
ZOEKKAART
Paddenstoelen

Aan de slag
Paddenstoelen verspreiden zich door middel 
van sporen. Je kunt de sporen van een 
paddenstoel makkelijk bekijken. Zoek een paddenstoel 
en houd maar eens een spiegeltje onder de hoed.

Beleef de natuur
IVN Natuureducatie zet zich 
in voor een groen, gezond en 
duurzaam Nederland. Dit doen 
we door de natuur in de harten 
van mensen te brengen. We 
laten jong en oud actief ervaren 
hoe leuk, leerzaam, gezond én 
belangrijk natuur is. Onze 150 
professionals, 26.000 leden 
en 170 vrijwilligersafdelingen 
organiseren natuuractiviteiten, 
cursussen, projecten en 
campagnes. IVN is ervan 
overtuigd dat kennis van en 
betrokkenheid bij de natuur, 
duurzaam handelen stimuleert. 
IVN: beleef de natuur!

Paddenstoelen
Paddenstoelen horen niet bij het planten- of 
dierenrijk, maar bij de schimmels. Ze groeien 
niet alleen in het bos en veld, maar ook in 
onze huizen, op ons lichaam en in ons eten – 
meestal onzichtbaar. 

Ze leven van stoffen uit dode plantenresten 
zoals bladeren, takjes, naalden en hout. 
Daarom worden paddenstoelen ook wel de
stofzuigers van het bos genoemd. Dit afval 
breken ze af tot stoffen die ze gebruiken voor 
de opbouw van hun eigen ondergrondse 
dradenlichaam, waaraan weer nieuwe 
paddenstoelen
groeien. 

De meeste paddenstoelen zie je in de herfst, 
maar als je goed zoekt vind je ze het hele jaar 
door. Alleen als het lange tijd droog is of hard 
vriest zijn er weinig. In Nederland zijn wel 
4000 verschillende soorten paddenstoelen. 
Niet alle paddenstoelen hebben een steel, een 
hoed en plaatjes. Ze komen in alle vormen en 
maten, zoals bollen of elfenbankjes.

Op deze zoekkaart vind je 8 veel 
voorkomende paddenstoelen. Heb je de 
smaak te pakken en wil je meer bijzondere 
paddenstoelen ontdekken? Bestel dan de 
uitgebreidere zoekkaart Paddenstoelen bij de 
IVN Webwinkel.

/IVNNatuureducatie

@IVNNederland

En wat zie je? Heb je 
een plaatjeszwam, een 
buisjeszwam of een 
stuifzwam (zoals de 

parelstuifzwam) gezien?

Pl
aa

tje
s

Bu
is

je
s

Natuur is gezond 
Ervaar het zelf! Doe in oktober mee 
met de IVN #2uurnatuur Challenge. 

Meld je gratis aan: 
www.2uurnatuur.nl



Aardappelbovist

Vliegenzwam

Platte tonderzwam

Elfenbankje

Geschubde inktzwam

Gewone zwalekop

Oesterzwam

Parelstuifzwam

Als ik rijp ben, barst ik open. Als 
je dan tegen we aantikt, komt 

er als een vulkaanuitbarsting een 
grote sporenstofwolk vrij. Mijn stippen komen pas tevoorschijn als 

mijn hoed gaat groeien en het vliesje 
rondom mijn hoed barst.

Ik lijk op een piepklein bankje 
en ben zacht als fluweel. Voel 

maar eens voorzichtig.

Als er scheurtjes in mijn wand 
komen, dan lek ik inkt. In die inkt 

zitten mijn sporen, die vliegen 
meenemen om te verspreiden.
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