winterhoutzwam uit mekaar houden moet je wel even
opletten. Hierbij alvast een tip van Jean Claude.

Een Vermiljoenhoutzwam

Ruig haarmos

Pluimstaartmos

Rode en Dove heidelucifer en ander fraais

Muurleeuwenbek

Muurachterlichtmos

Gewoon baardmos

Is iemand van de Slobkousjes zijn gebid verloren of had hij hier zijn kat begraven?

Dit was de vindplaats

Om hier de Lichenen te onderzoeken zullen we nog eens moeten terugkomen.

Onze Slobkousfotografen gaan
echt tot het uiterste om de
waarnemingen goed te
documenteren

Deze Grote bonte
specht hield het wel
nauwlettend in het oog
want als ze nu ook al
in de bomen beginnen
klimmen !!!!

SLOBKOUSNIEUWS 11 jrg12
Het wordt weer een nieuwsbrief van “horen zeggen”. Een redactie kan nu eenmaal niet overal tegelijk zijn!
Gelukkig kan ik dan betrouwen op een voorwaartse waarnemer:

Dag Jan
Via de grafheuvels hebben we het zuidelijk deel van het Molhem bezocht met op de hogere percelen
dennenbos en lager in het dal natte weilanden waar we het boompjesmos vonden. Daarna zijn we op voorstel
van Nicole naar een dennenbosje gereden gelegen aan de natuurakkertjes van de ortolaan waar enkele jaren
geleden vele dennen omgewaaid zijn en die nu overgroeid zijn door tal van mossen waaronder het zeer
zeldzame krulbladmos en ook nog het neptunusmos dat als algemeen beschouwd wordt maar dat we zelden
zien.
Groeten Luc

Volgende dinsdag 22 maart vanaf 9 uur gaan we terug rondneuzen in de omgeving van
Peer maar ditmaal aan een andere kant.

We komen samen op de parking vn de kringloopwinkel langs de Steenweg op
Wijchmaal 66 .
Hier alvast wat ons te wachten staat:

Hallo Slobkousjes
Toch interessant materiaal in Isabelle’s achtertuin.
De kleine gele schijfjes die de staart van de Slobkousjes zag in Overpelt fabriek behoren tot de
korstmossengroep Stuifmeelkorst.Het is een groep waarvan de soorten nog niet goed bekend zijn,
vooral omdat ze weinig gevonden worden.
Ook op het Molhem hebben we er vorige week gevonden !
Volgende week speuren naar klein grut. Ik reken op jullie medewerking
Groetjes Nicole
Groeten van Jan

Ze zagen
Wetenschappelijke
naam

Naam

Familie

link

VOGELS
Sitta europaea
Certhia brachydactyla
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Regulus regulus
Dendrocopos major
Parus major
Parus major
Lophophanes cristatus
Erithacus rubecula
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs
Turdus philomelos
Corvus corone
Dryocopus martius

Boomklever
Boomkruiper
Gaai
Geelgors
Goudhaan
Grote Bonte Specht
Koolmees
Koolmees
Kuifmees
Roodborst
Tjiftjaf
Vink
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Specht

Boomklevers (Sittidae)
Boomkruipers (Certhiidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Gorzen (Emberizidae)
Goudhanen (Regulidae)
Spechten (Picidae)
Mezen (Paridae)
Mezen (Paridae)
Mezen (Paridae)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Boszangers (Phylloscopidae)
Vinken (Fringillidae)
Lijsters (Turdidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Spechten (Picidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433690
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433662
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433652
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433636
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433664
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433709
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433689
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433705
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433697
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433703
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433700
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433706
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433707
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433704
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433672

MOSSEN EN
KORSTMOSSEN
Lecanora barkmaniana

Ammoniakschotelkorst

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433681

Metzgeria furcata
Thelocarpon pallidum

Bleek boomvorkje
Bleke stuifmeelkorst

Climacium dendroides
Flavoparmelia caperata
Bryum rubens
Evernia prunastri
Cladonia chlorophaea

Boompjesmos
Bosschildmos
Braamknikmos
Eikenmos
Fijn bekermos

Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum

Fijn laddermos
Fraai haarmos

Calypogeia muelleriana

Gaaf buidelmos

Lophocolea semiteres
Plagiomnium undulatum
Punctelia subrudecta

Gaaf kantmos
Gerimpeld
boogsterrenmos
Gestippeld schildmos

Lecanoraceae
Metzgeriaceae
(Boomvorkjesfamilie)
Thelocarpaceae
Climaciaceae
(Boompjesmosfamilie)
Parmeliaceae
Bryaceae (Knikmosfamilie)
Parmeliaceae
Cladoniaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Calypogeiaceae
(Buidelmosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433637
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433646

Orthotrichum affine
Lepraria incana

Gewone haarmuts
Gewone poederkorst

Brachythecium rutabulum

Gewoon dikkopmos

Dicranum scoparium

Gewoon gaffeltandmos

Rhytidiadelphus squarrosus

Gewoon haakmos

Lophocolea bidentata

Gewoon kantmos

Aulacomnium androgynum
Funaria hygrometrica

Gewoon knopjesmos
Gewoon krulmos

Dicranella heteromalla

Gewoon pluisjesmos

Calliergonella cuspidata
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata

Gewoon puntmos
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos

Dicranoweisia cirrata
Barbula convoluta
Mnium hornum
Thuidium tamariscinum

Gewoon sikkelsterretje
Gewoon smaragdsteeltje
Gewoon sterrenmos
Gewoon thujamos

Hylocomium splendens

Glanzend etagemos

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Parmeliaceae
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Stereocaulaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Dicranaceae
(Gaffeltandmosfamilie)
Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)
Geocalycaceae
(Terpentijnmosfamilie)
Aulacomniaceae
(Knopjesmosfamilie)
Funariaceae (Krulmosfamilie)
Dicranaceae
(Gaffeltandmosfamilie)
Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Lecanoraceae
Parmeliaceae
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)
Pottiaceae (Kleimosfamilie)
Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Thuidiaceae (Thujamosfamilie)
Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433667
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433633
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433653
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433680
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235459878
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433645
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433674
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433701
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433695
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433659
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433640

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433682
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433702
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433651
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433650
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433693
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433639
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433658
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433635
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433641
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433654
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433683
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433675
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433685
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433642
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433691
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433656
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433632

Plagiothecium denticulatum
Physconia grisea

Glanzend platmos
Grauw rijpmos

Campylopus introflexus

Grijs kronkelsteeltje

Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina

Grijze haarmuts
Groot dooiermos

Pseudoscleropodium purum
Atrichum undulatum
Parmotrema perlatum
Normandina pulchella

Groot laddermos
Groot rimpelmos
Groot schildmos
Hamsteroortje

Hypnum jutlandicum
Frullania dilatata

Heideklauwtjesmos
Helmroestmos

Ulota bruchii

Knotskroesmos

Nowellia curvifolia
Phlyctis argena

Krulbladmos
Lichtvlekje

Lepidozia reptans
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Coenogonium pineti
Pseudoschismatomma
rufescens

Neptunusmos
Smal bekermos
Vals dooiermos
Valse knoopjeskorst

Tetraphis pellucida
Lecanora chlarotera

Verzonken schriftmos

Plagiotheciaceae
(Platmosfamilie)
Physciaceae
Leucobryaceae
(Kussentjesmosfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Parmeliaceae
Verrucariaceae
Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Jubulaceae (Roestmosfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Cephaloziaceae
(Maanmosfamilie)
Phlyctidaceae
Lepidoziaceae
(Neptunusmosfamilie)
Cladoniaceae
Candelariaceae
Coenogoniaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433665
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433647
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433657
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433673
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433687
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433699
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433696
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433655
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433660
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433698
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433638
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433648
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433634
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433677
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433933
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433679
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433684
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433666
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433688

Viertandmos
Witte schotelkorst

Roccellaceae
Tetraphidaceae
(Viertandmosfamilie)
Lecanoraceae

PADDENSTOELEN
Piptoporus betulinus
Exidia truncata
Stereum hirsutum
Tremella mesenterica
Vuilleminia comedens
Trametes versicolor
Trichaptum abietinum
Peniophora quercina

Berkenzwam
Eikentrilzwam
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Gewone schorsbreker
Gewoon elfenbankje
Paarse dennenzwam
Paarse eikenschorszwam

Fomitopsidaceae
Exidiaceae
Stereaceae
Tremellaceae
Corticiaceae
Polyporaceae
Polyporaceae
Peniophoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433686
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433644
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433643
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433669
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433668
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433671
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433670
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433649

PLANTEN
Pinus rigida
Galium saxatile

Doornden
Liggend walstro

Pinaceae
Rubiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433692
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433694

http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433661
http://waarnemingen.be/waarneming/view/235433678

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc, Guido en
Patrick
Voor de foto’s van Jean Claude kan je hier terecht, een aanrader:
https://jcdegids.smugmug.com/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022/

Krulbladmos

Puntmos

Viertandmos

Pekden

SLOBKOUSNIEUWS 12 jrg12
Naast een gevarieerd landschap met het nodige avontuur kregen de Slobkousjes ook de vroege bloeiende
plantjes voor de lens.

Volgende dinsdag 29 maart vanaf 9 uur gaan we aan de Abeek rondneuzen.

We komen samen aan het buurthuis van Ellikom en gaan naar de Abeekvallei
(Weg naar Ellikom 243, 3670 Oudsbergen)
Groeten van Jan

Ze zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Sitta europaea

Boomklever

Boomklevers (Sittidae)

Certhia brachydactyla

Boomkruiper

Buteo buteo

Buizerd

Pica pica

Ekster

Garrulus glandarius

Gaai

Regulus regulus

Goudhaan

Picus viridis

Groene Specht

Chloris chloris

Groenling

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht

Passer domesticus

Huismus

Coloeus monedula

Kauw

Dryobates minor

Kleine Bonte Specht

Cygnus olor

Knobbelzwaan

Chroicocephalus ridibundus

Kokmeeuw

Parus major

Koolmees

Turdus merula

Merel

Erithacus rubecula

Roodborst

Sturnus vulgaris

Spreeuw

Phylloscopus collybita

Tjiftjaf

Fringilla coelebs

Vink

Troglodytes troglodytes

Winterkoning

Turdus philomelos

Zanglijster

Corvus corone

Zwarte Kraai

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
29
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Boomkruipers (Certhiidae)
98
Wouwen, Haviken en Arenden http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
(Accipitridae)
82
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Kraaien en Gaaien (Corvidae) 02
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Kraaien en Gaaien (Corvidae) 99
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Goudhanen (Regulidae)
39
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Spechten (Picidae)
00
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Vinken (Fringillidae)
01
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Spechten (Picidae)
97
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Mussen (Passeridae)
07
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Kraaien en Gaaien (Corvidae) 49
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Spechten (Picidae)
47
Eenden, Ganzen en Zwanen
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361137
(Anatidae)
95
Meeuwen, Sterns en
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Schaarbekken (Laridae)
37
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Mezen (Paridae)
57
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Lijsters (Turdidae)
94
Vliegenvangers
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
(Muscicapidae)
45
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Spreeuwen (Sturnidae)
28
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Boszangers (Phylloscopidae) 56
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Vinken (Fringillidae)
53
Winterkoningen
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
(Troglodytidae)
59
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Lijsters (Turdidae)
60
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Kraaien en Gaaien (Corvidae) 15

Taleporia tubulosa

Sigaarzakdrager

Psychidae (zakdragers)

Vanessa atalanta

Atalanta

Nymphalidae (aurelia's)

Gonepteryx rhamni

Citroenvlinder

Pieridae (witjes)

Aglais io

Dagpauwoog

Nymphalidae (aurelia's)

VOGELS

VLINDERS & HOMMELS

Nymphalis polychloros
Grote vos
Bombus
terrestris/lucorum/magnus/cryptaru
m
Aardhommelgroep

Nymphalidae (aurelia's)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
11
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361137
96
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361137
97
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
12
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
09

Apidae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
09

MOSSEN & KORSTMOSSEN
Lecanora barkmaniana
Metzgeria furcata
Orthotrichum lyellii
Pleurozium schreberi
Calypogeia spec.

Ammoniakschotelkorst Lecanoraceae
Metzgeriaceae
Bleek boomvorkje
(Boomvorkjesfamilie)
Orthotrichaceae
Broedhaarmuts
(Haarmutsfamilie)
Hylocomiaceae
Bronsmos
(Etagemosfamilie)
Calypogeiaceae
Buidelmos onbekend
(Buidelmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
92
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
12
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
10
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
06
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
88

Catillaria chalybeia
Hyperphyscia adglutinata
Evernia prunastri
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum
Bryum capillare
Plagiomnium undulatum
Hypnum cupressiforme
Punctelia subrudecta
Orthotrichum affine
Lepraria incana
Brachythecium rutabulum
Physcomitrium pyriforme
Grimmia pulvinata
Tortula muralis
Pellia epiphylla
Dicranella heteromalla
Lecidella elaeochroma
Ceratodon purpureus
Mnium hornum
Physconia grisea
Flavoparmelia soredians
Xanthoria parietina
Atrichum undulatum
Parmotrema perlatum
Physcia tenella
Frullania dilatata
Physcia adscendens
Ulota bruchii
Lecanora carpinea
Schistidium crassipilum
Lecanora muralis
Amblystegium varium
Marchantia polymorpha
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Melanelixia subaurifera
Pseudoschismatomma rufescens
Micarea denigrata
Punctelia borreri

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
30
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Dun schaduwmos
Physciaceae
22
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Eikenmos
Parmeliaceae
93
Brachytheciaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Fijn laddermos
(Dikkopmosfamilie)
36
Polytrichaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Fraai haarmos
(Haarmosfamilie)
05
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gedraaid knikmos
Bryaceae (Knikmosfamilie)
26
Gerimpeld
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
boogsterrenmos
Mniaceae (Sterrenmosfamilie) 35
Gesnaveld
Hypnaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
klauwtjesmos
(Klauwtjesmosfamilie)
48
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gestippeld schildmos Parmeliaceae
24
Orthotrichaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewone haarmuts
(Haarmutsfamilie)
32
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewone poederkorst
Stereocaulaceae
31
Brachytheciaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewoon dikkopmos
(Dikkopmosfamilie)
34
Gewoon
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
knikkertjesmos
Funariaceae (Krulmosfamilie) 83
Grimmiaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Gewoon muisjesmos
(Muisjesmosfamilie)
87
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewoon muursterretje Pottiaceae (Kleimosfamilie)
23
Pelliaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Gewoon plakkaatmos (Plakkaatmosfamilie)
90
Dicranaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Gewoon pluisjesmos
(Gaffeltandmosfamilie)
81
Gewoon
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
purperschaaltje
Lecanoraceae
38
Ditrichaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewoon purpersteeltje (Smaltandmosfamilie)
25
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Gewoon sterrenmos
Mniaceae (Sterrenmosfamilie) 41
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Grauw rijpmos
Physciaceae
20
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Groen boomschildmos Parmeliaceae
89
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Groot dooiermos
Teloschistaceae
46
Polytrichaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Groot rimpelmos
(Haarmosfamilie)
43
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Groot schildmos
Parmeliaceae
96
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Heksenvingermos
Physciaceae
19
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Helmroestmos
Jubulaceae (Roestmosfamilie) 16
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Kapjesvingermos
Physciaceae
03
Orthotrichaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Knotskroesmos
(Haarmutsfamilie)
14
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Melige schotelkorst
Lecanoraceae
42
Grimmiaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Muurachterlichtmos
(Muisjesmosfamilie)
85
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Muurschotelkorst
Lecanoraceae
27
Amblystegiaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2360908
Oeverpluisdraadmos
(Pluisdraadmosfamilie)
26
Marchantiaceae
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Parapluutjesmos
(Parapluutjesmosfamilie)
04
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Smal bekermos
Cladoniaceae
13
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Vals dooiermos
Candelariaceae
21
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
Verstopschildmos
Parmeliaceae
91
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Verzonken schriftmos Roccellaceae
44
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Vulkaanoogje
Pilocarpaceae
08
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
Witstippelschildmos
Parmeliaceae
17
Donkere rookkorst

Catillariaceae

Lecanora chlarotera

Witte schotelkorst

Lecanoraceae

Bryum argenteum

Zilvermos

Bryaceae (Knikmosfamilie)

Piptoporus betulinus

Berkenzwam

Fomitopsidaceae

Exidia truncata

Eikentrilzwam

Exidiaceae

Pseudochaete tabacina

Tabakborstelzwam

Hymenochaetaceae

Caltha palustris

Dotterbloem

Ranunculaceae

Heracleum sphondylium

Gewone berenklauw

Apiaceae

Ficaria verna

Gewoon speenkruid

Ranunculaceae

Urtica dioica

Grote brandnetel

Urticaceae

Typha latifolia

Grote lisdodde

Typhaceae

Glechoma hederacea

Hondsdraf

Lamiaceae

Ilex aquifolium

Hulst

Aquifoliaceae

Prunus cerasifera

Kerspruim

Rosaceae

Galium aparine

Kleefkruid

Rubiaceae

Cardamine hirsuta

Kleine veldkers

Brassicaceae

Veronica hederifolia

Klimopereprijs

Plantaginaceae

Ranunculus repens

Kruipende boterbloem

Ranunculaceae

Alliaria petiolata

Look-zonder-look

Brassicaceae

Bellis perennis

Madeliefje

Asteraceae

Berberis aquifolium

Mahonie

Berberidaceae

Filipendula ulmaria

Moerasspirea
Overblijvende
ossentong

Rosaceae

Paardenbloem

Asteraceae

Lamium purpureum

Paarse dovenetel

Lamiaceae

Cirsium vulgare

Speerdistel

Asteraceae

Chelidonium majus

Stinkende gouwe

Papaveraceae

Lunaria annua

Tuinjudaspenning

Brassicaceae

Rumex acetosa

Veldzuring

Polygonaceae

Lonicera periclymenum

Wilde kamperfoelie

Caprifoliaceae

Aegopodium podagraria

Zevenblad

Apiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
18
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
84

PADDENSTOELEN
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
00
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359025
95
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
14

PLANTEN

Pentaglottis sempervirens
Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)

Boraginaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/2359026
33
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361137
99
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
30
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
24
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
13
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
29
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
02
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
08
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
23
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
18
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
16
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
26
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
28
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
22
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
10
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361137
94
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
04
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
20
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
15
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
21
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
01
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
06
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
19
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
03
http://waarnemingen.be/waarneming/view/2361138
25

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc, Guido en
Isabelle
Voor de foto’s van Jean Claude kan je hier terecht, een aanrader:
https://jcdegids.smugmug.com/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022/

Gewone dotterbloem

Speenkruid

Dagpauwoog

Grote vos

Tabaksborstelzwam

Helmroestmos

blauw boomvorkje

broedhaarmuts

SLOBKOUSNIEUWS 13 jrg12
De redactie had andere katten te geselen maar onze voorwaartse waarnemer stuurde me volgend bericht:

Dag Jan
Met dank aan Freddy Janssens als gids die ons leidde door een prachtig stuk broekbos langs de Abeek dat
met de vele omgevallen dikke bomen de allure had van een echt oerbos. Deze bomen hebben de rek in onze
spieren en pezen en onze klim en buk technieken gevoelig aangescherpt. Het Verspreidbladig goudveil en de
Bosmuur stonden al in bloei alsook Dotterbloem en Speenkruid. Op het einde van de wandeling stonden op
hun vaste plek de Krulhaarkelkzwam. In de gemaaide zeer natte beemden het Beekstaartjesmos en het
Boompjesmos.
Groeten Luc

Volgende dinsdag 5 april, de laatste wandeling van het voorjaarsseizoen op dinsdag, gaan
we in de Grote Watering in Lommel rondneuzen.

We komen samen om 9 uur aan het Wateringhuis in de Wateringstraat.
Als je in de GPS Oude Maai 80 Lommel ingeeft kom je dicht in de buurt.
Groeten van Jan

Nog even ons zomerprogramma 2022 in herinnering brengen!
Elke woensdagavond om 18 uur 30
Datum Locatie

Startplaats

Gids

13/04

Vloeiweide Lozerheide

Parking Fabriekstraat Lozen

Guido Theunis

20/04

Siberië

Middendijk Ruitersbaan Peer

Nicole Rinkes

27/04

Parking De Wulp

Ghis Palmans

04/05

Wetering Bergeyksendijk
Neerpelt
‘t Hasseltbroek

11/05

Patersgronden

Parking aan brug abeek
Luc Berger
grootbroekstraat molenbeersel
De Kluis
Luc Berger

18/05

Thier de Lanaye orchideeën

Parking fort Eben-Emael

Isabelle Carette

25/05

Hoksent

Hoksentstraat 33 Eksel

Nicole Rinkes

01/06

De Plateaux

Werkschuur de Plateaux

Ward Walraven

08/06

De Ortolaan

Parking Molhem Peer

Pat Schuurmans

15/06

Bermen Peer

22/06

Scheps

Parking Halflochtdijk

Manu Vermeulen

29/06

Witteberg Achel

Guido Theunis

06/07

Pijnven

13/07

Terril Waterschei

Parkng Chiro Achel
Wittenberg 33
Parking Pijnven
Kiefhoekstraat
Parking Thor Park

20/07

De Brand Hechtel

Parking in den Brand Hechtel

Ine Reynders

27/07

De Kempen

Annemie Nouters

03/08

Bongerspoelke

10/08

Hompensche molen

Kempenstraat/Broekstraat
Lozen
Parking Coenjaerts
buitenheide 4 Achel
Molendijk 6 Stevensweert

17/08

Kattenbosserheide Lommel

Parking Kattenbos

Jan Leroy

24/08

Kanaal N71 spoorwegbrug en
centrum Neerpelt

Jachtweg Hayenhoek aan’t
kanaal

Peter D’Joos

Ine Reynders

Jan Leroy
Luc Berger

Luc Berger
Dick Groenendijk

Best voor vertrek de laatste aankondiging in het slobkousnieuws raadplegen voor eventuele wijzigingen!!!

Ze zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

VOGELS
Sitta europaea
Phasianus colchicus
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Picus viridis
Prunella modularis
Alcedo atthis
Coloeus monedula

Boomklever
Fazant
Gaai
Geelgors
Groene Specht
Heggenmus
IJsvogel
Kauw

Boomklevers (Sittidae)
Hoenders (Phasianidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Gorzen (Emberizidae)
Spechten (Picidae)
Heggenmussen (Prunellidae)
IJsvogels (Alcedinidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Kieviten en Plevieren
(Charadriidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566218
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566181
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566226
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566174
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566203
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566236
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566219
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566211

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566208
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566241
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566215
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566223
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566209
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566240
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566242

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648906

Vanellus vanellus
Dryobates minor
Parus major
Turdus merula
Erithacus rubecula
Sturnus vulgaris
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs

Kievit
Kleine Bonte
Specht
Koolmees
Merel
Roodborst
Spreeuw
Tjiftjaf
Vink

Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes

Wilde Eend
Winterkoning

Motacilla alba
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Corvus corone
Phoenicurus ochruros
Dryocopus martius
Sylvia atricapilla

Witte Kwikstaart
Zanglijster
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Roodstaart
Zwarte Specht
Zwartkop

Spechten (Picidae)
Mezen (Paridae)
Lijsters (Turdidae)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Spreeuwen (Sturnidae)
Boszangers (Phylloscopidae)
Vinken (Fringillidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Winterkoningen (Troglodytidae)
Piepers en Kwikstaarten
(Motacillidae)
Lijsters (Turdidae)
Lijsters (Turdidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Spechten (Picidae)
Grasmussen (Sylviidae)

VLINDERS
Anthocharis cardamines

Oranjetipje

Pieridae (witjes)

MOSSEN & KORSTMOSSEN
Arthonia radiata
Philonotis fontana

Amoebekorst
Beekstaartjesmos

Metzgeria furcata
Brachythecium albicans
Climacium dendroides
Flavoparmelia caperata
Pleurozium schreberi
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum
Hypotrachyna revoluta
Hypnum cupressiforme
Punctelia subrudecta
Orthotrichum affine
Orthotrichum affine
Lepraria incana
Brachythecium rutabulum
Lophocolea bidentata
Physcomitrium pyriforme
Funaria hygrometrica
Grimmia pulvinata

Arthoniaceae
Bartramiaceae
Metzgeriaceae
Bleek boomvorkje
(Boomvorkjesfamilie)
Brachytheciaceae
Bleek dikkopmos
(Dikkopmosfamilie)
Climaciaceae
Boompjesmos
(Boompjesmosfamilie)
Bosschildmos
Parmeliaceae
Bronsmos
Hylocomiaceae (Etagemosfamilie)
Brachytheciaceae
Fijn laddermos
(Dikkopmosfamilie)
Fraai haarmos
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Gebogen schildmos Parmeliaceae
Gesnaveld
klauwtjesmos
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)
Gestippeld
schildmos
Parmeliaceae
Gewone haarmuts
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Gewone haarmuts
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Gewone
poederkorst
Stereocaulaceae
Brachytheciaceae
Gewoon dikkopmos (Dikkopmosfamilie)
Geocalycaceae
Gewoon kantmos
(Terpentijnmosfamilie)
Gewoon
knikkertjesmos
Funariaceae (Krulmosfamilie)
Gewoon krulmos
Funariaceae (Krulmosfamilie)
Gewoon
muisjesmos
Grimmiaceae (Muisjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566171

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566235
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566239
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566168
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566202
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566233
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566220
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566160
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566162
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566182

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566212
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566224
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566216
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566238
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566225
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566185
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566228
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566229
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566176
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566217
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566230
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566198
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566199
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566237
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566222
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566175
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566187
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566186
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648892
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566234

Pellia epiphylla
Amblystegium serpens
Calliergonella cuspidata
Lecidella elaeochroma
Radula complanata
Parmelia sulcata
Graphis scripta
Dicranoweisia cirrata
Mnium hornum
Orthotrichum striatum
Physconia grisea
Orthotrichum diaphanum
Xanthoria parietina
Atrichum undulatum
Parmotrema perlatum
Normandina pulchella
Calliergon cordifolium
Frullania dilatata
Arthonia spadicea
Physcia clementei
Lecanora albescens
Physcia adscendens
Candelariella aurella
Ulota bruchii
Cladonia fimbriata
Lecanora muralis
Marchantia polymorpha
Plagiomnium affine
Phaeophyscia orbicularis
Porina aenea
Cladonia coniocraea
Candelaria concolor
Lecanora dispersa
Melanelixia subaurifera
Pseudoschismatomma rufescens
Pyrenodesmia teicholyta
Sarcoscypha austriaca
Trametes hirsuta
PLANTEN
Persicaria bistorta
Pteridium aquilinum
Lamiastrum galeobdolon subsp.
argentatum
Stellaria nemorum
Cardamine flexuosa
Caltha palustris
Heracleum sphondylium
Angelica sylvestris
Sambucus nigra
Ficaria verna
Urtica dioica
Typha latifolia
Equisetum fluviatile
Glechoma hederacea
Ilex aquifolium
Juniperus communis
Cirsium palustre

Gewoon
plakkaatmos
Gewoon
pluisdraadmos
Gewoon puntmos
Gewoon
purperschaaltje
Gewoon
schijfjesmos
Gewoon schildmos
Gewoon schriftmos
Gewoon
sikkelsterretje
Gewoon
sterrenmos
Gladde haarmuts
Grauw rijpmos
Grijze haarmuts
Groot dooiermos
Groot rimpelmos
Groot schildmos
Hamsteroortje
Hartbladig puntmos
Helmroestmos
Inktspatkorst
Isidieus vingermos
Kalkschotelkorst
Kapjesvingermos
Kleine geelkorst
Knotskroesmos
Kopjesbekermos
Muurschotelkorst
Parapluutjesmos
Rond
boogsterrenmos
Rond schaduwmos
Schors-olievlekje
Smal bekermos
Vals dooiermos
Verborgen
schotelkorst
Verstopschildmos
Verzonken
schriftmos
Witte citroenkorst
Krulhaarkelkzwam
Ruig elfenbankje

Adderwortel
Adelaarsvaren
Bonte gele
dovenetel
Bosmuur
Bosveldkers
Dotterbloem
Gewone
berenklauw
Gewone
engelwortel
Gewone vlier
Gewoon speenkruid
Grote brandnetel
Grote lisdodde
Holpijp
Hondsdraf
Hulst
Jeneverbes
Kale jonker

Pelliaceae (Plakkaatmosfamilie)
Amblystegiaceae
(Pluisdraadmosfamilie)
Hypnaceae (Klauwtjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566180

Lecanoraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566201

Radulaceae (Schijfjesmosfamilie)
Parmeliaceae
Graphidaceae
Rhabdoweisiaceae
(Rotsspleetmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566179
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566207
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566193

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Physciaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Teloschistaceae
Polytrichaceae (Haarmosfamilie)
Parmeliaceae
Verrucariaceae
Calliergonaceae (Puntmosfamilie)
Jubulaceae (Roestmosfamilie)
Arthoniaceae
Physciaceae
Lecanoraceae
Physciaceae
Candelariaceae
Orthotrichaceae (Haarmutsfamilie)
Cladoniaceae
Lecanoraceae
Marchantiaceae
(Parapluutjesmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566192
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566157
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566194
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566172
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566231
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566214
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566178
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566197
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566190
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566196
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566213
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566177
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566166
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566195
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566167
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566232
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566170
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566169

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Physciaceae
Porinaceae
Cladoniaceae
Candelariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566189
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566205
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566158
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566159
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566204

Lecanoraceae
Parmeliaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566163
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566206

Roccellaceae
Teloschistaceae
Sarcoscyphaceae
Polyporaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566200
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566165
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566325
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648918

Polygonaceae
Dennstaedtiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648927
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648901

Lamiaceae
Caryophyllaceae
Brassicaceae
Ranunculaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648919
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648926
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648914
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648928

Apiaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648898

Apiaceae
Adoxaceae
Ranunculaceae
Urticaceae
Typhaceae
Equisetaceae
Lamiaceae
Aquifoliaceae
Cupressaceae
Asteraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648897
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648909
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648930
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648921
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648911
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648932
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648931
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648912
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648925
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648917

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566210
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566227

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566183

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236566164

Galium aparine
Cardamine hirsuta
Hedera helix
Veronica hederifolia
Ranunculus repens
Equisetum palustre
Filipendula ulmaria
Taraxacum officinale s.l. (incl. all
sec.)
Taraxacum spec.
Lamium purpureum
Cardamine pratensis
Phragmites australis
Chrysosplenium alternifolium
Stellaria media
Lonicera periclymenum
Salix spec.
Lamium album
Aegopodium podagraria
Rana temporaria

Kleefkruid
Kleine veldkers
Klimop
Klimopereprijs
Kruipende
boterbloem
Lidrus
Moerasspirea

Rubiaceae
Brassicaceae
Araliaceae
Plantaginaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648922
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648905
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648913
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648923

Ranunculaceae
Equisetaceae
Rosaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648902
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648903
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648904

Paardenbloem
Paardenbloem
spec.
Paarse dovenetel
Pinksterbloem
Riet
Verspreidbladig
goudveil
Vogelmuur
Wilde kamperfoelie
Wilg spec.
Witte dovenetel
Zevenblad
Bruine kikker

Asteraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648899

Asteraceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Poaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648915
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648900
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648907
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648896

Saxifragaceae
Caryophyllaceae
Caprifoliaceae
Salicaceae
Lamiaceae
Apiaceae
Ranidae (Kikkers)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648924
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648894
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648910
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648929
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648895
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648920
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236648916

De leuke plaatjes van Jean Claude, Luc en
Isabelle
Voor de foto’s van Jean Claude kan je hier terecht, een aanrader:
https://jcdegids.smugmug.com/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022/

Boompjesmos

Gewoon
knikkertjesmos

Smal bekermos

Isidieus
vingermos

Krulhaarkelkzwam

Bosmuur

Hondsdraf

Verspreidbladig goudveil

Pinksterbloem met Oranjetipje

Mannelijke katjes van Wilg

Bosveldkers

SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg12
Weer een seizoen dat wordt afgesloten. Dat werd dus: niet teveel wandelen en er nadien een goei
pint op drinken!
De wandeling werd wel de aanzet voor een nieuw speurwerk. Blijkbaar zijn er immers twee
vormen van Gulden sleutelbloem en zou hun verhouding iets leren over de kwaliteit van het
grasland waarin ze groeien. Daar moeten Slobkousjes iets meer van weten! Werk aan de winkel
de volgende weken.

Volgende week beginnen we met een nieuw seizoen en starten we met ons
zomerprogramma.
Op

WOENSDAG 13 april duiken we terug de wateringen in.

We komen samen om
de Fabriekstraat.
Groeten van Jan

18:30 uur op de parking van Lozerheide langs

Nog even ons zomerprogramma 2022 in herinnering brengen!
Elke woensdagavond om 18 uur 30
Datum Locatie

Startplaats

Gids

13/04

Vloeiweide Lozerheide

Parking Fabriekstraat Lozen

Guido Theunis

20/04

Siberië

Middendijk Ruitersbaan Peer

Nicole Rinkes

27/04

Parking De Wulp

Ghis Palmans

04/05

Wetering Bergeyksendijk
Neerpelt
‘t Hasseltbroek

11/05

Patersgronden

Parking aan brug abeek
Luc Berger
grootbroekstraat molenbeersel
De Kluis
Luc Berger

18/05

Thier de Lanaye orchideeën

Parking fort Eben-Emael

Isabelle Carette

25/05

Hoksent

Hoksentstraat 33 Eksel

Nicole Rinkes

01/06

De Plateaux

Werkschuur de Plateaux

Ward Walraven

08/06

De Ortolaan

Parking Molhem Peer

Pat Schuurmans

15/06

Bermen Peer

22/06

Scheps

Parking Halflochtdijk

Manu Vermeulen

29/06

Witteberg Achel

Guido Theunis

06/07

Pijnven

13/07

Terril Waterschei

Parkng Chiro Achel
Wittenberg 33
Parking Pijnven
Kiefhoekstraat
Parking Thor Park

20/07

De Brand Hechtel

Parking in den Brand Hechtel

Ine Reynders

27/07

De Kempen

Annemie Nouters

03/08

Bongerspoelke

10/08

Hompensche molen

Kempenstraat/Broekstraat
Lozen
Parking Coenjaerts
buitenheide 4 Achel
Molendijk 6 Stevensweert

17/08

Kattenbosserheide Lommel

Parking Kattenbos

Jan Leroy

24/08

Kanaal N71 spoorwegbrug en
centrum Neerpelt

Jachtweg Hayenhoek aan’t
kanaal

Peter D’Joos

Ine Reynders

Jan Leroy
Luc Berger

Luc Berger
Dick Groenendijk

Best voor vertrek de laatste aankondiging in het slobkousnieuws raadplegen voor eventuele wijzigingen!!!

We zagen
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Vogels
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Certhia brachydactyla
Phasianus colchicus
Picus viridis
Chloris chloris
Dendrocopos major
Branta canadensis
Columba oenas
Columba palumbus
Vanellus vanellus

Aalscholver
Blauwe Reiger
Boomkruiper
Fazant
Groene Specht
Groenling
Grote Bonte Specht
Grote Canadese
Gans
Holenduif
Houtduif

Dryobates minor
Parus major

Kievit
Kleine Bonte
Specht
Koolmees

Fulica atra
Turdus merula
Erithacus rubecula
Phylloscopus collybita
Fringilla coelebs

Meerkoet
Merel
Roodborst
Tjiftjaf
Vink

Anas platyrhynchos

Wilde Eend

Anas platyrhynchos
Troglodytes troglodytes
Turdus philomelos
Corvus corone
Dryocopus martius
Sylvia atricapilla

Wilde Eend
Winterkoning
Zanglijster
Zwarte Kraai
Zwarte Specht
Zwartkop

Aalscholvers
(Phalacrocoracidae)
Reigers (Ardeidae)
Boomkruipers (Certhiidae)
Hoenders (Phasianidae)
Spechten (Picidae)
Vinken (Fringillidae)
Spechten (Picidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Duiven (Columbidae)
Duiven (Columbidae)
Kieviten en Plevieren
(Charadriidae)
Spechten (Picidae)
Mezen (Paridae)
Rallen, koeten en
waterhoentjes (Rallidae)
Lijsters (Turdidae)
Vliegenvangers (Muscicapidae)
Boszangers (Phylloscopidae)
Vinken (Fringillidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Eenden, Ganzen en Zwanen
(Anatidae)
Winterkoningen (Troglodytidae)
Lijsters (Turdidae)
Kraaien en Gaaien (Corvidae)
Spechten (Picidae)
Grasmussen (Sylviidae)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896317
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896318
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896331
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896348
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896316
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896308
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896325
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896315
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896326
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896313
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896330
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896301
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896345
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896306
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896346
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896347
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896349
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896351
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896310
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896314
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896327
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896350
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896352
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896309
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896311

Mossen en lichenen
Brachythecium albicans

Bleek dikkopmos

Kindbergia praelonga
Bryum capillare

Orthotrichum anomalum

Fijn laddermos
Gedraaid knikmos
Gerimpeld
boogsterrenmos
Gesteelde
haarmuts

Orthotrichum affine

Gewone haarmuts

Brachythecium rutabulum

Gewoon dikkopmos

Rhytidiadelphus squarrosus
Funaria hygrometrica

Gewoon haakmos
Gewoon krulmos
Gewoon
plakkaatmos

Plagiomnium undulatum

Pellia epiphylla

Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Bryaceae (Knikmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896324
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896303

Mniaceae (Sterrenmosfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Orthotrichaceae
(Haarmutsfamilie)
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)
Hylocomiaceae
(Etagemosfamilie)
Funariaceae (Krulmosfamilie)

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896333

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896319

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896328
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896341
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896353
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896307
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896322

Ceratodon purpureus

Gewoon puntmos
Gewoon
purpersteeltje

Atrichum undulatum

Groot rimpelmos

Rhynchostegium riparioides

Watervalmos

Pelliaceae (Plakkaatmosfamilie)
Hypnaceae
(Klauwtjesmosfamilie)
Ditrichaceae
(Smaltandmosfamilie)
Polytrichaceae
(Haarmosfamilie)
Brachytheciaceae
(Dikkopmosfamilie)

Planten
Crocus vernus
Luzula campestris
Ficaria verna
Petasites hybridus
Alopecurus pratensis

Bonte krokus
Gewone veldbies
Gewoon speenkruid
Groot hoefblad
Grote vossenstaart

Iridaceae
Juncaceae
Ranunculaceae
Asteraceae
Poaceae

Calliergonella cuspidata

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896323

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896304
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896302
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896338
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896335
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896305

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896337
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896332
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896312
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896300

Primula veris
Glechoma hederacea
Cardamine hirsuta
Saxifraga granulata
Bellis perennis
Taraxacum officinale s.l.
(incl. all sec.)
Cardamine pratensis
Ranunculus acris
Primula elatior
Rumex acetosa

Gulden
sleutelbloem
Hondsdraf
Kleine veldkers
Knolsteenbreek
Madeliefje
Paardenbloem
Pinksterbloem
Scherpe
boterbloem
Slanke
sleutelbloem
Veldzuring

Primulaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Saxifragaceae
Asteraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896334
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896321
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896336
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896339
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896320

Asteraceae
Brassicaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896343
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896344

Ranunculaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896342

Primulaceae
Polygonaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896340
http://waarnemingen.be/waarneming/view/236896329

De leuke plaatjes van Jean Claude Luc en Guido
Voor de foto’s van Jean Claude kan je hier terecht, een aanrader:
https://jcdegids.smugmug.com/Paddenstoelen/SLobkousjes/Slobkousjes2022/

Slanke sleutelbloem

Gulden sleutelbloem

Knolsteenbreek

Kleine veldkers

Scherpe boterbloem

Veldzuring

Van de Bonte krokus de laatste der Mohikanen

Pinsterbloem

de Grote vossestaart

Speenkruid

Hondsdraf

Madelief

Groot hoefblad

