Gerrit Keizer
Aansluitend op het in Natura 2 0 0 4 / 1 verschenen artikel over franjehoeden en donsvoetjes op houtspaanders in Peelo [BETTENBROEK, 2 0 0 4 ] worden in een reeks van drie
korte artikelen de plaatjes- en buikzwammen voorgesteld die in Rotterdam en omgeving op houtsnippers werden aangetroffen. Als eerste komen hier de al door Bettenbroek genoemde geslachten van plaatjeszwammen aan bod, alsmede de Leemhoeden. De volgende aflevering behandelt de overige plaatjeszwammen en het laatste
artikel gaat over de buikzwammen.
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De slanke steel is poederig of vezelig,
roomkleurig tot crèmegelig of geligbruin,
5 tot 12 cm lang, heeft een afstaande of
afhangende ring en een wat verdikte, witviltige basis.
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inmiddels Geaderde leemhoed genoemde
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uitgebreid en is recent ook in de omgeving
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