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B E V E Z E T E S 

A gombák a természetes életközösségek anyagforgalmában rendkívül fontos 
szerepet töltenek be. A termőtest megjelenése időszakos és erősen időjárásfüggő, 
azonban a gomba micéliuma folyamatosan jelen van az adott területen, és bonyo-
lult hálózatot hoz létre a talajban, illetve a szubsztrátumokban. Kiemelendő a gom-
bák szerepe a szerves anyag lebontásában. A mikorrhizaképző fajok segítik fapart-
nerük életfunkcióit, valamint a micéliumhálózat kapcsolatot biztosít a növény-
egyedek között. A gombák érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra. Eltü-
nésük, megritkulásuk az adott terület életközösségének fennmaradását is kedvezőt-
lenül befolyásolja. 

A természetvédelem egyik fontos feladata a védett értékek kijelölése. A védett 
fajok listájára elsősorban ritka, az emberi tevékenység és a megváltozott környezeti 
feltételek által veszélyeztetett fajok kerülnek fel. A hazai természetvédelmi törvény 
alapján ez nemcsak az adott faj egyedeinek nyújt védelmet, hanem populációinak 
élőhelyeit is meg kell őrizni. 

Hazánk területén a természet védelemének szükségessége már a 20. század 
elején felmerült, az első jogszabály által védett természeti terület 1939-ben létesült 
a debreceni Nagyerdőben. Napjainkra a védett természeti területek (természet-
védelmi területek, tájvédelmi körzetek, nemzeti parkok stb.) az ország közel 10%-
át fedik le. Magyarországon jelenleg 695 növényfaj élvez védettséget. 

A hazai szakemberek 418 zuzmófajt és több mint 700 nagygombafajt soroltak 
fel a veszélyeztetett élőlényeket tartalmazó vörös listákon. Ezek közül 5 zuzmó és 
35 nagygombafaj (jelen munka tárgya) kapott védelmet 2005 szeptemberében a 
védett fajokat magába foglaló miniszteri rendelet módosításával. 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 45(1-3), 2006 
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A N A G Y G O M B Á K V E S Z É L Y E Z T E T E T T S É G É N E K O K A I , V É D E L M Ü K 
A L A P J A I 

A gombavilág változásaira, a nagygombák visszahúzódására KREISEL már 
1978-ban felfigyelt. Ezeket a folyamatokat „a táj eutrofizálódásával" magyarázta. 
Később egyre több mikológus foglalkozott a gombavilág átalakulásával, és ezzel 
kapcsolatban a veszélyeztetett gombafajok védelmével is. 

A nagygombák visszahúzódásának okai jelen ismereteink szerint az alábbiak-
ban foglalhatók össze. Az aljzatok (szubsztrátumok) megritkulásával számos faj el-
terjedési területe csökkenhet. Például az erestönkü laskagomba megritkulását a 
szilfavész okozta szilfaállomány csökkenésével lehet összefüggésbe hozni. Az 
erdészeti kezelés hatása is jelentős, melynek eredményeképpen töredékére csökken 
a holt faanyag és az öreg, beteg fák mennyisége, megritkítva a hozzájuk kötődő 
parazita és faanyagot bontó szaprotróf gombafajokat. Egyes élőhelyek (pl. mész-
kerülő erdők, ligeterdők) területének csökkenésével visszaszorulnak a hozzájuk 
kötődő gombafajok is. Ide példaként sok acidofil (savanyú talajt kedvelő) faj fel-
sorolható: légyölő galóca, ízletes és vörösbarna vargánya, tölcséres rókagomba stb. 
Az épített környezet, valamint az ipari tevékenység területigényének rohamos 
növekedése, egyrészt egyes fajok élőhelyét szünteti meg, másrészt nagy területeken 
megváltoztatja a környezeti feltételeket, amely egyes, a környezet változásaira 
érzékeny gombafajok visszaszorulását okozza. Ezek az „új" területek élőhelyet biz-
tosítanak más, idegen- vagy őshonos fajok robbanásszerű elterjedéséhez, mely 
újabb természetvédelmi gondokat vet fel. Fontos probléma a tájidegen fafajok nap-
jainkban egyre nagyobb mértékű betelepítése. Számos idegenhonos (adventiv) fafaj 
hozza magával a mikorrhizapartnerét, valamint fabontó (xilofág) fajait. Ez a té-
nyező akkor lehet veszélyes, ha ezek az őshonos fajokat kiszorítják eredeti élő-
helyükről. 

A tarvágás, trágyázás, tájidegen fafajok beültetése, megváltoztatja az eredeti 
élőhelyeket, így egyes gombafajok elterjedhetnek mások rovására. Az élőhelyek 
bolygatása sok más tevékenységhez is kapcsolódhat, mint pl. a vadállomány túltar-
tása, emberi taposás stb. A vízügyi beavatkozások (pl. lecsapolás) nagy területeken 
megváltoztathatják a vízháztartást, ami sok élőhely (pl. Magyarországon a lápok) 
és fajaik eltűnéséhez vezethet. 

A klímaváltozás hatásaként egyre több az extrém időjárású évek száma. 
Hazánkban ez a szakértők szerint az átlaghőmérséklet emelkedésével és a csapadék 
mennyiségének és eloszlásának változásával járhat. Magyarországon ez főleg az 
országon kívüli klímaterületekre (atlanti, mediterrán, kárpáti) jellemző fajok, vala-
mint azon fajok visszahúzódását okozhatja, amelyek elterjedésének határa hazánk 
területére esik. 

Meg kell említeni a gombagyűjtést is, bár hatása nem egyértelmű, de potenciáli-
san veszélyeztetheti egyes nagy mennyiségben - személyes fogyasztásra vagy ex-
portra - gyűjtött gombafajok fennmaradását. 

A gombavédelem hatékony megvalósításának előfeltétele az adott terület gomba-
fajainak, a veszélyforrásoknak és az egyes fajok veszélyeztetettségének ismerete. 
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Ezek az ország nagy részén még nem kellően ismertek, mikológiái szempontból 
ugyanis Magyarország területének több mint fele „fehér folt" (BENEDEK és mtsai 
2003). A védett fajok eddig ismert adatainak összegyűjtése is komoly összefogást 
igényelt a mikológus szakértőktől. 

A G O M B Á K V É D E L M É N E K L E H E T Ő S É G E I É S F O L Y A M A T A 

A gombák védelme megvalósulhat a fajok vagy az élőhelyük területi védelmé-
vel. A gombagyüjtés és -kereskedelem időszakos és mennyiségi korlátozása néhány 
európai országban jól működik, remélhetőleg a jövőben nálunk is lehetővé válik 
ennek a módszernek az alkalmazása. Ez egyaránt érdeke a természetvédelemnek, a 
gyűjtőknek és a forgalmazóknak is, mivel egy körültekintő szabályozás biztosíthat-
ja a gombafajok megőrzését, valamint a velük folytatott fenntartható kereskedelmet 
is. Elsősorban speciális, kis kiterjedésű élőhelyeken, mint pl. hazánkban a lápok és 
a mészkerülő erdők, a fajok megőrzése az élőhely védelmén keresztül valósítható 
meg. Ezek az élőhelyek általában nemcsak a gombák, hanem a többi élőlény, a táj 
stb. szempontjából is értékesek, védendők. A jogi védelmen túl a gombák védelmé-
hez hozzájárulhat az emberek szemléletének formálása és a gombákkal kapcsolatos 
ismeretek széles körű terjesztése, oktatása is. 

A gombák védelmének megalapozása információk gyűjtésével kezdődik, mely 
magába foglalja a taxonokra vonatkozó ismereteket (elterjedés, a veszélyeztető 
tényezők, veszélyeztetettség foka). Ennek alapján lehet összeállítani a vörös listát, 
melynek tartalmaznia kell minden fontos összegyűjtött adatot, valamint javaslato-
kat a védelmi intézkedésekre is. Ez a dokumentáció megalapozza a Vörös Könyv 
gombákra vonatkozó fejezetének tartalmát. A vörös lista és a háttér-információk 
alapján készül a javaslat az egyes gombafajok védelme érdekében teendő intézke-
désekre és korlátozásokra. 

A N A G Y G O M B Á K V É D E L E M É N E K H E L Y Z E T E E U R Ó P Á B A N 

A nagygombák védelmével foglalkozó összefoglaló munka (KOUNE 1999) 
alapján 1999-ben 25 európai országban már léteztek intézkedések (egyrészt védetté 
nyilvánítással, másrészt a gyűjtés mennyiségi vagy időbeli korlátozásával, egyes 
fajok gyűjtésének és árusításának tilalmával) a gombák védelme érdekében, illetve 
folyamatban volt ezek előkészítése. 

2005-ben az Európai Unió 25 tagországa közül 15 rendelkezett a gombák hiva-
talos vörös listájával. További négy országban nem hivatalos vörös lista sorolta fel 
a veszélyeztetett fajokat. Egy faj megjelentetése a vörös listákon természetesen 
nem jelent jogszabályi védelmet, de általában e szakmai anyagokra alapozva készül 
el a védettséget létrehozó jogszabály. Az EU 13 tagországában voltak jogszabály 
által védett nagygombák: Ausztriában, Csehországban, Észtországban, Finnország-
ban, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Luxemburgban, az Egyesült 
Királyságban, Németországban, Svédországban, Szlovákiában és Szlovéniában. 
Ezen országok közül mindössze kettőben, Luxemburgban és Szlovéniában nincs 
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vörös lista. Luxemburgban minden nagygomba védett, míg Litvániában a vörös 
listán szereplő fajok váltak védetté (BŐSZE és FODOR 2005). Ezekhez az országok-
hoz csatlakozott tizennegyedikként Magyarország 2005-ben, a 35 nagygomba- és 5 
zuzmófajt tartalmazó miniszteri rendelet kihirdetésével. Némelyik országban most 
tették meg az első lépéseket - pl. a gombagyüjtés mennyiségi és időleges korláto-
zásával, valamint egyes fajok gyűjtésének és kereskedelmi forgalmazásának meg-
tiltásával - a gyakorlati gombavédelem irányába. 

N A G Y G O M B A V É D E L E M M A G Y A R O R S Z Á G O N 

A hazai gombavédelem úttörőjeként BABOS (1989) vetette fel a nagygombák 
fontosságát az erdei ökoszisztémákban és ennek kapcsán védelmük szükségességét. 
Azonban mivel kevés mikológiái adat állt rendelkezésre, nem tartotta megalapo-
zottnak egy vörös lista összeállítását. 

Az előfordulási adatokra vonatkozó ismeretek bővülésével SILLER és VASAS 
(1993) 149 veszélyeztetett fajt javasoltak a vörös listára. Ezt a fajlistát 1995-ben 
revideálták (SILLER és VASAS 1995a, b). A következő lépésben RlMÓCZI (1997) 
450 taxont javasolt az előzetes vörös listára, figyelembe véve az európai országok 
hasonló listáit és a bennük foglalt fajok elterjedését, valamint az IUCN-nek (Ter-
mészetvédelmi Világszövetség) és az ECCF-nek (Európai Gombavédelmi Tanács) 
a veszélyeztetettség mértékének megállapítására vonatkozó ajánlásait. Végül, 
1999-ben készült el és került publikálásra a „Magyarország nagy gombáinak java-
solt vörös listája" (RlMÓCZI és mtsai 1999). 

2004-ben tárgyalások kezdődtek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatala és a Magyar Mikológiái Társaság között a gomba-
védelem jogi alapjainak kialakításáról és gyakorlatba ültetéséről, minek eredménye-
képpen 2004-ben elkészült egy háttéranyag és javaslat a védendő fajokról. A védett 
fajok kiválasztásának szempontjai a következők voltak: veszélyeztetettség, Kárpát-
medencei bennszülöttség, feltűnő megjelenés, jó felismerhetőség. Ezután egy 
fórumon az érintett szervezetek lehetőséget kaptak a javaslat megtárgyalására. 
Végül a már átdolgozott tervezet a törvényalkotók elé került. Ennek eredménye-
ként elkészült a védett nagygomba és zuzmó (lichenizált gomba) fajokat magába 
foglaló lista, amely a 13/2001 (V.9.) KöM rendelet módosítására megjelentetett 
23/2005 (VIII.31.) KvVM rendelet részeként 2005. szeptember l-jén lépett hatály-
ba (158. oldal). A védett gombafajok elterjedéséről készült háttéranyag SILLER és 
munkatársai által 2005-ben került publikálásra. 

M Ó D S Z E R 

Jelen munka a 13/2001 (V.9.) KöM rendelet módosítására kiadott 23/2005 
(VIII.31.) KvVM rendelet 9. sz. mellékletében felsorolt és ezzel védetté nyilvání-
tott nagy gombafaj ok részletes jellemzését, elterjedését, ismert magyarországi ada-
tait és a védetté nyilvánítás indoklását írja le, színes fotók bemutatásával. 

A fajok latin elnevezésénél többnyire KlRK. és mtsai (2006) felfogását követtük, 
kivéve a Xerocomus parasiticus, X. pelletieri fajokat, melyek esetében LADURNER 
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és SlMONINl (2003) munkáját alkalmaztuk. A Xerocomus pelletieri leírójánál KlRK 
és mtsai (2006) honlapját vettük alapul. Az Endoptychum agaricoides esetében 
JÜLICH (1984), a Tulostoma obesum-nä\ ALTÉS és mtsai (1999) nevezéktanát 
fogadtuk el. Az Amanita vittadinii leírójánál NEVILLE és POUMARAT (2004), a 
Cortinarius praestans leírójánál BRANDRUD és mtsai (1990) monográfiáját 
követtük, a szinonimok feltüntetéséhez a Cantharellus melanoxeros-ná\ KRIEGL-
STEINER (20006), valamint KlRK és mtsai (2006), a Cortinarius paracephalixus-n&\ 
BRANDRUD és mtsai (1998), a Battarrea phalloides-né\ BABOS (1999), a Leccinum 
variicolor-ná\ DEN BAKKER és NOORDELOOS (2005) munkáját használtuk. 

A fajok magyar neveinél PRISZTER és mtsai (1988) dolgozatát alkalmaztuk. A 
hat föld alatti álszarvasgomba (Elaphomyces) magyar neveit HALÁSZ és mtsai 
(2007) alapján közöltük. 

Az Elaphomyces anthracinus, E. leveillei, E. maculatus, E. persoonii és az E. 
virgatosporus spórafotói Bratek Zoltán gyűjteményéből készültek. Az adott anyag 
herbáriumi jelét (ZB) a hozzá tartozó számmal együtt, a felvétel készítőjének neve 
után tüntettük fel. 

A *-gal jelölt négy faj (Scutiger oregonensis, Tulostoma obesum, Xerocomus 
parasiticus, Xerocomus pelletieri) a fentiekben említett KvVM rendelet mellékleté-
ben más latin név alatt szerepelt (Scutiger pescaprae, Tulostoma volvulatum, Pseudo-
boletus parasiticus, Phylloporuspelletieri). Jelen munkában törekedtünk a legújabb 
kutatások eredményeit felhasználva, a fajok aktuális taxonómiai helyzetét figyelembe 
véve publikálni ezeket. 

A bemutatott fajokat a következő szempontok szerint írtuk le: rövid jellemzés, 
termőtest tulajdonságai, fogyaszthatóság, életmód, élőhely, összetéveszthetőség, 
földrajzi elterjedés, magyarországi vörös lista tervezetben szereplő kategória, ter-
mészetvédelmi érték, veszélyeztetettség oka - védelmének indoklása. A fajoknál 
megtalálható angol nyelvű fordítás nem tartalmazza a rövid jellemzés, valamint az 
összetéveszthetőség fejezeteit. 

A RIMÓCZI és mtsai (1999) által javasolt vörös listában használt besorolás meg-
felel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által abban az időben használt 
kategóriáknak. Ezek közül jelen anyagban a következők szerepelnek: l-es kategó-
ria = eltűnéssel vagy kihalással fenyegetett fajok (IUCN-jelölés: CR); 2-es kate-
gória = erősen veszélyeztetett fajok (IUCN-jelölés: EN); 3-as kategória = veszé-
lyeztetett fajok (IUCN-jelölés: VU); 4-es kategória = kímélendő, potenciálisan 
veszélyeztetetté válható fajok (IUCN-jelölés: LR). 

Az angol nyelvű leírások után a fajok ismert magyarországi lelőhelyeit először 
az irodalmi adatok alapján, a publikálás sorrendjében közöljük, majd ezeket követi 
az - ebben a cikkben publikálásra kerülő - egyéb herbáriumi vagy jegyzőkönyvi 
adatok felsorolása. Ezek mindig a Magyar Természettudományi Múzeum Növény-
tárának Nagygombagyűjteményében található preparátumok bemutatásával kez-
dődnek, melyet a szövegben, a továbbiakban rövidített BP jelöléssel tüntetünk fel. 
A növénytári adatok után ABC sorrendben következnek a herbárium tulajdonosai-
nak nevei a faj lelőhelyeivel. 
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Az adatoknál először a tájegységet, majd a településnevet tüntetjük fel, ezt 
követi zárójelben az UTM-kód, és ott, ahol ismert, a termőhelyi jellemzők, az élő-
hely és a növénytársulás megnevezése. Egy adott publikáció adatainak feltüntetése-
kor a lelőhelyek legtöbb esetben az UTM-kódok abc-sorrendbe állításával, majd az 
UTM számok emelkedő sorrendbe rendezésével következnek, így az adatok általá-
ban Magyarország nyugati területeiről, keleti irányba rendeződnek. 

A fajok hazai elterjedése 10 km x 10 km-es UTM-háló segítségével kerül 
bemutatásra. Minden olyan UTM-négyzet, amelyben a faj legalább egyszer elő-
fordult, jelölést kapott. Az előfordulási adatok között szereplő, UTM-négyzeteket 
jelölő kódok földrajzi elhelyezkedésének azonosításához segítséget nyújt a 157. 
oldalon található térkép. 

A régebbi és az újabb előfordulások szétválasztásához BABOS (1989) össze-
foglaló adatközlő munkáját vettük alapul, így az 1989 előtti és 1989 utáni adatokat 
külön kezeltük és jelenítettük meg. Az 1989 előtti előfordulások sávozott, míg az 
1989 utáni adatok teleszürke jelölést kaptak. Azon négyzetekben, amelyekben a faj 
mindkét időszakban előfordult, kettős jelölés látható. 

I N T R O D U C T I O N 

Fungi play an extremely significant role in the turnover of substances of natural 
ecosystems. The occurrence of fruit-bodies is transitional and strongly dependent 
on weather, however, the mycelia of mushrooms are continuously present in the 
given area and create a complex network in the soil as well as in other substrata. 
First of all, the important role of fungi in the break-down of organic matter has to 
be stressed. Moreover, species forming mycorrhiza help the vital functions of the 
tree symbiotic partners, and the mycelial network provides physiological connec-
tion among plant individuals. Mushrooms react sensitively to environmental chang-
es. Their extinction or decrease in number may also have an unfavourable influ-
ence on the survival of the community of the given area. 

One of the main tasks of nature conservation is to assign values for protection. 
Lists of protected living beings contain mainly rare species as well as those 
endangered by different anthropogenic impacts and changing environmental 
conditions. Under the Nature Conservation Act of Hungary protection is provided 
not only to the individuals of the given species, but also to the habitats of their 
populations. 

The necessity for the conservation of nature emerged in Hungary already at the 
beginning of the 20th century, and the first legally protected natural area was 
designated at Debrecen (Nagyerdő) in 1939. Currently, conservation areas (includ-
ing nature conservation areas, landscape protection areas and national parks, etc.) 
cover approximately 10% of the country's territory. In Hungary 695 plant species 
are protected by law at present. 

Native experts have listed 418 lichen and more than 700 macrofungi species 
from among the cryptogams on the red lists containing endangered living beings in 
Hungary. Out of these 5 lichen and 35 macrofungi species (objects of the present 
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work) became protected in 2005 by the amendment of the former ministerial 
decree, which includes the list of protected species. 

T H E R E A S O N S O F E N D A N G E R M E N T O F M A C R O F U N G I A N D B A S I C S 
O F T H E I R C O N S E R V A T I O N 

The decrease of the distribution area and abundance of macrofungi species and 
the changes of the world of fungi were firstly mentioned by KREISEL in 1978. He 
explained these processes by the "eutrophication of landscapes". Afterwards more 
and more mycologists have got interested in the problems of changes of the world 
of fungi, and, as a result, they also highlighted the necessity of the macrofungi 
conservation. 

On the basis of our present knowledge the reasons of macrofungi withdrawal 
can be summarised as follows. A very important problem is that the amount of 
appropriate substrates is insufficient, like in the case of elm trees, which have 
become dramatically scarcer as a consequence of Dutch elm disease. An additional 
consequence of this was the decrease of the occurrence of Pleurotus cornucopiae, 
as well. A good example can also be the effects of forestry activities, which cause 
reduction in the amount of dead wood and old, infected trees. This is followed by 
the decrease of abundances or extinction of several lignicolous (wood saprotrophic 
and parasitic) macrofungi species. Another problem is the decrease of the distribu-
tion area of several habitats, like acidophilous and alluvial forests, which results in 
endangerment of macrofungi species connected to these habitats. As examples 
some acidophilous species can be listed like Amanita muscaria, Boletus edulis, B. 
pinophilus, Cantharellus tubaeformis, etc. A huge problem is the spatial expansion 
of artificial surfaces (urban areas) and industrial activities. These cause decrease in 
the extension of natural habitats, and also change the environmental conditions on 
vast areas, which is followed by the withdrawal of several sensitive macrofungi 
species sticking to their habitats. Moreover, these activities result in "new" habitats 
favouring the spread of alien or native species. This draws attention to some further 
nature conservation problems. A serious problem is the high proportion of alien 
tree species in new plantations. Several of these are accompanied by their mycor-
rhizal partners and lignicolous macrofungi species. The possible spread of these 
macrofungi may threaten native species in their original habitats. 

Clear-felling, fertilisation as well as planting of alien tree species change the 
original habitats, and as a consequence, some mushroom species may spread at the 
expense of other ones. Other anthropogenic impacts, such as overkeeping the stock 
of game, human trampling, etc. may also result in disturbance of habitats. Water 
management activities (e.g. drainage) can significantly change the water regime of 
large areas, which can cause the disappearance of several habitats (like bogs in 
Hungaiy) and their macrofungi. 

The effects of climate change manifest in the increase of the number of years 
characterised by extreme weather conditions. In Hungary, consequently, higher 
average temperature and changes in the amount and distribution of precipitation are 
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predicted by experts. This can cause in Hungary first of all the withdrawal of the 
species that are characteristic to extra-Hungarian (Atlantic, Mediterranean, Car-
pathian) climatic regions or rich the edge of their distribution areas in Hungary. 

Mushroom collecting should also be mentioned, although its effects are not 
sufficiently cleared. It can endanger some species collected in high quantities for 
personal consumption or export. 

The preconditions of the effective conservation of macrofungi in a particular 
area are the knowledge of its species composition and the factors threatening it, as 
well as the risk sources affecting the individual fungus species in it. This knowled-
ge is not sufficiently available in a great part of Hungary, because more than half of 
the territory of the country is a "white spot" (BENEPEK et al. 2003). Even col-
lecting of data so far available about protected species needs significant collabora-
tion efforts on the part of experts. 

P O S S I B I L I T I E S A N D P R O C E S S O F M A C R O F U N G I C O N S E R V A T I O N 

Macrofungi conservation can be carried out either by species or by habitat 
protection. Species protection may be suitable primarily in cases when habitat pro-
tection is not realisable as a consequence of the large extension of the area, and 
also if species are endangered by human activities independent of their habitats. 
The seasonal and quantitative restriction of mushroom collecting and wholesale 
commerce is well regulated in some European countries, and the application of this 
method in the future will hopefully be possible in Hungary as well. The restriction 
is the interest of both nature conservation and collectors as well as commerce, since 
a circumspect realisation of it may insure the survival of the given species and, at 
the same time, a sustainable trade with it. First of all in special, small habitats, like 
bogs and acidophilous forests in Hungary, protection of fungi species can be rea-
lised by the protection of the habitats. The majority of these habitats also merits 
protection owing to some of their further living beings, landscapes, etc. Besides 
legal protection, forming of attitudes of humans as well as a wide-ranging 
education of knowledge about mushrooms might also contribute to the protection 
of fungi. 

The process of taking macrofungi under protection starts with collecting 
information about taxa, including data about their occurrences, endangering 
factors, and also the degree of their endangerment. Afterwards, on the basis of 
these information the Red List is possible to be compiled, which must contain all 
important data collected, as well as proposals for protection measures. This 
documentation may serve as a basis for the content of the chapter of the Red Book 
to deal with fungi. Based on the suggestions included in the Red List, and on other 
background information, a ministerial decree is elaborated, containing the list of 
the protected species. 
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T H E S I T U A T I O N O F M A C R O F U N G I C O N S E R V A T I O N I N E U R O P E 

On the basis of the comprehensive work of KOUNE (1999), dealing with the 
protection of macrofungi, by 1999 twenty-five European countries have already 
taken measures (both by declaring the protection and by the quantitative or season-
al restriction or prohibition of the collection and sale of some species) in order to 
protect fungi, or have already prepared such measures. 

In 2005 fifteen member states of the European Union had official Red Lists of 
macrofungi. In four further member states an unofficial Red List contained endan-
gered species. As a matter of course, the appearance of a species on such an unoffi-
cial Red List does not mean legal protection. Nevertheless, legal rule declaring 
protection will be generally based on such professional documents. Thirteen mem-
ber states of the EU (Austria, Czech Republic, Estonia, Finland, Germany, Latvia, 
Lithuania, Luxemburg, Poland, Slovakia, Slovenia, Sweden, United Kingdom) 
legally protected macrofungi species. Out of these, only two, Luxemburg and Slo-
venia do not have any Red List. In Luxemburg all macrofungi are protected, 
whereas in Latvia all the species of the countries' Red List are under protection 
(BŐSZE és FODOR 2005). In 2005 Hungary, as fourteenth, also joined to the listed 
countries with the declaration of the ministerial decree containing the 35 protected 
macrofungi and 5 lichen species. In some countries the first measures - like quanti-
tative and seasonal restriction of collection as well as prohibition of collection and 
commerce of some species - have been taken towards practical macrofungi con-
servation. 

M A C R O F U N G I C O N S E R V A T I O N I N H U N G A R Y 

As pioneer of the Hungarian macrofungi conservation, BABOS (1989) was the 
first to raise the issue of the importance of macrofungi in forest ecosystems and, 
related to this, the necessity of their conservation. However, due to the insufficient 
knowledge on the distributional records of macrofungi in the country, the compila-
tion of a Red List was not considered well established. As a result of the increase 
of occurrence data, SILLER and VASAS (1993) suggested 149 endangered species to 
include in the first proposed Red List of macrofungi. This species list was revised 
in 1995 (SILLER and VASAS 1995Ű, b). In the next step RLMÓCZL (1997), taking into 
consideration the species and distribution data included in other European Red 
Lists as well as recommendations of the IUCN and ECCF concerning decision 
about the level of endangerment, suggested 450 taxa for inclusion in the proposed 
Red List of Hungarian Macrofungi. Finally, the "Proposed Red List of Hungarian 
Macrofungi" was compiled in 1999 (RLMÓCZL et al. 1999). 

In 2004 negotiations started between the Ministry of Environment and Water 
and the Hungarian Mycological Society about the formation of the legal basis and 
about the realisation of fungi protection, as a result of which a background material 
and a proposal was elaborated about species to be protected. Considerations of the 
selection for the list of protected species were as follows: endangerment, endemic 
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status within the Carpathian Basin, conspicuousness and good recognisability. This 
was followed by a workshop, where all the involved organisations had the possibi-
lity to discuss the proposal. Finally, a revised draft was submitted to the legislature. 
As a result, the list of protected macrofungi and lichen species was accomplished, 
which, as part of the 23/2005 (VIII.31.) KvVM Ministerial Decree issued as the 
amendment of the 13/2001 (V.9.) KöM Ministerial Decree was put into force on 1 
September 2005 (see page 158). The background material prepared about the 
distribution of the protected species was published by SILLER et al. in 2005. 

M E T H O D S 

Present paper contains the detailed characterisation, distribution, known Hun-
garian data, the causes of endangerment, and colour photographs of macrofungi 
species, which were declared protected by the appendix no. 9 of the 23/2005 (VIII.31.) 
KvVM Ministerial Decree published as the amendment of 13/2001 (V.9.) KöM 
Ministerial Decree. 

The nomenclature mainly follows the work of KLRK et al. ( 2 0 0 6 ) with the 
exception of Xerocomus parasiticus and X. pelletieri, in the case of which the 
nomenclature of LADURNER and SlMONlNi ( 2 0 0 3 ) was used. The author name of 
Xerocomus pelletieri was used on the basis of the webpage of KLRK et al. ( 2 0 0 6 ) . In 
the case of Endoptychum agaricoides the nomenclature of JÜLICH ( 1 9 8 4 ) , whereas 
with Tulostoma obesum that of ALTES et al. ( 1 9 9 9 ) were accepted. For the indica-
tion of author names in the case of Amanita vittadinii the monograph of NEVILLE 
and POUMARAT ( 2 0 0 4 ) , whereas with Cortinarius praestans that of BRANDRUD et 
al. ( 1 9 9 0 ) were followed. The synonyms of Cantharellus melanoxeros, Cortinarius 
paracephalixus, Battarrea phalloides and Leccinum variicolor were specified by 
the help of the works of KRIEGLSTEINER ( 2 0 0 0 6 ) and KIRK et al. ( 2 0 0 6 ) , BRAND-
RUD et al. ( 1 9 9 8 ) , BABOS ( 1 9 9 9 ) , as well as DEN BAKKER and NOORDELOOS 
( 2 0 0 5 ) , respectively. Hungarian species names were used based on the work of 
PRISZTER et al. ( 1 9 8 8 ) . In the case of six Elaphomyces Hungarian species names 
were used based on the work of HALÁSZ et al. ( 2 0 0 7 ) . 

The photos of the spores of Elaphomyces anthracinus, E. leveillei, E. macula-
tus, E. persoonii and E. virgatosporus were taken from the collections of Zoltán 
Bratek. The herbarium mark ZB, together with the number belonging to it, is 
indicated after the name of the photographer. In the case of four species signed by 
an asterisk (*) (Scutiger oregonensis, Tulostoma obesum, Xerocomus parasiticus, 
Xerocomus pelletieri) the mentioned ministerial decree contains synonyms (Scuti-
ger pescaprae, Tulostoma volvulatum, Pseudoboletus parasiticus, Phylloporus pel-
letieri). In the present paper it was endeavoured to use scientific names by the 
application of the results of the latest developments, considering the actual taxono-
mic status of the species. 

The criteria used for the species descriptions were as follows: short character-
isation, characteristics of the fruit-body, edibility, life strategy, habitat, mistakabil-
ity, distribution, proposed Hungarian Red List category, nature conservation value, 
reasons of the causes of protection and threatening factors. The English translations 
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of species characterisations do not contain the short descriptions as well as any data 
about mistakability. Categories of the Hungarian Red List used by RLMÓCZI et al. 
in 1999 corresponded with the IUCN categories valid at that time (1 = critically 
endangered, CR; 2 = endangered, EN; 3 = vulnerable, VU; 4 = lower risk, LR). 

In the case of each species all known Hungarian occurrence data were listed 
after the English translations, at first in a temporal list of order of published litera-
ture, then followed by unpublished herbarium data and personal records. The list-
ing begins always with the presentation of preparata of the Hungarian Natural 
History Museum (abbreviated as BP in the text); the rest follows in an alphabetic 
order with the indication of the owners' names as well as sites of occurrences. 

In the case of occurrences the list of order of data, if available, is as follows: 
geographical region, name of the closest settlement, UTM code, characteristics of 
the site of occurrence, habitat and plant community. The data are arranged in 
alphabetical orders and increasing numbers of UTM codes, what results in an ar-
rangement of data in a spatial order from western to eastern regions of Hungary. 

The distribution maps of species are presented in a 10 km x 10 km UTM grid. 
All quadrates, in which the given species has at least one occurrence, are indicated. 
For the identification of the geographical positions of codes indicating UTM quad-
rates in the listing of occurrences see the map on page 157. 

For the separation of former and recent data of occurrences the summarising 
work of BABOS ( 1 9 8 9 ) was applied. Quadrates containing data from before 1 9 8 9 
were striped, whereas those representing data from after 1989 were marked with 
full gray colouring. In cases of occurrences from both temporal ranges a double 
marking was applied. 
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Amanita vittadinii (Moretti 1826) Vittadini 1826 (Agaricales, 
Pluteaceae) - Ozlábgalóca 

Rövid jellemzés: A nagy termetű, fehér színű, gyapjas, pikkelyes kalapú és tönkű, 
jól fejlett gallérral rendelkező galócafaj nitrofil gyeptársulásokban, legeltetett he-
lyeken fordul elő. 

Leírás: Kalapja 5-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, fehéres alap-
színű, fehéres, majd szürkés nemezszerű, durva pikkelyekkel díszített. Kalapbőre 
középen cserepesen felrepedezhet, pereme csipkézett. A lemezek szabadon állók, 
fiatalon fehéresek, idővel sárgás árnyalatúak lesznek. A tönk 8-15 X 1,5-3 cm, 
hengeres, tövénél bunkós vagy orsószerűen elvékonyodó, a hártyás gallér alatt 
egész felületét sűrűn borítják durva, elálló, gyakran sorokba rendezett pikkelyek. 
Húsa vastag, fiatalon kemény, később megpuhuló, fehér színű, karfiolra emlékezte-
tő szagú és enyhe ízű. 

Fogyaszthatóság: Ehető, de nincs étkezési értéke. 
Életmód: Talaj lakó szaprobionta. 
Élőhely: Májustól októberig, nitrofil jellegű gyepekben, szikes vagy homokos 

legelőkön, felhagyott mezőgazdasági kultúrákban terem. Mérsékelten melegkedve-
lő faj. 

Összetéveszthetőség: A fajt leggyakrabban a bocskor nélküli fehéres színű 
galócákkal lehet összetéveszteni. A cafrangos galóca (Amanita strobiliformis) 
kalapján az általános burok maradványai odanyomottak, a tönkön található gallér 
(részleges burokmaradvány) pedig vattaszerű, múlékony. A tüskés galóca (Amanita 
echinocephala) burokmaradványai a kalapon és a tönk tövénél elálló, piramis alakú 
pikkelyekből állnak és lemezei jellegzetesen zöldes árnyalatúak. Mindkét faj me-
szes talajú lomberdőkben fordul elő. A szintén réteken, legelőkön termő csipkés 
őzlábgomba (Macrolepiota excoriata) kalapja a közepén jellegzetesen púpos, pik-
kelyezettsége rásimuló, tönkje sima felületű és gallérja fiatalon felálló. 

Földrajzi elterjedés: Európából és Észak-Afrikából ismert. Európában főleg a 
mediterrán és a szubmediterrán területeken elterjedt (GALLI 2 0 0 1 ) . Közép- és Nyu-
gat-Európában nagyon ritka gombafaj. Magyarországon, egyes területeken nem 
ritka. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 2 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj Európában csak 

helyenként gyakori és hazánkban van egyik legjelentősebb állománya. A hagyomá-
nyos legeltetéses gazdálkodás felhagyása miatt a legelők területének csökkenése 
következtében veszélyeztetett. 

Description: Cap: 5-15 cm across, from hemispherical expanding, white, 
ornamented with whitish, later greyish felt-like, coarse scales. Pileipellis occa-
sionally with scale-like cracks in the middle part. Margin is crenulate. Gills: free, 
whitish when young, later with yellowish shade. Stem: 8-15 X 1.5-3 cm, cylindri-
cal, clavate or fusiform, tapering towards the base, under the membranous ring is 
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the whole surface densely covered by coarse, relinquishing scales often arranged in 
rows. Flesh: thick, hard when young, later soften, white, odour reminiscent of 
cauliflower, taste mild. 

Edibility: Edible, but without value. 
Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: from May to October, in nitrophitic grassland, on sodic or sandy 

pastures, in abandoned agricultural fields. Moderately thermophilous species. 
Distribution: Known from Europe and North Africa. In Europe occurs mainly 

in Mediterranean and sub-Mediterranean areas (GALLI 2 0 0 1 ) . Very rare species in 
Central and Western Europe. In Hungary it is not rare in some areas. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 2,000 HUF. 
Reasons: The species is common only in some places all over Europe, and one 

of its most important populations are in Hungary. With giving up the traditional 
grazing the measurement of pastures decreased seriously, so that is why this 
species is endangered. 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1982, 1989, 1999): Szombathely (XN23, in 
horto); Balaton-felvidék: Révfülöp (XM98); Mezőföld: Kölesd (CS 15, in pascuo); Martonvásár 
(CT34); Kiskunság: Kunszentmiklós (CT51, in saline pasture); Visegrádi-hg.: Leányfalu (CT58, in 
prato), Szentendre (CT58, in prato); Tiszazug: Tiszakürt (DS39); Maros-Körös köze: Szentes (DS46, 
in prato), Tótkomlós (DS73); Hortobágy: Nagyiván (DT95, Festucetum pseudovinae)\ Nyírség: Nyír-
egyháza (EU51, in prato salino), Nyírbogdány (EU62). RlMÓCZI (1994): Vas-Soproni-síkság: Vas-
szécsény (XN32, Cynodonto-Lolietum); Szany (XN75, Lolio-Plantaginetum)\ Szolnok (DT32, in 
populeto); Hortobágy: Szelencés (ET05, Festucetum pseudovinaé). RlMÓCZI és mtsai (1997): Nyírség: 
Bátorliget (Ősláp, ET99). ALBERT (20026): Budai-hg.: Pesthidegkút (CT47, Galio-Urticetea). NAGY 
L. (2004): Szeged: Tápé (DS32, in pascuo). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Budai-hg.: 
Budakeszi (CT46); Budapest: Akadémiai-erdő (CT65); Jászság: Jászapáti (DT36, in pascuo). 
ALBERT: Jászság: Jászberény (DTI6). BATHÓ: Borsodi-Mezőség: Ernőd (DU80). DIMA: Budai-hg.: 
Pesthidegkút (CT47). KOVÁCS: Hódmezővásárhely (Parkerdő, DS43, Kishomok, DS44); Szolnok 
(Alcsisziget, DT42). PÁL-FÁM: Bakony: Litér (BT72, dolomit sziklagyep). Szűcs: Miskolc (megyei 
kórház parkjában, DU82). 
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Fotó: Szűcs Béla (Miskolc, 2006) 
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Battarrea phalloides (Dickson 1785) Persoon 1801 (Agaricales, 
Tulostomataceae) - Alszömörcsög 

(= Battarrea stevenii (Liboschitz 1814) Fries 1829) 

Rövid jellemzés: Fás állományú tönkje barnán pikkelyes, melynek tetején található 
kalapszerű részen szétporló barna spóratömeg képződik. A tönk alján az általános 
burok maradványa bocskorszerűen megmarad. Bolygatott területeken, korhadék-
ban gazdag homoktalajon fordul elő. 

Leírás: A termőtest fiatalon gumó alakú kettős általános burokban képződik a 
fold alatt. A külső burok, száraz, míg a belső burok ± kocsonyás állagú. A burkok 
felszakadása után egy 10^40 cm hosszú, barnás színű, fás állagú, pikkelyes felületü 
tönk emeli magasba a spóratermő 1-6 cm átmérőjű kalaprészt. A tönk tövénél 
bocskor alakjában figyelhető meg az általános burok maradványa. Nincs jellegzetes 
szaga és íze. A termőréteg a kalapszerű rész tetején található, kezdetben fehéres, 
borzasan szálas, később a pöfetegekre jellemzően barnás színű spóratömegre 
porlik szét. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Talaj lakó szaprobionta. 
Élőhely: Áprilistól októberig, száraz, homokos talajon, bolygatott részeken, 

gyakran a fakitermelés után visszamaradt gyökérkorhadékok környezetében terem. 
Összetéveszthetőség: A gombafaj annyira jellegzetes, hogy kifejletten egyetlen 

más fajjal sem téveszthető össze. Boszorkánytojás állapotban esetleg a hasonló élő-
helyen termő homoki szömörcsögre {Phallus hadrianii) hasonlíthat, de ennek külső 
burka lilásan elszíneződő, valamint kettévágva a tönkrész nem fás állományú. 

Földrajzi elterjedés: Európából, Afrikából, Amerikából és Ázsiából ismert 
(PLLÁT 1958). Európában Észak-Európa kivételével mindenütt megtalálható, de 
szórványos előfordulású. Hazánkban az 1990-es évekig az Alföldön nem volt ritka, 
a számos termőhelyi adata is ezt bizonyítja. Az utóbbi évtizedben állománya azon-
ban jelentősen visszaszorult. Termőtesteivel egyre ritkábban lehet találkozni. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj legnagyobb populá-

ciója egész Európában feltételezhetően Magyarországon található, ahol azonban 
erősen visszaszorulóban van. 

Description: Fruit-body: bulb-shaped when young, developing in double veil 
under the ground. The outer veil is dry, the inner is more or less gelatinous. After 
breaking the veils, a 10-40 cm long brown coloured woody, squamulose stem 
lifting up the spore which is an about 1-6 cm across cap-like part. The universal 
veil remains as volva at the stembase. Odour and taste insignificant. Spore sac: 
situated at the top of the cap-like part, first whitish, shaggy fibrillose, later 
powdering away to brownish spore mass, similar to Lycoperdaceae. 

Edibility: Not edible. 
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Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: Fruiting from April to October, on dry, sandy soil, in disturbed areas, 

mostly on decayed root-stacks after woodcutting. 
Distribution: Known from Europe, Africa, America and from Asia (PILÁT 

1958). In Europe (except Northern Europe) can find eveiywhere, but its occurrence 
is sporadic. Until the 1990s it was not rare in the Hungarian Great Plain, as the 
documented data show it. However, during the last decade its population size has 
been decreasing considerably. Nowadays not easy to find its fruit-bodies. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The largest population of the species is supposed to be in Hungary, 

but its size has been strongly decreasing. 
Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1899, 1903, 1904, 1913): Kiskunság: Hetény-

egyháza (CS99, in silva arenosa), Kecskemét (Nagynyír, CS99, Kisfái, DS09), Petőfiszállás (Szent-
kút, DS16), Ópusztaszer (Hantháza, DS24). BABOS (1999): Kiskunság: Bugac (Ősborókás CS96, 
Junipero-Populetum albaé), Hetényegyháza (CS99), Ásotthalom (DS01, in solo arenoso), Pálmonos-
tora (DS16); Pesti-síkság: Alsópakony (CT47), Gyál-Felsőpakony (CT64), Csévharaszt (CT83, in 
Junipero-Populetum albae). NAGY L. (2004): Kiskunság: Kecskemét (Matkó, CS99, Populus tüskök 
mellett), Kecskemét (temető, CS99). 

Herháriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Tatabánya 
(CT07); Budapest: Pestszentlőrinc (CT65, in robineto), Pestlőrinc (Rákoshegy, CT65, in robineto, 
solo arenoso); Pesti-síkság: Délegyháza (CT53, ad marginem robineti), Csévharaszt (CT83); Pilis 
(CT83), Monor (Hosszúhegy, CT84, ad terram arenosam); Kiskunság: Bugac (CS96), Kiskundorozs-
ma (DS22), Dóc (DS34); Gödöllői-dombság: Főt (CT67), Tápiószecső (CT95); Szeged (DS23), Jász-
ság: Farmos (DT14, ad marginem robineti); Eger (DU50). DIMA: Pesti-síkság: Alsónémedi (CT64, 
Populetum cult.). NAGY L.: Kiskunság: Kunbaracs (CT80, Artemisio-Festucetum), Kerekegyháza-
Kunbaracs (CT80, in silva mixta, sub: Populus alba, Sambucus, Robinia). PÁL-FÁM: Kiskunság: 
Fülöpháza (CS89, útszéli holt akác mellől). 
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Mikol.  

Fotó: Locsmándi Csaba (Budapest-gombakiállítás, 2005) 
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Fotó: Albert László (Budapest - Pestszentlőrinc, 1981) 
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Cantharellus melanoxeros Desmaziéres 1830 (Cantharellales, 
Cantharellaceae) - Sötétedőhúsú rókagomba 

(= Cantharellus ianthinoxanthus (Maire 1911) Kühner 1947; = Cantharellus 
ciliatus Corner 1966; = Craterellus melanoxeros (Desm. 1830) Pérez-De-Gre-
gario 2000) 

Rövid jellemzés: A hullámos kalapszélű, idővel tölcséresedő, okkersárgás kalapú 
és tönkű gombának a lefutó, ráncos termőrétege ibolyásszürke. A termőtest felüle-
te, különösen a tönkje, idővel vagy vágásra feketedik. 

Leírás: Termőteste kalapszerű és tönkszerü részre különül. A kalaprész 2-5 cm 
átmérőjű, húsos, szabálytalanul hullámos szélű, tölcséresedő, okkersárgás vagy 
okkerbarnás színű. A termőréteg ráncos-eres, lefutó, villásan elágazó, lehet anasz-
tomizáló, rózsás- vagy ibolyásszürke színű. A tönk 4-8 cm, hengeres, néha nyo-
mott, a kalaphoz hasonló színű, szürkülő, feketedő. Húsa vékony, krémszínű, vá-
gásra a tönkben feketedő, de a feketedést néha gyenge vörösödés is megelőzheti. 
Szaga és íze kellemes. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Augusztustól októberig, savanyú talajú bükkösökben, tölgyesekben terem. 
Összetéveszthetőség: A szintén védett disznófülgomba (Gomphus clavatus) 

kalaprésze lilás, lilásbarna, termőrétege lila, húsa vastag, fehér színű és nem színe-
ződő, míg a sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) termőrétege sárga, ibolyás 
színektől mentes, húsa nem feketedő és jellegzetesen kajszibarack illatú. 

Földrajzi elterjedés: Európát tekintve endemikus gombafaj (DAHLBERG és 
CRONEBORG 2 0 0 3 ) . Nyugat- és Közép-Európából ismertek adatai (KRIEGLSTEINER 
20006), de előfordulása dombvidéki és középhegységi területekre korlátozódik. 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Európa-szerte ritka faj, 

nálunk kevés és pusztuló élőhelyei miatt még ritkább. Visszaszorulásának oka 
hazánkban élőhelyeinek kis kiterjedése és egyben e területek csökkenése. A gom-
bák védelmére alakult európai tanács (European Council for Conservation of Fun-
gi) európai védelemre javasolta (DAHLBERG és CRONEBORG 2003). 

Description: Fruit-body: consists of cap-like and stem-like parts. Cap: 2-5 cm 
across, fleshy, becoming funnel-shaped, edge irregularly wavy, ochraceous yellow 
or ochraceous brown coloured. Hymenium: wrinkled-veiny, decurrent, forking, can 
be anastomosing, rose- or violet-grey. Stem: 4-8 cm, cylindrical, can be pressed, 
similar to colour of cap, becoming greyish, blackish. Flesh: thin, cream, turning 
black in the stem when cut, sometimes weakly reddening before it, odour and taste 
pleasant. 

Edibility: Edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
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Habitat: From August to October, in beech and oak forests, on acid soil. 
Distribution: European endemic species (DAHLBERG and CRONEBORG 2 0 0 3 ) . 

Records are known Northern and Western Europe (KRIEGLSTEINER 2 0 0 0 6 ) , but 
these occurrences are restricted only to nemoral and mountain areas. 

Hungarian red list category: I. 
Nature conservation value: 1 0 , 0 0 0 H U F . 
Reasons: Rare all over Europe, even more rare in Hungary because of a few and 

destroying habitats. The main reason of its retreating in our country is the small and 
decreasing size of its habitats. The European Council for Conservation of Fungi 
suggested this species for European protection (DAHLBERG and CRONEBORG 2003). 

Irodalmi adatok (Literature records): RlMÓCZI (1994): Őrség: Szalafo (XM09, Querto petrae-
ae-Carpinetum transdanubicum). LUKÁCS és KIRÁLY (1995): Őrség: Bajánsenye (XM08). VASAS és 
LOCSMÁNDI (1995): Őrség: Szalafó (Pityerszer, XM09, in silva mixta). LUKÁCS (20046): Kőszegi-hg.: 
Kőszeg (XN14); Pilis: Pilisszentkereszt (Kakas-hegy, CT48); Mátra: Mátraszentimre (DU 10). ALBERT 
és DIMA (2005a): Őrség: Farkasfa (Fekete-tó, WM99, Galio rotundifolio-Fagetum)\ Börzsöny: Vár-
hegy (CU40, Luzulo-Fagetum)-, Mátra: Parádsasvár (DU20, Luzulo-Fagetum); Heves-Borsodi-domb-
ság: Tarnalelesz (DU32, Luzulo-Fagetum). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Cseresnyés-
völgy (CU41, Luzulo-Fagetum. Deschampsio-Quercetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): DIMA: Vend-vidék: 
Felsőszölnök (Kakas-domb, WM89, Galio rotundifolio-Fagetum); Mátra: prope Mátraháza (Csór-réti 
víztározó, DU20, sub Fagus, Picea, Carpinus). PÁL-FÁM: Mecsek: Vasas (BS91, Sorba torminalis-
Fagetum). 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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Fotó: Pál-Fám Ferenc (Mecsek - Vasas, 2005) 

Fotó: Benedek Lajos (Börzsöny - Cseresnyés-völgy, 2005) 
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Cortinarius paracephalixus Bohus 1976 (Agaricales, Cortinaria-
ceae) - Nyárfa-pókhálósgomba 

(= Cortinarius rioussetiae Chevassut et R. Henry 1986) 

Rövid jellemzés: Egységesen okkerbarnás színű pókhálósgomba faj. Húsa meg-
vágva többé-kevésbé vörösödik, majd több óra elteltével ugyanott megfeketedik. 
Szaga jellegzetesen kukoricabajuszra emlékeztető. Mésztartalmú homoktalajokon, 
nyárfák alatt fordul elő. 

Leírás: Kalapja 5-12 cm átmérőjű, félgömb alakúból ellaposodó, fiatalon 
agyagszürke, világosokkeres, később barnás, rozsdásokkeres színű, felülete száraz, 
nedves időben tapadós. Fiatalon az egész gombát jól fejlett, fehéres színű általános 
burok borítja, mely a kalap szélén sokáig megmaradhat. A lemezek a tönkre foggal 
lefutók, fiatalon világos agyagszínüek, öregen okkerbarnás színűre változnak. A 
tönk 6-15 x 1-2,5 cm, nyúlánk, hengeres, néha orsó alakú, fehéres, később barnás-
okker színű, felületét bőségesen beborítja fehér majd okkerbarnás színű burok, 
amely idővel kis övecskékre szakadozik fel. Húsa fehéres, okkerszínű, ± vörösödik, 
majd több óra elteltével ezeken a helyeken megfeketedik. Szaga feltűnően kukorica-
bajuszra emlékeztető, később kellemetlenül dohos, íze enyhe vagy fanyar. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Nyárfákkal (Populus spp.) mikorrhizás. 
Élőhely: Szeptembertől novemberig, mésztartalmú homoktalajokon, ligeterdők-

ben, vegyes lomberdőkben, fehér nyár (Populus alba) vagy szürke nyár (P. canes-
cens) közelében fordul elő. 

Összetéveszthetőség: A gombafaj kis gyakorlattal felismerhető, ha figyelünk a 
hús vörösödésére, majd feketedésére, illetve a kukoricabajusz szagra és a termő-
helyre. Esetleg a szintén védett gyökeres álpereszkével (Leucopaxillus macro-
cephalus) téveszthető össze mindkét faj kukoricabajusz szaga és alapszíne miatt, de 
ennél a fajnál megvágva nincs színváltozás és hatalmasra megnövő termőteste, 
tölgyesben fejlődik. 

Földrajzi elterjedés: Nyugat- és Közép-Európából ismert (BOHUS 1976: Magyar-
ország, CHEVASSUT és HENRY 1986: Franciaország, REIJNDERS 1989: Hollandia, 
KRISAI-GREILHUBER 1992: Ausztria, BREITENBACH és KRÄNZLIN 2 0 0 0 : Svájc, 
CONSIGLIO és mtsai 2 0 0 6 : Olaszország), ritka, európai endemizmusnak tekinthető 
faj. Magyarországról, homoki nyárasokból írta le Bohus Gábor. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Eddigi ismereteink sze-

rint hazánkban fordul elő a faj legnagyobb populációja, ezért vált védetté. 

Description: Cap: 5-12 cm across, from hemispherical expanding, clay-grey 
when young, light ochre, later brownish, rusty-ochraceous coloured, surface dry, 
sticky when wet. The young fruit-bodies are entirely covered by a white universal 
veil, which can remains at the margin of the cap for a long time. Gills: decurrent 
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with tooth, pale clay-coloured when young, becoming ochraceous-brown when old. 
Stem: 6-15 X 1-2.5 cm, elongate, cylindrical sometimes fusiform, whitish, later 
brown-ochraceous, surface covered by abundant white, then ochraceous-brown 
veil, which is breaking up later, forming small girdles. Flesh: whitish, ochraceous, 
more or less becoming red, after several hours blackening. Odour conspicuously 
reminiscent of corn silk, later unpleasant musty, taste mild or sour. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza with poplars (Populus spp.). 
Habitat: From September to November, on calcareous sandy soil, in mixed 

deciduous forests, in gallery forests, first of all near white poplar (Populus alba) or 
gray poplar (P. canescens). 

Distribution: Known from Western and Central Europe (BOHUS 1976: Hun-
gary, CHEVASSUT and HENRY 1986: France, REIJNDERS 1989: The Netherlands, 
KRISAI-GREILHUBER 1992: Austria, BREITENBACH and KRÄNZLIN 2 0 0 0 : Switzer-
land, CONSIGLIO et al. 2 0 0 6 : Italy). It may be regarded as an European endemism. 
The species was described in Hungary by Gábor Bohus from sandy poplar stands. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5 , 0 0 0 H U F . 
Reasons: According to our current knowledge the largest population of the 

species is in Hungary, that is why it became protected. 
Irodalmi adatok (Literature records): BOHUS (1976): Szentendrei-sziget: Horány, típusanyag 

(CT58, in silva arenosa). BABOS (1989, 1999): Horány (lásd: Bonus 1976, in silva arenosa); Kiskun-
ság: Fülöpháza (CS79, Junipero-Populeturri), Bugac (CS96, Junipero-Populetum), Algyő (DS33). 
RIMÓCZI (1994): Kiskunság: Fülöpháza (lásd: BABOS 1989, 1999, Junipero-Populetum), Bugac (lásd: 
BABOS 1989, 1999, in populeto); Budakalász (CT57, in populeto); Jászság: Jászberény (DT16, in 
populeto). IVÁNCSIK (1994): Jászság: Újszász (Szőrös-erdő, DT23, sub Populus canescens). ALBERT 
(2003/>): Budapest: Soroksári Botanikus Kert (CT65, sub Populus alba, P. canescens). NAGY L. 
(2004): Kiskunság: Fülöpszállás (CS68, sub Populus alba), Kecskemét (Csalánosi-erdő, CS99, 
Populetum canescentis cult., sub Elaeagnus, Nyomási-erdő, DS09, Populetum canescentis), Tőserdő 
(DS28, silva mixta). ALBERT és DIMA (2005/)): Nyírség: Bátorliget (Fényi-erdő, ET99, sub Populus 
spp.). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Kiskunság: 
Hetényegyháza (Belső-Nyír, CS99); Pesti-síkság: Csévharaszt (CT83, in populeto); Nyírség: Bátor-
liget (ET99, Fraxino pannonicae-Ulmetum). ALBERT: Győr (YN08); Kecskemét (CS99); Pesti-síkság: 
Alsónémedi (CT64); Nyírség: Bátorliget (ET99). BENEDEK és NAGY L.: Kiskunság: Orgovány (CS87, 
Junipero-Populetum albae), NAGY L.: Kiskunság: Fülöpháza (CS89, Junipero-Populetum albae), 
Kerekegyháza (CS89, Populetum canescentis), Kecskemét (Nyír, CS99, Quercetum roboris, sub 
Populus nigra), Kunbaracs (CT70, Junipero-Populetum albae), Tőserdő (DS28, Alno-Populetum nig-
rae), Nagykőrös (DT00, Populetum albae). 
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Nyárfa-pókhálósgomba 
(Cortinarius paracephalixus) 

1989 után 

1989 e l ő t t 

- Orgovány, 2004) 
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Cortinarius praestans (Cordier 1870) Gillet 1874 (Agaricales, 
Cortinariaceae) - Óriás pókhálósgomba 

Rövid jellemzés: A feltűnően nagy termetű gomba kalapja ragadós, fiatalon fehé-
res burokmaradványoktól pettyes, később széle ráncos. Színe lilásbarnás. Bunkós 
tönkje száraz, fehér, ibolyásan, később okkeresen zónás. 

Leírás: A kalap 10-20 cm átmérőjű, félgömb alakúból lassan kiterülő, ragadós 
felületű, pereme idős korban ráncos, színe kezdetben ibolyás-csokoládébarna, majd 
gesztenyebarnás, fiatalon ibolyás általános burokkal bevont, amely később is meg-
maradhat, fehéres pettyek formájában. A lemezek a tönkre foggal lefutók, fiatalon 
ibolyásszürkék, később rozsdás agyagbarnák, élük finoman fogazott. A tönk 10-25 
x 2-3 cm, tövénél bunkós, a csúcsán ibolyás árnyalatú, később fehéres, okkeres. A 
pókhálószerű részleges burok fejlett, halványibolyás színű. Alatta az általános bu-
rok maradványai lilás, később okkeres színű övek formájában maradnak vissza. 
Húsa vastag, tömör, fehéres, a tönk csúcsában halványibolyás, kellemes illatú, eny-
he ízű. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Augusztustól októberig lomberdőkben terem, Nyugat-Európából bázi-

kus, meszes talajról jelzik, hazánkban azonban főleg mészkerülő bükkösökből ismer-
jük. Észak-Európában Tilia cordata és Corylus avellana alatt is előfordul (BRANP-
RUD és BENP1KSEN 2001). 

Összetéveszthetőség: A szintén nagy termetű lilásburkú pókhálósgomba (Corti-
narius balteatocumatilis) és ligeti pókhálósgomba (C. largus) lehet hasonló, de 
ezek kalapján nincsenek burokpettyek és peremük nem ráncosodó. 

Földrajzi elterjedés: Európából és Ázsiából ismert (BREITENBACH és KRÄNZ-
LlN 2000). Az atlantikus klíma hatása alatt álló területeken helyenként elterjedt, 
hazánkban ritka. 

Vörös lista kategória: 3 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Feltűnően nagy, robusz-

tus megjelenése, ehető volta és fogyatkozó termőhelye miatt veszélyeztetett. A faj 
hazai termőhelyei a savanyú talajú idős lomberdők, az erdészeti tevékenység és fa-
kitermelés miatt egyre inkább visszaszorulóban vannak. 

Description: Cap: 10-20 cm across, from hemispherical slowly expanding, 
with glutinous surface, margin becoming wrinkled-sulcate when old, first violet-
chocolate brown coloured, later chestnut-brownish, covered by violet universal veil 
when young, which can remain as whitish veil patches later too. Gills: decurrent 
with tooth, violet-grey when young, later rusty clay-brown, edge often serrulate. 
Stem: 10-25 x 2-3 cm, clavate at the base, with violet tints at the apex, later 
whitish, ochraceous. Under the pale violet, well developed cortina-like partial veil, 
forming the universal veil first violaceous then ochraceous girdles. Flesh: thick, 
hard, whitish, pale violet at the apex, odour pleasant, taste mild. 
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Edibility: Edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: From August to October, in deciduous forests. In Western Europe it is 

mentioned from calcareous, base-rich soils, but in Hungary we know it mainly 
from acidophilous beech stands. In Northern Europe can be found also under Tilia 
cordata and Corylus avellana (BRANDRUD and BENDIK.SEN 2001). 

Distribution: Known from Europe and Asia (BREITENBACH and KRÄNZLIN 
2000). Locally widespread in Atlantic climate areas, in our country is rare. 

Hungarian red list category: 3 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Highly endangered because of its striking large size, edible feature 

and declining habitats. The habitat being old-growth deciduous forests on acid soil; 
such forests are disappearing as a result of commercial forestry practices (e.g. 
logging). 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Bakony: Bakonygyepes (XN92, Querco-
Carpinetum)-, Mátra: Mátraháza (DU20, Querco-Carpinetum). RIMÓCZI (1994): Bakony: Bakony-
gyepes (lásd: BABOS 1989, Querco petraeae-Carpinetum pannonicum); Mátra: Parádsasvár (DU20,  
Deschampsio-Fagetum subcarpaticum). RIMÓCZI és mtsai (1997): Nyírség: Bátorliget (Ősláp, ET99). 
BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Cseresnyés-völgy (CU41, Luzulo-Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Mátra: Piszt-
rángos-tó (DU20, Deschampsio-Fagetum subcarpaticum). ALBERT: Visegrádi-hg.: Szentendre (Szta-
ravoda-völgy, CT58, Luzulo-Fagetum)-, Mátra: Gyöngyösoroszi (Károlytáró, DU 10, sub Fagus); 
Bükk: Hór-völgy (DU61). ALBERT és DIMA: Mátra: Pisztrángos-tó (DU20, Luzulo-Fagetum). 

Óriás pókhálósgomba 
(Cortinarius praestans) 

1 9 8 9 e l ő t t 
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Fotó: Albert László (Bükk - Hór-völgy, 1995) 

Fotó: Dima Bálint (Mátra - Pisztrángos-tó, 2004) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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34 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1. 

Elaphomyces anthracinus Vittadini 1831 (Eurotiales, Elapho-
mycetaceae) - Köldökös álszarvasgomba 

Rövid jellemzés: Többé-kevésbé gömbölyű vagy körteformájú, gyakran benyomott 
(köldökös), feketésbarna, fekete színű, sima vagy finoman szemcsés felületű gomba. 
Feketés spórái viszonylag kicsik (15-19 jum), felületükön sűrű csapocskákkal. 

Leírás: A termőtest 1-3 cm átmérőjű, alakja gömbölyűtől a körte alakúig vál-
tozhat, gyakran köldökszerű mélyedéssel. A kemény peridium felszíne barnás-
fekete, matt fekete, szabad szemmel simának látszik. Belső peridiumrétege fehéres, 
később szürkére vált. A gleba kezdetben vattás, olykor a középén üreges, piszkos-
fehér, később szürkés, az érett példányoknál feketésbarna porszerű spóratömeggé 
alakul. Szagtalan vagy enyhén retekszagú. Spórái gömbölyűek, viszonylag kis-
méretűek (ornamentáció nélkül 15-19 pm átmérőjű), csaknem feketék, apró sűrűn 
elhelyezkedő csapocskákkal fedettek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Föld alatt terem, egész évben fellelhető tölgyek (Quercus spp.), gyer-

tyán (Carpinus betulus) és bükk (Fagus sylvatica) alatt. Annak ellenére, hogy a 
föld alatti gombák kutatása a Kárpát-Pannon régióban több mint 100 évre tekint 
vissza, a faj csupán néhány gyűjtése ismert. 

Összetéveszthetőség: Megbízható elkülönítésük a többi fekete színű nagyon 
hasonló álszarvasgombafajtól (Elaphomyces) csak mikroszkópos spóravizsgálat 
alapján lehetséges. 

Földrajzi elterjedés: Számos európai országban és Észak-Amerikában is meg-
találták, de mindenhol ritka. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Meglehetősen ritka faj-

nak tűnik, amely makroszkópos jegyei alapján csak nehezen különböztethető meg a 
többi fekete kérgű Elaphomyces-fajtól. Számos európai ország vörös listáján 
szerepel. 

Description: Fruit-body: 1-3 cm across, globose to pyriform, often with 
omphalic-like depression. Surface of the hard peridium is brownish black, dull 
black, appearing smooth to naked eye. Inner peridium whitish, later becoming 
grey. Gleba: cottony at first, sometimes with a central hollow, off-white later 
greyish, changing to a blackish-brown powdery mass of spores by mature 
specimens. Odourless or slightly radish-like. Spores: globose, relatively small (15-
19 |im, excluding ornamentation), almost black, densely ornamented with small 
rods. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Developing under the ground, it can be collected at all times of the 

year under oaks (Quercus spp.), hornbeam (Carpinus betulus) and beech {Fagus 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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sylvaticá). In Hungary only a few collections are known, however the research of 
the truffles in the Carpathian-Pannon region is retrospected to more than 100 years. 

Distribution: It was found from numerous European countries and North 
America, but everywhere is rare. 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: It seems to be quite rare species being difficult to separate macro-

scopically from other rare blackish Elaphomyces species. It is included in the red 
lists of several European countries. 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1911, 1933): Kecskemét: (Nyírerdő, CS99, sub 
Quercus robur)\ Karancs: Litke (CU94, sub Fagus sylvaticá). SZEMERE (1965): Nyírség: Nyírtelek 
(Királytelek, EU41, Quercetum); Belső-Somogy: Somogyfajsz (XM95, sub Quercus); Bakony: Hárs-
kút (YN12); Somogyi-dombság: Alsótapazd (Felsőtapazd-puszta, YM01). BRATEK és mtsai (1999): 
Gerecse: Tardos (Malom-völgy, CT08, Carpino-Quercetum)\ Aggteleki-karszt: Bódvaszilas (DU87, 
in silva mixta). 

Köldökös álszarvasgomba 
(Elaphomyces anthracinus) 

1989 e l ő t t 

1989 u t án 
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38 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1. 

Elaphomyces leveillei Tulasne et C. Tulasne 1841 (Eurotiales, 
Elaphomycetaceae) - Patinás ál szarvasgomba 

Rövid jellemzés: A borsó-dió nagyságú, gömbölyded, érdes felületű, sötét, feketés-
barna gombát eleinte vastagon beborítja sárgászöld, majd rozsdás-zöld micélium. 
A később lecsupaszodó termőtesten zöldes folt marad vissza. Gömbölyű 20-22,5 
pm átmérőjű feketésbarna spórái nagyon finom csapocskákkal sűrűn fedettek. 

Leírás: A termőtest átmérője 3 cm is lehet, csaknem gömbölyű vagy gyakran 
mindkét oldalán köldökösen behorpadt, zöldessárga micéliumburok veszi körül. A 
kemény és törékeny kéreg felszíne sötét feketésbarna, matt fekete, apró lapos 
szemölcsökkel fedett, néhány zöldessárga folt mindig megfigyelhető rajta. A gleba 
fiatalon vattaszerű, fehér színű, éretten fekete spóraporrá érik. Szaga szarvas-
gomba- (Tuber-)szerű. Spórái gömbölyűek, 20-22,5 pm átmérőjűek, feketésbarna 
színűek, finom csapocskákkal sűrűn fedettek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Egy hazai adata ismert a Mátrából. Egyszer, pedig Fraknó (Szlovákia) 

mellett találták meg, ami közel esik hazánk határához (HOLLÓS 1911). Savanyú 
talajú lomberdőkben, elsősorban bükkhöz (Fagus sylvatica) kötötten él. 

Összetéveszthetőség: Zöldes foltossága miatt a foltos álszarvasgombához (E. 
maculatus) hasonlít, de annak spórái nagyobbak. Megbízható elkülönítésük a többi 
fekete színű nagyon hasonló álszarvasgombafajtól (Elaphomyces) csak mikroszkó-
pos spóravizsgálat alapján lehetséges. 

Földrajzi elterjedés: Néhány európai országból, Észak-Amerikából, valamint 
Ausztráliából ismert, ritka gombafaj. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Európában mindenhol 

igen ritka és gyakran szerepel a vörös listákon. A faj termőhelyei, a savanyú talajú 
bükkösök hazánkban meglehetősen kis területre korlátozódnak. 

Description: Fruit-body: up to 3 cm across, subglobose, often depressed at both 
sides, wrapped by a greenish yellow mycelial crust. The hard and fragile peridial 
surface dark blackish-brown, dull black, covered with small flat warts, with few 
persistent greenish yellow spots. Gleba: cottony when young, white coloured, 
turned into blackish powdery spore mass when mature. Odour truffle- {Tuber-)like. 
Spores: globose, 20-22.5 pm, blackish-brown coloured, densely covered with very 
fine rods. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Only one collection is known from the Mátra Mts. There is another 

found near Fraknó (Slovakia) (HOLLÓS 1911), very close to the border of Hungary. 
Its habitat in Hungary is on acidic soil in deciduous forests, especially under beech 
{Fagus sylvatica). 
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Distribution: This rare species is known from some European countries, North 
America and Australia. 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Very rare throughout Europe and often included in red lists. Habitats 

of the species, beech forests on acid soil, taking only few places in Hungary. 
Irodalmi adatok (Literature records): BRATEK és mtsai (1999): Mátra: Parádóhuta (Mohos-

hegy, DU20, Deschampsio-Fagetum). 

Patinás álszarvasgomba 
(Elaphomyces leveillei) 

1 9 8 9 u tán 
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Fotó: Bratek Zoltán (ZB-1239) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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42 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Elaphomyces maculatus Vittadini 1831 (Eurotiales, Elaphomy-
cetaceae) - Foltos álszarvasgomba 

Rövid jellemzés: A borsó-dió nagyságú, gömbölyded, feketésbarna, helyenként 
zöldfoltos gomba felületét eleinte zöld, majd barna micéliumburok borítja. Olív-
feketés spórái, érdesek vagy finoman szemcsések, 28-36 fim méretűek. 

Leírás: A termőtest 1-3 cm átmérőjű, csaknem gömbölyű, néha horpadt, kez-
detben zöldes, később barnás-fekete micéliumburok fedi. A peridium finoman 
szemcsés, csaknem sima felületű, feketés színű, jellemzően egy-két nagyobb zöld 
folttal. A gleba fiatalon fehéren vattás, éretten olívfeketés spórapor tölti ki. Spórái 
gömbölyűek, finoman érdes, szemcsés felületűek, olívfeketések, viszonylag nagy-
méretűek (28-36 pm). 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Föld alatt terem, egész évben megtalálható különböző lombos fák part-

nereként. 
Összetéveszthetőség: A gomba hasonlít a zöldfoltos, patinás álszarvasgombá-

hoz (Elaphomyces leveillei), de ennek kisebb spórái vannak, valamint a köldökös 
ál szarvasgombához (E. anthracinus) és a csíkosspórájú álszarvasgombához (E. 
virgatosporus) is, de ezeken nincsenek zöldes foltok és spóráik más jellegűek. 

Földrajzi elterjedés: Európán kívül eddig nem került elő. Európában is csupán 
néhány országból jelezték előfordulását, de sehol sem gyakori. Magyarországon is 
kevés élőhelyét ismerjük, bár lokálisan (Somogyfajsz) gyakori lehet. 

Vörös lista kategória: 4 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj valószínűleg euró-

pai endemizmus. 

Description: Fruit-body: 1-3 cm across, nearly globose, sometimes depressed, 
first greenish, later covered with brownish-black mycelium crust. Peridium fine 
granulated, with almost smooth surface, blackish coloured, typically with some 
larger, green spots. Gleba: white-cottony when young, filled with olive-blackish 
spore mass when old. Spores: globose, slightly rough, granulated, olive-blackish, 
relatively large (28-36 pm). 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: developing under the ground, can find in the whole year as a partner of 

different deciduous trees. 
Distribution: Outside Europe is not known until now and it is mentioned only 

from few countries. In Hungary it has also only few habitats, but locally (Somogy-
fajsz) might be common. 

Hungarian red list category: 4 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: This species seems to be an European endemism. 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 



Védett nagy gombafaj ok Magyarországon 43 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1911): ICarancs: Litke (CU94, sub nom. E. 
septatus). SZEMERE (1965): Belső-Somogy: Somogyfajsz (Kaszópuszta XM73, Felsőkakpuszta 
XM95); Bakony: Pénzesgyőr (YN13, sub Fagus sylvaticá), Eplény (YN23). SILLER és mtsai (2005): 
Belső-Somogy: Mesztegnyő (XM85, Querco robori-Carpinetum); Börzsöny: Kóspallag (CU40, 
Quercetum petraeae-cerris). 

Foltos álszarvasgomba 
(Elaphomyces maculatus) 
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Fotó: Bratek Zoltán (ZB-2891) 
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46  Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1. 

Elaphomyces mutabilis Vittadini 1831 (Eurotiales, Elaphomyce-
taceae) - Bundás álszarvasgomba 

Rövid jellemzés: A lomberdőben növő mogyoró nagyságú, szürkésfekete színű 
gomba felületét fehéres micélium réteg borítja. Kérge puha, és megszáradva rán-
cossá válik. Sötétbarnás spórái kisméretűek (10-13 pm) és rövid pálcikákkal sűrűn 
díszítettek. 

Leírás: A termőtest 1-2 cm átmérőjű, csaknem gömbölyű, szürkésfekete színű, 
fehéres micéliumburok veszi körül. Peridiuma viszonylag lágy, szárítva ráncosodó, 
színe kívülről feketés, átvágva a gleba felé fehéresből szürkén keresztül megfekete-
dő, de lassú kékülés is tapasztalható. A gleba kékesszürkés, feketés, éretten por-
szerű spóratömeg alkotja. Szaga enyhén gyümölcsszerű. Spórái gömbölyűek, éret-
ten sötétbarnák, kis méretűek (10-13 |im), sűrűn álló, apró pálcácskákkal díszí-
tettek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: MONTECCHI és SARASINI (2000) szelídgesztenye (Castanea sativa) és 

tölgyek (Quercus spp.) alól jelzi előfordulását, egyetlen ismert hazai élőhelyén, 
pedig csertölgy (Quercus cerris) közeléből gyűjtötte Szemere László. 

Összetéveszthetőség: Megbízható elkülönítése a többi fekete színű nagyon ha-
sonló álszarvasgombafajtól (Elaphomyces) csak mikroszkópos spóravizsgálat alap-
ján lehetséges. 

Földrajzi elterjedés: Ismert Franciaországból, Magyarországról, Németország-
ból, Olaszországból és Kínából. 

Vörös lista kategória: 4 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Nagyon ritka faj Magyar-

országon és Európában egyaránt. 

Description: Fruit-body: 1-2 cm across, subglobose, greyish-black coloured, 
wrapped by whitish mycelial crust. Peridium is relatively soft, becoming wrinkled 
after drying, outside blackish, towards the gleba colour is changing from whitish 
through greyish to black when cut, but also can be recognised a slowly turning to 
blue. Gleba: bluish-greyish, blackish, consisting of powdery spore mass when ma-
ture. Odour slightly fruity-like. Spores: globose, dark brown when mature, small 
(10-13 p.m), ornamented with fine, dense rods. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: MONTECCHI and SARASINI (2000) mentioned its occurrence under 

chestnut (Castanea sativa) and oaks (Quercus spp.). The only one Hungarian local-
ity was collected by László Szemere near Turkey oak {Quercus cerris). 
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Distribution: Known from France, Germany, Hungary, Italy and China. 
Hungarian red list category: 4 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 5,000 HUP. 
Reasons: Very rare in Hungary and in Europe as well. 

Irodalmi adatok (Literature records): SZEMERE (1965): Belső-Somogy: Bize (XM85, sub 
Quercus cerris). 

Bundás álszarvasgomba 
(Elaphomyces mutabiUs) 
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Elaphomyces persoonii Vittadini 1831 (Eurotiales, Elaphomyce-
taceae) - Kékbelű álszarvasgomba 

Rövid jellemzés: A gomba 1-3 cm átmérőjű, kemény, törékeny gömbölyded, 
barnásfekete színű, felületét apró szemölcsök díszítik. Glebája zöldeskék árnyalatú. 
Barnás spórái sokszögletű hálózattal díszítettek. 

Leírás: A termőtest 1-2 cm átmérőjű, gömbölyded, vagy ovális alakú, kemény 
és törékeny állományú. Peridiuma aprón szemölcsös, egységesen barnás-fekete szí-
nű. A metszetben a feketés színű kéreg alatt fehéres, kissé szürkésrózsás. A gleba 
kezdetben fehéres, majd zöldeskék, éretten piszkosbarnás, szétporló spóratömeg 
alkotja. Spórái gömbölyűek, gesztenyebarnás, olívbarnás színűek, 18-22 p,m mére-
tűek, szögletesen hálózatos felületűek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Lomb- és fenyőerdőben terem a föld alatt, különböző évszakokban, 

egyetlen hazai előfordulása, savanyú talajról származik, bükk alól (Fagus sylvatica). 
Összetéveszthetőség: Megbízható elkülönítése a többi fekete színű nagyon 

hasonló ál szarvasgombafaj tói (Elaphomyces) csak mikroszkópos spóravizsgálat 
alapján lehetséges. 

Földrajzi elterjedés: Meglehetősen ritka faj, Európából csak olaszországi és 
magyarországi publikált előfordulása ismert. Bratek Zoltán herbáriumában egy 
Szlovéniából származó nem publikált adat is található. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj Európa-szerte igen 

ritka, hazánkban is csak egyetlen adata ismert. 

Description: Fruit-body: 1-2 cm across, subglobose or ovoid, hard and fragile. 
Peridium is fine verrucose uniformly brownish-black. In the cross-section under 
the blackish cortex is whitish, slightly greyish-rosaceous. Gleba: first whitish, later 
greenish-blue, off-brown when mature, consisting of powdery spore mass. Spores: 
globose, chestnut-brownish, olive-brownish, 18-22 |im, with rectangularly net-like 
ornamentation. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Developing in deciduous and coniferous forests under the ground, in 

different seasons, the only one Hungarian locality is known from acid soil under 
beech (Fagus sylvatica). 

Distribution: Very rare, published data in Europe are known only from Italy 
and Hungary. In the herbarium of Zoltán Bratek there is an unpublished data from 
Slovenia. 
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Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species is very rare throughout Europe and in Hungary only one 

occurrence is known as well. 
Irodalmi adatok (Literature records): BRATEK és mtsai (1992, 1999): Bakony: Uzsapuszta 

(XM79, Carpino-Quercetum, sub Fagus sylvatica). 

1989 u tán 

Kékbelű álszarvasgomba 
(Etaphomyces persoonii) 

r 
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Fotó: Nagy Beáta (ZB-1583) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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52 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Elaphomyces virgaíosporus Hollós 1908 (Eurotiales, Elaphomy-
cetaceae) - Csíkosspórájú álszarvasgomba 

Rövid jellemzés: A fekete színű, mogyoró-dió nagyságú, többé-kevésbé gömbölyű, 
szemölcsös felületű gombának barna spórái párhuzamosan hullámos sáncokkal 
csíkozott. 

Leírás: A termőtest 0,8-2 cm átmérőjű, alakja gömbölyded vagy lapított, gyak-
ran gödrös, horpadt. Peridiuma kívülről barnásfekete, matt, aprón szemölcsös, 
kemény és törékeny állagú. Belső része fehér, szürkésfehér színű, gyakran vasta-
gabb, mint a külső rész. A gleba kezdetben fehéresen vattás, majd éretten sötét-
barnás színű, szétporló. Spórái gömbölyűek, 16-22 |jm méretűek, barnák, párhuza-
mosan futó hullámos sáncokkal díszítettek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: A termőtest a talajban, gyakran mélyen, többnyire a humusz és az 

agyagréteg határán található. Gyertyános-tölgyesekben, gyertyános-bükkösökben 
él, szinte egész évben fellelhető. 

Összetéveszthetőség: Megbízható elkülönítése a többi fekete színű nagyon 
hasonló álszarvasgombafajtól (.Elaphomyces) csak mikroszkópos spóravizsgálat 
alapján lehetséges. 

Földrajzi elterjedés: Adatainak többsége Magyarország területéről származik. 
A fajt megtalálták még Svédországban és az Egyesült Államok területén is. 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A Kárpát-medencében 

található a faj locus classicus-a és kevés ismert élőhelyének többsége. A természe-
tes élőhelyein jellemző a vadtúltartás. Esetenként, mivel az értékes fekete szarvas-
gombákkal (Tuber aestivum, T. brumale) együtt is előfordulhat, a szarvasgomba-
gyűjtők talajbolygatása is károsítja élőhelyeit. Trappe (szóbeli közlés) szerint lehet-
séges, hogy a kontinensvándorlás előtti időkből származó, ősi reliktum faj. 

Description: Fruit-body: 0,8-2 cm across, subglobose or flattened, often pitted, 
depressed. Peridium outside brownish-black, dull, finely verrucose, hard and frag-
ile. Inside whitish, greyish-white often thicker than outer part. Gleba: whitish-cot-
tony at the beginning, later dark brown, getting crumbled. Spores: globose, 16-22 
^m, brown, covered by parallel wavy striates. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: The fruit-body grows under the ground, often deep in the soil, mostly 

at the border of humus and clay layers. Can be found in the whole year in horn-
beam-oak and hornbeam-beech forests. 

Distribution: Most of its data are known from Hungary. The species was 
collected also in Sweden and in the USA. 

Hungarian red list category: 1. 
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Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species has its locus classicus and most of its few known habitats 

in the Carpathian Basin. The overstrained game breeding is usually typical for the 
natural habitats of this species. As it can occur together with valuable truffles 
(Tuber aestivum, T. brumale), occasionally soil-disturbance of truffle-collectors 
may also damage its localities. According to Trappe (pers. comm.) it can be an 
ancient, relict species originating from ages prior to the continental drift. 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1911, 1933): Szekszárd: Kisbükk-erdő (CS23); 
Karancs: Litke (CU94, Carpino-Fagetum). BRATEK és mtsai (1992, 1999): Gerecse: Tardos (Malom-
völgy, CT08). BRATEK és mtsai (1999): Mecsekhát: Kurd (BS94, Melittio-Fagetum); Börzsöny: 
Kemence (CU42, Carpino-Quercetum)\ Aggteleki-karszt: Szelcepuszta (DU77). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): LUKÁCS: Budai-hg. 
(CT47, in silva mixta, sub Fagus sylvatica). 

Csíkosspórájú álszarvasgomba 
(Elaphomyces virgatosporus) 

1989 e l ő t t 

1989 után 
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Fotó: Bratek Zoltán (ZB-1353) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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56 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1. 

Endoptychum agaricoides Czernajew 1845 (Agaricales, Secotia-
ceae) - Lemezes pöfeteg 

(= Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga 2002) 

Rövid jellemzés: Termőteste fehér, majd okkeres, kúp alakú vagy paprikára emlé-
keztető kalapszerű részből és a termőtest belsejében folytatódó tönkrészből áll. Ter-
mőrétege szabálytalan lemezszerű, pöfetegekre jellemzően szétporló. 

Leírás: A termőtest 2-12 cm magas, 2-7 cm átmérőjű, kúp alakú, paprika for-
májú, felületét fiatalon fehér, majd ± okkerszínü burok borítja, amely éréskor a 
termőtest alján sugarasan lebenyekre hasad. Rövidebb vagy hosszabb nyele egy 
megcsavarodó tengelyként a termőtest belsejében folytatódik. Termőrétege a 
termőtest belsejében található, lemezes jellegű, de erősen meggyűrődött és kamrák-
ra osztott. Színe fiatalon sárgásbarna vagy zöldes, később barnás. Idős korban a ter-
mőréteg szétporlik. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Talaj lakó szaprobionta. 
Élőhely: Márciustól novemberig, főkcnt homokos talajokon, leginkább legelő-

kön, homokpusztai gyepekben, de telepített homoki erdőkben is terem. 
Összetéveszthetőség: Hozzá hasonló, paprika formájú gombafaj nem létezik, 

ezért más fajjal nem téveszthető össze. 
Földrajzi elterjedés: Európából és Észak-Amerikából ismert. Európa-szerte 

elterjedt, de mindenütt ritka. Hazánkban az 1980-as évekig elég gyakorinak számí-
tott. Hollós László és Babos Margit az Alföldön kutatva még kifejezetten gyakori 
fajnak tartották. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj nemcsak Európá-

ban, hanem hazánkban is erősen visszaszorulóban van a mezőgazdaság terjeszke-
désének hatására és ezáltal élőhelyeinek átalakítása, megszűnése miatt. Az utóbbi 
25 évben állománya drasztikus módon lecsökkent. Erősen veszélyeztetett feltűnő, 
érdekes megjelenése miatt is. 

Description: Fruit-body: 2-12 cm high, 2-7 cm broad, conical, paprika-shaped, 
surface when young covered by white, later more or less ochre coloured veil, 
which is tearing into radial lobes at the base of fruit-body when mature. Stem is 
shorter or longer, continued as a twisted axis inside the fruit-body. Hymenium: 
found inside the fruit-body, in the early stage gills-like, but strongly wrinkled and 
divided into cells. Colour at first yellowish-brown or greenish, later brownish. It is 
crumbling away when old. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: From March to November, mainly on sandy steppes, pastures, but also 

in planted sandy forest stands. 
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Distribution: Known from Europe and North America. It occurs all over 
Europe, but everywhere is rare. In Hungary it was regarded as a relatively frequent 
species until the 1980s. During the fungi researches of László Hollós and Margit 
Babos in the Hungarian Great Plain the species had been found distinctly frequent. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species has been strongly retreating not only in Europe but in 

Hungary as well, due to the influence of spreading the agriculture, which trans-
formating and eliminating its habitats. In the last 25 years the population size of the 
species had been drastically decreased. It is endangered also because of its 
spectacular appearance. 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1899, 1913): Mezőfold: Kajdacs (CS15), 
Fácánkert (CS24, in campis arenosis), Vajta (CS27), Bölcske (CS47, in paludosis); lllancs: Siikösd 
(CS42); Visegrádi-hg.: Izbég (CT58); Kiskunság: Izsák (CS78), Ballószög (CS99), Kunpeszér 
(CT61), Baracs-puszta (CT70), Kecskemét (Nyír, CS99, Talfája, CT90, Kisfái, DS09, Urrét, DS09), 
Jászszentlászló (DS05), Csengele (DS15), Pálmonostora (DS16, in pasture), Petőfiszállás (Szentkút, 
DS16, in pasture), Nyárlőrinc (DS19), Ópusztaszer (Sövényháza-Hantháza, DS24), Tőserdő (DS28); 
Hortobágy: Hortobágy (ETI6); Nyírség: Hajdúhadház (ET48). BABOS (1982, 1989, 1999): Belső-
Somogy: Pamuk (YM05); Mezőföld: Alsótengelic (CS25, in robineto populeto), Bikács-Nagydorog 
(CS26, in loco graminoso); Kiskunság: Bugac (CS96, in pasture); Pilis: Budakalász (CT57); 
Budapest: Pestszentlőrinc (CT65, in robineto); Tiszazug: Tiszakürt (DS39, in solo arenoso); Bükk: 
Felsőtárkány (DU51, in prato). RlMÓCZI (1994): Kiskunság: Bugac (CS96, Festucetum pseudovinae); 
Hortobágy: Vámostanya (ETI6, Festucetum pseudovinae); Nyírség: Nagykálló (EU60, Festucetum 
pseudovinae). NAGY L. (2004): Kiskunság: Kecskemét (Nyomási-erdő, DS09). FLNTHA és mtsai 
(2005): Hortobágy: Nádudvar (Borzas, ET05), Hortobágy (Pentezug, ET06, Juhosháti telep, ETI6), 
Nagyhegyes (Nyírőlapos-Szálkahalom, ET16); Hajdúság: Balmazújváros (Nyárijárás, ET27). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Velencei-hg.: 
Pákozd (CT13). ALBERT: Pesti-síkság: Gyál (CT64). DIMA: Nyírség: Bátorliget (ET99). NAGY L.: 
Kiskunság: Bugac (CS96, Cynodonti-Festucetum pseudovinae). 
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1989 e l ő t t 

1989 u tón 

Lemezes pöfeteg 
(Endoptychum agaricoides) 

Fotó: Locsmándi Csaba (Velencei-hg. - Pákozd, 2005) 
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Fotó: Albert László (Pesti-síkság - Gyál, 1983) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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Geastrum hungaricus Hollós 1901 (Phallales, Geastraceae) -
Honi csillaggomba 

Rövid jellemzés: A létező legkisebb csillaggombafaj. Erősen higroszkópos külső 
burka 7-8 lebenyre hasadó, kívül fehér, belül sárgásbarna színű. Belső burkának 
tetején a spóranyílás csúcsos, szálas, éles zónával elhatárolt. Mohák és zuzmók kö-
zött, szikes, homokos területen fordul elő. 

Leírás: A külső burok (exoperidium) 5-10, általában 7-8 lebenyre hasad, erő-
sen higroszkópos, kívül fehér, belül okkersárga, később barna. A nedves, kiterült 
gomba átmérője 8-21 mm, szárazon 2-10 mm. A belső burok (endoperidium) 2-6 
mm átmérőjű, gömbölyded, ülő, nyéltelen, barnástól a szürkés színűig, szemcsés, 
később sima felületű, csúcson ülő spóranyílása (perisztoma) szálas, éles udvarral 
(diszkusz) határolt. Az apofízis hiányzik. A spóra- és kapilliciumtömege barna. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Talaj lakó szaprobionta. 
Élőhely: A friss termőtestek augusztustól októberig, száraz, szikes vagy homo-

kos legelőkön, sivár homokon, mohák és zuzmók társaságában fordulnak elő. Az 
elszáradt termőtestek évekig a területen maradhatnak. Jellegzetes kontinentális 
sztyeppfaj. 

Összetéveszthetőség: Jellegzetes termőhelye és apró mérete alapján felismerhe-
tő faj. Higroszkópos tulajdonsága miatt esetleg a nála lényegesen nagyobb termő-
testű repedéses csillaggombával (Astraeus hygrometricus) téveszthető össze. 

Földrajzi elterjedés: Európában nagyon ritka gomba. Hazánkon kívül még 
Szlovákiában, Csehországban és Németországban (egykori NDK-ban) találták meg 
(JÜLICH 1984). Magyarország szikes, homokos területeinek ritka faja. Európán 
kívül még Mongóliából került elő (DÖRFELT 1985) . 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Egész Európában ritka, 

hazánkból leírt faj. Feltehetően Magyarországon van a faj legnagyobb állománya. 
Európai szintű felelősségünk élőhelyeinek megőrzése. 

Description: Exoperidium: splitting into 5-10, but usually 7-8 rays, strongly 
hygroscopic, outside white, inside ochraceous-yellow, later brown. 8-21 mm 
across when wet and spread, 2-10 mm when dry. Endoperidium: 2-6 mm across, 
subglobose, sessile, without stalk, brownish to greyish, apical peristome sessile 
granulated, later smooth, surrounded by a fibrous, sharp discus. Apophysis mis-
sing. Spore and capillitium mass brown coloured. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: fresh fruit-bodies growing from August to October, on dry, salty or 

sandy pastures, on naked sand between mosses and lichens. Dried fruit-bodies 
might remain through several years. Characteristic continental steppe element. 
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Distribution: Very rare in Europe. Outside Hungary has been also found in 
Slovakia, Czech Republic and Germany (former East Germany) ( J Ü L I C H 1984). In 
Hungary it is a rare species of the sodic sandy areas. Outside Europe, at present 
only known from Mongolia ( D Ö R F E L T 1985). 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: Rare all over Europe, however, the largest populations are supposed 

to be in Hungary. Our European challenge is to protect its habitats. 
Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1901, 1903): Kiskunság: Kecskemét (Nyír, 

CS99, in sand dune, amongst mosses and lichens), Nagykőrös (Csókás, Nagyerdő, DT01). BABOS 
(1999): Illancs: Sükösd (CS42). FINTHA és mtsai (2005): Hortobágy: Kunmadaras (DT85), Kunmada-
ras-Nagyiván (DT95), Nagyiványi puszta (Mátyus-telek, DT95), Zám (DT96). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BENEDEK és NAGY 
L.: Kiskunság: Örkény (CT82, Festucetum vaginatae-Stipetosum), Hantháza (CT91, Cynodonti-Fes-
tucetum pseudovinae). ZAGYVA 1.: Kiskunság: Bugac (Bócsa, CS96, Festucetum vaginatae)\ Pesti-
síkság: Csévharaszt (CT73, Festucetum vaginatae)\ Hortobágy: Nagyiván (DT95, Festucetum 
pseudovinae). 

1989 e l ő t t 

1989 u tón 

Honi csillaggomba 
((Zeastrum hungaricus) 
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Fotó: Benedek Lajos (Kiskunság - Örkény, 2006) 

Fotó: Nagy László (Kiskunság - Hantháza, 2006) 
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Fotó: Zagyva Imre (Pesti-síkság - Csévharaszt, 2005) 

I 

Fotó: Zagyva Imre 
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64  Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Gomphidius roseus (Fries 1821) Fries 1838 (Boletales, Gomphi-
diaceae) - Rózsaszínű nyálkásgomba 

Rövid jellemzés: Rózsás, rózsáspiros kalapja nedves időben nyálkás felületű, le-
mezei ritkán állók, lefutók, fehéresek, később szürkén keresztül megfeketedők, fehér 
tönkjének töve rózsás. 

Leírás: A kalap 3-6 cm átmérőjű, félgömb alakúból enyhén tölcséresedő, pere-
me sokáig begöngyölt, felülete nedvesen ragadós, szárazon fénylő, rózsás, pirosas 
színű. A lemezek ritkán állók, vastagok, a tönkre lefutók, fiatalon fehérek, idővel 
szürkés színűek lesznek, végül megfeketednek. A tönk 4-6 * 1-1,5 cm, hengeres, 
lefelé elvékonyodó, fehéres színű, a tövénél gyakran rózsás, fiatalon fehér pókháló-
szerű részleges burokkal, amely idővel elszakad és a kihulló spóráktól sötétre szí-
neződik. Húsa fehéres, a kalapbőr alatt rózsás, nem színeződő, gyümölcs illatú, 
enyhe ízű. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Szeptembertől októberig, erdeifenyők (Pinus sylvestris) alatt, savanyú 

talajon terem, gyakran a tehéntinóru (Suillus bovinus) társaságában. 
Összetéveszthetőség: A szintén Pinusok alatt növő vöröses nyálkásgomba (Chroo-

gomphus rutilus) hasonlíthat rá, de az, nagyobb és szárazabb termőtestű. A kisebb 
termetű foltos nyálkásgomba {Gomphidius maculatus) pedig feketén foltosodik, 
szürkésbarnás színű és vörösfenyők (Larix spp.) alatt nő. 

Földrajzi elterjedés: Európából, Észak-Amerikából, Ázsiából és Dél-Afrikából 
ismert. Európában, széles körben elterjedt, helyenként gyakori gombafaj ( K R I E G L -

S T E I N E R 20006). Hazánkban ritka, csak az ország néhány pontján találja meg az 
életfeltételeit, de ott sem gyakori. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj Európában nem rit-

ka és közvetlenül nem veszélyeztetett. Hazánkban ritka termőhelye és feltűnő meg-
jelenése miatt veszélyeztetett faj. 

Description: Cap: 3-6 cm across, from hemispherical becoming slightly fun-
nel-shaped, margin involute for long time, surface sticky when wet, shiny when 
dry, rosaceous, reddish coloured. Gills: distant, thick, decurrent, white when 
young, later greyish, finally turning black. Stem: 4-6 * 1-1.5 cm, cylindrical, 
tapering downwards, whitish, often rosaceous at the base, with white cortina-like 
partial veil when young, which is tearing with age and become dark coloured by 
the fallen spores. Flesh: whitish, rosaceous under the cuticle, colour is not chang-
ing, odour fruity, taste mild. 

Edibility: Edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: From September to October, under pine (Pinus sylvestris) on acid soil, 

often together with Suillus bovinus. 
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Distribution: Known from Europe, North America, Asia and South Africa. In 
Europe is widespread and common in some areas ( K R I E G L S T E I N E R 2000£). Rare in 
Hungary, its life conditions are suitable for growing only at a few parts in the 
country, but it is also not common there. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: In Europe it is not rare and not endangered directly. In Hungary it is 

endangered because of its rare habitats and spectacular appearance. 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Vend-vidék: Szakonyfalu (WM99, in 
silva mixta); Őrség: Farkasfa (Fekete-tó, WM99, in silva mixta); Soproni-hg: Nagykőhalom (Kecske-
patak völgye, XN17); Mátra: Parádóhuta (Mohos-hegy, DU20, sub Pinns sylvestris); Zempléni-hg: 
Telkibánya (Nagykerek-hegy, EU26, in pineto mixto). RIMÓCZI (1994): Őrség: Szalafő (XM09, 
Querco petraeae-Carpinetum transdanubicum), Farkasfa: Fekete-tó (WM99, Querco petraeae-Carpi-
netum transdanubicum). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): Vend-vidék: Szakonyfalu (WM99). ALBERT 
(1999): Vend-vidék: Felsőszölnök (WM89, Genisto nervatae-Pinetum). LUKÁCS és mtsai (2001): 
Vend-vidék: Kétvölgy (WM99). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): DIMA: Vend-vidék: 
Kétvölgy (WM99); Őrség: Szalafő (Pityerszer, XM09), Farkasfa (Fekete-tó, WM99, sub Pinus syl-
vestris). SILLER: Vend-vidék: Kétvölgy (WM99), Őrség: Szalafő (XM09). SILLER és DIMA: Őrség: 
Szalafő (Őserdő, WM99). 

1989 e l ő t t 

1989 u t án 

Rózsaszínű nyálkásgomba 
(Gomphidius roseus) 
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Fotó: Pál-Fám Ferenc (Olaszország - Caldaro, 2000) 

Fotó: Dima Bálint (Vend-vidék - Kétvölgy, 2004) 
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68 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Gomphus clavatus (Persoon 1796) Gray 1821 (Phallales, Gom-
phaceae) - Disznóflilgomba, zápfoggomba 

Rövid jellemzés: Tölcséres termőtestének teteje lecsapott, vagy kissé benyomott, 
ibolyás, öregen okkeres színű. Termőrétege lefutó, ráncos, gyűrött, lilás színű. 
Húsa vastag, fehér színű. Hazánkban, mészkerülő bükkösökben terem. 

Leírás: A termőtest 4-10 cm széles, 2-6 cm magas, tölcsér alakú, bunkós, felül 
lecsapott, öregen kissé benyomott, pereme szabálytalanul hullámos. Felszíne sima, 
ibolyás színű, később sárgásokkerre kifakuló. Lefelé elvékonyodó, a tövénél fehé-
ren nemezes. Termőrétege hosszanti irányban ráncolt, gyűrött, gyakran villaszerű-
én anasztomizáló, ibolyás színű. Húsa vastag, puha, fehér színű, márványosan 
zónázott. Szaga nem jellegzetes, íze enyhe, idős korban kissé kesernyés. 

Fogyaszthatóság: Ehető, ízletes gomba. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Középhegységi (montán), hegyvidéki (alpin) elterjedésű faj. Főleg me-

szes alapkőzetekről, bükk (Fagus sylvatica), jegenyefenyő (Abies alba) és lue (Picea 
abies) alól jelzik előfordulásait, de hazánkban erősen savanyú talajú bükkösökből 
(Luzulo-Fagetum) ismerjük adatait. Nyáron terem. 

Összetéveszthetőség: Jellegzetes alakja és színe miatt nehezen lehet más gomba-
fajjal összetéveszteni, csupán az idősebb korú, okkeresre kifakuló példányai hason-
líthatnak a védett sötétedőhúsú rókagombára (Cantharellus melanoxeros), a lilás-
szürke, lefutó erezetű termőrétege miatt, de a disznófülgomba termőrétegének szí-
ne megöregedve is lilás marad, és húsa nem feketedik. 

Földrajzi elterjedés: Európából, Észak-Amerikából és Észak-Ázsiából ismert, 
montán faj ( B R E I T E N B A C H és K R Ä N Z L I N 1 9 8 6 , K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) . Európa 
montán régióiban elterjedt, de sehol nem gyakori, sőt egyes országokban kifejezet-
ten ritka. 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az élőhelyeinek csök-

kenése (degradációja, az erdőtalajok eutrofizációja, a klímaváltozás és a helytelen 
erdészeti beavatkozások) veszélyeztetik a faj fennmaradását. Európában az 1980-as 
évektől kezdődően termőtestképzése a termőhelyein jelentősen megritkult. Ezen 
kívül több országban is kipusztultnak tekintik ( K R I E G L S T E I N E R 20006). Magyar-
országi előfordulása élőhelyi igényeit marginálisan elégíti ki. Feltűnő méretű és 
különleges színű gomba, mellyel magára vonja az emberek figyelmét. Szerepel a 
gombák védelmére alakult európai tanács (European Council for Conservation of 
Fungi) európai védelemről szóló javaslatában ( D A H L B E R G és C R O N E B O R G 2003). 

Description: Fruit-body: 4-10 cm wide and 2-6 cm high, bulbous, funnel-
shaped, truncate at the top, slightly pressed when old, margin irregularly wavy-
wrinkled. Surface smooth, violet, later fade out to yellowish-ochre. Getting slender 
downwards, white-felty at the base. Hymenium: longitudinal rugosed, wrinkled, 
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often with fork-like anastomosing, violet coloured. Flesh: thick, soft, white, mar-
moreal zoned. Odour indistinct, taste mild, slightly bitter when old. 

Edibility: Edible, tasteful. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Its occurrence is from the montane and alpine area of Europe. Re-

ported mainly from calcareous ground, under beech (Fagus sylvatica), fir (Abies 
alba) and spruce (Picea abies), but in Hungary known from acidophilous beech 
stands. Fruit-bodies developing in summer. 

Distribution: This species is known from Europe, North America and Northern 
Asia ( B R E I T E N B A C H and K R Ä N Z L I N 1986, K R I E G L S T E I N E R 2000Z>). In Europe with 
montane and subalpine distribution, but it is everywhere infrequent, even in some 
countries very rare. 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: Endangered because of the decline and degradation of its habitats, 

eutrophication of forest soils, climatic change, inappropriate forestry practices. In 
Europe from the 1980's the fructification of the species is very rare on its habitats. 
The populations apparently becoming extinct from several European countries 
( K R I E G L S T E I N E R 2000ft). The occurrences of this species in Hungary are just on 
the border of its distribution area. Prominent sized and special coloured mushroom, 
which draws people's attention. Listed in the proposal for protection of fungi in 
European level of the European Council for Conservation of Fungi ( D A H L B E R G 

and C R O N E B O R G 2003). 

Irodalmi adatok (Literature records): ALBERT (1997): Mátra: Rák-halom (DU20, Deschamp-
sio-Fagetum). LUKÁCS (2004a): Mátra: Parádóhuta (DU20, Luzulo-Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Vend-vidék: 
Felsőszölnök (WM89); Visegrádi-hg.: Lom-hegy (CT48, Luzulo-Fagetum)\ Mátra: Nagylápafo 
(DU20, Luzulo-Fagetum subcarpaticum); Zempléni-hg.: Nagybózsva (Szőlőske-hegy, EU36, Querce-
tum petraeae-Carpinetum). ALBERT: Mátra: Pisztrángos-tó (DU20, Luzulo-Fagetum). DIMA: Mátra: 
Mátraháza (Csór-réti víztározó, DU20, Luzulo-Fagetum). 
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Disznófülgomba 
(Gomphus davatus) 

1989 e l ő t t 

1989 u tán 

Fotó: Dima Bálint (Mátra - Mátraháza: Csór-réti víztározó, 2006) 
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72 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Gyrodon lividus (Bulliard 1791) Fries 1838 (Boletales, Paxilla-
ceae) - Éger-tinóru 

Rövid jellemzés: Egységesen sárgás, okkerbarnás, nyomásra, piszkos kékre színe-
ződő gomba, melynek csöves termőrétege labirintusszerű, az elvékonyodó tönkre 
mélyen lefutó. Egerfák alatt nő. 

Leírás: A kalap 4-10 cm átmérőjű, domborúból ellaposodó, pereme kezdetben 
aláhajló, éles és hullámos, felülete fiatalon nemezes, később lecsupaszodó, nedve-
sen időben tapadós. Színe szalmasárgától okkerbarnásig változó, öregen piszkos 
szürkésbarna. A csöves rész keskeny, a tönkre mélyen lefutó, fiatalon szűk labirin-
tusos, később kitáguló, szögletes pórusokkal, a kalaphúsról nehezen fejthető le. 
Színe fiatalon sárgás, majd olívbarnás, nyomásra, piszkos zöldeskékre színeződik. 
Tönkje 5-8 x 1-2 cm, hengeres, karcsú, tövénél kissé elvékonyodó, gyakran görbe, 
a kalappal megegyező színű, ± hosszanti szálakkal díszített. Húsa a kalapban puha, 
a tönkben szívós, színe halványsárga, megvágva gyorsan kékül, majd rozsdabarna 
lesz. Szaga nem jellegzetes, íze kissé savanykás. 

Fogyaszthatóság: Ehető, de étkezési szempontból jelentéktelen. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Júliustól októberig, vizes, nedves helyen nő, égerek (Alnus spp.) alatt. 
Összetéveszthetőség: A nyálkás kalapú tehéntinóruval (Suillus bovinus) téveszt-

hető össze, de az, kéttűs fenyők (Pinus spp.) alatt terem, pórusos termőrétege ke-
vésbé lefutó és nem kékül. 

Földrajzi elterjedés: Egész Európában megtalálható, de mindenütt ritka. Euró-
pán kívüli előfordulása eddig nem ismert ( K R I E G L S T E I N E R 2000Z>). Hazánkban 
szintén ritka, visszaszorulóban lévő faj. 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A gomba élőhelyei, a ter-

mészetközeli égeresek kiszáradása, ezáltal területcsökkenése veszélyezteti a faj 
fennmaradását. 

Description: Cap: 4-10 cm across, from convex expanding, margin incurved at 
first, edgy and wavy, surface felty when young, later getting naked, gloomy in wet 
conditions. Colours changing from straw-yellow to ochre-brown, dirty greyish-
brown when old. Tubes: thin, decurrent deep to the stem, narrowly labyrinthian 
when young, later expansionary, with angulate pores, difficult to separate from 
flesh. Colour is yellowish when young, later olive-brown, changing to dirty 
greenish-blue when pressed. Stem: 5-8 x 1-2 cm, cylindrical, slender, slightly 
tapering at the base, often curved, its colour same as that of cap, ornamented more 
or less with longitudinal fibres. Flesh: soft in the cap, tough in the stem, pale 
yellow, soon becoming bluish, then rust-brown when cut, odour not characteristic, 
taste slightly acidulous. 

Edibility: Edible, but it has an indistinct gastronomic value. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
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Habitat: Growing from July to October, in moorlands, in wet or moist places 
under alders {Alnus spp.). 

Distribution: Found but rare all over Europe. So far not known outside Europe 
( K R I E G L S T E I N E R 20006). In Hungary also very rare, decreasing. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species is endangered, because its habitats, the seminatural alder 

stands are drying out and decreasing. 
Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Soproni-hg: Sopron (XN18); Bakony: 

Gyepükaján (XN71, sub Alnus), Nyírád (XN80, sub Alnus)-, Hanság: Lébény (XN78); Balaton: 
Balatonszemes (YM18, sub Alnus)-, Mezőföld: Tengelic (CS25, sub Alnus); Alsógöd (CT58); Pesti-
síkság: Ócsa (CT63, sub Alnus)-, Mátra: Parádsasvár (Fényes-puszta, DU20, sub Alnus). RIMÓCZI 
(1994): Bakony: Bakonygyepes (lásd: ALBERT és DIMA 2005a, Széki-erdő); Pesti-síkság: Dabas 
(CT72, sub Alnus). RIMÓCZI és mtsai (1997): Nyírség: Bátorliget (Ősláp, ET99). PÁL-FÁM és LUKÁCS 
(2002): Mecsek: Orfíí (BS81). ALBERT és DIMA (2005a): Bakony: Bakonygyepes (Széki-erdő, XN92, 
Carici pendulae-Alnetum); Tata: Öreg-tó (BT97, Paridi quadrifoliae-Alnetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): DIMA: Zempléni-hg.: 
Telkibánya (EU27, sub Alnus). NÁTZ: Lébény (XN78, in alneto). 

1989 e l ő t t 

1989 u tón 

Eger-tinóru 
(Gyrodon Hvidus) 
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7 4 Siller 1., P ima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Fotó: Albert László (Pesti-síkság - Ócsa, 1981) 

Fotó: Pál-Fám Ferenc (Mecsek - Orfű, 2001) 
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76 Siller 1., P ima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

Hericium cirrhatum (Persoon 1794) Nikolajeva 1950 (Russula-
les, Hericiaceae) - Tüskés sörénygomba 

(= Creolophus cirrhatus (Pers.) P. Karsten 1880) 

Rövid jellemzés: Az idős korhadó fákon, vagy fatuskókon növő, gyakran konzolo-
san elhelyezkedő, piszkosfehér vagy okkeres színű, több lebenyből álló gomba alsó 
részén max. 1,5 cm hosszú tüskékből álló termőréteg található. 

Leírás: A termőtest akár 20 x 20 cm-es is lehet, szabálytalan, konzolszerűen 
egymásra nőtt kalapszerű képletekkel, az egyes kagylószerű lebenyek 3-8 cm-esek. 
Felszíne szemcsés, vagy tompán pikkelyes, színe piszkosfehér, krémszínű, gyakran 
rózsás árnyalatokkal, idősödve okkeresedő, megsárguló. Termőrétege a termőtestek 
alján található, tüskés szerkezetű, a tüskék maximum 1,5 cm hosszúak, krém vagy 
lazacszínüek. Húsa vastag, fiatalon puha, később szívóssá válik, fehéres, krém-
színű, kellemes szagú és ízű. 

Fogyaszthatóság: Fiatalon ehető. 
Életmód: Nekrotróf parazita és lignikol szaprobionta. Fehérkorhasztó. 
Élőhely: Élő, majd elhalt idős lombos fákon, főleg bükkön (Fagus sylvatica) és 

nyíreken (Betula spp.) fordul elő, júniustól októberig. 
Összetéveszthetőség: A közönséges süngombával (Hericium erinaceus) téveszt-

hető össze, de annak hosszabb tüskéi (2-5 cm) vannak és nem nő össze több termő-
test egymással. 

Földrajzi elterjedés: Európában, Észak-Ázsiában és Észak-Amerikában elter-
jedt. Európában nyugat- (Franciaország, Hollandia), közép- (Ausztria, Magyarország, 
Németország, Svájc) és észak-európai (Dél-Skandinávia) előfordulásai ismertek 
( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) . Magyarországon nagyon ritka. 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Mivel a faj számára az 

erdészeti kezelések következtében nem marad elegendő mennyiségű és minőségű 
holt faanyag, ezért élőhelyei főleg az őserdő jellegű területekre korlátozódnak. Élő-
helyeinek területcsökkenése miatt erősen veszélyeztetett fajjá vált. Feltűnő termő-
teste miatt valószínűleg gyűjtik is. 

Description: Fruit-body: across is reaching even 20 x 20 cm, irregular, more 
console-like cap-formations growing together, the clam-like lobes may be about 3-8 
cm. Surface granulated or with obtuse scales, colour dirty white, cream, frequently 
with pink shade, becoming ochraceous, yellow when old. Hymenium: found on the 
bottom of fruit-bodies, spiny, spines maximum 1.5 cm long, cream or salmon-
coloured. Flesh: thick, soft when young, later becoming tough, whitish cream-
coloured, odour and taste pleasant. 

Edibility: Edible when young. 
Life strategy: Necrotrophic parasite and lignicolous saprobiont. Causes white rot. 
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Habitat: Growing from June to October, on living and dead deciduous trees, 
mostly on beech (Fagus sylvatica) and on birches (Betula spp.). 

Distribution: Occurs in Europe, Northern Asia and North America. In Europe it 
is known from Western Europe (France, The Netherlands), Central Europe (Aust-
ria, Hungary, Germany, Switzerland) and Northern Europe (South Scandinavia) 
(KRIEGLSTEINER 20006). Very rare in Hungary. 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The decreasing amount of dead deciduous trees due to forestry man-

agement, its habitats become localised only to the virgin forest-like areas. The main 
danger for the species is the descending of its habitats. It is possibly to be collected 
because of its striking fruit-body. 

Irodalmi adatok (Literature records): LUKÁCS (2002): Kőszegi-hg: Bozsok (XN14); Budai-hg: 
Nagykovácsi (CT47); Pilis: Budakalász (Lukas-hegy, CT57); Bükk: Bükkszentlászló (DU72). ALBERT 
és DIMA (2005a): Budai-hg: Normafa (CT46, ad Fagus sylvatcia), Bükk: Répáshuta (DU62, ad Fagus 
sylvatica). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Királyrét (CU40, Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Budai-hg. 
(CT47); Visegrádi-hg: Apátkúti-völgy (CT49, ad truncum putr.); Börzsöny (C]J40), Kemence-völgy 
(CU41). BENEDEK: Bükk: Szentlélek (DU73). SILLER: Bükk: Őserdő (DU52, Aconito-Fagetum). 
VETTER: Medves: Somoskő (DU 13, Quercetum). 

1989 e l ő t t 

1989 utón 

Tüskés sörénygomba 
(Hericium cirrhatum) 
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Fotó: Benedek Lajos (Bükk - Szentlélek, 2004) 

Fotó: Vetter János (Medves - Somoskő, 2006) 
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Hericium erinaceus (Bulliard 1781) Persoon 1797 (Russulales, 
Hericiaceae) - Közönséges süngomba, cérnagomba 

Rövid jellemzés: Faanyagon növő, fehéres, gumószerü, legtöbbször nyeletlen termő-
testét, sűrűn lecsüngő, hajlott, 2-5 cm hosszú tüskék borítják. 

Leírás: A termőtest 10-25 cm nagyságú, gumószerű, húsos, legtöbbször nyelet-
len, fehéres színű. Felülete szálasan felszakadozó, sűrűn lecsüngő, hajlott, 2-5 cm 
hosszú, deres tüskékkel (csapokkal) fedett. Húsa fehéres, fiatalon puha, kissé ros-
tos, később szívós. Szaga és íze nem jellemző. 

Fogyaszthatóság: Fiatalon ehető. 
Életmód: Nektróf sebparazita és lignikol szaprobionta. Fehérkorhasztó. 
Élőhely: Szeptembertől novemberig háborítatlan, üde bükk- és tölgyerdőkben 

terem. Parazita és szaprobionta faj, az élő vagy fekvő, öreg fatörzsek repedéseiben, 
üregeiben és tuskókon nő. Szubsztrátumai elsősorban bükk (Fagus sylvatica) és 
tölgyek (Quercus spp.). 

Összetéveszthetőség: Hasonlíthat a tüskés sörénygombára (Hericium cirrha-
tum), de annak lényegesen rövidebb (max. 1,5 cm hosszú) tüskéi vannak. 

Földrajzi elterjedés: Egész Európában, széles körben elterjedt ( K R I E G L S T E I -

NER 2000A), de mindenütt, így hazánkban is ritka. 
Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az öreg erdők európai 

szintű ritkulása miatt indokolt a védettsége. A termőhely megőrzésével, a holt fa-
anyag megtartásával biztosítható a faj fennmaradása. A Hericium cirrhatumhoz 
hasonló helyzetű faj, az erdészeti gazdálkodás miatt csak a természetvédelmi terü-
letek nyújtanak számukra fennmaradási lehetőséget. Különleges megjelenése, ehe-
tősége és gyógyhatása miatt hazánkban valószínűleg gyűjtik. Szerepel a gombák 
védelmére alakult európai tanács (European Council for Conservation of Fungi) 
európai védelméről szóló javaslatában ( D A H L B E R G és C R O N E B O R G 2003) is. 

Description: Fruit-body: size is about 10-25 cm, bulbous-like, fleshy, most 
often without stipe, whitish coloured. Surface fibrillose-splitted, bowery floppy, 
covered with curved, 2-5 cm long, pruinose spines. Flesh: whitish, soft when 
young, slightly fibrous, later tough. Odour and taste not characteristic. 

Edibility: Edible when young. 
Life strategy: Necrotrophic parasite and lignicolous saprobiont. Causes white rot. 
Habitat: Fructifying from September to November in undisturbed beech and 

oak forests with high air humidity. Parasitic and saprobiont, in the cracks and 
cavities of old living, or dead trunks, fallen logs and stumps. The substrate are 
mainly beech {Fagus sylvatica) and oaks {Quercus spp.). 

Distribution: Widely distributed all over Europe ( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) , but 
everywhere is rare, as in Hungary. 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 
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Reasons: Its protection is necessary because of the diminishing of old-growth 
forests in Europe. The survival of the species is warrantable with keeping of 
habitats, and maintaining of dead wood in the forests. The situation is like to 
Hericium cirrhatum as only the nature reserve areas can give possibility for 
surviving of the species, because of the forestry management. It is probably 
collected in Hungary, because of striking fruit-bodies, edible and curative effects. 
The species is listed in the proposal for protection of fungi in European level of the 
European Council for Conservation of Fungi ( D A H L B E R Ü and C R O N E B O R G 2 0 0 3 ) . 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1913): Kecskemét (CS99). RIMÓCZI (1994): 
Bükk: Vadkert (DU71, Melittio-Fagetum subcarpaticum). PÁL-FÁM (2001): Mecsek: Parkerdő (BS80). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Budai-hg: 
Hűvösvölgy (Vadaskert, CT46, ad truncum Quercus)\ Mátra: Mátrafüred (DU20, ad truncum Quer-
cus), Mátraháza (DU20, ad Carpinus betulus ramis). HARANGI: Budai-hg.: Budakeszi (Kakukk-hegy, 
CT46). NAGY L.: Budai-hg.: Normafa (CT46, ad Quercus cerris). SILLER: Bükk: Várhegy (erdő-
rezervátum, DU51). Szűcs: Zempléni-hg.: Bózsva (EU36). 

Közönséges süngomba 
(Hericium erinaceus) 

1989 e lő t t 

1989 u tán 
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Fotó: Szűcs Béla (Zempléni-hg. - Bózsva, 2006) 

Fotó: Horváth Ferenc (Bükk - Vár-hegy: erdőrezervátum, 2004) 
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Hygrocybe calypiriformis (Berkeley 1838) Fayod 1889 (Agari-
cales, Tricholomataceae) - Rózsaszínű nedűgomba 

Rövid jellemzés: Száraz termőtestű, közepes méretű, hegyesen kúpos kalapú gom-
ba, rózsás vagy halványlilás, kifakuló kalapszínnel. Lemezei rózsásak vagy fehérek, 
tönkje fehéres. 

Leírás: A kalap 2-5 cm átmérőjű, hegyes, kúp alakú, száraz, sugarasan szálas, 
higrofán felületű, kezdetben rózsás, húsrózsás, halványlilás színű, később fehéresre 
kifakuló. A lemezek szélesek, szabadon állók vagy tönkhöz nőttek, kalaphoz ha-
sonló színűek, vagy fehéresek. Tönkje 4-10 * 0,5-1 cm, nyúlánk, hengeres, sima, 
vagy finoman szálas, száraz felületű, fehéres színű. Húsa puha és törékeny, fehéres 
színű, szaga és íze nem jellemző. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető, nincs gasztronómiai jelentősége. 
Életmód: Talaj lakó szaprobionta. 
Élőhely: Üde, természes vagy természetközeli savanyú talajú gyepekben, lege-

lőkön, kaszálóréteken terem. Nyári-őszi faj. 
Összetéveszthetőség: Színeiben hasonlíthat hozzá a rózsás kígyógomba (Myce-

na rosea), de ennek feltűnő retekszaga van, erdőben terem és a tönk tövénél jól 
fejlett micéliumbozont látható. 

Földrajzi elterjedés: Európából, Észak-Amerikából és Észak-Ázsiából (Japán) 
ismert. Európában, széles körben elterjedt, de nagyon ritka, csak helyenként elő-
forduló faj. Közép-Európában montán-szubalpin elterjedésű, Svájcban 1800 m 
tengerszint feletti magasságon is megjelenik ( K R I E G L S T E I N E R 2001). Magyar-
országon csak a Vend-vidékről ismert. 

Vörös lista kategória: 2 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A természetközeli gye-

pek trágyázása, vagy használatváltása miatt ez a feltűnő szépségű gombafaj nemzet-
közi és hazai szinten egyaránt veszélyeztetett ( K R I E G L S T E I N E R 2001), mivel ezek 
hatására kimutathatóan eltűnik élőhelyeiről. Egész Európában, de különösen 
Dániában, Angliában, Németországban, a Hygrocybe fajoknak kiemelkedő természet-
védelem-politikai jelentőségük van ( K R I E G L S T E I N E R 2001). Szerepel a gombák 
védelmére alakult európai tanács (European Council for Conservation of Fungi) 
európai védelemről szóló javaslatában ( D A H L B E R G és C R O N E B O R G 2003). 

Description: Cap: 2-5 cm across, acute, conical, dry, radially fibrillose, with 
hygrophan surface, rose, light-lilac coloured at first, later discolouring to whitish. 
Gills: broad, free or adnexed, cap-like coloured or whitish. Stem: 4-10 * 0,5-1 cm, 
elongate, cylindrical, smooth or slightly fibrillose, dry, whitish. Flesh: soft and 
fragile, whitish, odour and taste not characteristic. 

Edibility: Not edible, without gastronomic importance. 
Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: On fresh, natural or seminatural grasslands, pastures, meadows on acid 

soil. Fruiting in summer and autumn. 
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Distribution: Known from Europe, North America, Northern Asia (Japan). In 
Europe it is widespread, but very rare, occurs only in some areas. In Central 
Europe with montane, subalpine distribution, in Switzerland it reaches 1800 m 
above sea level ( K R I E G L S T E I N E R 2001). In Hungary known only from Vend-vidék 
(Western Hungary). 

Hungarian red list category: 2 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: This striking beautiful species is endangered both at international and 

national level, because of the fertilisation of pastures or changing in land use 
( K R I E G L S T E I N E R 2001), because due to this influences it can be completely missed 
from its habitats. Throughout Europe, but mainly in Denmark, England and Ger-
many Hygrocybe species have a great importance in nature conservancy ( K R I E G L -

S T E I N E R 2001). Listed among the proposed species for protection in Europe 
( D A H L B E R G and C R O N E B O R G 2003) by the European Council for Conservation of 
Fungi. 

Irodalmi adatok (Literature records): ZAGYVA T. (1997): Vend-vidék: Kétvölgy (WM99), Két-
völgy (Ritkaháza, WM99), Kétvölgy (Permise, WM99). ALBERT (2000), ZAGYVA T. (2000): Vend-
vidék: Kétvölgy (WM99, Nardo-Calluneíum). ALBERT és DIMA (2005a): Vend-vidék: Kétvölgy 
(WM99, Nardo-Callunetum). 

Rózsaszínű nedűgomba 
(Hygrocybe ca/yptriformis) 

1989 u tán 
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Fotó: Dima Bálint (Vend-vidék - Kétvölgy, 2004) 

Fotó: Albert László (Vend-vidék - Kétvölgy, 2004) 
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Fotó: Dima Bálint (Vend-vidék - Kétvölgy, 2004) 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1 -3), 2006 
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Hypsizygus ulmarius (Bulliard 1791) Redhead 1984 (Agaricales, 
Tricholomataceae) - Laskapereszke, szilfa-laskagomba 

(= Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner 1938) 

Rövid jellemzés: Szürkésbarna, krémokker színű, nagy termetű gomba. Kalapja 
gyakran sötéten foltos, lemezei az oldalt álló tönkre ránőnek. Feltűnő liszt-, vagy 
uborkaszagú. Elő vagy holt faanyagon, gyakran csoportosan terem. 

Leírás: A kalap 5-25 cm, félgömb alakúból kiterülővé válik, közepe lehet be-
mélyedő vagy tompán púpos, széle sokáig aláhajló, felszíne sima, gyakran sötéteb-
ben foltos, színe szürkésbarna, krémokker. A lemezek sűrűn állók, tönkhöz nőttek, 
fehéres krémszínűek. Tönkje 6-15 * 1-3 cm, hengeres, gyakran csoportos, lehet 
excentrikus, legalább a tövénél nemezes-szálas, fehéres. Húsa vastag, rostos, fehér 
színű, feltűnően liszt, vagy uborkaszagú, enyhe ízű. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Nekrotróf parazita és lignikol szaprobionta. 
Élőhely: Júliustól októberig, elhalt, vastagabb fatuskókon, rönkökön, néha élő 

fákon, magasan nő. Keményfa ligeterdőkben, főleg szileken (Ulmus spp.), nyára-
kon (Populus spp.), valamint természetközeli lomberdőkben, általában bükkön 
{Fagus sylvaticá) és tölgyeken (Quercus spp.) terem, de előfordul egyéb lombos 
fafajokon is, nyitottabb élőhelyeken, parkokban és útszéleken. 

Összetéveszthetőség: A csoportos pereszkével (Lyophyllum decastes) téveszt-
hető össze, de az, nagyobb csoportban a talajon fejlődik, és lényegesen kisebb 
kalapja porcos, gumiszerű, könnyen hajlítható. 

Földrajzi elterjedés: Európában, Észak-Amerikában és Észak-Ázsiában széles 
körben elterjedt, de mindenütt szórványos előfordulású, holarktikus elterjedésü, 
sík- és hegyvidéki faj ( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 1 ) . 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az öreg, háborítatlan 

erdők területének és a megfelelő vastagságú holt faanyag mennyiségének csökke-
nése, továbbá a gomba feltűnő megjelenése és étkezési célból való gyűjtése veszé-
lyezteti. További probléma a folyóparti ligeterdők jelentős degradációja, kiszáradá-
sa is. A szilpusztulás egész Európában jelentősen csökkentette a faj fapartnerének 
számát, ezzel a gomba elveszítette fő szubsztrátumát. 

Description: Cap: 5-25 cm, hemispherical expanding, at the centre depressed 
or obtusely umbonate, margin incurved for long, surface smooth, often spotted 
darker, greyish-brown, cream-ochre coloured. Gills: crowded, adnate, cream-whit-
ish. Stem: 6-15 x 1-3 cm, cylindrical, often caespitose, may be eccentric, felty-
fibrillose even at the base, whitish coloured. Flesh: thick, filamentous, white, with 
distinct mealy- or cucumber smell and mild taste. 

Edibility: Edible. 
Life strategy: Necrotrophic parasite and lignicolous saprobiont. 
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Habitat: From July to October on dead thicker stumps, trunks, also high on 
living trees. Growing in hardwood gallery forests, mainly on elms (Ulmus spp.), 
poplars (Populus spp.), and also occurs in seminatural deciduous forests, on beech 
{Fagus sylvatica) and oaks (Quercus spp.), but can find on other deciduous trees, in 
more opened sites, parklands and roadsides. 

Distribution: In Europe, North America and in Northern Asia widespread, but 
everywhere sporadic, Holarctic, lowland and montane species (KR!EGLSTEINER2001). 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Endangered because of the diminishing of old-growth forests, the 

decreasing amount of dead wood (logs) of adequate thickness, as well as for its 
spectacular appearance, furthermore its collection for nutrition purposes. Further 
problem is the strong degradation, desiccation of gallery forests, which has 
contributed to the elm disease throughout Europe, and it has reduced the number of 
the most common substrate of this species. 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Budapest: Egyetemi Botanikus Kert 
(CT56, ad Ulmus). PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002): Mecsek: Dömörkapu (BS80, Asperulo taurinae-Car-
pinetum), Koszonya-tető (BS91, Asperulo taurinae-Carpinetum). LUKÁCS (2004a): Budapest: Város-
liget (CT56), Zempléni-hg: Jégbarlang (EU27). SILLER (2004): Bükk: Őserdő (DU52, Aconito-Fage-
tum). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Csóványos (CU41, Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Bakony: Zirc 
(YN13), Budai-hg.: Makkosmária (CT46); Budapest: Margitsziget (CT56); Börzsöny: Királyrét (CU40). 
DIMA: Zempléni-hg.: Bózsva (EU36). KOCZUBA: Börzsöny: Szob (Ruzsási-hegy, CT49). NAGY L.: 
Budai-hg.: Normafa (CT46, ad Quercus cerris); Mátra (DU20). PÁL-FÁM: Dombóvár (BS81). 

Laskopereszke 
(Hypsizygus u/marius) 

1989 u tán 
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Lactarius helvus (Fries 1821) Fries 1838 (Russulales, Russula-
ceae) - Daróc-tejelőgomba 

Rövid jellemzés: Közepes vagy nagy termetű tejelőgomba, száraz, nemezes kalap-
felülettel, húsbarnás, húsokkeres színnel. Tejnedve vízszerű, nem csípős. Száradva 
feltűnő Maggi fűszerre emlékeztető szagú. Savanyú talajú, üde fenyvesekben vagy 
tőzegmohalápokon, nyír alatt fordul elő. 

Leírás: A kalap 4-15 cm átmérőjű, fiatalon domború, később ellaposodik, majd 
közepe bemélyed, tölcséressé válik, a közepén gyakran tompán púpos. Felülete 
nemezes-szálas, matt, általában nem zónázott, de néha körkörösen, sötétebben fol-
tos. Színe okkeres, húsbarnás, fahéj barnás, a pereme felé kifakuló. A lemezek 
sűrűn állók, a tönkre kissé lefutók, fiatalon sárgásfehérek, idősen okkersárgás szí-
nűek. Tönkje 5-12 x 1-3 cm, felülete pelyhes-deres, alján fehéren szálas-nemezes, 
halvány kalapszínű. Húsa merev, törékeny, krémsárgás vagy hússzínű, elvágva, 
okkeresen elszíneződő, tejnedve vízszerű, nem csípős. A hús jellegzetes Maggi 
fűszerre emlékeztető illatú, ami megszáradva jól érezhető. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Savanyú talajú nedves fenyőerdőkben, lue (Picea abies), erdeifenyő 

{Pinus sylvestris), valamint nyírek (Betula spp.) alatt fordul elő. Hazánkban augusz-
tustól októberig terem, mindenekelőtt tőzegmohalápban, nyírek alatt, ritkábban 
savanyú talajú elegyes erdőben, ahol nyír vagy fenyő is található. 

Összetéveszthetőség: Hasonló színű tejelőgombafajokkal téveszthető össze, de 
ha figyelünk a nemezes, matt kalapra, a vízszerű és enyhe tejnedvre, valamint jel-
legzetes szagára, akkor könnyen felismerhető. 

Földrajzi elterjedés: Északias elterjedésű, hegyvidéki faj. Európa nyugati és déli 
területein csak a magas hegyekben található meg, hazánkban nagyon ritka megjele-
nésű, és előfordulása szinte kizárólag tőzegmohalápokra korlátozódik. Észak-Ame-
rikában és Észak-Ázsiában (Szibériában) is megtalálható ( K R I E G L S T E I N E R 2000Z>). 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Európa hegyvidéki, vala-

mint északi részein gyakori faj, ezért jelenleg ezeken a területeken nem számít ve-
szélyeztetettnek. Hazánkban a tőzegmohalápok vízszintjének csökkenése és a terü-
let eutrofizálódása nemcsak az élőhelyet, hanem magát a fajt is veszélyezteti. 

Description: Cap: 4-15 cm across, convex when young, later flattened, de-
pressed at the centre, becoming infundibuliform. often obtusely umbonate in the 
middle. Surface felty-fibrillose, dull, usually without zones but sometimes with 
concentric darker spots. Ochraceous, flesh-brownish, cinnamon-brown coloured, 
discolouring towards the margin. Gills: crowded, slightly decurrent, yellowish 
white when young, later becoming ochreous. Stem: 5-12 x 1-3 cm, surface pubes-
cent-pruinose, white fibrous or yellowish woolly at the base, pale cap-like 
coloured. Flesh: rigid, fragile, cream-yellow or flesh-coloured, changing to ochra-
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ceous when cut, milk watery, not acrid. Odour reminiscent of Maggi spice (soup 
cubes), becoming very intensive when dry. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Grows in moist, acid coniferous forests, under spruce (Picea abies), 

pine (Pinus sylvestris), and birches. In Hungary it is fruiting from August to October, 
in peat bogs under birch, occasionally in acid mixed forests with birch or conifers. 

Distribution: The species has a northern and montane distribution. In Western 
and Southern Europe it can be found only in high mountains, in Hungary it is very 
rare and occurrences are limited almost only to peat bogs. Found also in North 
America and Northern Asia (Siberia) ( K R I E G L S T E I N E R 20006). 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species is frequent in northern and montane-alpine part of Europe, 

therefore it is not endangered in these areas. In Hungary it is endangered because 
of eutrophication and decreasing of water level in the peat bogs. 

Irodalmi adatok (Literature records): JUHÁSZ (1960): Bükk: Egerbakta (DU41, in sphagneto). 
BABOS (1989): Őrség: Szalafo (XM09, in piceeto); Tétényi-fennsík: Törökbálint (CT45, in silva 
mixta); Pesti-síkság: Csömör (CT66, in sphagneto); Borsodi-dombság: Kelemér (Mohos, DU55, in 
sphagneto); Beregi-síkság: Csaroda (FU03, in sphagneto). RLMÓCZL (1994): Kelemér (DU55, Luzulo-
Quercetum subcarp). ALBERT és mtsai (2004): Kelemér (Nagy-Mohos, DU55, sub Betula pubesc.). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): ALBERT és DIMA: 
Mátra: Sirok (Nyíijes-tó, DU30, sub Betula pubesc.). 

Daróc-tejelőgomba 
(Lactarius helvus) 

1989 e lő t t 

1989 után 
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Leccinum variicolor Watling 1969 (Boletales, Boletaceae) -
Tarkahúsú érdestinóru 

(= Leccinum variicolor var. bertauxii Lannoy et Estades 1991; = Leccinum 
variicolor f. atrostellatum Lannoy et Estades 1991; = Leccinum variicolor f. 
sphagnorum Lannoy et Estades 1991) 

Rövid jellemzés: A nedves láperdőkben, nyír alatt növő faj, feketésbarna, de vilá-
gos foltokkal tarkított kalapja megvágva belül rózsásodik, és szürkén korpázott tönk-
jének töve, valamint húsa kékesen színeződik. 

Leírás: A kalap 3-10 cm átmérőjű, domború, majd kiterülő és ellaposodó, fel-
színe fiatalon hamvas, később lecsupaszodó, színe feketésbarna, sötétbarna, jellem-
zően világosabb (fehéres, szürkésbarnás) foltokkal tarkított. A csöves rész szűk pó-
rusú, a tönknél felkanyarodó, fehéres, krémszínű, nyomásra fiatalon rózsásodó, 
idősen húsbarnás. Tönkje 8-16 x 1,5-2,5 cm, hengeres, karcsú, nyúlánk, fehéres 
színű, felszíne szürkés vagy feketés korpákkal díszített, nyomásra eltérő mértékben 
kékeszöldre színeződik. A tövénél feltűnően kékesen foltosodó. Húsa fehér, vágás-
ra a kalapban és a tönk csúcsában gyorsan rózsásvörösre változik, a tönk tövében 
kékeszölden foltosodó. Szaga nem jellegzetes, íze enyhe. 

Fogyaszthatóság: Ehető, de ritkasága miatt jelentéktelen. 
Életmód: Obligát nyírmikorrhizás gombafaj. 
Élőhely: Elsősorban tőzegmohás lápokban, láperdőkben, de savanyú talajú, üde 

termőhelyeken is előfordulhat, kizárólag nyírek (Betula spp.) alatt. 
Összetéveszthetőség: A nyárfa érdestinóru (Leccinum duriusculum) karcsúbb 

példányai hasonlíthatnak rá, mivel szintén kékülő a tönk töve, de ennek húsa a vö-
rösödés után megszürkülő, feketedő és csak nyárfák (Populus spp.) alatt fordul elő. 
A barna érdestinóru (L. scabrum) sötétebb formáival is összetéveszthető, de ennek 
tönkje sehol nem kékül. 

Földrajzi elterjedés: Észak-Amerikában, Távol-Keleten és Európában ismert 
faj. Észak-Európában eléggé gyakori, dél felé haladva egyre ritkább és előfordulása 
a tőzegmohalápokra korlátozódik ( K R I E G L S T E I N E R 20006). 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A nedves élőhelyek álta-

lános kiszáradása miatt veszélyeztetett faj ( K R I E G L S T E I N E R 2000A). Az érzékeny 
nedves élőhelyeken, így a tőzegmohalápokon a gombagyűjtés tilos! 

Description: Cap: 3-10 cm across, convex, later expanding and becoming flat, 
pruinose when young, later becoming naked, blackish-brown, dark brown, charac-
teristically covered with paler (whitish, greyish-brownish) patches. Tubes: narrow, 
adnexed, whitish, cream coloured, becoming rosaceous when bruised, flesh-brown 
when old. Stem: 8-16 x 1.5-2.5 cm, cylindrical, slender, elongate, whitish, covered 
with greyish or blackish squamules, discolouring greenish-blue in different degree 
when bruised. At the base with obvious bluish patches. Flesh: white, in cap and at 
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the top of the stem soon turning pinkish-red when cut, at the base changing to 
bluish-green. Odour indistinct, taste mild. 

Edibility: Edible, but not important because of its rareness. 
Life strategy: Mycorrhiza obligate with birches (Betula spp.). 
Habitat: Mainly in peat bogs, in fenwoods, but possible occurs in fresh habitats 

on acid soil, only with birches. 
Distribution: Recorded from North America, the Far East and Europe. Rather 

frequent in Northern Europe, more rare towards south and its occurrences are 
limited almost to peat bogs ( K R I E G L S T E I N E R 20006). 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Endangered because of the global drying out of wetlands ( K R I E G L -

S T E I N E R 20006). In these sensible wet habitats, like in peat bogs collecting mush-
rooms is forbidden! 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Őrség: Szalafö (XM09. in silva mixta); 
Bakony: Uzsabánya (XM79), Öcs (XN90, in sphagneto); Borsodi-dombság: Kelemér (Nagy-Mohos, 
DU55, in sphagneto). BATHÓ (1994): Borsodi-dombság: Kelemér (Kis-Mohos, DU55). RIMÓCZI 
(1994): Őrség: Farkasfa (Fekete-tó, WM99, in silva mixta). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): Őrség: 
Farkasfa (Fekete-tó, WM99, in silva mixta). ALBERT és mtsai (2004): Bakony: Öcs (Nagy-tó, XN90, 
Sphagnetum, sub Betula); Borsodi-dombság: Kelemér (Kis-Mohos, DU55). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): ALBERT: Őrség: 
Szalafö (Homok, XM09). ALBERT és DIMA: Mátra: Sirok (Nyíijes-tó, DU30, in sphagneto, sub Betula 
pubescens). 

Tarkahúsú érdestinóru 
(Leccinum variico/or) 

1989 e lő t t 

1989 u tán 
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Fotó: Albert László (Bakony - Öcs: Nagy-tó, 1997) 
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Leucopaxillus macrocephalus (Schulzer 1874) Bohus 1966 
(Agaricales, Tricholomataceae) - Gyökeres álpereszke, Gyökeres 
cölöppereszke 

(= Porpoloma macrocephalum (Schulz.) Bon 1978) 

Rövid jellemzés: A feltűnően nagy termetű, okkerbarnás színű gombának sokáig 
begöngyölt a kalapszéle, tönkje vastag, robusztus és gyökerező. Húsának jellegze-
tes kukoricabajusz szaga van. Gyakran idősebb tölgyfák tövénél terem. 

Leírás: A kalap 10-30 cm átmérőjű, félgömb alakúból lassan kiterülő, a széle 
sokáig begöngyölt, aláhajló, felülete fiatalon bolyhos, nemezes, később lecsupaszo-
dó, vagy kissé felpikkelyesedő, színe okkeres, okkerbarnás. A lemezek sűrűn állók, 
kis foggal a tönkre ránőnek, fiatalon fehéresek, majd krémszínűek, végül sárgás 
árnyalatúak lesznek, gyakran rozsdafoltosak. Tönkje 6-16 * 4-8 cm, gyakran cso-
portos, vaskos, hasas, töve répaszerűen gyökerező, felülete szöszös, szálas, színe 
fiatalon fehéres, később a kalaphoz hasonló színű. Húsa vastag, fehéres, a tönk 
felső részében jellegzetesen márványozott, szaga erős, kukoricabajuszra emlékezte-
tő, íze kellemes. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Szaprobionta. 
Élőhely: Májustól novemberig tölgyesekben, általában az idősebb tölgyek alatt, 

a gyökérzet mentén egyenként vagy csoportosan nő. Elsősorban melegebb, nyíl-
tabb részeken, természetközeli erdőkben fordul elő ( B O H U S 1 9 6 6 ) . 

Összetéveszthetőség: A még zárt termőtesteket a hasonló színű nyári vargánya 
{Boletus aestivalis) fiatal példányaival lehet összetéveszteni, de kettévágva jól 
elkülöníthetők a lemezes illetve a csöves termőréteg alapján. Kifejlett példányai a 
szintén robusztus háromszínű cölöppereszkére (Leucopaxillus compactus) hasonlít-
hatnak, de ennek a fajnak nincs kukoricabajusz szaga, és tönkje sem gyökerező. A 
hasonló szagú nyárfa pókhálósgomba (Cortinarius paracephalixus) kisebb termetű, 
általános és részleges pókhálós burokmaradványokkal rendelkezik, húsa vörösödés 
után megfeketedik, és homoki nyárasokban fordul elő. 

Földrajzi elterjedés: Egész Európában ritka, csupán néhány országban, így 
Ausztriában (Steiermark), Magyarországon, Olaszországban és Szlovéniában for-
dul elő ( M O S E R 1 9 8 3 ) . Hazánkban gyakori fajnak írja B A B O S ( 1 9 8 9 ) , mára azon-
ban visszaszorulóban van. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A természetközeli, idős 

tölgyesek gyérülése veszélyezteti a faj fennmaradását, amit az utóbbi 20 év csök-
kenő előfordulási adatai is alátámasztanak. A hatalmas termetű és tömegű (az eddig 
talált legnagyobb példány 1,75 kg volt) gomba feltűnő jelenség, mely étkezésre 
csábíthat. 
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Description: Cap: 10-30 cm across, from hemispherical slowly expanding, 
margin involuted, incurved for long time, surface tomentose, felty when young, 
later becoming naked or slightly scaly, ochraceous, ochraceous-brownish. Gills: 
crowded decurrent with small tooth, whitish when young, then cream, finally with 
yellowish tinges, often with rusty patches. Stem: 6-16 x 4-8 cm, often caespitose, 
robust, bulbous, radicating beetroot-like at the base, with hairy, fibrillose surface, 
whitish when young, later cap-like coloured. Flesh: thick, whitish, characteristical-
ly marmoreal in upper part, odour strongly reminding of corn-silk, taste pleasant. 

Edibility: Edible. 
Life strategy: Saprobiont. 
Habitat: Growing from May to November in oakwoods, mainly under older 

oaks, along the roots, single or caespitose. Usually in warm, slightly open, semi-
natural oakwoods ( B O H U S 1 9 6 6 ) . 

Distribution: Rare all over Europe, distributed in Southern and Central Europe. 
Occurs only in a few countries as in Austria (Steiermark), Hungary, Italy and Slo-
venia ( M O S E R 1983). In Hungary it was regarded relatively frequent ( B A B O S 

1989), however, it appears to be in decline nowadays. 
Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The old seminatural oakwoods are becoming increasingly rare, which 

threatens to survive of this species as the diminishing data of occurrences also 
show in the last 20 years in Hungary. This huge, spectacular macrofungus, (so far 
the biggest specimen was measured 1.75 kg) makes people tempted to collect it. 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Őrség: Szalafó (XM09, in silva mixta), 
Kőszegi-hg.: Gencsapáti (XN23); Vas-Soproni-síkság: Kópháza (XN27, ad truncum vivum), Csapod 
(XN46, in querceto); Bakony: Bakonygyepes (XN92), Farkasgyepű (XN93, Quercus gyökéren); Belső-
Somogy: Pamuk (YM05, immedate pr. truncum Quercus)-, Mecsek: Pécs (BS80); Vértes: Csókakő 
(BT94); Gerecse: Bikolpuszta (CT08, in querceto), Etyeki-dombság: Biatorbágy (Bia, CT35, in vici-
nitate Quercus); Dorog: Tábla-hegy (CT38, in silva frondosa); Esztergom: Barát-kút (CT39); Száz-
halombatta (CT44); Tétényi-fennsík: Kamaraerdő (CT45), Törökbálint (CT45, in silva mixta, cum 
Quercus); Pilis: Üröm (CT57, in querceto); Gödöllői-dombság: Gödöllő (Tölgyes, CT77, in querceto 
arenoso); Börzsöny: Nógrádverőce (Borbély-hegy, CU50). RIMÓCZI (1994): Soproni-hg. (XN17, 
Quercopetraeae-Carpinetum laitaicum); Bakony: Farkasgyepű (XN93, Quercopetraeae-Carpineturn 
transdanubicum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Vend-vidék: 
Kétvölgy (WM99); Zalai-dombság: Zalaapáti (XM67); Bakony: Kup (XN83), Pilis: Pilisborosjenő 
(CT47); Visegrádi-hg.: Dömös (CT49); Bükk (DU62); Békéscsaba (ES06). DIMA: Heves-Borsodi-
dombság: Mátranovák (DU22). SILLER: Vas-Soproni-síkság: Csapod (XN46); Börzsöny: Törökmező 
(CT49). 
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1989 e l ő t t 

1989 utón 

Gyökeres álpereszke 
(LeucopaxiHus macrocepha/us) 

Fotó: Locsmándi Csaba (Heves-Borsodi-dombság - Mátranovák, 2006) 
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Polyporus tuberaster (Jacquin 1796) Fries 1815 (Polyporales, 
Polyporaceae) - Olaszgomba 

(= Polyporus forquignonii Quélet 1884; = Polyporus lentus Berkeley 1860) 

Rövid jellemzés: A gyakran tölcséresedő kalapja világos sárgás-okkeres színű, fino-
man pikkelyezett. Rövid, többnyire központi helyzetű, nemezes, szálas tönkjére a 
likacsos termőréteg pórusai lefutnak. Korhadó faanyagon vagy a talajban fejlődő 
álszkleróciumon (gombakő) fejleszti termőtestét. 

Leírás: A kalap 5-15 cm átmérőjű, kiterülő, kör alakú vagy féloldalas, középen 
tölcséresedő, felszíne körkörösen pikkelyes, melyek a közepén odanyomottak, a 
kalap széle felé felállók, pereme pillásan szőrös. Színe sárgás, okkerbarnás, a pik-
kelyek sötétebbek. Termőrétege likacsos, a tönkre kissé lefutó, a pórusok kitágu-
lok, sokszögletűek, színük fiatalon fehéres-krémszínű, később krémokker. Tönkje 
3-8 x 0,5-1,5 cm, hengeres, a töve felé elvékonyodó, legtöbbször központi helyze-
tű, ritkán oldalt álló, felülete nemezes, színe fehéres, okkeres, rozsdasárgás. Húsa 
fiatalon puha, később szívós, vastag, fehéres színű. Szaga és íze kellemes. 

Fogyaszthatóság: Fiatalon ehető. 
Életmód: Lignikol szaprobionta. Fehérkorhasztó. 
Élőhely: Három ökológiai típusa van: többnyire fatuskón vagy föld feletti ága-

kon fejlődik, néha a talajban levő faanyaghoz, vastag rhizomorfa jellegű micélium-
mal kapcsolódik, illetve a talajban levő nagy, fekete álszkleróciumból ún. gomba-
kőből nő ki. Védett meleg és világos erdőkben, különösen ligeterdőkben, gyertyá-
nos-tölgyesekben, elegyes bükkösökben, nedves és jó tápanyag-ellátottságú talajo-
kon terem. Közép-Európában túlnyomórészt bükkön (Fagus sylvatica), és tölgye-
ken (Quercus spp.) található, májustól októberig. 

Összetéveszthetőség: Az olaszgomba nagyon hasonlít a pisztricgombára {Poly-
porus squamosus), de ez nagyobb termetű, mindig sötéten pikkelyes kalapfelületű, 
a tönk töve feketés színű és mindig fatuskón nő, sohasem álszkleróciumból fejlődik 
ki. A sugaras likacsosgombával {Polyporus alveolaris) is össze lehet téveszteni, de 
ez kisebb termetű, likacsai igen tágak, megnyúltak és jellegzetesen lehullott ág-
darabokon fordul elő. 

Földrajzi elterjedés: Elterjedt egész Európában, Ázsiában és Észak-Ameriká-
ban ( B R E I T E N B A C H és K R Ä N Z L I N 1 9 8 6 ) . Álszklerócium-képzése azonban nem 
mindenütt ismert. Az álszklerócium-képződést klimatikus és exogén tényezők vált-
ják ki. A mediterrán országokban jobban adottak a külső feltételek, mint az óceáni, 
kontinentális és hidegterületeken. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Egyik ok a megfelelő 

mennyiségű és minőségű holt faanyag csökkenése az erdőgazdálkodás miatt. Másik 
ok, a gyakoribb, szintén ehető pisztricgombával {Polyporus squamosus) való össze-
téveszthetőség. 
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Description: Cap: 5-15 cm across, flattened, round or one-sided, getting 
funnel-shaped at centre, surface concentric scaly, scales adpressed at centre erected 
towards edge, margin ciliate. Colour yellow to ochraceous brown, scales darker. 
Hymenium: tubular, slightly decurrent, pores expansionary, multangular whitish-
cream later ochraceous-cream. Stem: 3-8 x 0.5-1.5 cm, cylindrical, tapering to-
wards base, most often central, seldom eccentric, surface felty, colour whitish, och-
raceous, rusty-yellowish. Flesh: young soft, later tough, thick, whitish, odour and 
taste pleasant. 

Edibility: Edible when young. 
Life strategy: Lignicolous saprobiont. Causes white rot. 
Habitats: consists of 3 ecotypes: mostly on stumps or on branches near above 

ground, sometimes joined to wood in the soil with thick rhizomorph-like mycelia-
um, or developing from a large black pseudosclerotium lying deep in the soil. 
Occurs in warm, protected and well-lit forests, mainly in gallery forests, in horn-
beam-oak, in mixed beech woods, on wet and nutrient-rich soil. In Central Europe 
growing usually on beech (Fagus sylvatica) and oaks (Quercus spp.) from May to 
October. 

Distribution: Widespread all over in Europe, Asia and North America ( B R E I -

T E N B A C H and K R A N Z L I N 1 9 8 6 ) . Developing pseudosclerotium is however not 
known everywhere. The production of pseudosclerotium requires appropriate cli-
matic and exogenic factors. In Mediterranean countries these conditions are more 
available than in oceanic, continental or cold climates. 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Endangered because of the lack of adequate amounts and quality of 

dead wood in consequence of forestry management. By other hand is not easy to 
separate from the more common and also edible Scaly Polypore (Polyporus squa-
mosus). 

Irodalmi adatok (Literature records): VASAS és ALBERT (1987): Vas-Soproni-síkság: Csapod 
(XN46); Zselic (YM12, ad truncum putr.); Bakony: Csesznek (YN14, in fageto ad truncum putr.); 
Gerecse: Tarján (CT17, ad truncum putr.); Vértes: Vérteskozma (CT05); Budai-hg: Normafa (CT46, 
ad trucum putr.: Fagus); Bükk: Létrás (DU62, ad truncum putr.), Répáshuta (Nagy-kerek-hegy, 
DU62, ad truncum putr.); Aggteleki-karszt: Rozsnyói-úti bérc (DU66, ad truncum putr.), Trizs 
(DU66); Zempléni-hg: Makkoshotyka (EU35, ad truncum putr.). FODOR és mtsai (2001): Szigetköz: 
Derék-erdő (XP71, Piptathero virescenti-Quercetum roboris). SILLER (2004): Bükk: Őserdő (DU52, 
Aconito-Fagetum). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Királyrét (CU40, Carici pilosae-Car-
pinetum), Cseresnyés-völgy (CU41, Luzulo-Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Bakony: Zirc 
(YN13, ad truncum putr.); Börzsöny: Kemence-völgy (CU41, in fageto); Aggteleki-karszt: Jósvafő 
(Tohonya-bérc, DU67, ad truncum putr.). DIMA: Budai-hg: Nagykovácsi (CT47); Visegrádi-hg.: 
Dömös (CT49). SILLER: Pilis: Kesztölc (Fehér-szirt, CT38). PÁL-FÁM: Bakony: Som-hegy erdőrezer-
vátum (YN13, Daphno laureolae-Fagetum), Veszprém (YN21); Tétényi-fennsík: Kamaraerdő (CT45, 
in Quercetum). 
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1989 e l ő t t 

1989 utón 

Olaszgomba 
(Polyporus tuberaster) 

Fotó: Albert László (Budai-hg. - Normafa, 1986) 
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Polyporus umbellatus (Persoon 1801) Fries 1821 (Polyporales, 
Polyporaceae) - Tüskegomba 

(= Dendropolyporus umbellatus (Pers.) Jülich 1981; = Grifola umbellata (Pers.) 
Pilát 1934) 

Rövid jellemzés: Közös tönkalapból, többszörösen elágazó termőtestű gomba. Az 
ágak végén a központos állású kalapocskák termőrétege likacsos, pórusai szűkek és 
lefutó állásúak. Korhadt fatuskók mellett, a talajban lévő szkleróciumból fejlődnek 
a termőtestcsokrok. 

Leírás: Termőtest-csoportozata van. Egy-egy példány akár 10-50 cm széles és 
10-30 cm magas, valamint több kilogramm tömegű is lehet. Egy közös tőből sok-
sok elágazáson keresztül több száz kalapocska fejlődik ki. A közös tő rendszerint 
egy fatuskóból nő ki és a föld alatt egy feketésbarna szkleróciumban végződik. Az 
egyes kalapok 1-4 cm szélesek, kerekdedek, a tönköcskékhez viszonyítva központi 
állásúak, felületük sugarasan szálas, színük sárgásbarna, szürkésbarna. Termőréte-
ge likacsos, a tönkre lefutó, a pórusok szűkek, kerekdedek majd később sokszögle-
tűek, fehéres színűek. Húsa törékeny, fiatalon puha, később szívós, fehéres színű, 
kellemesen lisztszagú, enyhe, idős korban kesernyés ízű. 

Fogyaszthatóság: Fiatalon ehető. 
Életmód: Lignikol szaprobionta. Fehérkorhasztó. 
Élőhely: Júniustól októberig, lombos fák tuskóin, gyökerein, erősen korhadt fa-

anyagon él, főleg tölgyeken (Quercus spp.) vagy bükkön (Fagus sylvatica), ritkáb-
ban gyertyánon (Carpinus betulus). 

Összetéveszthetőség: Hasonlít hozzá a bokrosgomba (Grifola frondosa), mely-
nek szintén többszörösen elágazó termőteste van, de a számos kalapocska oldalt 
álló, és a termőtestcsoport nem szkleróciumból fejlődik ki. 

Földrajzi elterjedés: Holarktikus, mérsékelt övi faj, szórványosan és ritkán 
megtalálható a tölgyes-bükkös régió természetközeli erdeiben. Ázsiában, Észak-
Amerikában, Európában ismert. Európában szubóceáni, közép-európai elterjedésű-
nek tűnik. Dél-Európában nagyon ritka ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). Általában sehol 
sem gyakori faj. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Természetközeli, idős er-

dők fogyása, a holt faanyag eltávolítása és étkezésre gyűjtése miatt veszélyeztetett faj. 

Description: Fruit-body: a group of fruit-bodies is formed. One specimen could 
be 10-50 cm wide, 10-30 cm high and might reach several kilograms in weight. 
From a common base developing after repeated branching several hundreds small 
caps. This collective basis usually attached to a stump and continued in a blackish 
brown Sclerotium under the ground. Cap: each little caps are 1-4 cm wide, 
concentric, central compared to the stem, surface radially fibrillose, yellowish-
brown, greyish-brown coloured. Hymenium: tubular, decurrent, pores narrow, at 
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first round, later multangular, whitish coloured. Flesh: fragile, soft when young, 
later tough, whitish, odour pleasant farinaceous, taste mild, bitter when old. 

Edibility: Edible when young. 
Life strategy: Lignicolous saprobiont. Causes white rot. 
Habitat: From June to October, on stumps, roots of deciduous trees on strongly 

decayed wood. Frequently on oaks or on beech, more rare on hornbeam. 
Distribution: Holarctic, temperate species, can be sporadic an seldom found in 

the seminatural deciduous forests in the regions of the oak-beech zone. Known 
from Asia, North America and Europe. In Europe it seems to have a suboceanic, 
Central European distribution. Very rare in Southern Europe ( K R I E G L S T E I N E R 

2000a). The species is usually is not frequent anywhere. 
Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: Endangered species because of the depleting seminatural or old-

growth forests, elimination of dead wood, and also because of it might be collected 
as an edible macrofungus. 

Irodalmi adatok (Literature records): ALBERT (2002a): Mátra: Parádsasvár (DU20, Luzulo-
Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Vend-vidék: 
Szakonyfalu (WM99); Göcsej: Bak (XM47, in silva), Dobron-hegy (XM38, in fageto, ad terram); 
Soproni-hg: Ágfalva (XN18, ad truncum), Felső-Tödl (XN18, ad truncum); Budai-hg: Nagykovácsi 
(Zsíros-hegy, CT47); Visegrádi-hg: Lajosforrás (CT48); Mátra: Mátraszentimre (DU 10). ALBERT: 
Budai-hg.: János-hegy (CT46); PÁL-FÁM: Dombóvár (BS84). 

1989 e l ő t t 

1989 utón 

Tüskegomba 
(Polyporus umbellatus) 
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Fotó: Albert László (Budai-hg. - János-hegy, 1980) 

Fotó: Pál-Fám Ferenc (Erdély: Háromszéki-havasok - Zágon, 2002) 
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Rhodotuspalmatus (Bulliard 1785) Maire 1924 (Agaricales, Tri-
cholomataceae) - Tönkös kacskagomba 

Rövid jellemzés: Elhalt faanyagon növő, kis vagy közepes méretű, rózsaszínes, 
majd narancsos-rózsás termőtestű, gumiszerű állagú gomba. Kalapja a bőre alatti 
zselatinos rétegtől áttetsző és hálózatosan erezett. 

Leírás: A kalap 3-8 cm átmérőjű, higrofán, felülete kissé deres, majd a kialaku-
ló ráncoktól hálózatosan erezett, a kalapbőr alatti zselatinos rétegtől áttetsző, színe 
fiatalon rózsaszín, majd narancsos-rózsás, sárgabarackszínű. A lemezek szabadon 
állók, vagy tönkre kanyarodok, kezdetben fehéresek, majd narancsvörösek. Tönkje 
1-6 x 0,3-0,8 cm, központi vagy oldalt álló, felülete selymesen szálas vagy ham-
vas, lecsupaszodó, a kalaphoz hasonló színű vagy kissé világosabb. Húsa a kalap-
ban sápadt rózsás színű, a tönkben sárgás, sárgásvöröses. Állaga jellegzetesen gumi-
szerű. Szaga gyümölcsre emlékeztető, íze kesernyés. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Lignikol szaprobionta. 
Élőhely: Elhalt lombos fák törzsén, ágain él. Csoportosan, olykor sűrű csokrok-

ban jelenik meg, főleg szileken (Ulmus spp.) és bükkön (Fagus sylvatica), erősen 
nedves környezetben. 

Összetéveszthetőség: Más fán növő, rózsaszínes, gumiszerű állagú, erezett ka-
lapú gomba nem létezik, így más fajjal nem téveszthető össze. 

Földrajzi elterjedés: Holarktikus faj, Észak-Ázsiából, Európából és Észak-
Amerikából, síkvidéki és kollin régióból ismert, ritka faj ( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 1 ) . 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Élőhelyein az erdészeti 

kezelés, elsősorban a faanyag eltávolítása veszélyezteti a faj fennmaradását. A rit-
kasága mellett, a különleges ökológiai igénye (kellően nedves, korhadt holtfa) 
miatt is veszélyeztetett faj. 

Description: Cap: 3-8 cm across, hygrophan, surface slightly pruinose, then 
net-like veiny from the developing wrinkles, translucent because of a gelatinous 
layer found under the pileipellis, colour pink when young, later rosaceous-orange, 
apricot-coloured. Gills: free or slightly decurrent, at first whitish, then orange-red. 
Stem: 1-6 * 0.3-0.8 cm, central or eccentric, surface silky-fibrillose or pruinose, 
becoming naked, similar coloured or slightly paler than that of cap. Flesh: pale 
rosaceous in the cap, yellowish, yellowish-reddish in the stem. Context characteris-
tic rubbery. Odour fruit-like, taste bitter. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Lignicolous saprobiont. 
Habitat: Living on trunks, branches of dead deciduous trees. Occurs caespitose 

or sometimes in larger groups, mainly on elms (Ulmus spp.) and beech {Fagus syl-
vatica) in strongly wet conditions. 
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Distribution: Rare, Holaretic species, known from lowlands and collin regions 
of Northern Asia, Europe and North America (KRIEGLSTEINER 2001). 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The survival of the species is threatened in its habitats by forestry 

management, first of all by the elimination of dead wood. Beside its rarity it has a 
special ecological requirements (wet, decaying dead wood). 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989, 1999): Bácska: Vaskút (CS40). SILLER 
(1999): Mátra: Kékes (DU20, Aconito-Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Etyeki-domb-
ság: Bicske (CT26, ad truncum putr.). SILLER: Sárköz: Gemenc (CS31, ártéri ligeterdő). 

Tönkös kacskagomba 
(Rhodotus palmatus) 

1989 e l ő t t 

1989 u tán 
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Fotó: Siller Irén-Turcsányi Gábor (Mátra - Kékes, 1999) 
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Fotó: Siller Irén-Turcsányi Gábor (Mátra - Kékes, 1999) 
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Russula claroflava Grove 1888 (Russulales, Russulaceae) -
Krómsárga galambgomba 

(= Russula flava Romell 1895) 

Rövid jellemzés: A sárgás kalapú, krémszínűből megsárguló lemezű gomba tönkje 
fehéres, majd erősen megszürkül. Fehéres húsa puha, szintén szürkül és enyhe ízű. 
Kizárólag erősen savanyú talajokon, nedves környezetben, főleg nyírek alatt terem. 

Leírás: A kalap 4-10 cm átmérőjű, domborúból ellaposodó, közepe gyakran 
bemélyedt, felülete sima, nedves fénylő, szárazon matt. Színe citrom-, króm-, 
aranysárga, ritkán enyhe zöldes árnyalattal. A lemezek tönkhöz nőttek, fiatalon 
fehérek, később okkersárgásak lesznek, megsértve vagy öregen szürkés színűre 
változnak. A tönk 4-9 x 1-2 cm, hengeres, eleinte fehér, később megszürkülő, a 
tövénél gyakran okkeresen foltos. Húsa puha, fehéres színű, sérülésekben és a vá-
gási felületen megszürkülő. Szaga gyengén gyümölcsre emlékeztető, íze enyhe. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Erősen savanyú talajon, nedves, lápos környezetben, gyakran tőzeg-

mohalápokon, elsősorban nyírek (.Betula spp.) alatt terem, de külföldi adatok sze-
rint rezgőnyár (Populus tremula) és égerek {Alnus spp.) partnereként is megjelen-
het. Hazánkban augusztustól októberig, nyírek alatt, savanyú talajú lomberdőben és 
tőzegmohalápokon fordul elő. 

Összetéveszthetőség: Számos sárga kalapszínű galambgomba fajjal keverhető 
össze, de ezek vagy nem szürkülök, vagy csípős ízűek. Hasonlíthat hozzá a tarkahúsú 
galambgomba {Russula decolorans), amely enyhe ízű és szürkülő, de húsa a szürkü-
lés előtt vörösödik, kalapja narancsos árnyalatú és lue {Picea abies) alatt fordul elő. 

Földrajzi elterjedés: Holarktikus, északi elterjedésű gomba. Észak-Ameriká-
ból, Észak-Ázsiából és Európából ismert. Észak-Európában és Közép-Európa 
hegyvidéki részein (Alpok, Kárpátok) elterjedt és gyakori, Dél-Európában szórvá-
nyos ( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) . Hazánkban nagyon ritka faj. 

Vörös lista kategória: 3 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az emberi tevékenység 

hatására fogyatkozó élőhelyei miatt visszaszorulóban lévő faj. Különleges ökoló-
giai igényei (higrofil, calci- és nitrofób faj) erősen behatárolják előfordulását 
( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 ) . Feltűnően szép megjelenése étkezésre csábíthat. 

Description: Cap: 4-10 cm across, from convex flattening, often depressed at 
the centre, surface smooth, shiny when wet, dull when dry. Colour lemon-, 
chrome-, golden-yellow, sometimes with greenish shadow. Gills: adnate, white 
when young, later ochraceous-yellow, turning greyish when cut or when old. Stem: 
4-9 x 1-2 cm, cylindrical, white at first, later becoming greyish, frequently with 
ochraceous spots at the base. Flesh: soft, whitish, turning greyish when pressed or 
cut. Odour slightly fruit-like, taste mild. 
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Edibility: Edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: On strongly acid soil, by wet conditions, in moorlands, frequently in 

peat bogs, first of all under birches (Betula spp.), also can be found as a partner of 
trembling poplar (Populus tremula) and alders (Alnus spp.) according to some data 
from abroad. In Hungary occurs from August to October, under birches (Betula 
spp.), in acidophilous deciduous forests and in peat bogs. 

Distribution: Holarctic, northern species. Known from North America, North-
ern Asia and Europe. It is widespread and common in Northern Europe and at the 
alpine region (Alps, Carpathians) of Central Europe, sporadic in Southern Europe 
( K R I E G L S T E I N E R 2000ft). In Hungary it is a very rare species. 

Hungarian red list category: 3 (protection on level of genus). 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The species is decreasing because of diminishing habitats due to the 

influence of human activities The special ecological requirements (hygrophilous, 
calci- and nitrophobe species) strongly limit its occurrence possibilities ( K R I E G L -

S T E I N E R 2000). Its beautiful appearance inviting for eating. 

Irodalmi adatok (Literature records): VASAS és mtsai (1991): Borsodi-dombság: Kelemér (Kis-
Mohos, DU55, in sphagneto, sub Betula); Dráva-mellék: Barcs (Ősborókás, XL99, sub Betula). 
BATHÓ (1994): Borsodi-dombság: Kelemér (Kis-Mohos, DU55, in sphagneto, sub Betula). RIMÓCZI 
(1994): Medves: Salgóbánya (Salgóvár-hegy, DU13, Querceto petraeae-Carpinetum pannonicum). 
ALBERT és mtsai (2004): Borsodi-dombság: Kelemér (Kis-Mohos, DU55, sub Betula). 

Krómsárga galambgomba 
(Russu/a claroflava) 
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Fotó: Benedek Lajos (Erdély: Uzon - Réty, 2005) 

Fotó: Dima Bálint (Finnország - Hyytiälä, 2005) 
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Fotó: Albert László (Borsodi-dombság - Kelemér: Kis-Mohos, 1990) 
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Sarcodon scabrosus (Fries 1836) P. Karsten 1881 (Thelephora-
les, Bankeraceae) - Korpás gereben 

Rövid jellemzés: Barnás kalapja kezdetben finoman nemezes, később berepedező, 
majd pikkelyesen felszakadozó. Tüskés termőrétege idős korban barnás színű, tönk-
je lefelé elvékonyodó, a tövénél jellegzetesen kékes-zöldes árnyalatú, húsa lisztsza-
gú és keserű ízű. Savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben terem. 

Leírás: A kalap 5-15 cm átmérőjű, dombomból kiterülő, közepe lehet bemélye-
dő, felszíne fiatalon bársonyos-nemezes, sima, majd berepedező, később pikkelye-
sen felszakadozó, színe húsbarna, szürkésbarna, bíborbarna, feketésbarna. A termő-
réteg tüskés szerkezetű, a tönkre kissé lefutó, a tüskék 0,3-1 cm hosszúak, szürkés, 
majd bíborbarnás színűek. A tönkje 3-9 x 1-3 cm, hengeres vagy lefelé elvéko-
nyodó, nemezes, szálas, ritkán felpikkelyesedő, húsbarnás, néha foltokban ibolyás 
árnyalatú, majd sötétbarna színű, a tövénél kékeszöldes árnyalatokkal. Húsa vastag, 
rugalmas, később szívós, fehéres színű, a tönk tövében, eltérő mértékben kékes-
zöldes színű, lisztszagú, keserű ízű. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Júniustól októberig, savanyú talajú lomberdőkben, főleg bükk (Fagus 

sylvatica) és tölgyek (Quercus spp.) alatt terem, de fenyőerdőkben is előfordulhat. 
Összetéveszthetőség: Több Sarcodon fajjal téveszthető össze, melyek azonos 

termőhelyen fordulhatnak elő. A cserepes gerebennek (S. imbricatus) kalapja jel-
legzetesen durván pikkelyes, a töve nem kékeszöld és enyhe ízű. A lilahúsú gere-
ben (S. joeides) húsa kezdettől rózsás, később lilás árnyalatú, tönkje szintén nem 
kékeszöld és íze kellemetlenül csípős. A fenyőerdőben élő kékes tövű S. glaucopus 
(melyet hazánkból még nem jeleztek) tönkje nem elvékonyodó, hanem kiszélesedő, 
emellett spórái kisebbek. 

Földrajzi elterjedés: Ázsiából, Észak-Amerikából és Európából ismert. Dél-Euró-
pa kivételével Európa-szerte elterjedt, de ritka faj. 

Vörös lista kategória: 2 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Egész Európában erősen 

visszahúzódóban lévő faj: Németország Baden-Württemberg tartományában 1975 
óta eltűnt, csupán két ponton regisztrálták újabban ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). A lég-
szennyezés és az erdőtalajok eutrofizációja miatt a nemzetség minden faja veszé-
lyeztetett ( V E S T E R H O L T és mtsai 2000). Hazánkban, élőhelyeinek kis kiterjedése és 
egyben e területek csökkenése teszi indokolttá védelmét. 

Description: Cap: 5-15 cm across, from convex expanding, centre may be de-
pressed, velvety-tomentose when young, smooth, then splitting, later Assuring into 
scales, flesh-, greyish-, purple-, blackish-brown. Hymenium: spiny, slightly de-
current, spines 0.3-1 cm long, greyish, then purple-brownish. Stem: 3-9 x 1-3 cm, 
cylindrical or tapering downwards, felty, fibrillose, seldom becoming scaly, flesh-
brownish, sometimes with purple shades of spots, then dark brown, with bluish-
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green tinges at the base. Flesh: thick, elastic, later tough, whitish, bluish-green at 
the base in different level, odour farinaceous, taste bitter. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: From June to October, in deciduous forests on acid soil, mainly under 

beech and oaks (Quercus spp.), but also can occur in coniferous woods. 
Distribution: Known from Asia, North America and Europe. Widespread in 

whole Europe except Southern Europe, but everywhere is rare. 
Hungarian red list category: 2 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: Strongly declining species all over Europe, it has become extinct in 

Germany (Baden-Württemberg) since 1975, registered only at two spots recently 
( K R I E G L S T E I N E R 2000a). All species of the genus are endangered due to air pollu-
tion and eutrophication of soils ( V E S T E R H O L T et al. 2000). Little extension of habitats 
and reducing of these areas giving the reason on to be protected species in Hungary. 

Irodalmi adatok (Literature records): BOHUS és BABOS (1967): Vend-vidék: Szakonyfalu (WM99, 
Luzulo-Fagetum et Pino-Quercetum). LUKÁCS és mtsai (2001): Vend-vidék: Kétvölgy (WM99, Vacci-
nio-Pinetum, Vaccinio-Piceetum, Vaccinio-Fagetum). PÁL-FÁM (2001): Mecsek: Vasas (BS91, Sorbo 
torminalis-Fagetum). ALBERT és DIMA (2005A): Mátra: Parádsasvár (DU20, Luzulo-Fagetum), Som-
hegy (DU20, Luzulo-Fagetum), Parádóhuta (DU20, Luzulo-Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): ALBERT: Mátra: Rák-
halom (DU20, Luzulo-Fagetum). ALBERT és DLMA: Vend-vidék: Kétvölgy (WM99, sub Fagus, Pinus, Cas-
tanea)\ Soproni-hg.: Sopron (XN18, Luzulo-Fagetum). SILLER: Mátra: Vár-hegy (DU20, Luzulo-Fagetum). 
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Fotó: Dima Bálint (Mátra - Parádóhuta, 2004) 

Fotó: Dima Bálint (Soproni-hg. - Sopron, 2006) 
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*Scutiger oregonensis Murrill 1912 (Polyporales, Albatrella-
ceae) - Barnahátú zsemlegomba 

(= Scutiger pes-caprae (Persoon 1818) Bondartsev et Singer 1941; = Albatrel-
lus pes-caprae (Pers.) Pouzar 1966) 

Rövid jellemzés: Az erősen savanyú talajon növő gomba kalapja gyakran szabály-
talan, pata vagy kagyló alakú, finoman pikkelyes, kissé repedezett felületű, barna 
színű. A jellegzetesen sárgás tönkre lefutó, likacsos termőrétege fehéres színű. 

Leírás: A kalap 6-12 cm átmérőjű, dombomból ellaposodó, később tölcsérese-
dő, szabálytalan, féloldalas, pata vagy kagyló alakú, felülete fiatalon nemezes, ké-
sőbb finoman felpikkelyesedő, olívbarna, vörösesbarna, feketésbarna színű. A ter-
mőréteg likacsos szerkezetű, a tönkre lefutó, a pórusok tágak, szabálytalanul szög-
letesek vagy kerekdedek, krém- vagy sárgás színűek. Tönkje 5-8 x 1,5-3 cm, 
gyakran oldalt álló, hengeres a töve felé megvastagodó, bunkó formájú, finoman 
pikkelyes felületű, sárgás, narancsbarnás színű. Húsa vastag, törékeny, fiatalon pu-
ha, később szívós, fehéres színű. Szaga kellemes, íze mogyorószerű. 

Fogyaszthatóság: Fiatalon ehető, de ritkasága miatt nincs jelentősége. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Egyesével vagy kis csoportokban terem hegyvidéki jellegű, savanyú 

talajú, üde lomberdőkben, és szubalpin, alpin fenyöerdőkben. Hazánkban mész-
kerülő bükkösökből ismertek előfordulásai. 

Összetéveszthetőség: A fakó zsemlegombával (Albatrellus ovinus) téveszthető 
össze, de annak termőteste kezdetben fehéres, majd idővel megsárgul. 

Földrajzi elterjedés: Ausztráliában, Kelet-Ázsiában és Észak-Amerikában el-
terjedt. Európában a Földközi tenger vidékétől Dél- és Közép-Európán keresztül 
észak felé Németországig, Lengyelországig, Hollandiáig, Dániáig terjedt el. Itt sík 
vidékeken ritka, domb- és középhegységi részeken szórványos, az Alpokban és a 
Pireneusokban helyenként gyakori és 1100 m fölé is fölhatol. Az európai atlantikus 
vidékekről (Nyugat-Franciaország, Nagy-Britannia, Írország), valamint az Észak-
és Kelet-Európai területekről hiányzik ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). 

Vörös lista kategória: 2 (védelmi kategória a nemzetség szintjén). 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A faj erős visszahúzódást 

mutat egész Európában vagy sok helyről teljesen kipusztult ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). 
Ennek okai mindenképpen az erdőtalajok eutrofizálódása, kiszáradása és az erdő-
gazdálkodás által megváltoztatott környezet lehetnek. Ehető volta szintén veszé-
lyeztető tényező. 

Description: Cap: 6-12 cm across, from convex expanding, later funnel-shaped 
irregular, one-sided, hoof- or shell-formed, surface felty when young, later be-
coming slightly squamulose, olive-, reddish-, blackish-brown coloured. Hymeni-
um: tubular, decurrent, pores are large, irregularly angular or round, cream or 
yellowish. Stem: 5-8 x 1.5-3 cm, often eccentric, cylindrical, thickening towards 
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the base, bulbous, fine squamulose, yellowish, orange-brownish. Flesh: thick, frag-
ile, soft when young, later becoming tough, whitish. Odour pleasant, taste remind-
ing of hazelnut. 

Edibility: Edible when young, but not important, because of rarity. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Growing single or in small groups in montane fresh deciduous forests 

on acid soil and in subalpine, alpine coniferous forests. Hungarian data are known 
from acidophilous beech woods. 

Distribution: Widespread in Australia, Eastern Asia and North America. In 
Europe distributing from the Mediterranean region through Southern and Central 
Europe up to north to Germany, Poland, The Netherlands and Denmark. In these 
areas rare in lowlands, sporadic in hilly and montane areas, frequent in some places 
of the Alps and the Pyrenees and also found above 1,100 m. Missing from the 
European atlantic parts (Great Britain, Ireland, Western France) and from Northern 
and Eastern Europe ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). 

Hungarian red list category: 2 (protection on the level of genus). 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: The species are strongly declining all over Europe or totally extinct 

from numerous places ( K R I E G L S T E I N E R 2000a). The reasons can be in any case the 
eutrophication, desiccation of soils and the changed nature by forestry manage-
ment. Its edibility can be also an endangering factor. 

Irodalmi adatok (Literature records): IGMÁNDY (1981): Vend-vidék: Szakonyfalu (WM99); 
Soproni-hg. (XN17); Bakony: Farkasgyepű (XN93); Mátra: Parádsasvár (DU20); Zempléni-hg.: 
Telkibánya (EU26). LUKÁCS (2002): Vend-vidék: Felsöszölnök (WM89, lásd ALBERT 2003a); Viseg-
rádi-hg.: Tahi (CT59); Zempléni-hg.: Kőkapu (EU36). PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002): Mecsek: Mohosi 
kiskút (BS80, Sorbo torminalis-Fagetum). ALBERT (2003a): Vend-vidék: Felsöszölnök (WM89, Galio 
rotundifolio-Fagetum). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Cseresnyés-völgy (CU41, Luzulo-
Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Vend-vidék: 
Szakonyfalu (WM99, Luzulo-Fagetum); Soproni-hg. (XN17); Bakony: Farkasgyepű (Köves-patak, 
XN93, Luzulo-Fagetum)\ Mátra: Mohos-hegy (DU20, Deschampsio flexuosae-Fagetum subcarp. lu-
zuletosum), Nagylápafö (DU20, Luzulo-Fagetum subcarp. myrtilletosum)\ Zempléni-hg.: Nagykerek-
hegy (EU26, Luzulo-Quercetum subcarp. fagetosum). DIMA: Mátra: Mátraháza (Csőr-réti víztározó, 
D U 2 0 , Luzulo-Fagetum). 
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Hoto: Pal-*am Ferenc (Mecsek - Mohosi-kiskút, 2001) 
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Squamanita schreien Imbach 1946 (Agaricales, Tricholomata-
ceae) - Sárga pikkelyesgalóca 

Rövid jellemzés: Az okker- vagy aranysárgás gombának a kalapja sugarasan be-
szakadozó, felpikkelyesedő, lemezei pereszkeszerűen tönkhöz nőttek, fehér színűek, 
tönkje a tövénél gumós, répaszerűen elvékonyodó és sárgásbarna pikkelyekkel 
díszített. 

Leírás: A kalap 5-10 cm átmérőjű, kezdetben félgömb alakú, közepén kis tom-
pa púppal, később kiterülő, felülete sugarasan szálas, majd felpikkelyesedő, szélén 
burokmaradványokkal, színe okkersárgás, aranysárgás. A lemezek sűrűn állók, 
pereszkeszerűen a tönkhöz nőttek, fehér színűek. Tönkje 4-8 * 1-3 cm, hengeres, 
gyakran csoportos, a tövénél erősen gumós, lefelé répaszerűen elvékonyodó, fehé-
res alapon, a kalaphoz hasonló színű pikkelyekkel borított, a gumó felső peremén 
sárgásbarna, szálas-pikkelyes bocskorszerü zónával. Húsa vastag, fehér színű, sza-
ga nem jellegzetes, íze enyhe, mogyorószerű. 

Fogyaszthatóság: Ritkasága miatt nincs gasztronómiai értéke. 
Életmód: Ujabb ismeretek szerint mikoparazita életmódot folytat a cafrangos 

galócán (Amanita strobiliformis) ( G M I N P E R , szóbeli közlés). 
Élőhely: Valószínűleg követi a cafrangos galóca elterjedését, tehát mésztartal-

mú talajokon, termofil lomberdőkben fordul elő, de termőtestet csak ritkán, csapa-
dékos, meleg időben fejleszt. Nyugat-Európából ligeterdőkből jelezték előfordulá-
sát, hazánkban, elegyes lomberdőkben találták meg. 

Összetéveszthetőség: Hasonlíthat hozzá a szintén sárgás színű akácpereszke 
(Floccularia rickenii), de ennek kalapja sűrűn gyapjas-pikkelyes, tönktöve legöm-
bölyítetten gumós és húsának lisztszaga van. 

Földrajzi elterjedés: Európában kevés adattal rendelkező ritka faj. Ausztriából, 
Franciaországból, Magyarországról, Nagy-Britanniából, Németországból, Svájcból, 
Ukrajnából ( C O U R T E C U I S S E és D U H E M 1994), valamint Olaszországból ( K R I E G L -

S T E I N E R 2001) jelezték. 
Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Különleges életmódja 

(mikoparazita) miatt kipusztulás fenyegeti, mind Európában, mind hazánkban, 
mivel a termőtestképzéséhez szükséges időjárási és egyéb feltételek ritkán adottak. 

Description: Cap: 5-10 cm across, hemispherical at first, with little umbo at the 
centre, later expanding, surface radially fibrillose, later becoming scaly, with veil 
remnants at margin, colour ochre-yellowish, golden-yellowish. Gills: crowded, de-
current with tooth (tricholomoid-like), white. Stem: 4-8 x 1-3 cm, cylindrical, 
often caespitose strongly bulbous at the base, beetroot-like tapering downwards, 
covered with cap-like coloured scales on a white base, with yellowish-brown 
squamulo-fibrillose volva-like zone at the upper margin of the bulb. Flesh: thick, 
white, odour indistinct, taste mild, reminding of hazelnut. 

Edibility: without gastronomic value because of its rarity. 
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Life strategy: Mycoparasite on Amanita strobiliformis (Gminder, pers. comm.), 
according to present knowledge. 

Habitat: Possible follows the occurrence of Amanita strobiliformis, so it grows 
on calcareous soils, in thermophilous deciduous forests, but only developing fruit-
bodies rarely by wet and warm weather conditions. In Western Europe known from 
gallery forests, in Hungary found in mixed deciduous woods. 

Distribution: Only a few records known from Europe. Registered from Austria, 
France, Germany, Great Britain, Hungary, Switzerland, Ukraine ( C O U R T E C U I S S E 

and D U H E M 1 9 9 4 ) , and also from Italy ( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 1 ) . 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: Threatened in Europe and in Hungary as well, by reason of its special 

life strategy (mycoparasite), because the necessary conditions for developing fruit-
bodies are rarely given. 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Budai-hg.: Hármashatár-hegy (Szép-
völgy, CT46, ad marginem pineti culti). RJMÓCZI és mtsai (1997): Nyírség: Bátorliget (Ősláp, ET99). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Budai-hg: Hár-
mashatár-hegy (Szépvölgy, CT46, in querceto). 

Sárga pikkelyesgalóca 
(Squamanita schreieri) 

1989 e lő t t 

1989 után 
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Fotó: Rimóczi Imre (Nyírség - Bátorliget: Ősláp, 1996) 
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132 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1. 

Strobilomyces strobilaceus (Scopoli 1770) Berkeley 1860 (Bole-
tales, Boletaceae) - Pikkelyes tinóru 

Rövid jellemzés: Kalapja kezdetben szürkés színű, később megfeketedő, jellegzete-
sen gyapjas-pikkelyes. Csöves termőrétege fiatalon világosszürke, nyomásra vörö-
södik, majd feketedik. Tönkje a kalaphoz hasonló színű, gyapjasan szálas felületű. 
Húsa vágásra először rózsás, majd ibolyásfekete lesz. Savanyú talajú lomb- és fenyő-
erdőkben terem. 

Leírás: A kalap 5-12 cm átmérőjű, gömbölydedből ellaposodó, gyapjasan pik-
kelyes felületű, fiatalon szürkés, később koromfekete színű. A csöves rész tönkhöz 
nőtt, fiatalon az általános burok fedi, a pórusok tágak, kezdetben világosszürkék, 
később barnásfeketésre színeződnek, nyomásra vörösödnek, majd feketednek. 
Tönkje 5-15 x 1-2,5 cm, hengeres, nyúlánk, gyapjasan szálas felületű, az általános 
burok elszakadása után a felső részén vattás burokzóna marad vissza. Színe szür-
kés, feketés. Húsa fiatalon puha, később főleg a tönkben szívós, rostos, vágásra 
először fehér színű, majd rózsáson keresztül, megfeketedő. Szaga nem jellegzetes, 
íze enyhe. 

Fogyaszthatóság: Ehető, de nincs gasztronómiai jelentősége. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Júliustól novemberig, savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben fordul 

elő, hazánkban főleg bükkösökben, tölgyesekben, gyertyános tölgyesekben él. 
Összetéveszthetőség: A jellegzetes megjelenésű gomba más gombafajjal nem 

téveszthető össze, mivel egyedül erre a tinórufajra jellemző az erősen pikkelyezett 
kalap és a vágásra vörösödő, majd megfeketedő hús. 

Földrajzi elterjedés: Megtalálható egész Európában, Észak- és Dél-Ameriká-
ban, Észak-Afrikában, valamint Ázsiában (KRIEGLSTEINER 20006). 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 2 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: A természetközeli, sava-

nyú talajú bükkösök, tölgyesek fogyása miatt veszélyeztetett faj. 

Description: Cap: 5-12 cm across, from spherical flattening, surface tomen-
tose-scaly, greyish when young, later coal-black. Tubes: adnate, covered with the 
universal veil when young, pores are large, light grey at the beginning, later be-
coming brownish-blackish, turning red then black when bruised. Stem: 5-15 x 1 -
2.5 cm, cylindrical, elongate, with tomentose-scaly surface, a tomentose veil zone 
remaining on the upper part after breaking up the universal veil. Colour greyish, 
blackish. Flesh: soft when young, later tough, filamentous mainly in the stem, at 
first white then blackening through rosaceous when cut. Odour insignificant, taste 
mild. 

Edibility: Edible, but without gastronomic value. 
Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Fruiting from July to November, in deciduous and coniferous forests 

on acid soil, in Hungary mostly in beech-, oak-, hornbeam-oak forests. 
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Distribution: Found in the entire area of Europe, North and South America, 
Northern Africa, and Asia ( K R I E G L S T E I N E R 20006). 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 2,000 HUF. 
Reasons: Endangered because of decreasing of the seminatural acidophilous 

beech and oak woods. 
Irodalmi adatok (Literature records): BOHUS (1973): Soproni-hg.: Nagykőhalom (XN17); 

Budai-hg.: Tök-hegy (CT46). BABOS (1989): Őrség: Szalafó (XM09, in silva mixta); Budai-hg.: Tök-
hegy (CT46), Nagyszénás (CT47); Visegrádi-hg.: Nyalkabérc (Gizella-telep, CT48, in fageto); Mátra: 
Cseplye-völgy (DU 10, in querceto), Mátrakeresztes (DU 10), Mátraszentimre (DU 10), Vár-hegy 
(DU20); Bükk: Szeleta (DU72); Zempléni-hg.: Laczkó-hegy (EU36, in fageto), Rostalló (EU36). 
RIMOCZI (1994): Szombathely (XN23); Bakony: Bakonygyepes (XN92); Budai-hg.: Budakeszi 
(CT46); Heves Borsodi-dombság: Tarnalelesz (DU32); Zempléni-hg.: Erdőbénye (EU24). VASAS és 
LOCSMÁNDI (1995): Őrség: Szalafö (XM09, in silva mixta). TÓTH (1999): Heves-Borsodi-dombság: 
Gyepes-völgy (DU43). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): Börzsöny: Királyrét (CU40, Carici pilosae-
Carpinetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Soproni-hg.: 
Brennbergbánya (XN17), Balf (Szárhalmi-erdö, XN28); Mátra: Mátraháza (DU20), Parádsasvár 
(DU20); Bükk: Répáshuta (Létrás, DU62). ALBERT: Mátra: Pisztrángos-tó (DU20, Carpino-Querce-
tum). DIMA: Vend-vidék: Felsöszölnök (WM89); Bükk: Bükkszentlászló (DU72, Luzulo-Fagetum). 
SILLER: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó, WM99). 

1989 e l ő t t 

1989 utón 

Pikkelyes tinóru 
(Strobilomyces strobi/aceus) 
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Fotó: Albert László (Mátra - Pisztrángos-tó, 1997) 

Fotó: Dima Bálint (Bükk - Bükkszentlászló, 2004) 
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Fotó: Albert László (Németország: Saarland - Gersbach, 2006) 
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*Tulostoma obesum Cooke et Ellis 1878 (Agaricales, Tulosto-
maceae) - Bocskoros nyelespöfeteg 

(= Tulostoma volvulatum I. G. Borschow 1884 sensu auct., non sensu orig.) 

Rövid jellemzés: A homokos talajon növő gomba gömbölyded feji része fehéres, 
nyél része fás állományú, barnás színű, alján a külső burokból visszamaradt, ho-
mokkal borított, barnás bocskor található. Spórái jellegzetesen sima felületűek. 

Leírás: A termőtest feji- és nyélrészből áll. A feji rész 1-2 cm átmérőjű, göm-
bölyded, a papírvékonyságú belső burok (endoperidium) alkotja, mely fehéres, 
krémszínű. Alsó részén, a nyél kapcsolódásánál a külső burok (exoperidium) odata-
padt maradványai, nemezes, gyakran homokkal borított övszerü zónát alkotnak. A 
tetején többnyire kör alakú, viszonylag széles (2 mm) nyílás keletkezik. Belső ré-
szét a termőréteg (gleba) tölti ki, mely kezdetben fehéres színű, vattás állományú, 
majd csokoládébarnává érik. A nyélrész 2-10 x 0,2-0,5 cm, karcsú, fás állományú, 
rostos, szálas szerkezetű, felülete eleinte sima, majd helyenként pikkelyessé válik, 
barnás színű. Alsó részén a külső burokból egy barnás színű, gyakran homokkal 
borított bocskorszerű képlet marad vissza. A tövénél gyökérszerü istrángok figyel-
hetők meg. Spórái 4-6 |J.m méretűek, gömbölyded alakúak, sima felületűek, mik-
roszkóp alatt okkerbarnás színűek. 

Fogyaszthatóság: Nem ehető. 
Életmód: Talajlakó szaprobionta. 
Élőhely: Csupasz, homokos területeken, homokpusztákon terem májustól októ-

berig. Termőtestei csaknem egész évben megtalálhatók. 
Összetéveszthetőség: A nemzetségen belül a többi bocskorral rendelkező fajtól 

a sötétebb színű spórapora, valamint a sima spórafelülete különbözteti meg. A mak-
roszkóposán hasonló Tulostoma giovanellae (= T. volvulatum sensu Borschow) spó-
rapora világosabb és spórafelülete szemcsésen díszített, míg a sima spórafelülettel 
rendelkező T. leiosporumnak pedig nincs bocskorszerű burokmaradványa a tönk alján. 

Földrajzi elterjedés: Észak-Amerikából, Ázsiából, Európából, és Afrikából 
ismert. Európában dél- (Dél-Franciaország, Dél-Spanyolország) és közép-európai 
(Magyarország, Románia, volt Csehszlovákia) elterjedésü ( A L T É S és mtsai 1999). 

Vörös lista kategória: 1. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Európa-szerte ritka ( A L T É S 

és mtsai 1999), hazánkban sem gyakori homokpusztai faj. Élőhelyeinek fásítása 
káros hatású a fajra nézve. 

Description: Fruit-body: with a head- and a stem-like part. Head is 1-2 cm 
across, spherical, consisting of the whitish, cream inner veil (endoperidium) thin as 
a paper. On the lower part by the connection of stem, the adpressed remnants of the 
outer veil (exoperidium) forming a felty girdle-like zone often covered with sand. 
At the top opening a generally cylindrical, relatively wide (2 mm) mouth. The 
inner part is filled with gleba, which is whitish and cottony at the beginning, 
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chocolate-brown when mature. Stem 2-10 * 0.2-0.5 cm, slender, woody, filamen-
tous, fibrillose. Surface smooth at first, then becoming partly squamulose, colour 
brownish. At lower part remaining a volva-like structure from the outer veil, often 
covered with sand. A root-like traces can be observed at the base. Spores: 4-6 (im, 
subglobose, smooth, ochraceous-brown under microscope. 

Edibility: Not edible. 
Life strategy: Terrestrial saprobiont. 
Habitat: Fruiting from May to October on bare sandy areas, sandy steppes. 

Fruit-bodies can find almost in the whole year. 
Distribution: Known from North America, Asia, Europe and Africa. In Europe 

with southern (Southern France, Southern Spain) and central (Hungary, Romania, 
formerly Czechoslovakia) occurrences ( A L T É S et al. 1 9 9 9 ) . 

Hungarian red list category: 1. 
Nature conservation value: 10,000 HUF. 
Reasons: Rare all over Europe ( A L T É S et al. 1 9 9 9 ) , and also not common on 

sandy steppes in Hungary. Afforestation of its habitats causes pernicious influence 
for the species. 

Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1903): Kiskunság: Szikra-Alpár (DS28). 
KONECSNI (1971): Kiskunság: Fülöpháza (CS89, Festucetum vaginatae stipetosum). BABOS (1999): 
Kiskunság: Kéleshalom (CS73, Festucetum vaginatae stipetosum), Bugac (Ősborókás, CS96, 
Junipero-Populetum); Pesti-síkság: Csévharaszt (CT73, Junipero-Populetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BENEDEK és NAGY 
L.: Kiskunság: Fülöpháza (CS89). ZAGYVA I.: Kiskunság: Tatárszentgyörgy (CT71). 

Bocskoros nyelespöfeteg 
(Tu/ostoma obesum) 

1989 után 

H ü 1989 e l ő t t 
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Fotó: Benedek Lajos (Kiskunság - Fülöpháza, 2003) 

Fotó: Nagy László (Kiskunság - Fülöpháza, 2006) 
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Volvariella bombycina (Schaeffer 1774) Singer 1949 (Agarica-
les, Pluteaceae) - Óriás bocskorosgomba 

Rövid jellemzés: A fán növő, nagy termetű gomba kalapja fehéres, szalmasárga 
színű, selymes, később szálas-pikkelyes felületű. Lemezei szabadon állók, fehéres-
ből rózsásra színeződök. Tönkje fehéres, a tövénél jól fejlett, okkersárgás, barnás 
bocskora, idővel szabálytalanul felszakadozó. 

Leírás: A kalap 8-15 cm átmérőjű, fiatalon tojásdad, majd harang alakúból 
kiterülő, felülete száraz, fiatalon selymes-bolyhos, később szálas-pikkelyes, színe 
fehérestől a szalmasárgáig változó. Lemezei sűrűn és szabadon állók, szélesek, 
kezdetben fehérek, később rózsás-hússzínüek. Tönkje 6-15 x 1-2 cm, hengeres, 
időnként görbült, a töve felé megvastagodó, selymesen szálas felületű, fehéres szí-
nű. Tövénél jól fejlett okkersárgás, barnás színű hártyás bocskor található, amely-
nek külső felülete foltszerűen felszakadozó. Húsa puha, vizenyős, fehéres színű, 
retekszagú, íze jellegtelen. 

Fogyaszthatóság: Közepes értékű ehető gomba. 
Életmód: Nekrotróf parazita és lignikol szaprobionta. 
Élőhely: Egyesével, ritkán többedmagával élő vagy korhadó, idős fatörzseken, 

tuskókon és fatörzsek odvaiban terem. KRIEGLSTEINER (2003) szerint melegkedve-
lő faj, mely főleg ligeterdőkben, de ember által befolyásolt élőhelyeken (parkok-
ban, temetőkben, folyópartokon stb.) is előfordul. Hazánkban bükkről (Fagus syl-
vatica), tölgyekről {Quercus spp.), nyárakról (Populus spp.) de egyéb lombos fák-
ról is előkerült. 

Összetéveszthetőség: Jellegzetes megjelenése miatt más gombafajjal nem té-
veszthető össze. 

Földrajzi elterjedés: Európában, Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában, Dél-
Afrikában és Ausztráliában ismert. Európában Észak-Európa kivételével elterjedt, 
de mindenütt szórványos (KRIEGLSTEINER 2003). 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 2 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az idős, korhadt faanyag 

mennyiségének csökkenése veszélyezteti fennmaradását természetes környezetben. 

Description: Cap: 8-15 cm across, ovoid when young, then from bell-shaped 
expanding, dry, silky-haiiy at first, later fibrillose-squamulose, from whitish to 
straw-yellow. Gills: crowded, free, broad, white at the beginning, later rosaceous, 
flesh-coloured. Stem: 6-15 x 1-2 cm, cylindrical, occasionally curved, thickening 
towards the base, silky-fibrillose, whitish, with a well-developed, ochre-yellowish, 
brownish, membranous volva at the base, which is splitting patch-like outside. 
Flesh: soft, aqueous, whitish, odour radish-like, taste insignificant. 

Edibility: Edible, with that of moderately value. 
Life strategy: Necrotrophic parasite and lignicolous saprobiont. 
Habitat: Growing single, seldom with several others on living or decaying old 

trunks, logs and in cavities of trunks. According to KRIEGLSTEINER (2003) it is a 
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thermophilous species occurring mostly in gallery forests, but also in human 
habitats (parks, cemeteries, riversides, etc.). In Hungary mainly recorded from 
beech, oaks (Quercus spp.) and poplars, but also from other deciduous trees. 

Distribution: Known from Europe, Asia, North and South America, Southern 
Africa and Australia. Widespread in Europe, except Northern Europe, but every-
where is scattered ( K R I E G L S T E I N E R 2003). 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 2,000 HUF. 
Reasons: The decreasing amount of old, decaying wood threatening its survival 

in natural environments. 
Irodalmi adatok (Literature records): HOLLÓS (1896, 1913): Kiskunság: Lakitelek (DS29). 

BABOS (1989): Bakony: Bakonyszentlászló (YN14, in acervo scobis); Szekszárd (CS23, ad truncum 
Quercum); Vértes: Szárliget (CT16); Martonvásár (CT34, ad truncum putr.); Budapest: Németvölgyi 
út (CT46), Pasaréti út (CT56); Budai-hg: Budakeszi (CT46, in acervo scobis), Sas-hegy (CT56, ad 
truncum); Gödöllő (CT77, ad linga putr.); Börzsöny: Borsosberény (CU51, ad truncum); Mátra: 
Mátraháza (DU20), Som-hegy (DU20); Bükk: Pazsag (DU62, ad truncum putr.); Zempléni-hg.: Lacz-
kó-hegy (EU36, Luzulo-Quercetum subcarpaticum fagetosum). RLMÓCZI (1994): Bakony: Kőris-hegy 
(YN04, Phyllitidi-Aceretum); Medves: Somoskő (Eresztvény, DU 13, Melittio-Fagetum); Nyírség: 
Nyírkáta (EU90). SILLER (1999): Mátra: Kékes (DU20, Acunito-Fagetum). PÁL-FÁM (2001): Pécs 
(BS80). NAGY L. (2004): Bácska: Bácsalmás (CS70); Kiskunság: Kecskemét (CS99, Populus tremu-
la, Sophora japonicd). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): DIMA: Bükk: 
Szilvásvárad (DU52, Luzulo-Fagetum). HARANGI: Budai-hg.: Ságvári-liget (CT46). SILLER: Buda-
pest: Lágymányos (CT55); Gödöllő (CT77). 

Óriás bocskorosgomba 
(Volvariella bombycina) 

1989 e l ő t t 

1989 után 
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Fotó: Harangi István (Budai-hg. - Hárs-hegy: Ságvári-liget, 2006) 

Fotó: Dima Bálint (Bükk - Szilvásvárad, 2005) 
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*Xerocomusparasiticus (Bulliard 1790) Quélet 1888 (Boletales, 
Boletaceae) - Élősdi tinóru 

(= Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Sutara 1991) 

Rövid jellemzés: A rőt áltrifla (Scleroderma citrinum) termőtesteiből kinövő gom-
ba kalapja sárgásbarnás színű, nemezes felületű. Csöves termőrétege tágpórusú, 
fiatalon sárga színű, húsa halványsárga. 

Leírás: A kalap 2-5 cm átmérőjű, félgömb alakúból ellaposodó, felülete fino-
man nemezes, száraz időben berepedező, színe fakósárgás, olívbarnás. A csöves 
rész tönkhöz nőtt, viszonylag tág pórusú, fiatalon citromsárgás, majd sárgásbarna, 
végül olívbarnás lesz, nyomásra nagyon ritkán kékül. Tönkje 2-6 x 0,5-1,5 cm, 
hengeres, tövénél kissé elvékonyodó, gyakran görbült, felülete pikkelykésen szálas, 
néha zónaszerűen felszakadozó, sárgás színű. Húsa fiatalon kemény, de gyorsan 
megpuhul, fakósárgás, elvágva színe nem változik (nedves időben enyhén kékül-
het), nincs különösebb szaga, íze kissé savanykás. 

Fogyaszthatóság: Ehető, de nincs gasztronómiai jelentősége. 
Életmód: Valószínűleg mikoparazita életmódot folytat különböző áltriflafajo-

kon (Scleroderma spp.), melyek lomb- és fenyőerdők mikorrhizás gombái, azonban 
a két faj közös együttélése sem kizárt. 

Élőhely: Hazánkban augusztustól októberig, a savanyú talajú lomb- és fenyő-
erdőkben növő rőt áltriflából (Scleroderma citrinum) fejlődik ki. 

Összetéveszthetőség: Gombapartnerével együtt könnyen felismerhető, de az ál-
trifla nélkül a molyhos tinóru (Xerocomus subtomentosus) fiatal példányaival ke-
verhető össze, de ennek a fajnak erősebben nemezes a kalapfelülete, tönkje szem-
csés, bordás vagy hálózatos, valamint húsa kissé kékülő. 

Földrajzi elterjedés: Egész Európában, széles körben elterjedt (kivéve Görög-
ország, Finnország, Izland) ( L A P U R N E R és S I M O N I N I 2 0 0 3 ) , sőt helyenként gyakori 
( K R I E G L S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) . S I N G E R ( 1 9 6 5 ) szerint Észak-Amerikában és Észak-
Afrikában is megtalálható. Hazánkban ritka fajnak számít. 

Vörös lista kategória: 3. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Hazánkban a savanyú 

talajú erdők viszonylag kis területen fordulnak elő, és bár gombapartnere gyakori-
nak mondható ezeken a részeken, mégis nagyon ritka együttes termőtestképzésük. 

Description: Cap: 2-5 cm across, from hemispherical flattening, surface finely 
felty, cracking by dry weather, pale yellow, olive-brown coloured. Tubes: adnate, 
with relatively large pores, lemon-yellow when young, later yellowish-brown, 
finally olivaceous-brown, very rarely bluing. Stem: 2-6 x 0.5-1.5 cm, cylindrical, 
slightly tapering at the base, frequently curved, surface finely flocculose-fibrillose, 
occasionally breaking up to fine zones, yellowish coloured. Flesh: hard when 
young, but soon becoming soft, pale yellowish, not changing when cut (may slight-
ly bluing by moist wheater), odour not typical, taste slightly tartish. 
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Edibility: Edible but without gastronomic importance. 
Life strategy: Probably it is a mycoparasite on various Scleroderma-species, 

which are mycorrhizal mushrooms of deciduous and coniferous trees, but also may 
not be precluded the possibility of symbiosing the two species. 

Habitat: Growing in Hungary from August to October, on the fruit-bodies of 
common earthball (Scleroderma citrinum), which are developing in acidophilous 
deciduous forest. 

Distribution: Widespread all over Europe (except Greece, Finland and Iceland) 
( L A D U R N E R and S I M O N I N I 2 0 0 3 ) furthermore can be locally common ( K R I E G L -

S T E I N E R 2 0 0 0 6 ) . According to S I N G E R ( 1 9 6 5 ) it was found also in North America 
and Northern Africa. In Hungary it is regarded as a rare species. 

Hungarian red list category: 3. 
Nature conservation value: 5 , 0 0 0 H U F . 

Reasons: The acidophilous forests in Hungary occurring on relatively small areas, 
however its host species regarded as frequent, their mutual fructification is very rare. 

Irodalmi adatok (Literature records): SZEMERE (1960): Soproni-hg: Brennbergbánya (XN17, 
ad Scleroderma citrinum). BABOS (1989): Belső-Somogy: Baláta-tó (XM63); Soproni-hg.: Sopron 
(Rigó-forrás és Kecske-patak között, XN17, ad Scleroderma citrinum)-, Mátra: Parádóhuta (Mohos-
hegy, DU20). RlMÓCZI (1994): Bakony: Uzsapuszta (XM79, ad Scleroderma citrinum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Vend-vidék: 
Apátistvánfalva (WM99), Kétvölgy (WM99), Szakonyfalu (WM99). ALBERT: Pilis: Csobánka 
(CT47). DIMA: Vend-vidék: Apátistvánfalva (WM99); Mátra: Parádsasvár (Köszörű-patak völgye, 
DU20); Zempléni-hg.: Bózsva (EU36). SILLER: Vend-vidék: Kétvölgy (WM99). 

* 

Élősdi tinóru 
(Xerocomus parasiticus) 

1989 e l ő t t 

1989 u tán 
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Fotó: Albert László (Bakony - Uzsapuszta, 1989) 
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*Xerocomus pelletieri (Léveillé 1867) Bresinsky et Binder 2003 
(Boletales, Boletaceae) - Lemezes tinóru 

(= Phylloporus pelletieri (Lév.) Quélet 1888; = Phylloporus rhodoxanthus (Schwei-
nitz 1822) Bresadola 1900) 

Rövid jellemzés: A gomba kalapja vörösesbarna színű, felülete nemezes, bárso-
nyos. Termőrétege a tönkre lefutó, feltűnő aranysárga színű, jellegzetesen lemezes 
szerkezetű, gyakran kereszterekkel összekötött (anasztomizáló). 

Leírás: A kalap 3-8 cm átmérőjű, dombomból ellaposodó, nemezes, bársonyos, 
idős korban lecsupaszodó felületű. Színe vöröses-, gesztenye- vagy sötétbarna, né-
ha olív árnyalattal. Termőrétege lemezes szerkezetű, a lemezek között kereszt-
erekkel összekötött (anasztomizáló), a kissé tönkre lefutó, aranysárga színű. Tönkje 
3-6 x 0,5-1,5 cm, hengeres vagy lefelé elvékonyodó, finoman szemcsés felületű, a 
csúcsán aranysárga, lefelé barnás árnyalatú. A bázismicélium aranysárga színű. 
Hús: puha, fehéres, halványsárgás színű, a vágásfelületen enyhén hússzínűre válto-
zó, a tönk tövében élénkebb sárga árnyalatú, szaga nem jellegzetes, íze enyhe. 

Fogyaszthatóság: Ehető. 
Életmód: Mikorrhizás. 
Élőhely: Kora nyártól késő őszig terem, lomb- és fenyőerdőkben. Általában ke-

vés termőtestet fejleszt, gyakran csak egyesével fordul elő. Magyarországon több-
nyire savanyú talajú lomberdőkben fordul elő, tölgyek, gyertyán és bükk alatt. 

Összetéveszthetőség: A szintén barnás színű, nemezes kalapú molyhos tinóru 
(Xerocomus subtomentosus) és rozsdabarna nemezestinóru (X. ferrugineus) hason-
líthat hozzá, de ezek a fajok csöves termőréteggel rendelkeznek. 

Földrajzi elterjedés: Európából, Amerikából és Ázsiából ismert, helyenként 
gyakori, egyes országokban azonban kifejezetten ritka faj (KRIEGLSTEINER 20006). 
Közép- és Nyugat-Európában elterjedt, másutt ritkább (LADURNER és SlMONINl 2003). 

Vörös lista kategória: 2. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Veszélyeztetettség oka hazai és nemzetközi szinten: Az eleve kevés termő-

testet fejlesztő faj élőhelyei is egyre jobban beszűkülnek és degradálódnak főként az 
erdészeti tevékenység miatt. Szerepel a gombák védelmére alakult európai tanács 
(ECCF) európai védelemről szóló javaslatában ( D A H L B E R G és C R O N E B O R G 2003) is. 

Description: Cap: 3-8 cm across, from convex flattening, surface felty, velvety, 
tending to become glabrous with age. Colour reddish-, chestnut- or dark brown, 
occasionally with olive tinges. Hymenium: lamelloid, anastomosing, slightly de-
current, golden yellow. Stem: 3-6 x 0.5-1.5 cm, cylindrical or tapering towards the 
base, surface finely granulated, golden yellow at the apex, with brownish tinges down-
wards. Basal mycelium golden yellow. Flesh: soft, whitish, pale yellowish, turning 
to pale flesh-coloured when cut, with brighter yellow tinges at the base, odour not 
characteristic, taste mild. 

Edibility: Edible. 
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Life strategy: Mycorrhiza. 
Habitat: Fruiting from summer to autumn, in deciduous and coniferous forests. 

Usually developing few fruit-bodies, generally occurs single. In Hungary growing 
especially in deciduous forests on acid soil, under oaks, hornbeam and beech. 

Distribution: This locally somewhat frequent, but in some countries distinctly 
rare species is known from Europe, America and Asia (KRIEGLSTEINER 20006). 
Widespread in Central and Western Europe more rare in other places (LADURNER 
and SlMONlNl 2003). 

Hungarian red list category: 2. 
Nature conservation value: 5,000 HUF. 
Reasons: The degradation and limitation of its habitats due to the forestry man-

agement endangered this few fruit-bodies developing species. Listed in the pro-
posal for protection of fungi in European level of the European Council for Conser-
vation of Fungi ( D A H L B E R G and C R O N E B O R G 2003). 

Irodalmi adatok (Literature records): BABOS (1989): Soproni-hg: Sopron (XN18); Belső-
Somogy: Pamuk (YM05); Budai-hg.: Vasthag-tanya (CT36), Budakeszi (CT46, Luzulo-Quercetum); 
Gödöllői-dombság: Gödöllő (CT77); Heves-Borsodi-dombság: Tarnalelesz (DU32); Bükk (DU62); 
Zempléni-hg. (EU36). RIMÓCZI (1994): Bakony: Uzsapuszta (XM79, Quercu petraeae-Carpinetum)-, 
Heves-Borsodi-dombság: Tarnalelesz (DU32, Mellitio-Fagetum, Querco petraeae-Carpinetum). 
TÓTH (1999): Heves-Borsodi-dombság: Gyepes-völgy (DU43, Melittio-, Aconito-Fagetum). LUKÁCS 
és mtsai (2001): Őrség: Csöde (XM18, Querco petraeae-Carpinetum). BENEDEK és PÁL-FÁM (2006): 
Börzsöny: Cseresnyés-völgy (CU41, Luzulo-Fagetum), Csóványos (CU41, Fagetum). 

Herbáriumi és jegyzőkönyvi adatok (Unpublished specimens or records): BP: Tapolcai-medence: 
Szent György-hegy (XM89, in castaneeto). DIMA: Tarnalelesz (DU32); Zempléni-hg.: Bózsva(EU36). 

1989 e lő t t 

1989 után 

Lemezes tinóru 
(Xerocomus pelletieri) 
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Fotó: Dima Bálint (Heves-Borsodi-dombság - Tarnalelesz, 2004) 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

2005. szeptember 1-től 35 nagygombafaj vált védetté Magyarországon. A véde-
lemre tett javaslatot a Magyar Mikológiái Társaság állította össze, amely 35 nagy-
gombafaj t tartalmazott (Amanita vittadinii, Battarrea phalloides, Cantharellus me-
lanoxeros, Cortinarius paracephalixus, Cortinarius praestans, Elaphomyces anth-
racinus, Elaphomyces leveillei, Elaphomyces maculatus, Elaphomyces mutabilis, 
Elaphomyces persoonii, Elaphomyces virgatosporus, Endoptychum agaricoides, 
Geastrum hungaricus, Gomphidius roseus, Gomphus clavatus, Gyrodon lividus, 
Hericium cirrhatum, Hericium erinaceus, Hygrocybe calyptriformis, Hypsizygus 
ulmarius, Lactarius helvus, Leccinum variicolor, Leucopaxillus macrocephalus, 
Polyporus tuberaster, Polyporus umbellatus, Rhodotus palmatus, Russula clarofla-
va, Sarcodon scabrosus, Scutiger oregonensis, Squamanita schreieri, Strobilomy-
ces strobilaceus, Tulostoma obesum, Volvariella bombycina, Xerocomus parasiti-
cus, Xerocomus pelletieri). Jelen munka e fajokat mutatja be és foglalja össze 
jelenlegi ismereteinket róluk (magyarországi adatok, elterjedési térképek, fotók, 
irodalmi ismeretek, veszélyeztetettségük okai segítségével). 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - A szerzők köszönetüket fejezik ki Bathó Attilának, Benedek 
Lajosnak, Harangi Istvánnak, Horváth Ferencnek, Koczuba Józsefnek, Kovács Zsoltnak, 
Lukács Zoltánnak, Nagy Beátának, Nagy Lászlónak, Nátz Eszternek, Rimóczi Imrének, 
Szűcs Bélának, Turcsányi Gábornak és Vetter Jánosnak a védett gombákról készült fotóik 
és/vagy az egyes fajokról szolgáltatott herbáriumi adataik közrebocsátásáért. Rendszertani 
és nevezéktani problémák megoldásában Babos Margitnak és Nagy Lászlónak, míg az 
angol fordításban nyújtott segítségért Szántó Máriának, Turcsányi Gábornak és Turcsányi 
Zsófiának tartozunk külön köszönettel. 

Köszönjük továbbá a nemzetipark-igazgatóságok munkatársainak (Bérces Sándor, Kovács 
Éva, Molnár Attila, Petróczi Imre, Pozsonyi András, Sipos Ferenc, Takács Gábor), hogy 
folyamatosan rendelkezésre álltak, és segítséget nyújtottak a lelőhelyek minél pontosabb 
beazonosításához. 

A kiadvány kiadását a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta (Pályázat-
szám K-3 6-06-00017K), amelyet ezúton is köszönünk. 
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Eszter Nátz, Imre Rimóczi, Béla Szűcs, Gábor Turcsányi and János Vetter for providing 
colour pictures and/or herbarium materials of the protected species. We acknowledge 
particularly Margit Babos and László Nagy for valuable discussions in taxonomic and 
nomenclature problems and also Mária Szántó, Gábor Turcsányi and Zsófia Turcsányi for 
helping the English translation. 

We thank the members of National Park Managements (Sándor Bérces, Éva Kovács, 
Attila Molnár, Imre Petróczi, András Pozsonyi, Ferenc Sipos, Gábor Takács) for being 
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Financial support from the Ministry of Environment and Water (Project No. K-36-06-
00017K) is gratefully acknowledged. 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 



Védett nagy gombafaj ok Magyarországon 153 

IRODALOMJEGYZÉK / REFERENCES 

ALBERT L. (1997): Színes oldalak (Colour Pages): Gomphus clavatus (Pers.) S. F. Gray. - Mikol. 
Közlem., Clusicma 36(2-3) : 59-64. 

ALBERT L. (1999): Színes oldalak (Colour Pages): Gomphidius roseus (Fr.) P. Karst. - Mikol. 
Közlem., Clusicma 38 (1 -3 ) : 8 1 - 8 2 . 

ALBERT L. (2000): Színes oldalak (Colour Pages): Hygrocybe calyptriformis (Berk, et Br.) Fayod. -
Mikol. Közlem., Clusiana 39(1-2) : 105-106. 

ALBERT L. (2002a): Színes oldalak (Colour Pages): Polyporus umbellatus (Pers.) Fries. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 41(1): 97-98 . 

ALBERT L. (2002ft): Színes oldalak (Colour Pages): Amanita vittadinii (Moretti) Vittadini. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 41(2-3): 141-142. 

ALBERT L. (2003a): Színes oldalak (Colour Pages): Albatrellus pes-caprae (Pers.) Pouzar. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 42( 1-2): 159-160. 

ALBERT L. (2003 ft): Színes oldalak (Colour Pages): Cortinarius paracephalixus Bohus. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 42(3): 61-62. 

ALBERT L. (2004): Színes oldalak (Colour Pages): Leccinum variicolor Watling. - Mikol. Közlem., 
Clusiana 43(1-3) : 83-100. 

ALBERT L. és DIMA B. (2005a): Ritka nagygombafajok (Basidiomycetes) előfordulása Magyarorszá-
gon 1. - Mikol. Közlem., Clusiana 44(1-2): 3 -22 . 

ALBERT L. és DIMA B. (20056): Cortinarius species from the Bátorliget-primeval bog and from the 
Fényi-forest. - Acta Microbiol, et Immun. Hung. 52(2): 223. 

ALBERT L., ZÖLD-BALOGH Á., BABOS M. és BRATEK Z. (2004) : A Ká rpá t -medence úszó láp ja inak j e l -
lemző kalapos gombái. - Mikol. Közlem., Clusiana 43(1-3) : 61-74. 

ALTÉS, A., MORENO, G. és WRIGHT, J. E. (1999): N o t e s on Tulostoma volvulatum and T. giovanellae. 
- Mycol. Research 103: 91-98. 

BABOS M. (1982): Higher fungi of the Hortobágy. - In: The flora of the Hortobágy National Park. -
Akadémiai Kiadó, Budapest, pp. 63-90. 

BABOS M. (1989): Magyarország kalaposgombáinak (Agaricales s. 1.) jegyzéke. - Mikol. Közlem., 
Clusiana 28(1-3) : 3 -234 . 

BABOS M. (1999): Higher fungi (Basidiomycotina) of the Kiskunság National Park and its environs. -
In: LÖKÖS L. és RAJCZY M. (szerk.): The flora of the Kiskunság National Park. Vol. 2. Crypto-
gams. - Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, pp. 199-298. 

BATHÓ A. (1994): Kalaposgombák a keleméri tőzegmohalápokon. - Mikol. Közlem., Clusiana 33(3): 
63-64. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2006): Védett és veszélyeztetett fajok élőhely-prefernciájának vizsgálata 
a Központi Börzsönyben. - In: SZENTESI Á., SzövÉNYi G. és TÖRÖK J. (szerk.): Előadások és 
poszterek összefoglalói, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, 2006. szept. 4—6, Budapest, p. 166. 

BENEDEK L., PÁL-FÁM F. és RIMÓCZI I. (2003): Conserva t ion of Mac ro fung i in Hungary : possibi l i t ies 
and perspectives. - Fritschiana (Graz) 42: 3 -8 . 

BOHUS G. (1966): Leucopaxillus-Arten in Ungarn. - Fragmenta Botanica 6(1-4): 33-42 . 
BOHUS G. (1973): Soil acidity and the occurrence of fungi in deciduous forests. - Annls hist.-nat. 

Mus. natn. Hung. 65: 63-81. 
BOHUS G. (1976): Interessantere Cortinarius-kxtzn aus dem Karpaten-Becken, II. - Annls hist.-nat. 

Mus. natn. Hung. 68: 51-52. 
BOHUS G. és BABOS M. (1967): Mycocoenological investigation of acidophilous deciduous forests in 

Hungary. Bot. Jahrb. 87: 304-360. 
BŐSZE SZ. és FODOR L. (2005): A nagygombák védelmének helyzete az Európai Unió országaiban. -

Mikol. Közlem., Clusiana 44(1-2) : 45-56. 
BRANDRUD, T. E. és BENDIKSEN, E. (2001): The Cortinarius species of calciphilous Tilia-Corylus and 

Quercus-Corylus woodlands of Fennoscandia, outposts of the temperate Fagus and Quercus-
Carpinus forest types of C Europe. - Journ. J. E. C. 3: 105-103. 

BRANDRUD, T . E . , LINDSTRÖM, H. , MARKLUND, H. , MELOT, J. é s MUSKOS, S . ( 1 9 9 0 ) : Cortinarius 
Flora Photografica. Vol. 1. (English version). - Cortinarius HB, Matfors. 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1 -3), 2006 



154 Siller 1., P ima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

BRANDRUD, T. E . , LINDSTROM, H., MARKLUND, H., MELOT, J. é s MUSKOS, S . ( 1 9 9 8 ) : Cortinarius 
Flora Photografica. Vol. 4. (English version). - Cortinarius HB, Matfors. 

BRATEK Z . , KIRÁLY I. é s LÁNG F. ( 1 9 9 2 ) : R - s p e c t r a o f s o m e h y p o g e o u s m u s h r o o m s . - Micologia e 
Vegetazione Mediterranea 7(1): 95-102. 

BRATEK Z . , ALBERT L., BAGI I., PÁLFY B. , TAKÁCS T., RUDNÓY SZ. é s HALÁSZ K. ( 1 9 9 9 ) : New and 
rare hypogeous fungi of Carpathian hasin. - Actes du Ve Congrés International, Science et Cul-
ture de la Truffe et des autres Champignons Hypoges Comestibles. 4 au 6 mars 1999, Aix-en-
Provence, France, Federation Frangaise des Trufficulteurs, pp. 255-256. 

BREITENBACH, J. és KRÄNZLIN, F. (1986): Fungi of Switzerland. Vol. 2. - Mykologia, Luzern. 
BREITENBACH, J. és KRÄNZLIN, F. (2000): Fungi of Switzerland. Vol. 5. - Mykologia, Luzern. 
CHEVASSUT, G. és HENRY, R. (1986): Cortinaires nouveaux ou rares de la region Languedoc-Céven-

nes (3éme note). -Doc. Mycol. 16(63-64): 103. 
CONSIGLIO, G., ANTONINI, P . és ANTONINI, M. (2006): II Genere Cortinarius in Italia. Parte quarta. -

A .M.B., Trento. 
COURTECUISSE, R. és PUHEM, B. (1994): Guide des Champignons de France et D'Europe. - Pela-

chaux et Niestlé, Párizs. 
PAHLBERG, A . és CRONEBORG, H. ( 2 0 0 3 ) : 33 threathened fungi in Europe. - C o m p l e m e n t a r y a n d re -

vised information on candidates for listing in Appendix I of the Bern Convention. Tryckjouren/Uppsala 
AB. 

PEN BAKKER, H.C. és NOORDELOOS, M. (2005): A revision of European species of Leccinum Gray 
and notes on extralimital species. - Persoonia 18(4): 511-587. 

PÖRFELT, H. (1985): Die Erdsterne. - P i e Neue Brehm-Bücherei, Ziemsen Verlag, Wittenberg/Lu-
therstadt. 

FINTHA I., KOVÁCS G. é s MOLNÁR A. ( 2 0 0 5 ) : Ritkább gombafajok előfordulása a Hortobágyon. - In : 
MOLNÁR A. (szerk.): Hortobágyi mozaikok. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Pebrecen, pp. 
7 3 - 8 2 . 

FODOR L., PÁL-FÁM F. é s RIMÓCZI 1. ( 2 0 0 1 ) : A d a t o k a S z i g e t k ö z n a g y g o m b á i n a k i s m e r e t é h e z . -
Mikol. Közlem., Clusiana 40(3): 47-58. 

GALLI, R. (2001): Le Amanite. - Edinatura, Milano. 
HALÁSZ K. , BENE F., BABOS M . és BRATEK Z . ( 2 0 0 7 ) : A h a z a i föld a la t t i g o m b a f a j o k m a g y a r e l n e v e -

zése. - Mikol. Közlem., Clusiana (in press). 
HOLLÓS L. (1896): Növényzet. - In: BAGI L. és mtsai (eds): Kecskemét múltja és jelene. Kecskemét, 

pp. 77-147. 
HOLLÓS L. (1899): Uj adatok Magyarország gombáinak ismeretéhez. - A Kecskeméti M. Kir. Állami 

Főreáliskola Értesítője 1898/99, pp. 1-21. 
HOLLÓS L. (1901): Adatok Magyarország földalatti gombáinak ismeretéhez. - Term. tud. Közi. 33 

( P ó t f ű z . 61) : 1 3 6 - 1 3 9 . 
HOLLÓS L. (1903): Magyarország Gasteromycetái. - Franklin Társulat, Budapest, 194 pp. 
HOLLÓS L. (1904): Die Gasteromyceten Ungarns. - Leipzig, 275 pp. Tabs 1-29. 
HOLLÓS L. (1911): Magyarország földalatti gombái, szarvasgombaféléi. - K. M. Természettudományi 

Társulat, Budapest, pp. 49-51. 
HOLLÓS L. (1913): Kecskemét vidékének gombái. - Math. Term.tud. Közi. 32(3): 149-325. 
HOLLÓS L. (1933): Szekszárd vidékének gombái. - Math. Term.tud. Közi. 37(2): 1-205. 
IGMÁNDY Z. (1981): Hazánk csövestaplói (Polyporaceae s. I). - Poktori értekezés, kézirat. 
IVÁNCSIK I. (1994): Adatok Újszász környékének gombavilágáról. - Tisza Klub, Szolnok, pp. 1 -20 . 
JUHÁSZ L. (1960): Új adat Magyarország kalaposgomba flórájához. - Az Egri Pedagógiai Főiskola 

Evkönyve 6: 169. 
JÜLICH, W. (1984): Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. - Kleine Kryptogamenflora II 

b/1., G. Fischer Verlag, Stuttgart, 626 pp. 
KJRK, P. és mtsai (szerk.) (2006): The CABI Bioscience Database of Fungal Names (Funindex). -

http://www.indexfungorum.org /Names/Names.asp. 
KONECSNI I. (1971): Adatok a csévharaszti természetvédelmi terület és a közeli tölgyerdők kalapos-

gombához. -Mikol. Közlem., Clusiana (1): 13-28. 
KOUNE, J. P. (1999): Étude sur les champignons menacés en Europe. - Strassbourg, 1999 aout 5, kézirat. 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1-3), 2006 



Védett nagy gombafaj ok Magyarországon 155 

KREISEL, H. (1978): A mikoflóra jelenlegi változásai a Német D.K.-ban. - Mikol. Közlem., Clusiana, 
1 9 7 8 ( 3 ) : 1 1 1 - 1 1 4 . 

KRIEGLSTEINER, G. J. (szerk.) (2000a): Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 1. - Ulmer, Stuttgart. 
KRIEGLSTEINER, G. J. (szerk.) (20006): Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 2. - Ulmer, Stuttgart. 
KRIEGLSTEINER, G. J. (szerk.) (2001): Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 3. - Ulmer, Stuttgart. 
KRIEGLSTEINER, G. J. (szerk.) (2003): Die Grosspilze Baden-Württembergs. Band 4. - Ulmer, Stuttgart. 
KRISAI-GREILHUBER, I. (1992): Die Makromyzeten im Raum von Wien. - Libri Botanici 6: 1-270. 

IHW Verlag. 
LADURNER, H. és SIMONINI, G. (2003): Xerocomus s.l. - Fungi Europaei 8. Edizioni Candusso, 

Alassio, 527 pp. 
LUKÁCS Z. (2002): Újabb adatok Magyarország nagygombavilágához I. - Mikol. Közlem., Clusiana 

4 1 ( 2 - 3 ) : 4 5 - 5 2 . 
LUKÁCS Z. (2004a): Újabb adatok Magyarország nagygombavilágához II. - Mikol. Közlem. Clusiana 

43(1-3): 75-82. 
LUKÁCS Z. (2004FT): Újabb adatok Magyarország kalaposgomba flórájához (fungájához) I. Róka-

gombák. - Magyar Gombász 2(3): 8-14. 
LUKÁCS Z. és KIRÁLY I. (1995): Feketedő és vörösödő rókagombák Nyugat-Dunántúlról: Cantharel-

lus melanoxeros Desm. és C. ianthinoxanthus (R. Maire) Kühner. - Mikol. Közlem., Clusiana 
3 4 ( 2 - 3 ) : 1 2 - 1 5 . 

LUKÁCS Z . , NYILAS I., BATHÓ A. , GÁBOR E . és POLGÁRI J. ( 2 0 0 1 ) : G o m b a k u t a t á s o k a z Ő r s é g b e n é s a 
Zala megyei Csődén, ill. a szomszédos Vas megye néhány településének környékén. - Mikol 
Közlem., Clusiana 40(1-2): 77-88. 

MONTECCHI, A. és SARASINI, M. (2000): Funghi ipogei d'Europa. - A.M.B., Trento. 
MOSER, M. (1983): Die Röhrlinge und Blätterpilze. - Kleine Kryptogamenflora Band IIb/2. G. Fischer 

Verlag, Stuttgart, New York, 252 pp. 
NAGYL. (2004): Fungisztikai vizsgálatok az Alföldön 1997 és 2003 között. -Mikol. Közlem., Clusia-

na 4 3 ( 1 - 3 ) : 1 5 - 4 6 . 
NEVILLE, P. és POUMARAT, S. (2004): Amanitae..- Fungi Europaei 9. Edizioni Candusso, Alassio. 
PÁL-FÁM F. (2001): A Mecsek-hegység nagygombái. - Mikol. Közlem., Clusiana 40(1-2): 5-66 . 
PÁL-FÁM F. és LUKÁCS Z. (2002): A Mecsek hegység nagygombái 2. - Mikol. Közlem., Clusiana 

4 1 ( 2 - 3 ) : 3 5 - 4 4 . 
PILÁT, A. (szerk.) (1958): Gasteromycetes. Houby brichatky. - In: Flora ÖSR, ser. B, 1: 1-864, Praha. 
PRISZTER SZ., BABOS L . , B o n u s G., IGMÁNDY Z . VASAS G. é s TÓTH L . ( 1 9 8 8 ) : A n a g y g o m b á k m a g y a r 

és latin névjegyzéke. - Mikol. Közlem., Clusiana 27(1-2): 1-158. 
REIJNDERS, A. F. M. (1989): Een interessante Gordijnzwam: Cortinarius inamoenus. - Coolia 32(1): 

6 -9 . 
RIMÓCZI I. (1994): Nagygombák cönológiai és ökológiai jellemzése. - Mikol. Közlem., Clusiana 

3 3 ( 1 - 2 ) : 5 - 1 8 0 . 
RIMÓCZI 1. (1997): Magyarország nagygombáinak természetvédelmi helyzete és Vörös Könyvének 

terve. - Mikol. Közlem., Clusiana 36(2 -3): 65 -108. 
RIMÓCZI I., MÁTÉ J. és LENTI 1. (1997): Osztott bazidiumú- és nem lemezes nagygombák a Bátor-

ligeti-őslápon. - Mikol. Közlem., Clusiana 36(2-3): 13-29. 
RIMÓCZI I., SILLER I. , VASAS G., ALBERT L . , VETTER J. é s BRATEK Z. ( 1 9 9 9 ) : M a g y a r o r s z á g n a g y -

gombáinakjavasolt Vörös Listája. - Mikol. Közlem., Clusiana 38(1-3): 107-132. 
SILLER I. (1999): Ritka nagygombafajok a Kékes Észak erdőrezervátumban 1. - Mikol. Közlem., Clu-

siana 3H(\-2): 11-24. ' 
SILLER I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezervátumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagy-

gombái. - PhD értekezés, kézirat. 
SILLER I. és VASAS G. (1993): Védelemre javasolt magyarországi nagygombák. - Mikol. Közlem., 

Clusiana 32(1-2): 75-80. 
SILLER I. és VASAS G. (1995a): List of macrofungi proposed for protection in Hungary. - Acta bot. 

hung. 38: 309-314. (1993-1994). 
SILLER I. és VASAS G. (1995ft): Red list of macrofungi in Hungary (revised edition). — Studia bot. 

hung. 26: 7 -14 . 

Mikol. Közlem., Clusiana 45(1 -3), 2006 



156 Siller 1., Pima B., Albert L., Vasas G., Fodor L., Pál-Fám F., Bratek Z. és Zagyva 1.  

SILLER I . , VASAS G . , PÁL-FÁM F., BRATEK Z. , ZAGYVA I. é s FODOR L . ( 2 0 0 5 ) : H u n g a r i a n d i s t r i b u t i o n 
of the legally protected macrofungi species. - Studio bot. hung. 36: 131-163. 

SINGER, R. (1965): Die Pilze Mitteleuropas. Band V. Die Röhrlinge, Teil 1. - Bad Heilbrunn, 132 pp. 
STEIGER, A. (1976): Sollen unsere Pilze aussterben? Gedanken und Vorschlage zum Pilzschutz. -

Schweiz. Z. Pilzkde. 54: 18-22. 
SZEMERE L. (1960): First data of some macroscopic fungi from Hungary. -Annls hist.-nat. Mus. natn. 

hung. 52: 119-121. 
SZEMERE, L. (1965): Die unterirdischen Pilze des Karpatenbeckens. - Akadémiai Kiadó, Budapest. 
TÓTH B. (1999): Gombacönológiai vizsgálatok a Gyepes-völgyben (Heves-Borsodi-dombság). - Mikol. 

Közlem., Clusiana 38(1-3): 25-52. 
VASAS G. és ALBERT L. (1987): Polyporus tuberaster (Pers.: Fr.) Fr. egy ritka gombafaj Magyar-

országon. - Mikol. Közlem., Clusiana 26(1): 51-63. 
VASAS G. és LOCSMÁNDI CS. (1995): The macroscopic fungi (Basidiomycetes) of Őrség, Western 

Hungary. - Savaria 22(2): 265-294. 
VASAS G., LOCSMÁNDI CS. és ALBERT, L. (1991): Ober interessante Pilzfunde aus Ungarn, HI. (Basi-

diomycetes, Agaricales). -Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 83: 87-89. 
VESTERHOLT, ]., ASMAN, W. A. H. és CHRISTENSEN, M. (2000): Nitrogen deposition and decline of 

fungi on poor and sandy soils. - Svampe 42: 53-60. 
ZAGYVA T. (1997): Contribution to the knowledge of macroscopic fungi (Basidiomycetes) of Őrség, 

Western Hungary. - Savaria 24(2): 122-126. 
ZAGYVA T. (2000): Szubalpin gyepek mikológiái felmérése az Őrségi Tájvédelmi Körzetben. - Mikol. 

Közlem., Clusiana 39(1-2): 31-92. 

PROTECTED MACROFUNGI IN HUNGARY 

The 35 species of macrofungi gained legal protection in Hungary on 1 September 2005. 
This proposal was compiled by the Hungarian Mycological Society includes 35 species of 
m a c r o f u n g i (Amanita vittadinii, Battarrea phalloides, Cantharellus melanoxeros, Cortina-
rius paracephalixus, Cortinarius praestans, Elaphomyces anthracinus, Elaphomyces leveil-
lei, Elaphomyces maculatus, Elaphomyces mutabilis, Elaphomyces persoonii, Elaphomyces 
virgatosporus, Endoptychum agaricoides, Geastrum hungaricus, Gomphidius roseus, Gom-
phus clavatus, Gyrodon lividus, Hericium cirrhatum, Hericium erinaceus, Hygrocybe 
calyptriformis, Hypsizygus ulmarius, Lactarius helvus, Leccinum variicolor, Leucopaxillus 
macrocephalus, Polyporus tuberaster, Polyporus umbellatus, Rhodotus palmatus, Russula 
claroflava, Sarcodon scabrosus, Scutiger oregonensis, Squamanita schreieri, Strobilomy-
ces strobilaceus, Tulostoma obesum, Volvariella bombycina, Xerocomus parasiticus, Xero-
comus pelletiert). The characterisation of these species is complemented with the discus-
sion of distribution, existing Hungarian records, reasons for which protection is needed and 
colour photographs. 
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13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet 
a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett 

barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi 
szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről 

9. számú melléklet a 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelethez 
Védett gombák és zuzmók (lichenizált gombák) 

Tudományos név Magyar név Érték (Ft) 
GOMBÁK 
Amanita vittadinii őzlábgalóca 2 000 
Battarrea phalloides álszömörcsög 5 000 
Cantharellus melanoxeros sötétedőhúsú rókagomba 10 000 
Cortinarius (Phl.) paracephalixus nyárfa-pókhálósgomba 5 000 
Cortinarius (Phl.) praestans óriás pókhálósgomba 5 000 
Hericium cirrhatum tüskés sörénygomba 5 000 
Elaphomyces anthracinus köldökös álszarvasgomba 5 000 
Elaphomyces leveillei patinás álszarvasgomba 5 000 
Elaphomyces maculatus foltos álszarvasgomba 5 000 
Elaphomyces mutabilis bundás álszarvasgomba 5 000 
Elaphomyces persoonii kékbelű álszarvasgomba 5 000 
Elaphomyces virgatosporus csíkosspórájú álszarvasgomba 5 000 
Endoptychum agaricoides lemezes pöfeteg 5 000 
Geastrum hungaricum honi csillaggomba 10 000 
Gomphidius roseus rózsaszínű nyálkásgomba 5 000 
Gomphus clavatus disznófülgomba 10 000 
Gyrodon lividus égertinóru 5 000 
Hericium erinaceum közönséges süngomba 5 000 
Hygrocybe calyptriformis rózsaszínű nedűgomba 10 000 
Hypsizygus ulmarius laskapereszke 5 000 
Lactarius helvus daróc-tejelőgomba 5 000 
Leccinum variicolor tarkahúsú érdestinóru 5 000 
Leucopaxillus macrocephalus gyökeres álpereszke 5 000 
*Phylloporus pelletieri lemezes tinóru 5 000 
Polyporus umbellatus tüskegomba 10 000 
Polyporus tuberaster olaszgomba 5 000 
Rhodotus palmatus tönkös kacskagomba 5 000 
Russula claroflava krómsárga galambgomba 5 000 
Sarcodon scabrosus korpás gereben 5 000 
*Scutiger pescaprae barnahátú zsemlegomba 10 000 
Squamanita schreieri sárga pikkelyesgalóca 10 000 
Strobilomyces strobilaceus pikkelyes tinóru 2 000 
*Pseudoboletus parasiticus élősdi tinóru 5 000 
*Tulostoma volvulatum bocskoros nyelespöfeteg 10 000 
Volvariella bombycina óriás bocskorosgomba 2 000 
ZUZMÓK 
Cladonia magyarica magyar tölcsérzuzmó 5 000 
Usnea florida virágos szakállzuzmó 5 000 
Xanthoparmelia pseudohungarica magyar bodrány 10 000 
Xanthoparmelia subdiffluens terülékeny bodrány 10 000 
Cetraria aculeata tüskés vértecs 5 000 

* A cikkben a csillaggal jelzett fajoknak az újabban elfogadott nevét használtuk. 
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BEVEZETÉS 

A zuzmók (jelenlegi tudásunk szerint) 13 500 fajjal járulnak hozzá a világ élő-
világának biodiverzitásához. E viszonylag magas fajszám ellenére a fajok zömének 
elterjedése jellemzően a trópusok, a magas hegyek és a tundraterületek élőhelyeire 
korlátozódik. A számos kozmopolita faj mellett magas a szűktűrésű, speciális élő-
helyekhez alkalmazkodott fajok száma is. 

Néhány, kevés fajt érintő, közismert esettől (pl. lakmusz, illatszer, festőanyag; 
pl. Cetraria islandica, Evernia prunastri, Pseudevernia furfuraceá) eltekintve a 
zuzmók ipari méretű hasznosítása nem számottevő, így veszélyeztetettségük nem a 
túlzott gyűjtésnek köszönhető. Sokkal nagyobb veszélyt jelent számukra a speciális 
élőhelyek megszűnése vagy a levegőszennyeződés megnövekedése. 

Mivel a zuzmók gazdasági jelentősége csekély, a konzervációbiológiai, ill. ter-
mészetvédelmi kutatások elhanyagolt területeknek számítanak a lichenológiában. 
Nemzeti zuzmó vörös listák azonban mára csaknem minden európai országban ren-
delkezésre állnak. A zuzmók konzervációjának kérdéseivel nemzetközi szinten az 
IAL International Committee for Conservation of Lichens (ICCL), illetve az IUCN 
Species Survival Commission (SSC) foglalkozik. Hosszú évek alatt tett komoly 
erőfeszítéseik eredményeként 2003-ban mindössze két faj (Cladonia perforata, 
Eriodermapedicellatum) került fel az ún. Globális Vörös Listára. A Habitat Direk-
tíva V.b. függelékében a zuzmók közül a Cladonia nemzetség Cladina alnemzetsé-
ge szerepel, amelynek 3 hazai képviselője is van: Cladonia arbuscula, Cladonia 
mitis és Cladonia rangiferina. 

A zuzmók hazai védelmére irányuló törekvések fenti nemzetközi folyamatokkal 
párhuzamosan valósultak meg. A hazai zuzmók vörös listájának első változatát 
Lőkös és Tóth 1997-ben állította össze. Noha a fajok elterjedésének hiányos isme-
rete miatt több faj is felülvizsgálatra szorult, ez a lista alkalmas volt arra, hogy a 
zuzmók törvényes védelmére tett első ajánlásunkat (29 fokozottan védendő faj, 79 
védendő faj) megalapozza ( F A R K A S és mtsai 1999). Második javaslatunk ( F A R K A S 

és LÖKÖS 2003) 10 fokozottan védendő fajt és 13 védendő fajt tartalmazott. Végül 
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a harmadik javaslatban (FARKAS és LŐKÖS 2004) említett 5 faj került a törvényes 
védelem alá, annyi eltéréssel, hogy az eredeti verzióban szereplő Cetraria islandi-
cát kereskedelmi szabályokkal való ütközés miatt egy rokon fajjal kellett helyette-
sítenünk. A 2005. augusztus 31-én elfogadott törvény „23/2005. (VIII.31.) KvVM" 
a következő fajok védelmét biztosítja: tüskés vértecs (Cetraria aculeata (Schreb.) 
Fr.), magyar tölcsérzuzmó (Cladonia magyarica Vainio), virágos szakállzuzmó 
(Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg.), magyar bodrány (Xanthoparmelia 
pseudohungarica (Gyelnik) Hale), és terülékeny bodrány (Xanthoparmelia subdiff-
luens Hale). Mind az öt faj a nagyobb felületű, ezáltal a levegőszennyezettségre ér-
zékenyebb bokros vagy lombos telepü növekedési formába tartozik, viszonylag jól 
felismerhető, azonosítható. Az Usnea florida (és más Usnea fajok) és a Cetraria 
aculeata meglehetősen ritkák Magyarországon. A Cladonia magyarica és a fenti 
Xanthoparmelia fajok első leírása magyarországi populációik alapján történt, elter-
jedésük közel endemikus, a legjellemzőbb populációik itt találhatók. 

Az alább ismertetett öt zuzmófaj védelmének, függetlenül a fajok számától, 
példaértékén keresztül rendkívüli a jelentősége. Mivel a zuzmófajok nem szakértő 
számára nehezen különböztethetők meg, remélhetőleg a védelemnek gyűjtéstől 
visszatartó szerepe lesz. Elsősorban az fontos, hogy a zuzmók számára kedvező 
potenciális, pionír élőhelyeken ne gyűjtsenek zuzmót, ill. sehol se gyűjtsenek 
nagyobb mennyiséget, ami a fajvédelem mellett fontos eszköze lehet a biodiverzi-
tás megőrzésének. 

A V É D E T T F A J O K I S M E R T E T É S E 

A fajok jellemzését a hazai herbáriumokban található példányok alapján, illetve 
H A L E ( 1 9 9 0 ) , K Ä R N E F E L T ( 1 9 8 6 ) , továbbá P U R V I S és mtsai ( 1 9 9 2 ) munkái fel-
használásával készítettük el. 

A hivatkozott herbáriumok rövidítései HOLMGREN és mtsai (1990), illetve a 
„http://sciweb.nybg.org/science2/IndexHerbariorum.asp" című, rendszeresen frissí-
tett internetes on-line verzió alapján a következők: 

BP - Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, Budapest 
EGR - Eszterházy Károly Főiskola, Növénytani Tanszék, Eger 
SZE - Móra Ferenc Múzeum, Szeged 
SZEU - Szegedi Egyetem, Növénytani Tanszék, Szeged 
SZO - Savaria Múzeum, Szombathely 
VBI - MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót 

A zuzmók leírásával és határozásával kapcsolatos morfológiai és kémiai tulaj-
donságokról bővebb információt magyar nyelven V E R S E G H Y ( 1 9 9 4 ) kézikönyvé-
ben találhatunk (pp. 63-64: A meghatározáshoz szükséges módszerek, reagensek, 
pp. 366-372: Szakkifejezések magyarázata). 

A következő rövidítéseket használtuk: K = KOH (kálium-hidroxid), C = Hypo 
vagy klórmész, KC = K, majd C reagensek egymás utáni alkalmazása, Pd = para-
fenilén-diamin, UV = a zuzmó ultraibolya fénnyel való megvilágítása. 

Mikol. Közlem.. Clusiana 45(1-3), 2006 



Farkas, E. és Lőkös, L. 161 

Cetraria aculeata (Schreber) Fr. (Parmeliaceae, Lecanorales) -
Tüskés vértecs, tiiskebangy 

(= Coelocaulon aculeatum (Schreb.) Link; = Cornicularia aculeata (Schreb.) 
Ach.; = Cornicularia steppae auct. hung.; = Cornicularia tenuissima (L.) Vain.) 

Jellemzés: A telep 2-4(-10) cm magas, bokros, felálló vagy elfekvő lebenyei 
gömbölyded párnácskákat, az aljzathoz többnyire lazán kapcsolódó, apró bokrocs-
kákat, görgethető „ördögszekereket" képezhetnek. Az ágacskák 1-4 mm szélesek, 
többé-kevésbé hengeresek, dichotomikusan vagy szabálytalanul elágazók, az ap-
róbb oldalágak berzedten állók. Felszínük sima vagy gödörkés, fényes vagy ritkáb-
ban matt, sötétbarna, vörösesbarna vagy sárgásbarna, tövük felé gyakran vöröses 
árnyalattal. Az ágakon ritkábban hosszabb pillák, gyakrabban apró kinövések fi-
gyelhetők meg. A fehéres álcifellák (pszeudocifellák) a főágakon 1 mm x 0,1-0,4 
mm nagyok, az oldalágakon kisebbek. Termőtestei zeorin-típusú apotéciumok, rit-
kán fejlődnek ki, vörösesbarnák vagy sötétbarnák, 2-5 mm átmérőjűek. A piknidi-
umok a kinövések csúcsán fejlődnek, körte alakúak, faluk sötéten pigmentált, a ko-
nidiumok (piknospórák) 7-7,5 x 0,5-0,8 um méretűek. A bélréteg és az álcifellák 
nem adnak színreakciót (Pd-, K-, KC-, C-, UV-), alifás zsírsavakat (licheszterin-
sav, proto-licheszterinsav) tartalmaz, amelyeket vékonyréteg-kromatográfiával le-
het kimutatni. 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 45(1-3), 2006 



162 Védett zuzmófajok Magyarországon 

Felismerhetőség: Viszonylag könnyen felismerhető, gyakorlatilag a hazai zuz-
mófajok egyikével sem téveszthető össze. Legjellegzetesebb bélyege a fényes bar-
na, vékony ágacskákból álló apró bokros telep. Az ugyancsak bokros telepü, talaj-
lakó, barnán elszíneződött Cladonia fajoktól azok eltérő kémiai anyagaiban külön-
bözik. 

Növekedési forma: Bokros telepű zuzmó. 
Élőhely: Széles ökológiai amplitúdóval rendelkező faj, általában nyílt területe-

ken, zuzmógazdag fenyéreken, hegyvidéki, alhavasi vagy havasi gyepekben, ill. 
homokdűnéken élő, talaj lakó zuzmó. Hazánkban elszórtan fordul elő homokpuszta-
gyepek, ill. sziklagyepek fűcsomói között, kopár területeken. 

Elterjedtség: Fő elterjedési területe az északi félteke mérsékelt övébe esik, 
elsősorban Nyugat- és Észak-Európa területére koncentrálódik. Hazánkban és a 
tőlünk keletre eső kontinentális területeken gyakorisága és elterjedtsége drasztiku-
san lecsökken. A régi hazai lelőhelyek zöme a Vác Göd- Vácrátót háromszögben a 
Sződ környéki homokbuckás területekre koncentrálódik. Emellett a Bakonyból és a 
Velencei-hegységből ismert néhány korábbi adata. A vácrátóti és a velencei-hegy-
ségi lelőhelyén sikerült ma is élő populációit fellelni, és további élőhelyeit fedeztük 
fel a Bakony és a Vasi-Hegyhát területén is. 

Veszélyeztetettség: Könnyen gyűjthető, könnyen felismerhető, ritka, esztétikus 
talajlakó faj. Élőhelyeit a gyepégetés és motokrosszozás is erősen veszélyezteti. 

A védettség egyéb indoka(i): A hazai populációk a faj európai elterjedésének 
keleti peremén helyezkednek el. 

Vörös lista kategória: kihalással veszélyeztetett. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Herbáriumi adatok és irodalmi források [hely (adatszám)]: Bakony (3), Pesti-síkság (6), Vasi-

Hegyhát (1), Velencei-hegység (2). 
Herbárium: BP, EGR, SZE, VBI. 
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Cladonia magyarica Vainio (Cladoniaceae, Lecanorales) -
Magyar tölcsérzuzmó 

Jellemzés: A telep a felálló podéciumokból és az elterülő altelepből álló kettős 
jellegű növekedési formát mutat. Podéciumai a bokros telepü zuzmókhoz sorolják, 
altelepe a lombos telepű zuzmókra emlékeztet. A podéciumok (10—) 16— 17(—22) 
mm magasak, fehéresszürkék, nedvesen szürkészöld színűek, tölcsér alakúak, alap-
jukon 2-4 mm átmérőjűek, felfelé (3—)4—5(—8) mm-re szélesedők, a tölcsér karimá-
ján néha másodlagos podéciumokkal sarjadzóak. A tölcsérek külső és belső felülete 
is (1,5—)2(—5) x (0,5)1-1,5(-2) mm-es, felül zöld, alul fehér pikkelyekkel borított. 
Az altelepi pikkelyek mérete (3—)5—6(—10) x (1—)2—3,1 mm. Kezdetben körkörö-
sen, később szétszórtan helyezkednek el, felállóak lesznek, fonákukkal felfelé for-
dulnak, száraz állapotban felső felszínük begöngyölődik, csak nedvesen válik lát-
hatóvá élénk zöld, olajzöld, olajbarna színe. Az apotéciumok a tölcsér karimáján 
helyezkednek el, színük a halványtól a sötétbarnáig terjed. Az aszkospórák egysze-
rűek, színtelenek, ellipszis vagy tojásdad alakúak, 12-14 x 3,5 fjrn méretűek. A 
piknidiumok fiatal apotéciumra emlékeztetnek, többnyire a tölcsér szélén ülnek, 
néha a podéciumot borító pikkelyeken is előfordulnak, 0,2-0,5 mm átmérőjűek. A 
konidiumok (piknospórák) 7-9 x 1 jjm méretűek, enyhén ívelt orsó alakúak. A te-
lep Pd+ vörös, K+ sárga, UV+ kékesibolya színreakciót mutat zuzmóanyag-tartal-
mának (atranorin, fumár-proto-cetrársav) megfelelően. 
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Felismerhetőség: A jellegzetes tölcsér alakú podéciumos növekedési forma 
több Cladonia fajra jellemző, azonban a tölcséreket kívül-belül borító pikkelyek 
már terepen felismerhetővé, az atranorintartalommal (K+ sárga reakció) együttesen 
pedig egyértelműen azonosíthatóvá teszik. 

Növekedési forma: Kettős jellegű: podécium + altelep. 
Élőhely: Talaj lakó zuzmófaj. Elsősorban homoki gyepekben, kisebb részben 

sziklagyepekben fordul elő. 
Elterjedtség: Kizárólag a Kárpát-medencében fordul elő. Ezen belül elsősorban 

az Alföldön elterjedt. Korlátozott elterjedési területén (pannon endemizmus) köze-
pesen gyakori faj. Újabban külföldi szerzők endemikus voltát kétségbe vonták 
(LlTTERSKI és AHTl 2004). 

Veszélyeztetettség: Feltűnő, különösen esztétikus, könnyen begyüjthető talaj-
lakó zuzmó, az alföldi természetes vegetáció visszaszorulásával areájának szűkülé-
se miatt kerülhet veszélybe. Bolygatott talajon telepei elpusztulnak, visszatelepedé-
se a lassú telepfejlődés miatt nehézkes. 

A védettség egyéb indoka(i): Locus classicusa hazánkban található: Magyar-
országról leírt faj, amely a Kárpát-medencén kívül nem található meg. 

Vörös lista kategória: 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Herbáriumi adatok és irodalmi források [hely (adatszám)): Aggteleki-karszt (3), Bakony (15), 

Balaton-felvidék (4), Börzsöny (1), Budai-hegység (10), Bükk (14), Csepel-sziget (10), Duna-Tisza 
köze (86), Gerecse (1), Hegyalja (1), Külső-Somogy (1), Maros-Körös köze (1), Mecsek (1), Pesti-
síkság (1), Pilis (8), Soproni-hegység (1), Szalonnai-hegység (1), Vértes (1), Villányi-hegység (8), 
Visegrádi-hegység (1), Zempléni-hegység (2). 

Herbárium: BP, EGR, VB1, SZE. 
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Usnea florida (L.) Weber ex F. H. Wigg. (Parmeliaceae, Lecano-
rales) - Virágos szakállzuzmó 

Fotó: Tóth Z. 

Jellemzés: A telep 2—5(—10) cm-es, ±felálló, sűrű ágakból álló bokros párnát 
képez, a főágak 1 mm átmérőjűek, gyakran ívesen hajlottak, többnyire néhány, 
nem feltűnő befűződéssel. Színe szürkészöld vagy sárgászöld, az ágak tövén feke-
tedő. Az elágazások szabálytalanok, a kisebb ágak gyakran visszahajlók. A főágak 
sűrűn álló apró szemölcsökkel, papillákkal és max. 1 cm hosszú fibrillumokkal 
borítottak, szoráliumok és izidiumok sohasem fordulnak elő rajtuk. A termőtest-
képzés gyakori, a feltűnő apotéciumok a főágak és a fontosabb oldalágak csúcsán 
erednek, korongjuk 0,5-1 cm átmérőjű, kezdetben homorú, majd ellaposodó, sima 
vagy hullámos, karimájukat számos, gyakran elágazó, max. 5 mm hosszú, sűrűn ál-
ló kinövések veszik körül. Az aszkospórák 8,5-11 x 5,5-7 gm méretűek, ellipszis 
alakúak. A bélréteg Pd+ narancsvörös, K+ sárga, C - színreakciót ad a zuzmóanyag-
tartalommal (tamnolsav, apotéciumokban alektorálsav) összefüggésben. 

Felismerhetőség: A szakállzuzmók általában jól felismerhetők, lecsüngőek 
vagy bokorszerűek. Színük jellegzetes sárgászöld, mivel minden faj kérgében uznea-
sav található. A többi szakállzuzmófajtól a feltűnő, fibrillumokkal borított apoté-
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ciumai, a szorálium- és izidiummentes, papillákkal és fibrillumokkal borított ágak, 
a felálló, bokros növekedési forma, illetve a K+ sárga színreakció alapján lehet 
megkülönböztetni. A faj pontos azonosításához vékonyréteg-kromatográfiás vizs-
gálat szükséges. 

Növekedési forma: Bokros telepű zuzmó. 
Élőhely: Lombos fák kérgén, inkább a lombkorona főbb ágain, fénygazdag he-

lyeken nő. 
Elterjedtség: Európai elterjedésű faj. Hazánkban igen ritka, csak a Bükkből 

ismert. A négy korábbi előfordulása a Bükk egy szűk területére korlátozódik. Ugyan-
ebből a körzetből származnak újonnan előkerült példányai is. 

Veszélyeztetettség: Rendkívül tetszetős, hazánkban igen ritka, bokros telepü 
kéreglakó zuzmó. Külföldön (ahol több faj is gyakori) az Usnea fajok gyógyászati 
jelentőségű hatóanyagát, az uzneasavat mind a humán-, mind az állatgyógyászat-
ban felhasználják. A bokros zuzmókat általában a levegőszennyeződésre legérzéke-
nyebb zuzmók között tartják számon a telepek nagy fajlagos felülete miatt, ezért a 
levegő szennyezettsége ezt a fajt is fokozottan veszélyezteti. 

A védettség egyéb indoka(i): Több hazai, védelemre szoruló, ritka szakáll-
zuzmó egyike, közülük talán a legszebb faj. Védelmével remélhetőleg a szakállzuz-
mók teljes hazai alakköre védelmet élvez. 

Vörös lista kategória: kihalással veszélyeztetett. 
Természetvédelmi érték: 5 000 Ft. 
Herbáriumi adatok és irodalmi források |hely (adatszám)|: Bükk (5). 
Herbárium: BP, EGR. 
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Xanthoparmelia pseudohungarica (Gyelnik) Hale (Parmelia-
ceae, Lecanorales) - Magyar bodrány 

(= Parmelia convoluta var. pseudohungarica Gyein.; = Parmeliapseudohunga-
rica (Gyein.) Gyein.; = Parmelia conspersa var. pulvinaris Zahlbr.; = Parmelia 
pulvinaris (Zahlbr.) Gyein.; = Parmelia taractica var. pulvinaris (Zahlbr.) Poelt 
et Vézda; = Parmelia pulvinaris (Zahlbr.) Gyein. var. hungarica Gyein.; = Par-
melia pulvinaris (Zahlbr.) Gyein. var. terricola Gyein. 

Jellemzés: A telep piszkos sárgászöld színű, a talajra lazán rányomott vagy rá-
fekvő, 3-8 cm átmérőjű különálló párnácskákat képez. Lebenyei ± egyenesek 
(szublineárisak), 1-3 mm szélesek, a lebeny végek meglehetősen rövidek, szabály-
talanul elágazóak és erősen szabdaltak, aláhajlók, különállóak vagy zsindelyszerű-
en elhelyezkedők. Felszínük halványan, alig észlelhetően (inkább csak nagyítóval 
vagy sztereomikroszkóppal láthatóan), de határozottan fehéren foltos, fényes, izidi-
um- és szorédiummentes. A bélréteg fehér. A telep fonáka lapostól az enyhén fel-
hajlóig változhat, néha a csúcsok közelében határozottan elkülönülő sárga karima 
található, felülete fényes, sima vagy ráncos, színe barnától a sötétbarnáig terjed. A 
fonákon a rizinák rendszerint sűrűn állóak, barnák, egyszerűek vagy villásak, 0,3-
0,8 mm hosszúak. Piknidiumok és apotéciumok nem ismertek. A bélréteg Pd+ sár-
ga, K+ sárga majd vörös, C - színreakciót ad a zuzmóanyag-tartalommal (szalazin-
sav, ± konszalazinsav és uzneasav) összefüggésben. 
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Felismerhetőség: A többi sárgászöld, Xanthoparmelia fajtól erősen tagolt, rö-
vid, aláhajló lebenyvégei, sürün álló rizinái, továbbá talajlakó életmódja különböz-
teti meg. A pontos azonosításhoz vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat szükséges. 

Növekedési forma: Lombos telepü zuzmó. 
Élőhely: Talaj lakó zuzmó, nyílt, kopár területeken, sziklagyepekben, homoki 

gyepekben él, sík vidéken és hegyvonulatokon egyaránt. 
Elterjedtség: Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, a korábbi Jugosz-

lávia területéről ismert. Hazai élőhelyein közepesen gyakorinak mondható. 
Veszélyeztetettség: Talaj lakó életmódja miatt veszélyeztetettebb néhány más, 

szintén Magyarországról leírt kőzetlakó Xanthoparmelia fajnál (pl. X. somloensis). 
A védettség egyéb indoka(i): Locus classicusa hazánkban található: Magyar-

országról leírt faj, amelynek legjellegzetesebb példányait eddig csak hazánkból 
gyűjtötték. 

Vörös lista kategória: veszélyeztetett. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Herbáriumi adatok és irodalmi források [hely (adatszám)]: Bakony (6), Balaton-felvidék (2), 

Bükk (1), Duna-Tisza köze (27), Gödöllői-dombság (2), Kisalföld (5), Velencei-hegység (2). 
Herbárium: BP, SZE. 
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Xanthoparmelia subdiffluens Hale (Parmeliaceae, Lecanorales) -
Terülékeny bodrány 

(= Parmelia conspersa var. subdiffluens Zahlbr.; = Parmelia laxa var. subdifflu-
ens (Zahlbr.) Gyein.; = Parmelia subdiffluens (Zahlbr.) Timkó; = Parmelia ta-
ractica var. subdiffluens (Zahlbr.) Poelt et Vézda; = Parmelia laxa f. parvula 
Gyein.; = Parmelia conspersa f. parvula (Gyein.) Gyein.) 

Fotó: Pifkó D. 

Jellemzés: A telepek az aljzathoz lazán rányomottak vagy szabadon nőnek a 
talajon. A telep sötét sárgászöld, 3-7 cm széles, de különálló lebenyekre tagolt. A 
lebenyek 2,5-7 mm szélesek, szalagszernek és kissé elágazóak, gyengén, ritkábban 
erősebben begöngyöltek, különállóak. A lebenyek felszíne finoman fehéren pettye-
getett, fényes, izidium- és szorédiummentes, a medulla fehér. Fonáka sima, a fonák 
színe a barnától a sötétbarnáig terjed, rizinák csak elvétve fordulnak elő rajta. A 
rizinák barnák, egyszerűek, 0,5-1 mm hosszúak. Piknidiumok és apotéciumok 
rendszerint nem fordulnak elő. A bélréteg Pd+ sárga, K+ sárga majd vörös, C -
színreakciót ad a zuzmóanyag-tartalommal (szalazinsav, konszalazinsav és uznea-
sav) összefüggésben. 
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Felismerhetőség: Viszonylag nagy termetű, lombos telepü, talaj lakó zuzmó, 
amit vándorzuzmó volta, széles lebenyei és sárgászöld színe tesz jellegzetessé. A 
pontos azonosításhoz vékonyréteg-kromatográfiás vizsgálat szükséges. 

Növekedési forma: Lombos telepű zuzmó, vándorzuzmó. 
Élőhely: Talaj lakó zuzmó, a Duna-Tisza közének nyílt, kopár homokterületein, 

homoki gyepekben él. 
Elterjedtség: Legjelentősebb populációja Magyarországon található. Európa-

szerte ritka, Franciaországból, Spanyolországból erősebben begöngyölt változata, 
Ukrajnából kevésbé begöngyölt formája ismert. 

Veszélyeztetettség: Célzott gyűjtés nem jellemző, azonban élőhelyeinek rongá-
lása (pl. homokbányák létesítése, motokrossz stb.) fokozott veszélyt jelent a popu-
lációkra. 

A védettség egyéb indoka(i): Locus classicusa hazánkban található: Magyar-
országról leírt faj, amelynek legjellegzetesebb példányait eddig csak hazánkból 
gyűjtötték. 

Vörös lista kategória: veszélyeztetett. 
Természetvédelmi érték: 10 000 Ft. 
Herbáriumi adatok és irodalmi források |hely (adatszám)|: Duna-Tisza köze (18). 
Herbárium: BP. 

Köszönetnyilvánítás - Az Usnea florida és a Xanthoparmelia subdiffluens fényképekért , 
Tóth Zoltánt és Pifkó Dánielt illeti köszönet. Munkánkat az OTK.A T047160 számú 
pályázata és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta. 
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PROTECTED LICHENS IN HUNGARY 

Former floristical and bioindication studies directed our attention to the decline 
in natural lichen flora and vegetation in Hungary. Lőkös and Tóth (1997) attempted 
to compile the first Lichen Red List in Hungary applying IUCN categories. Based 
on this list Farkas, Lőkös and Tóth proposed 29 species to be strictly protected and 
79 to be protected legally in 1999. In 2003 the proposal was modified and fewer 
number (10 and 13 respectively) were suggested. Finally, in 2004 Farkas and 
Lőkös suggested 5 species of which 4 was accepted and 1 was changed to another 
related species. Thus 5 lichen species gained protection according to law "23/2005. 
(VIII.31.) KvVM" in 2005. These are as follows: Cetraria aculeata, Cladonia ma-
gyarica, Usnea florida, Xanthoparmelia pseudohungarica, Xanthoparmelia sub-
diffluens. Usnea florida (and other Usnea species) and Cetraria aculeata are very 
rare in Hungary. Cladonia magyarica and the two Xanthoparmelia species were 
described from Hungary, their distributions are considered to be endemic. 

Legal protection of these lichen species may result in a better understanding of 
the importance of b i o d i v e r s i t y and i n future more species could gain protection. 
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Folyóiratunk a Mikológiái Közlemények Clusiana célja, hogy lehetőséget 
adjon a mikológiái témájú tudományos dolgozatok magyar nyelven - angol 
összefoglalóval - történő megjelenésének. 
Formai követelmények-, a szerkesztés számítógéppel történik, a kéziratokat Winword 
6.0/95 'doc' vagy ' r t f formátumban kérjük. Formázási beállítások: 11 -es betű-
nagyság, szimpla sortávolság, Times New Roman CE betűtípus, A4-es papírméretben 
13 x 20 cm-es tükör (= a margók felül: 4,8 alul: 4,9 jobb és bal: 4—4 cm); fejléc, lábléc, 
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.1 kéziratok leadási rendje: a folyóiratba szánt kéziratokat nyomtatásban; floppy 
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elküldeni a felelős szerkesztő címére. 
A kéziratok leadási határideje-, március 31. és szeptember 30. 
A felelős szerkesztők: dr. Lőkös László és dr. Szántó Mária, Tel.: 30/4438287, E-mail: 
marcseliioinvitcl.hu 
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The Mikológiái Közlemények Clusiana is devoted to publish original papers 
in the field of myeology. The papers are written in Hungarian with English summary. 
Preparation of manuscripts: the manuscripts should be prepared using Winword 
6.0/95 word-processing software and saved in 'doc1 or 'rtf1 format. When preparing a 
manuscript please observe the following requirements: font type: l imes New Roman 
CE; font size: 11; line spacing: single; typing area on A4 paper: 13 x 20 cm (margins 
top: 4.8, bottom: 4.9, left and right: 4 cm); do not use header, footer, page numbering 
and style definition. The manuscript should include key words and abstracts in 
Hungarian and in English. 
Reviewing process: all manuscripts will be reviewed by competent referees and the 
final decision relating to a manuscript's suitability rests solely with the Editorial 
Board. 
Submission of manuscripts: one hardcopy version of the manuscript accompanied by 
an electronic form on a disk should be submitted to the Editors. Please include the 
address and phone number of the corresponding author. 
Deadline for submission of manuscripts: March 31 and September 30. 
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