SLOBKOUSNIEUWS 8 jrg6
De redactie moest deze keer wat ziekjes in bed blijven maar dankzij Luc kwam het nodige materiaal ter bestemming
om deze nieuwsbrief te stofferen. Ik laat hem dan ook graag aan het woord.

Jan
We waren met 6 mensen, Ine, Nicole, Francine, Paul, Josse en ikzelf.
Het natuurgebied het elsbroek is eigendom van de universiteit van Leuven en is het eerste erkende
natuurreservaat in het bezit van een privéorganisatie, het is erkend in oktober 2011 en is 13 hectare groot.
Vroeger op de kaart van Ferraris was dit gebied een grote visvijver maar door ontwatering is het grootste
deel omgevormd tot landbouwgrond en het laagste deel is geëvolueerd tot een broekbos waarvan een deel
tot een berkenbroekbos.
Door de natte winter was het waterpeil een stuk hoger dan normaal en hebben we onze geplande route wat
moeten aanpassen. Omdat het gebied rijk is aan mossen hebben we ons goed kunnen uitleven.
Groeten Luc
Wegens werkzaamheden voor de bevloeiing in de Grote Watering zal de redactie enkele weken afwezig moeten
blijven op de slobkouswandelingen. Ik reken dus op de deelnemers om tijdig het nodige materiaal door te sturen voor
de nieuwsbrief.

Volgende dinsdag 1 03 2016 gaan de Slobkousjes naar Reppel.
Ze verzamelen om 9:00 uur op de parking voor de kerk.

Op woensdag 2 maart vanaf 19:00 uur is er veertiendaagse determinatieavond in de
milieuklas in Peer.

Groeten Jan

ZE ZAGEN:
mossen

korstmossen

zwammen

bleek boomvorkje

bosschildmos

berkenzwam

bleek dikkopmos

bruin bekermos

echte tonderzwam

bossig gaffeltandmos

eikenmos

eikentrilzwam

breekblaadje

gele poederkorst

gele korstzwam

fijn laddermos

gewone poederkorst

gele trilzwam

fraai harmos

gewoon purperschaaltje

oranje aderzwam

gedraaid knikmos

gewoon schildmos

papierzwammetje

geelsteeltje

grauw rijpmos

roodgerande houtzwam

gewoon dikkopmos

groot dooiermos

roodporiehoutzwam

gewoon gaffeltandmos

kapjesvingermos

ruig elfenbankje

gewoon kantmos

melig takmos

splijtende tandzwam

gewoon kantmos

smal bekermos

tweekleurig elfenbankje

gewoon klauwtjesmos

stippelschildmos

waaierkorstzwam

gewoon puntmos

vals dooiermos

waaiertje

gewoon purpersteeltje

verstopschildmos

wit oorzwammetje

gewoon sikkelsterretje
gewoon sterrenmos
grijs kronkelsteeltje
groot laddermos
knopjesmos
knotskroesmos
muisjesmos
muursterretje
pluisjesmos
thujamos

LEUKE PLAATJES

Laarzen waren hier duidelijk geen luxe!

Geelsteeltje

Gewoon sikkelsterretje

Krom platmos

Pluisjesmos

thujamos

Het Slobkous programma voor 2016:

VOORJAAR
In de voorjaarsperiode wordt er afgewisseld tussen wandelingen op dinsdag voormiddag en
determinatieavonden op woensdagavond. In het voorjaar leggen we ons toe op mossen en korstmossen.
De wandelingen starten normaal om 9:00 de determinatieavonden om 19:00.
Omdat we in deze periode sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het moeilijk een vast schema
op te geven. Geïnteresseerden waarvan we het e-mailadres kennen ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief
waarin telkens de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit met juiste locatie.

HET PLANTENSEIZOEN
Op 1 mei sluiten we ons dit jaar aan bij de Mergeldag in het Overbroek in Gelinden.
Het Overbroek is een natuurreservaat in Sint-Truiden dat ongeveer 27 ha beslaat en waarin de mergels van
Gelinden dagzomen. Het gebied heeft door zijn bijzondere milieu een interessante flora. Op de helling van de
mergelwand worden kalkminnende graslandsoorten gevonden terwijl de vallei een zeggen- en rietland op natte
tot zeer natte leembodems met alkalisch veen herbergt. De soortenlijst omvat onder andere Harige ratelaar,
Gevinde kortsteel, Gulden sleutelbloem, verschillende soorten orchideeën en voorjaarsbloeiers zoals Wilde
narcis. De geleide wandelingen starten om 10 uur. Indien gewenst kan je voor of na de wandeling een
meegebrachte picknick nuttigen of een stukje taart en een tasje koffie bestellen in het Natuurhuis
Kleinveldstraat 54 3800 Gelinden, Sint-Truiden.
Vanaf 20 april tot en met 31 augustus gaan we verder telkens op woensdagavond op zoek naar planten in
uiteenlopende gebieden. Alle details konden op dit ogenblik nog niet worden ingevuld maar de nieuwsbrief geeft
altijd de laatste update.

HET NAJAAR
In de najaarsperiode wordt er terug afgewisseld tussen wandelingen op dinsdag voormiddag en
determinatieavonden op woensdagavond.
In het najaar leggen we ons vooral toe op paddenstoelen.
De wandelingen starten normaal om 9:00 de determinatieavonden om 19:00.
Omdat we in deze periode sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het moeilijk een vast schema
op te geven. Geïnteresseerden waarvan we het e-mailadres kennen ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief
waarin telkens de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit.

PROGRAMMA PLANTENWANDELINGEN OP WOENSDAGAVOND 2016
Datum

UUR LOCATIE

AFSPRAAKPLAATS

20-4-2016

18:30 Vloeiweide Lozerheide

parking Lozerheide

27-4-2016

18:30 Hobos

de Winner

19:00 Resterheide

parking begijnevijvers

11-5-2016

19:00 Rode vijvers Hasselt

kapel van OLV Altijddurende Bijstand Goorstraat - Bolderdal

18-5-2016

19:00 grassen in kalkgronden

parking fort Eben Emael

25-5-2016

19:00 Hageven Pleterheggen

parking werkschuur Plateau

1-6-2016

19:00 Kanaal lommel Bosrandstraat

de Lossing Lommel

8-6-2016

19:00 Grassen van nat naar droog in Hobos

de Winner

15-6-2016

19:00 de Langdonken te Herselt

nog te bepalen

22-6-2016

19:00 grasssen in Maasvallei

parking kerk Kessenich Borgstraat

29-6-2016

19:00 Terril Waterschei

parking Thor park Genk

19:00 Watering Lommel SAP

Wateringhuis Lommel

13-7-2016

19:00 grassen in heideomgeving

Lommel Blekerheide einde betonstrook

20-7-2016

19:00 Bermen Peer Maastrichterdijk

kruispunt Ruitersbaan Maastrichterdijk

27-7-2016

19:00 De Vennen Balen

parking van FC Cools, Peer Luytendijk in Balen

19:00 Pijnven

parking gemeentelijk recreatiecentrum Eksel Kiefhoekstraat

10-8-2016

19:00 Dommel stroomafwaarts

Meeuwerbaan 4 Peer

17-8-2016

18:30 De Holen

nog te bepalen

24-8-2016

18:30 Van Wedelse molen naar Kleinmolen

Parking Wedelse molen Overpelt

31-8-2016

18:30 Borkel Dommeldal

Kruising Peedijk Dommel

4-5-2016

6-7-2016

3-8-2016

Aanvang op de aangegeven afspraakplaats: In april en vanaf 15 augustus 18.30u
In mei, juni, juli en begin augustus 19.00u

