
 

 

 

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 9 jrg5 

Deze keer kon ik tenminste nog eens mee op pad met Paul, Ine, Nicole en André! Gewapend met een kersverse 

vergunning trokken we naar het Hobos en wel met grote aspiraties. Eind januari deden we Reppel aan en 

besnuffelden daar in de bijtende kou alle lindebomen die we tegenkwamen. We deden het zo grondig dat we na 2.5 

uur snuffelen nog maar 400 m ver waren geraakt. Alle inspanningen ten spijt hadden we geen Lindeschildmos 

gevonden en moesten we ons verdriet gaan verdrinken met een warme koffie. 

Met de oude lindedreef voor ogen was de spanning dus te snijden. Desalniettemin moesten enkele slobkousjes weer 

regelmatig aangemoedigd worden om niet van bij het begin bij elk mosje halt te houden. Eens bij de lindedreef 

aangekomen werden we wel erg op de proefgesteld. Van stam naar stam de loep in aanslag werd er gespeurd maar 

twijfel alom. We hadden het bijna opgegeven toen korstmossen op een afgevallen tak ons weer een sprenkeltje hoop 

gaven op de vondst van onze heilige graal! Ondanks veel geblader in de boeken en het vergelijk van foto's kregen we 

alles behalve zekerheid. Dan maar een stukje meenemen voor de determinatieavond. 

Ondanks alles hadden we ook oog voor andere mooie dingen natuurlijk. Het Hobos op zich is al een prachtige 

omgeving om in rond te lopen en ook het vliermos was een leuke vondst. 

De determinatieavond bracht nog onvoldoende zekerheid en Luc kreeg weer de zware last op de schouders om via 

uren huiswerk uitsluitsel te brengen. 

En ja gisteren kwam dan de verlossende e mail: 

Hoi 

 Linde schildmos, als het wat droger is klopt ook de kleur. 

groeten Luc 

Ge ziet maar ook voor de slobkousjes geldt dat de aanhouder wint. 

Dank zei André zijn huiswerk konden we ook het Kwastjesmos aan onze lijst toevoegen. De waterstaaltjes uit de 

natte karrensporen werden ook door hem bekeken maar dat leverde weinig op.  

 

Volgende dinsdag voormiddag 10 maart wandelen we in het Plat. Wie geen natte voeten wil kan maar best 

voor een paar waterdichte laarzen zorgen! 

We verzamelen  om 9:00 uur op de parking aan de schaapskooi op het einde van de Palisstraat in Overpelt.  

 

Vriendelijke groeten Jan 



 



We zagen: 

Korstmossen 

Blauwgrijs steenschildmos Parmelia saxatilis 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata 

Bruin bekermos Cladonia grayi 

Eikenmos Evernia prunastri 

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata 

Gewoon schorsmos Hypogymnia physodes 

Gewoon schubjesmos Hypocenomyce scalaris 

Grijsgroene stofkorst Buellia griseovirens 

Groot dooiermos Xanthoria parietina 

Groot schildmos Parmotrema perlatum 

Heksenvingermos Physcia tenella 

Kapjesvingermos Physcia adscendens 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata 

Lindeschildmos Parmelina tiliacea 

Melig takmos Ramalina farinacea 

Oranje dooiermos Xanthoria calcicola 

Rafelig bekermos Cladonia ramulosa 

Rode heidelucifer Cladonia floerkeana 

Smal bekermos Cladonia coniocraea 

Vals dooiermos Candelaria concolor 

Verstopschildmos Melanelixia subaurifera 

Witte schotelkorst Lecanora chlarotera 

 

 

 

http://www.verspreidingsatlas.nl/7255
http://www.verspreidingsatlas.nl/4423
http://www.verspreidingsatlas.nl/4175
http://www.verspreidingsatlas.nl/4242
https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=gebogen+schildmos
http://www.verspreidingsatlas.nl/7094
http://www.verspreidingsatlas.nl/4350
http://www.verspreidingsatlas.nl/4444
http://www.verspreidingsatlas.nl/4277
http://www.verspreidingsatlas.nl/4274
http://www.verspreidingsatlas.nl/4080
http://www.verspreidingsatlas.nl/4660
http://www.verspreidingsatlas.nl/4438
http://www.verspreidingsatlas.nl/4491
http://www.verspreidingsatlas.nl/4484
https://www.google.be/search?q=kopjesbekermos&biw=1585&bih=837&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=4__1VJ_FEYGN7Qayg4AQ&sqi=2&ved=0CDAQsAQ
http://www.verspreidingsatlas.nl/4446
http://www.verspreidingsatlas.nl/4536
http://www.verspreidingsatlas.nl/4657
http://www.verspreidingsatlas.nl/4147
http://www.verspreidingsatlas.nl/4168
http://www.verspreidingsatlas.nl/4158
http://www.verspreidingsatlas.nl/4113
http://www.verspreidingsatlas.nl/4442
http://www.verspreidingsatlas.nl/4300


Mossen 

Fraai haarmos Polytrichum formosum 

Gedrongen kantmos Lophocolea heterophylla 

Gewoon haakmos Rhytidiadelphus squarrosus 

Gewoon schijfjesmos Radula complanata 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata 

Knotskroesmos Ulota bruchii 

Kwastjesmos Platygyrium repens 

Vliermos Cryphaea heteromalla 

 

Paddenstoelen 

Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum 

Gele trilzwam Tremella mesenterica 

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor 

Oranje druppelzwam Dacrymyces stillatus 

Twijgkorstzwam Stereum ochraceroflavum 

 

Planten 

Hulst Ilex aquifolium 

Pitrus Juncus effusus 

Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 

Winterpostelein Claytonia perfoliata 

http://www.verspreidingsatlas.nl/2924
http://www.verspreidingsatlas.nl/3387
http://www.verspreidingsatlas.nl/2976
http://www.verspreidingsatlas.nl/3451
http://www.verspreidingsatlas.nl/2669
http://www.verspreidingsatlas.nl/3075
http://www.verspreidingsatlas.nl/2897
http://www.verspreidingsatlas.nl/2658
http://www.verspreidingsatlas.nl/0228040
http://www.verspreidingsatlas.nl/0419040
http://www.verspreidingsatlas.nl/417070
http://www.verspreidingsatlas.nl/0299039
http://www.verspreidingsatlas.nl/0409030
http://www.verspreidingsatlas.nl/0658
http://www.verspreidingsatlas.nl/0680
http://www.verspreidingsatlas.nl/0406
http://www.verspreidingsatlas.nl/0338


LEUKE PLAATJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

het lindeschildmos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schubjesmos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vals dooiermos 



 

 

 

 

 

Een van de knoestige oude kastanjes 

waar we vorig jaar de franse 

aardkastanje vonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en wat knoestige slobkousjes 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

