SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg5
Voor de voormiddagwandeling trokken de Slobkousjes naar Lozen.
De redactie had wat anders te doen en moet het nu weer stellen met wat haar werd aangeleverd.

Groeten Jan

Volgende dinsdag 6 oktober is de plaats van afspraak de parking van Resterheide.
We komen er samen om 9:00 uur en trekken vandaar naar Schuylenswijer en eventueel het
sparrenbosje ernaast.

Op woensdagavonden 7 en 21 oktober ruilen we de determinatieavonden in de milieuklas
voor deze van MICOLIM in het Provinciaal Natuurcentrum. Dan hoeven we het zelf allemaal
niet uit te vinden!
We carpoolen vanaf de parking van de prijzenklopper. We vertrekken daar stipt om 19:00
uur om tijdig op de afspraak te zijn in het PNC Craenevenne 86 te Genk om 19.30 tot 22.00
uur.

ZE ZAGEN:
Amethistzwam
Baardige melkzwam
Berkenridderzwam

Laccaria amethystina
Lactarius torminosus
Tricholoma fulvum

Bruingrijze berkenboleet (var. brunneogriseolum)
Echte tolzwam

Leccinum cyaneobasileucum var.
brunneogriseolum
Coltricia perennis

Eekhoorntjesbrood, incl. Gewoon, Vroeg,
Denneneekhoorntjesbrood
Franjehoed p.p.
Geelwitte russula
Gegordelde gordijnzwam
Gele knolamaniet
Gewone berkenboleet
Gewone fopzwam
Gewone krulzoom
Gewone zwavelkop
Gezoneerde stekelzwam
Gordijnzwam
Grijze buisjeszwam
Groene knolamaniet
Hazenpootje
Kleine aardappelbovist
Kleverig koraalzwammetje
Kokosmelkzwam
Narcisridderzwam
Paarse korstzwam
Panteramaniet
Papierzwammetje
Parelamaniet
Peperboleet
Plooivlieswaaiertje
Populiermelkzwam
Radijsvaalhoed
Roodporiehoutzwam
Satijnzwam
Schotelkluifzwam
Sierlijke franjehoed
Vaalhoed
Valse kopergroenzwam
Vezelkop
Vleeskleurige zalmplaat
Waaiertje
Witte satijnvezelkop
Zilvergrijze ridderzwam
Zwartpurperen russula
Zwartwordende bovist

Boletus edulis sl, incl. reticulatus, pinophilus
Psathyrella spec.
Russula ochroleuca
Cortinarius trivialis
Amanita citrina
Leccinum scabrum
Laccaria laccata
Paxillus involutus
Hypholoma fasciculare
Hydnellum concrescens
Cortinarius spec.
Bjerkandera adusta
Amanita phalloides
Coprinopsis lagopus
Scleroderma areolatum
Calocera viscosa
Lactarius glyciosmus
Tricholoma sulphureum
Chondrostereum purpureum
Amanita pantherina
Byssomerulius corium
Amanita rubescens
Chalciporus piperatus
Plicaturopsis crispa
Lactarius controversus
Hebeloma crustuliniforme
Daedaleopsis confragosa
Entoloma spec.
Helvella macropus
Psathyrella corrugis
Hebeloma spec.
Stropharia caerulea
Inocybe spec.
Clitopilus geminus
Schizophyllum commune
Inocybe geophylla
Tricholoma scalpturatum
Russula undulata
Bovista nigrescens

LEUKE PLAATJES

De gezoneerde stekelzwam

Baardige melkzwam

Witte knolamaniet

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.

