SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg2
Deze week waren de slobkousjes superactief.
Op dinsdag 25 september trokken ze de Pelter Heggen in op zoek naar de herfststijlloos. Van Ine kreeg ik volgend
verslagje:
Hoi Jan,
Dinsdagmorgen trokken we met 4 vrouwen erop uit, Isabelle, Viviane, Nicole en Ine.
Naast de vele exemplaren herfsttijloos zagen we o.a grote waterweegbree, witte waterkers,
grasklokje, glad walstro, avondkoekoeksbloem, blauw glidkruid, echt duizendguldenkruid en
kaal breukkruid.
Bovendien konden we een aantal paddestoelen op naam brengen, zoals eikebladzwammetje,
helmmycena, bloedsteelmycena, donzige mycena, melksteelmycena, fopzwam, kastanjeboleet,
koeieboleet, hertezwam, valse dooierzwam, broze russula, zwartpurperen russula....
Jan kun je deze foto's gebruiken? Ik stuur ze op lage kwaliteit door misschien moet dat beter.
gr.Ine

De foto's zijn prima Ine en iedereen kan ze dan ook wat verder in deze nieuwsbrief bewonderen. Voor sommigen is er
gelukkig wel geen geur meegestuurd.

's Anderendaags zaten we met zijn zevenen rond een tafel vol paddenstoelen. Ik moest er spijtig genoeg snel de brui
aan geven vanwege een griepje maar Ine stuurde me nadien volgend mailtje:
Hoi Jan,
We dachten aan de weidekringzwam, gebruik de hoedjes in de soep maar.....pas op voor giftige
vezelkoppen en trechterzwammen en vermits je toch al ziek bent misschien maar beter van
niet.
We konden een aantal paddestoelen op naam brengen maar kwamen tot de conclusie dat het
materiaal vers moet zijn en liefs ook meerder exemplaren zodat we ermee aan de slag kunnen.
Gunther maakte foto's.
Ine

Voor wie dit allemaal wat raadselachtig overkomt enige toelichting. Ik had ook wat paddenstoelen uit mijn tuin
meegebracht maar moest nog voor de determinatie afdruipen. Ik heb toch maar tomatensoep gemaakt!
De foto's die Gunther maakte hou ik nog te goed maar Luc stuurde me bewijsmateriaal van de volle tafel. Het lijstje
van de waarnemingen komt verder aan bod.
Groeten
Jan

Volgende dinsdag 2 10 wordt er gewandeld in Den Brand in Hechtel.
We vertrekken om 9:00 uur aan de vernieuwde parking.

Mooie plaatjes:

Wie zoekt die vindt

Het zijn niet alleen slobkousjes die op
zoektocht gaan

wie lang genoeg zoekt vindt een bloedsteelmiscena

en merkt dat een vos graag kevers lust

En nu maar uitzoeken wat wat
is!

Op de tafel:

aardappelbovist
berkenzwam
bittere kaaszwam
dennenvlamhout
donzige melkzwam
eikebladzwammetje
gekraagde aardster
gerimpelde korstzwam
gewone berkenzwam
gewone hertenzwam
grote parasolzwam
helmmycena
judasoor
knotsvoettrechterzwam
koeienboleet
onsmakelijke kamrussula
parelamaniet
parelstuifzwam
peksteel
platte tonderzwam
plooivoetstuifzwam
roodporiehoutzwam
sneeuwwitte mycena
sombere honingzwam
takruitertje
valse hanenkam
vermiljoenhoutzwam
weidekringzwam
zwartpurperen russula

Voor de geïnteresseerden:
Aan de kalenders te zien staan de paddenstoelenwandelingen overal op de agenda. Op
http://www.natuurinfolimburg.be/natuurkalender/oktober vind je zeker je gading

