SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg5
Voila de kop is eraf. Onze eerste wandeling van het najaar was nog wel hoofdzakelijk aan plantjes gewijd. Op vraag
van de afdeling Hechtel-Eksel gingen we namelijk eens rondneuzen in een weilandje en aangrenzend stuk bos
waarvan ze recent het beheer hebben overgenomen. We werden niet teleurgesteld want met massa’s grote wederik
en moerasviooltje is het zeker een van de betere plekjes die we dit jaar aandeden. De oogst zien jullie verder wel in
de lijst en de leuke plaatjes.
Op de terugweg naar de parking speurden we dan wat naar paddenstoelen en konden we op de I Pad uittesten hoe
met de waarneming ook foto’s kunnen opgenomen worden. We werden weer een beetje slimmer. Het waren wel de
eerder gewone soorten maar de kennis zit na maanden plantjes kijken toch weer ver.

We starten volgende dinsdag 15 september om 9:00 uur op de parking van de MS kliniek (de parking langs de
Boemerangstraat) voor een wandeling in het HOBOS waar we specifiek op zoek zullen gaan naar paddenstoelen
bij sparren.

WE ZAGEN:
Plantjes in het weiland

Akkerdistel
Biezenknoppen
Biggenkruid spec
Braam spec
Brede stekelvaren
Engelwortel spec
Gestreepte witbol
Gewone dophei
Gewone hennepnetel
Gewone waternavel
Grasmuur
Grote kattenstaart
Grote wederik
Grove den
Hennegras
Kale jonker
Mannagras
Melkeppe
Moerasrolklaver
Moerasstruisgras
Moerasviooltje
Moeraswalstro
Pijpenstrootje
Pitrus
Reuzenbalsemien

Ridderzuring
Riet
Ruige zegge
Ruwe berk
Scherpe boterbloem
Smalle stekelvaren
Sporkehout
Struikhei
Veldrus
Veldzuring
Viltige basterdwederik
Waterpeper
Waterpeper
Wijfjesvaren
Wilde bertram
Wilde lijsterbes
Wilde lijsterbes
Wilg spec
Wolfspoot
Zachte berk
Zomereik
Zomereik
Zwart tandzaad
Zwarte els

Mossen in het weiland

Gewoon Haakmos
Gewoon Haarmos of Fraai Haarmos
Veenmos spec.
Plantjes in het beboste deel

Amerikaanse vogelkers
Bitterzoet
Braam spec
Gewone hennepnetel
Gewoon struisgras
Glad walstro
Grote brandnetel
Pitrus
Reuzenberenklauw
Smalle stekelvaren
Sporkehout
Wilde lijsterbes
Wolfspoot
Zwart tandzaad
Zwarte els

Paddenstoelen op de terugweg

Biefstukzwam
Donzige mycena
Eekhoorntjesbrood, incl. Gewoon, Vroeg, Denneneekhoorntjesbrood
Eikenbladzwammetje sl, incl. Gewoon, Vroeg, Donker eikenbladzwammetje
Gele aardappelbovist
Gele berkenrussula
Hanenkam
Helmmycena (var. galericulata)
Kaneelkleurige melkzwam
Mosklokje p.p.
Plooirokje sl, incl. Gewoon , Rondsporig, Hercules-, Kleinsporig, Geelbruin, Groot mest-, Mestplooirokje
Roodbruine slanke amaniet
Roodporiehoutzwam
Russula
Scherpe kamrussula
Zwavelzwam

LEUKE PLAATJES

De plantengroei was er duidelijk uitbundig. Straks moeten we nog vlaggetjes meenemen om te weten waar er
slobkousjes lopen. Voor sommigen toch!

En Paul maar moeite doen maar ze zagen het blijkbaar niet

Wie nog nooit een
zwavelzwam zag
moet aan de
begijnenvijvers maar
eens gaan kijken!

Maar we zagen er ook dit kleinood van een plooirokje
met zijn kleinere zusje

Wie de andere paddenstoelen wil zien moet maar naar waarnemingen.be gaan

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.

Het verdere Slobkous plantenprogramma voor 2015:
In de najaarsperiode wordt er terug afgewisseld tussen wandelingen op dinsdag voormiddag en determinatieavonden
op woensdagavond.
In het najaar leggen we ons vooral toe op paddenstoelen daarna komen de mossen en de korstmossen aan bod.
De wandelingen starten normaal om 9:00 de determinatieavonden in de milieuklas in Peer om 19:00.
Omdat we in deze periode sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het moeilijk een vast schema op te
geven. Geïnteresseerden waarvan we het e-mailadres kennen ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief waarin telkens
de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit.

