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A hazai föld alatti gombafajok magyar elnevezése. – Magyarországon a föld alatti gom-
bák gazdasági, gasztronómiai jelentősége az elmúlt években gyorsan növekedett. A hipoge-
ikus gombák használatos magyar nevei ugyanakkor sokszor ellentmondásosak, a régióban 
leírt új taxonok esetében gyakran hiányoznak, olykor félreértésekre adnak lehetőséget, sőt, 
sok esetben a magyar gombanevek helyesírási szabályainak sem felelnek meg. A dolgozat a 
föld alatti gombák egységes nómenklatúrája kialakításának igényével közöl változtatási ja-
vaslatokat a nevezéktani problémák és hibák megoldására. 

The Hungarian names of the hypogeous fungi. – In the past few years the economic and 
gastronomic significance of underground fungi has risen greatly in Hungary. However, the 
widespread Hungarian names of hypogeous fungi are often contradictory; the newly recor-
ded species in the region often do not have a Hungarian name; sometimes the names are 
misleading; moreover they are often inconsistent with the Hungarian orthographical regula-
tion of fungal taxon names. Aiming at elaborating a standard nomenclature, this study mak-
ing an attempt at solving the above problems and rectifying the mistakes. 
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BEVEZETÉS 

HOLLÓS (1911) csak három szarvasgombának említi a magyar nevét (nyári szar-
vasgomba, fehér szarvasgomba és vörös szarvasgomba), későbbi (1913, 1933) köz-
leményeiben számos föld alatti gombafajt közöl magyar név nélkül. MOESZ (1942) 
munkájában kevés a föld alatti gomba és ezeknél nem ír magyar nevet. A Magyar 
Gombászati Lapok 1944–1947 köteteiben nem találhatóak föld alatti gombákra vo-
natkozó cikkek. Arra nincs konkrét utalás, hogy BÁNHEGYI és mtsai könyvében 
(1953) ki adta a fajok magyar neveit, ugyanakkor tudjuk, hogy Bánhegyi József írta 
az Ascomycetes-t, Bohus Gábor pedig a Gasteromycetes-t, így feltételezhetően ők 
adták a fejezeteken belül a fajneveket. SZEMERE (1965) a bazídiumos gombák elne-
vezésében követi BÁNHEGYI és mtsai-t (1953), az aszkuszos gombák esetében pe-
dig elfogadja az általa adott neveken a fent említett szerzők által tett változtatáso-
kat. URAI (1983) kevés föld alatti gombafajt ismertet, és azoknál SZEMERE (1965) 
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magyar fajneveit használja. PÁZMÁNY (1998) leginkább SZEMERE (1965) fajneveit 
követi, helyenként BÁNHEGYI és mtsai-t (1953), illetve néhány új nevet is alkal-
maz. KIRÁLY és LUKÁCS (1996) számos új nevet javasol, köztük több esetben latin 
nevek fonetikus átírását alkalmazza. A magyar gombanevek helyes képzésére a 
közelmúltban megjelent más dolgozatok is felhívták a figyelmet (VASAS és mtsai 
1995, JANCSÓ 2003, 2004). 

Az előző munkákban található esetenkénti ellentmondások, a számos újonnan 
előkerült taxon, és nem utolsósorban a föld alatti gombák egységes nómenklatúrája 
kialakításának igénye együtt tették szükségessé, hogy jelen dolgozat keretében össze-
gezzük és változtatási javaslatokat közöljünk a hipogeikus gombák magyar neveire. 

MÓDSZEREK 

A rendszerváltás óta hazánkban is megerősödött a föld alatti gombák iránti érdek-
lődés, gyűjtésük népszerűvé vált, és gasztronómiai felhasználásuk széles körben el-
terjedt. Ugyanakkor a használatos magyar elnevezések számos problémát vetnek fel. 

Általános tendencia a föld alatti gombák magyar elnevezéseinél, hogy a ma 
használatban lévő fajnevek többsége a „szarvasgomba”, illetve az „álpöfeteg” szót 
tartalmazza, az ezek elé kerülő jelzők alapján elkülönítve a fajokat. Tehát pl. a 
távoli rendszertani kategóriákba eső Pachyphloeus citrinus „krómsárga szarvas-
gomba” és a Tuber rufum „rőt szarvasgomba” esetén is a „szarvasgomba” gyűjtő-
névként, nem pedig a nemzetség megjelöléseként szerepel az elnevezésben. Ezt fel-
oldandó, javaslatokat teszünk új nemzetség- és fajnevekre azokban az esetekben, 
ahol az elnevezések nem felelnek meg a magyar gombanevek helyesírási szabályai-
nak (PRISZTER és mtsai 1988). A szabályzat szerint: 

(…) a magyar nemzetségnevek mindig egyszavasak… …a latin nemzetség-
neveknek felelnek meg. (…) A magyar fajnevek kisebb része egyszerű vagy összetett 
főnév, legnagyobb része azonban fajjelzővel ellátott nemzetségnév. Fajneveink a 
latin species neveknek felelnek meg. (…) 

Névjavaslatainkban nem változtattunk azokon a neveken, amelyek használata 
meggyökeresedett, és képzése megfelel a helyesírási szabályzatnak. Ragaszkod-
tunk továbbá a már publikált elnevezések valamelyikéhez, ha azonban ezek nehéz-
kesek, túlzottan hosszúak, könnyen összekeverhetőek más nevekkel, netán tévedé-
sen alapulnak, új nemzetség- és fajneveket alkottunk. Az aszkuszos nemzetségnevek-
ben a „szarvasgomba” utótag mellett a rokon értelmű „trifla” szó használatát is szán-
dékunk meghonosítani, ez a megnevezés KIRÁLY és LUKÁCS (1996) munkájában is 
megjelent egy-két nemzetségnévben. A bazídiumos gombáknál az „álpöfeteg” gyűj-
tőnév helyett a „-pöfeteg” utótagot részesítjük előnyben, így például a „vörösbarna 
kocsonyás-álpöfeteg” helyett a „vörösbarna kocsonyáspöfeteg” nevet támogatjuk. 

A taxonok felsorolásában a Kárpát–Pannon régió föld alatti gombáit feldolgozó 
utolsó monografikus munkák (SZEMERE 1965, 1970) rendszerét követjük. Tájékoz-
tatásul a taxonok német és angol neveit is közöljük. BRATEK és HALÁSZ (2005) nyo-
mán ismertetjük a fajszintű revíziókat és átértékeléseket, a mai elfogadott tudomá-
nyos neveket, ezeket vastagított betűvel jelezzük. Magyar névre javaslatokat álta-
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lában csak a régióban fellelt taxonokra teszünk, az újabban előkerült taxonok szere-
peltetésével (BRATEK és HALÁSZ 2001, BRATEK és mtsai 1999), a többi, SZEMERE 
(1965, 1970) munkáiban szereplő fajt pedig dőlt betűvel, változatlan magyar névvel 
közöljük. PRISZTER és mtsai (1988) többnyire a Szemere László által használt ma-
gyar neveket veszi át, ezért csak az ettől eltérő névhasználatait idézzük. A régió fajai-
nál a tudományos nemzetség- és fajnevek után a nevek etimológiáját is ismertetjük. 

FÖLD ALATTI GOMBATAXONOK EDDIGI ÉS AJÁNLOTT MAGYAR 
NEVEINEK ÁTTEKINTÉSE 

ZYGOMYCOTA 

Endogone Link. – Etimológia: görög: endon = belül; gone = reproduktív szerv-ter-
més. SZEMERE (1965, 1970): föld alatti egysejtű gombák nemzetsége (német név: 
Körchentrüffeln); PRISZTER és mtsai (1988): földalattigomba, földalatti-egysejtű-
gomba. – Javaslat: borsógombák. 

Endogone macrocarpa Tul. (Ma: Glomus macrocarpum Tul.) – Etimológia: 
görög: macròs = nagy; karpòs = termőtest. BÁNHEGYI és mtsai (1953): molyhos 
földalattigomba; SZEMERE (1965, 1970): molyhos föld alatti gomba; PRISZTER és 
mtsai (1988): molyhos földalattigomba; PEGLER és mtsai (1993): large-spored pea 
truffle. – Javaslat: molyhos gomolygomba. 

Endogone microcarpa Tul. (Ma: Glomus microcarpum Tul.) – Etimológia: gö-
rög: micròs – kicsi; karpòs – termőtest. BÁNHEGYI és mtsai (1953): göbös földalatti-
gomba; PEGLER és mtsai (1993): small-spored pea truffle. – Javaslat: apró gomoly-
gomba. 

Endogone pisiformis Link. – Etimológia: latin: pisiformis = borsó alakú. SZEME-
RE (1965): göbös földalatti gomba; PRISZTER és mtsai (1988): göbös földalattigom-
ba; PEGLER és mtsai (1993): hairy pea truffle. – Javaslat: gömbölyű borsógomba. 

Endogone lactiflua Berk. – Etimológia: latin: lacteus = tej; fluo = folyó. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): tejelő földalatti gomba; SZEMERE (1965, 1970): tejelő föld-
alatti gomba; PRISZTER és mtsai (1988): tejelő földalattigomba; PEGLER és mtsai 
(1993): milky pea truffle. – Javaslat: tejelő borsógomba. 

Endogone flammicorona Trappe et Gerd. – Etimológia: latin: flammi = láng; 
corona = korona. PEGLER és mtsai (1993): flame-crowned pea truffle. – Javaslat: 
lángkoronás borsógomba. 

Endogone flavispora Lge. et Lund (Ma: Glomus flavisporum (Lge. et Lund) 
Trappe et Gerd.) – SZEMERE (1965): sárgaspórás páncéltömlős gomba; PRISZTER és 
mtsai (1988): sárgaspórás páncélos-tömlősgomba. – Javaslat: sárgaspórás borsó-
gomba. 

Endogone irregularis Szem. – SZEMERE (1965, 1970): szabálytalan föld alatti 
gomba; PRISZTER és mtsai (1988): szabálytalan földalattigomba. Rev.: TRAPPE 
(1969): „Not Endogonaceae, possibly not a fungus”. 
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Glomus Tul. – Etimológia: latin: glomus = gombolyag. – Javaslat: gomolygombák. 
Glomus fasciculatum (Thaxt.) Gerd. et Trappe – Etimológia: latin: fasciculus = 

kis csoport, nyaláb. – Javaslat: csokros gomolygomba. 
Glomus caledonium (Nicol. et Gerd.) Gerd. et Trappe – Etimológia: a földrajzi 

névből. – Javaslat: kaledóniai gomolygomba. 

ASCOMYCOTA 

Elaphomyces Nees – Etimológia: görög: elaphos = szarvas; mukes = gomba. CSEREY 
(1902): őzgomba; SZEMERE (1965, 1970): álszarvasgombák nemzetsége. – Javaslat: 
álszarvasgombák. 

Elaphomyces maculatus Vittad. – Etimológia: latin: maculatus = foltos. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): foltos álszarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): foltos álszarvas-
gomba. – Javaslat: foltos álszarvasgomba. 

Elaphomyces septatus Vittad. – Etimológia: latin: saeptum = kerítés. – Javaslat: 
osztott álszarvasgomba. 

Elaphomyces leveillei Tul. – Etimológia: J. H. Léveillé mikológus nevéből. SZE-
MERE (1965, 1970): patinás álszarvasgomba. – Javaslat: patinás álszarvasgomba. 

Elaphomyces anthracinus Vittad. – Etimológia: görög: anthrakos = szén. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): köldökös álszarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): köldö-
kös álszarvasgomba; PEGLER és mtsai (1993): smooth-coated elaphomyces. – Javas-
lat: köldökös álszarvasgomba. 

Elaphomyces pyriformis Vittad. – Etimológia: latin: pyrum = körte. – Javaslat: 
körtealakú álszarvasgomba. 

Elaphomyces muricatus Fr. – Etimológia: latin: muricatus = fogazott, tüskés. 
CSEREY (1902): tövises őzgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): változékony ál-
szarvasgomba (sub nom. E. variegatus Vittad.); SZEMERE (1965, 1970): változékony 
álszarvasgomba (német név: Stachelige Hirschtrüffel); PEGLER és mtsai (1993): 
rough-coated elaphomyces; ALBERT és mtsai (1997): változékony álszarvasgomba; 
RIMÓCZI (1995): változékony álszarvasgomba. – Javaslat: változékony álszarvas-
gomba. 

Elaphomyces granulatus Fr. – Etimológia: latin: granulatus = szemcsés; német: 
Kleinwarzige Hirschtrüffel (Hirschbrunst). CSEREY (1902): szemcsés őzgomba; 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): közönséges álszarvasgomba (sub nom. E. cervinus 
(Pers.) Schroet.); SZEMERE (1965, 1970): közönséges álszarvasgomba; PEGLER és 
mtsai (1993): granulated elaphomyces or harts truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): 
fenyő álszarvasgomba. – Javaslat: közönséges álszarvasgomba. 

Elaphomyces asperulus Vittad. – Etimológia: latin: asperulus = kicsit érdes. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): szemölcsös álszarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): 
szemölcsös álszarvasgomba. – Javaslat: szemölcsös álszarvasgomba. 
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Elaphomyces aculeatus Vittad. – Etimológia: latin: aculeatus = tüskés. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): varangyos álszarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): varan-
gyos álszarvasgomba. – Javaslat: varangyos álszarvasgomba. 

Elaphomyces echinatus Vittad. – Etimológia: latin: echinus = tengeri sün. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): tüskés álszarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): tüskés 
álszarvasgomba. – Javaslat: tüskés álszarvasgomba. 

Elaphomyces virgatosporus Holl. – Etimológia: latin: virgatus = csíkos. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): csíkosspórájú álszarvasgomba; SZEMERE (1965): csíkos-
spórájú álszarvasgomba. – Javaslat: csíkosspórájú álszarvasgomba. 

Elaphomyces papillatus Vittad. – Etimológia: latin: papilla = csecsbimbó, 
emlő. SZEMERE (1965, 1970): ráncosodó álszarvasgomba. – Javaslat: ráncosodó 
álszarvasgomba. 

Elaphomyces mutabilis Vittad. – Etimológia: latin: mutabilis = változékony. 
SZEMERE (1965, 1970): bundás álszarvasgomba (német név: Blauende Hirschtrüf-
fel). – Javaslat: bundás álszarvasgomba. 

Elaphomyces decipiens Vittad. – Etimológia: latin: decipiens = összetéveszthető. 
SZEMERE (1965): sárgásbarna álszarvasgomba. – Javaslat: sárgásbarna álszarvas-
gomba. 

Elaphomyces persoonii Vittad. – Etimológia: C. H. Persoon neve után. SZEMERE 
(1965): Persoon álszarvasgombája; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): kékbelű álszarvas-
gomba. – Javaslat: kékbelű álszarvasgomba. 

Elaphomyces cervinus L. (Ma: E. granulatus Fr.) – SZEMERE (1926): szemcsés 
szarvasgomba. 

Elaphomyces atropurpureus Vittad. – SZEMERE (1965): bíborfekete álszarvas-
gomba. 

Elaphomyces citrinus Vittad. – SZEMERE (1965): sárgamolyhos álszarvasgomba; 
PEGLER és mtsai (1993): lemon-yellow elaphomyces. 

Elaphomyces leucosporus Vittad. – SZEMERE (1965): borsónyi álszarvasgomba. 
Elaphomyces cyanosporus Tul. – SZEMERE (1965): kékbélű álszarvasgomba. 
Elaphomyces foetidus Vittad. – SZEMERE (1965): büdös álszarvasgomba. 

Sphaerosoma Klotzsch (Ma: Sphaerozone Zobel) – Etimológia: görög: sphaera = 
szféra; zona = zóna. SZEMERE (1965): avar csészegombák; SZEMERE (1970): avar-
csészegombák nemzetsége. – Javaslat: avarcsészegombák. 

Sphaerosoma ostiolatum Tul. (Ma: Sphaerozone ostiolatum (Tul.) Setch.) – 
Etimológia: latin: ostiolum = nyílás. SZEMERE (1965, 1970): szemölcsös avar-
csészegomba; PEGLER és mtsai (1993): pierced sphaerosoma. – Javaslat: szemöl-
csös avarcsészegomba. 

Sphaerosoma fuscescens Klotzsch – SZEMERE (1965): recés avar-csészegomba. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1), 2007 



38 HALÁSZ K., BENE F., BABOS M. és BRATEK Z. 

Balsamia Vittad. – Etimológia: G. Balsamo milánói tanár tiszteletére. Pallas Lexi-
kon (1893–1897): nagy kutyaorr-gomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): büdös-szarvas-
gombák; SZEMERE (1965): büdös szarvasgombák (német név: Balsamtrüffeln); 
SZEMERE (1970): büdös szarvasgomba nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): 
balzámia. – Javaslat: balzámiák. 

Balsamia polysperma Vittad. – Etimológia: görög: poly = sok; sperma = mag. 
SZEMERE (1965): syn.: B. vulgaris; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): sokmagvú balzá-
mia. – Javaslat: sokmagvú balzámia. 

Balsamia vulgaris Vittad. – Etimológia: latin: vulgaris = közönséges. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): büdös-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): büdös szarvas-
gomba (német név: Gemeine Balsamtrüffel); KIRÁLY és LUKÁCS (1996): közönsé-
ges balzámia. – Javaslat: közönséges balzámia. 

Balsamia platyspora Bk. – Etimológia: görög: platys = széles. BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): szemölcsös büdös-szarvasgomba; PEGLER és mtsai (1993): broad-
spored balsamia. – Javaslat: szemölcsös balzámia. 

Balsamia fragiformis Tul. – Etimológia: latin: fragum = földieper. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): göbös büdös-szarvasgomba. – Javaslat: göbös balzámia. 

Hydnocystis Tul. – Etimológia: görög: hydnon = szarvasgomba; kystis = hólyag. 
SZEMERE (1965): hólyagos szarvasgombák; SZEMERE (1970): hólyagos szarvas-
gombák nemzetsége. – Javaslat: hólyagtriflák. 

Hydnocystis clausa Tul. – Etimológia: latin: clausus = zárt. SZEMERE (1965): 
sub nom. H. arenaria, hólyagos szarvasgomba; SZEMERE (1970): hólyagos szarvas-
gomba. – Javaslat: homoki hólyagtrifla. 

Hydnocystis beccarii Matt. – SZEMERE (1965): vesespórás szarvasgomba. 
Hydnocystis piligera Tul. – SZEMERE (1965): törpe-szarvasgomba; PRISZTER és 

mtsai (1988): törpe szarvasgomba. 

Genea Vittad. – Etimológia: G. Gené olasz entomológus tiszteletére. Pallas Lexi-
kon (1893–1897): kis kutyaorr-gombák; BÁNHEGYI és mtsai (1953): lukas-szarvas-
gombák; SZEMERE (1965): lukas szarvasgombák (német név: Bechertrüffeln); SZE-
MERE (1970): lukas szarvasgombák nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): lyukas-
szarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): likastrifla. – Javaslat: likastriflák. 

Genea verrucosa Vittad. – Etimológia: latin: verrucosus = szemölcsös. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): hoporjas szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): zegzugos 
szarvasgomba (német név: Höckerige Bechertrüffel); PEGLER és mtsai (1993): 
warted genea. – Javaslat: zegzugos likastrifla. 

Genea klotzschii Berk. et Br. (Ma: Genea fragrans (Wallroth) Paoletti) – Eti-
mológia: latin: fragrans = jószagú. SZEMERE (1965, 1970): ráncos szarvasgomba; 
PEGLER és mtsai (1993): Klotzsch’s genea, sub nom. G. fragrans. – Javaslat: 
ráncos likastrifla. 
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Genea sphaerica Tul. – Etimológia: latin: sphaericus = gömb alakú. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): gömbölyű szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): gömbölyű 
szarvasgomba. – Javaslat: gömbölyű likastrifla. 

Genea lespiaultii Corda – Etimológia: a francia M. Lespiault mikológus neve 
után. BÁNHEGYI és mtsai (1953): szemölcsös szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): 
szemölcsös szarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): bundás likastrifla. – Javas-
lat: illatos likastrifla. 

Genea hispidula Berk. et Br. – Etimológia: latin: hispidus = szőrös. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): szőrös szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): szőrös szarvasgom-
ba (német név: Behaarte Bechertrüffel); PEGLER és mtsai (1993): hairy genea. – Ja-
vaslat: szőrös likastrifla. 

Genea vagans Matt. – SZEMERE (1965): orosz szarvasgomba. 
Genea neuwirthi Vel. – SZEMERE (1965): Neuwirth szarvasgombája. 
Genea pulchra Corda – SZEMERE (1965): csinos szarvasgomba. 

Genabea Tul. – Etimológia: Orléans város régi latin neve: Genabum után. SZEME-
RE (1965): kormos szarvasgombák (német név: Höckertrüffeln). – Javaslat: kormos-
triflák. 

Genabea fragilis Tul. – SZEMERE (1965): kormos szarvasgomba (német név: 
Schwarze Höckertrüffel). 

Genabea sphaerospora Matt. – SZEMERE (1965): apró kormos szarvasgomba; 
PRISZTER és mtsai (1988): gömbölyűspórás szarvasgomba. 

Myrmecocystis Harkn. (lásd Genabea Tul.) – SZEMERE (1965): szeder-szarvas-
gombák (német név: Beerentrüffeln). 

Myrmecocystis cerebriformis Harkn. – SZEMERE (1965): szeder-szarvasgomba 
(német név: Gelbliche Beerentrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): szeder-szarvas-
gomba (feltehetően tévedés, hogy a szeder a gazdanövény, a szabályzat szerint 
külön kellene írni). 

Myrmecocystis vallisumbrosae (Buch.) Ed. Fischer – SZEMERE (1965): málna-
szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): málna-szarvasgomba (feltehetően téve-
dés, hogy a málna a gazdanövény, a szabályzat szerint külön kellene írni). 

Choiromyces Vittad. – Etimológia: görög: khoiros = fiatal disznó; mukes = gomba. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): fehér-szarvasgombák; SZEMERE (1965): fehér szarvas-
gombák nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): fehértrifla. – Javaslat: fehér-
szarvasgomba. 

Choiromyces meandriformis Vittad. – Etimológia: görög: meandros = kanyaru-
lat, görbeség; forma = alak. LORINSER (1877): fehér szarvasgomba; Pallas Lexikon 
(1893–1897): disznógomba; ISTVÁNFFI (1899): fehér szarvasgomba; CSEREY (1902): 
fehér szarvasgomba; BERNÁTSKY (1921): fehér szarvasgomba; SZEMERE (1926): 
fehér szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): fehér-szarvasgomba; SZEMERE 
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(1965, 1970): fehér szarvasgomba, sub nom. Choiromyces venosus Fr. (német név: 
Deutsche Trüffel); PEGLER és mtsai (1993): white truffle or veined choiromyces; 
KIRÁLY és LUKÁCS (1996): óriás fehértrifla; ALBERT és mtsai (1997): fehér szarvas-
gomba; RIMÓCZI (2005a): eres fehér-szarvasgomba, sub nom. Choiromyces veno-
sus (Fr.) Th. Fries. – Javaslat: fehér szarvasgomba. 

Choiromyces magnusii (Matt.) Paoletti – SZEMERE (1965, 1970): szardíniai 
szarvasgomba (német név: Sardinische Trüffel). 

Hydnotrya Berk. et Br. – Etimológia: görög: hydnon = trifla; tryma = lyuk. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): gödrös-szarvasgombák; SZEMERE (1965): gödrös szarvas-
gombák (német név: Morcheltrüffeln); SZEMERE (1970): gödrös szarvasgombák 
nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): hidna. – Javaslat: gödröstriflák. 

Hydnotrya tulasnei Berk. et Br. – Etimológia: a francia mikológus Tulasne test-
vérek tiszteletére). BÁNHEGYI és mtsai (1953): gödrös-szarvasgomba; SZEMERE 
(1965): gödrös szarvasgomba (német név: Fleischbraune Morcheltrüffel); PRISZTER 
és mtsai (1988): gödrös szarvasgomba, vörösbarna szarvasgomba, rózsás szarvas-
gomba; PEGLER és mtsai (1993): Tulasne’s Hydnotria; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): 
gödrös hidna. – Javaslat: vörös gödröstrifla. 

Hydnotrya cerebriformis Harkn. – Etimológia: latin: cerebrum = agy; forma = 
alak. Vö. PÁZMÁNY (1998). – Javaslat: tekervényes gödröstrifla. 

Hydnotrya carnea (Corda) Zobel (lásd H. tulasnei Berk. et Br.) – BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): rózsás gödrös-szarvasgomba. 

Gyrocratera Henn. – SZEMERE (1965): dió-szarvasgombák. 
Gyrocratera ploettneriana Henn. (Ma: Hydnotrya michaelis Berk. et Br.). – 

SZEMERE (1965): dió-szarvasgomba (német név: Nusstrüffel); PRISZTER és mtsai 
(1988): dió-szarvasgomba (feltehetően tévedés, hogy a dió a gazdanövény, a 
szabályzat szerint külön kellene írni). – Javaslat: lebenyes gödröstrifla. 

Geoporella Soehn. – SZEMERE (1965): labirintusos szarvasgombák (német név: 
Labyrinthtrüffeln); PRISZTER és mtsai (1988): redősszarvasgomba. 

Geoporella michaelis (Fisch.) Soehn. (Ma: Hydnotrya michaelis Berk. et Br.) – 
SZEMERE (1965, 1970): lebenyes szarvasgomba. 

Geoporella suevica Soehn. (lásd Hydnotrya cerebriformis Harkn.) – SZEMERE 
(1965, 1970): labirintusos szarvasgomba (német név: Stachelsporige Labyrinth-
trüffel). 

Geopora Harkn. – Etimológia: görög: gê = föld; poros = pórus. BÁNHEGYI és mtsai 
(1953): redős-szarvasgombák; SZEMERE (1965): redős szarvasgombák (német név: 
Löchertrüffeln); KIRÁLY és LUKÁCS (1996): agykorallgomba. – Javaslat: földicsé-
szegombák. 

Geopora michaelis Fisch. (Ma: Hydnotrya michaelis Berk. et Br.) – BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): redős-szarvasgomba. 
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Geopora schackii Hennings (Ma: G. cooperi Harkness) – Etimológia: J. G. 
Cooper a faj első gyűjtője. SZEMERE (1965): Schack szarvasgombája; KIRÁLY és 
LUKÁCS (1996): rozsdás agykorallgomba. – Javaslat: rozsdás földicsészegomba. 

Geopora arenosa (Fuckel) Ahmad – Etimológia: latin: arena = homok. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): parti-csészegomba. – Javaslat: homoki földicsészegomba. 

Geopora arenicola (Lév.) Kers. – Etimológia: latin: arena = homok; colo = la-
kik. PRISZTER és mtsai (1988): particsészegomba. – Javaslat: parti földicsésze-
gomba. 

Geopora tenuis (Fuckel) T. Schumach. – Etimológia: latin: tenuis = kicsiny. 
BRATEK és ZÖLD-BALOGH (2002): magyar név nélkül. – Javaslat: fövenyes földi-
csészegomba. 

Geopora sumneriana (Cooke) Torre – Etimológia: Sumner neve után. Nem 
publikált adat, in herb. Bratek. – Javaslat: cédrus-földicsészegomba. 

Sepultaria Mass. (Ma: Geopora) 

Sarcosphaera Auersw. – Etimológia: görög: sarca = hús, test; sphaera = gömb. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): tulipángombák. – Javaslat: tulipángombák. 

Sarcosphaera coronaria (Jacqu.) Schroet. – Etimológia: latin: corona = korona. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): lila tulipángomba; PRISZTER és mtsai (1988): tulipán-
csészegomba, lila tulipángomba; ALBERT és mtsai (1995): sub nom S. eximia, 
tulipán csészegomba; KALMÁR és mtsai (1995): sub nom S. eximia, lila tulipán-
gomba, (tulipán csészegomba). – Javaslat: lila tulipángomba. 

Sarcosphaera ammophila (Dur. et Lév.) Moesz (Ma: Peziza ammophila Durieu 
et Mont.) – Etimológia: görög: ammophila = homokkedvelő. BÁNHEGYI és mtsai 
(1953): homoki tulipángomba; PRISZTER és mtsai (1988): homoki csészegomba. – 
Javaslat: homoki csészegomba. 

Stephensia Tul. – Etimológia: H. O. Stephens angol mikológus tiszteletére. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): parti-szarvasgombák; SZEMERE (1965): parti szarvasgom-
bák (német név: Seidentrüffeln); SZEMERE (1970): parti szarvasgombák nemzetsé-
ge. – Javaslat: nemezestriflák. 

Stephensia bombycina (Vittad.) Tul. – Etimológia: latin: bombycinus = selyem-
ből való. BÁNHEGYI és mtsai (1953): parti-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): 
parti szarvasgomba (német név: Gelbe Seidentrüffel); PEGLER és mtsai (1993): 
strong-scented stephensia. – Javaslat: bűzlő nemezestrifla. 

Terfeziaceae – BÁNHEGYI és mtsai (1953): pusztai-szarvasgomba-félék; SZEMERE 
(1970): pusztai szarvasgomba-félék családja. 

Terfezia Tul. – Etimológia: terfez = a gomba neve Afrikában. Pallas Lexikon 
(1893–1897): oroszlángomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): pusztai-szarvasgombák; 
SZEMERE (1965): pusztai szarvasgombák (német név: Wüstentrüffeln); SZEMERE 
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(1970): pusztai szarvasgombák nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): szarvas-
gomba p. p. – Javaslat: homokitriflák. 

Terfezia leptoderma Tul. – Etimológia: görög: leptos = vékony; derma = bőr. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): pusztai-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): pusztai 
szarvasgomba. – Javaslat: pikkelyes homokitrifla. 

Terfezia leonis Tul. (Ma: T. arenaria (Moris) Trappe) – SZEMERE (1965): arab 
szarvasgomba (német név: Elegante Wüstentrüffel). – Javaslat: berber homoki-
trifla. 

Terfezia aphroditis Chat. – SZEMERE (1965): ciprusi szarvasgomba. 
Terfezia gennadii Chat. (Ma: Tuber gennadii (Chat.) Pat.). – SZEMERE (1965): 

peloponészoszi szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): peloponnészoszi szarvas-
gomba. 

Terfezia berberiodora Lesp. – SZEMERE (1965): borbolya-szarvasgomba; PRISZ-
TER és mtsai (1988): borbolya-szarvasgomba (feltehetően tévedés, hogy a borbolya 
a gazdanövény, a szabályzat szerint külön kellene írni). 

Terfezia castanea Quél. – SZEMERE (1965): gesztenyeszínű szarvasgomba. 
Terfezia sinuosa (Lázaro Ibiza) Mal. – SZEMERE (1965): változatos szarvasgomba. 
Terfezia fanfani Matt. – SZEMERE (1965): sima szarvasgomba. 
Terfezia lutescens (Lázaro Ibiza) Mal. – SZEMERE (1965): sárguló szarvasgomba. 
Terfezia pallida (Lázaro Ibiza) Mal. – SZEMERE (1965): spanyol szarvasgomba. 
Terfezia olbiensis Tul. – SZEMERE (1965): talpas szarvasgomba. 

Delastria Tul. – Etimológia: a francia Ch. J. L. Delastre botanikus nevéből. SZEME-
RE (1965): rózsásbélű szarvasgombák (német név: Rosatrüffeln). – Javaslat: rózsás-
triflák. 

Delastria rosea Tul. – SZEMERE (1965): rózsásbélű szarvasgomba (német név: 
Rosatrüffel). 

Mattirolomyces Fisch. – Etimológia: O. Mattirolo olasz mikológus neve után. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): Mattirolo-szarvasgombák; SZEMERE (1965): Mattirolo 
szarvasgombák (német név: Piemonttrüffeln); SZEMERE (1970): Mattirolo szarvas-
gombák nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): Mattirolo-szarvasgomba, homoki 
szarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): fehér homokitrifla. – Javaslat: homoki 
szarvasgomba. 

Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Fisch. – Etimológia: a Terfezia nemzetség 
neve után. BÁNHEGYI és mtsai (1953): Mattirolo szarvasgomba; SZEMERE (1965, 
1970): Mattirolo szarvasgomba (német név: Rotfleischige Piemonttrüffel); KALMÁR 
és BABOS (1990): sub nom Terfezia terfezioides, homoki szarvasgomba; RIMÓCZI 
(1992): homoki szarvasgomba; ALBERT és mtsai (1995): sub nom Terfezia terfezio-
ides, homoki szarvasgomba; KALMÁR és mtsai (1995): sub nom Terfezia terfezioi-
des, homoki szarvasgomba. 
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Hydnobolites Tul. – Etimológia: görög: hydnon = trifla; latin: bolites = tinóruk. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): agyvelő-szarvasgombák; SZEMERE (1965): agyvelő-
szarvasgombák (német név: Gehirntrüffeln); SZEMERE (1970): agyvelő-szarvasgom-
bák nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): dudorgomba. – Javaslat: agytriflák. 

Hydnobolites cerebriformis Tul. – Etimológia: latin: cerebrum = agy; forma = 
alak. BÁNHEGYI és mtsai (1953): agyvelő-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): 
agyvelő szarvasgomba (német név: Gläserne Gehirntrüffel); PEGLER és mtsai 
(1993): brain-like hydnobolites; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): agyvelő dudorgomba; 
RIMÓCZI (2005a): ráncos agyvelő-szarvasgomba. – Javaslat: dudoros agytrifla. 

Pachyphloeus Tul. – Etimológia: görög: pachys = vastag; phloeos = kéreg. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): kérges-szarvasgombák; SZEMERE (1965): kérges szarvas-
gombák (német név: Kratertrüffeln); SZEMERE (1970): kérges szarvasgombák nem-
zetsége; PRISZTER és mtsai (1988): kérgesszarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS 
(1996): kérgestrifla. – Javaslat: kérgestriflák. 

Pachyphloeus melanoxanthus Tul. – Etimológia: görög: melas = fekete; xanthos 
= sárga. BÁNHEGYI és mtsai (1953): feketedő szarvasgomba; SZEMERE (1965, 
1970): feketedő szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): feketedő kérgesszarvas-
gomba; PEGLER és mtsai (1993): black pachyphloeus. – Javaslat: fekete kérges-
trifla. 

Pachyphloeus conglomeratus Berk. et Br. – Etimológia: latin: conglomeratus = 
csoportosult. BÁNHEGYI és mtsai (1953): sárga szarvasgomba; SZEMERE (1965, 
1970): sárga szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): sárga kérgesszarvasgomba; 
PEGLER és mtsai (1993): conglomerate pachyphloeus. – Javaslat: sima kérgestrifla. 

Pachyphloeus citrinus Berk. et Br. – Etimológia: latin: citrinus = citromsárga. 
SZEMERE (1965, 1970): krómsárga szarvasgomba (német név: Chromgelbe Krater-
trüffel); PRISZTER és mtsai (1988): krómsárga kérgesszarvasgomba; PEGLER és 
mtsai (1993): lemon pachyphloeus. – Javaslat: krómsárga kérgestrifla. 

Picoa Vittad. – Etimológia: Victorius Pico tiszteletére. BÁNHEGYI és mtsai (1953): 
sötét-szarvasgombák; SZEMERE (1965): sötét szarvasgombák (német név: Picoa-
Trüffeln); SZEMERE (1970): sötét szarvasgombák nemzetsége. – Javaslat: sötéttriflák. 

Picoa carthusiana Tul. – Etimológia: földrajzi név alapján. BÁNHEGYI és mtsai 
(1953): karthauzi szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): karthauzi szarvasgomba 
(német név: Schwarzweiβe Chartreuse-Trüffel); PRISZTER és mtsai (1988): sötét 
szarvasgomba, karthauzi szarvasgomba. – Javaslat: oregoni sötéttrifla. 

Picoa juniperis Vittad. – SZEMERE (1965): boróka-szarvasgomba (német név: 
Schwarzweiβe Picoa-Trüffel). 

Tirmania Chat. – Etimológia: Algéria kormányzója, M. Tirman neve után. SZEMERE 
(1965): afrikai szarvasgombák (német név: Riesentrüffeln). – Javaslat: gumótriflák. 

Tirmania africana Chat. (Ma: Tirmania nivea (Desf.) Trappe) – SZEMERE (1965): 
afrikai szarvasgomba (német név: Weiβe Riesentrüffel). – Javaslat: óriás gumótrifla. 
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Tuberaceae – CSEREY (1902): szarvasgombák. 

Tuber Micheli ex Wiggers – Etimológia: latin: tuber = gumó, daganat. Pallas Lexi-
kon (1893–1897): gímgomba (trifola, trufola, szarvasgomba); ISTVÁNFFI (1899): 
Tuber-félék, szarvasgombák; CSEREY (1902): szarvasgombák nemzetsége; BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): valódi szarvasgombák; SZEMERE (1965): valódi szarvasgom-
bák (német név: Echte Trüffeln); SZEMERE (1970): valódi szarvasgombák nemzet-
sége; PEGLER és mtsai (1993): true truffles. – Javaslat: szarvasgombák, valódi 
szarvasgombák. 

Tuber aestivum Vittad. (= T. cibarium Sowerby) – Etimológia: latin: aestivus = 
nyári. Pallas Lexikon (1893–1897): nyári gímgomba; ISTVÁNFFI (1899): nyári tri-
fola, földi kenyér; BERNÁTSKY (1921): fekete szarvasgomba (Trifli, Trüffel, Tuber), 
lásd még T. melanosporum; SZEMERE (1926): nyári szarvasgomba; BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): nyári szarvasgomba; SZEMERE (1965): nyári szarvasgomba (német 
név: Sommertrüffel); KALMÁR és BABOS (1990): nyári szarvasgomba; RIMÓCZI 
(1992): nyári szarvasgomba; PEGLER és mtsai (1993): summer truffle or common 
truffle; ALBERT és mtsai (1995): nyári szarvasgomba; KALMÁR és mtsai (1995): 
nyári szarvasgomba; CHEVALIER és mtsai (2005): európai fekete szarvasgomba, 
burgundi szarvasgomba, nyári szarvasgomba. – Javaslat: nyári szarvasgomba. 

Tuber melanosporum Vittad. (= T. cibarium Corda) – Etimológia: görög: mélas 
= fekete. LORINSER (1877): éti szarvasgomba; Pallas Lexikon (1893–1897): fekete 
gímgomba; ISTVÁNFFI (1899): fekete szarvasgomba, trifla, trifola; CSEREY (1902): 
fekete szarvasgomba; BERNÁTSKY (1921): fekete szarvasgomba (Trifli, Trüffel, 
Tuber), lásd még T. aestivum; BÁNHEGYI és mtsai (1953): francia szarvasgomba; 
SZEMERE (1965): francia szarvasgomba (német név: Perigordtrüffel); KALMÁR és 
mtsai (1995): francia szarvasgomba; RIMÓCZI (2000): francia szarvasgomba. – Ja-
vaslat: francia vagy périgordi szarvasgomba. 

Tuber mesentericum (Vittad.) Fisch. – Etimológia: görög: mesenterion = bélfo-
dor. Pallas Lexikon (1893–1897): fodrosbélű gímgomba; CSEREY (1902): zsigeres 
szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): petróleumszagú szarvasgomba; KI-
RÁLY és LUKÁCS (1996): fodrosbélű szarvasgomba; RIMÓCZI (2004): petróleum-
szagú szarvasgomba. – Javaslat: fodrosbélű szarvasgomba. 

Tuber macrosporum Vittad. – Etimológia: görög: makros = nagy; spora = spóra. 
SZEMERE (1926): aprópikkelyes szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): nagy-
spórás szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): nagyspórás szarvasgomba (német 
név: Rheinische Trüffel); PEGLER és mtsai (1993): large-spored truffle; RIMÓCZI 
(2004): nagyspórás szarvasgomba. – Javaslat: nagyspórás szarvasgomba. 

Tuber brumale Vittad. – Etimológia: latin: brumalis = téli. LORINSER (1877): 
éti szarvasgomba (lásd még T. melanosporum); Pallas Lexikon (1893–1897): vörös 
gímgomba; ISTVÁNFFI (1899): magyar név nélkül írja, de az ábránál azt írja = Igazi 
szarvasgomba, trifola; CSEREY (1902): igazi szarvasgomba (téli szarvasgomba); 
SZEMERE (1926): francia szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): téli szarvas-
gomba; SZEMERE (1965, 1970): téli szarvasgomba (német név: Wintertrüffel); 
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PEGLER és mtsai (1993): winter truffle; KALMÁR és mtsai (1995): téli szarvasgom-
ba; ALBERT és mtsai (1997): téli szarvasgomba. – Javaslat: téli szarvasgomba. 

Tuber borchii Vittad. – Etimológia: de Borch neve után, aki megtalálta a fajt. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): késői szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): késői 
szarvasgomba (német név: Weiβliche Trüffel). – Javaslat: késői szarvasgomba. 

Tuber dryophilum Tul. – Etimológia: görög: dryos = fa; philos = kedvelő. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): savanyú szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): savanyú 
szarvasgomba (német név: Schlesische Trüffel); PEGLER és mtsai (1993): wood 
truffle. – Javaslat: bozót szarvasgomba. 

Tuber maculatum Vittad. – Etimológia: latin: maculatus = foltos. BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): keserű szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): keserű szarvasgomba. 
– Javaslat: foltos szarvasgomba. 

Tuber puberulum Berk. et Br. – Etimológia: latin: puberulus = bolyhos. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): apró szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): apró szarvas-
gomba (német név: Flaumhaarige Zwergtrüffel); PEGLER és mtsai (1993): downy 
truffle; RIMÓCZI (2000): apró szarvasgomba. – Javaslat: bolyhos szarvasgomba. 

Tuber rapaeodorum Tul. – Etimológia: latin: rapa = répa-gyökérgumó; odorus = 
illatos. BÁNHEGYI és mtsai (1953): mustárszagú szarvasgomba; SZEMERE (1965, 
1970): mustárszagú szarvasgomba. – Javaslat: mustárszagú szarvasgomba. 

Tuber excavatum Vittad. – Etimológia: latin: excavatus = üreges. SZEMERE 
(1926): üreges szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): üreges szarvasgomba; 
SZEMERE (1965, 1970): üreges szarvasgomba (német név: Olivbraune Harttrüffel); 
PEGLER és mtsai (1993): hollowed truffle; ALBERT és mtsai (1997): üreges szarvas-
gomba; RIMÓCZI (2000): üreges szarvasgomba. – Javaslat: üreges szarvasgomba. 

Tuber fulgens (Quél.) Fisch. – Etimológia: latin: fulgens = fénylő, ragyogó. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): üreges vörös-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): 
üreges vörös szarvasgomba (német név: Orangenrote Harttrüffel); PRISZTER és 
mtsai (1988): vörös szarvasgomba. – Javaslat: narancsvörös szarvasgomba. 

Tuber ferrugineum Vittad. – Etimológia: latin: ferrugineus = vörösbarna. SZE-
MERE (1965, 1970): rozsdás szarvasgomba. – Javaslat: rozsdaszínű szarvasgomba. 

Tuber lucidum Bonn. – Etimológia: latin: lucidus = fényes. SZEMERE (1965): 
lakkos szarvasgomba. – Javaslat: csillogó szarvasgomba. 

Tuber malacodermum Fisch. – Etimológia: latin: malacus = lágy, puha. SZE-
MERE (1965, 1970): puha szarvasgomba. – Javaslat: puha szarvasgomba. 

Tuber nitidum Vittad. – Etimológia: latin: nitidus = fénylő, csillogó. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): fényes rőt-szarvasgomba; SZEMERE (1965, 1970): fényes szarvas-
gomba (német név: Glanzende Trüffel). – Javaslat: fényes szarvasgomba. 

Tuber requieni Tul. – Etimológia: E. Requien francia botanikus neve után. SZE-
MERE (1965, 1970): Requieni szarvasgombája; PRISZTER és mtsai (1988): Requien-
szarvasgomba. – Javaslat: Requien-szarvasgomba. 
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Tuber rufum Pico – Etimológia: latin: rufus = vöröses. Pallas Lexikon (1893–
1897): rongyos gímgomba; SZEMERE (1926): rőt szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai 
(1953): rőt-szarvasgomba; SZEMERE (1965): rőt szarvasgomba (német név: Rot-
braune Trüffel); PEGLER és mtsai (1993): red truffle. – Javaslat: rőt szarvasgomba. 

Tuber foetidum Vittad. – Etimológia: latin: foetidus = büdös. SZEMERE (1965): 
rossz szagú szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): rossz-szagú szarvasgomba; 
PEGLER és mtsai (1993): stinking truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): szagos 
szarvasgomba. – Javaslat: büdös szarvasgomba. 

Tuber regianum Mont. et Lazz. – Etimológia: Reggio Emilia város neve után. – 
Javaslat: hegyi szarvasgomba. 

Tuber magnatum Pico – Etimológia: latin: magnatus = előkelő. Pallas Lexikon 
(1893–1897): hagymaszagú főúri gímgomba; ISTVÁNFFI (1899): piros husu trifola; 
CSEREY (1902): mágnás szarvasgomba (trifola); SZEMERE (1965): piroshúsú 
szarvasgomba (német név: Italienische Trüffel). – Javaslat: isztriai szarvasgomba. 

Tuber scruposum Hesse – Etimológia: latin: scruposus = ragyás, ripacsos. SZE-
MERE (1965): kénsárga szarvasgomba (német név: Zitronengelbe Trüffel). – Javas-
lat: kénsárga szarvasgomba. 

Tuber asa (Lesp.) Tul. – SZEMERE (1965): undorító szarvasgomba. 
Tuber exiguum Hesse – SZEMERE (1965): német szarvasgomba. 
Tuber panniferum Tul. – Pallas Lexikon (1893–1897): rongyos gímgomba (lásd 

T. rufum); SZEMERE (1965): taplós szarvasgomba. 
Tuber hiemalbum Chat. – SZEMERE (1965): tavaszi szarvasgomba. 
Tuber montanum Orat. – SZEMERE (1965): hegyi szarvasgomba. 
Tuber piperatum Bonn. – SZEMERE (1965): csípős szarvasgomba. 
Tuber quéletianum Ferry de la Bell. – SZEMERE (1965): Quélet szarvasgombája. 
Tuber microsporum Vittad. – SZEMERE (1965): apróspórás szarvasgomba. 
Tuber de baryanum Hesse – SZEMERE (1965): lágy szarvasgomba. 
Tuber moravicum Vel. – SZEMERE (1965): morva szarvasgomba. 
Tuber affine Corda – SZEMERE (1965): gyéreres szarvasgomba; PRISZTER és 

mtsai (1988): gyérerű szarvasgomba. 
Tuber nuciforme Corda – SZEMERE (1965): mogyoró-szarvasgomba; PRISZTER 

és mtsai (1988): mogyoró-szarvasgomba (feltehetően tévedés, hogy a mogyoró a 
gazdanövény, a szabályzat szerint külön kellene írni). 

Fischerula Matt. – Etimológia: Ed. Fischer mikológus neve után. SZEMERE (1965): 
érdesspórájú szarvasgombák (német név: Warzensporige Trüffeln). – Javaslat: 
érdesspórástriflák. 

Fischerula macrospora Matt. – Etimológia: görög: makros = nagy; spora = 
spóra. SZEMERE (1965): érdesspórájú szarvasgomba (német név: Warzensporige 
Trüffel). 
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Paradoxa Matt. – Etimológia: görög: para = ellen; doxa = vélemény. SZEMERE 
(1965): gyérspórás szarvasgombák (német név: Einsporige Trüffel). – Javaslat: 
egyspórástriflák. 

Paradoxa monospora Matt. – Etimológia: görög: monos = egy. SZEMERE (1965): 
egyspórás szarvasgomba (német név: Einsporige Trüffel). 

Lespiaultinia Zobel – SZEMERE (1965): olajspórás szarvasgombák (német név: Öl-
sporige Trüffel). 

Lespiaultinia oligosperma (Tul.) Gilkey (Ma: Tuber oligospermum (Tul.) Trap-
pe) – SZEMERE (1965): olajspórás szarvasgomba (német név: Ölsporige Trüffel). – 
Javaslat: karfiolalakú szarvasgomba. 

BASIDIOMYCOTA 

Hydnangium Wallr. – Etimológia: görög: hydnon = trifla; angeion = edény. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): vöröses-álpöfetegek; SZEMERE (1965): vöröses álpöfetegek 
(német név: Heidetrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): álpöfeteg p. p. – Javaslat: 
pénzecskepöfetegek. 

Hydnangium carneum Wallr. – Etimológia: latin: carneus = hússzínű. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): hússzínű álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): hússzínű álpöfe-
teg (német név: Fleischrote Heidetrüffel). – Javaslat: húsrózsás pénzecskepöfeteg. 

Hydnangium luteum (Hesse) Zeller et Dodge (Ma: Octavianina lutea (Hesse) 
Singer et Smith) – SZEMERE (1965, 1970): vörösödő álpöfeteg (német név: Gelbe 
Heidetrüffel). 

Hydnangium tuberculatum (Hesse) Zeller et Dodge (Ma: Octavianina astero-
sperma (Vittad.) Kuntze) – SZEMERE (1965, 1970): gödrös álpöfeteg (német név: 
Grubige Heidetrüffel). 

Hydnangium lanigerum (Hesse) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): bundás ál-
pöfeteg (német név: Wollige Heidetrüffel). 

Hydnangium hessei (Kuntze) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): sötétedő álpö-
feteg (német név: Rötende Heidetrüffe). 

Hydnangium neuhoffi Soehn. – SZEMERE (1965): dudoros álpöfeteg (német név: 
Neuhoffs Heidetrüffel). 

Hydnangium krjukowense (Buch.) Svrček – SZEMERE (1965): hornyolt álpöfeteg 
(német név: Russische Heidetrüffel). 

Hydnangium mistiforme (Matt.) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): szicíliai ál-
pöfeteg (német név: Sizilianische Heidetrüffel). 

Hydnangium laeve (Hesse) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): kopasz álpöfeteg 
(német név: Kahle Heidetrüffel). 

Hydnangium soehneri Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): rózsás álpöfeteg 
(német név: Rosafarbige Heidetrüffel). 
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Hydnangium aculeatosporum Soehn. – SZEMERE (1965): piszkosbarna álpöfeteg 
(német név: Trübbraune Heidetrüffel). 

Hydnangium carnicum (Matt.) – SZEMERE (1965): keményedő álpöfeteg. 

Stephanospora Patouillard – Etimológia: görög: stephanos = korona. SZEMERE 
(1965): narancsszínű álpöfetegek. – Javaslat: narancspöfetegek. 

Stephanospora caroticolor (Berk.) Patouillard – Etimológia: latin: carota = 
répa; color = szín. BÁNHEGYI és mtsai (1953): narancsszínű-álpöfeteg (sub nom. 
Hydnangium carotaecolor Berk. et Br.); SZEMERE (1965): narancsszínű álpöfeteg. 

Melanogaster Corda – Etimológia: görög: melas = fekete; gaster = gyomor, has. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): kocsonyás-álpöfetegek; SZEMERE (1965, 1970): kocso-
nyás-álpöfetegek (német név: Schleimtrüffeln); KIRÁLY és LUKÁCS (1996): ko-
csonyáspöfeteg. – Javaslat: kocsonyáspöfetegek. 

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. – Etimológia: latin: variegatus = válto-
zékony. HOLLÓS (1911): vörös szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): vörösbar-
na kocsonyás-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): vörösbarna kocsonyás álpöfeteg 
(német név: Bunte Schleimtrüffel); KALMÁR és mtsai (1995): vörösbarna kocso-
nyáspöfeteg. – Javaslat: vörösbarna kocsonyáspöfeteg. 

Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. – Etimológia: latin: ambiguus = bizony-
talan, változó. BÁNHEGYI és mtsai (1953): apró kocsonyás-álpöfeteg; SZEMERE 
(1965, 1970): apró kocsonyás-álpöfeteg (német név: Weiβgekammerte Schleim-
trüffel); PEGLER és mtsai (1993): stinking slime truffle; ALBERT és mtsai (1997): 
apró kocsonyás-álpöfeteg. – Javaslat: apró kocsonyáspöfeteg. 

Melanogaster broomeanus Berk. apud Tul. – Etimológia: C. E. Broome angol 
mikológus neve után. PEGLER és mtsai (1993): Broome’s slime truffle. – Javaslat: 
változékony kocsonyáspöfeteg. 

Melanogaster macrosporus Velen. – Javaslat: bükkös kocsonyáspöfeteg. 
Melanogaster tuberiformis Corda – Etimológia: latin: tuberiformis = gumó ala-

kú. – Javaslat: hegyi kocsonyáspöfeteg. 
Melanogaster intermedius Berk. et Br. – Etimológia: latin: intermedius = köztes. 

BÁNHEGYI és mtsai (1953): barna kocsonyás-álpöfeteg. 
Melanogaster odoratissimus (Vittad.) Tul. – SZEMERE (1965, 1970): illatos 

kocsonyás-álpöfeteg. 
Melanogaster rubescens (Vittad.) Tul. sensu Knapp – SZEMERE (1965): színt-

váltó kocsonyás-álpöfeteg. 

Alpova Dodge – Etimológia: Alfred Povah, az első gyűjtő neve után. – Javaslat: 
égerpöfetegek. 

Alpova diplophoeus (Zeller et Dodge) Trappe – Etimológia: görög: diplos = 
kettős, dupla; phloios = kéreg. KIRÁLY és LUKÁCS (1996): vöröses alpova. – Javas-
lat: kettőskérgű égerpöfeteg. 
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Chamonixia Roll. – Etimológia: Chamonix város neve után. SZEMERE (1965): tar-
kuló álpöfeteg. – Javaslat: kékülőpöfetegek. 

Chamonixia caespitosa Roll. – Etimológia: latin: caespes = gyep. SZEMERE 
(1965): kék álpöfeteg. – Javaslat: alpi kékülőpöfeteg. 

Gautieria Vittad. – Etimológia: dr. Giuseppe Gautieri lovag neve után. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): csupasz-álpöfetegek; SZEMERE (1965): csupasz álpöfetegek (német 
név: Morchlinge); KIRÁLY és LUKÁCS (1996): csupaszpöfeteg. – Javaslat: csupasz-
pöfetegek. 

Gautieria morchelliformis Vittad. – Etimológia: latin: morchellaeformis = kucs-
magomba alakú. HAZSLINSZKY (1875): kucsmagombaalaku Gautiera; BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): papsapka-álpöfeteg (= G. villosa Quél.); SZEMERE (1965): pap-
sapka-álpöfeteg (német név: Echter Morchling); KIRÁLY és LUKÁCS (1996): kucs-
más csupaszpöfeteg; RIMÓCZI (2004): papsapka csupasz-álpöfeteg. – Javaslat: 
kucsmás csupaszpöfeteg. 

Gautieria graveolens Vittad. – Etimológia: latin: gravis = erős, kellemetlen; 
olens = szagú. BÁNHEGYI és mtsai (1953): hagymaszagú-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 
1970): lásd G. morchelliformis Vittad. – Javaslat: bűzlő csupaszpöfeteg. 

Gautieria otthii Trog – Etimológia: G. H. Otth mikológus neve után. SZEMERE 
(1965, 1970): lásd G. morchelliformis Vittad. – Javaslat: rongyos csupaszpöfeteg. 

Gautieria mexicana (Fisch.) Zeller et Dodge – Etimológia: a földrajzi név után. 
KIRÁLY és LUKÁCS (1996): mexikói csupaszpöfeteg. – Javaslat: mexikói csupasz-
pöfeteg. 

Gautieria trabuti (Chat.) Pat. – Etimológia: dr. Trabut, az első gyűjtő neve után. 
SZEMERE (1965): rendellenes álpöfeteg (német név: Trabutis Morchling). – Javas-
lat: hólyagos csupaszpöfeteg. 

Gautieria pallida Harkn. – SZEMERE (1965): amerikai álpöfeteg (német név: 
Falbiger Morchling). 

Rhizopogon Fr. et Nordh. – Etimológia: görög: rhiza = gyökér; pogon = szakáll. 
HAZSLINSZKY (1875): gyökszakáll; BÁNHEGYI és mtsai (1953): istrángos-álpöfete-
gek; SZEMERE (1965, 1970): istrángos álpöfetegek nemzetsége (német név: Wur-
zeltrüffeln); PRISZTER és mtsai (1988): álpöfeteg p. p.; PEGLER és mtsai (1993): 
beard truffle. – Javaslat: istrángospöfetegek. 

Rhizopogon luteolus Fr. et Nordh. – Etimológia: latin: luteolus = sárgás. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): istrángos-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): istrángos álpö-
feteg (német név: Riesen-Barttrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): sárgás álpöfeteg; 
PEGLER és mtsai (1993): yellow beard truffle; RIMÓCZI (1995): sárgás istrángos-
pöfeteg, sub nom. Rhizopogon obtextus (Sprengel) Rauschert. – Javaslat: sárgás 
istrángospöfeteg. 

Rhizopogon reticulatus Hawk. – Etimológia: latin: reticulatus = hálózatos. 
SZEMERE (1965, 1970): fröcskölt istrángos álpöfeteg; PRISZTER és mtsai (1988): 
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fröcskölt álpöfeteg; PEGLER és mtsai (1993): reticulated beard truffle. – Javaslat: 
hálós istrángospöfeteg. 

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. – Etimológia: latin: roseolus = rózsaszín. 
SZEMERE (1965): rózsaszínes istrángos álpöfeteg; PRISZTER és mtsai (1988): vörös 
istrángos-álpöfeteg; PEGLER és mtsai (1993): blushing beard truffle; RIMÓCZI 
(1995): vörös istrángos-pöfeteg. – Javaslat: rózsaszínes istrángospöfeteg. 

Rhizopogon vulgaris (Vittad.) M. Lange – Etimológia: latin: vulgaris = közönsé-
ges. SZEMERE (1965): lásd R. aestivus Fr.; PEGLER és mtsai (1993): common beard 
truffle. – Javaslat: közönséges istrángospöfeteg. 

Rhizopogon occidentalis Zeller et Dodge – Etimológia: latin: occidentalis = 
nyugati. – Javaslat: nyugati istrángospöfeteg. 

Rhizopogon rubescens Tul. – HAZSLINSZKY (1875): pirosló gyökszakáll; BER-
NÁTSKY (1921): gyökeres szarvasgomba; SZEMERE (1926): istrángos szarvas-
gomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): vörös istrángos álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS 
(1996): vöröses istrángos gomba. 

Rhizopogon aestivus Fr. – SZEMERE (1965): vörösistrángos álpöfeteg (német 
név: Hasenbrot). 

Rhizopogon suavis Quél. – SZEMERE (1965): szöszös istrángos álpöfeteg; 
PRISZTER és mtsai (1988): szöszös álpöfeteg. 

Rhizopogon angustiseptus Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): litvániai álpöfeteg. 
Rhizopogon hymenogastrosporus Soehn. – SZEMERE (1965): váltóspórás álpö-

feteg. 
Rhizopogon melanogastroides M. Lange – SZEMERE (1965): Petrak álpöfetegje. 

Hymenogaster Vittad. – Etimológia: görög: hymen = hártya; gaster = has. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): könnyű-álpöfetegek; SZEMERE (1965): könnyű álpöfetegek; 
SZEMERE (1970): könnyű álpöfetegek nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): álpö-
feteg p. p.; PEGLER és mtsai (1993): nut truffles; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): has-
gomba. – Javaslat: hártyáspöfetegek. 

Hymenogaster citrinus Vittad. – Etimológia: latin: citrinus = citromsárga. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): citromsárga-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): citromsárga 
álpöfeteg; PEGLER és mtsai (1993): lemon-coloured nut truffle. – Javaslat: citrom-
sárga hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster vulgaris Tul. – Etimológia: latin: vulgaris = közönséges. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): repedéses-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): repedéses ál-
pöfeteg; PEGLER és mtsai (1993): common nut truffle. – Javaslat: repedéses hár-
tyáspöfeteg. 

Hymenogaster pilosiusculus Hesse – BÁNHEGYI és mtsai (1953): sárgabélű-
álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): sárgabélű álpöfeteg. 

Hymenogaster decorus Tul. – BÁNHEGYI és mtsai (1953): pettyes-álpöfeteg (= H. 
lilacinus Tul.); SZEMERE (1965, 1970): lásd H. olivaceus Vittad. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1), 2007 



 Hazai földalatti gombafajok magyar elnevezése 51 
 

Hymenogaster populetorum Tul. – Etimológia: latin: populetus = nyárfaliget. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): nyárfa-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): nyárfa-álpö-
feteg. – Javaslat: nyárfa-hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster tener Berk. – Etimológia: latin: tener = gyenge, finom, vékony. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): ezüstös-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): ezüstös ál-
pöfeteg (német név: Silberweiße Erdnuß); PEGLER és mtsai (1993): thin nut truffle. 
– Javaslat: ezüstös hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster pusillus Berk. et Br. – BÁNHEGYI és mtsai (1953): pirinyó-álpö-
feteg; SZEMERE (1965, 1970): lásd H. arenarius Tul. 

Hymenogaster arenarius Tul. – Etimológia: latin: arenarius = homoki. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): homoki-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): homoki álpöfeteg. 
– Javaslat: homoki hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster lilacinus Tul. – Etimológia: latin: lilacinus = lilás. SZEMERE 
(1965): lilabélű álpöfeteg; SZEMERE (1970): lila bélű álpöfeteg; PRISZTER és mtsai 
(1988): lilabélű álpöfeteg. – Javaslat: lilabélű hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster luteus Vittad. – Etimológia: latin: luteus = sárga. SZEMERE 
(1965, 1970): puha álpöfeteg (német név: Gelbe Erdnuß); PEGLER és mtsai (1993): 
yellow nut truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): sárgabélű hasgomba. – Javaslat: 
vanília hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster thwaitesii Berk. et Br. – Etimológia: G. H. K. Thwaites botani-
kus neve után. SZEMERE (1965): cifra álpöfeteg; PEGLER és mtsai (1993): Thwai-
tes’s nut truffle. – Javaslat: cifra hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster reniformis Hesse – Etimológia: latin: renis = vese. SZEMERE 
(1965, 1970): vese alakú álpöfeteg; PRISZTER és mtsai (1988): vesealakú álpöfeteg. 
– Javaslat: vesealakú hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster lycoperdineus Vittad. – Etimológia: Lycoperdon = pöfeteg. SZE-
MERE (1965, 1970): nagykamrás álpöfeteg. – Javaslat: nagykamrás hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster olivaceus Vittad. sensu Zeller et Dodge – Etimológia: latin: oli-
vaceus = olív. SZEMERE (1965, 1970): pettyes álpöfeteg (német név: Violettliche 
Erdnuß); PEGLER és mtsai (1993): olive nut truffle. – Javaslat: olajbarna hártyás-
pöfeteg. 

Hymenogaster muticus Berk. et Br. – Etimológia: latin: muticus = csonka. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): kerti-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): kerti álpöfe-
teg; PEGLER és mtsai (1993): cracking nut truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): spóra-
váltó hasgomba. – Javaslat: kerti hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster spictensis Pat. – Etimológia: latin: arenarius = homoki. SZEME-
RE (1965, 1970): sárgaspórás álpöfeteg. – Javaslat: sárgaspórás hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster albus (Klotzsch) Berk. et Br. – SZEMERE (1965): foltosodó álpö-
feteg (német név: Gelbfleckige Erdnuß). 

Hymenogaster bulliardii Vittad. – Etimológia: a francia mikológus Bulliard 
neve után. SZEMERE (1965): sima álpöfeteg (német név: Wanzen-Erdnuß); KIRÁLY 
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és LUKÁCS (1996): nagy hasgomba; RIMÓCZI (2005b): sima könnyű-álpöfeteg. – 
Javaslat: sima hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster griseus Vittad. – Etimológia: latin: griseus = szürke. SZEMERE 
(1965): illatos álpöfeteg. 

Hymenogaster hessei Soehn. – Etimológia: R. Hesse német mikológus neve 
után. SZEMERE (1965): lásd H. vulgaris Tul. 

Hymenogaster calosporus Tul. – BÁNHEGYI és mtsai (1953): nagyspórás-álpö-
feteg; SZEMERE (1965): lásd H. olivaceus Vittad. 

Hymenogaster verrucosus Buch. – Etimológia: latin: verrucosus = szemölcsös. 
SZEMERE (1965): szemölcsös álpöfeteg. – Javaslat: szemölcsös hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster eurysporus Soehn. – SZEMERE (1965): Soehner álpöfetegje. 
Hymenogaster vacekii Svrček (Ma: Wakefieldia macrospora Hawk.) – SZEMERE 

(1965): cseh álpöfeteg. 
Hymenogaster pruinatus Hesse – SZEMERE (1965): korpás álpöfeteg. 
Hymenogaster sulcatus Hesse – Etimológia: latin: sulcatus = barázdált. SZEMERE 

(1965): bordás álpöfeteg. 
Hymenogaster gilvus Hesse – SZEMERE (1965): fakósárga álpöfeteg. 
Hymenogaster cereus Hesse – SZEMERE (1965): viaszsárga álpöfeteg. 
Hymenogaster disciformis Hesse – SZEMERE (1965): lencse alakú álpöfeteg; 

PRISZTER és mtsai (1988): lencsealakú álpöfeteg. 
Hymenogaster cinereus Hesse – SZEMERE (1965): szürkebélű álpöfeteg. 
Hymenogaster asterigmatus Soehn. – SZEMERE (1965): sterigmátlan álpöfeteg. 
Hymenogaster submacrosporus Svrček – SZEMERE (1965): szélesspórás álpöfe-

teg; PRISZTER és mtsai (1988): szélesspórájú álpöfeteg. 
Hymenogaster cerebellum Cav. – SZEMERE (1965): tekervényes álpöfeteg. 
Hymenogaster rufus Vittad. – SZEMERE (1965): rozsdásbarna álpöfeteg. 
Hymenogaster suevicus Soehn. – SZEMERE (1965): sváb álpöfeteg. 
Hymenogaster niveus Vittad. – Etimológa: latin: niveus = hófehér. SZEMERE 

(1965): selymes álpöfeteg. – Javaslat: selymes hártyáspöfeteg. 
Hymenogaster uliginosus Soehn. – SZEMERE (1965): mocsári álpöfeteg. 

Gastrosporium Matt. – Etimológa: görög: gaster = gyomor; spora = spóra. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): földalatti-pöfetegek; SZEMERE (1965): földalatti pöfetegek 
(német név: Unterirdische Boviste); SZEMERE (1970): föld alatti pöfetegek; PEG-
LER és mtsai (1993): steppe truffle. – Javaslat: árvalányhaj-pöfetegek. 

Gastroporium simplex Matt. – Etimológia: latin: simplex = egyszerű, természe-
tes. BÁNHEGYI és mtsai (1953): földalatti-pöfeteg; SZEMERE (1965): földalatti 
pöfeteg (német név: Unterirdischer Bovist); SZEMERE (1970): föld alatt pöfeteg 
(elírás!!). – Javaslat: árvalányhaj-pöfeteg. 
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Octavianina Kuntze – Etimológia: dr. Vircentius Ottaviani camerinoi egyetemi 
tanár, botanikus tiszteletére. – Javaslat: bazsalikompöfetegek. 

Octavianina asterosperma Vittad. – Etimológia: görög: aster = csillag; sperma = 
mag. SZEMERE (1926): bazsalikomillatú szarvasgomba (= Octaviana asterosperma 
Vittad.); BÁNHEGYI és mtsai (1953): bazsalikom-álpöfeteg (sub nom. Octaviania 
asterosperma Vittad.); SZEMERE (1965, 1970): bazsalikom álpöfeteg (sub nom. 
Arcangeliella asterosperma (Vittad.) Zeller et Dodge); PRISZTER és mtsai (1988): 
bazsalikom-álpöfeteg (feltehetően tévedés, hogy a bazsalikom a gazdanövény, a 
szabályzat szerint külön kellene írni), bazsalikomillatú szarvasgomba. – Javaslat: 
rumillatú bazsalikompöfeteg. 

Octavianina lutea Hesse – Etimológia: latin: luteus = sárga. BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): vörösödő álpöfeteg (sub nom. Octaviania lutea Hesse); SZEMERE 
(1965, 1970): vörösödő álpöfeteg (sub nom. Hydnangium luteum (Hesse) Zeller et 
Dodge). – Javaslat: vörösödő bazsalikompöfeteg. 

Sclerogaster Hesse – Etimológia: görög: scleros = kemény; gaster = gyomor. SZE-
MERE (1965): tömör álpöfetegek; SZEMERE (1970): tömör álpöfetegek nemzetsége; 
PRISZTER és mtsai (1988): álpöfeteg p. p. – Javaslat: tömörpöfetegek. 

Sclerogaster compactus (Tul.) Sacc. – Etimológia: latin: compactus = tömött. 
SZEMERE (1965): tömör álpöfeteg. – Javaslat: apró tömörpöfeteg. 

Sclerogaster candidus (Tul.) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965, 1970): francia 
álpöfeteg. 

Sclerogaster macrosporus Hawk. – SZEMERE (1965): Hawker álpöfetegje. 
Sclerogaster hysterangioides (Tul.) Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): rendha-

gyó álpöfeteg. 
Sclerogaster liospermus (Tul.) Soehn. – SZEMERE (1965): kristályos álpöfeteg. 
Sclerogaster gastrosporioides Pilát et Svrček – SZEMERE (1965): apró álpöfeteg. 
Sclerogaster siculus Zeller et Dodge – SZEMERE (1965): pirinyó álpöfeteg. 

Wakefieldia Corner et Hawker – Etimológia: Miss E. M. Wakefield angol mikoló-
gus neve után. SZEMERE (1965): angol álpöfetegek. – Javaslat: agyagpöfetegek. 

Wakefieldia macrospora Hawker – Etimológia: görög: macro = hosszú; latin: 
spora = spóra. SZEMERE (1965): angol álpöfeteg. – Javaslat: nagyspórás agyag-
pöfeteg. 

Phlyctospora Corda – Etimológia: görög: phlyctis = hólyagocska; spora = spóra; 
az episporium hólyagos sajátságára utal. BÁNHEGYI és mtsai (1953): kérges-ál-
pöfetegek; SZEMERE (1965): kérges álpöfetegek; SZEMERE (1970): kérges álpöfete-
gek nemzetsége. – Javaslat: áltriflák s. l. 

Phlyctospora fusca Corda – Etimológia: latin: fusca = sötétbarna. BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): kérges-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): kérges álpöfeteg. – Javas-
lat: kérges áltrifla. 
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Hysterangium Vittad. – Etimológia: görög: hystera = méh, has; angeion = edény. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): gyökeres-álpöfetegek; SZEMERE (1965): gyökeres ál-
pöfetegek (német név: Schwanztrüffeln); SZEMERE (1970): gyökeres álpöfetegek 
nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): gyökeres-álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS 
(1996): gyökerespöfeteg. – Javaslat: zápszömörcsögök. 

Hysterangium pompholyx Tul. – Etimológia: latin: pompholyx = fehér arzén. 
SZEMERE (1965): gömbölyded álpöfeteg; PRISZTER és mtsai (1988): gömbölyded 
gyökeres-álpöfeteg. – Javaslat: fahéjbarna zápszömörcsög. 

Hysterangium clathroides Vittad. – Etimológia: a Clathrus-szerű szag miatt. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): retekszagú álpöfeteg; SZEMERE (1965): lásd H. fragile 
Vittad. sensu Szemere. – Javaslat: retekszagú zápszömörcsög. 

Hysterangium stoloniferum Tul. – Etimológia: latin: stolo = inda. BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): fehér-álpöfeteg; SZEMERE (1965): lásd H. fragile Vittad. sensu 
Szemere; PRISZTER és mtsai (1988): fehér gyökeres-álpöfeteg. – Javaslat: porcos-
héjú zápszömörcsög. 

Hysterangium membranaceum Vittad. – Etimológia: latin: membranaceus = 
hártyaszerű. SZEMERE (1965): lásd H. fragile Vittad. sensu Szemere. – Javaslat: 
papírhéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium coriaceum Hesse – Etimológia: latin: coriaceus = bőr. SZEMERE 
(1965): lásd H. fragile Vittad. sensu Szemere. – Javaslat: bőrhéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium separabile Zeller – Etimológia: latin: separabilis = elválasztha-
tó. SZEMERE (1965): retekszagú álpöfeteg (német név: Gelbliche Schwanztrüffel); 
PRISZTER és mtsai (1988): retekszagú gyökeres-álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS 
(1996): retekszagú gyökerespöfeteg. – Javaslat: lazahéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium nephriticum Berk. – Etimológia: görög: nephro = vese. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): gyapjas-álpöfeteg; SZEMERE (1965): gyapjas álpöfeteg (német 
név: Wollige Schwanztrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): gyapjas gyökeres-álpöfe-
teg; PEGLER és mtsai (1993): grey stinkhorn truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): 
gyapjas gyökerespöfeteg. – Javaslat: vesealakú zápszömörcsög. 

Hysterangium rubricatum Hesse – Etimológia: latin: rubricatus = vörösre fes-
tett. BÁNHEGYI és mtsai (1953): rőt-álpöfeteg; SZEMERE (1965): rőt álpöfeteg (német 
név: Rötliche Schwanztrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): rőt gyökeres-álpöfeteg. – 
Javaslat: rőthéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium fragile Vittad. – Etimológia: latin: fragilis = törékeny. BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): törékeny-álpöfeteg (= H. membranaceum Vittad.); SZEMERE 
(1965): törékeny álpöfeteg (német név: Zerbrechliche Schwanztrüffel); PRISZTER és 
mtsai (1988): törékeny gyökeres-álpöfeteg. – Javaslat: törékeny zápszömörcsög. 

Hysterangium thwaitesii Berk. et Br. – BÁNHEGYI és mtsai (1953): barnuló-
álpöfeteg; PRISZTER és mtsai (1988): barnuló gyökeres-álpöfeteg; PEGLER és mtsai 
(1993): Thwaites’s stinkhorn truffle. 

Hysterangium calcareum Hesse – SZEMERE (1965): német álpöfeteg; PRISZTER 
és mtsai (1988): német gyökeres-álpöfeteg. 
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Elasmomyces Cav. – Etimológia: görög: elasmos = lemez; myces = gomba. SZE-
MERE (1965): lemezes álpöfetegek; SZEMERE (1970): lemezes álpöfetegek nemzet-
sége. – Javaslat: galambpöfetegek. 

Elasmomyces mattirolianus Cav. – Etimológia: O. Mattirolo olasz mikológus 
neve után. BÁNHEGYI és mtsai (1953): lemezes álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): 
lemezes álpöfeteg. – Javaslat: lemezes galambpöfeteg. 

Zelleromyces Singer et A. H. Smith – Etimológia: Zeller amerikai mikológus után. 
– Javaslat: tejelőpöfetegek. 

Zelleromyces stephensii (Berk.) A. H. Smith (= Arcangeliella stephensii (Berk. 
et Br.) Zeller et Dodge – Etimológia: H. O. Stephens angol gyűjtő után. SZEMERE 
(1965, 1970): tejelő álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): rózsás földitejelő (sub 
nom. Arcangeliella borziana (Berk.) Dodge). – Javaslat: rózsás tejelőpöfeteg. 

Arcangeliella Cav. – Etimológia: G. Arcangeli olasz mikológus neve után. SZEME-
RE (1965): színtváltó álpöfetegek (német név: Laubtrüffeln); SZEMERE (1970): 
színtváltó álpöfetegek nemzetsége; PRISZTER és mtsai (1988): színváltó-álpöfeteg; 
KIRÁLY és LUKÁCS (1996): földitejelő. – Javaslat: tejelőpöfetegek. 

Arcangeliella borziana Cav. – SZEMERE (1965): édestejű álpöfeteg. 
Arcangeliella picea Vel. – SZEMERE (1965): simaspórás álpöfeteg. 

Leucogaster Hesse – Etimológia: görög: leucos = fehér; gaster = gyomor-has. 
BÁNHEGYI és mtsai (1953): fehérbélű-álpöfetegek. – Javaslat: triflapöfök. 

Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós – Etimológia: latin: nudus = csupasz. HAZS-
LINSZKY (1875): meztelen triflapöf (sub nom. Hydnangium nudum Hzs.); BÁNHE-
GYI és mtsai (1953): fehérbélű-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): fehérbélű álpöfe-
teg (német név: Wabentrüffel); PRISZTER és mtsai (1988): fehérbélű álpöfeteg, 
meztelen szarvasgomba. – Javaslat: meztelen triflapöf. 

Gymnoglossum Massee – SZEMERE (1965): labirintusos álpöfetegek (= Dendro-
gaster Buchholz). 

Gymnoglossum connectens (Buch.) Zeller – SZEMERE (1965): labirintusos álpö-
feteg (= Dendrogaster connectens Buchholz). 

Richoniella Cost. et Duf. – SZEMERE (1965): rózsaszínspórás álpöfetegek. 
Richoniella leptoniispora (Richon) Cost. et Duf. – SZEMERE (1965): rózsaszín-

spórás álpöfeteg (német név: Rosasporige Feldnuß). 
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