SLOBKOUSNIEUWS 35 jrg3
Op dinsdag 22 oktober trokken Jan, Isabelle, Paul, Ine en Gerard naar den Brand. Uiteindelijk geraakten we wel niet
verder dan de zijkanten van de Kamertstraat zoveel soorten waren er te zien.
We vonden zelfs een nieuwe soort voor Belgie, wat zeg ik, vermoedelijk een nieuwe soort voor de wetenschap
namelijk de "schunnige fopzwam". Of was dat een tikfoutje?
's Anderendaags zaten Jan, Luc, Pierre, Isabelle, Ine en Nicole over de paddenstoelen en de boeken gebogen. Ik kan
je verzekeren dat het er bij momenten geanimeerd aan toe ging.
Isabelle zorgde voor het lijstje en een deel van de buitenfoto's. Daarvoor moet je gewoon op de volgende pagina's
kijken.

Groeten Jan

Het najaarsprogramma van de slobkousjes:
Zoals intussen gebruikelijk gaan we elke dinsdagvoormiddag wandelen van 9:00 uur tot 11:30 uur.
Waar we naar toe trekken spreken we de week vooraf af en delen we mee via de nieuwsbrief.
Elke twee weken komen we samen voor de determinatieavond.
Tot eind december doen we dit in de milieuklas in Peer. Vanaf januari 2014 gaan we weer naar de Wulp in
Neerpelt.
We starten telkens om 19:00 uur en stoppen als we het moe zijn.
Iedereen kan in functie van het lopende thema (paddenstoelen, mossen) materiaal meebrengen om te determineren.

Volgende dinsdag 29 oktober gaan we nog eens wandelen in de omgeving van de
begijnenvijvers.
Afspraak om 9:00 uur daar op de parking.

LEUKE PLAATJES

een en al ernst!

een nachtje geduld en geen twijfel mogelijk dit zijn donkerbruine sporen

een familie zwerminktzwammen

zeemkleurig hazenoor

deze smakelijke melkzwam zag er 's
anderendaags lang niet smakelijk meer uit

een grote sponszwam

eikhaas

Volgens Isabelle zagen we:
Echte honingzwam

Oranjerode stropharia

Hazenpootje

Botercollybia

Zwerminktzwam

Hemimycena

Grote kale inktzwam

Sombere honingzwam

Geelbruin plooirokje

Parelstuifzwam

Gewone hertenzwam

Paarsharttrechtertje

Bleek nestzwammetje

Muizenstaartzwam

Langsteelfranjehoed

Mosklokje spec.

Parelamaniet

Gewone krulzoom

Tweekleurige fopzwam

Melksteelmycena

Vezelkop spec.

Grote sponszwam

Tweekleurige vaalhoed

Geweizwammetje

Geelwitte russula

Grote stinkzwam

Vliegenzwam

Scherpe schelpzwam

Dennenvlamhoed

Zwavelzwam

Duivelsbroodrussula

Oranjegele bundelzwam

Gewone zwavelkop

Gele ridderzwam

Kaneelkleurige melkzwam

Zwartgroene melkzwam

Broze russula

Gewone berkenboleet

Kastagneboleet
Dennenkegelzwam
Ruig elfenbankje
Leverkleurige melkzwam
Gewone aardappelbovist
Paarse dennenzwam
Amethistzwam
Graskleefsteelmycena
Verblekende Russula
Zeemkleurig hazenoor
Goudgele zwameter
Smakelijke melkzwam
Oorlepelzwam
Zwarte kluifzwam

Wetenswaard

http://www.kvmv.be/
De koninklijke vlaamse mycologische kring heeft een nieuwe website

Dumortiera 103 is online geplaatst. U kunt de inhoud ervan (en van de nummers 91 tot 102) raadplegen via de
Dumortiera website:

http://www.br.fgov.be/PUBLIC/GENERAL/GENERALNL/publicationsplanten_dumortieranl.php

