SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg4
Op dinsdag 7 oktober gingen Ine, Nicole, Luc, Isabelle en Paul op pad in Mullemer Bemde.
Van Isabelle kreeg ik volgend verslag:

Hallo Jan,
Hoewel we eerst dachten heel weinig paddenstoelen te
vinden viel het uiteindelijk toch wel mee. Ook het weer
was ons gunstig gezind.
We vonden o.a. de Wollige bundelzwam, misschien niet zo
zeldzaam maar wij hadden hem toch nog niet te vaak
gezien. Ook de kostgangersboleet was weer van de
partij.
We vonden ook eigenaardig slanke Geweizwammetjes.
En ook dit keer krijg je als toemaatje een slak. Ik heb
ze gedetermineerd als de Bosaardslak. En nu maar hopen
dat dat juist is.
Groetjes,
Isabelle

Dinsdag

14 10 zoeken we paddenstoelen in de omgeving van het Venlokaal

We komen samen om
Groeten Jan

9:00 uur aan de ingang.

LEUKE PLAATJES

Slobkousjes in actie

roodbruine schijnridder

wollige bundelzwam

wortelende
aardappelbovist

judas vergat hier zijn oren!

tranende franjehoed

geweizwammetjes

Ze zagen:
Berijpte russula
Berkenzwam
Bloedhuidje
Breedplaatstreephoed
Draadknotszwam
Gele aardappelbovist
Gele korstzwam
Geweizwam
Gewone krulzoom
Gezoneerd elfenbankje
Gordijnzwam spec
Helmmycena
Kaneelkleurige melkzwam
Kleine bovist
Kostgangersboleet
Melksteelmycena
Papilmycena
Pijpknotszwam
Plooivlieswaaiertje
Rode koolzwam
Roodbruine slanke amaniet
Roze raspzwam
Ruig elfenbankje
Russula spec
Tranende franjehoed
Tweekleurige trechterzwam
Tweekleurige vaalhoed
Week oorzwammetje
Witte vlierschorszwam
Wollige franjehoed
Wortelende aardappelbovist

Russula parazurea
Piptoporus betulinus
Phanerochaete sanguinea
Megacollybia platyphylla
Macrotyphula juncea
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Xylaria hypoxylon
Paxillus involutus
Trametes multicolor
Mycena galericulata
Lactarius quietus
Bovista pusilla
Xerocomus parasiticus
Mycena galopus
Mycena vitilis
Macrotyphula fistulosa
Plicatura crispa
Laccaria amethystea
Amanita fulva
Steccherinum ochraceum
Trametes hirsuta
Lacrymaria lacrymabunda
Clitocybe metachroa
Hebeloma mesopheum
Crepidotus mollis
Rogersella sambuci
Psathyrella artemisiae
Scleroderma verrucosum

WETENSWAARD
Dankzij het noeste werk van Pieter Cox kunnen we nu ook beschikken over een gloednieuwe website!
Ga zeker eens kijken op

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hij is echt gloednieuw. Dus zie je nog wat foutjes of heb je voorstellen om verder te verbeteren laat het dan zeker
horen.
Vergeet ook niet in je browser de oude link (http://www.natuurpunt-noordlimburg.be/planten_slobkousen.html)
te vervangen. Hij brengt je nergens meer!
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

