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Waargenomen paddenstoelen Flevopark excursie 12-11-2017
naam Nederlands naam Latijn plaats opm.

 1. Berkenzwam Piptoporus betulinus op dode boom parasiet, saprofiet. Zeer taai, zwamkever
 2. Bloedsteelmycena Mycena haematopus op dode stam saprofiet, aangeh. lamellen, bloed bij beschadiging
 3. Bultzwam pinicola, witte Trametes gibbosa boomstronk stammen saprofiet, familie van de elfenbankjes, groene alg
 4. Dikrandtonderzwam Ganoderma adspersum levene en dode bomen zwakteparasiet, meerjarig, witrot, Anne Frankboom
 5. Echte vuurzwam Trametes versicolor boomstam parasiet, meerjarig, grijd met roestbruine rand
 6. Elfenbankje Trametes kastanje houtstronk saprofiet, loofbomen, spar, onder wit tot creme.
 7. Gele korstzwam Stereum hirsutum op dode stam saprofiet, over hele breedte aangehecht aan stam
 8. Geweizwam Xylaria hypoxylon dood hout loofbomen Ascomyceet, meerjarig, van wit naar zwart 
 9. Gewone wimperzwam Scutellinia scutellata rottend hout, zwammen saprofiet, ascomyceet, bekerzwammetjes, dnkr or.
10. Glazige buisjeszwam Physisporinus vitreus stronken, bodem saprofiet, 
11. Grote bloedsteelmycena Mycena haematopus stronk loofbomen saprofiet, giftig
12. Heksenbezems Taphrina betulina levende en dode berken op vogelnestjes lijkende wildgroei door schimmel
13. Hertenzwam, gewone Pluteus cervinus stronk naald/loof saprofiet
14. Inktzwam, gewone glimmer- Coprinus micaceus levende, dode bomen saprofiet, familie van franjehoeden, geen ring
15. Inktzwam, grote kale Coprinus atramentarius gras, stronken, wortels saprofiet, geen ring, coprine, straalsgewijs geribd
16. Judasoor Auricularia judae dode vlier parasiet en saprofiet
17. Kogelhoutskoolzwam Daldinia concentrica essen, beuken, eiken Ascomyceten, saprofiet (grote zwarte knollen)
18. Luchtmycelium inktzwammen Ozonium op dood hout, viltinktzw. ziet eruit als roodgekleurd mos, maar met loepje!!!
19. Paarse korstzwam Chondrostereum purpureum op dode berk saprofiet, loodglans, tegen bospest
20. Rookzwam Bjerkandera fumosa levende wilg, dode stam saprofiet, eenjarig, okerkleurig tot koffiebruin
21. Spekzwoerdzwam Merulius tremellosus dode stammen saprofiet, elastisch, boven viltig, onder oranje porie
22. Stobbezwammetje Pholiota mutabilis op stronk loofbomen saprofiet, niet verwarren met zwavelkopjes
23. Tonderzwam, dikrand- Ganoderma adspersum stronk esdoorn zwakteparasiet, groeit onderop, witte laag groter
24. Tonderzwam, platte Ganoderma lipsiense afstervende bomen zwakteparasiet, later saprofiet, groeit bovenop
25. Waaierkorstzwam Stereum submentosum dood hout saprofiet, 1 punt vast, waaiert uit, geel gezoneerd
26. Waaiertje Schizophyllum commune op dode beukenstam saprofiet, schijnplaatjes, neusgaten van zwakkeren
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Te determineren:
27. Myxomyceten in mos op dood hout saprofiet, op mos of blad levende minipaddenstoel
28. Slijmzwammetjes rottende stammen geen paddenstoel, eencelligen, slimme amoebes
29. Grijze gaatjeszwam? dode stam saprofiet, maar welke? Grijze buisjeszwam?
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