
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

SLOBKOUSNIEUWS 52 jrg 12 

De redactie had andere bezigheden deze keer maar Luc stuurde me volgend kort verslagje: 

Dag Jan 

Van de plaats waar we vorige keer zijn geëindigd zijn we verder gaan determineren verder het dal in richting 
Dommel tussen verlaten vijvers en over zompige greppels het elzenbroekbos in. 

Laarzen die zich vastzogen en slobkousen in de modder, maar wat een mooie omgeving!.  

Enkele mooie vondsten gedaan als het krulbladmos, het grijs schorssteeltje, het illosporiopsis christiansenii en 
de suikermycena. 

Groeten Luc 

Als ge de foto’s bekijkt ging het er duidelijk avontuurlijk aan toe! 

 

Volgende dinsdag 3 januari 2023 trekken we naar jaarlijkse traditie naar Reppel. 

We starten om 9 uur op de parking tegenover "De Watermolen" in Reppel 

 

Groeten van Jan 

  



  



Ze zagen: Peter stuurde me onderstaande mooie tabel waarvoor dank 

Paddenstoelen (39 soorten)   
Berkenzwam Piptoporus betulinus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353280 

Blauwgrijze schorsmycena Mycena pseudocorticola http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245093 

Donzige korstzwam Cylindrobasidium laeve http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245130 

Draadsteelmycena Mycena filopes http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245091 

Echt judasoor Auricularia auricula-judae http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245073 

Echt judasoor Auricularia auricula-judae http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353222 

Echte tonderzwam Fomes fomentarius http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245121 

Eikentrilzwam Exidia truncata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245098 

Elzenweerschijnzwam Mensularia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245120 

Gele aardappelbovist Scleroderma citrinum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245105 

Gele trilzwam Tremella mesenterica http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245087 

Gerimpelde korstzwam Stereum rugosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245132 

Geweizwam Xylaria hypoxylon http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245100 

Geweizwam Xylaria hypoxylon http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353263 

Gewoon elfenbankje Trametes versicolor http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245131 
Gewoon fluweelpootje sl, incl. Langsporig, 
Zomerfluweelpootje 

Flammulina velutipes sl, incl. elastica, 
fennae http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245103 

Gewoon meniezwammetje Nectria cinnabarina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245133 

Heksenboter Fuligo septica http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353253 

Helmmycena Mycena galericulata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245095 

Klontjestrilzwam Exidia nucleata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245076 

Klontjestrilzwam Exidia nucleata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353246 

Oorzwammetje (G) Crepidotus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245126 

Oranje aderzwam Phlebia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245125 

Oranje aderzwam Phlebia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353265 

Paarse eikenschorszwam Peniophora quercina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245084 

Paarsharttrechtertje Rickenella swartzii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245072 

Paddenstoel onbekend Fungi indet. http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245128 

Papierzwammetje Byssomerulius corium http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245078 

Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245101 

Roodgerande houtzwam Fomitopsis pinicola http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353264 

Roodporiehoutzwam Daedaleopsis confragosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245107 
Roze raspzwam sl, incl. Grootsporige, Grote 
raspzwam 

Steccherinum ochraceum sl, incl. 
bourdotii, robustius http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353266 

Slanke anijstrechterzwam Clitocybe fragrans http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245092 

Suikermycena Mycena adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245094 

Suikermycena Mycena adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353260 

Vergroeide kogelzwam Annulohypoxylon multiforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245124 

Waaierkorstzwam Stereum subtomentosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245106 

Ziekenhuisboomkorst Radulomyces confluens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245096 

Zwarte trilzwam Exidia plana http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245071 

   
Lichenen (33 soorten)   
Amoebekorst Arthonia radiata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353229 

Bosschildmos Flavoparmelia caperata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353278 

Dun schaduwmos Hyperphyscia adglutinata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353223 

Fijn bekermos Cladonia chlorophaea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353255 

Frietzakbekermos Cladonia humilis http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353235 

Gebogen schildmos Hypotrachyna revoluta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245119 

Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245117 

Gewone poederkorst Lepraria incana http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245104 

Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353228 

Gewoon schildmos Parmelia sulcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353256 

Gewoon schriftmos Graphis scripta http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353232 

Grijsgroene steenkorst Lecidella scabra http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245083 

Groot dooiermos Xanthoria parietina http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353250 

Groot schildmos Parmotrema perlatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353277 

Hamsteroortje Normandina pulchella http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353237 

Heksenvingermos Physcia tenella http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353249 

Inktspatkorst Arthonia spadicea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245085 

Kapjesvingermos Physcia adscendens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245080 

Kopjesbekermos Cladonia fimbriata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245109 

Kort schriftmos Alyxoria varia http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353224 

Lichtvlekje Phlyctis argena http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245077 



Limoenschriftmos Alyxoria viridipruinosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353225 

Poedergeelkorst Candelariella reflexa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245088 

Rijpschildmos Punctelia jeckeri http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353276 

Schors-olievlekje Porina aenea http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353240 

Sierlijk schildmos Melanohalea elegantula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353272 

Vals dooiermos Candelaria concolor http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245079 

Verstopschildmos Melanelixia subaurifera http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353220 

Verzonken schriftmos Pseudoschismatomma rufescens http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245090 

Vliegenstrontjesmos Amandinea punctata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353219 

Witstippelschildmos Punctelia borreri http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353221 

Zwart schriftmos Arthonia atra http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353226 

 Illosporiopsis christiansenii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245082 

Mossen (19 soorten)   
Bleek boomvorkje Metzgeria furcata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245097 

Fijn laddermos Kindbergia praelonga http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245099 

Fraai haarmos Polytrichum formosum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245112 

Gaaf kantmos Lophocolea semiteres http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245075 

Gedraaid knikmos Bryum capillare http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245089 

Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245138 

Gewone haarmuts Orthotrichum affine http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245134 

Gewoon dikkopmos Brachythecium rutabulum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245114 

Gewoon pluisjesmos Dicranella heteromalla http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245108 

Gewoon sikkelsterretje Dicranoweisia cirrata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245110 

Gewoon sterrenmos Mnium hornum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245113 

Gewoon veenmos Sphagnum palustre http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245122 

Grijs kronkelsteeltje Campylopus introflexus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245116 

Grijze haarmuts Orthotrichum diaphanum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245111 

Groot rimpelmos Atrichum undulatum http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245102 

Helmroestmos Frullania dilatata http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245115 

Knotskroesmos Ulota bruchii http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245118 

Krulbladmos Nowellia curvifolia http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245074 

Vliermos Cryphaea heteromalla http://waarnemingen.be/waarneming/view/261245081 

   
Beestjes (4 soorten)   
Hoornzakdrager Luffia ferchaultella http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353244 

Roodborst Erithacus rubecula http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353233 

Sigaarzakdrager Taleporia tubulosa http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353230 

Springstaartje (geen nederlandse naam) Vertagopus arboreus http://waarnemingen.be/waarneming/view/261353262 

 

 

  



De leuke plaatjes van Luc, Peter en Isabelle 
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Roodgerande houtzwam 
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Gewoon fluweelpootje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Draadsteelmycena 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijs schorssteeltje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


