
 

Verslag paddenstoelenexcursie Kleine Kiekenberg, 19 oktober 2019 

Met 14 deelnemers, een onverwachte hoge opkomst, en onder nagenoeg droge 
weersomstandigheden met weinig wind en af en toe een zonnetje erbij, zijn wij met vol vertrouwen 
op pad gegaan. Bij de parkeerplaats zaten er al enkele soorten waaronder grote stinkzwam, 
vliegenzwam in verscheiden fasen van groei en de massaal aanwezige gewone zwavelkopjes : een 
veelbelovend begin. Ook in overvloed waren de knolhoningzwammen en broze russula’s. 

Enkele leuke vondsten waren de zwartwordende stuifzwam en de adonismycena met een 
aantrekelijke rose-rode hoed. Ook kleurrijk waren de vermiljeonhoutzwam en een tweetal helder 
geelgekleurde gele berkenrussula's. Deze soort was helaas zwaar aangetast door slakkenvraat, zelfs 
het jong ontwikkeld exemplaar en daarom jammer genoeg geen foto waard. Het verschil tussen de 
gele berkenrussula en geelwitte russula in de kleur van de hoed en de grijze verkleuring van de steel 
kon tijdens de excursie later duidelijk gemaakt worden om de twee soorten te onderscheiden. 

  
 

Er waren een totaal van 37 soorten; o.a. 5 russula's 2 amanieten, 5 mycena's, 2 schijnridderzwamen 
te weten de paarse en roodbruine schijnridderzwam. 

Soorten: grote stinkzwam, zelfs één onder de vliegen, gewone zwavelkop, vliegenzwam, 
kastanjeboleet, dolhoofzwam, oranje trechtertje, dennenvlamhoed, helmmycena, 
vermiljoenhoutzwam, grote bloedsteelmycena, parelamaniet, kaneelkleurige melkzwam, geelwitte 
russula, broze russula, botercollybia, breedplaat streephoed, wit oorzwammetje, papilmycena, platte 
tonderzwam, zwartwordende stuifzwam, knolhoningzwam, gele aardappelbovist, rode zwavelkop, 
paarse schijnridderzwam, gewone krulzoom, goudgele zwameter, draadsteelmycena, berijpte 
russula, gele knolamaniet, gele berenrussula, berkenzwam, adonismycena, geweizwammetje, gele 
korstzwam, kleinsporige braakrussula, hulstbladdekeselbekertje en heksenkringen van zowel de 
nevelzwam als de roodbruine schijnridderzwam. 

Veel bekijks trok en stobbe vol met geweizwammetjes met midden een wat op het eerste zicht een 
geligwitte slijmzwam bedekt met kleine stekeltjes leek; inmiddels na microscopisch onderzoek van de 
PWF is dit als de Gele stekelkorstzwam gedetermineerd. De vondst was veelvoudig op de foto gezet.  

Adonis Mycena Zwartwordende stuifzwam 



 

Gele stekelkorstzwam 

Al met al een leuke excursie met een gezelige groep van belangstellende leden en niet-leden en veel 
paddenstoelen. 

Na de excursie ging een aantal deelnemers ietsjes verderop langs de Siebe Annesweg om gekraagde 
aardsterren en draadknotszwammen te bewonderen. 
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