Seznam druhů hub nalezených během 6. ponovoroční vycházky (Plzeň
Orlík-Plzeň Bolevec) – 4.1.2020
Flammulina velutipes (penízovka sametonohá) – pařezy a kmeny listnáčů (vrba)
Paralepista flaccida (strmělka přehrnutá) – při kraji cesty v detritu
Tubaria furfuracea agg. (kržatka otrubičnatá) – hojně na zbytcích dřeva, štěpce
Trametes hirsuta (outkovka chlupatá) – větve a kmeny břízy
Schizophyllum commune (klanolístka obecná) – větve a kmeny listnáčů
Trametes versicolor (outkovka pestrá) – hojně na větvích, pařezech a zbytcích dřeva listnáčů
Phlebia tremellosa (dřevokaz rosolovitý) – pařez břízy
Daedaleopsis confragosa (síťkovec načervenalý) – kmínek břízy
Stereum hirsutum (pevník chlupatý) – větvičky, pařezy a větve listnáčů, velmi hojně
Schizophyllum amplum (mušlovka plstnatá) – větev osiky
Trichaptum fuscoviolaceum (bránovitec hnědofialový) – velmi hojně, větve a kmeny borovic
Tremella encephala (rosolovka průsvitná) – na plodnicích p. krvavějícího
Stereum sanguinolentum (pevník krvavějící) – větev borovice
Phellinus igniarius (ohňovec obecný) – na kmeni vrby
Xylaria hypoxylon (dřevnatka parohatá) – pařezy listnáčů
Gymnopus androsaceus (špička žíněná) – jehličí borovice
Lentinus brumalis (choroš poloplástvový) – větvičky listnáčů (bříza, osika, dub)
Auriscalpium vulgare (lžičkovec šiškový) – šišky borovic
Fomitopsis betulina (březovník obecný) – padlé kmeny bříz
Sarcodon squamosus (lošák šupinatý) – na zemi pod borovicemi; ČS – kategorie VU
Hygrophorus hypothejus (šťavnatka pomrazka) – na zemi pod borovicemi
Marasmius epiphyllus (špička listová) – na listech listnáčů
Thelephora anthocephala (plesňák měnlivý, štětičkovitý tvar) – na zemi pod borovicemi
Plicaturopsis crispa (měkkouš kadeřavý) – větvičky osiky a břízy
Phaeoclavulina flaccida (kuřátka plihá) – na zemi pod borovicemi
Cystoderma amianthinum (zrnivka osinková) – v mechu pod borovicemi
Byssomerulius corium (dřevokaz kožový) – větev osiky
Neoantrodia serialis (outkovka řadová) – kmen borovice

Tremela mesenterica (rosolovka mozkovitá) – větev osiky
Calocera viscosa (krásnorůžek lepkavý) – pařez borovice
Hypoxylon fuscum (dřevomor hnědý) – větev břízy
Lycoperdon perlatum (pýchavka obecná) – kraj cesty
Laccaria laccata (lakovka obecná) – na zemi pod borovicemi
Gymnopus confluens (penízovka splývavá) – na zemi v detritu
Hygrophoropsis aurantiaca (lištička pomerančová) – zbytky dřeva jehličnanů
Lachnellula occidentalis (brvenka Hahnova) – větve modřínů
Lycoperdon excipuliforme (pýchavka palicovitá) – kraj cesty
Panellus stipticus (pařezník hořký) – pařez dubu
Exidia glandulosa (černorosol uťatý) – větev dubu
Cyathus olla (číšenka hrnečková) – šiška borovice
Gymnopus peronatus (penízovka hřebílkatá) – na zemi v detritu
Pycnoporus cinnabarinus (outkovka rumělková) – větev dubu
Trametes ochracea (outkovka pásovaná) – větev dubu
Gymnopus dryophilus (penízovka dubová) – na zemi pod duby
Hypholoma lateritium (třepenitka cihlová) – pařez borovice
Fomitiporia robusta (ohňovec statný) – větev dubu
Fomitopsis pinicola (troudnatec pásovaný)
Diatrypella quercina (polštářnatka dubová) – větvičky dubů
Daedalea quercina (síťkovec dubový) – pařez dubu
Phyllotopsis nidulans (hlíva hnízdovitá) – větev dubu, ČS – kategorie NT
Hymenochaete rubiginosa (kožovka rezavá) – pařez dubu
Hypholoma capnoides (třepenitka maková) – pařez smrku
Vuilleminia comedens (větvovka ojíněná) – větev dubu
Radulomyces molaris (struhák blanitý) – větev dubu
Ramaria apiculata (kuřátka zelenající) – na zemi pod smrky
Rhodocollybia butyracea (penízovka máslová kuželovitá) – na zemi pod smrky
Peziza arvenensis (řasnatka lesní) – ze zbytků dřeva
Hohenbuehelia serotina (pařezník pozdní) – živý kmen olše

Fomes fomentarius (troudnatec kopytovitý) – kmen olše
Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná) – kmen olše
Trametes suaveolens (outkovka vonná) – pařezy vrby
Nectria cinnabarina (rážovka rumělková) – větvičky listnáčů
Ganoderma applanatum (lesklokorka ploská) – pařez listnáče

Celkem určeno 63 druhů makromycetů. Dále nalezena řada druhů, které se nepodařilo
v terénu určit (poškození mrazem) – např. z rodu Cortinarius (pavučinec), Lactarius (ryzec),
Mycena (helmovka)…

Latinské názvosloví dle http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp
Zapsal Luboš Zelený

