Seznam vystavených druhů hub v Arboretu Sofronka ve dnech 19. a 20. 9.
2014
bedla červenající – Chlorophyllum rachodes
čechratka černohuňatá – Paxillus atrotomentosus
čechratka podvinutá – Paxillus involutus
čirůvka osiková – Tricholoma frondosae
čirůvka osmahlá – Tricholoma ustale
čirůvka zemní – Tricholoma terreum
helmovka narůžovělá – Mycena rosea
helmovka ředkvičková – Mycena pura
helmovka zefírová – Mycena zephirus
helmovka žlutobílá – Mycena flavoalba
hnědák Schweinitzův – Phaeolus schweinitzii
holubinka dívčí – Russula puellaris
holubinka hlínožlutá – Russula ochroleuca
holubinka hořká – Russula caerulea
holubinka jitřenková – Russula velutipes
holubinka jízlivá – Russula sardonia
holubinka kolčaví – Russula mustelina
holubinka křehká – Russula fragilis
holubinka odbarvená – Russula decolorans
holubinka slanečková – Russula graveolens
holkubinka tečkovaná – Russula vinosa
holubinka trávozelená – Russula aeruginea
holubinka vrhavka – Russula emetica
holubinka žlutá (žloutková) – Russula lutea
houževnatec vonný – Lentinus suaveolens
hřib hnědý – Boletus badius
hřib kovář – Boletus luridiformis
hřib peprný – Chalciporus piperatus
hřib sametový – Xerocomellus pruinatus
hřib smrkový – Boletus edulis
hřib žlučník – Tylopilus felleus
hřib žlutomasý – Xerocomellus chrysentereon
hvězdovka brvitá – Geastrum fimbriatum
klouzek sličný – Suillus grevillei
klouzek strakoš – Suillus variegatus
kotrč kadeřavý – Sparassis crispa
kotrč Němcův (vzácný) Sparassis nemecii
kozák březový – Leccinu scabrum
kozák šedohnědý – Leccinum bruneogroseolum

křemenáč březový – Leccinum versipelle
křemenáč osikový – Leccinum rufum
kuřátečko popelavé – Clavulina cinerea
lakovka obecná – Laccaria laccata
lakovka statná – Laccaria proxima
lakovka ametystová – Laccaria amethystina
lišák zprohýbaný – Hydnum repandum
liška nálevkovitá – Cantharellus tubaeformis
liška obecná – Cantharellus cibarius
lošák jelení – Sarcodon imbricatum
muchomůrka citronová – Amanita citrina
muchomůrka červená – Amanita muscaria
muchomůrka porfyrová – Amanita porphyria
muchomůrka růžovka – Amanita rubescens
muchomůrka růžovka žlutoprstenná – Amanita rubescens var. annulosulphurea
muchomůrka šedivka – Amanita spissa
mechovka obecná – Clitopilus prunulus
ouško kornoutovité – Otidea onotica
pavučinec červenokaštanový – Cortinarius vernus
pavučinec fialový – Cortinarius violaceus
pavučinec kozlí – Cortinarius traganus
pavučinec natřený – Cortinarius delibutus
pavučinec náramkovitý – Cortinarius armillatus
pavučinec plavooranžový – Cortinarius collinitus
pavučinec pelargoniový – Cortinarius flexipes
pavučinec polokrvavý – Cortinarius semisanguineus
pavučinec sivonohý – Cortinarius glaucopus
pavučinec slizký – Cortinarius mucosus
pečárka císařská – Agaricus augustus
pečárka vločkatá – Agaricus subfloccosus
penízovka dubová – Gymnopus dryophilus
penízovka kuželovitá – Rhodocollybia asema
penízovka skvrnitá – Rhodocollybia maculata
pestřec obecný – Scleroderma citrinum
plaménka nevonná – Gymnopilus penetrans
plesňák zemní – Thelephora terrestris
pošvatka obecná – Amanita vaginata
pošvatka ryšavá– Amanita fulva
pýchavka čokoládová – Lycoperdon molle
pýchavka obecná – Lycoperdon perlatum
pýchavka stlačená – Vascellum pratense
ryzec dubový – Lactarius quietus

ryzec hnědý – Lactarius helvus
ryzec kravský – Lactarius torminosus
ryzec libovonný – Lactarius mammosus
ryzec oranžově hnědý – Lactarius fulvissimus
ryzec pýřitý – Lactarius pubescens
ryzec scvrklý – Lactarius vietus
ryzec šeredný – Lactarius turpis
ryzec zelený – Lactarius blennius
sametovka hnojní – Conocybe rickenii
sluka svraskalá – Rozites caperata
slzivka oprahlá – Hebeloma crustuliniforme
slzivka sladkovonná – Hebeloma sacchariolens
strmělka mlženka – Clitocybe nebularis
strmělka plavá – Lepista gilva
strmělka anýzka – Clitocybe odora
strmělka aromatická – Clitocybe ditopus
strmělka listomilná – Clitocybe phillophyla
stroček trubkovitý – Craterellus cornucopioides
šafránka čerevnožlutá – Tricholomopsis rutilans
špička obecná – Marasmius oreades
šťavnatka vonná – Hygroporus agathosmus
tmavobělka obecná – Melanoleuca melaleuca
šupinovka kozincová – Pholiota astragalina
šupinovka ohnivá – Pholiota flammans
šupinovka opeňka - Kuehneromyces mutabilis
třepenitka cihlová – Hypholoma sublateritium
třepenitka svazčitá – Hypholoma fasciculare
ucho Jidášovo – Auricularia auricula-judae
václavka smrková – Armillaria ostoyae
vláknice plsťovitá – Inocybe lacera
vláknice pomíchaná – Inocybe myxtilis
vláknice vločkatá – Inocybvbe flocculosa
vláknice žíhaná – striata
Celkem 114 druhů hub, zapsal Zdeněk Hájek

