Verslag plantenwerkgroep Landgoed Roosendaal zaterdag 19 oktober 2019
Thema: paddenstoelen.
Willemiek heeft voorgelopen. Onder Roosendaal vallen de landgoederen: Rozendaal en
Schrevenhof en percelen in het Reigersbroek. Samen vormen ze een compleet
beekdallandschap met laaggelegen graslanden die begrensd worden door bos op
stuifzandruggen. Roosendaal is eigendom van het Limburgs Landschap. De lijst met
gevonden paddenstoelen wordt ook naar de beheerder gestuurd.
Paddenstoelen vandaag: Voor de meesten is dit een moeilijke groep, de tijd om de namen en
soorten te oefenen is beperkt. De paddenstoelen (behalve de houtzwammen) groeien maar
2 maanden en bij wat nachtvorst waarschijnlijk nog minder.
Vandaag is onze groep aangevuld met Wil Bruls, hij heeft ooit de Natuurcursus gevolgd en is
daar erg enthousiast geworden van bomen en paddenstoelen, ook Rianne heeft een
introducé meegenomen, Marjo. Peter Keijzer vergezeld ons, een lid van de fotowerkgroep.
Hij heeft een regenpak aan, verwonderd trek ik mijn wenkbrauwen op. Maar hij gaat daar
mee op de grond liggen om de mooiste foto´s te kunnen maken. Math schijnt nog wat bij
met een extra lampje. Echte professionals.
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Een kleine impressie van onze vondsten; we zien een schitterende berkenboleet, netvormige
dikke steel en een lichtbeige hoed. Die staat dan in groen mos, wat een kleurenexplosie. Net
zoals de altijd fotogenieke vliegenzwam met zijn witte velumresten op de rode hoed. We
vinden ook hele kleine zwammetjes. 1 tot 2 mm. groot. Op weer andere takjes rhizomorfen
van een inktzwam, ozonium Coprinus is de naam. Bizar, het ziet eruit als een kokosmat. En
nog wat witte bolletjes, een slijmzwam of eitjes van een insect. Nader onderzoek is nodig.
Een dikke stam van acacia levert judasoor op. Velen groeien er boven elkaar. Een eetbare
paddenstoel. Net als oesterzwammen, mooie lichtbeige lappen, ook die komen we tegen. En
we ruiken hem al voordat we hem zien, de grote stinkzwam. De kop bedekt met groene
sporen, een stinkzwam groeit 12 cm per dag, deze is nog helemaal intact. Kwestie van een
dag en dan hebben de vliegen hun werk gedaan en de sporen verspreid. Willemiek zoekt nog
in de buurt naar duivelseieren maar we vinden ze niet. En hoe jammer ! dan begint het te
regenen, paraplu open en capuchons op. Boeken en fotoapparatuur worden opgeborgen. De
lijst kunnen we niet meer aanvullen. Misschien nog met de anijstrechterzwam, een heerlijke
geur die onze neusgaten vult. Die schrijf ik er nog bij.

Een stam met de intrigerende woorden # oma zegt.
En witte bolletjes die ik niet op naam kan brengen. Misschien zelfs insecteneitjes.

gesteeld sporendoosje
Terreinbeheerder Jos Berends van het Limburgs Landschap staat ineens achter ons, hij had
ons zien struinen met de dikke boeken onder onze arm. Loep om en een spiegeltje in de
hand. Onderzoekers !!! Hij komt eigenlijk kijken naar een werkploeg die de heide op de
stuifduinen aan het ontdoen is van berken en dennen. De mannen zijn met een motorzaag
bezig. Math vraagt om een dikke schijf eikenhout om een insectenhotel van te maken. Wat
een goed idee.
Rianne heeft, heel attent, koffie voor ons meegenomen, we proberen wat schuilplekken te
vinden, onder de info ruif en onder de achterkleppen van de auto´s en dan kunnen we deze
paddenstoel morgen afsluiten. Paddenstoelen; prachtige wezens van de natuur.
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