SLOBKOUSNIEUWS 08 jrg7
Nu kan ik echt eens op mijn lauweren rusten! Mijn fantastische collega’s hebben voor alles zorg gedragen.
Commentaren, foto’s, waarnemingen en afspraken voor volgende week alles netjes tijdig binnengestuurd op de
redactie. Een dikke merci.
Ik maak het me dus gemakkelijk en serveer jullie de mails die ik mocht ontvangen
Dag Jan
Graag in bijlage de gevonden specimen. De aangeduide plantjes met ???, worden nog onderzocht of zorgden
voor meningen-interpretaties.
Later meer uitsluitsels daarover.
Mansvolk en vrouwvolk was vroom vertrokken en onder toeziend oog van de Allerhoogste en met zegen
daarvan trokken: Luc, Ine, Isabelle,, Guido, Paul W., Marie-Josée en ikzelf als notulator door de woeste
bossen onder toeziend ook van voldoende F-16’s en kanonsgebulder op het grote speelplein. Kortom we
voelden ons gesterkt door derden.
Beeldmateriaal wordt door de geëigende persdienst bezorgd.
Dirk
ps. afgelopen zondag hadden de afwezigen te Meise groot ongelijk, wat te zien was op het Lam Gods van
‘bloemetjes en bijtjes’ – met dito verborgen betekenissen deed iedereen watertanden, ja en bij mij staken ze
het kunstzinnig nog wat dieper in de wonde

Jow
Het etageachtige mos is boompjesmos. De blaadjes hebben een lange nerf en die van etagemos een dubbele
korte.
Bronsmos is bevestigd.
De cladonia in het gazon van de kapel is gevorkt heidestaartje.
Dan de kantmossen, gewoon kantmos heeft op zo goed als alle blaadjes diep ingesneden toppen, dit is het
dus niet .
Gedrongen kantmos heeft ook wel ingesneden toppen maar ook dikwijls enkel maar ingedeukte toppen en
meestal kapsels.
Gaaf kantmos heeft hoogstens wat ingedeukte toppen en zelden kapsels.
Aan de onderblaadjes is het niet zo duidelijk te zien, die van gedrongen kantmos zijn dieper ingesneden en
smaller dan de stengel.
De twee polletjes die ik mee had hebben elk minstens twee van die kenmerken verschillend.
Gaaf en gedrongen kantmos zijn beiden aanwezig.

Als laatste kenmerk voor wat mijn neus waard is, de geur van snijbonen kwam waarneembaar vrij bij het
openen van het potje met het gedrongen kantmos en bij gaaf kantmos was deze niet aanwezig.
Luc

Hoi Jan,
Voor dinsdag dachten we aan de Katershoeve.
Bijeenkomen langs de Hoefstraat.
Ine

Volgende dinsdag 21 februari wordt samen gekomen om 9:00 uur in de Hoefstraat (kruising
Oude Barierstraat en Hoefstraat) in Hechtel-Eksel voor een wandeling in de omgeving van
de Katershoeve
Omwille van de bevloeiingswerken in de Watering in Lommel kan de redactie weer eens niet aanwezig zijn.
Maar jullie weten nu hoe het moet.
In blijde verwachting groeten Jan

Ze zagen:
Hierbij de bijgewerkte lijst die ik ontving van Dirk
ACHTERLICHTMOS
BOOMPJESMOS ( ipv etagemos )
BOSKRONKELSTEELTJE
BREEKBLAADJE
BREEKSTEELTJE
BRONSMOS
DOVE HEIDELUCIFER
EIKENMOS
EIKENTRILZWAM ???
FIJN BEKERMOS
FRAAI HAARMOS ???
GAAF KANTMOS
GAFFELTAND
GEBOGEN SCHILDMOS
GEDRAAID KNIKMOS
GEDRONGEN KANTMOS
GELE KORSTZWAM
GELE TRILZWAM
GEVORKT HEIDESTAARTJE
GEWEIZWAMMETJE
GEWONE HAARMUTS
GEWONE POEDERKORST
GEWOON ELFENBANKJE
GEWOON GAFFELTANDMOS
GEWOON HAAKMOS
GEWOON KLAUWTJESMOS
GEWOON SCHILDMOS
GEWOON SCHORSMOS

GEWOON SIKKELSTERRETJE
GRIJS KRONKELSTEELTJE
GROOT LADDERMOS
GROOT RIMPELMOS
HAAKMOS
HARSLAKZWAM
HEIDEKLAUWTJESMOS
KAASZWAMMETJE
KAPJESVINGERMOS
KLAUWTJESMOS
KLEIN LADDERMOS
KOPJESBEKERMOS
KRONKELHEIDESTAARTJE
MUISJESMOS
MUURSTERRETJE
ORANJE ADDERZWAM
PAPIERZWAMMETJE
PLOOIVLIESWAAIERTJE
PURPERSTEELTJE
ROOD VILTMOS
SCHERPE SCHELPZWAM
SMALBEKERMOS
THUJAMOS
VALSE TAND
VERSTOPSCHILDMOS
WAAIERTJE
WINTERHOUTZWAM
ZANDHAARMOS

LEUKE PLAATJES met dank aan Luc & Isabelle

Druk overleg bij de slobkousjes

Ze dachten vast het is weer van dat met al die nattigheid

Winterhoutzwam

Vergroeide kogelzwam

Boompjesmos

bronsmos

Gaaf kantmos detail

Gedrongen kantmos (ruikt volgens Luc naar snijbonen heb ik begrepen)

Gevorkt heidestaartje

Een beeld van de Vlasmeer kapel mag hier niet ontbreken

