SLOBKOUSNIEUWS 06 jrg8
Op 6 trokken we onder leiding van Theo en Hans al lerend door den Brand. We zijn dan Luc & Luc, Ine, Nicole,
Jan, Jozefa Guido, Jean-Claude, Dick, Dirk, Annemie, Paul, Eddy. We waren er niet alleen onder de indruk van
de veelheid aan korstmossen maar ook van de indrukwekkende werken die er aan de gang zijn.
Bij de leuke plaatjes alvast wat prachtige korstmossen die we zagen maar wie zich verder wil vergapen aan
prachtige korstmos en andere foto’s van Jean-Claude tijdens onze vorige wandelingen moet maar even naar
volgende link overwippen:

https://jcdegids.smugmug.com/Overige-themas/Slobkousjes/

Volgende dinsdag 13 februari gaan we wat voorbereidend rondsnuffelen op de heide
in de omgeving van de Leugenbarak in Hamont-Achel. We kunnen dan al zoeken welke
plekjes we op de volgende wandeling met Hans zeker moeten aandoen.
We starten om 9:00 uur op de parking aan de leugenbarak. Waar de Bergbosweg aftakt
op de Beverbeekse heide.
Heb je een boek voor determinatie van korstmossen breng het dan zeker mee. Ook
een loep is meer dan nuttig.
Jan Leroy

WE ZAGEN:
Korstmossenlijst
Naam

wetenschappelijke
naam

Vindplaats

Bosschildmos
Bruin bekermos
Dove heidelucifer
Fijn bekermos
Gebogen rendiermos
Gebogen schildmos
Gevorktheidestaartje
Gewoon schorsmos
Girafje
Groene schotelkorst
Groot schildmos
IJslands mos
Kopjesbekermos
Kraakloof
Kronkelheidestaartje
Lichtvlekje
Open rendiermos
Rafelig bekermos
Rode heidelucifer
Rood bekermos
Smal bekermos
Stuifzandstapelbekertje
Varkenspootje
Zomersneeuw

Flavoparmelia caperata
Cladonia grayi
Cladonia macilenta
Cladonia chlorophaea
Cladonia arbuscula
Hypotrachyna revoluta
Cladonia furcata
Hypogymnia physodes
Cladonia graciles
Leconora conizaeoides
Parmotrema chinense
Cetraria islandica
cladonia fimbriata
Cetraria aculeata
Cladonia subulata
Phlyctis argena
Cladonia protentosa
cladonia ramulosa
Cladonia floerkeana
Cladonia coccifera
Cladonia coniocraea
Cladonia verticillata
Cladonia uncialis
Cladonia foliacea

Hout
Bodem
Bodem
Hout
Bodem
Hout
Bodem
Hout
Bodem
Hout
Hout
Bodem
Hout
Bodem
Bodem
Hout
Bodem
Bodem
Bodem
Bodem
Hout
Bodem
Bodem
Bodem

Paddenstoelen
Gele trilzwam
Echte tolzwam
Gewoon franjezwam

Tremella mesenterica
Caltricia perennis
Thelophora terrestris

Grassen
Helmgras

Ammophila arenaria

LEUKE PLAATJES:

Rood bekermos

stuifzandstapelbekertje

Fijn bekermos

kraakloof

Slobkousjes in het walhala van de korstmossen

