
fællessvøb lamelsvøb ring lameller økologi andet makro mikro

hvid-gulligsporede (intet nævnt = glatte sp.; ÷ cy.)

østershatte ÷+ nedløbende nedbrydere ± sidestillet stok; på træ sporestøv hvidt til gråviolet
tragthatte nedløbende nedbrydere små til store
navlehatte nedløbende nedbrydere små, skrøbelige
huesvampe smalt tilvoksede til nedløbende nedbrydere mest små, skrøbelige sporer ofte amyloide
vokshatte smalt tilvoksede til nedløbende nedbrydere eller ? med tykke lameller basidier meget slanke
sneglehatte + ÷+ ± nedløbende ektomykorrhiza med fnugget stoktop
ridderhatte ÷+ ÷+ ÷+ ± udrandede ektomykorrhizadannere
gråblade ± udrandede ±ektomykorrhizadannere
munkehatte ± udrandede nedbrydere stok ofte dunet-stribet med spidse cystider
hekseringshatte ± udrandede nedbrydere ofte med parfumeret lugt sporer vortede
fagerhatte ÷(+) ± udrandede nedbrydere
honningsvampe + + ÷+ udrandede til nedløbende nedbrydere store, på eller nær træ
ametysthatte udrandede (nedløbende) ektomykorrhizadannere med tykke, fjerne lameller sporer vortet-piggede
fladhatte smalt til bredt tilvoksede nedbrydere med cystider

bruskhatte smalt til bredt tilvoksede
eller med nav nedbrydere tørketolerante med cystider

grynhatte + (grynet) (+) + smalt tilvoksede nedbrydere grynede sporer evt. amyloide

fluesvampe + (hudagtigt, 
med pose) ÷+ ÷+ frie (til smalt tilvoksede) ektomykorrhizadannere sporer ofte næsten runde 

og evt. amyloide
snekkehatte ÷+ (slimet) + frie nedbrydere med mellugt

parasolhatte m.fl. ÷+ (evt. 
pudret) ÷+ ÷+ frie nedbrydere ofte grynede eller 

småskællede
store arter evt. med sporer 
med spirepore

skørhatte tilvoksede (sjældent nedløbende) ektomykorrhizadannere sprøde i kødet sp. amyloide, ornamenterede
mælkehatte tilvoksede til nedløbende ektomykorrhizadannere sprøde i kødet, med mælk sp. amyloide, ornamenterede

Skema over slægtskarakterer hos vigtige/større grupper af lamelsvampe
Ved slægtsinddeling er farven på et sporekast, 
tilstedeværelsen og udseendet af diverse svøb, 
lameltilhæftningen samt økologien vigtige 
makrokarakterer (tomt felt = ÷).
 Blandt de vigtige mikrokarakterer finder man bl.a. 
typer af cystider samt sporeornamenter (intet nævnt = 
glatte sporer og ingen cystider).
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fællessvøb lamelsvøb ring lameller økologi andet makro mikro
rosasporede (intet nævnt = glatte sp.; ÷ cy.)
skærmhatte frie nedbrydere mest på træ ofte med sære cystider

posesvampe + (hudagtigt, 
med pose) frie nedbrydere med cystider

rødblade tilvoksede, udrandede til nedløbende mykorrhiza & nedbrydere sporer kantede
troldhatte tilvoksede, udrandede til nedløbende nedbrydere (parasitter) sporer vortede
melhatte nedløbende nedbrydere hvidlige, med stærk mellugt sporer længdekantede
sortsporede
champignoner ÷(+) + + frie nedbrydere ofte ret kraftige ofte med små cystider
blækhatte ÷+ + ÷+ frie nedbrydere lameller henfalder med cystider, sp evt.vortede
hjulhatte frie (ultrafrie) nedbrydere lameller krøller sporer med ± sære former
mørkhatte + ÷+ (+) smalt tilvoksede nedbrydere ofte ret spinkle og skøre med cystider, sp evt.vortede
nøgenhatte ÷ smalt til bredt tilvoksede nedbrydere lameller marmorerede med cystider
glanshatte ÷+ smalt tilvoksede nedbrydere lameller marmorerede med cystider
svovlhatte + ÷+ + smalt til bredt tilvoksede nedbrydere evt. gullige med gule cystider
bredblade + (slimet) + + smalt til bredt tilvoksede nedbrydere evt. grønne med gule cystider
slimslør + (slimet) ÷+ (slimet) ÷+ langt nedløbende parasitter? sprøde i kødet med store cystider
brunsporede
skælhatte + ÷+ ÷+ tilvoksede til udrandede nedbrydere mest på træ med ± gule cystider
gulhatte smalt tilvoksede  nedbrydere fedtede, spinkle og skøre med cystider
agerhatte ÷+ ÷+ bredt tilvoksede nedbrydere hat helt uden struktur med cystider

knaphatte + ÷+ smalt tilvoksede ektomykorrhizadannere ofte i med el med cystider; sporer 
vortede

keglehatte smalt tilvoksede nedbrydere stok ofte dunet-stribet med cystider, sp. evt. vortede
dansehatte ÷+ ÷+ ÷+ smalt tilvoksede nedbrydere stok ofte dunet-stribet med cystider
hjelmhatte ÷+ ÷+ ÷+ smalt til bredt tilvoksede nedbrydere, ofte i mos ofte huesvampagtige med cy.; sp. glatte til vortede
fnughatte + ÷+ (+) bredt tilvoksede nedbrydere med cystider

trævlhatte ÷+ ÷+ smalt tilvoksede til udrandede ektomykorrhizadannere ofte med kvalmende (sperma-
tiske) lugte; sporer ± gråbrune

med (krystal-) cystider; sporer 
glatte, vortede til stjerneformede

tåreblade ÷+ ÷+ (+) udrandede ektomykorrhizadannere ofte med ræddike- eller jord-
agtige lugte; sporer ± gråbrune

med cystider; 
sporer vortede

slørhatte + (evt. slimet) + (evt. slimet) (+) udrandede ektomykorrhizadannere sporer rustbrune sporer vortede
netbladhatte langt nedløbende ektomykorrhizadannere sprøde i kødet med cystider


