SLOBKOUSNIEUWS 12 jrg7
De redactie moest nogmaals afwezig blijven maar werd weer goed geholpen.
Van Ine kreeg ik volgend berichtje:
Hoi Jan,
Fijne wandeling onder leiding van Theo, die ons de uitleg gaf over een gebiedje onlangs in beheer gekregen
bij Natuurpunt langs de Grote Nete.
De landmeter was er bezig om de juiste afbakening aan te geven en wij konden genieten van struinnatuur.
Ondertussen filosoferend over de Schans, de Locht, de Lochterbrand enz enz.
Aanwezig: Theo, Zee, Luc, Guido, Paul, Nicole, Jos Winters en Ine.
Guido stuurde me de waarnemingen en Luc bezorgde de leuke plaatjes. Bedankt allemaal.

Volgende dinsdag 28 maart wordt om 9:00 uur samen gekomen op de parking van het
zwembad in Lommel in de sportveldenstraat (tegenover de Soeverein).
Vandaar carpoolen we nog een klein stukje om na een korte wandeling in de omgeving van
het oude stort op zoek te gaan naar het struisveermos. Hopelijk wordt het niet zoeken naar
een speld in een hooiberg.

OP woensdag 29 maart vanaf 19 uur is er dan weer rendez vous in de milieuklas in Peer
voor de determinatie van mossen.
Het programma van de plantenwandelingen zal eerstdaags verschijnen.
Intussen kunnen jullie alvast volgende afspraak noteren:
We zullen dit jaar voor de echte start op woensdag avond nog eens gaan rondneuzen in de omgeving van Elsloo.
Dank zei Ine zullen we er ook de heemtuin kunnen bezoeken.
Hou dus alvast dinsdag 18 april vrij! We verzamelen op de carpoolparking van de prijzenklopper om 9:00 uur. Je kan
ook maar best je picknick niet vergeten.
Groeten van Jan

Ze zagen:
Naam

Wetenschappelijke naam

Bleek boomvorkje
Bleek dikkopmos
Boomsnavelmos
Bosschildmos
Eikenmos
Fijn laddermos
Gebogen schildmos
Gedraaid knikmos
Gedrongen kantmos
Gekroesde haarmuts
Gesteelde haarmuts
Gestippeld schidmos
Gewone haarmuts
Gewone poederkorst
Gewoon dikkopmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon haakmos
Gewoon klauwtjesmos
Gewoon knopjesmos
Gewoon muisjesmos
Gewoon muursterretje
Gewoon plakkaatmos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon purperschaaltje
Gewoon schildmos
Gewoon smaragdsteeltje
Glanzend platmos
Grijze haarmuts
Groot dooiermos
Groot laddermos
Groot rimpelmos
Kapjesvingermos
Knotskroesmos
Melig takmos
Peermos
Poedergeelkorst
Vals dooiermos
Verstop schildmos
Witte schotelkorst
Zandhaarmos

Metzgeria furcata
Brachythecium albicans
Rhynchostegium confertum
Flavoparmelia caperata
Evernia prunastri
Kindbergia praelonga
Hypotrachyna revoluta
Bryum capillare
Lophocolea heterophylla
Orthotrichum pulchemlum
Orthtrichum anomalum
Punctellia subrudecta
Orthotrichum affine
Lepraria incana
Brachythecium rutabulum
Dicranum scoparium
Rhytidiadlphus squarrosus
Hypnum cupressiforme
Aulacomnium androgynum
Grimmia puvinata
Tortula muralis
Pellia epiphylla
Dicranella heteromalla
Lecidella elaeochroma
Parmelia sulcata
Barbula convoluta
Plagiothecium denticulatum
Orthotrichum diaphanum
Xantoria parietina
Pseudoscleropodium purum
Artrichem undulatum
Physhia ascendens
Ulota bruchii
Ramalina farinaceae
Pohlia nutans
Candelariella reflexa
Candelaria concolor
Melanelixiasubaurifera
Lecanora chlarotera
Polytrichum juniperinum

LEUKE PLAATJES

Aan de machines te zien gaan ze er dadelijk stevig tegenaan in Hechtel-Eksel!

Maar ze zijn wel lief voor de bijtjes

Hier zijn de slobkousjes waarschijnlijk eerst gaan bidden voor goed weer

En ze werden nog verhoord ook!!!!

Ze hadden toch meer gezien dan enkel gedraaid knikmos ?????

