
Beste tuinders, 
 
De maanden september en oktober hebben zich laten kenmerken door veel verschillende soorten 
paddenstoelen en zwammen. Een van de meest bekende is het elfenbankje. Deze zwam voelt zich 
zeer thuis op dood hout en is gedurende het gehele jaar door te vinden. Een tweede paddenstoel die 
bijna iedereen kent, is de geschubde inktzwam. Als je de Driehoek verliet, kon je hem in bloeitijd 
bijna niet missen. 

         
Elfenbankje(21-19-2017)  Geschubde inktzwam(23-10-2017) 

 
Paddenstoelen zijn niet gemakkelijk te determineren. Er zijn grofweg 5000 soorten. 

Hieronder enkele minder herkenbare soorten die gespot zijn. Allebei hebben ze een zelfde 
kenmerk. 
 

De witte kluifzwam De gekraagde aardster 

Deze soort komt vooral voor in de buurt van 
eikenbomen. Ook op ons park is deze zwam 
tussen de eikenbladeren ontdekt.  
 

Deze zwam is te herkennen aan de 
opstaande kraag die achterblijft als het meer 
soepele gedeelte van de buitenwand zich in 
slippen naar beneden krult. Het bolletje is 
ongesteeld. 

Het wordt afgeraden de zwam te eten. Ze kan 
spijsverteringsproblemen veroorzaken en 
kankerverwekkend zijn. 

Deze stuifzwam is ongenietbaar en niet 
eetbaar. 
 

 
            14-10-2017 

 
 
 

 
                        23-10-2017 
 
 

 
Een leuk weetje: paddenstoelen zijn een belangrijke voedselbron voor naaktslakken. 



Even een overstap naar een diersoort die zich in de herfst heeft laten zien; namelijk de sprinkhaan. 
Er zijn 2 soorten op waarneming.nl geplaatst.  Ze zijn goed van elkaar te onderscheiden door hun 
vorm en kleur, maar nog beter door hun geluid. Alleen dat is voor ons als mens bijna niet mogelijk. 
Zie onderstaande tabel. Daarom zal –als we er al een horen- dit altijd de grote groene 
sabelsprinkhaan zijn. 
 

De grote groene sabelsprinkhaan De struiksprinkhaan 

Zijn mechanisch klinkende gezang is hard en vanaf  
’s middags tot laat in de nacht te horen. 

Zijn geluid is een hoog tikken. Het zijn zachte 
tikjes, maar zo hoog dat het een van de eerste 
sprinkhanen is die men niet meer hoort. 

  

 
 
Alle waarnemingen van het najaar op de Driehoek kun je bekijken op de website: 
(www.waarneming.nl/gebied/view/138298). De foto’s zijn gemaakt door Johanna, Marian, Tieneke 
en Nelleke. 

 

http://www.waarneming.nl/gebied/view/138298

