SLOBKOUSNIEUWS 49 jrg5 Kolisbos
Paul, Isabelle, Gerard, Ine, Nicole, Luc, Francine, Josse en Jan waren van de partij voor de voorlaatste
paddenstoelenwandeling van 2015 in het Kolisbos. Ja we zijn bijna aan het jaaroverzicht toe!
Op 22 september deden we de droge kant van het Kolisbos aan daarom werd nu resoluut voor het nattere deel
gekozen. Eens te meer was het mooi wandelweer maar ja daar betalen we dan ook telkens iets meer voor, alhoewel
er slobkousen zijn die dat nog altijd niet geloven!
De oogst was niet overvloedig maar we zagen toch wat leuke dingen zoals je in de lijst kan terugvinden.

Volgende dinsdag 15 december gaan we nog eens in de Dommelvallei rondneuzen. Het
wordt meteen de laatste wandeling van 2015. Waar we juist naartoe trekken ligt nog niet
helemaal vast maar we komen om 9:00 uur samen aan het zuiveringstation in de
Eikelbosstraat in Eksel. Vandaar kunnen we nog heel wat kanten uit een beetje in functie
van het weer.
Groeten Jan

WE ZAGEN:
Naam

Wetenschappelijke naam

Familie

Abrikozenbuisjeszwam

Schizopora flavipora

SCHIZOPORACEAE

Botercollybia

Rhodocollybia butyracea

Marasmiaceae

Dennenmoorder

Heterobasidion annosum

BONDARZEWIACEAE

Doolhofzwam

Daedalea quercina

FOMITOPSIDACEAE

Echte kopergroenzwam

Stropharia aeruginosa

Strophariaceae

Geelwitte russula

Russula ochroleuca

RUSSULACEAE

Gele korstzwam

Stereum hirsutum

STEREACEAE

Gele trilzwam

Tremella mesenterica

TREMELLACEAE

Getande boomkorst

Radulomyces molaris

Pterulaceae

Geweizwam

Xylaria hypoxylon

XYLARIACEAE

Gewone krulzoom

Paxillus involutus

PAXILLACEAE

Gewone zwavelkop

Hypholoma fasciculare

Strophariaceae

Gewoon donsvoetje

Tubaria furfuracea

INOCYBACEAE

Gewoon elfenbankje

Trametes versicolor

POLYPORACEAE

Grijze buisjeszwam

Bjerkandera adusta

HAPALOPILACEAE

Groene schelpzwam

Sarcomyxa serotina

Marasmiaceae

Honingzwam

Armillaria spec.

Marasmiaceae

Inktzwam p.p.

Coprinus spec.

Coprinaceae

Kaneelkleurige melkzwam

Lactarius quietus

RUSSULACEAE

Kastanjeboleet

Xerocomus badius

Boletaceae

Koningsmantel

Tricholomopsis rutilans

Tricholomataceae

Melksteelmycena

Mycena galopus

Tricholomataceae

Oorzwammetje

Crepidotus spec.

Cortinariaceae

Oranje druppelzwam

Dacrymyces stillatus

DACRYMYCETACEAE

Paarse korstzwam

Chondrostereum purpureum

MERULIACEAE

Peksteel

Polyporus badius

POLYPORACEAE

Plooivlieswaaiertje

Plicaturopsis crispa

ATHELIACEAE

Roodporiehoutzwam

Daedaleopsis confragosa

POLYPORACEAE

Ruig elfenbankje

Trametes hirsuta

POLYPORACEAE

Scherpe schelpzwam

Panellus stipticus

Tricholomataceae

Slanke anijstrechterzwam

Clitocybe fragrans

Tricholomataceae

Splijtende tandzwam

Schizopora radula

SCHIZOPORACEAE

Vaalhoed

Hebeloma spec.

Bolbitiaceae

Vermiljoenhoutzwam

Pycnoporus cinnabarinus

POLYPORACEAE

Waaierbuisjeszwam

Polyporus varius

POLYPORACEAE

Waaiertje

Schizophyllum commune

Schizophyllaceae

Winterhoutzwam

Polyporus brumalis

POLYPORACEAE

LEUKE PLAATJES

Josse is in het Kolisbos duidelijk in zijn element

Er was zelfs tijd om idyllische kiekjes te maken

Maar er werd ook driftig naar de laatste paddenstoelen gespeurd

Deze peksteel was wel een leuke vondst

Maar deze keizersmantel was toch de trofee

WETENSWAARD
De nieuwe website van Natuurpunt is online.
Het is de bedoeling om later de website van de Slobkousjes daaraan vast te hangen maar dat zal nog eventjes op
zich laten wachten.
Intussen kan je ons nog altijd volgen

http://natuurpunt-noordlimburg.be/Slobkousjes.html
Via het menu links boven kom je bij ons programma en alle nieuwsbrieven.
Hou je ook niet in om eens naar de pagina's van de andere werkgroepen te gaan kijken.

Het verdere Slobkous plantenprogramma voor 2015:
In de najaarsperiode wordt er terug afgewisseld tussen wandelingen op dinsdag voormiddag en determinatieavonden
op woensdagavond.
In het najaar leggen we ons vooral toe op paddenstoelen daarna komen de mossen en de korstmossen aan bod.
De wandelingen starten normaal om 9:00 de determinatieavonden in de milieuklas in Peer om 19:00.
Omdat we in deze periode sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden is het moeilijk een vast schema op te
geven. Geïnteresseerden waarvan we het e-mailadres kennen ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief waarin telkens
de uitnodiging voor de eerstvolgende activiteit.

