SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg4
RECHTZETTING:
Mijn aantijgingen in de vorige nieuwsbrief waren onterecht. De lijst van de wandeling op de 14e in de
Warande was me wel degelijk dezelfde dag nog doorgestuurd.

amethistzwam
anijstrechterzwam
berkenridderzwam
botercollybia
cocosmelkzwam
dooiergele mestzwam
eikenbladzwammetje
elfenschermpje
franjezwam
gele aardappelbovist
gele knolamaniet
gele ringboleet
geweizwammetje
gewone beurszwam
gewone fopzwam
gewone krulzoom
gewoon donsvoetje
gewoon zwavelkopje
helmmycena

kale inktzwam
kaneelkleurige melkzwam
kleine aardappelbovist
melksteelmycena
narcisridderzwam
nevelzwam
onsmakelijke russula
oorzwammetje
oranjegeel trechtertje
paarse eikenschorszwam
platte tonderzwam
plooirokje
plooivoetstuifzwam
roodbruine schijnridderzwam
tweekleurige trechterzwam
vliegenzwam
witte satijnvezelkop
zandpadvezelkop

Op dinsdag 21 oktober gingen Nicole, Luc, Isabelle, Gerard, Paul, Jan, Ine, Josse en Francine op paddenstoelen
jagen in de omgeving van de schans. Ze vestigden daarbij meer dan waarschijnlijk een nieuw slobkousrecord. Op drie
uur tijd legden ze immers niet minder dan 380 meter af!!!!!
Het was dan ook een fantastische plek die Gerard voor ons had uitgekozen. We waren amper 10 meter gevorderd of
we stonden al in een walhala van aardsterren. In totaal zagen we niet minder dan 60 soorten.
Geen wonder dus dat we hebben afgesproken om volgende week terug op pad te gaan met Gerard.

Dinsdag

28 10 zoeken we terug paddenstoelen in de Hoksent omgeving in Eksel.

We komen samen om

9:00 uur aan het bord met de wandelkaart in de

schansdijkstraat en volgen dan Gerard.
Groeten Jan

Woensdag 29 10 determinatieavond in de milieuklas in Peer
De milieuklas ligt achteraan de kringloopwinkel Esmeralda langs de Steenweg Wijchmaal in
Peer (kort bij de afslag op de Peerderbaan).
We starten om 19:00

uur.

Breng gerust zelf wat paddenstoelen mee.

WE ZAGEN
Wetenschappelijke naam

Familie

Vaalhoed spec

Hebeloma

Cortinariaceae

Gekraagde aardster

Geastrum

Kluifzwam spec

Gyromitra

Heksenschermpje

Mycena

rosea

Tricholomataceae

Amethistzwam

Laccaria

amethystea

Tricholomataceae

Gewoon elfenbankje

Trametes

versicolor

Coriolaceae

Hazenpootje

Coprinus

lagopus

Coprinaceae

Kaneelkleurige melkzwam

Lactarius

quietus

Russulaceae

Spekzwoerdzwam

Merulius

tremellosus

Corticiaceae

Roodbruine slanke amaniet

Amanita

fulva

Amanitaceae

Gewone botercollybia

Collybia

butyracea

Tricholomataceae

Helmmycena

Mycena

galericulata

Tricholomataceae

Echte tonderzwam

Fomes

fomentarius

Coriolaceae

Grijze buisjeszwam

Bjerkandera

adusta

Coriolaceae

Berkenzwam

Piptoporus

betulinus

Polyporaceae

Gele aardappelbovist

Scleroderma

citrinum

Sclerodermataceae

Ruig elfenbankje

Trametes

hirsuta

Coriolaceae

Gele knolamaniet

Amanita

citrina

Amanitaceae

Melksteelmycena

Mycena

galopus

Tricholomataceae

Bleekgele mycena

Mycena

flavoalba

Tricholomataceae

Witte knolamaniet

Amanita

citrina var.alba

Amanitaceae

Parelamaniet

Amanita

rubescens

Amanitaceae

Scherpe schelpzwam

Panellus

stypticus

Tricholomataceae

Geelwitte russula

Russula

ochroleuca

Russulaceae

Fopelfenbankje

Lenzites

betulinus

Coriolaceae

Kastanjeboleet

Xerocomus

badius

Boletaceae

Waaiertje

Schizophyllum

commune

Schizophyllaceae

triplex

Geastraceae
Helvellaceae

Vezelkop spec

Cortinariaceae

Dennenvlamhoed

Gymnopilus

penetrans

Cortinariaceae

Schotelrussula

Russula

velenovskyi

Russulaceae

Gewone fopzwam

Laccaria

laccata

Tricholomataceae

Gordijnzwam spec

Cortinariaceae

Gele trilzwam

Tremella

mesenterica

Tremellaceae

Schaapje

Lactarius

vellereus

Russulaceae

Witschubbige gordijnzwam

Cortinarius

hemitrichus

Cortinariaceae

Plooivlieswaaiertje

Plicatura

crispa

Corticiaceae

Wollige franjehoed

Psathyrella

artemisiae

Coprinaceae

Bloedweizwam

Lycogala

epidendrum

Reticulariaceae

Nevelzwam

Lepista

nebularis

Tricholomataceae

Paardenhaartaailing

Marasmius

androsaceus

Tricholomataceae

Paarsharttrechtertje

Rickenella

setipes

Tricholomataceae

Donsvoetje spec

Strophariaceae

Krulzoom spec

Paxillaceae

Knotsvoettrechterzwam

Clitocybe

clavipes

Tricholomataceae

Graskleefsteelmycena

Mycena

epipterygia

Tricholomataceae

Gewoon ijsvingertje

Ceratiomyxa

fruticulosa

Gewone zwavelkop

Hypholoma

fasciculare

Strophariaceae

Vermiljoenhoutzwam

Pycnoporus

cinnabarinus

Coriolaceae

Gewone franjezwam

Thelephora

terrestris

Thelephoraceae

Gewoon varkensoor

Otidea

onotica

Pezizaceae

Tweekleurige vaalhoed

Hebeloma

mesophaeum

Cortinariaceae

Zwartwitte veldridderzwam

Melanoleuca

polioleuca

Tricholomataceae

Grote parasolzwam

Macrolepiota

procera

Agaricaceae

Bruine satijnzwam

Entoloma

sericeum

Entolomataceae

LEUKE PLAATJES
als twee fotografen vechten voor
een been ...

Er zijn tenminste
slobkousjes die niet altijd
naar de grond zitten te
staren

Ge moet er wat voor
over hebben om
ijsvingertjes te
fotograferen

de gekraagde aardsterren
stonden massaal langs de weg

witschubbige
gordijnzwam

spekzwoerdzwam

WETENSWAARD
Dit najaar organiseren we een cursus Lichenen onder leiding van Hans Vermeulen.
We kiezen voor een formule van uitsluitend wandelingen zonder theoriesessie.
We mikken op deelnemers met interesse voor deze soort en raden zeker wat voorafgaandelijke zelfstudie aan.
Voor de slobkousjes is de deelname aan deze cursus gratis.
De juiste locaties worden later via de nieuwsbrief meegedeeld.
DATA

BEGINUUR

EINDUUR

18 november 2014

13u30

16u30

25 november 2014

13u30

16u30

2 december 2014

13u30

16u30

9 december 2014

13u30

16u30

De dagen van de cursus is er geen wandeling in de voormiddag.

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.

