SLOBKOUSNIEUWS 41 jrg5
Een beetje hakkelende start deze keer omdat ik in de vorige nieuwsbrief de parking resterheide als startplaats had
opgegeven in plaats van begijnenvijvers. Gelukkig kwam alles wel op zijn pootjes terecht want de paddenstoelen
waren wel degelijk op de afspraak.
Op de volgende pagina vinden jullie de lijst met soorten die ik registreerde op de I Pad. Ik moest echter vroegtijdig
afhaken. Ine nam mijn taak van secretaris verder waar en stuurde me volgend bericht:
Hoi Jan op weg naar sparrenbosje
Heksenboleet, Fopelfenbankje, Plooivoetstuifzwam, Glimmerinktzwammen, Vliegenzwam
Bij sparrenbosje
Okergele korrelhoed, Slijmige spijkerzwam, Kaneelkleurige gordijnzwam, Kleverig koraalzwametje,
Zwartvoetkrulzoom, Zeemkleurig hazeoor, Bruine ringboleet, Peenrode melkzwam, Meniezwammetje,
Graskleefsteelmycena, Botercollybia, Levermelkzwam, Elfenschermpje, Peervormige stuifzwam,
En dan nog een en ander meegenomen, hetgeen misschien morgenavond op naam gebracht kan worden.
Groeten, Ine
Van de activiteit in het PNC op woensdag heb ik echter niets meer vernomen. Dat zijn ze me nog schuldig.
Groeten Jan

Volgende dinsdag 13 oktober gaan we nog eens op pad in het Hageven.
We starten om 9:00 uur op de parking van de Wulp.

WE ZAGEN:
Naam
Berkenridderzwam
Bittere kaaszwam
Dennenvlamhoed
Geelwitte russula
Geweizwam
Gewone fopzwam
Gewone melksteelmycena
Gewone zwavelkop
Gewoon eikenbladzwammetje
Gewoon elfenbankje
Gewoon elfenschermpje
Gordijnzwam
Goudvinkzwam
Heksenschermpje
Helmmycena
Honingzwam
Kaneelkleurige melkzwam
Kastanjeboleet
Kleine aardappelbovist
Knotsvoettrechterzwam
Kokosmelkzwam
Koperrode gordijnzwam
Oorzwammetje
Papierzwammetje
Plooivlieswaaiertje
Radijsvaalhoed
Roodbruine schijnridderzwam
Satijnzwam
Stinkparasolzwam
Valse hanenkam
Vezelkop
Witte kluifzwam
Wollige franjehoed
Zwartpurperen russula
Zwartwitte veldridderzwam

Wetenschappelijke naam
Tricholoma fulvum
Postia stiptica
Gymnopilus penetrans
Russula ochroleuca
Xylaria hypoxylon
Laccaria laccata
Mycena galopus var. galopus
Hypholoma fasciculare
Gymnopus dryophilus
Trametes versicolor
Mycena pura
Cortinarius spec.
Pholiota astragalina
Mycena rosea
Mycena galericulata
Armillaria spec.
Lactarius quietus
Xerocomus badius
Scleroderma areolatum
Clitocybe clavipes
Lactarius glyciosmus
Cortinarius uliginosus
Crepidotus spec.
Byssomerulius corium
Plicaturopsis crispa
Hebeloma crustuliniforme
Lepista flaccida
Entoloma spec.
Lepiota cristata
Hygrophoropsis aurantiaca
Inocybe spec.
Helvella crispa
Psathyrella artemisiae
Russula undulata
Melanoleuca polioleuca

LEUKE PLAATJES

De lievelingen van Nicole de
koperrode gordijnzwam
typisch voor een omgeving
met broekbos. Opletten dus of
je hebt natte voeten voor je ze
gevonden hebt!

Mooi zijn ze wel maar
hun naam moet ik je
schuldig blijven

Dit was wel een uit de kluiten
gewassen witte kluifzwam

Ook oude gebarsten
satijnzwammen hebben hun
charme

Leuk stelletje deze honingzwammen

Ze staat er nog de slijmerige spijkerzwam

Wie zoekt die vindt het zeemkleurig hazenoor

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
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.

