Seznam druhů hub na výstavce na Sofronce 23.‐24.9.2016
anýzovník vonný – Gloeophyllum odoratum
bělochoroš hořký – Postia stiptica
bělochoroš křehký – Postia fragilis
bělochoroš našedlý – Postia tephroleuca
bělochoroš slzící – Postia guttulata
březovník obecný – Piptoporus betulinus
čechratička čirůvková –Ripartites tricholoma
čechratice černohuňatá – Paxillus atrotomentosus
čechratka podvinutá – Paxillus involutus
čirůvka obrovská – Tricholoma colossus
čirůvka žlutohnědá – Tricholoma fulvum
ďubkatec pohárkovitý – Coltricia perennis
helmovka tuhonohá – Mycena galericulata
hlinák červenající – Hapalopilus rutilans
hlíva fialová – Panus conchatus
hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii
hnojník řasnatý – Coprinus plicatilis
holubinka bílá – Russula delica
holubinka brunátná – Russula badia
holubinka dívčí – Russula puellaris
holubinka jízlivá – Russula sardonia
holubinka křehká – Russula fragilis
holubinka odbarvená – Russula decolorans
holubinka hlínožlutá – Russula ochroleuca
holubinka rašeliníková – Russula sphagnicola
holubinka unylá – Russula versicolor
holubinka vrhavka – Russula emetica
hřib hnědý – Boletus badius
hřib žlučník – Tylopilus felleus
hvězdovka brvitá – Geastrum fimbriatum
klouzek kravský – Suillus bovinus
klouzek obecný – Suillus luteus
klouzek sličný –Suillus grevillei
kořenovník vrstevnatý – Heterobasidion annosus
kotrč kadeřavý – Sparassis crispa
kozák šedohnědý –Leccinum bruneogriseolum
kozák šedozelený – Leccinum variicolor
krásnoporka žemlička – Albatrellus ovinus
krásnorůžek lepkavý – Calocera viscosa
křemenáč březový – Leccinum versipelle
lesklokorka lesklá – Ganoderma lucidum
lesklokorka ploská ‐ Ganoderma applanatum
liška nálevkovitá – Cantharellus tubaeformis
liška obecná – Cantharellus cibarius
lištička pomerančová – Hygrophoropsis aurantiaca
líha srostlá – Lyophyllum connatum
lošáček tmavý – Phellodon connatum
lžičkovec šiškovitý – Auriscalpium vulgare
muchomůrka citronová – Amanita citrina

muchomůrka červená – Amanita muscaria
muchomůrka porfyrová – Amanita porphyria
muchomůrka ryšavá (plavá) – Amanita fulva
muchomůrka růžovka – Amanita rubescens
muchomůrka šedivka – Amanita spissa
ohňovec borový – Phellinus pini
ohňovec obecný – Phellinus igniarius
ohňovec statný – Phellinus robustus
outkovka chlupatá – Trametes hirsuta
outkovka pestrá – Trametes versicolor
outkovka rumělková – Pycnoporus cinnabarinus
outkovka žlutavá –Diplomitoporus flavescens
pařezník jemný – Panellus mitis
pavučinec hrotitý – Cortinarius acutus
pavučinec kozlí – Cortinarius traganus
pavučinec malachitový – Cortinarius malachius
pavučinec náramkovitý – Cortinarius armillatus
pavučinec polokrvavý – Cortinarius semisanguineus
pavučinec skořicový – Cortinarius cinnamomeus
pavučinec šupinonohý – Cortinarius pholideus
pečárka polní – Agaricus campestris
penízovka dřípená – Clitocybula lacerata
penízovka dubová – Gymnopus dryophilus
penízovka hřebílkatá – Gymnopus peronatus
penízovka skvrnitá – Rhodocollybia (Collybia) maculata
penízovka žlutolupenná – Gymnopus ocior
pestřec obecný – Scleroderma citrinum
prášivka maličká – Bovista pusillum
ryzec hnědý _ Lactarius helvus
ryzec kafrový – Lactarius camphoratus
ryzec kravský – Lactarius torminosus
ryzec libovonný – Lactarius mammosus
ryzec lilákový – Lactarius lilacinus
ryzec liškový – Lactarius tabidus
ryzec scvrklý – Lactarius vietus
ryzec syrovinka – Lactarius volemus
ryzec šeredný – Lactarius turpis
sírovec žlutooranžový – Laetiporus sulphureus
sííťkovec dubový – Daedalea quercina
síťkovec načervenalý – Daedalea quercina
slizák lepkavý – Chroogomphus rutilus
slizák růžový – Gomphidius roseus
strmělka listomilná – Clitocybe phyllophila
šafránka červenožlutá – Tricholomopsis rutilans
špička žíněná – Gymnopus androsaceus
štítovka jelení – Pluteus cervinus
šupinovka kostrbatá – Pholiota squarrosa
šupinovka kozincová – Pholiota astragalina
šupinovka opeňka – Kuehneromyces mutabilis
troudnatec kopytovitý – Fomes fomentarius
troudnatec pásovaný – Fomitopsis pinicola
trsnatec lupenitý – Grifola frondosa

třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare
ucháč čepcovitý – Gyromitra infula
vláknice kuželovitá (rozpraskaná) – Inocybe rimosa
vlčí mléko červené – Lycogala epidendron
zrnivka osinková – Cystoderma amianthinum
Účast –
54. MŠ Doubravka – 2 třídy (13 + 19 dětí),
Lesní školka Větvička,
Medvíďata,
Elementaria,
104 dospělých a 31 dětí.
Cekem 106 druhů, zapsal Zdeněk Hájek

