SLOBKOUSNIEUWS 10 jrg3
Wandeling 19 maart werd een verkenning van den Tip. Voor Jean Claude, Isabelle, Nicole, Luc en Albert was dit
onbekend terrein maar met Gerard, Luc en Jan konden ze over goede gidsen beschikken. Er is dan ook echt wel veel
te zien. Later in het jaar zullen we hier met de vlinderwerkgroep HESPERIA en de werkgroep beheer van Natuurpunt
Noord Limburg samenwerken aan een project rond de parelmoervlinder. De SLOBKOUSJES zorgen voor de
planteninventarisatie. Als waardplant is de smalle weegbree van het grootste belang maar de vlinder heeft ook eten
nodig en moet dus kunnen beschikken over de nodige nectarplanten. We zullen dus nog meer op den Tip vertoeven.
van Jean Claude kreeg ik volgende lijst met paddestoelen:

Jan, Hier dan de lijst van de gevonden paddenstoelen.
Groetjes,
Jean-Claude
Azaleaknopvreter
Berkenzwam
Boomgaardvuurzwam (nog te controleren)
Bruine trilzwam
Echt Judasoor
Geel nestzwammetje
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Gerimpelde korstzwam
Geweizwammetje
Gewoon elfenbankje
Gewoon meniezwammetje
Gezoneerd elfenbankje

Grijze buisjeszwam
Oranje aderzwam
Oranje druppelzwam
Paarse korstzwam
Papierzwammetje
Plooivlieswaaiertje
Roodporiehoutzwam
Ruig elfenbankje
Waaierkorstzwam
Winterhoutzwam
Zwarte trilzwam

Bij de leuke plaatjes vinden jullie ook nog enkele prachtige foto's die Jean Claude ons bezorgde: Het Geel

nestzwammetje (een vroeg Paasnestje),en de Azaleaknopvreter
Woensdagavond waren het Luc, Ine, Nicole Pierre en Jan die achter de bino's kropen. Ondanks het kreunen en
zuchten bij vast gelopen determinaties is er toch wat moois gezien.

Met de groeten van Jan
jan.leroy@skynet.be

GSM 0474 73 59 11

Dinsdag 26 maart gaan we eens kennismaken met het kilometerhok
dat Nicole dit jaar wil inventariseren op de grens Peer Meeuwen.
We starten om 9:00 uur stipt op de parking van
"Janssen doe het zelf "
Peerderbaan 45, 3670 Meeuwen
Met de groeten van Jan
jan.leroy@skynet.be

GSM 0474 73 59 11

Plaats voor leuke plaatjes:

Geel nestzwammetje

de azaleaknopvreter

sneeuwklokjes

muizendoorn

rechts van de drie heren een goudberk

