SLOBKOUSNIEUWS 42 jrg3
Nicole heeft de hele persmeute in beweging gebracht. De lezers van Het Nieuwsblad kregen dinsdag dit te zien:

En het bleef lang niet beperkt tot het Nieuwsblad want ook Het Laatste Nieuws en het Belang van Limburg
besteedden heel wat aandacht aan het sparrenbosje in Hechtel. De maandag zelf was het al een item in het TVL en
het VTM nieuws!
Er was die maandag niet alleen persbelangstelling maar er werd ook gewerkt! Met het maken van wat opening in het
bos en het hakselen van oud en nieuw takhout werd meteen de start gemaakt van een effectief beheer van het
sparrenbosje tot behoud van de collectie zeldzame paddenstoelen.

Journalisten genoeg maar er werd ook gewerkt!

Waarschijnlijk waren een aantal slobkousen uitgeput van die drukke maandag want 's anderendaags op de wandeling
kwamen enkel Pierre, Luc, Ine en Jan de omgeving van het Ven lokaal doorzoeken.
Veel gewone paddenstoelen waren er niet meer te vinden na een paar dagen stevige nachtvorst maar er zijn gelukkig
nog zoveel andere vormen te bewonderen. Kijk maar eens naar de mooie plaatjes!

Dinsdag 17 december gaan we nog eens rondneuzen in
de omgeving van de vlasmeerstraat in Eksel.

We starten om 9:00 uur heel devoot aan het kapelletje
van de Vlasmeer maar dwalen dan door het Ekselse
woud stilaan af naar richting de wereldse autokeuring.

Op woensdag 18 december kijken we nog een laatste maal dit jaar door de bino's en sluiten
op een gepaste wijze het jaar af. Afspraak om 19:00 uur in de milieuklas in Peer.
De Slobkousjes gaan daarna voor twee weekjes met vakantie.

Groeten Jan

LEUKE PLAATJES met dank aan, Luc en Jan
De getande
boomkorst

onder de bino begrijp je meteen waar hij zijn naam vandaan haalt

het eikentakstromakelkje

het eikenschorsschijfje

en speurende slobkousen

Volgens Luc hebben we dit allemaal gezien
Papierzwammetje
Gewoon oorzwammetje
Geweizwam
Plooivlieswaaiertje
Oranjegeel trechtertje
Kaneelkleurige melkzwam
Ruig elfenbankje
Gewoon elfenbankje
Mosklokje
Gewone krulzoom
Gewone fopzwam
Botercollybia
Scherpe schelpzwam
Gewone zwavelkop
Helmmycena
Echte tonderzwam
Gele trilzwam
Getande boomkorst
Gewoon donsvoetje
Gewoon meniezwammetje
Zwartpurperen russula
Eikentakstromakelkje
eikenschorsschijfje

Bij het SAP-clubje zijn er volgend jaar determinatielessen voor ‘Grassen, zeggen en russen’. Hans
Vermeulen geeft de cursus.
Deze start met een eerste theorieles op 2 april. Daarna zijn er theorielessen op 23 en 30 april. Dit gebeurt
op de zolderverdieping van het Natuur.huis (domein Kiewit).
Verder volgen de praktische lessen: op 24 mei (domein Kiewit), 14 juni (Teut) en 21 juni (Mombeekvallei)
en 5 juli (Wijvenheide).
Inschrijven is wel noodzakelijk bij maes.katrijn@telenet.be of via de volgende website
www.natuurpunthasseltzonhoven.be. Het inschrijvings-geld bedraagt 42 euro voor leden van Natuurpunt.

Uit het verslag van de:
WERKVERGADERING LIMBURGSE PLANTENWERKGROEP 19.10.2013
*Determinatiesleutels
Sinds begin 2012 zijn er 48 determinatiesleutels klaargemaakt. De meeste hebben betrekking
tot het geslacht (genus). Men kan ze terugvinden op de website van de Limburgse
Plantenwerkgroep.
*Vormingsactiviteit voor determinaties
+In de winterperiode van 2013-2014 wordt een extrales gegeven. Voor het determineren is een
grondige kennis van de terminologie van de plantedelen immers noodzakelijk. Marc Meert zal de
les verzorgen in de nieuwe locatie van het Provinciaal Natuurcentrum Craenevenne 86 te
Boxberg-Genk.
*Stand van zaken LIKONA-websites (Luc Crèvecoeur)
Op de website www.likona.be/werkgroep planten/ ... vindt men onder meer de
excursieverslagen van 2013 van de Limburgse Plantenwerkgroep en de determinatiesleutels.
Sinds korte tijd kan men op een andere website (www.biodiversiteitlimburg.be/ terecht voor de
foto’s van de Limburgse flora. Jonas Crèvecoeur en Georges Peters hebben daarvoor gezorgd.
Iedereen kan het beeldmateriaal aanvullen. De planten moeten wel in Limburg gefotografeerd
zijn. Naast de illustraties van de Limburgse planten kan je hier ook gebruik maken van de
verspreidingsgegevens van de Limburgse Plantenatlas.
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

