SLOBKOUSNIEUWS 39 jrg9
Onze correspondent ter plaatse stuurde deze keer een lijst en foto’s door met een heel beperkt verslagje:
Jan
Na de stortbui even voor 9 uur waren we toch met z'n vijven, gewapend met regenjassen en paraplu’s de
westkant van de Lozerheide uitgekamd en een mooie lijst zwammen gescoord .
Volgende week zouden we graag naar de Resterheide gaan, met dit zwammenweer moet het daar tegen
dan het eldorado zijn.
Groeten Luc
Tot zover de correspondenten ter plaatse.
Het is duidelijk aan de foto’s dat je deze keer uit het goede Slobkoushout moest gesneden zijn om deel te nemen

Jan Leroy

Zoals Luc al aangaf trekken we volgende dinsdag 8 oktober naar Resterheide in de hoop er
een paddenstoeleneldorado aan te treffen.

Afspraak om 9 uur op de parking van de
Begijnenvijvers

ZE ZAGEN:
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Leccinum scabrum sl, incl.
cyaneobasileucum, melaneum,
schistophilum, variicolor
Tricholoma fulvum
Piptoporus betulinus
Agaricus spec.
Trametes spec.
Psathyrella spec.
Russula ochroleuca
Scleroderma citrinum
Russula claroflava
Amanita citrina
Laccaria laccata
Boletus erythropus
Boletus erythropus
Pluteus cervinus
Paxillus involutus
Hypholoma fasciculare
Boletus edulis
Gymnopus dryophilus
Mycena pura
Clitocybe odora
Coprinopsis atramentaria
Phallus impudicus var. impudicus
Mycena galericulata

Berkenboleet sl, incl. Gewone,
Bruingrijze, Groenwitte, Zwarte,
Kleine, Bonte berkenboleet
Berkenridderzwam
Berkenzwam
Champignon
Elfenbankje p.p.
Franjehoed onbekend
Geelwitte russula
Gele aardappelbovist
Gele berkenrussula
Gele knolamaniet
Gewone fopzwam
Gewone heksenboleet
Gewone heksenboleet
Gewone hertenzwam
Gewone krulzoom
Gewone zwavelkop
Gewoon eekhoorntjesbrood
Gewoon eikenbladzwammetje
Gewoon elfenschermpje
Groene anijstrechterzwam
Grote kale inktzwam
Grote stinkzwam (var. impudicus)
Helmmycena

Boletaceae
Tricholomataceae
Fomitopsidaceae
Agaricaceae
Polyporaceae
Psathyrellaceae
Russulaceae
Sclerodermataceae
Russulaceae
Amanitaceae
Hydnangiaceae
Boletaceae
Boletaceae
Pluteaceae
Paxillaceae
Strophariaceae
Boletaceae
Omphalotaceae
Mycenaceae
Tricholomataceae
Psathyrellaceae
Phallaceae
Mycenaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307795
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307791
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307797
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307775
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307802
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307781
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307801
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307771
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307796
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307798
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307793
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307803
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180336865
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307779
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307794
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307804
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307806
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307807
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307790
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307788
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307767
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180336893
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307792

Russula pectinata sl, incl.
amoenolens, insignis,
pectinatoides, sororia
Lactarius quietus
Lycoperdon perlatum
Ganoderma lipsiense
Plicaturopsis crispa
Lactarius controversus
Calvatia gigantea
Entoloma spec.
Lycoperdon spec.
Ganoderma spec.
Amanita muscaria
Crepidotus mollis

Kamrussula sl, incl. Bittere, Scherpe,
Verkleurende, Onsmakelijke, Forse
kamrussula
Kaneelkleurige melkzwam
Parelstuifzwam
Platte tonderzwam
Plooivlieswaaiertje
Populiermelkzwam
Reuzenbovist
Satijnzwam
Stuifzwam p.p.
Tonderzwam p.p.
Vliegenzwam
Week oorzwammetje

Russulaceae
Russulaceae
Agaricaceae
Ganodermataceae
Amylocorticiaceae
Russulaceae
Agaricaceae
Entolomataceae
Agaricaceae
Ganodermataceae
Amanitaceae
Inocybaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307773
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307800
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307778
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307769
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307785
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307809
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307782
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307808
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307783
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307780
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307787
http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307789

Picris hieracioides

Echt bitterkruid

Asteraceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/180307805

LEUKE PLAATJES VAN LUC

De taaisten onder de Slobkousen

Ze hadden zich wel goed voorzien van zwaar gereedschap!

Champignon

Oranje bekerzwam

Gewone heksenboleet

helmmycena

Gewoon eekhoorntjesbrood

Groene anijstrechterzwam

Gewone hertenzwam

Wie dacht dat ze enkel naar paddenstoelen hebben gekeken hebben het wel mis want ze
zagen ook dit bitterkruid

