SLOBKOUSNIEUWS 38 jrg8
Kijk eens aan hoe meer ik afwezig blijf hoe beter de verslagen worden die ik doorgestuurd krijg!
Dit fantastische relaas hebben jullie te danken aan Dirk beste Slobkousen. De redactie dankt u daarvoor van harte
Dirk en wil meteen meegeven dat ze de volgende twee weken de grote plas oversteekt en dus weer is aangewezen
op ontvangen verslagen. Maar nu weet meteen iedereen hoe het moet dus dat kan geen probleem zijn.

SLOBKOUSJES 18.09.2018
Aanwezigen: Jozefa, Ine, Dick, Josée, Annemie, Ivo, Guido, Nicole, Tinneke, Luc, Dirk
Een bijzondere waarneming aan DE BEVER te Hamont-Achel.
Het was niet alleen een paddenstoeleninventaris, met een beperkt aanbod gezien de droogte, maar zeker ook
een zintuigenwaarneming. Kortom, er werd gevoeld, geroken, geproefd, gelezen, vergeleken, maar aan
10.000 stappen kwamen we zeker niet.
Er werd geproefd, hardop voorgelezen, gekeken, gediscussieerd,… Een kleurenpallet aan mogelijkheid
passeerde de revue: rood, rose, ros, bleek, wit, rood aanlopend, roodbruin, bruin getint, kaneelkleurig,
roomkleurig, blauw aanlopend, zwart uitslaand, zwart-purper, oranje-aangezet, geel, geelwit, mosterdgeel,
citroengeel, oker, leverkleurig, zandkleurig, kaki ( diverse interpretaties tussen Nederlandse en Belgische
strijdkrachtenkleur ), mauve-cacao-groen in diverse facetten. Het tactiele in acht genomen, glad, ruw,
fluweelachtig, droog, smeuïg, vettig, vezelig, indrukbaar, vlak aflopend, omzoomd, … Smaakomschrijvingen:
pikant, scherp, neutraal, peperachtig, zoet, bitter, prikkelend, licht pikant, smakelijk. Geuren voorkomend:
terpentijn, paddenstoelachtig, plasic, camembert, peperachtig, kruidig.
Toch hebben we een overzichtje kunnen samenstellen van een semi-vochtige tot een vochtige omgeving.
Waar we niet helemaal uit wijs werden en enige ontgoocheling met zich meebracht was: het grote
onderscheid tussen smakelijke russula, onsmakelijke russula, scherpe russula en scherpe kamrussula.
Kaaszwammen zullen volgende keer gedetermineerd moeten worden aan Catharinadal, want éénduidigheid
in voorradige literatuur gaf ofwel geen informatie, onvoldoende informatie ofwel informatie die niet
overeenkwam met het gevonden specimen.
Grote vliegenzwammen waren ruimschoots aanwezig maar de kabouters van vorig jaar waren gezien te hoge
temperatuur nog niet uit hun zomerslaap ontwaakt. Volgende weken zijn ze een metgezel.
Dirk
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FAMILIE

BERKENZWAM
BLOEDSTEELMYCENA
BRUINE FLUWEELBOLEET
EEKHOORNTJESBROOD
ELZENWEERSCHIJNZWAM
FLUWEELBOLEET spec
FRANJEHOED
GEELWITTE RUSSULA
GELE KORSTZWAM
GEWONE KRULZOOM
GEWONE ZWAVELKOP
GROTE STINKZWAM
HEKSENBOTER
HELMMYCENA
HERTENZWAM spec
HONINGZWAM
KANEELKLEURIGE
MELKZWAM
KASTANJEBOLEET
KRULZOOM
LEVERKLEURIGE MELKZWAM
MELKWITTE KAASZWAM
PARELAMANIET
PEPERBOLEET
PLATTE TONDERZWAM
REUZENZWAM
RODEKOOL/ AMETHISTZWAM
ROODBRUINE SLANKE
AMANIET
SATIJNZWAM spec
SCHERPE KAMRUSSELA
VLIEGENZWAM
WAAIERBUISJESZWAM
ZWARTPURPEREN RUSSELLA
ZWAVELMELKZWAM
ZWAVELZWAM

PIPTOPORUS BETULINUS
MYCEANA HAEMOTOPUS ?
XEROCOMUS BADIUS
BOLETUS EDULIS
INONOTUS RADIATUS
XEROCOMUS SUBTOMENTOSUS
PSATHYRELLA XXX
R.OCHROLEUCA
STEREUM HIRSUTUM
P. INVOLUTUS
HYPHOLOMA FASCICULARE
PHALLUS IMPUDICUS
FULIGO SEPTICA
MYCENA GALERICULATA
PLUTEUS spec
ARMILLARIA MELLEA
LACTARIUS QUIETUS

POLYPORACEAE

XEROCOMUS BADIUS
P. INVOLUTUS
LACTARIUS XXX
SPONGIPORUS XXX
AMANITA RUBESCENS
CHALCIPORUS PIPERATUS
G. LIPSIENSE
MERPILUS GIGANTEUS
LACCARIA AMETHYSTEA
A. FULVA

BOLETACEAE
PAXILLACEAE
RUSSULACEAE
CORIOLACEAE
AMANITACEAE
BOLETECEAE
GANODERMATACEAE
SCUTIGERACEAE
TRICHOLOMATACEAE
AMANITACEAE

ENTOLOMA spec
R. AMOENOLENS
A. MUSCARIA
POLYPORPUS LEPTOCEPHALUS
R. ATROPURPUREA
LACTARIUS CHRYSORRHEUS
LAETIPORUS SLPHUREUS

ENTOLOMATACEAE
RUSSULACEAE
AMANITACEAE
POLYPORACEAE
RUSSULACEAE
RUSSULACEAE
RUSSULACEAE

BOLETACEAE
BOLETACEAE
HYMENOCHAETACEAE
BOLETACEAE
COPRINACEAE
RUSSULACEAE
STEREACEAE
PAXILLACEAE
STROPHARIACEAE
PHALLACEAE
TRICHOLOMATACEAE
PLUTECEAE
PHYSALACRIACEAE
RUSSULACEAE

MELKWITTE KAASZWAM EN BRUINE FLUWEELBOLEET ONDER VOORBEHOUD

Volgende dinsdag 25 09 trekken de slobkousjes naar de Resterheide
We starten om 9:00 uur op de parking van de begijnevijvers

Omdat het secretariaat deze keer niet bij machte zal zijn om volgende week een nieuwsbrief
af te leveren geef ik u meteen ook de afspraak voor dinsdag 2 oktober mee.
Dan wordt om 9:00 uur afgesproken aan de kringloopwinkel (vroegere Esmeralda) voor een
wandeling langs de Dommel.

Jan Leroy

LEUKE PLAATJES:

Hier zijn ze dan kijkend, voelend, proevend, hardop voorlezend………

Deze boleet hebben ze niet op naam kunnen brengen ze noemden hem daarom “spec”. De foto’s zijn wel mooi

Dit is de zwavelmelkzwam

Hier hebben we de waaierbuisjeszwam

De grote stinkzwam begint zijn bovengrondse leven met wat we een duivelsei noemen. Het ziet er binnenin zo uit

De elzenweerschijnzwam

Van deze boleet hebben ze wel de naam onthuld. Het is de peperboleet

De familie vliegenzwam van kleuters tot grootouders om even Jean-Claude te parafraseren

Deze was intussen eens gaan voelen of het water niet te koud was voor een zwempartijtje

In vergelijking met de vliegenzwammen is deze asgrauwe kaaszwam maar een triest figuur.

De roodbruine slanke amaniet

Deze platte tonderzwam had zich goed verstopt maar aan het oog van een slobkous ontsnapt niets

Zeker niet zo een fluogele heksenboter

Deze keer heb ik toch niets gehoord dat er iemand te water zou zijn gegaan. Of zijn ze hier toch aan het wachten tot
hij terug bovenkomt?

