SLOBKOUSNIEUWS 36 jrg8
Voila de kop is eraf. Luc, Guido, Isabelle, Jan, Zee, Yvo, Nicole, Jozefa, Dirk, Dick, Willy maakten er een rustige
najaar wandeling van. Geen gedoe meer met lange lijstjes in een poging om toch maar alles gezien te hebben,
maar genieten van het goede weer en een leuke babbel. De lijst is dus deze keer niet erg lang maar we hebben
al wel wat leuke paddenstoelen gezien.

Volgende dinsdag 11 september trekken we naar Lozerheide in de hoop er massa’s
paddenstoelen te vinden.
We starten om 9:00 uur op de parking langs de Lozerstraat.
Jan Leroy

WE ZAGEN
Wetenschappelijke
naam
Paddenstoelen
Psathyrella spec.
Coprinellus micaceus
Pleurotus ostreatus
Tubaria furfuracea
Coprinopsis lagopus
Fuligo septica
Ustilago maydis
Trichaptum abietinum
Parasola plicatilis sl, incl.
galericuliformis, hercules,
kuehneri, leiocephala,
megasperma, schroeteri
Lactarius controversus
Calvatia gigantea
Hygrophoropsis aurantiaca
Crepidotus mollis
Polyporus ciliatus f. ciliatus
Planten
Setaria pumila
Berteroa incana
Verbena officinalis

Naam

Familie

Franjehoed onbekend
Gewone glimmerinktzwam
Gewone oesterzwam
Gewoon donsvoetje
Hazenpootje
Heksenboter
Maïsbrand
Paarse dennenzwam
Plooirokje sl, incl. Gewoon ,
Rondsporig, Hercules-,
Kleinsporig, Geelbruin, Groot
mest-, Mestplooirokje
Populiermelkzwam
Reuzenbovist
Valse hanenkam
Week oorzwammetje
Zomerhoutzwam

Psathyrellaceae
Psathyrellaceae
Pleurotaceae
Inocybaceae
Psathyrellaceae
Physaraceae
Ustilaginaceae
Polyporaceae

Geelrode naaldaar
Grijskruid
IJzerhard

Poaceae
Brassicaceae
Verbenaceae

Psathyrellaceae
Russulaceae
Agaricaceae
Hygrophoropsidaceae
Inocybaceae
Polyporaceae

LEUKE PLAATJES:

Ja ze zijn er weer de najaarspaddenstoelen zoals deze populieren melkzwam

Er waren er die dit oesterzwammetje al dadelijk in de pan wilden krijgen gekruid met wat kraailook

Bij deze reuzebovisten konden ze zelfs niet
meer wachten op de pan!

Deze builen- of maisbrand hebben ze wel wijselijk links laten liggen. Het zijn fijnproevers nietwaar

En deze hazepootjes zagen er ook niet echt appetijtelijk uit

Het grijskruid hadden we al een tijdje niet meer gezien dus mocht het nog eens op de foto

Deze haagbeuk staat zo vol vruchten dat hij ook wel een plaatsje verdiende

Een onverschrokken klimmer

En een idyllisch beeld van eendjes op het kanaal om de nieuwsbrief af te sluiten

