SLOBKOUSNIEUWS 42 jrg6
Josse & Josse, Richard, Ine, Guido, Luc, Paul, Nicole, Annemie en Hugo (hopelijk ben ik niemand vergeten want bij
gemis aan een lijst heb ik me met de doorgestuurde foto’s moeten behelpen) trokken door het Kolisbos op zoek naar
paddenstoelen. Ze kwamen terug met een mooie lijst en met huiswerk.
Intussen kreeg ik daarover volgende mail:
Beste slobkousjes
Gisteren vonden we tijdens de leerrijke wandeling in het Kolisbos ook een dennenappel met daarop een witte
paddenstoel.
De witte veerachtige paddenstoel hebben we nog niet gevonden (zou het Melig dwergkorstje kunnen zijn,
maar we hebben nog geen sporen gevonden). Wordt nog verder onderzocht.
Er zat echter nog een andere zwam op dezelfde dennenkegel (zwarte bolletjes), nl. een zeldzame soort
zonder Nederlandse naam, Sphaeropsis sapinea. Als bijlage alvast drie foto’s van deze soort (zie bij de
mooie plaatjes).
De waarneming werd op waarnemingen.be ingegeven.
Vriendelijke groetjes Paul en Marianne
En de reactie:
Hoi
Het is te hopen voor de boswachter dat ze zeldzaam blijft want het kan een plaag worden.
Toch een mooie waarneming.

https://www.invasive.org/browse/detail.cfm?imgnum=5041082
groeten Luc

Tot slot:
Beste slobkousjes
Jammer maar van die witte veerachtige paddenstoel op de dennenappel hebben we geen sporen of basidiën
gevonden. We vermoeden dat het weleens een mycelium zou kunnen zijn.
Vriendelijke groetjes Paul en Marianne

Volgende dinsdag 8 november komen de slobkousjes om 9:00
samen op de parking van Meubelen Heylen Baan naar Bree 123 Peer
Bedoeling is vandaar te carpoolen naar de plaats waar Bobby de meeste paddenstoelen
heeft gevonden!
Wie dit maar een raadselachtig verhaal vindt moet zeker komen om te horen hoe de vork
juist aan de steel zit!

Groeten Jan

Ze zagen:
Gewoon eekhoorntjesbrood

Boletus edulis

Heksenschermpje

Mycena rosea

Valse hanekam

Hygrophoropsis antantiaca

Knotsvoettrechterzwam

Clitocybe clavibes

Gele aardappelbovist

Scleroderma citrinum

Gewone vliegenzwam

Amanita muscaria

Geelwitte russula

Russula ochroleuca

Gewone zwavelkop

Hypholoma fasculare

Vergroeide kogelzwam

Hypoxylon multiforme

Levermelkzwam

Lactarius hepaticus

Dennenvlamhoed

Gymnopilus penetrans

Gewone fopzwam

Laccaria laccata

Eikenbladzwammetje

Gymnopilus dryophilus

Melksteelmycena

Mycena galopus

Parelamaniet

Amanita rubescens

Amethistzwam

Laccaria amethyystina

Valse kopergroenzwam

Stropharia caerulea

Gewoon meniezwammetje

Nectria cinnabarina

Statijnzwam spec.

Entoloma spec

Oorzwammtje spec

Crepidotus spec.

Echte kopergroenzwam

Stropharia aeruginosa

Krulzoom

Paxillusinvolotus

Witschubige gordijnzwam

Cortinarius himitrichus

Teervlekkenzwam

Ischnoderma benzoinium

Muizenstaartzwammetje

Baeospora myosura

Gewone hertenzwam

Pluteus cervinus

Kleefsteel mycena

Mycena epipterygia

Gewone donsvoet

Tubaria furfuracea

Berkenridderzwam

Tricholoma fulvum

Platte tonderzwam

Ganoderma lipsiense

Oranjegele trechtertje

Rickenella fibula

Duivelsbroodrussula

Russula sardonia

Papilrussela

Russula caerulea

Roodporiehoutzwam

Daedaleopsis confragosa

Kaneelkleurige gordijnzwam

Cortinarius cinnamomeus

Kruidige melkzwam

Lactarius camphoratus

Koeienboleet

Suillus bovinus

Vaaloranje melkzwam

Lactarius quieticolor

Rimpelende melkzwam

Lactarius tabidus

Berkenzwam

Piptoporus butulinus

Gordijnzwammetje

Cotinarius spec

Lila gordijnzwam

Cortinarius albiviolaceus

Okergele korrelhoed

Cystoderna amianthinum

Vaaggegordelde gordijnzwam

Cortinarius anomalus

Geweizwam

Xylaria hypoxylon

Gele korstzwam

Stereum hirsutum

Stobbezwammetje

Kuehneromyes mutabilis

Waaiertje

Schizophullum commune

Ziekenhuis boomkorst.

Radulomyces confluens

Gele trilzwam

Tremella mesentrica

Sombere honingzwam

Armillaria ostoyae

Ruig elfenbankje

Trametes hirsuta

LEUKE PLAATJES
Eerst even het huiswerk van Paul en Marianne

Sphaeropsis sapinea

Luc heeft zijn PC terug goede manieren kunnen leren zodat wij nu kunnen genieten van zijn foto’s.
Bedankt Luc!

Er werden blijkbaar moppen getapt over paddenstoelen…

en het moet een goeie geweest zijn want Guido was ze al meteen aan het noteren

Een dennemoorder

En zwavelkopjes

De duivelsbroodrussula
Moet met zo een naam door het leven!

Ken uw klassiekers

Het eekhoorntjesbrood

En de vliegenzwam

De vaaggegordelde gordijnzwam

De vaaloranje melkzwam

