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Vliegenzwam

Oktober - Paddenstoelen speurderskaart

Gewone zwavelkop

Parelstuifzwam

Gele aardappelbovist

Geweizwam

De hoedhuid van deze paddenstoel
wordt sinds de Middeleeuwen gebruikt
om vliegen te vangen. Als ze er aan
eten of zuigen geraken ze bedwelmd.
Met zijn rode hoed met witte stippen is
het de typische paddenstoel in sprookjes en tekenfilmen. De witte stippen zijn
restanten van het omhusel dat rond de
jonge paddenstoel zat.De vliegenzwam
is te vinden bij berken en fijnsparren.

De naam heeft te maken met de vaak
zwavelgele kleur van de hoed en de
steel. Al komen variaties in de kleur voor
van vaalgeel tot geelgroen. Hij groeit uitbundig op wegrottende boomstronken.
De zwavelkop is zeer bitter van smaak
en giftig. Hij veroorzaakt schade aan de
lever. De gewone zwavelkop is waarschijnlijk de meest algemene op hout
levende paddenstoel van onze streken.

De vruchtlichamen hebben de vorm van
een omgekeerde peer. Bij rijpheid komen de sporen vrij uit een opening aan
de top. Vallende regendruppels kunnen
dit proces in gang zetten. Het oppervlak
van het sporenvormende gedeelte is
bedekt met talrijke wratjes en kegelvormige stekeltjes. Bij aanraking vallen die
er af en laten een netvormig patroon
achter. Ook gekend als Snuifdoos van
de duivel.

Vorm en afmetingen komen treffend
overeen met die van een aardappel.
Het knolvormige vruchtlichaam heeft
een geelwitte, gele tot donkerbruine
kleur. Rijpe aardappelbovisten scheuren
bovenaan open om de sporen vrij te
laten. Niet eet- en verteerbaar.
Bovendien zwak giftig. Te vinden bij loofbomen (eik, berk), soms bij naaldbomen,
op humusrijke zandbodems.

Afgeplat tot smal knotsvormig, gevorkt
tot geweivormig vertakt taai zwammetje.
Bij het jonge geweizwammetje is het bovenste deel bedekt met een wit poeder,
dit zijn sporen van de ongeslachtelijke
voortplanting. Oudere exemplaren zijn
helemaal zwart en planten zich geslachtelijk voort. Op dode takken, houtsnippers en stronken van loofbomen.
Volksnaam: broek van Napoleon.

Witte bultzwam

Amethistzwam

Nevelzwam

Elfenbankje

Honingzwam

Console- tot halfrond schotelvormig
vruchtlichaam tot 4 cm dik. Bovenzijde golvend, soms gezoneerd, aan
aanhechtingszijde met een dikke bult,
fluwelig-viltig tot kaal, wittig tot beige of
gelig-bruin, vaak groen door algen, met
een scherpe, gekerfde, wittige tot bruine
rand. Onderzijde met wit tot crèmekleurige buisjes. Op stronken en stammen
van loofbomen, vooral beuk.

Ook gekend als Rodekoolzwam. De
roodpaarse, diepviolette kleur van de
hoed verbleekt sterk bij droogte. De
vlakke, vaak ook enigszins gewelfde
hoed heeft een diameter tot 6 centimeter
en de licht vezelige steel wordt tot 10
centimeter lang. De dikke, ver uiteenstaande plaatjes zijn intens violet van
kleur en lopen licht af op de steel. De
kleur van de sporen is wit.

Hoed afgevlakt, soms met een wat
verdiept centrum en een bultje, diameter
7-18 cm, fijnviltig, donker grijsbruin tot
licht grijsbruin of beigebruin, met een
ingerolde rand. Het oppervlak lijkt met
een nevel bedekt te zijn, vandaar de
naam. Bij regenval verdwijnt de melige
bestuiving. Groeit vaak tussen dikke
pakketten afgevallen bladeren. Vormt
dikwijls heksenkringen.

Ongesteelde, met een brede basis
aan hout vastzittende paddenstoeltjes.
Meestal in grote groepen in rijen of
dakpansgewijs groeiend. Bovenzijde
golvend, fluwelig, met zwarte, blauwige, bruine en gelige zones, vaak met
weerschijn, met een scherpe, gekerfde,
wittige rand. Onderaan met witte gaatjes. Op stronken en dode takken van
loofbomen, soms op naaldhout (spar).

De hoed is honinggeel tot geelbruin en
bevat donkere, vezelige schubjes. De
vlokkige steel is meestal lichter gekleurd
dan de hoed en heeft een dikke witte
ring. De onderkant van deze ring heeft
een gele randzone. In bundels op
wortels en stronken en aan de stambasis van voornamelijk loofbomen. Wit
sporenpoeder. Tast levende bomen aan
en kan verder leven op dood hout.
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Trametes gibbosa

Hypholoma fasciculare

Laccaria amethistina

Lycoperdon perlatum

Clitocybe nebularis

Scleroderma citrinum

Trametes versicolor

Xylaria hypoxylon

Armillaria mellea
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