SLOBKOUSNIEUWS 1 jrg3
Dinsdag 8 januari 2013 gingen 5 slobkousjes op pad in het Hagenven gewapend met een grote sorteerdoos. Ik moest
vlokreeften gaan vangen in de watering en kon ze dus enkel uitwuiven. Te zien aan onderstaand verslagje dat Ine me
doorstuurde is de doos wel goed van pas gekomen en was er ook voor de determinatieavond 's anderendaags
voldoende materiaal voorhanden om er stevig tegenaan te gaan. De hulp van Koen Vandekerckhove van BRYOLIM
was ook dankbaar meegenomen zo te zien.

Hoi Jan,
Dinsdagmorgen met Albert, Vivianne, Jose en Ivo door het Hageven gewandeld
voornamelijk op zoek naar mossen.
Dit leverde een hele verzameling op;
zowel mossen langs het pad, op de akker, in en rond het water en op de droge zandgrond.
Naderhand nog even de Wulp binnengegaan om alvast een aantal op naam te brengen.
oa Haakmos, Purpersteeltje, Gewoon pluisjesmos, Gewoon sikkelsterretje, Gewoon muisjesmos,
Gewoon dikkopmos, Ruig haarmos.
Maar een aantal mossen bleken niet zo eenvoudig.
Gelukkig was daar de determinatieavond, met behulp van de "Beknopte Mosflora' en
Koen, die aangaf wanneer we warm waren.
We determineerden oa.
-Gewoon klauwtjesmos
Hypnum cupressiforme
-Purpersteeltje
Ceratodon purpureus
-Rood knolletjes knikmos (Braamknikmos) Bryum rubens, (gevonden op de akker door Ivo)
-Gewoon sikkelmos
Drepanocladus adunus nieuw voor de Slobkousjes (gevonden rond
het vennetje door Viviane)
Aanwezig waren:
Koen, Paul, Luc Berger, Pierre, Luc Winters, Albert, Nicole, Ghis en Ine.
Luc Berger zal wel foto's doorsturen.

De foto's van Luc kreeg ik intussen toegestuurt en Luc maakte ook stiekem wat plaatjes

Ze keken ook echt naar mossen zoals dit Moerassikkelmos - Drepanocladus aduncus

Zo zien we tenminste dat er ernstig gewerkt werd.

Volgende dinsdag 15 januari is er uitzonderlijk geen wandeling. Er is namelijk die dag een
activiteit van de werkgroep permanente gidsenvorming Dommelvallei, waaraan
verschillende van onze leden deelnemen.

We nemen de draad weer op met een wandeling op dinsdag 22 januari en een
determinatieavond op woensdag 23 januari

Met de groeten van Jan
jan.leroy@skynet.be
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