
anýzovník vonný Gloeophyllum odoratum 

bedla vysoká Macrolepiota procera 

bělochoroš hořký Postia stiptica 

bělochoroš modravý Postia caesia 

bránovitec hnědofialový Trichaptum fuscoviolaceum 

bránovitec jedlový Trichaptum abietinum 

březovník obecný Piptoporus betulinus 

čepičatka jehličnanová Galerina Marginata 

černorosol bukový Exidia nigricans 

černorosol ut'atý Exidia truncata 

čihovitka masová Ascocoryne sarcoides 

čirůvka dvoubarvá Lepista personata 

čirůvka fialová Lepista nuda 

dřevnatka parohatá Xylaria hypoxylon 

dřevokaz borový Gloeoporus taxicola 

dřevokaz rosolovitý Phlebia tremellosa 

dřevomor červený Hypoxylon fragiforme 

helmovka tuhonohá Mycena galericulata 

hlinák červenající Hapalopilus nidulans 

hlíva hnízdovitá Phyllotopsis nidulans 

holubinka černající Russula nigricans 

holubinka černonachová Russula atropurpurea 

holubinka hlínožlutá Russula ochroleuca 

choroš poloplástvový Polyporos brumalis 

klanolístka obecná Schizophyllum commune 

kornatka dubová Peniophora quercina 

kořenovník vrstevnatý Heterobasidion annosum 

kosmatka sp. Scutellinia sp. 

kožovka rezavá Hymenochaete rubiginosa 

krásnorůžek lepkavý Calocera viscosa 

kržatka zimní Tubaria furfuracea 

křehutka vodomilná Psathyrella piluliformis 

kuřátečko hřebenité Clavulina coralloides 

kuřátka přímá Ramaria stricta 

lakovka ametystová Laccaria amethystina 

lakovka statná Laccaria proxima 

lištička pomerančová Hygrophoropsis aurantiaca 

ohňovec rezavý Phellinus ferruginosus  

ohňovec statný Phellinus robustus 

ostnateček Bourdotův Steccherinum bourdotii 

ostnateček okrový Steccherinum ochraceum 

outkovka hrbatá Trametes gibbosa 

outkovka chlupatá Trametes hirsuta 

outkovka pestrá Trametes versicolor 

outkovka řadová Antrodia serialis 



  

outkovka Trogova Trametes trogii 

pařezník obecný Panellus stipticus 

pavučiník modrozelený Byssocorticium atrovirens 

penízovka dubová Gymnopus dryophillum 

penízovka kuželovitá Rhodocollybia butyracea f. asema  

penízovka smrková Strobilurus esculentus 

pestřec bradavčitý Scleroderma verrucosum 

pevník bledookrový Stereum ochraceoflavum 

pevník chlupatý Stereum hirsutum 

pevník kaštanový Lopharia spadicea 

pevník krvavějící Stereum sanguinolentum 

pevník nachový Chondrostereum purpureum 

pevník plstnatý Stereum subtomentosum  

plesňák zemní Thelephora terrestris 

polštnářnatka dubová Diatrypella quercina 

pýchavka obecná Lycoperdon perlatum 

pýchavka palicovitá Lycoperdon excipuliforme 

rážovka rumělková Nectria cinnabarina 

rosolovka listovitá Tremella foliacea 

rosolozub huspenitý Pseudohydnum gelatinosum 

ryzec liškový Lactarius tabidus 

sít'kovec dubový Daedalea quercina 

sít'kovec trojbarvý Daedaleopsis tricolor 

strmělka aromatická Clitocybe ditopus 

strmělka číškovitá Pseudoclitocybe cyathiformis 

strmělka přehrnutá Clitocybe flaccida 

strmělka středobarvá Clitocybe metachroa 

stroček trubkovitý Craterellus cornucopioides 

struhák blanitý Radulomyces molaris 

šedopórka osmahlá Bjerkandera adusta 

šupinovka šedohlínová Pholiota lenta 

trámovka plotní Gloeophyllum sepiarium 

troudnatec kopytovitý Fomes fomentarius 

třepenitka cihlová Hypholoma lateritium 

třepenitka maková Hypholoma capnoides 

třepenitka svazčitá Hypholoma fasciculare 

třepenitka svazčitá drobná Hypholoma fasciculare var. pussilum 

x Isaria farinosa 

žilnatka oranžová Phlebia radiata 

 


