SLOBKOUSNIEUWS 40 jrg8
De redactie bleef maar weg! Gelukkig sprong Guido nu terug in de bres om jullie nieuws te bezorgen en zorgden
Isabelle en Luc voor foto’s:

Hallo Jan,
Dinsdag zijn we paddenstoelen gaan zoeken langs de Dommel en de Kleinbeek en omgeving. De kabouters
hebben forfait gegeven, die hebben het zeker geweten dat het hier wat vroeg was, maar toch hebben we de
herinrichting van de Dommel met zijn vistrappen kunnen zien die met nieuwe kronkels door het gebied
slingert, en de planten op de oevers en in het water zijn ook weer terug.
Verder hebben we toch noch even kunnen stilstaan bij een bloemenweide die weer wat bekomen was na de
droogte deze zomer .
Dit alles maakte er zeker een geslaagde wandeling van voor Annemie, Luc, Ine, Paul, Isabelle, Jozefa,
Guido .
Groeten Guido.
Volgende dinsdag 9 oktober trekken we op aangeven van Luc naar de site van ‘t Sloot
( archeologische site van de burcht van Grevenbroek 10 hectare)
De eigenares Kitty Lippens heeft dit terrein onlangs verworven en wil er een
natuurbeheerplan opstellen.
Ze heeft ons uitgenodigd voor een inventarisatie van zwammen, mossen en planten.
Ze zal een korte toelichting geven over de geschiedenis en toekomst van de site.

We komen om 9 uur samen op de parking van ‘t Mulke in Achel
('T Mulke, Molendijk 45, 3930 Hamont-Achel)

Jan Leroy

ZE ZAGEN
Naam

Wetenschappelijke naam Familie

Asgrauwe kaaszwam

Postia tephroleuca

Fomitopsidaceae

Berkenzwam

Piptoporus betulinus

FOMITOPSIDACEAE

Echt judasoor

Auricularia auricula-judae

Auriculariaceae

Echte tonderzwam

Fomes fomentarius

POLYPORACEAE

Elfenbankje p.p.

Trametes spec.

POLYPORACEAE

Fopzwam

Laccaria spec.

Hydnangiaceae

Gazonvlekplaat

Phanaeolina foenisecii

PSATHYRELLACEAE

Gewone anijschampignon

Agaricus arvencis

Agaricaceae

Gewone zwavelkop

Hypholoma fasciculare

Strophariaceae

Gewoon elfenschermpje

Mycena pura

Tricholomataceae

Goudvliesbundelzam

Pholiota aurivella

Strophariaceae

Hazenpootje

Coprinopsis lagopus

PHYSALACRIACEAE

Judasoor

Hirneola auricula-judae

Auriculariaceae

Kamrussela

Russula amoenolens

Russulaceae

Meniezwammetje

Galerina spec.

Cortinariaceae

Parasolzwam p.p.

Lepiota spec.

Agaricaceae

Platte tonderzwam
Plooirokje sl, incl. Gewoon ,
Rondsporig, Hercules-, Kleinsporig,
Geelbruin, Groot mest-,
Mestplooirokje

Ganoderma lipsiense

GANODERMATACEAE

Parasola plicatilis sl, incl. galericuliformis,
hercules, kuehneri, leiocephala, megasperma,
schroeteri

PSATHYRELLACEAE

Roodporiehoutzwam

Daedaleopsis confragosa

POLYPORACEAE

Sombere honingzwam

Armillaria ostoyae

Marasmiaceae

Valse kopergroenzwam

Stropharia caerulea

Strophariaceae

Vliegenzwam

Amanita muscaria

Pluteaceae

Witsteelstropharia

Stropharia inuncta

Strophariaceae

Zwavelzwam

Laetiporus sulphureus

POLYPORACEAE

LEUKE PLAATJES:

Het weer zat duidelijk niet mee

Maar ze bleven gefocust

Goudsvliesbundelzwam stond er te pronken

Was deze parasolzwam nog niet iets te jong?

Zo somber is deze honingzwam nu toch ook
niet!

Die groene koperzwam is wel een valse

Het kale landschap van na de hermeanderingswerken is intussen wel verdwenen

