
HAT SOM UNG
SLIMET

HAT FINT TIL
GROFT SKÆLLET

STOK FINT
SKÆLLET

(skæl evt. dannende
striber eller en grov

nettegning)

HAT OG STOK
ANDERLEDES

UNGE RØRMUNDINGER:

rosa

gule

hvidlige

grå til
purpurbrune

orange
til orangerøde

GULDRØRHAT
Med bøg

Hatslim med syrlig
smag, hat rosabrun.

KOGLERØRHAT
Med bøg.

Hat med grove,
tottede, grålige skæl.

GALDERØRHAT
Rørmundinger med

tiden rosa, smag bitter
til skarp. Med løv- og

nåletræer.

ELLERØRHAT
Rør nedløbende.

Med el.

KAMMERRØRHAT
Stok med hule kamre

Stærkt blånende:
blånende rørhat

Ikke blånende:
kastanie-rørhat

SODRØRHAT
Med bøg og eg

PEBERRØRHAT
Rørmundinger store
og kantede, smag

noget skarp. Med løv-
og nåletræer.

Ej med bøg

Ej med bøg

sortblånende r.
Alle dele af svampen
omgående blåsorte

ved berøring.
Med løvtræer

lærke r.
Med lærk.

Rørmundinger ret
små, stok med ring.

hulstokket r.
Med lærk.

Rør nedløbende,
rørmundinger store,
ring svag, stok hul.

brunstokket r.
Stok ensartet brun

uden net,
rørmundinger blå
ved berøring. Med
løv- og nåletræer

tenstokket r.
Stok med et fint,

gult net, uden røde
farver. Smag mild.

Med løvtræer

karl-johan
Hathud fedtet,

meget sej, ±brun.
Med løv- og
nåletræer

glatstokket indigo-
rørhat

Stok glat, hat brun,
ofte med rosa

nuancer.
Med løvtræer

slimet r.
Med lærk.

Rør ±nedløbende,
rørmundinger ret

store, stok med svag
ring.

rødsprukken r.
Hat ±brun, med rød
zone under hathu-
den, hat med alde-

ren rødligt sprukket.
Med løvtræer

rod-r.
Stok med et fint gult

net, gul, ofte med
rødt bånd på

midten. Smag bitter.
Med løvtræer.

sommer r.
Hathud tør,

vaskeskindsagtig,
ikke sej, læder-

okkerbrun.
Med bøg og eg.

punktstokket
indigo-rørhat

Stoktop fint prikket,
hat oftst mørkt rød-
brun. Med løv- og

nåletræer

brungul r.
Med fyr.

Rørmundinger små,
stok med kraftig

ring.

broget r.
Med fyr.

Rørmundinger ret
små, stok uden ring.

dugget r.
Hat ±brun, med rød

zone under
hathuden, hat ikke

opsprækkende.
Med løvtræer

skønfodet r. 
Stok med et fint gult
net, øverst gul, mod
basis rød. Smag bit-

ter. Med løv- og
nåletræer.

rødbrun r.
Hathud noget

fedtet, næppe sej,
uregelmæssigt
rynket-knoldet.

Med fyr.

netstokket indigo-r.
Stoktop med net,
hat oftest orange-

brun, evt. med
purpur nuancer.
Med løvtræer

kornet r.
Med fyr.

Rørmundinger små,
stok uden ring.

blodrød r.
Hat rød, hathud ikke

opsprækkende.
Med løvtræer, ofte i

parker

Satans r. ††
Stoktop med net,

hat lyst grålig, med
ubehagelig, sødlig-

vammel lugt.
Med løvtræer

mose r.
Med fyr.

Rørmundinger ret
store, stok med svag

ring.

hvidsprukken r.
Hat brun, uden rødt

under hathuden,
hathud med alderen
med hvidlige spræk-

ker. Med løvtræer

djævle r. ††
Stoktop med net,
hat lyst grålig til

rosa.
Med løvtræer

grovporet r.
Med fyr.

Rørmundinger store,
stok uden ring.

filtet r.
Hat ±brun, dybt

filtet, ikke sprukket,
stok ofte med groft

net. Med løv- og
nåletræer

BESTEMMELSESKORT TIL  VIGTIGE SLÆGTER OG ARTER AF RØRHATTE
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med birk: rød birke-rørhat

med poppel og bævreasp: orange aspe-rørhat

med eg: rustrød ege-rørhat

med fyr: fyrre-rørhat

HAT MED BRUNE, HVIDLIGE TIL LÆDERGULE FARVER

med avnbøg: avnbøg-rørhat

med eg: gul ege-rørhat

med poppel: brun aspe-rørhat

hat først hvidlig: hvid birke-rørhat

hat brun med mørkere pletter, kød grønblåt
efter gennemskæring: flammet birke-r.

hat ensfarvet brun: brun birke-rørhatm
ed

 b
ir

k

RØRMUNDINGER STORE

RØRMUNDINGER SMÅ
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Ej med hule kamre

Rørmundinger små
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