SLOBKOUSNIEUWS 14 jrg7
Vorige dinsdag zat deze jongen in de speeltuin terwijl de slobkousjes Ine, Isabelle, Guido, Luc en Paul op ontdekking
gingen in het Kolisbos. Dank zei een kort mailtje van Paul hebben we toch een idee van wat ze uitspookten en de
foto’s van Isabelle lichten al helemaal de sluier wat op.

Dag Jan,

Na de geslaagde zoektocht naar het fameuze Struisveermos vorige week, zijn we vandaag aan onze
wandeling begonnen met een wat naar beneden bijgestelde ambitie.
We hebben deze keer ons gezichtsveld wat verbreed en zowel mossen, korstmossen, planten en zelfs één
enkele paddenstoel genoteerd. Ondertussen hebben we op een teken van Luc regelmatig onze oren gespitst
om de zang van vinken, boompiepers, zwartkopmezen, boomleeuweriken, fitissen te kunnen onderscheiden
en aan het einde van onze wandeling zagen we zowaar ook nog een (Vlaamse) gaai.
Bij ons vertrek werd er gezegd dat we volgende week wel eens de paarse schubwortel wilden bewonderen.

Groeten, Paul

Volgende dinsdag 11 april wordt dus iedereen, die niet op de kleinkinderen moet passen,
om 9:00 uur verwacht op de parking van de Kleppende Klipper aan De Maat in Mol
Postelsesteenweg 111 Volgens een tip van de andere Paul is het “le moment supreme” om
de schubwortel in volle glorie te zien. Altijd de moeite en er staat nog wel wat moois in die
buurt.

Op woensdag 12 april trekken we dan weer voor de laatste keer dit seizoen naar de
milieuklas voor wat determinatiewerk.

Het programma gaat nu echt niet lang meer op zich laten wachten. Noteer in afwachting
alvast volgende afspraak:
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:
Nederlandse naam
Bezemkruiskruid
Bosschildmos
Breekblaadje
Bronsmos
Fijn laddermos
Fraai haarmos
Gedraaid knikmos
Gedrongen kantmos
Geelsteeltje
Gestippeld schildmos
Gewone haarmuts
Gewone poederkorst
Gewoon dikkopmos
Gewoon gaffeltandmos
Gewoon haakmos
Gewoon klauwtjesmos
Gewoon peermos
Gewoon pluisjesmos
Gewoon purperschaaltje
Gewoon purpersteeltje
Gewoon sikkelsterretje
Glanzend platmos
Grijs kronkelsteeltje
Groot dooiermos
Groot laddermos
Groot rimpelmos
Heideklauwtjesmos
Hondsdraf
Kapjesvingermos
Kleine veldkers
Kronkelheidestaartje
Leermos spec.
Look- zonder- look
Parapluutjesmos
Rafelig bekermos
Rode zwavelkop
Roodviltmos
Ruig haarmos
Smal bekermos
Smeerwortel spec.
Speerdistel
Vogelmuur
Vroegeling
Winterpostelein
Witte schotelkorst
Zandhaarmos
Zandraket
Zwarte zegge

Wetenschappelijke naam
Senecio inaequidens
Flavoparmelia caperata
Campylopus pyriformis
Pleurozium schreberi
Kindbergia praelonga
Polytrichum formosum
Bryum capillare
Lophocolea heterophylla
Orthodontium lineare
Punctelia subrudecta
Orthotrichum affine
Lepraria incana
Brachythecium rutabulum
Dicranum scoparium
Rhytidiadelphus squarrosus
Hypnum cupressiforme
Pohlia nutans
Dicranella heteromalla
Lecidella elaeochroma
Ceratodon purpureus
Dicranoweisia cirrata
Plagiothecium denticulatum
Campylopus introflexus
Xanthoria parietina
Pseudoscleropodium purum
Atrichum undulatum
Hypnum jutlandicum
Glechoma hederacea
Physcia adscendens
Cardamine hirsuta
Cladonia subulata
Peltigera spec.
Alliaria petiolata
Marchantia polymorpha
Cladonia ramulosa
Hypholoma lateritium
Aulacomnium palustre
Polytrichum piliferum
Cladonia coniocraea
Symphytum spec.
Cirsium vulgare
Stellaria media
Erophila verna
Claytonia perfoliata
Lecanora chlarotera
Polytrichum juniperinum
Arabidopsis thaliana
Carex nigra

LEUKE PLAATJES

Dit lijkt eerder een woestijn in plaats van een bos!

Ah er stond toch minstens één boom

Dit lijkt er al meer op ’t komt helemaal goed

Een ontluikende brede stekelvaren

Zandhaarmos

leermos

zwavelkopjes

