
 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 7 jrg5 

Luc, Ine, Paul en Jan trokken naar de leugenbarak in Achel op zoek naar korstmossen. 

Alhoewel er vooraf wat schouderophalend werd gedaan over mijn voorstel viel de locatie buitengewoon mee en 

kwamen we uiteindelijk tot een lijstje van 27 soorten. We hielden het deze keer niet bij één soort maar probeerden alle 

waarnemingen te noteren die we deden. En deze keer moest ik het niet zelf allemaal opschrijven. Bedankt Paul. 

We maakten ook gebruik van onze wandeling om wat stalen te nemen in de vennetjes en poelen onderweg maar op 

één na leverde dat weinig op. We zullen nog wat geduld moeten hebben tot het weer warmer wordt. 

In de milieuklas werd getracht onze vondst van baardmos juist op naam te brengen. Niet simpel bleek uiteindelijk. Wij 

mikken alvast na veel zoekwerk op gewoon baardmos. We hebben het dan maar met foto op waarnemingen.be 

gepost in de hoop dat er reactie op komt. Ook de determinatie van een aantal bekermossen blijft vragen oproepen. 

Verschillende sleutels blijken zich ook tegen te spreken en dan wordt het natuurlijk moeilijk. Maar we laten ons niet 

temmen! 

Volgende dinsdag voormiddag 24 februari trekken we terug naar het gebied waar we begin van de maand gingen 

rondneuzen. Het was toen al duidelijk dat daar in de stuifduinen massaal veel korstmossen te vinden waren alleen 

lagen ze toen onder een laag bevroren sneeuw! 

Volgende dinsdag voormiddag 24 februari verzamelen we om 9:00 uur op de parking van de leugenbarak. 

Vandaar even carpoolen en dan stappen we de grens over. Let er ook hier op dat er niets zichtbaar in de auto 

blijft liggen! 

 

 

 

 

De pin geeft de plaats van 

afspraak "Leugenbarak" langs 

de weg "beverbeekseheide" 

het gebied dat we gaan 

verkennen wordt geel omrand 

gegeven 

 

 

Vriendelijke groeten Jan 



 We zagen: 

Korstmossen 

Baardmos spec. Usnea 
 Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Bruin bekermos Cladonia grayi 

Eikenmos Evernia prunastri 

Gebogen rendiermos Cladonia arbuscula 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Gevorkt heidestaartje Cladonia furcata 

Gewone poederkorst Lepraria incana 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 

Groot schildmos Parmotrema perlatum 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata 

Kronkelheidestaartje Cladonia subulata 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Muurschotelkorst Lecanora muralis 

Muurzonnetje Caloplaca holocarpa 

Open rendiermos Cladonia portentosa 

Poedergeelkorst Candelariella reflexa 

Rafelig bekermos Cladonia ramulosa 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana 

Rood bekermos Cladonia coccifera 

Smal bekermos Cladonia coniocraea 

Verstopschildmos Melanelixia subaurifera 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

 

Vogels 

Buizerd Buteo buteo 

Geelgors Emberiza citrinella 

Goudhaantje Regulus regulus 

Groene specht Picus viridis 

Grote bonte specht Dendrocopos major 

Grote lijster Turdus viscivorus 

Zwarte mees Parus ater 

 

 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baardmos
http://www.verspreidingsatlas.nl/4423
http://www.verspreidingsatlas.nl/4175
http://www.verspreidingsatlas.nl/4242
http://www.verspreidingsatlas.nl/4148
http://www.verspreidingsatlas.nl/7094
http://www.biopix.nl/gevorkt-heidestaartje-cladonia-furcata_photo-40546.aspx
http://www.verspreidingsatlas.nl/4357
http://www.verspreidingsatlas.nl/4350
http://www.verspreidingsatlas.nl/4444
http://www.verspreidingsatlas.nl/4277
http://www.verspreidingsatlas.nl/4660
http://www.verspreidingsatlas.nl/4438
http://www.verspreidingsatlas.nl/4491
http://www.yavannah.nl/detailpagina.php?soortid=14&catid=4&soortnaam=kopjesbekermos
http://www.verspreidingsatlas.nl/4195
http://www.verspreidingsatlas.nl/4536
http://www.verspreidingsatlas.nl/4312
http://www.verspreidingsatlas.nl/4100
http://www.verspreidingsatlas.nl/4183
http://www.verspreidingsatlas.nl/4118
http://www.verspreidingsatlas.nl/4147
http://www.verspreidingsatlas.nl/4168
http://www.verspreidingsatlas.nl/4157
http://www.verspreidingsatlas.nl/4158
http://www.verspreidingsatlas.nl/4442
http://www.verspreidingsatlas.nl/4300
http://www.vogelsvanbelgie.be/Buizerd.html
https://www.youtube.com/watch?v=Hl7W_A7cCDc
https://www.youtube.com/watch?v=qO41W4w5-zU
https://www.youtube.com/watch?v=RLlAhuZhEqs&gl=BE
https://www.youtube.com/watch?v=Co0LodaOwGs
https://www.youtube.com/watch?v=IVMYv670lqs
http://www.vogelvisie.nl/soort/zwarte_mees.php


Mossen 

 Boskronkelsteeltje Campylopus flexuosus 

Bossig gaffeltandmos Dicranum montanum 

Bronsmos Pleurozium schreberi 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga 

Geelsteeltje Orthodontium lineare 

Gesteelde haarmuts Orthotrichum anomalum 

Gewoon gaffeltandmos Dicranum scoparium 

Gewoon knopjesmos Aulacomnium androgynum 

Gewoon krulmos Funaria hygrometrica 

Gewoon muisjesmos Grimmia pulvinata 

Gewoon muursterretje Tortula muralis 

Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus 

Groot laddermos Pseudoscleropodium purum 

Heideklauwtjesmos Hypnum jutlandicum 

Muurachterlichtmos Schistidium crassipilum 

Ruig haarmos Polytrichum piliferum 

Zandhaarmos Polytrichum juniperinum 

 

Paddenstoelen 

Berkenzwam Piptoporus betulinus 

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 

Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa 

Winterhoutzwam Polyporus brumalis 

 

Planten 

Schapengras spec. Festuca 
 Buntgras Corynephorus canescens 

Struikhei Calluna vulgaris 

Schapenzuring  Rumex acetosella 

Jacobskruiskruid Senecio jacobaea 

Dophei spec. Erica spec. 
 Klein hoefblad Tussilago farfara 

Grove den Pinus sylvestris 

Ruwe berk Betula pendula 

http://www.verspreidingsatlas.nl/2634
http://www.verspreidingsatlas.nl/2677
http://www.verspreidingsatlas.nl/2907
http://www.verspreidingsatlas.nl/2729
http://www.verspreidingsatlas.nl/2836
http://www.verspreidingsatlas.nl/2839
http://www.verspreidingsatlas.nl/2679
http://www.verspreidingsatlas.nl/2543
http://www.verspreidingsatlas.nl/2753
http://www.verspreidingsatlas.nl/2759
http://www.verspreidingsatlas.nl/3064
http://www.verspreidingsatlas.nl/2642
http://www.verspreidingsatlas.nl/2669
http://www.verspreidingsatlas.nl/2636
http://www.verspreidingsatlas.nl/2942
http://www.verspreidingsatlas.nl/2792
http://www.verspreidingsatlas.nl/3289
http://www.verspreidingsatlas.nl/2927
http://www.verspreidingsatlas.nl/3151
http://www.mycologia.be/Educatie/info%20zwammen/P/Piptoporus%20betulinus.htm
http://www.verspreidingsatlas.nl/417070
http://www.verspreidingsatlas.nl/0302010
http://www.verspreidingsatlas.nl/382030
https://www.google.be/search?q=schapengras&biw=1600&bih=910&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=6ZfjVMDRAczjaMfIgNgI&sqi=2&ved=0CB4QsAQ
http://nl.wikipedia.org/wiki/Buntgras
http://wilde-planten.nl/struikhei.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schapenzuring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jakobskruiskruid
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dophei
http://nl.wikipedia.org/wiki/Klein_hoefblad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grove_den
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ruwe_berk


LEUKE PLAATJES 

 

 

 

 

 

elke berk werd besnuffeld 

 

 

 

tot en met het kleinste takje 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maar de vondst van het baardmos maakte het dan ook allemaal de moeite waard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mooie plek open rendiermos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

een en al ernst en studie in de milieuklas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WETENSWAARD 

De nieuwe website van Natuurpunt is online. 

Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen maar dat zal nog eventjes op 

zich laten wachten. 

Intussen kan je ons nog altijd volgen  

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html 

Er zijn wat problemen geweest met de link maar die zijn nu opgelost. 

Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven. 

Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken. 

 

Jean Claude Delforge gaf op de likonadag een mooie presentatie over de 
paddestoelengeslachten. Je kan ze bekijken op onderstaande link. 
 
www.jcdegids.be/jcd-doc.htm 
 

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
http://www.jcdegids.be/jcd-doc.htm

