SLOBKOUSNIEUWS 43 jrg9
Van correspondenten ter plaatse Luc en Isabelle kreeg ik heel wat leuke foto’s en Isabelle stuurde ook nog volgende twee mails:
Hallo, ik heb 2 paddenstoelen aangevuld bij de slobkousjes nl Citroenstrookzwam, op onzeker wegens microscopisch
onderzoek noodzakelijk. Ruitjesbovist, zie foto. Daar hebben we Plooivoetstuifzwam ingegeven. Als ik mijn foto uploade
gaf hij 97 % zekerheid voor Ruitjesbovist.
Ik heb de waarneming Plooivoetstuifzwam wel nog niet verwijderd bij de slobkousjes. Kwestie van mij niet te veel te
moeien.
Op de foto van de koeienboleet zie je goed de aflopende buisjes op de steel. De andere foto is van hele jonge
koeienboleten die we aanvankelijk niet als dusdanig herkenden.
De Russula is nog niet verder gedetermineerd maar omdat hij zo een mooi kleurtje had, stuur ik hem toch mee door.
Groetjes, Isabelle

Hallo Jan,
Wil je mijn foto van de Citroenstrookzwam nog niet gebruiken in het verslag. Het is wellicht iets anders, nog nader te
bepalen. Kan alleen microscopisch onderzocht worden. Ik heb gestuurd naar Luc en Guido, de gelukkige bezitters van
een microscoop en wacht af of zij dat zien zitten om er iets mee te doen.
Groetjes, Isabelle
Zo zie je met wat een ernst de Slobkousjes tewerk gaan en is er zelfs censuur ingevoerd! Je mist natuurlijk de meer
smeuïge verhalen.
Nochtans als ik de foto’s bekijkt was er wel weer wat aan de hand en hebben ze een fijn feestje gebouwd!

Jan Leroy

Volgende dinsdag 5 11 trekken de Slobkousjes naar de Plateaux.
Ze komen om 9:00 uur samen op de parking aan de werkschuur van
Natuurmonumenten net over de grens (zandweg aan de N69).

ZE ZAGEN:
Wetenschappelijke naam

Naam

Familie

link

Laccaria amethystina
Tricholoma fulvum
Rhodocollybia butyracea
Galerina marginata
Macrotyphula juncea
Auricularia auricula-judae
Hymenoscyphus fructigenus
Mycena inclinata
Russula ochroleuca
Scleroderma citrinum
Stereum hirsutum
Tremella mesenterica
Xylaria hypoxylon
Laccaria laccata
Pluteus cervinus
Paxillus involutus
Hypholoma fasciculare
Gymnopus dryophilus
Trametes versicolor
Aleuria aurantia
Phallus impudicus
Coprinopsis lagopus
Mycena rosea
Mycena galericulata

Amethistzwam
Berkenridderzwam
Botercollybia
Bundelmosklokje
Draadknotszwam
Echt judasoor
Eikeldopzwam
Fraaisteelmycena
Geelwitte russula
Gele aardappelbovist
Gele korstzwam
Gele trilzwam
Geweizwam
Gewone fopzwam
Gewone hertenzwam
Gewone krulzoom
Gewone zwavelkop
Gewoon eikenbladzwammetje
Gewoon elfenbankje
Grote oranje bekerzwam
Grote stinkzwam
Hazenpootje
Heksenschermpje
Helmmycena

Hydnangiaceae
Tricholomataceae
Omphalotaceae
Strophariaceae
Typhulaceae
Auriculariaceae
Helotiaceae
Mycenaceae
Russulaceae
Sclerodermataceae
Stereaceae
Tremellaceae
Xylariaceae
Hydnangiaceae
Pluteaceae
Paxillaceae
Strophariaceae
Omphalotaceae
Polyporaceae
Pyronemataceae
Phallaceae
Psathyrellaceae
Mycenaceae
Mycenaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501185
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501202
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501225
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501196
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501219
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501192
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181547867
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501179
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501201
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501187
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501194
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501203
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501191
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501200
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501178
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501222
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501227
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501211
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501198
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501220
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501216
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501188
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501221
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501190

Russula pectinata sl, incl.
amoenolens, insignis,
pectinatoides, sororia
Lactarius quietus
Xerocomus badius
Chlorophyllum rhacodes
Clitocybe clavipes
Cortinarius uliginosus
Mycena galopus
Lactarius spec.
Clitocybe nebularis
Crepidotus spec.
Peniophora quercina
Chondrostereum purpureum
Lepista nuda
Byssomerulius corium
Lycoperdon perlatum
Macrotyphula fistulosa
Calvatia excipuliformis
Lepista flaccida
Daedaleopsis confragosa
Entoloma spec.
Armillaria ostoyae
Gloeoporus dichrous
Lepista sordida
Stropharia caerulea
Amanita muscaria
Cortinarius hemitrichus
Hemipholiota populnea

Kamrussula sl, incl. Bittere,
Scherpe, Verkleurende,
Onsmakelijke, Forse
kamrussula
Kaneelkleurige melkzwam
Kastanjeboleet
Knolparasolzwam
Knotsvoettrechterzwam
Koperrode gordijnzwam
Melksteelmycena
Melkzwam p.p.
Nevelzwam
Oorzwammetje
Paarse eikenschorszwam
Paarse korstzwam
Paarse schijnridderzwam
Papierzwammetje
Parelstuifzwam
Pijpknotszwam
Plooivoetstuifzwam
Roodbruine schijnridderzwam
Roodporiehoutzwam
Satijnzwam
Sombere honingzwam
Tweekleurig elfenbankje
Vaalpaarse schijnridderzwam
Valse kopergroenzwam
Vliegenzwam
Witschubbige gordijnzwam
Wollige bundelzwam

Russulaceae
Russulaceae
Boletaceae
Agaricaceae
Tricholomataceae
Cortinariaceae
Mycenaceae
Russulaceae
Tricholomataceae
Inocybaceae
Peniophoraceae
Cyphellaceae
Tricholomataceae
Phanerochaetaceae
Agaricaceae
Typhulaceae
Agaricaceae
Tricholomataceae
Polyporaceae
Entolomataceae
Physalacriaceae
Meruliaceae
Tricholomataceae
Strophariaceae
Amanitaceae
Cortinariaceae
Strophariaceae

http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501214
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501209
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501207
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501213
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501218
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501210
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501217
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501208
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501223
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501205
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501184
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501197
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501224
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501181
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501183
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501195
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501186
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501215
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501206
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501176
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501212
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501189
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501177
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501180
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501226
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501182
http://waarnemingen.be/waarneming/view/181501193

LEUKE PLAATJES VAN Luc, Isabelle

Ze zijn er vorige dinsdag duidelijk goed ingevlogen die slobkousen

Ruitjesbovist op plooivoetstuifzwam wie zal het nu zeggen?

Als je naar de sahara gaat mag je deze natuurlijk niet missen de gele ridderzwam

De vermiljoen houtzwam

Het karmijnrood netwatje

Het ruig elfenbankje

Bundelmycena

bundelcollybia

Waaiertje

Hier stond de prachtige foto van de Citroenstrookzwam maar ze werd genadeloos
gecensureerd tot Guido en Luc vanachter hun microscoop komen om ons te vertellen wat
het wel is! Geduld is ook voor Slobkousjes een schone deugd

