Zoekkaart
Paddenstoelen in Leiderdorp & De Houtkamp

Deze vormen ennzie je vaak.
soorte

Zoek ze allemaal!
Amanieten:

steelvoet met knol met kraag
en een afhangende ring om
de steel; hoed soms met
stippen of vellen en plaatjes
onder de hoed.

Inktzwammen:

hoed eerst ei
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Groene knolamaniet
(dodelijk giftig ! )

Mycena’s:

kleine paddenst
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met een dunne
steel
en klokvormig
hoedje;
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Kluifzwammen:

mmen:

vreemd en kreukelig
als een prop papier met
vouwen en spleten; hoed
zonder plaatjes of gaatjes;
de steel is rimpelig.
Witte kluifzwam
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bruinig; pl
; steel
later donker-bruin
groeiend
geel; in groepen
g.
op hout; licht gifti

bolle zwammen
die open scheuren
als ze rijp zijn,
zodat de sporen
weg kunnen
stuiven.
Aardappelbovist

Elfenbankjes:
dunne, halfronde
zwammen op hout,
met halfronde
banden en strepen
op de hoedjes
die rubberachtig
aanvoelen.

Geweizwammetjes:

platte stokjes, die soms
als een gewei
zijn vertakt, met een zw
arte onderkant
en wittig van boven.

Tonderzwammen:
grote, harde
zwammen op hout,
meestal bruin van
boven en wit van
onder; wordt elk
jaar groter (met
jaarringen).

Judasoren:

zachte, oorvormige fla
pjes, vooral
op vlierstruiken; als ze
uitdrogen
verschrompelen ze en
worden ze hard.
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kleine, witte
hoedjes die
op dunne takjes
groeien, met witte
plaatjes onder de hoed.

Koraalzwammen:
koraalvormig, met vertakkingen en soms
kronkelig, meestal grijs, wit of geel.

Kogelzwammetjes:

:
Trilzwammen
snotterige, jellyachtige klodders
die glibberig
aanvoelen; altijd
op hout

ronde bolletjes op hout,
heel
klein en roze of donkerrood
(= meniezwammetje),
soms zwart of bruin
en groter; op
liggende takken.

