SLOBKOUSNIEUWS 05 jrg8
Op 30 januari was het voor onze korstmossen specialisten de ultieme test om na te gaan of ze vorige week goed
geluisterd en gekeken hadden.
Zelf kon ik niet aanwezig zijn maar gelukkig kreeg ik verslag van Paul:

Dag Jan,

Gisteren begonnen we aan de wandeling in een mistig landschap. We, dat zijn: Dick, Luc, Luc, Nicole, Ine,
Isabelle, Josefa, Annemie, Guido, Paul, Dirk.
We deden ijverig ons best de les van Hans Vermeulen in de praktijk te brengen, maar dat viel toch niet altijd
mee. We ondervonden dat een opfrissing door Hans volgende week van pas zal komen. We waagden ons
ook al aan de determinatie van korstmossen, die vorige week niet aan bod kwamen, wat toch wel goed lukte
(denken we toch).
Geleidelijk aan kwam de zon meer en meer door de mist priemen en de voormiddag werd door de meeste
slobkousjes afgesloten met een lekkere(?) koffie in de stations-kantine.

Groeten,

Paul

Als je naar de leuke plaatjes kijkt zie je dat ze inderdaad heeeeel goed hun best hebben gedaan.

Volgende dinsdag 6 februari trekken we, onder begeleiding van Hans, naar “den Brand” in
Hechtel .
We starten om 9:00 uur op de parking waar de Sint Lambertusstraat en de Hoogstraat
samen komen.
Heb je een boek voor determinatie van korstmossen breng het dan zeker mee. Ook een
loep is meer dan nuttig.
Jan Leroy

ZE ZAGEN:
Nederlandse naam

Vindplaats

Wetenschappelijke naam

Bosschildmos

hout

Flavoparmelia

caperata

Bruin bekermos

bodem

Cladonia

grayi

Eikenmos

hout

Evernia

prunastri

Gebogen schildmos

hout

Hypotrachyna

revoluta

Gevorkt heidestaartje

bodem

Cladonia

furcata

Gestippeld schildmos

hout

Punctelia

subrudecta

Gewone poederkorst

hout

Lepraria

incana

Gewoon purperschaaltje

hout

Lecidella

elaeochroma

Gewoon schildmos

hout

Parmelia

sulcata

Gewoon schorsmos

hout

Hypogymnia

physodes

Gewoon stapelbekertje

bodem

Cladonia

cervicornis

Groot dooiermos

hout

Xanthoria

parietina

Heksenvingermos

hout

Physcia

tenella

Kapjesvingermos

hout

Physcia

adscendens

Kopjesbekermos

hout

Cladonia

fimbriata

Kronkelheidestaartje

bodem

Cladonia

subulata

Lichtvlekje

hout

Phlyctis

argena

Melig takmos

hout

Ramalina

farinacea

Rafelig bekermos

bodem

Cladonia

ramulosa

Rode heidelucifer

bodem

Cladonia

floerkeana

Rood bekermos

bodem

Cladonia

coccifera

Smal bekermos

hout

Cladonia

coniocraea

Soredieus leermos

bodem

Peltigera

didactyla

Verstop-schildmos

hout

Melanelixia

subaurifera

Gewoon elfenbankje

hout

Trametes

versicolor

Gewoon meniezwammetje

hout

Nectria

cinnabarina

Waaiertje

hout

Schizophyllum

commune

Enkele zwammen:

LEUKE PLAATJES:

Of dit voor of na de doortocht van de
Slobkousjes getrokken is is me niet
duidelijk

Mistig was het duidelijk wel

Slobkousjes in de mist hoe
romantisch

Zelfs breedsmoelfoto’s deze keer!

Fijn bekermos

Gevorkt heidestaartje

kopjesbekermos

bosschildmos

Gestippeld schildmos

eikenmos

melige schotelkorst

verstopschildmos

Melig takmos

Gewoon schorsmos

Rood bekermos

En dat hebben deze jongens en meisjes allemaal gevonden! Goed hé

