SLOBKOUSNIEUWS 13 jrg7
Het was een beperkte bezetting deze keer maar Jan, Paul, Isabelle, Ine en Guido waren op post om het stort onder
handen te nemen. Hoofddoel was het Stuisveermos terug te vinden dat Heidi er een week voordien had aangetroffen.
Via een ommetje langs wat ruïnes van het vroegere PRB schietveld en enkele merkwaardig gevormde bomen
kwamen we in de buurt van de vindplaats. Na wat zoeken en ons trachten in te leven in hoe Heidi daar had
rondgelopen kwamen we bij het doel van onze wandeling. Mission accomplished!
Spijtig genoeg heeft onze cameravrouw tot nu toe geen foto’s doorgestuurd en kunnen we jullie niet laten genieten
van dit mooie mosje.

Volgende dinsdag 4 april wordt iedereen, die niet zoals de redactie op de kleinkinderen
moet passen, om 9:00 uur verwacht op de parking (met de brandtoren) van het Kolisbos in
de Torenstraat in Neerpelt.
In afwachting van het volledige programma van de plantenwandelingen 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
Breekblaadje
Bronsmos
Bruin Bekermos
Fijn Laddermos
Gedraaid Knikmos
Gewoon Dikkopmos
Gewoon Haakmos
Gewoon Peermos
Gewoon Pluisdraadmos
Gewoon Purpersteeltje
Groot Laddermos
Heideklauwtjesmos
Rode Heidelucifer
Rood Bekermos
Ruig Haarmos
Ruig Haarmos
Smal bekermos
Struisveermos

Wetenschappelijke naam
Campylopus pyriformis
Pleurozium schreberi
Cladonia grayi
Kindbergia praelonga
Bryum capillare
Brachythecium rutabulum
Rhytidiadelphus squarrosus
Pohlia nutans
Amblystegium serpens
Ceratodon purpureus
Pseudoscleropodium purum
Hypnum jutlandicum
Cladonia floerkeana
Cladonia coccifera
Polytrichum piliferum
Polytrichum piliferum
Cladonia coniocraea
Ptilium Crista-Castrensis

LEUKE PLAATJES
Geen leuke plaatjes deze keer

