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Haka- Muin. Lyhenne: NT=silmälläpidettävä
vuori uoma

Lajin elinvoimaisuus Muuta huomioitavaa
haarasarvisieni       Xylaria hypoxylon X X satunnainen laholla pähkinällä ja lehtipuulla
hiirenvalmuska       Tricholoma cingulatum X harvinainen kalkkivaikutteisten paikkojen laji
kartiohuhtasieni    Morchella elata X satunnainen avointen paikkojen, niittyjen laji
kastanjaukonsieni   Lepiota castanea X hyvin harvinainen Pirkanmaalla kuusen seurassa
kellovinokas          Panellus ringens X X harvinainen NT
keltalahorusokas   Pluteus leoninus X satunnainen
kukkamaljakas     Microstoma protractum X harvinainen Pirkanmaalla kalkkivaikutteisten paikkojen laji
kurttusieni               Sparasis crispa X harvinainen vanhan männyn seurassa
laakakorvasieni Discina ancilis X
lehtokorvasieni        Gyromitra gigas X kalkkivaikutteisten paikkojen laji
lehtokärpässieni      Amanita vaginata var. alba X harvinainen lehtopaikkojen laji
lehtopikarimörsky   Helvella macropus X X harvinaisehko lehtopaikkojen laji
lehtorousku   Lactarius bertillonii X lehtopaikkojen laji
liekkirihma   Anthina flammea X harvianinen
luunuijakas    Clavaria daulnoyae X harvinainen
maksarousku    Lactarius badiosanguineus X kosteiden paikkojen laji
mesihelokka Pholiota limonella X harvinaisehko
mustamörsky    Helvella lacunosa X avointen paikkojen, niittyjen laji
neidonvahakas   Camarophyllus virgineus X harvinaisehko avointen paikkojen, niittyjen laji
neulasmaatähti   Geastrum quadrifidum X harvinaisehko
niittyvahakas   Camarophyllus pratensis X avointen paikkojen, niittyjen laji
nokirousku   Lactarius lignyotus X satunnainen vanhojen kuusien seurassa
nororusokas   Entoloma politum X satunnainen kosteiden paikkojen laji
oranssirousku  Lactarius aurantiacus X X hyvin runsas Hakavuoren alueella lehtopaikkojen laji
osterivinokas   Pleurotus ostreatus X harvinaisehko
palttuseitikki   Cortinarius vitiosus X satunnainen
papukaijavahakas   Hygrocybe psittacina X satunnainen avointen paikkojen, niittyjen laji
poimukellomörsky   Ptychoverpa bohemica X satunnainen
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punalakihelokka   Pholiota astragalina X satunnainen
punikkivahakas    Hygrocybe punicea X satunnainen avointen paikkojen, niittyjen laji
pähkinänrousku  Lactarius pyrogalus X harvinainen vain pähkinän seurassa
rengasvalmuska   Tricholoma scalpturatum X harvainainen kalkkivaikutteisten paikkojen laji
rusotäplävahakas   Hygrophorus erubescens X lehtopaikkojen laji
siiliukonsieni   Echinoderma echinacea X harvinainen Pirkanmaalla kalkkivaikutteisten paikkojen laji
silkkivalmuska   Tricholoma columbetta X harvinaisehko kalkkivaikutteisten paikkojen laji
sysimaljakas   Pseudoplectania conchatus X X vanhan metsän laji
talvimalikka   Clitocybe pruinosa X satunnainen
talvimaljakas    Urnula hiemalis X harvinainen NT
teräsrusokas Entoloma nitidum X satunnainen
tulihelokka   Pholiota flammans X satunnainen
tuoksuvinokas   Lentinus suavissimus X harvinainen NT
uuremaatähti   Geastrum pectinatum X harvinaisehko
valeorakas   Sistotrema confluens X satunnainen
valeseitikki   Leucocortinarius bulbiger X satunnainen
violettiseitikki  Cortinarius violaceus X satunnainen

Listassa ei ole mukana tavallisimpia yleisiä ruokasieniä eikä muita metsän peruslajeja.


