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Woensdag 14 december 2011
Te zien aan de foto’s die ik ontving van Luc en het verslag van Ine, dat je wat verder in deze nieuwsbrief
kan lezen, heb ik samen met degenen die afwezig bleven weer wat gemist. De zoektocht naar de mossen
is duidelijk ook aangebroken.
Intussen is er ook meer bekend over de cursus mossen van BRYOLIM
Op deze internetpagina http://www.limburgsenatuurgidsen.be/cursussen/korte-cursussen/ vonden we
volgende info:
In het voorjaar 2012 organiseert Bryolim, de werkgroep mossen van LIKONA, een cursus mossen.
Deze cursus zal doorgaan in Noord-Limburg. Geïnteresseerden kunnen inschrijven en hun wensen
kenbaar maken via de website van Bryolim: www.bryolim.be
Theorie op donderdagen 9, 16 en 23 februari
Excursies op zondagen 4, 18 en 25 maart
Bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10, Neerpelt
Inlichtingen en inschrijven: Koen Vandekerckhove, Banneuxstraat 55, 3500 Hasselt
info@bryolim.be
Voor de slobkousjes dus een buitenkans want in de buurt!
Onze wandelingen en determinaties zullen, zoals voorgaande jaren ook in het voorjaar gericht zijn op
mossen. Wanneer ze juist doorgaan lees je in volgende nieuwsbrief.
Wat intussen wel vast ligt is het programma van de plantenwandelingen in 2012. Je kreeg het in bijlage
met deze nieuwsbrief.
In een vooruitblik op 2012 mogen we natuurlijk ook onze cursus schermbloemigen en composieten niet
vergeten. Het wordt een heel praktisch gerichte opleiding met slechts één theorieles en vier wandelingen.
Theorie op donderdag 31 mei wandelingen op 7 en 21 juni en 8 en 15 september. Lesgever is Hans
Vermeulen. Wie Hans kent weet dat er op een aangename manier heel wat te leren zal vallen.

Jan

Volgende woensdag 21 december komen we terug samen in de
Wulp voor een determinatieavond.
Paddenstoelen en mossenvondsten zijn welkom.
We sluiten meteen ook het jaar af.
We hopen u talrijk te zien

Ine aan het woord over woensdag 14 december.
Vervolg wandeling nabij de Schans in Eksel.
Met Albert Geuns, Gerard Jannis, Nicole en Ine.
Vorige week een start gemaakt met de verkenning van de 'stukken' van Natuurpunt rond de Bolliserbeek.
Vandaag voornamelijk de natte stukken berkenbroek verkend, met aansluitend vijvers nabij de weekendhuisjes.
Mooi gebied met oa. veenmossen en veel rottend hout.
We vonden er oa.:
peksteel, spekzwoerdzwam, winterhoutzwam, waaierbuisjeszwam, groene schelpzwam, grote
stinkzwam, roodbruine schijnridderzwam, papierzwammetje, gele korstzwam, eikenbloedzwam,
nevelzwam, bundelmosklokje, plooivlieswaaiertje, echt judasoor,
oranje aderzwam,
en enkele specials:
eikhaas
gekraagde aardster
roestkleurige borstelzwam ('s avonds tijdens de determinatieavond in de Wulp gedetermineerd)
Determinatieavond 14 december 2011 in de Wulp.
Met Gerard, Paul, Pierre, Luc, Dirk, Nicole en Ine.
Na de paddestoelen bekeken te hebben, werd er een start gemaakt met de mossen.
gewoon gaffelmos
thujamos
groot laddermos
fijn laddermos
gewoon dikkopmos
groot rimpelmos
bossig gaffeltandmos
gewoon kantmos
groot vedermos (meegebracht van Mol)
Gr. Ine.
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Groot rimpelmos

