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TUDOMÁNYOS DOLGOZA TOK RESEARCH ARTICLES 

RITKA NAGYGOMBAFAJOK (BASIDIOMYCETES) ELŐFORDULÁSA 
MAGYARORSZÁGON II 

ALBERT László1 és DIMA Bálint2 

11121 Budapest, Karthauzi u. 4/a; gasztromiko@freemail.hu 
21029 Budapest, Kinizsi Pál u. 5/b; cortinarius@citromail.hu 

Ritka nagygombafajok (Basidiomycetes) előfordulása Magyarországon II. - Ú jabb 25 
ritka nagygombafaj termőhelyi adatait, makro- és mikroszkópos jellemzését közöljük, 
taxonómiai fejtegetésekkel, vörös lista kategóriák megjelölésével, javaslatokkal, irodalmi 
adatok megadásával. A hazai szakirodalom részletes tanulmányozása során a Boletopsis le-
ucomelaena, Entoloma nitidum, Lactarius repraesentaneus, Phellodon tomentosus fajok bi-
zonyított előfordulására utaló publikációt nem találtunk, így ezek a fajok Magyarországra 
nézve újnak tekinthetők, csakúgy, mint a Russula aquosa, mivel eddigi egyetlen hazai 
anyaga, a revízió után a Russula laccata fajjal volt azonosítható. További fajok újabb ada-
tait közöljük az Amanita eliae, A. regalis, Boletus legalie, B. pseudoregius, B. rhodopurpu-
reus, Chalciporus rubinus, Cystoderma superbum, Faerberia carbonaria, Galerina paludo-
sa, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe ceracea, Hygrophorus hedrychii, Lactarius resimus, 
L. violascens, Leccinum versipelle, Leucopaxillus compactus, Phaeolepiota aurea, Suillus 
lakéi, Tricholoma bresadolanum, Xerula caussei esetében. 

Occurrences of rare basidiomycetes in Hungary II. - Another 25 rare basidiomycetes 
from Hungary are described and discussed in the second part of this series, containing 
habitat records, macro- and microscopical characterisations, taxonomic part, red list 
categories, proposals, literature data. No publications for proven occurrences of Boletopsis 
leucomelaena, Entoloma nitidum, Lactarius repraesentaneus, Phellodon tomentosus were 
found after studying the Hungarian literature circumstantially, accordingly these can be 
regarded as new for Hungary like Russula aquosa, because after the revision of its single 
Hungarian material so far, was identified to Russula laccata. Further records of the fol-
lowing species are given too: Amanita eliae, A. regalis, Boletus legalie, B. pseudoregius, B. 
rhodopurpureus, Chalciporus rubinus, Cystoderma superbum, Faerberia carbonaria, Galeri-
na paludosa, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe ceracea, Hygrophorus hedrychii, Lactarius 
resimus, L. violascens, Leccinum versipelle, Leucopaxillus compactus, Phaeolepiota aurea, 
Suillus lakei, Tricholoma bresadolanum, Xerula caussei. 

Kulcsszavak: bazídiumos gombák, első adatok, Magyarország, ritka fajok, taxonómia 
Key words: Basidiomycetes, first records, Hungary, rare species, taxonomy 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt években tovább folytatódott hazánk néhány területének mikológiái 
feltáró munkája. Az elmúlt időszak legjelentősebb eredményeként azonban a 2005. 
szeptember 1-től életbe lépett 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 9. sz. mellékletét 
nevezhetjük, mely alapján 35 gomba- és 5 zuzmófaj került törvényi védelem alá. 
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6 ALBERT L. és DIMA B. 

Ezenkívül jó néhány nagygombákkal foglalkozó munka is napvilágot látott (AL-
BERT 2005, ALBERT és DIMA 2005a, b, BENEDEK és PÁL-FÁM 2005, 2006a, b, 
EGRI 2005, NAGY 2005, 2006, RUDOLF és PÁL-FÁM 2005, SILLER és DIMA 2005, 
SILLER és mtsai 2005, 2006), hozzájárulva hazánk gombavilágának szélesebb körű 
megismeréséhez. Ráadásul a 2005. évi nyár csapadékban gazdag és megfelelően 
meleg időjárása kedvezett a gombák termőtestképzésének, így számos olyan faj 
került elő a gyűjtések során, melyeket évek óta nem dokumentáltak (pl.: Amanita 
eliae, Boletopsis leucomelaena, Cystoderma superbum, Phellodon tomentosus, 
Russula aquosa, Suillus lakéi, Tricholoma bresadolanum). Természetesen gyako-
ribb vagy közönséges gombák is rég nem látott mennyiségben hoztak termötestet 
(Amanitaphalloides, Boletus queletii, B. satanas, Cantharellus cibarius, Cortinari-
us spp., Gyroporus castaneus, Hydnum repandum, Hygrophorus russula). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Cikksorozatunk második részében újabb 25 ritka fajról közlünk adatokat makro-
és mikroszkópos, valamint termőhelyi jellemzésekkel, taxonómiai fejtegetésekkel, 
néhány fajt pedig színes fotóval mutatunk be (ALBERT 2007). A fajok kiválasz-
tásánál szerepet játszott egyrészt az adott taxon kevés hazai publikációja, vörös lis-
tás kategóriájuk, esetleges védelem alá helyezésük kérdése. Másrészről az ECCF 
(European Council for the Conservation of Fungi) által kijelölt 51 európai veszé-
lyeztetett faj listájából is választottunk két fajt (Faerberia carbonaria, Leuco-
paxillus compactus - sub nom. L. tricolor), melyekről újabb adatokat közlünk a 
már meglévők mellé, hozzájárulva ezzel a fajok még pontosabb elteijedésének ismere-
téhez. Feltüntettük a fajok mostanáig ismert (pontos publikálási évvel és lelőhellyel 
ellátott) adatait is, melyekhez az alábbi irodalmakat vettük alapul: ALBERT (1980, 
2001a, b, 2003, 2004), ALBERT és mtsai (2004), BABOS (1959, 1963, 1973, 1982, 
1989, 1999, 2004), BATHÓ (1994), BENEDEK (2002), BENEDEK és PÁL-FÁM 
(2005, 2006a, b), BOHUS (1958), BOHUS és BABOS (1960), EGRI (2005), FODOR és 
PÁL-FÁM (2003), FRANK (1997), KERESZTY (1986), KONECSNI (1974), LENTI és 
mtsai (2004), LOCSMÁNDI és VASAS (1996), LOCSMÁNDI és mtsai (1993), LUKÁCS 
(2002, 2004) LUKÁCS és mtsai (2001), MOESZ (1942), NAGY (2004), PÁL-FÁM 
(2001), PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002), RLMÓCZI (1992, 1993, 1994), RLMÓCZI és 
VETTER (1990), RIMÓCZI és mtsai (1997), RUDOLF és PÁL-FÁM (2005), SILLER 
(1986, 1999), SZEMERE (1960, 1968), TAKÁCS és SILLER (1980), TÓTH (1999), 
VASAS (1985, 2002), VASAS és ALBERT (1989, 1990), VASAS és LOCSMÁNDI 
(1995, 1999), VASAS és mtsai (1991), VASS (1992, 2002), ZAGYVA (1997, 2000). 

Több esetben találtunk régebbi munkákban (BÁNHEGYI és mtsai 1953, BOHUS 
és mtsai 1951) utalásokat a gomba előfordulásáról, termőhelyi és gyűjtési paramé-
terek megjelölése nélkül. Az ilyen jellegű utalásokat szintén jelezzük. 

A dolgozatban szereplő fajok mindegyikéről herbáriumi anyag (néhány esetben 
ez fotóval dokumentált jegyzőkönyvi adatot jelent), valamint a legtöbb gyűjtésről 
színes dia és/vagy digitális felvétel készült. A példányok, illetve fotódokumentá-
ciók a szerzők gyűjteményeiben tekinthetők meg. A pontos ellenőrizhetőség végett 
megadtuk a herbárium és a fotók hivatkozási számait (AL = Albert László herbári-
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uma és fotója, DB = Dima Bálint herbáriuma és fotója). Az adatok közlésekor fel-
tüntettük a faj gyűjtőjét, határozóját, a növénytársulás jellegét, a szimbionta gom-
bák esetében a feltételezett gazdanövényt (sub), míg a szaprobionta gombák eseté-
ben termőközegét ( M = mátrix) (ALBERT és DIMA 2005a). Ezenkívül az aktuális 
vörös lista tervezet alapján (RIMÓCZI és mtsai 1999) megadtuk a fajok veszélyezte-
tettségi kategóriáját, melyet VL rövidítéssel jeleztünk. Néhány fajnál új kategóriá-
ba történő besorolást javasoltunk, csakúgy, mint azoknál a taxonoknál, melyek nem 
szerepelnek a tervezetben. A faj leírásoknál a gombafajok magyar elnevezéseit is 
feltüntettük, az ilyen névvel eddig nem rendelkezőknél, pedig javaslatot tettünk a 
magyar név bevezetésére. A magyar elnevezéseknél az alábbi munkákat vettük 
figyelembe: BÁNHEGYI és mtsai (1953), BOHUS és mtsai (1951), PRLSZTER és 
mtsai (1988), RLMÓCZI (1998, 2000, 2004, 2005a, b), RLMÓCZI és VETTER (1990). 

A fajok meghatározásához számos szakkönyvet és monográfiát használtunk: 
ALESSIO (1985), BASSO (1999), BON (1996), BREITENBACH és KRANZLIN (1991), 
COURTECUISSE és DUHEM (1994), GALLI (1996, 1998, 2001, 2003), GERHARDT 
(2001), KRIEGLSTEINER (2000a, b, 2001, 2003), LANNOY és ESTADES (2001), 
LAUX (2001), MAAS GEESTERANUS (1975), MOSER (1983), MUNOZ (2005), 
NOORDELOOS (2004), SARNARI (1998). A dolgozatban szereplő spóraméretek saját 
méréseink alapján kerültek megállapításra. A gombák családszintű rendszertani 
besorolásához az Index Fungorum-ot ( C A B I 2007) vettük alapul, kivéve a 
Chalciporus rubinus fajt, ahol KRIEGLSTEINER (2000b) felfogását alkalmaztuk. A 
nemzetség- és faj szintű nevezéktannál szintén az Index Fungorum-ot ( C A B I 2007) 
követtük, kivéve az Amanita regalis és a Chalciporus rubinus esetében, ahol 
KRIEGLSTEINER (2003), valamint MUNOZ (2005) munkáit alkalmaztuk. A 
növénytársulások besorolását BORHIDI és SÁNTA (1999) alapján végeztük. 

FAJLEÍRÁSOK, ADATOK 

Amanita eliae Quél. 1872 (Agaricales, Pluteaceae) - fésűs galóca, fésűsperemű galóca 
Amanitaria eliae (Quél.) Gilbert 1941 
Amanita godeyi Gillet 1874 
Amanita cordae Velenovsky 1920 

Kalap: 4-8(10) cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, a pereme erősen bor-
dás, felülete csupasz, matt, múlékony fehéres burokmaradványokkal, színe piszkos 
húsbarnás, okkerrózsás. Lemezek: Szabadon és sűrűn állók, fehéresek, később 
rózsás árnyalatúak. Tönk: 8-12 x 1-2 cm megnyúlt, finoman pikkelyesen mintá-
zott, gallérja hártyás, múlékony, a töve kissé gumós, enyhén peremes, felette szét-
szakadozó burokzónákkal, fehéres vagy a kalaphoz hasonló színű. Hús: Puha, 
fehér, nem színeződő, de a kalapbőr alatt rózsásbarna, íze és szaga nem jellegzetes. 
Spórák: 8,5-11 x 6,8-7,2 ^m, ovális-elliptikus alakúak, sima felületűek, hialinok, 
spórapora fehér. 

Termőhely és idő: Meleg lomberdőkben tölgyek (Quercus spp.) és gyertyán 
(Carpinus betulus) alatt fordul elő, főleg savanyú talajon, július, augusztus 
hónapokban. VL: 1. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1). 2007 



8 ALBERT L. és DIMA B. 

Megjegyzés: Európából (GALLI 2001, KRIEGLSTEINER 2003) és hazánkból is 
lomberdőből jelzik előfordulását. NEVILLE és POUMARAT (2004) az erdeifenyőt 
(Pinus sylvestris) is említi lehetséges mikorrhizapartnerként, míg LUKÁCS (2002) 
őrségi gyűjtése telepített lucosból származik. Ritkasága miatt védelemre javasolt. 

Irodalmi adatok: VASAS és ALBERT (1990): 1 adat (Bükk: Bükkszentkereszt). RIMÓCZI (1994), 
VASAS és LOCSMÁNDI (1995): 2 adat (Őrség: Nagyrákos, Bajánsenye). LUKÁCS (2002): 3 adat (Őrség: 
Nagyrákos, Bükk: Csanyik-völgy, Zalai-dombság: Lenti). PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002): 2 adat 
(Mecsek: Égervölgy). BOHUS és mtsai (1951) az Amanita gemmata-hoz kapcsoltan említik. 

Herbáriumi adatok: Zselic: Kisfalud, Helleboro dumetorum-Carpinetum, leg.: Harangi I. 
2005.07.09., det.: Gortva E„ herb.: DB 1653, fotó: DB-dig. 

Amanita regalis (Fr. 1821) Michael 1896 (Agaricales, Pluteaceae) - barna galóca 
Agaricus muscarius ß regalis Fr. 1821 - Amanita muscaria var. regalis (Fr.) E.-J. Gilbert 1941 
Amanita umbrina Pers. 1797 - Agaricus muscarius var. umbrinus (Pers.) Fr. 1836 - Amanita 

regalis f. umbrina (Fr.) Neville et Poumarat 2002 
Amanita emilii Riel 1907 

Kalap: 5-10 cm átmérőjű, gyakran kúp alakú, kalapbőr csupasz, fénylő felüle-
tű, színe sárgásbarna, rézbarna, szürkéssárga burokpettyekkel. Lemezek: Szabadon 
és sűrűn állók, fehéresek, idősen sárgás árnyalattal. Tönk: 10-18 * 1-2 cm, nyú-
lánk, a tönk töve megnyúltan bunkós, övszerű sárgás pikkelyzónákkal, színe fehé-
res vagy sárgásfehér. Gallérja fehéres, lelógó, sárgás peremű. Hús: Puha, fehér, a 
kalapbőr alatt sárgásbarna, íze és szaga nem jellegzetes. Spórák: 9-10,7 * 6,5-8,5 
pm, oválisak, sima felületűek, hialinok, spórapora fehér színű. 

Termőhely és idő: Hazánkban hegyvidéki jellegű telepített lucosokban, nyár 
végén, ősszel terem. VL: 1. 

Megjegyzés: Eredetileg a légyölő galóca {Amanita muscaria) változataként írták 
le, azonban a legtöbb szerzőnél (GALLI 2 0 0 1 , KRIEGLSTEINER 2 0 0 3 , M O S E R 1 9 8 3 , 
N E V I L L E és POUMARAT 2 0 0 4 ) önálló fajként szerepel, ez az egyértelműen hegy-
vidéki, illetve északi elterjedésű taxon. Az Index Fungorum (CABI2007) honlapon 
változatként említik, de taxonómiai rangját csak genetikai vizsgálatok dönthetik el. 

I r o d a l m i a d a t o k : VASAS é s m t s a i ( 1 9 9 1 ) , RIMÓCZI ( 1 9 9 4 ) , LOCSMÁNDI é s VASAS ( 1 9 9 6 ) : 2 a d a t 
(Tornai-karszt: Szögliget). BOHUS és mtsai (1951) az Amanita muscaria-hoz kapcsoltan említik. 

Herbárium adatok: Visegrádi-hg.: Sikáros, Piceetum cult., leg. et det.: Meuser I. 1988.09.11., 
herb.: AL 88/116, fotó: Meuser I. 

Boletopsis leucomelaena (Pers. 1801) Fayod 1889 (Thelephorales, Bankeraceae) -
vörösödő zsemlegomba 

Boletus leucomelas Pers. 1801 - Polyporus subsquamosus var. leucomelas (Pers.) Fr. 1821 -
Polyporus leucomelas (Pers.) Pers. 1825 - Caloporus leucomelas (Pers.) Quél. 1888 -
Polyporus ovinus subsp. leucomelas (Pers.) Bourdot et Galzin 1925 

Kalap: 5-15 cm átmérőjű, domborúból kiterülő, szabálytalanul tölcséresedő, 
széle fiatalon aláhajló, kezdetben matt, később csupasz, száraz időben berepedező 
felületű, fiatalon szürkés, később szürkésbarnás, feketés színű. Termőréteg: Lika-
csos szerkezetű, pórusok szűkek, a tönkre röviden lefutók, fehéres, idővel szürkés 
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színűek. Tönk: 4-8 x 1-3 cm, kezdetben bunkós, később a töve felé elvékonyodó, 
gyakran excentrikus, finoman nemezes felületű, a kalaphoz hasonló színű. Hús: 
Szívós, fehér, a vágásfelületen rózsásodó, később megszürkülő, íze enyhe vagy kis-
sé kesernyés, szaga nem jellemző. Spórák: 5-6,3 * 4,2-5 (xm, szabálytalan alakú-
ak, dudoros felületűek, jellegzetes központi olajcseppel, spórapora halvány szürkés. 

Termőhely és idő: Európában augusztustól októberig terem hegyvidéki fenyő-
erdőkben, hazánkban eddig csak kettő, októberi adata ismert, savanyú talajú bük-
kösökből, ahol az egyik termőhelyén erdeifenyő (Pinus sylvestris) is előfordult. 
VL: 2; javaslat: 1. 

Megjegyzés: Hazai irodalomban konkrét termőhelyet jelző publikációt nem 
találtunk. Az egyetlen utalás BÁNHEGYI és mtsai 1953-as munkájában lelhető fel, 
így a fenti két adat Magyarországra nézve újnak tekinthető. Valószínűsíthető, hogy 
a faj számára megfelelő időjárás esetén más hegyvidéki területeink (Börzsöny, 
Mátra, Bükk, Zempléni-hg.) mészkerülő bükköseiből is előkerülhet. Az MTM 
Növénytárában található adat a közeljövőben kerül publikálásra (VASAS, in press). 

Irodalmi adatok: BÁNHEGYI és mtsai (1953) szerint ritka (sub nom. Polyporus leucomelas). 

Herbáriumi adatok: Visegrádi-hg.: Szentendre, Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae, leg.: 
Erdei V. 1998.10.24., det.: Albert L., herb.: AL 98/83, fotó: AL 2486; Tahi, Luzulo nemorosae-
Fagetum sylvaticae, sub Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Quercus petraea, leg. et det.: Albert L., 
2005.10.05., herb.: DB 2107, fotó: DB 2490. 

Boletus legaliae Pilát 1968 (Boletales, Boletaceae) - fényes tinóru 
Boletus splendidus Martín 1894 sensu auct. 
Boletus satanoides Smotlacha 1920 sensu auct. mult. 
?Boletus rubrosanguineus Walty 1947 ex Cheype 1983 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2003): 49-50. VL: 4; javaslat: 3. 
Megjegyzés: Nyári, meleg, csapadékos időjárás esetén termő gombafaj Európa-

szerte viszonylag ritkának tartott. Nálunk sem tömeges megjelenésű, de szubacido-
fil lomberdeinkben több helyről várható még felbukkanása. Igen változatos és meg-
lehetősen nehezen felismerhető faj, mivel kalapjának kezdeti fehéres, szürkés színe 
a csapadék mennyiségének függvényében rózsásbarnára, vagy bíborvörösre változ-
hat. A csapadékosabb hegyvidéki lucosokból és bükkösökből leírt B. rubrosangui-
neus Walty ex Cheype valószínűleg ugyanez a faj, mivel a termőhelyi és a kalap-
színbeli (élénkvörös) különbségeken kívül más nem indokolja taxonómiai szétvá-
lasztásukat. Hazai tapasztalatok alapján kellő hőkezelés (20 perc) nélkül mérgező! 

Irodalmi adatok: RlMÓCZI (1994, sub nom. B. splendidus), ALBERT (2003): 1 adat (Bakony: Öcs 
(Kab-hegy)). RlMÓCZI (1994, sub nom. B. splendidus)-. 3 adat (Börzsöny: Kemence, Diósjenő; Budai-
hg.: Budakeszi (Fodor Szanatórium)). 

Herbáriumi adatok: Visegrádi-hg.: Tahi, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L. 
1986.06.20., herb.: AL 86/36; Lajos-forrás, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L. 1986.06.28., 
herb.: AL 86/29. Börzsöny: Törökmező, sub Quercus cerris, leg. et det.: Albert L. 1987.08.09., herb.: 
AL 87/74; Kemence, Genistopilosae-Quercetum petraeae, leg. et det.: Albert L. 1999.08.14., herb.: AL 
99/25. Budai-hg.: Budakeszi, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L. 1988.06.20., herb.: AL 
88/47. Mátra: Pisztrángos-tó, Luzulo nemorosae-Fagetum, leg. et det.: Albert L. 1995.08.03., herb.: AL 
95/14; Rákhalom, Genisto pilosae-Quercetum petraeae, leg. et det.: Albert L. 2001.08.06., herb.: AL 
01/21, fotó: AL 2713; Parádsasvár, Quercetum p.-c., leg. et det. Dima B., Makay A., Nagy I. 2003.08.16., 
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herb.: DB 401, fotó: DB 491-92; Gyöngyösoroszi, Quercetum p.-c., leg. et det.: Albert L., Dima B. 
2006.08.10., herb.: DB 2338, fotó: AL 3196, DB 2699; Szuha, Quercetum p.-c., leg. et det.: Albert L., 
Dima B. 2007.07.01., herb.: AL 07/11. Cserhát: Acsa, sub Quercus cerris, leg.: Koszty Gy. 2001.06.21., 
det.: Albert L., herb.: AL 01/09, fotó: AL-mf. Gödöllői-dombság: Hosszú-völgy, sub Quercus cerris, 
leg.: Koszty Gy. 2001.07.01., det.: Albert L., herb.: AL 01/11, fotó: AL-mf. Heves-Borsodi-dombság: 
Kisterenye, Quercetum, leg. et det. Dima B. 2002.08.03., herb.: DB jegyzőkönyvi adat, fotó: DB 032(F). 

Boletus pseudoregius (Huber 1938) Estadés 1988 (Boletales, Boletaceae) -
meggyvörös tinóru 

Boletus appendiculatus Schaeffer 1763 subsp. pseudoregius Huber 1938 
Boletus speciosus Frost 1874 sensu auct. europ. 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 101-102. VL: 3. 
Megjegyzés: Európai irodalmakban (pl. MOSER 1983) sokáig egy, az amerikai 

kontinensen fenyőerdőben élő gomba, a B. speciosus Frost, esetleg a B. regius 
Krombholz nevét használták erre a fajra. A herbáriumi anyagok és a leírások össze-
hasonlításával, vizsgálatával azonban kiderült, hogy az Európában meszes talajú 
lomberdőkben előforduló faj egy önálló taxon, melyet eleinte a B. appendiculatus 
Schaeffer (sárgahúsú tinóru) alfajaként publikáltak, és csak a közelmúltban emelték 
faji rangra. Saját megfigyeléseink szerint sokszor együtt terem a hozzá nagyon ha-
sonló tulajdonságokkal rendelkező B.fechtneri Velenovskyval (fakó tinóru), mely-
től csak a kalapszíne különíti el, ezért valószínűsíthető, hogy ezzel a fajjal nagyon 
közeli rokonságban van, amit szintén csak genetikai vizsgálatok tisztázhatnak. A 
BABOS (1989) által jelzett nagymarosi (Börzsöny) példányok (leg., det.: Albert L.) 
lelőhelye (MTB 8279.3) ugyanaz, mint RlMÓCZI (1994) téves termőhellyel publi-
kált apátkúti-völgyi (Visegrádi-hg.) (MTB 8279.2) adata. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989, sub nom. Boletus speciosus): 4 adat (Budai-hg.: Szépvölgy, 
Nagykovácsi; Börzsöny: Nagymaros; Tornai-karszt: Aggtelek). RIMÓCZI (1994, sub nom. Boletus 
speciosus): 3 adat (Visegrádi-hg.: Tahi, Apátkúti-völgy (téves adatközlés!); Budai-hg.: Budakeszi 
(vadgazdaság)). EGRI (2005, sub nom. Boletus speciosus): 3 adat (Zempléni-hg.: Sárospatak). 

Herbáriumi adatok: Visegrádi-hg.: Csikóvár, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L. 
1984.06.30., herb.: AL 84/67, fotó: AL 1067. Budai-hg.: Normafa, Melittio-Fagetum, leg. et det.: Albert 
L. 1988.08.28., herb.: AL 88/75; Szépvölgy, Caricipilosae-Carpinetum, leg. et det.: Albert L., Dima B. 
2005.07.20., herb.: DB 1701, fotó: DB 2077; leg. et det.: Albert L„ Dima B. 2006.08.18., herb.: AL 
06/15, DB 2355, fotó: AL 3280, DB 2721. Börzsöny: Nagymaros, Castanetum cult., leg. et det.: Albert 
L. 1988.09.15., herb.: AL 88/123, fotó: AL 1608; Diósjenő, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Al-
bert L., Dima B. 2007.06.20., herb.: DB 2683. Gödöllői-dombság: Hosszú-völgy, sub Quercus sp., leg.: 
Koszty Gy. 2001.07.01., det.: Albert L., herb.: AL 01/12. Mátra: Szuha, Quercetum petraeae-cerris, 
sub Quercus spp., Carpinus betulus, Pinus sylvestris, leg. et det.: Dima B. 2007.07.01., herb.: AL 07/10. 

Boletus rhodopurpureus Smotlacha 1952 (Boletales, Boletaceae) - borvörös 
tinóru, bíborvörös tinóru 

Boletuspurpureus Fr. 1835 sensu auct. 
?Boletus torosus Fr. 1835 
Boletus xanthocyaneus (Ramain 1948) Romagnesi 1976 
Boletus xanthopurpureus (Smotlacha 1952) Hlavácek 1986 
?Boletus luteocupreus Bertéa et Estadés 1990 
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Jellemzés és fotó: ALBERT (2001a): 109-110. V L : 2; javaslat: 3. 
Megjegyzés: A Boletus rhodopurpureus-mk eddig csak az Északi-középhegy-

ségből ismertek adatai, viszont itt a Budai-hegységtől a Zempléni-hegységig elő-
fordul. Savanyú, illetve szubacidofil lomberdeink viszonylag gyakori gombája, de 
csak nyári, meleg és csapadékos időszakokban terem. Az 1999-es vörös lista terve-
zetben a 2-es kategóriába sorolták a szerzők (RIMÓCZI és mtsai 1999), azonban az 
adatok tükrében ez nem indokolt, ezért javasoljuk a 3-as kategóriába sorolását. 

A Luridi szekció számos fajának nevezéktanát meglehetős taxonómiai káosz 
jellemzi. Ezek közül a Boletus rhodopurpureus-luteocupreus-xanthopurpureus-
torosus-xanthocyaneus csoport tűnik a legproblémásabbnak. A termőhelyi megfigye-
lések alapján a bíborvörösen pigmentált B. rhodopurpureus példányok mellett, sok-
szor találhatók részben vagy teljesen vörös színektől mentes termőtestek is, mely 
tulajdonságok a fenti taxonokkal azonosíthatók. Erre a legjobb példa a 2006.08.13-i 
gyűjtés, ahol a termőhelyen normál vörös pigmentáltságú B. rhodopurpureus-ok 
mellett gyűjtött teljesen sárga termőtestek (B. xanthocyaneus) másnapra a termő-
réteg kivételével egységesen bevörösödtek. Feltételezhető, hogy a Boletus erythro-
pus-discolor-junquilleus alakkörhöz hasonlóan csak a vörös pigmentáltságbeli elté-
rések vezettek a múltban a faji elkülönítéshez. Jelenlegi felfogásunk és tapasztala-
taink szerint a fenti nevek egy fajt takarnak, mely színeiben nagyon változatos. Más 
nemzetségeknél is (pl. Cortinarius, Russula) már bebizonyosodott, hogy a szín-
különbségek nem feltétlenül jelentenek faji elkülönítést. Talán csak genetikai vizs-
gálatok segítségével lehet majd kideríteni az egyes elnevezések taxonómiai rangját. 

RIMÓCZI ( 1 9 9 4 ) által tévesen közölt hangonyi (Bükk) lelőhely megegyezik a 
most, helyes paraméterekkel publikált heves-borsodi-dombsági Hangony adattal. 

Irodalmi adatok: MOESZ (1942): 1 adat (Visegrádi-hg.: Dömös). BABOS (1989): 2 adat (Budai-
hg.: Törökbálint; Visegrádi-hg.: Lajos-forrás). RIMÓCZI (1994): 1 adat (Bükk: Hangony (téves adat-
közlés!)). BENEDEK (2002): 3 adat (Pilis: Pilisszentkereszt (Kakas-hegy)). ALBERT (2001a): 1 adat 
(Mátra: Parádóhuta). EGRI (2005, sub nom. Boletus purpureus): 1 adat (Zempléni-hg.: Sárospatak). 

Herbáriumi adatok: Visegrádi-hg.: Lajos-forrás, Quercetum petraeae-cerris, leg.: Tenczer T. 
1986.06.21., det.: Albert L. sub nom. B. xanthocyaneus, herb.: AL 86/23; leg. et det.: Albert L. 1991.08.01., 
herb.: AL 91/43, fotó: AL 1797; Tahi, Quercetum petraeae-cerris, leg.: Makay A. 1999.09.04., det.: 
Albert L. sub nom. B. xanthocyaneus, herb.: AL 99/36, fotó: AL-mf. Börzsöny: Nagymaros, Casta-
netum cult., leg. et det.: Albert L. 1986.06.27., herb.: AL 86/26, fotó: AL 1296; Diósjenő, Quercetum 
petraeae-cerris, leg. Albert L. Bratek Z., Kálmán G., Király I., Lukács Z. 2000.08.13., det.: Albert L., 
herb.: AL 00/18. Heves-Borsodi-dombság: Hangony, sub Quercus cerris, leg.: Lukács Z. 1991.07.28., 
det.: Albert L., herb.: AL 91/36, fotó: AL-mf. Mátra: Parádóhuta, Genistopilosae-Quercetumpetraeae, 
leg.: Albert L„ Bratek Z„ Varga Gy. 1996.07.14., det.: Albert L„ herb.: AL 96/06, fotó: AL 2337; 
Rákhalom, sub Quercus cerris, leg. et det.: Albert L. sub nom. B. xanthocyaneus 2001.08.06., herb.: 
AL 01/25, fotó: AL2710; Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L. 2006.08.13., herb.: AL jegy-
zőkönyvi adat, fotó: AL 3205, AL-mf; Pisztrángos-tó, Aconito-Fagetum, leg. et det.: Albert L. 
2001.08.06., herb.: AL 01/24, fotó: AL 2712; Galyatető, Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae, leg. 
et det.: Albert L. 2002.07.31., herb.: AL 02/04; Szuha, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert 
L. 2003.08.09., herb.: AL 03/03, fotó: AL 2860; leg.: Albertné Gy. E. 2003.08.09., det.: Albert L. sub 
nom. B. xanthocyaneus, herb.: AL 03/02, fotó: AL 2861; leg. et det.: Albert L„ Dima B. 2005.08.28., 
herb.: DB jegyzőkönyvi adat, fotó: DB 2193; Parádsasvár, Genisto pilosae-Quercetum petraeae, leg. 
et det.: Dima B. sub nom. B. xanthocyaneus 2003.08.08., herb.: DB 375, 378, fotó: DB 450-51, 454; 
Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Dima B., Nagy I. 2003.08.10., herb.: DB 382, fotó: DB 462; 
leg. et det.: Dima B., Makay A., Nagy I. 2003.08.16., herb.: DB 402, fotó: DB 493; Mátramindszent, 
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Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Dima B., Makay A., Nagy I. 2003.08.16., herb.: DB jegyző-
könyvi adat, fotó: DB 500; Gyöngyösoroszi, Quercetum petraeae-cerris, leg. et det.: Albert L., Dima 
B. 2006.08.10., herb.: DB 2337, fotó: DB-dig. 

Chalciporus rubinus (W. G. Smith 1868) Singer 1973 (Boletales, Boletaceae) -
málnavörös tinóru 

Boletus rubinus W. G. Smith 1868 - Suillus rubinus (W. G. Smith) Kuntze 1898 -Xerocomus rubi-
nus (W. G. Smith) A. Pearson 1946 - Rubinoboletus rubinus (W. G. Smith) Pilát et Denn. 1969 

Kalap: 3-6 cm átmérőjű, félgömb alakúból hamar kiterülő, felülete finoman 
bársonyosan nemezes, színe nedvesen rózsás, rózsásbarna, szárazon okkerbarnás. 
Csövesrész: Tönkhöz nőtt vagy a tönkre bordákkal lefutó, egységesen málnavörös 
színű. Tönk: 3-5 x 1-1,5 cm hengeres, a tövénél elvékonyodó, rózsás-, kárminvö-
rösen szemcsés felületű, a tövénél krómsárga. Hús: Puha, kissé vizenyős, kalapban 
krémsárga, a tönk tövében élénk krómsárga színű, a kalapbőr alatt és a tönk kérgé-
ben eltérő mértékben rózsás. íze enyhe, kissé savanykás, szaga kellemes. Spórák: 
5,6-7 x 4,3-5 pm, gömölydedek-oválisak, sima felületűek, spórapora vörösesbarna. 

Termőhely és idő: Lomberdőben, tölgyek alatt, meleg, csapadékos időben, 
július-augusztus hónapokban. VL: 2. 

Megjegyzés: Az Index Fungorum (CABI 2 0 0 7 ) a Rubinoboletus rubinus nevet 
ismeri el érvényesnek. Pilát és Dermek (PlLÁT 1969) a termőréteg színe, valamint 
az ovális spórák miatt hozták létre a fenti nemzetséget, melybe ezt a fajt is sorolták. 
Ezek a tulajdonságok azonban nem feltétlenül indokolják a Chalciporus nemzet-
ségtől történő elkülönítését, így több európai monográfiában (ALESSIO 1985 , 
GALLI 1998, LANNOY és ESTADÉS 2 0 0 1 , MUNOZ 2 0 0 5 ) a régebben leírt Chalci-
porus rubinus nevet ismerik el. 

Irodalmi adatok: BOHUS (1958), BABOS (1989): 1 adat (Maros-Körös köze: Szarvas (Pepi-arbo-
rétum)). BABOS (1989): 2 adat (Budai-hg.: Csúcs-hegy; Gödöllői-dombság: Gödöllő). RIMÓCZI (1994, 
sub nom. Boletus rubinus): 2 adat (Budai-hg.: Solymár (Alsójegenye-völgy)). 

Herbáriumi adatok: Budai-hg.: Csúcs-hegy, sub Quercus cerris, leg.: Szalay Á. 1982.08.11., 
det.: Albert L., herb.: AL jegyzőkönyvi adat, fotó: AL 260; Érd, Quercetum petraeae-cerris, leg.: 
Révész I. 2007.06.09., det.: Albert L., Németh M., herb.: AL 07/01, fotó: Révész I. Heves-Borsodi-
dombság: Kisterenye, Quercetum petraeae-cerris cult., leg. et det.: Dima B. 2003.08.03., herb.: DB 
jegyzőkönyvi adat, fotó: DB 440. Mátra: Recsk (Lahóca-hegy), Quercetum petraeae-cerris, leg.: 
Lovász K. 2003.08.10., det.: Dima B., Nagy I., herb.: AL 03/04, fotó: Nagy I. 

Cystoderma superbum Huijsman 1956 (Agaricales, Tricholomataceae) - borvörös 
szemcsés-őzlábgomba, borvörös őzlábgomba 

Cystoderma haematites (Berkeley et Broome 1878) Konrad et Maublancl924 sensu auct. 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 103-104. VL: 3; javaslat: 2. 
Megjegyzés: KRIEGLSTEINER (2001) szerint potenciálisan veszélyeztetett faj, 

hazánkban ez a második publikált adata. Babos Margit gyűjtése (BABOS 1989) egy 
évvel a faj leírása után, 1957-ből, gyertyános-tölgyesből származik. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989), RIMÓCZI (1994): 1 adat (Mátra: Parádsasvár (Ilona-völgy)). 
BOHUS és mtsai (1951) szerint ritka (sub nom. Lepiota haematites). 
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Herbáriumi adatok: Visegrádi-hg.: Szentendre (Sztaravoda-völgy), Melittio-Fagetum, leg. et 
det.: Albert L. 2005.10.13., herb.: AL 05/53, DB 2145, fotó: AL 3139, DB 2515. 

Entoloma nitidum Quél. 1883 (Agaricales, Entolomataceae) - acélkék döggomba 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 105-106. VL: 3; javaslat: 1. 
Megjegyzés: Pontos hazai publikáció hiányában az Entoloma nitidum első há-

rom magyarországi adatát közöljük két termőhelyről. Mivel utolsó gyűjtése kilenc 
évvel ezelőtti, és a vörös lista tervezetében az Entoloma fajok zömét, köztük ezt is 
csak nemzetségszinten sorolták 3-as kategóriába, ezért ezt a fajt l-es kategóriába 
javasoljuk átsorolni, mivel jövőbeni védelmét erősen indokoltnak gondoljuk. 

Irodalmi adatok: Bonus és mtsai (1951) a Rhodophyllus madidus-hoz (= Entoloma bloxamií) kap-
csoltan említik. RIMÓCZI és VETTER (1990) fenyőerdőből, egyetlen, októberi előfordulására utalnak, a 
Soproni-hegységből (Sopron), melynek azonban a hazai publikációkban más nyomát nem találtuk. 

Herbáriumi adatok: Bakony: Uzsapuszta, Deschampsio flexuosae-Quercetum, leg. et det.: 
Albert L. 1989.09.10., herb.: AL 89/93. Kőszegi-hg.: Kőszeg (Kőszegi-erdő), Castaneo-Quercetum, sub 
Pinus sylvestris, leg. et det.: Albert L. 1995.09.09., herb.: AL 95/34, fotó: AL 2289; leg. et det.: Albert 
L. 1997.09.20., herb.: AL 97/65, fotó: AL 2415. 

Faerberia carbonaria (Albertini et von Schweiniz 1805) Pouzar 1981 (Polyporales, 
Polyporaceae) - szenes rókagomba, sötét szénlaska 

Merulius carbonarius Alb. et Schwein. 1805 - Cantharellus carbonarius (Alb. et Schwein.) Fr. 
1874 - Geopetalum carbonarium (Alb. et Schwein.) Patouillard 1887 - Lentinus carbonarius 
(Alb. et Schwein.) Kühner 1980 

Merulius leucophaeus Persoon 1825 
Cantharellus anthracophilus Léveille 1843 
Cantharellus radicosus Berkeley et Broome 1866 

Kalap: 1 ,5^ cm átmérőjű, bemélyedő később tölcséresedő, hullámos kalapszélü, 
felülete selymes, nemezes, finoman felpikkelyesedő, színe szürkésbarna, feketésbar-
na. Termőréteg: Eres-lemezes szerkezetű, a tönkre mélyen lefutó, villásan elágazó, 
szürkés színű. Tönk: 2-4 x 0,3-0,5 cm, központi vagy excentrikus állású, lefelé el-
vékonyodó, csupasz felületű, szürkésbarna, a tövénél fehér színű. Hús: Vékony, por-
cos állományú, fehéres színű, íze és szaga nem jellemző. Spórák: 7,5-8,5 x 4,2-5 
Hm, nyújtottan elliptikusak, simák, hialinok, keilocisztidák orsó alakúak, vastag falú 
metuloidok. 

Termőhely és idő: Lomb és fenyőerdőben, júniustól októberig, kizárólag több-
éves égésnyomokon termő, elszenesedett faanyagra specializálódott ritka, korhadék-
lakó faj. VL: - ; javaslat: 2. 

Megjegyzés: A faj rendszertani helyzete még ma is bizonytalan, hiszen amellett, 
hogy számos nemzetségbe sorolták már (lásd szinonimok), többször változtatták a 
családszintű besorolását is. Bas például a valódi lemezes gombák (Agaricales) kö-
zött említette ( B A S és mtsai 1990), míg MOSER (1983) és KRIEGLSTEINER (2001) 
felfogása szerint, ennek a kissé rókagomba habitusú fajnak a Polyporales renden 
belül a Polyporaceae családban a helye, mivel dimitikus hi faszerkezetük nem roko-
nítható az Agaricales renddel, sokkal inkább a taplószerűekkel (Polyporales). Rl-
MÓCZI (1994) adata ugyanúgy téves közlés, mint a Boletus pseudoregius esetében 
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(lásd fent). BABOS (1989) munkájában szereplő egy adat Albert László gyűjtése 
(Börzsöny: Nagymaros, MTB 8279.3, 1985.07.07.). RlMÓCZI (1994) adatát meg-
egyező dátummal és gyűjtővel olvashatjuk, csak a lelőhely más (Visegrádi-hg.: 
Apátkúti-völgy, MTB 8279.2). Az egymáshoz igen közel álló MTB számok való-
színűsíthető felcserélése miatt több nagymarosi adat lelőhelye RlMÓCZI (1994) dol-
gozatában Apátkúti-völgyként szerepel. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989): 1 adat (Börzsöny: Nagymaros). RLMÓCZI (1994): 1 adat 
(Visegrádi-hg.: Apátkúti-völgy) (téves adatközlés, ua., mint BABOS 1989-es adata!). VASAS és 
LOCSMÁNDI (1995): 1 adat (Órség: "Farkasfa (Fekete-tó)). BOHUS és mtsai (1951) szerint ritka (sub 
nom. Cantharellus carbonarius). 

Herbáriumi adatok: Budai-hg.: Normafa, Melittio-Fagetum, in loco adusto, leg. et det.: Albert 
L. 1987.06.07., herb.: AL 87/28, fotó: AL 1403. Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), Galio rotundifolio-
Fagetum, in loco adusto, leg. et det.: Albert L. 1992.10.14., herb.: AL 92/38, fotó: AL 1950. 

Galerina paludosa (Fr. 1838) Kühner 1935 (Agaricales, Cortinariaceae) - lápi 
turjángomba, peremes tőkegomba 

Agaricus paludosus Fr. 1838 - Galera paludosa (Fr.) Kummer 1871 - Tubaria paludosa (Fr.) P. 
Karsten 1879 - Pholiota paludosa (Fr.) Patouillard 1887 - Galerula paludosa (Fr.) A. H. 
Smith 1935 - Hydrocybepaludosa (Fr.) M. M. Moser 1953 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 107-108. VL: 1. 
Megjegyzés: ALBERT és mtsai (2004) több európai szerzőre utalnak, akik daga-

dólápok, illetve átmeneti lápok karakterfajaként jelzik. A Kárpát-medence úszóláp-
jainak kutatása is ezt erősítette meg (ALBERT és mtsai 2004, ZÖLD-BALOGH és 
mtsai 2007). Mivel hazai élőhelyei már fokozottan védett természeti területek, ezért 
minden, tőzegmohaláphoz kötötten előforduló gombafaj szigorú védelemre javasolt. 

Irodalmi adatok: BATHÓ (1994): 1 adat (Borsodi-dombság: Kelemér). ALBERT és mtsai (2004): 4 
adat (Bakony: Öcs (Nagy-tó) (2 adat); Nyírség: Csaroda; Őrség: Farkasfa (Fekete-tó)). BOHUS és 
mtsai (1951) a Naucoria sphagnorum-hoz kapcsoltan említik (sub nom. Pholiota paludosa). 

Herbáriumi adatok: Bakony: Zalaszántó (Kovács-hegy), Salicetum cinereae-Sphagnetum recur-
vi, M.: Sphagnum spp., leg. et det.: Albert L., Vasas G. 1988.07.18., herb.: AL jegyzőkönyvi adat. 
Mátra: Sirok (Nyírjes-tó), Salicetum cinereae-Sphagnetum recurvi, leg. et det.: Dima B. 2003.08.29., 
herb.: DB 418, fotó: DB 530-532. 

Gyroporus cyanescens (Bull. 1788) Quél. 1886 (Boletales, Boletaceae) - kékesedő 
üregestinóru 

Boletus cyanescens Bull. 1788 - Leucoconius cyanescens (Bull.) Beck 1923 
Boletus constrictus Pers. 1801 
Boletus lacteus Léveillé 1848 - Gyroporus lacteus (Léveillé) Quél. 1886 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2001ft): 11 l - l 12. VL: 2. 
Megjegyzés: RlMÓCZI (1994) publikációjában az MTB 8864.2-es szám hiány-

zik a lelőhelyek listájából, így a pontos lelőhelyet nem tudtuk feltüntetni. 
Alföldi, valamint domb- és hegyvidéki területeinken előforduló ritka, védelemre 

javasolt, feltűnő gombafaj. Mikorrhizapartnerekben nem válogatós. Hazánkban a 
homokos, kavicsos, savanyú kémhatású talajokat részesíti előnyben. 
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Irodalmi adatok: HOLLÓS (1913), BABOS (1999): 3 adat (Kiskunság: Pusztavacs (2 adat), Nagy-
körös). BABOS (1989): 9 adat (Zala megye: Nagykanizsa; Belső-Somogy: Somogyvár, Somogyfajsz; 
Bakony: Uzsapuszta; Gödöllői-dombság: Gödöllő; Mátra: Galyatető, Kékestető; Bükk: Jávorkút; Kis-
kunság: Örkény). RIMÓCZI (1994): 2 adat (Vas megye: MTB 8864.2 (?); Bakony: Uzsapuszta). RIMÓ-
CZI és mtsai (1997): 1 adat (Nyírség: Bátorliget (Ősláp)). ALBERT (20016): 1 adat (Bakony: Uzsapusz-
ta). Bonus és mtsai (1951) szerint nem gyakori (sub nom. Boletus cyanescens). 

Herbáriumi adatok: Zempléni-hg.: Potácsháza, Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae, leg. et 
det.: Albert L., Szigyártó Z., Ottó K. 1977.09.08., herb.: AL jegyzőkönyvi adat, fotó: AL 008. Belső-
Somogy: Segesd, Quercetum, leg.: Gyuricska F. 1987.10.03., det.: Albert L., herb.: AL 87/173; 
Böhönye, Helleboro dumetorum-Carpinetum, sub Pinus sylvestris, leg. et det.: Dima B., Németh M. 
2004.10.09., herb.: DB 1370, fotó: DB 1716; leg. et det.:'Albert L„ Németh M. 2005.09.01., herb.: 
AL 05/22, fotó: AL 3087. Dráva-mellék: Darány, Pinetum sylvestris cult, (acidofil), leg.: Gerzson L. 
1989.06.11., det.: Albert L., herb.: AL 89/06. Bakony: Uzsapuszta, Deschampsio flexuosae-Querce-
tum, leg. et det.: Albert L. 1989.09.10., herb.: AL 89/88. Kiskunság: Pusztavacs, sub Quercus sp., 
Pinus sp., leg. et det.: Németh M. 2006.09.10., herb.: DB 2446, fotó: DB 2791. 

Hygrocybe ceracea (Wulfen 1781) P. Kummer 1871 (Agaricales, Hygrophoraceae) 
- viaszsárga nedűgomba 

Agaric us ceraceus Wulf. 1781 - Hygrophorus ceraceus (Wulf.) Fr. 1838 
Hygrocybe subceracea Murrill 1939 
Hygrocybe subvitellina Bon 1976 
Hygrocybe vitellinoides Bon 1979 
Hygrocybe paraceracea Bon 1990 
Hygrocybe citrina (Rea 1910) Lange 1940 sensu Lange, Moser, Breitenbach et Kränzlin 

Kalap: 1-4 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, a közepén néha benyomott, 
felülete csupasz, nedvesen tapadós, széle fiatalon sima, idősen áttetszően bordás, 
színe viaszsárga, citromsárga, tojássárga, néha kissé narancsos árnyalattal. Lemezek: 
Szélesen tönkhöz nőttek vagy kissé lefutók, ritkán állók, kalaphoz hasonló színűek, 
világosabb lemezéllel. Tönk: 2-5 x 0,2-0,4 cm, száraz, csupasz felületű, törékeny, 
a kalappal megegyező színű, de a tövénél fehér. Hús: Vékony, törékeny, világos 
sárgás színű, a tönkben üregesedő, szálas szerkezetű, íze enyhe, szaga nem jellem-
ző. Spórák: 6-8,5 * 3—4,5 |im, hengeresek, csepp alakúak, középtájon gyakran be-
nyomottak, simák, hialinok, spórapora fehéres. 

Termőhely és idő: Üde, acidofil gyeptársulásokban, gyakran moha között terem, 
ősszel. VL: 2. 

Megjegyzés: A két, ez idáig publikált adat alapján a Hygrocybe ceracea hazánk-
ban rendkívül ritkának mondható. Azonban nagy a valószínűsége, hogy tévesen, H. 
citrina néven meghatározott termőtestek jócskán akadnának a különböző gyűjtemé-
nyekben. BREITENBACH és KRÄNZLIN 1 9 9 1 , LANGE 1 9 4 0 , MOSER 1 9 8 3 munkái-
ban szereplő H. citrina ugyanis megegyezik a H. ceracea-\a\, és mivel sok hazai 
mikológus követte vagy használja ezeket a műveket, így fennáll a félrehatározás 
lehetősége. A H. ceracea pontos magyarországi elterjedését csak a hazai H. citrina 
anyagok revideálása után értékelhetjük. 

Irodalmi adatok: LOCSMÁNDI és VASAS (1996): 1 adat (Tornai-karszt: Aggtelek). ZAGYVA 
(1997): 1 adat (Vend-vidék: Apátistvánfalva). ZAGYVA (2000): 1 adat (Vend-vidék: Felsőszölnök). 
Bonus és mtsai (1951) a Hygrocybe obrussea-hoz kacsoltan említik. 
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Herbáriumi adatok: Őrség: Farkasfa, Nardo-Callunetum, leg. et det.: Albert L. 1989.11.01., 
herb.: AL 89/125, fotó: AL 1691; Ispánk (Bárkás-tó), acidofil mohagyepben, leg.: Dima B. 
2005.10.09., det.: Albert L„ herb.: DB 2141, fotó: DB 2512. Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), acidofil 
mohagyepben, leg. et det.: Albert L. 1999.11.06., herb.: AL 99/82; leg. et det.: Albert L. 2001.09.30., 
herb.: AL 01/45, fotó: AL 2735. 

Hygrophorus hedrychii (Velenovsky 1920) K. Kult 1956 (Agaricales, Hygropho-
raceae) - nyírfa csigagomba 

Hygrophorus melizeus Fr. 1838 sensu Breitenbach et Kränzlin, Moser, Rea, auct. p. p. 
Limacium hedrychii Velenovsky 1920 
Hygrophorus eburneus var. carneipes Kühner et Romagnesi 1953, nom. inval. 

Kalap: 2-8 cm átmérőjű, dombomból kiterülő, pereme sokáig aláhajló, erősen 
nyálkás felületű, krémfehér színű, eltérő mértékben hússzínű árnyalattal. Lemezek: 
Ritkán állók, a tönkre röviden lefutók, krémfehérek, élük sima. Tönk: 3-9 x 0,4-1 
cm, hengeres, a tövénél elvékonyodó, nyálkás felületű, a csúcsánál szemcsés, a ka-
laphoz hasonló színű, de a töve néha narancssárgás árnyalatú. Hús: Vékony, tönk-
ben szálas rostos, krémszínű, íze enyhe, szaga nem feltűnő. Spórák: 7-8,5 x 4-4,5 
pm, oválisak, sima felületűek, hialinok, spórapora fehéres. 

Termőhely és idő: Kisavanyodott talajokon, kizárólag nyírfák (Betula spp.) 
alatt fordul elő. VL: 2 (sub nom. H. melizeus). 

Megjegyzés: A Fries által leírt Hygrophorus melizeus, lomberdei faj nevét szá-
mos régebbi munkában hibásan értelmezték. A Ricken szerinti taxon nem más, mint 
a H. discoxanthus Rea (= H. cossus ss. auct.) (MOSER 1983), Favre gombája egy rit-
ka fenyöerdei fajjal, a H. subviscifer (P. Karsten) Harmaja-val egyezik meg (KRIEGL-
STEINER 2001), míg BREITENBACH és KRÄNZLIN 1991, MOSER 1983 és REA 1922 
szerinti H. melizeus a nyír alatt termő, Velenovsky által Limacium hedrychii-ként le-
írt fajt takaija. BABOS (1989) munkájában található, pontos lelőhely nélkül publikált 
őrségi adat az MTM Növénytárának preparátumai és adatbázisa közül is hiányzik. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989, sub nom. Hygrophorus melizeus): 4 adat (Köszegi-hg.: Kőszeg; 
Őrség; Mátra: Rudolf-tanya; Tornai-karszt: Égerszög). RlMÓCZI (1994, sub nom. Hygrophorus meli-
zeus): 1 adat (Medves: Somoskő (Eresztvény)). BOHUS és mtsai (1951) a Limacium eburneum-hoz (= 
Hygrophorus eburneus) kapcsoltan említik (sub nom. Limacium melizeum). 

Herbáriumi adatok: Nyírség: Encsencs, sub Betula pendula, leg. et det.: Albert L. 1993.09.26., 
herb.: AL 93/43, fotó: AL 2077. 

Lactarius repraesentaneus Britzelmayr 1885 (Russulales, Russulaceae) - „sárga-
szőrös tejelőgomba" 

Kalap: 3-15 cm átmérőjű, kezdetben laposan gömbölyded, majd a közepén be-
nyomott, néha kissé púpos, később tölcséresedő, a pereme aláhajló. Felülete a kö-
zepén sima, nedves időben nyálkás, ragadós, szárazon fénylő, a széle felé ± zóná-
zott, odanyomottan pikkelyes, a pereménél száraz, főleg fiatal korban erősen szőrös-
bolyhos. Színe élénksárga, krómsárga, okkersárgás, néha narancsos árnyalatú. Leme-
zek: Szélesen tönkhöz nőttek vagy kissé lefutók, sűrűn állók, a tönknél gyakran 
villásan elágazók, krémszínűek, nyomásra lilásan foltosodók. Tönk: 4-10 x 1,5-3 
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cm, hengeres, a töve felé megvastagodó, nyálkás-ragadós felületű, sárgás, krémsár-
gás alapon élénkebb sárga színű foltokkal, gödröcskékkel díszített. Hús: Merev, pat-
tanva törő, a tönkben hamar kiodvasodó, fehéres színű, vágásra lassan lilásszürkére 
színeződő, virágillatú, kezdetben enyhe, majd kesernyés, kaparó ízű, tejnedve fehér, 
megszáradva lilásra színeződik, enyhe, majd kesernyés ízű. Spórák: 8 , 5 - 1 0 , 5 * 
7-8,5 fim, gömbölyded, ellipszis alakúak, izolált szemcsékkel és csaknem össze-
függő hálózatot alkotó széles bordákkal díszítettek. 

Termőhely és idő: Savanyú talajú, nedves fenyvesekben főleg lue (Picea abies) 
alatt terem, de nyírek (Betula spp.) partnereként is előfordul, többnyire augusztustól 
októberig. Közép-Európa hegyvidéki részein (Alpok, Kárpátok), valamint Észak-
Európában elterjedt, de szórványos előfordulású faj. VL: 1. 

Megjegyzés: Érdekesség, hogy csak külföldi irodalomban (BASSO 1 9 9 9 ) talál-
ható hazai adat erről a fajról (Budai-hg.: Szépvölgy, leg. et det.: Lukács Z. 
1 9 9 8 . 0 7 . 0 5 . sub Pinus nigra, Carpinus betulus meszes talajon). Annak ellenére, 
hogy a fenti magyar anyagon nem végeztünk mikroszkópos vizsgálatot, vélemé-
nyünk szerint a gyűjtés sokkal inkább, a főleg gyertyán mikorrhizás Lactarius fla-
vidus (lilásodó keserűgomba) fajjal azonosítható be. Személyes tapasztalatunk, 
hogy ennek a fajnak szokatlanul szőrös kalapszélű példányait is lehet gyűjteni a 
Szépvölgyben (mely tulajdonság esetlegesen a két faj összetévesztését eredmé-
nyezheti), ahol azonban sem a mikorrhizapartnerek, sem a talaj adottságok, sem 
pedig a csapadék-, illetve hömérsékletviszonyok nem felelnek meg a L. repraesen-
taneus ökológiai igényeinek, nem beszélve arról, hogy az anyag gyűjtésekor -
július elején - hazánk időjárása nem hasonlítható a hegyvidékek vagy Észak-Euró-
pa augusztusi-októberi klímájához. Tejelőgombákkal foglalkozó irodalmak (BASSO 
1999, GALLI 2 0 0 6 , HEILMANN-CLAUSEN és mtsai 1998 , KORHONEN 1984 , KRIEGL-
STEINER 2 0 0 0 6 , MOSER 1 9 8 3 , PÁL-FÁM 2 0 0 4 ) egyöntetűen hegyvidéki, illetve bo-
reális fajként említik savanyú talajról, lue vagy nyír partnereként. Még BASSO 
( 1 9 9 9 ) monográfiájában is ez olvasható, annak ellenére, hogy az adatok között sze-
repel a magyar gyűjtés is, melynek végleges meghatározásához további vizsgálatok 
szükségesek. A fentiek alapján a L. repraesentaneus első magyarországi előfordu-
lásátjelezzük a Zempléni-hegységből. 

Irodalmi adatok: -
Herbáriumi adatok: Zempléni-hg.: Rostalló (Istvánkút vadászház), sub Betula pendula, leg. et 

det.: Albert L. 1985.08.31., herb.: AL 85/85. 

Lactarius resimus (Fr. 1821) Fr. 1838 (Russulales, Russulaceae) - „borostásszélű 
tejelőgomba" 

Agaricus intermedius var. expallens Fr. 1815 
Agaricus resimus Fr. 1821 - Lactifluus resimus (Fr.) Kuntze 1891 

Kalap: 6-15 cm átmérőjű, lapos a közepén benyomott, a pereme aláhajló, ké-
sőbb tölcséresedő, tapadós felületű, a szélén bolyhos-szőrös, nem vagy csak a pere-
ménél ± zónázott, fehéres, krémsárgás színű. Lemezek: a tönkre lefutók, sűrűn 
állók, krémszínűek, enyhe rózsás árnyalattal, nyomásra sárgulnak. Tönk: 4-6 X 
1,5-3 cm, hengeres, a lemezek alatt gyűrött felületű, a tövénél elvékonyodó, fehér 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1). 2007 



18 ALBERT L. és DIMA B. 

színű, sárgásán foltosodó. Hús: merev, pattanva törő, fehér színű, de lassan meg-
sárguló, szaga gyengén gyümölcsszerű, tejnedve fehér, a levegővel való érintkezés 
során citromsárgára színeződő, csípős-kesernyés ízű. Spórák: 6,8 8,5 * 5,6-6,5 
pm, nyújtottan elliptikus formájúak, finoman hálózatosan bordázottak. 

Termőhely és idő: savanyú talajon terem nyírek (Betula spp.) és erdeifenyő 
(Pinus sylvestris) alatt, ősszel. Európában főleg északi elterjedésű faj, ezért 
hazánkban nagyon ritka és fokozott védelemre javasolt. VL: 1. 

Megjegyzés: Az MTM Növénytárában található két publikált herbáriumi anyag 
az 1950-60-as évekből származik az ország északkeleti, valamint középső részéről. 
Valószínűleg csak nagyon ritkán hoz termőtestet, a hazai klímához viszonyítva 
szélsőségesen csapadékos és egyidejűleg hűvös, északias, időjárás esetén. 

Irodalmi adatok: BABOS (1959, 1989): 1 adat (Zempléni-hg.: Telkibánya (Kiskerek-hegy)). 
BABOS (1989): 1 adat (Bakony: Farkasgyepű). BOHUS és mtsai (1951) szerint ritka. 

Herbáriumi adatok: Zempléni-hg.: Rostalló (Istvánkút vadászház), sub Betula pendula, leg. et 
det.: Albert L., 1985.08.31., herb.: AL 85/89, fotó: AL 1221. Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), Genisto 
nervatae-Pinetum, leg. et det.: Albert L. 2000.10.08., herb.: AL 00/55. Vend-vidék: Kétvölgy, Genis-
to nervatae-Pinetum, leg. et det.: Albert L. 2000.10.22., herb.: AL 00/79, fotó: AL 2661. 

Lactarius violascens (J. Otto 1816) Fr. 1838 (Russulales, Russulaceae) - ibolyás 
tejelőgomba, ibolyásodó tejelőgomba, ibolyás-zónás tejelőgomba 

Agaricus violascens J. Otto 1816 - Lactarius uvidus var. violascens (J. Otto) Quél. 1888 - Lacti-
fluus violascens (J. Otto) Kuntze 1891 

Kalap: 5-10 cm átmérőjű, lapos, a közepén benyomott, a pereme aláhajló, ké-
sőbb tölcséresedő, felülete gyengén ragadós, megszáradva fénylő, sötéten zónázott, 
ibolyásbarnás, szürkésbarnás színű. Lemezek: tönkre kissé lefutók, sűrűn állók, 
krémszínűek, okkeres, barnás árnyalattal. Tönk: 4-6 * 1,5-2 cm hengeres, felülete 
tapadós, ± vízfoltos, okkeres vagy kalapszínű. Hús: merev, pattanva törő, kalapban 
lilás, a tönkben sárgás színű, szaga nem jellemző, tejnedve fehér, lecseppentve vál-
tozatlan marad, de a húson és lemezeken sötét ibolyásra színeződő, csípős-keser-
nyés ízű. Spórák: 8,2-10,5 x 6,8-7,8 |im, elliptikusak, izoláltan tüskések ± hálóza-
tos mintázattal. 

Termőhely és idő: augusztustól októberig üde gyertyános-tölgyesekben, bükkö-
sökben termő, Európa-szerte ritka, védelemre szoruló faj. VL: 3; javaslat: 1. 

Megjegyzés: BABOS (1959) munkája óta, melyben az addigi gyűjtéseket közöl-
te, csak egy irodalmi adat ismert Bakonygyepesről (Bakony, leg. et det.: Bohus G. 
1987.10.11.), melyet BABOS (1989), valamint RIMÓCZI (1994) is közölt. Ha figye-
lembe vesszük, hogy az elmúlt 20 évben jóval több területről íródott mikológiái 
feltáró munka, de ennek ellenére sem tűnt fel a L. violascens ezekben a publikáci-
ókban, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a faj erősen visszaszorulóban van, ezért 
javasoljuk a vörös lista 3-as kategóriából l-es kategóriába történő átsorolását, vala-
mint törvényi védelem alá vonását. KRIEGLSTEINER (20006) is hasonló észrevétele-
ket tett. Németország Baden-Württemberg tartományából, 1874-től összesen hét 
gyűjtésről számolt be. A hét közül öt lelőhelyen többszöri keresés ellenére sem 
találták meg újra a fajt. 
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Irodalmi adatok: BABOS (1959, 1989): 7 adat (Mátra: Mátraháza, Parádsasvár (Ilona-völgy); Bükk: 
Samassa-hegy; Soproni-hg.: Sopron; Zempléni-hg.: Kishuta (Kemence-patak-völgye), Kishuta (Lackó-
hegy) (2 adat)). BABOS (1989): 1 adat (Bakony: Bakonygyepes). RIMÓCZI (1994): 1 adat (Bakony: Deve-
cser (Széki-erdő), ua., mint BABOS 1989-es bakonygyepesi adata, mivel az MTB 8871.3 szám szerint a 
két földrajzi hely megegyezik). BOHUS és mtsai (1951) a Lactarius uvidus-hoz kapcsoltan említik. 

Herbáriumi adatok: Börzsöny: Kemence, Carici pilosae-Carpinetum, leg. et det.: Albert L. 
1999.08.14., herb.: AL 99/26. Mátra: Pisztrángos-tó, sub Fagus sylvatica, Carpinus betulus, leg. et det. 
Albert L., Dima B. 2004.09.09., herb.: DB 1260, fotó: DB-dig; Bagolyirtás, Carici pilosae-Carpinetum, 
sub Carpinus betulus, Fagus sylvatica, leg. et det.: Dima B. 2005.08.14., herb.: DB 1736, fotó: DB 
2123. Zempléni-hg.: Bózsva; leg.: Orsz. Gomb.tal. résztv. 2006.09.22., det.: Lukács Z., herb.: DB 2498. 

Leccinum versipelle (Fr. et Hök 1835) Snell 1944 (Boletales, Boletaceae) 
kormostönkű érdestinóru 

Leccinum testaceoscabrum Secr. 1833 ex Singer 1947, nom. inval. 
Boletus versipellis Fr. et Hök 1835 - Krombholziella versipellis (Fr. et Hök) Bon 1985 
Boletus rufescens Secr. ex Konr. 1932 - Krombholzia rufescens (Secr. ex Konr.) Singer 1938 
Leccinum roseotinctum Watling 1969 
Boletus percandidus Blum 1970 - Leccinum percandidum (Blum) Lannoy et Estadés 1995 
Leccinum callitrichum Redeuilh 1995 
Leccinum cerinum Korhonen 1995 

Jellemzés és fotó: A L B E R T ( 2 0 0 4 ) : 97-98. VL: 4 ; javaslat: 3. 
Megjegyzés: A Leccinum szekció egyetlen nyírek alatt termő faja. A termőtest 

változatos színei miatt régebben több fajnéven publikálták (Leccinum callitrichum, 
L. cerinum, L. percandidum, L. roseotinctum). A típusanyagok genetikai vizsgálata 
azonban nem igazolta ezek faji rangját, ezért e neveket csak a L. versipelle színvál-
tozatainak lehet tekinteni (DEN B A K K E R és NOORDELOOS 2 0 0 5 ) . 

Irodalmi adatok: ALBERT (1980, sub nom. Leccinum testaceoscabrum): 3 adat (Budai-hg.: Buda-
keszi (2 adat); Belső-Somogy: Somogyújfalu). BABOS (1989, sub nom. L. testaceoscabrum): 5 adat 
(Soproni-hg.: Sopron; Őrség: Szalafö; Bakony: Uzsapuszta; Budai-hg.: Budakeszi; Tornai-karszt: 
Aggtelek). RIMÓCZI (1994): 2 adat (Bakony: Uzsapuszta; Őrség: Farkasfa (Fekete-tó)). VASAS és 
LOCSMÁND! (1995, sub nom. L. testaceoscabrum): 1 adat (Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), ua., mint 
RIMÓCZI 1994-es adata). PÁL-FÁM (2001): 1 adat (Mecsek). LUKÁCS és mtsai (2001): 1 adat (Őrség: 
Farkasfa (Fekete-tó)). ALBERT (2004): 1 adat (Mátra: Galyatető). BOHUS és mtsai (1951) a Boletus 
rufus-hoz (= Leccinum albostipitatum) kapcsoltan említik (sub nom. Boletus versipellis). 

Herbáriumi adatok: Bakony: Uzsapuszta, üeschampsio flexuosae-Quercetum, sub Betula pen-
dula, leg. et det.: Albert L. 1989.09.10., herb.: AL 89/87, fotó: AL 1663. Mátra: Parádsasvár (Köszö-
rű-patak völgye), Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae, sub Betula pendula, leg. et det.: Albert L., 
Dima B. 2004.06.17., herb.: DB 940, fotó: AL 3023, DB 1206. Soproni-hg.: Görbehalom, sub Betula 
pendula, leg. et det.: Albert L., Dima B., Gazdag T., Palatin N. 2006.05.28., herb.: DB 2295, fotó: DB 
2663; leg.: Gazdag T., Palatin N. 2006.05.28., det.: Albert L. sub nom. L. percandidum, herb.: DB 
2296, fotó: AL-mf; Sopron (Fáber-rét), sub Betula pendula, leg. et det.: Dima B. 2006.06.18., herb.: 
DB jegyzőkönyvi adat, fotó: DB 2688. 

Leucopaxillus compactus (Fr. 1861) Neuhoff 1958 (Agaricales, Tricholomataceae) -
háromszínű cölöppereszke, háromszínű álpereszke 

Agaricus compactus Fr. 1861 
Tricholoma tricolor Peck 1888 - Melanoleuca tricolor (Peck) Murill 1914 - Leucopaxillus 

tricolor (Peck) Kühner 1926 - Clitocybe tricolor (Peck) Pilát 1951 
Tricholoma pseudoacerbum Constantin et Dufour 1925 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1). 2007 



2 0 ALBERT L. és DIMA B. 

Kalap: 10-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, a pereme sokáig erősen 
begöngyölt, dudorosan bordázott, felülete száraz, matt, finoman nemezes, színe 
sárgásokker, okkerbarnás, néha hússzínű árnyalattal. Lemezek: tönkhöz nőttek 
vagy kissé lefutók, sűrűn állók, keskenyek, hullámos élűek, krémsárgásak, néha 
rozsdásan foltosodók. Tönk: 4-8 * 2-5 cm zömök, hasas vagy bunkós, nemezes 
felületű, fehéres színű, fogásra barnásan foltosodó. Hús: vastag, igen kemény álla-
gú, fehéres színű, íze enyhe, szaga vágáskor fűszeres, kissé lisztszerü, idősen kelle-
metlen. Spórák: 6,2-7,5 x 4-5,6 pm, elliptikusak, finoman tüskés felületűek, hiali-
nok, amiloidok, spórapora fehéres. 

Termőhely és idő: hazánkban augusztus és szeptember hónapokban terem, főleg 
tölgyesekben, de gyertyán és bükk alól is előkerült. VL: 3. 

Megjegyzés: Hazai tapasztalatok alapján ez a korhadéklakó faj meglehetősen 
tág talajigénnyel rendelkezik. Néhány adattal rendelkezünk alföldi meszes homok-
ról (BABOS 1973), de a lelőhelyek nagy része inkább mészkerülő lomberdőkből 
ismert. KRJEGLSTEINER (2001) szintén jelzi meszes és savanyú talajról egyaránt. A 
faj szerepel az ECCF által összeállított európai veszélyeztetett fajok listáján. A faj 
nevezéktanában némi ellentmondás tapasztalható. KRJEGLSTEINER (2001) a Leuco-
paxillus compactus nevet ismeri el, és a később leírt L. tricolor-t csak szinonimként 
jelzi. Amennyiben a L. compactus basionimjének, az Agaricus compactus-nak le-
írása érvényes, úgy elsőbbséget élvez a L. tricolor-ra\ szemben. Az Index Fungo-
rum-on ( C A B I 2007) a L. tricolor nevet érvényesnek tüntetik fel, de a L. compac-
tus név nem tartozik a szinonimjai közé, hanem önálló névként (?fajként) szerepel, 
és mivel érvénytelenségét külön nem jelzik, így automatikusan a korábban leírt név 
lehet az érvényes. A fentiek alapján KRIEGLSTEINER (2001) munkáját alapul véve 
mi is a L. compactus nevet használjuk. 

Irodalmi adatok: BABOS (1973, 1989, 1999): 5 adat (Pesti-síkság: Csévharaszt). BABOS (1989): 3 
adat (Bakony: Bakonygyepes; Budai-hg.: Telki, Normafa). BABOS (1989, 1999): 2 adat (Kiskunság: 
Bugac). RlMÓCZI (1994, sub nom. Leucopaxillus compactus)-. 1 adat (Hajdúság: Debrecen (Nagyer-
dő)). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): 1 adat (Őrség: Szalafö). BOHUS és mtsai (1951) a Tricholoma 
acerbum-hoz kapcsoltan említik (sub nom. Tricholoma pseudoacerbum). 

Herbáriumi adatok: Bakony: Uzsapuszta, Deschampsio flexuosae-Quercetum, leg. et det.: 
Albert L. 1989.09.10., herb.: AL 89/92, fotó: AL 1666. Mátra: Szuha, Luzulo-Carpinetum, leg. et 
det.: Albert L. 2002.08.22., herb.: AL 02/21; Mátraháza (Csór-réti víztározó), Luzulo nemorosae-
Fagetum sylvaticae, leg.: Németh M. 2006.08.20., det.: Dima B., herb.: DB 2360. Belső-Somogy: 
Böhönye, Asphodelo-Quercetum roboris, leg. et det.: Albert L. 2005.09.01., herb.: AL 05/23. 

Phaeolepiota aurea (Mattirolo 1777) Maire 1928 (Agaricales, Tricholomataceae)-
szemcsés tökegomba, szemcsés aranygomba 

Agaricus aureus Mattirolo 1777 - Pholiota aurea (Matt.) Pers. 1801 - Togaria aurea (Matt.) W. 
G. Smith 1908 - Cystoderma aureum (Matt.) Kühner et Romagnesi 1953 

Agaricus vahlii Schumacher 1803 
Agaricus spectabilis Fr. 1828 - Pholiota spectabilis (Fr.) Kummer 1871 - Gymnopilus spectabilis 

(Fr.) Singer 1951 
Lepiotapyrenaea Quél. 1887 
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Kalap: 5-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, száraz, csillámlóan szem-
csés, enyhén dudorosan ráncos felületű, okkersárgás, narancsbarnás színű. 

Lemezek: szélesen tönkhöz nőttek, keskenyek, sűrűn állók, krémsárgás-rozsda-
sárgás színűek. Tönk: 9-12 x 1,5-2,5 cm, hengeres, töve felé kiszélesedő, szem-
csés felületű, a kalaphoz hasonló színű, az általános burok elszakadását követően 
felálló, hártyás gallérral díszített. Hús: merev, de törékeny állományú, fehéres-fakó-
sárgás színű, a vágásfelületen sárguló, íze enyhe, szaga kellemes. Spórák: 9,5-11 x 
4,5-5 pm, elliptikusak-orsó alakúak, sima vagy enyhén érdes felületűek, spórapora 
rozsdabarna. 

Termőhely és idő: üde, nitrofíl termőhelyeken, hegyvidéki utak és patakok 
mentén, ősszel termő, ritka, korhadéklakó faj. VL: 2. 

Megjegyzés: A már számos nemzetségbe besorolt faj jellegzetes tulajdonságai 
alapján könnyen felismerhető. Jelenlegi nemzetségében egyedülálló fajként ismer-
jük. Családszinten bizonytalan a taxonómiai helyzete. Kalapbőrszerkezete a Cysto-
derma nemzetségéhez hasonló, így jelenleg a Tricholomataceae család tagja (CABI 
2007), azonban spóraporszíne miatt régebben a Pholiota nemzetségbe, vagy egyéb 
más sötét spórás nemzetségbe, családba sorolták. 

Irodalmi adatok: HOLLÓS (1896, 1913), BABOS (1999): 2 adat (Kiskunság: Lakitelek (Tőserdő, 
Szikra)). TÓTH (1999): 1 adat (Heves-Borsodi-dombság: Gyepes-völgy). Bonus és mtsai (1951) a 
Pholiota spectabilis-hoz (= Gymnopilus junonius) kapcsoltan említik (sub nom. Pholiota aurea). 

Herbáriumi adatok: Bükk: Répáshuta, Aegopodio-Petasitetum, leg. et det.: Albert L. 1988.09.10., 
herb.: AL 88/110, fotó: AL 1555. Mátra: Galyatető (Aranybánya-folyás), Fagetum, leg.: Göröcs M. 
2001.09.27., det.: Albert L„ herb.: AL 01/43. 

Phellodon tomentosus (L. 1753) Banker 1906 (Thelephorales, Bankeraceae) -
tölcséres gereben 

Hydnum tomentosum L. 1753 
Hydnum cyathiforme Schaeffer 1774 - Phellodon cyathiformis (Schaeffer) P. Karsten 1881 -

Calodon cyathiformis (Schaeffer) Quél. 1886 
Hydnum leptopus Pers. 1825 
Hydnum variecolor Secretan ex Fries 1838 

Termőtest: kalaprészre és tönkre különül, a termőtestek legtöbbször összenőve 
fordulnak elő. Kalaprész: 2-6 cm átmérőjű, kiterültből hamar bemélyedő, később 
tölcséresedő, felülete fiatalon bársonyos, szálas, ± ráncos, kezdetben fehér, majd 
szürkésbarna, sárgásbarna, később sötétbarnás színű, körkörösen sötétebben zónás, 
széle fehér marad. Termőréteg: tüskés szerkezetű, a csapok sűrűn állók, 2 mm 
hosszúak, fehéresek, idősen szürkés színűek. Tönk: 1-4 x 0,2-0,8 cm, hengeres 
vagy elhajlott, sima vagy gyengén szálas-pelyhes felületű, sárgásbarna, sötétbarna 
színű. Hús: szívós, fás állagú, vékony, nem zónázott, barnás színű, enyhe ízű, Maggi-
fííszerre emlékeztető szagú. Spórák: 3-4 x 2,8-3,5 um, gömbölydedek, finoman 
tüskés felületűek, hialinok, spórapora fehéres. Kémiai reakció: KOH-ra negatív. 

Termőhely és idő: Európában főleg hegyvidéki fenyvesekben vagy elegyes 
erdőkben, lue (Picea abies) alatt terem, augusztustól októberig. Magyarországon 
feltehetően nagyon ritka, 2005-ös előfordulása valószínűleg az igen csapadékos 
időjárásnak köszönhető. VL: 2; javaslat: 1. 
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Megjegyzés: Hazai publikációkban egyetlen - 53 évvel ezelőtti - utalást találtunk 
(BÁNHEGYI és mtsai 1953), így e dolgozatban közöljük a faj első pontos paraméte-
rekkel ellátott magyarországi adatát. A Bankeraceae családba tartozó Bankéra, Hyd-
nellum, Phellodon, Sarcodon nemzetségek fajai, néhányat kivéve egész Európában 
kimutathatóan visszaszorulóban vannak, ezért számos országban szigorúan védettek. 
Hazánkban ez a gombacsoport a számukra szükséges ökológiai tényezők hiánya mi-
att sem lehet gyakori, így fokozott figyelmet, valamint több kutatást érdemelnének. 

Irodalmi adatok: BÁNHEGYI és mtsai (1953) szerint ritka (sub nom. Calodon cyathiforme). 
Herbáriumi adatok: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), Galio rotundifoliae-Fagetum, sub Picea abies, 

Fagus sylvatica, leg.: Dima B., Németh M. 2005.10.01., det.: Dima B., herb.: DB 2071, fotó: DB 
2457. Vend-vidék: Kétvölgy, Genisto nervatae-Pinetum, leg. et det.: Albert L., Dima B. 2006.09.30., 
herb.: DB 2544, fotó: DB 2827; sub Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, leg. et det.: Dima B. 
2006.09.30., herb.: DB 2550, fotó: DB 2832. 

Russula aquosa Leclair 1932 (Russulales, Russulaceae) - almaillatú galambgomba 
Russula fragilis var. carminea J. Schaeffer 1933 - R. carminea (J. Schaeffer) Romagnesi 1962, nom. 

inval. - R. carminea (J. Schaeffer) Kühner et Romagnesi 1967 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 109-110. VL: 0; javaslat: 1. 
Megjegyzés: A fajról eddig mindössze egy hazai adat volt ismert (BABOS 

1 9 8 9 ) . Mivel egyetlen lelőhelye, a csömöri Sphagnum-os láp eltűnt, ezért ez a 
gomba a kihalt kategóriába került a vörös lista tervezetben (RlMÓCZI és mtsai 
1 9 9 9 ) . A növénytári anyag ellenőrzésekor az alábbi tényeket állapítottuk meg: a 
gombát tőzegmohás nádasban találták, de a példányokról készült leírásban a fapart-
ner nincs feltüntetve. Valószínűsíthető, hogy Salix sp. alatt gyűjtötték, azonban 
európai irodalmak (GALLI 1996 , KRIEGLSTEINER 2 0 0 0 6 , MOSER 1 9 8 3 , SARNARI 
1998) kivétel nélkül fenyvesekből, Picea és Pinus alól jelzik előfordulását. A csö-
möri példányok termőhelyi paraméterei, beleértve a lehetséges mikorrhizapartnert 
is, sokkal inkább a Russula laccata Huijsman (fűzlápi galambgomba) fajra illenek 
rá. Ezt igazolta mikroszkópos vizsgálatunk is. A növénytári példányok spórái ová-
lis-ellipszis alakúak, és 7-9,5 X 6-7,5 pm méretűek voltak, szemben az általunk 
gyűjtött anyagokkal, melyeknek spórái oválisabbak és kisebbek voltak ( 6 - 8 , 5 X 
5,2-7 pm). Mind a Russula laccata, mind pedig a R. aquosa esetében a spóra-
méretek megegyeznek az irodalom által jelzett mérésekkel. Ennek eredményekép-
pen a Russula aquosa első előfordulásait jelezzük hazánk területéről. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989): 1 adat (Pesti-síkság: Csömör). 
Herbáriumi adatok: Vend-vidék: Kétvölgy, Piceetum cult., leg. et det.: Albert L. 2001.11.03., 

herb.: AL 01/117, fotó: AL 2771; Felsöszölnök, Genisto nervatae-Pinetum, leg. et det.: Albert L., 
Dima B. 2005.10.02., herb.: AL 05/39, DB 2094, fotó: AL 3117, DB 2480. 

SuiUus lakéi (Murrill 1912) A. H. Smith et Thiers 1964 (Boletales, Boletaceae) -
„duglász-fenyőtinóru" 

Boletus lakéi Murrill 1912 - Boletinus lakéi (Murrill) Singer 1945 
Boletinus landkammeri (Pilát et Svrőek 1949) Bon 1986 
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Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 11 l - l 12. VL: -
Megjegyzés: 17 évvel ezelőtti első adata után 2005-ben két napon belül az or-

szág két különböző pontjáról került elő a faj a duglászfenyő (Pseudotsuga menzie-
sii) mikorrhizapartnereként. Habitusában nagyon hasonlít a Boletinus nemzetség 
fajaihoz, de a nem üreges tönkje, és nem csatos hi faszerkezete miatt a Suillus nem-
zetségbe sorolják, annak ellenére is, hogy kalapfelülete csaknem száraz és pikkelyes. 

Irodalmi adatok: VASAS és ALBERT (1990): 1 adat (Dunabogdány, kertben, Pseudotsuga menzie-
sii alól). 

Herbáriumi adatok: Vértes: Körtvélyespuszta, Piceetum cult., sub Pseudotsuga menziesii, leg. 
et det.: Albert L„ Tóth M. 2005.10.07., herb.: AL 05/47, DB 2113, fotó: AL 3083, DB 2495. Őrség: 
Őriszentpéter, sub Pseudotsuga menziesii (kertben), leg.: Dima B., Siller I. 2005.10.08., det.: Dima 
B„ herb.: DB 2115, fotó: DB 2496. 

Tricholoma bresadolanum Clémen^on 1977 (Agaricales, Tricholomataceae) -
„pikkelyestönkü pereszke" 

Tricholoma murinaceum (Bull. 1791) Gillet 1874 sensu Bresadola 

Jellemzés és fotó: ALBERT (2007): 113-114. VL: 2. 
Megjegyzés: A Virgata fajcsoportból egy könnyen felismerhető és jól elkülönít-

hető faj. Felpikkelyesedő tönkje, valamint jellemzően tölgyek alatti előfordulása 
különíti el a fenyőerdőkben termő Tricholoma virgatum-tói és a bükkösök karak-
terfajának tekinthető T. sciodes-tői. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989), VASAS és ALBERT (1989), RIMÓCZI (1994, sub nom. 
Tricholoma sciodes var. bresadolanum), VASAS és LOCSMÁNDI (1995): 1 adat (Őrség: Szalafö). 
BABOS (1989) , VASAS és ALBERT (1989): 1 ada t (Tornai-karszt : Kecskekút-völgy) . VASAS és ALBERT 
(1989), RIMÓCZI (1994, sub nom. Tricholoma sciodes var. bresadolanum)-. 1 adat (Budai-hg.: 
Budakeszi). VASAS és ALBERT (1989): 2 adat (Mátra: Parádsasvár; Visegrádi-hg.: Tahi). VASS (1992): 
1 adat (Őrség: Bajánsenye). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): 1 adat (Őrség: Farkasfa). 

Herbáriumi adatok: Bakony: Badacsony, Quercetum, leg.: Kalauz J. 1987.10.15., det.: Albert L., 
herb.: AL 87/185. Börzsöny: Kóspallag, Carici pilosae-Carpinetum, leg.: Németh M. 2005.08.26., 
det.: Albert L., herb.: DB 1779, fotó: DB 2177. Mátra: Parádóhuta, Luzulo nemorosae-Fagetum 
sylvaticae, sub Quercuspetraea, leg. et det.: Albert L. 2005.09.06., herb.: AL 05/26, fotó: AL 3099. 

Xerula caussei Maire 1937 (Agaricales, Tricholomataceae) - feketésbarna 
gyökeresfülöke 

Marasmius caussei (Maire) Pilát 1951 - Oudemansiella caussei (Maire) M. M. Moser 1977 
Oudemansiella nigra Dörf. 1973 -Xerula nigra (Dörf.) Dörf. 1977 
Oudemansiella renati Clémenfon 1977 - Xerula renati (CIémen9on) Contu 1998) 

Kalap: 2-5 cm átmérőjű, felülete száraz, ± ráncos, fehéren hamvas, színe szür-
kés, feketés gyakran olív vagy barnás árnyalattal. Lemezek: tönknél felkanyarodók 
és foggal lefutók, ritkán állók, szélesek, fehér színűek. Tönk: 4-10 * 0,5-1 cm, meg-
nyúltan orsó alakú, töve gyökérszerűen elvékonyodó, hamvas felületű, a kalaphoz 
hasonló színű, de világosabb árnyalatú, a töve fehéres. Hús: vékony, szálasan ros-
tos, fehéres színű, íze enyhe, szaga nem jellegzetes. Spórák: 8,5-11,5 x 7-8,5 ^m, 
gömbölydedek, sima felületűk, hialinok, keilocisztidák bunkó alakúak. 
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Termőhely és idő: mészkedvelő bükkösökben, elhalt bükkfák gyökérkorhadék-
hoz kötötten, talajon megjelenő ritka őszi faj. VL: 2. 

Megjegyzés: kalapszínének változatossága miatt több fajt is leírtak ebből az 
alakkörből. A feketés kalapú példányok Xerula nigra-ként, míg a szürkésbarna szí-
nűek X. renati-ként ismertek néhány európai irodalomból (MOSER 1983). Későbbi 
megfigyelések azonban ismét igazolták, hogy a csak színbeli eltérések nem jelente-
nek faji elkülönítést, így a X. nigra és a X. renati a korábban leírt X. caussei 
szinonimjai lettek. 

Irodalmi adatok: TAKÁCS és SILLER (1980, sub nom. Oudemansiella nigra): 1 adat (Bükk: 
Őserdő). BABOS (1989, sub nom. Oudemansiella causseí): 2 adat (Budai-hg.: Normafa; Bükk: 
Csanyik-völgy; (sub nom. Oudemansiella nigra): 1 adat (Budai-hg.: Csúcs-hegy). PÁL-FÁM és 
LUKÁCS (2002): 1 adat (Mecsek: Óbánya). 

Herbáriumi adatok: Budai-hg.: Fekete-fej, M.: Fagus sylvatica, leg. Varga Gy. 1987.09.05., 
det.: Albert L., herb.: AL 87/148; Normafa, Melittio-Fagetum, M.: Fagus sylvatica, leg. et det.: Albert 
L. 1987.10.16., herb.: AL 87/189, fotó: AL 1496; Széchenyi-hegy, Melittio-Fagetum, M.: Fagus 
sylvatica, leg. et det.: Albert L. 1998.10.21., herb.: AL 98/79. Gerecse: Tarján, Carici pilosae-
Carpinetum, M.: Fagus sylvatica, leg. et det.: Albert L. 1998.09.09., herb.: AL 98/20. 

TERMÉSZETVÉDELMI ÉRTÉKELÉS 

A dolgozatban szereplő fajok természetvédelmi jellemzése RlMÓCZI (1997) 
kategóriabesorolása és hazánk aktuális, nagygombákra vonatkozó vörös lista 
tervezete alapján (R lMÓCZI és mtsai 1999) a következőképpen oszlanak meg: 

Az eltűnt vagy kihalt, 0-ás kategóriájú (IUCN: extinct, EX és extinct in the 
wild, EW) fajok száma 1: Russula aquosa. 

Az eltűnéssel vagy kihalással fenyegetett, l-es kategóriájú (IUCN: critically 
endangered, CR) fajok száma 5: Amanita eliae, A. regalis, Galerina paludosa, 
Lactarius repraesentaneus, L. resimus. 

Az erősen veszélyeztetett 2-es kategóriájú (IUCN: endangered, EN) fajok 
száma 10: Boletopsis leucomelaena, Boletus rhodopurpureus, Chalciporus rubi-
nus, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe ceracea, Hygrophorus hedrychii (sub nom. 
H. melizeus), Phaeolepiota aurea, Phellodon tomentosus, Tricholoma bresadola-
num, Xerula caussei. 

A veszélyeztetett, 3-as kategóriájú (IUCN: vulnerable, VU) fajok száma 5: 
Boletus pseudoregius, Cystoderma superbum, Entoloma nitidum, Lactarius violas-
cens, Leucopaxillus compactus. 

A kímélendő, potenciálisan veszélyeztetetté válható, 4-es kategóriájú (IUCN: 
lower risk, LR) fajok száma 2: Boletus legaliae, Leccinum versipelle. 

Két faj nem szerepelt az 1999-es munkában. A Faerberia carbonaria veszé-
lyeztetettségi kategóriájára itt teszünk javaslatot (2), míg a Suillus lakei-i ritkasága 
ellenére sem javasolhatjuk védelemre, mivel a faj a hazai mikobiótában idegennek 
(alien) minősül. Mikorrhizapartnere, a duglászfenyő, az amerikai kontinensen ős-
honos fafaj, mely hazánkban csak ültetett formában található meg. 

A Russula aquosa jelen dolgozatban szereplő két adatával már nem felel meg a 
0-ás besorolásnak, így l-es kategóriába javasoljuk átsorolni. Szintén l-es kategóri-
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ába javasoljuk a Boletopsis leucomelaena-t, a Cystoderma superbum-ot, a Lactari-
us violascens-1, valamint a csak nemzetségszinten kategorizált Entoloma nitidum-ot 
és Phellodon tomentosus-t. 

A Boletus rhodopurpureus az adatok tükrében a 3-as kategóriába tartozhat, 
csakúgy, mint a két 4-es kategóriájú faj (Boletus legalie, Leccinum versipelle) 
melyek szintén csak nemzetségszinten kaptak védelmet. Jelenlegi ismereteink sze-
rint azonban faji besorolásuk is indokolt. 

A közeljövő szakmai feladata lehetne az előző tervezet ( R I M Ó C Z I és mtsai 1999) 
óta eltelt időszakban összegyűlt ismeretek, valamint a számos, azóta megjelent 
mikológiái munka felhasználásával, egy új, átdolgozott, nevezéktanilag aktuálisabb 
vörös lista elkészítése. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönettel tartozunk a terepi gyűjtéseken részt vevő barátainknak és azon 
gombász társainknak, akiktől termőhelyi felvilágosítást, illetve értékes anyagokat kaptunk. Köszönjük 
továbbá dr. Siller Irénnek, dr. Vasas Gizellának, Lukács Zoltánnak, és dr. Pál-Fám Ferencnek, hogy 
rendelkezésünkre bocsátották a témával kapcsolatos szakirodalmi munkákat. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

A LACTARIUS SALMONICOLOR HEIM ET LECLAIR ELŐFORDULÁSA 
MAGYARORSZÁGON 

DIMA Bálint1 és MA KAY Attila2 

'1029 Budapest, Kinizsi Pál u. 5/b; cortinarius@citromail.hu 
1125 Budapest, Galgóczy u. 63. 

A Lactarius salmonicolor Heim et Leclair előfordulása Magyarországon. - A jegenye-
fenyő (Abies alba) mikorrhizás Lactarius salmonicolor Heim et Leclair első hazai előfordu-
lásairól számolunk be. A gombafaj a Budakeszi Arborétum (Budai-hg.) területéről, vala-
mint Sopron környékéről (Soproni-hg.), telepített jegenyefenyők alól került elő több alka-
lommal. A dolgozatban az arborétum rövid bemutatása mellett a fajt részletes makro- és 
mikroszkópos tulajdonságainak ismertetésével jellemzzük. 

Occurrence of Lactarius salmonicolor Heim et Leclair in Hungary. - Lactarius salmoni-
color Heim et Leclair associated with fir (Abies alba) was found in Hungary first time in 
Budakeszi Arboretum (Buda Mts) and around Sopron (Sopron Mts) under planted firs. Its 
macro- and microscopical characterisations are described here with a short description of 
the arboretum. 

Kulcsszavak: Budai-hg., első adatok,jegenyefenyő, Lactarius salmonicolor, mikorrhiza, Soproni-hg. 
Key words: Abies, Buda Mts, first records, Lactarius salmonicolor, mycorrhiza, Sopron Mts 

BEVEZETÉS 

A Budai-hegységben található Budakeszi Arborétum területén, 2004 őszén, a 
jegenyefenyök alatt előforduló Lactarius salmonicolor számos termötestét találtuk 
meg. A tejelőgombafaj - irodalmi adatok alapján - csaknem kizárólag a közönsé-
ges jegenyefenyővel (Abies alba) él szimbiózisban, és mivel hazánkban az Abies 
fajok elsősorban dísznövényként és nem a dendroflóra részeként találhatók meg, 
így megjelenésük főleg arborétumok, parkok, illetve kertek területére korlátozódik. 
Gombapartnereinek megjelenése, pedig külön ritkaságnak számít. 

A hazai szakirodalom részletes tanulmányozása során a faj előfordulására vo-
natkozó publikációt, adatot vagy utalást nem találtunk. Nem dokumentált korábbi 
megjelenéseiről is csupán szóbeli információk, valamint Makay Attila öt jegyző-
könyvi adata ismeretes a Budakeszi Arborétum területéről. Első alkalommal Gortva 
Gáborné és Makay Attila gyűjtötte (1995.09.29.) és határozta meg a gombafajt. 
További négy jegyzőkönyvi adata ismert: 1996.09.27., 1999.11.14., 2001.09.29., 
2004.11.11. A gyűjtésekről azonban sem herbáriumi dokumentáció, sem pedig fotó 
nem készült. A termőtestek bekerültek a TIT Stúdió Egyesület Gombász Szakcso-
portjának határozásaira, ahol azonban nem keltettek nagy feltűnést. 

A Soproni-hegységből, Sopron környékéről, 2006 őszén sikerült dokumentál-
nunk a fajt. A termőhelyet a soproni gombaszakellenőr-tanfolyam egyik hallgatója, 
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Palatin Norbert mutatta meg, aki évek óta rendszeresen megfigyelte ennek a szép 
narancsos színű, olykor nagy termetű rizikefajnak a termőtesteit, néhány szál idős 
jegenyefenyő alatt. 

ELŐZMÉNYEK 

A TIT Stúdió Egyesület Gombász Szakcsoportjának több tagja régóta tervezte a 
Budakeszi Arborétum mikológiái irányú vizsgálatát. Szentmiklósi Zsófia volt szak-
csoport elnök közbenjárásának köszönhetően 2003 őszén a területre kutatási enge-
délyt sikerült szerezni. 

A négy éve elindult - tervek szerint több évig eltartó - munka fő célja az arbo-
rétum területén élő nagy gombafaj ok (Ascomycetes, Basidiomycetes) feltérképezé-
se, hozzájárulva ezzel hazánk gombavilágának szélesebb körű megismeréséhez. 

Az elkövetkezendő években a munka aktuális eredményeiről további dolgo-
zatokat kívánunk megjelentetni. 

AZ ARBORÉTUM RÖVID BEMUTATÁSA 

A Budakeszi és Telki közötti országút mellett elhelyezkedő Budakeszi Arboré-
tumot 1958-ban az Erdészeti Tudományos Intézet hozta létre, a hazánkban nem ho-
nos, úgynevezett egzóta fafajok kísérleti célú telepítésére. A Budai Tájvédelmi 
Körzethez tartozó lezárt terület 31,5 hektáron helyezkedik el. Talaja meszes 
jellegű, de foltokban kisavanyodó, helyenként nitrogénben gazdag. 

Az arborétum területén élő fafajok jelentős hányadát nyitvatermők alkotják. Ki-
sebb-nagyobb állományokban jelen vannak Abies, Cédrus, Chamaecyparis, Junipe-
rus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Taxus, Thuja és Tsuga fajok telepítései. A 
lombhullató fafajok közül említést érdemelnek az Acer, Betula, Fagus, Populus, 
Quercus és Tilia nemzetségek. A lágy szárú növények közül gyakorinak tekinthe-
tők a következő fajok: Agrimonia eupatoria, Filipendula ulmaria, Geum urbanum, 
Neottia nidus-avis, Plantago major, P. media, Polytrichum sp., Prunella sp., Vero-
nica sp., valamint Viola cf. odorata. 

JELLEMZÉS 

A faj meghatározásához és jellemzéséhez a következő külföldi munkákat hasz-
náltuk: BASSO (1999), COURTECUISSE és DUHEM (1994), GALLI (2006), HEIL-
MANN-CLAUSEN és mtsai (1998), KRIEGLSTEINER (2000). 

Lactarius salmonicolor Heim et Leclair 1953, Revue de Mycologie 18: 221 
Lactarius salmoneus Heim et Leclair 1950 non Peck 1898 
Lactarius subsalmoneus Pouzar 1954 
Lactarius laeticolor (S. Imai) Imazeki 1959 

Kalap: 4-15 cm átmérőjű, fiatalon laposan domború, közepén hamar benyo-
mottá váló, idősen tölcséresedő, széle sokáig aláhajló. Felszíne sima, nedvesen 
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nyálkás, száraz időben fénylő felületű, körkörösen zónázott (főleg a szélén), színe 
halvány narancs, lazac, rózsásnarancs, széle felé halványuló, nem zöldülő. Leme-
zek: sűrűn állók, keskenyek, tönkhöz nőttek vagy kissé lefutók, tönknél többé-
kevésbé villásan elágazók, a köztes lemezkék száma magas. Színük lazac, rózsás-
narancs (csaknem a kalappal megegyező), nem zöldülők. Tönk: 2-7 x 1-2,5 cm, 
hengeres, kemény állagú, törékeny, morzsalékony szerkezetű, felülete kifejezetten 
gödrös és többé-kevésbé ráncos, a kalappal megegyező színű, néha narancsosabb, 
nem zöldülő. Hús: a kalapban tömör, kemény, a tönkben hamar megpuhuló, ürege-
sedé, fehéres, halvány krémnarancsos színű. A tönk kérge alatt sötétebb, elvágva 
lassan (1-2 óra) borvörössé színeződő (legalább a lemezek felett), nem zöldülő, 
enyhén gyümölcsillatú, kissé kesernyés ízű. Tejnedv: gyér, élénk narancsvörös, 
répaszínü, nem változó, kissé kesernyés ízű. Spórák: ellipszis-ovális alakúak, tara-
josan díszítettek, részlegesen hálózatosak, néhol izolált szemölcsökkel: 9,3-13 x 
6,5-7,5 um (HEIM 1953: típusanyag), 9,5-11,8 x 7,0-9,5 pm (HEILMANN-CLAU-
SEN és mtsai 1998), 8,5-10,5 x 6,5-7,5 pm (BASSO 1999), 8,5-10(12) x 6,5-7,5 
pm (GERHARDT 2001), 9-12 x 6,5-7,5 pm (LAUX 2001), 8,5-10,5 x 6,5-8,2 pm 
(Budakeszi, 2004). 8-10 x 6-8 pm (GALLI 2006). 

Termőhely és idő: közönséges jegenyefenyő (Abies alba) alatt fordul elő hegy-
vidékeken, követve mikorrhizapartnerének elterjedési zónáját. Termőtesteit néha 
lue {Picea abies) és bükk {Fagus sylvatica) közeléből is gyűjtötték (BASSO 1999, 
GALLI 2006). Európában főleg az Alpokból és a Kárpátokból ismertek főbb termő-
helyei, ahol júliustól decemberig terem. 

Megjegyzés: magyarországi első dokumentált adatai telepített jegenyefenyők 
alól származnak. Arborétumok területéről, illetve a nyugati határvidékről nem 
kizárt a faj további előfordulása sem. Jóllehet, mint „rizikegomba" tulajdonképpen 
ehető, de különlegessége és kissé kesernyés íze miatt étkezési célra nem javasolt. 
Ezt alátámasztja a hazai Vörös Lista tervezetben szereplő l-es veszélyeztetettségi 
kategóriája is, mely a gombát az „eltűnéssel vagy kihalással fenyegetett fajok" 
közé sorolja (RIMÓCZI és mtsai 1999) . A 2004-es gyűjtések alkalmával számos 
Peckiella deformans-sal fertőzött termőtestet is találtunk. A gomba magyar neve: 
j egenyefeny ő-rizike. 

Rendszertani besorolás: A Lactarius salmonicolor a Basidiomycetes osztály, 
Russulales rendjének, Russulaceae családjába, azon belül a Lactarius nemzetségbe 
tartozik. Nemzetségén belül a taxonómiai munkák egységesen a Dapetes szekcióba 
(= rizikék) helyezik. 

Herbáriumi adatok: Budai-hg.: Budakeszi Arborétum, sub Abies alba, leg.: Dima B., Makay 
A., Marsaiké Zs., Németh M., Szentmiklósi Zs. 2004.11.18., det.: Dima B., Makay A., herb.: DB 
1577; fotó: DB 1931. Soproni-hg.: Sopron, sub Abies alba, leg. et det.: Dima B., Albert L., 2006. 09. 
11. herb.: DB 2437; fotó: DB 2794. 

A budakeszi (budai-hegységi) gyűjtésből a MTM Növénytár Makroszkopikus 
Gombagyűjteménye számára is eljuttattunk termőtesteket. A példányok színes 
fényképe ALBERT (2005) munkájában látható. 

Mikol. Közlem.. Clusiana 46(1), 2007 



3 2 DIMA B. és MAKAY A. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönetet mondunk a Budakeszi Arborétum igazgatójának Apatóczky 
István Úrnak, hogy az arborétum területén végzett mikológiái munkákhoz hozzájárult, valamint 
Szentmiklósi Zsófiának, akinek közbenjárása segítségével a belépési engedélyt a területre megkaptuk. 
Ezen kívül köszönettel tartozunk Palatin Norbertnek, aki a soproni lelőhelyet tudomásunkra hozta. 
Albert Lászlónak köszönjük a gomba fotójának Színes oldalakban történt leközlését. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZA TOK RESEARCH ARTICLES 

Dolgozatunkat Bohus Gábor emlékének ajánljuk 

A HAZAI FÖLD ALATTI GOMBAFAJOK MAGYAR ELNEVEZÉSE 

HALÁSZ Krisztián1, BENE Ferenc2, BABOS Margit3 és BRATEK Zoltán4 

BCE, Növényélettan és Növényi Biokémia Tanszék, 1118 Budapest, Ménesi út 44. 
2I374 Budapest, Pf.: 582. 
11147 Budapest, Szentes u. 52/a. 
A ELTE, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiái Tanszék, 1117 Budapest, Pázmány Péter 
sétány 1/c; bratek@ludens.elte.hu 

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

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

Kulcsszavak: föld alatti gombák, magyar nevek 
Key words: Hungarian names, hypogeous fungi 

BEVEZETÉS 

HOLLÓS ( 1 9 1 1 ) csak három szarvasgombának említi a magyar nevét (nyári szar-
vasgomba, fehér szarvasgomba és vörös szarvasgomba), későbbi ( 1 9 1 3 , 1 9 3 3 ) köz-
leményeiben számos föld alatti gombafajt közöl magyar név nélkül. MOESZ ( 1 9 4 2 ) 
munkájában kevés a fold alatti gomba és ezeknél nem ír magyar nevet. A Magyar 
Gombászati Lapok 1 9 4 4 - 1 9 4 7 köteteiben nem találhatóak fold alatti gombákra vo-
natkozó cikkek. Arra nincs konkrét utalás, hogy BÁNHEGYI és mtsai könyvében 
( 1 9 5 3 ) ki adta a fajok magyar neveit, ugyanakkor tudjuk, hogy Bánhegyi József írta 
az Ascomycetes-t, Bohus Gábor pedig a Gasteromycetes-t, így feltételezhetően ők 
adták a fejezeteken belül a fajneveket. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) a bazídiumos gombák elne-
vezésében követi BÁNHEGYI és mtsai-t ( 1 9 5 3 ) , az aszkuszos gombák esetében pe-
dig elfogadja az általa adott neveken a fent említett szerzők által tett változtatáso-
kat. URAI ( 1 9 8 3 ) kevés föld alatti gombafajt ismertet, és azoknál SZEMERE ( 1 9 6 5 ) 
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magyar fajneveit használja. PÁZMÁNY ( 1 9 9 8 ) leginkább SZEMERE ( 1 9 6 5 ) fajneveit 
követi, helyenként BÁNHEGYI és mtsai-t ( 1 9 5 3 ) , illetve néhány új nevet is alkal-
maz. KIRÁLY és L U K Á C S ( 1 9 9 6 ) számos új nevet javasol, köztük több esetben latin 
nevek fonetikus átírását alkalmazza. A magyar gombanevek helyes képzésére a 
közelmúltban megjelent más dolgozatok is felhívták a figyelmet (VASAS és mtsai 
1 9 9 5 , JANCSÓ 2 0 0 3 , 2 0 0 4 ) . 

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

MÓDSZEREK 

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

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

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

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

A taxonok felsorolásában a Kárpát-Pannon régió föld alatti gombáit feldolgozó 
utolsó monografikus munkák (SZEMERE 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) rendszerét követjük. Tájékoz-
tatásul a taxonok német és angol neveit is közöljük. BRATEK és HALÁSZ ( 2 0 0 5 ) nyo-
mán ismertetjük a fajszintű revíziókat és átértékeléseket, a mai elfogadott tudomá-
nyos neveket, ezeket vastagított betűvel jelezzük. Magyar névre javaslatokat álta-
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Iában csak a régióban fellelt taxonokra teszünk, az újabban előkerült taxonok szere-
peltetésével (BRATEK. és HALÁSZ 2 0 0 1 , BRATEK és mtsai 1999) , a többi, SZEMERE 
( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) munkáiban szereplő fajt pedig dőlt betűvel, változatlan magyar névvel 
közöljük. PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) többnyire a Szemere László által használt ma-
gyar neveket veszi át, ezért csak az ettől eltérő névhasználatait idézzük. A régió fajai-
nál a tudományos nemzetség- és fajnevek után a nevek etimológiáját is ismertetjük. 

FÖLD ALATTI GOMBÁTAXONOK EDDIGI ÉS AJÁNLOTT MAGYAR 
NEVEINEK ÁTTEKINTÉSE 

ZYGOMYCOTA 

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

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

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

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

Endogone lactiflua Berk. - Etimológia: latin: lacteus = tey,fluo - folyó. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : tejelő földalatti gomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : tejelő föld-
alatti gomba; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : tejelő földalattigomba; PEGLER és mtsai 
( 1 9 9 3 ) : milky pea truffle. - Javaslat: tejelő borsógomba. 

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

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

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

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

névből. - Javaslat: kaledóniai gomolygomba. 

A S C O M Y C O T A 

Elaphomyces Nees - Etimológia: görög: elaphos = szarvas; mukes = gomba. CSEREY 
( 1 9 0 2 ) : őzgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : álszarvasgombák nemzetsége. - Javaslat: 
álszarvasgombák. 

Elaphomyces maculatus Vittad. - Etimológia: latin: maculatus = foltos. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : foltos álszarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : foltos álszarvas-
gomba. - Javaslat: foltos álszarvasgomba. 

Elaphomyces septaíus Vittad. - Etimológia: latin: saeptum = kerítés. - Javaslat: 
osztott álszarvasgomba. 

Elaphomyces leveillei Tul. - Etimológia: J. H. Léveillé mikológus nevéből. SZE-
MERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : patinás álszarvasgomba. - Javaslat: patinás álszarvasgomba. 

Elaphomyces anthracinus Vittad. - Etimológia: görög: anthrakos = szén. BÁN-
HEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : köldökös álszarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : köldö-
kös álszarvasgomba; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : smooth-coated elaphomyces. - Javas-
lat: köldökös álszarvasgomba. 

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

Elaphomyces muricaíus Fr. - Etimológia: latin: muricatus = fogazott, tüskés. 
C S E R E Y ( 1 9 0 2 ) : tövises őzgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : változékony ál-
szarvasgomba (sub nom. E. variegatus Vittad.); SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : változékony 
álszarvasgomba (német név: Stachelige Hirschtrüffel); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : 
rough-coated elaphomyces; ALBERT és mtsai ( 1 9 9 7 ) : változékony álszarvasgomba; 
RIMÓCZI ( 1 9 9 5 ) : változékony álszarvasgomba. - Javaslat: változékony álszarvas-
gomba. 

Elaphomyces granulatus Fr. - Etimológia: latin: granulatus = szemcsés; német: 
Kleinwarzige Hirschtrüffel (Hirschbrunst). CSEREY ( 1 9 0 2 ) : szemcsés őzgomba; 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : közönséges álszarvasgomba (sub nom. E. cervinus 
(Pers.) Schroet.); SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : közönséges álszarvasgomba; PEGLER és 
mtsai ( 1 9 9 3 ) : granulated elaphomyces or harts truffle; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : 
fenyő álszarvasgomba. - Javaslat: közönséges álszarvasgomba. 

Elaphomyces asperulus Vittad. - Etimológia: latin: asperulus = kicsit érdes. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : szemölcsös álszarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : 
szemölcsös álszarvasgomba. - Javaslat: szemölcsös álszarvasgomba. 
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Elaphomyces aculeatus Vittad. - Etimológia: latin: aculeatus = tüskés. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : varangyos álszarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : varan-
gyos álszarvasgomba. - Javaslat: varangyos álszarvasgomba. 

Elaphomyces echinatus Vittad. - Etimológia: latin: echinus = tengeri sün. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : tüskés álszarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : tüskés 
álszarvasgomba. - Javaslat: tüskés álszarvasgomba. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Elaphomyces leucosporus Vittad. - SZEMERE (1965): borsónyi álszarvasgomba. 
Elaphomyces cyanosporus Tul. - SZEMERE (1965): kékbélü álszarvasgomba. 
Elaphomyces foetidus Vittad. - SZEMERE (1965): büdös álszarvasgomba. 

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

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

Sphaerosoma fuscescens Klotzsch - SZEMERE (1965): recés avar-csészegomba. 
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Balsamia Vittad. - Etimológia: G. Balsamo milánói tanár tiszteletére. Pallas Lexi-
kon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : nagy kutyaorr-gomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : büdös-szarvas-
gombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : büdös szarvasgombák (német név: Balsamtrüffeln); 
SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : büdös szarvasgomba nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : 
balzámia. - Javaslat: balzámiák. 

Balsamia polysperma Vittad. - Etimológia: görög: poly = sok; sperma = mag. 
SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : syn.: B. vulgaris-, KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : sokmagvú balzá-
mia. -Javaslat: sokmagvú balzámia. 

Balsamia vulgaris Vittad. - Etimológia: latin: vulgaris = közönséges. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : büdös-szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : büdös szarvas-
gomba (német név: Gemeine Balsamtrüffel); KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : közönsé-
ges balzámia. - Javaslat: közönséges balzámia. 

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

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

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

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

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

mtsai (1988): törpe szarvasgomba. 

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

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

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

Genea lespiaultü Corda - Etimológia: a francia M. Lespiault mikológus neve 
után. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : szemölcsös szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : 
szemölcsös szarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : bundás likastrifla. - Javas-
lat: illatos likastrifla. 

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

Genea vagans Matt. - SZEMERE (1965): orosz szarvasgomba. 
Genea neuwirthi Vei. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : Neuwirth szarvasgombája. 
Geneapulchra Corda - SZEMERE (1965): csinos szarvasgomba. 

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

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

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

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

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

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

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

Choiromyces meandriformis Vittad. - Etimológia: görög: meandros = kanyaru-
lat, görbeség; forma = alak. LOR1NSER ( 1 8 7 7 ) : fehér szarvasgomba; Pallas Lexikon 
(1893-1897): disznógomba; ISTVÁNFFI (1899): fehér szarvasgomba; CSEREY (1902): 
fehér szarvasgomba; BERNÁTSKY (1921): fehér szarvasgomba; SZEMERE (1926): 
fehér szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai (1953): fehér-szarvasgomba; SZEMERE 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1), 2007 



4 0 HALÁSZ K., BENE F., BABOS M. és BRATEK. Z. 

(1965, 1970): fehér szarvasgomba, sub nom. Choiromyces venosus Fr. (német név: 
Deutsche Trüffel); PEGLER és mtsai (1993): white truffle or veined choiromyces; 
KIRÁLY és LUKÁCS (1996): óriás fehértrifla; ALBERT és mtsai (1997): fehér szarvas-
gomba; RIMÓCZI (2005a): eres fehér-szarvasgomba, sub nom. Choiromyces veno-
sus (Fr.) Th. Fries. - Javaslat: fehér szarvasgomba. 

Choiromyces magnusii (Matt.) Paoletti - SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : szardíniai 
szarvasgomba (német név: Sardinische Trüffel). 

Hydnotrya Berk, et Br. - Etimológia: görög: hydnon = trifla; tryma = lyuk. BÁN-
HEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : gödrös-szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : gödrös szarvas-
gombák (német név: Morcheltrüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : gödrös szarvasgombák 
nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : hidna. - Javaslat: gödröstriflák. 

Hydnotrya tulasnei Berk, et Br. - Etimológia: a francia mikológus Tulasne test-
vérek tiszteletére). BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : gödrös-szarvasgomba; SZEMERE 
( 1 9 6 5 ) : gödrös szarvasgomba (német név: Fleischbraune Morcheltrüffel); PRISZTER 
és mtsai ( 1 9 8 8 ) : gödrös szarvasgomba, vörösbarna szarvasgomba, rózsás szarvas-
gomba; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : Tulasne's Hydnotria; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : 
gödrös hidna. - Javaslat: vörös gödröstrifla. 

Hydnotrya cerebriformis Harkn. - Etimológia: latin: cerebrum = agy; forma = 
alak. Vö. PÁZMÁNY ( 1 9 9 8 ) . - Javaslat: tekervényes gödröstrifla. 

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

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

SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : dió-szarvasgomba (német név: Nusstrüffel); PRISZTER és mtsai 
( 1 9 8 8 ) : dió-szarvasgomba (feltehetően tévedés, hogy a dió a gazdanövény, a 
szabályzat szerint külön kellene írni). - Javaslat: lebenyes gödröstrifla. 

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

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

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

Geopora Harkn. - Etimológia: görög: gé = föld; poros = pórus. BÁNHEGYI és mtsai 
( 1 9 5 3 ) : redős-szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : redős szarvasgombák (német név: 
Löchertrüffeln); KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : agykorallgomba. - Javaslat: főldicsé-
szegombák. 

Geopora michaelis Fisch. (Ma: Hydnotrya michaelis Berk, et Br.) - BÁNHEGYI 
és mtsai (1953): redős-szarvasgomba. 
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Geopora schackii Hennings (Ma: G. cooperi Harkness) - Etimológia: J. G. 
Cooper a faj első gyűjtője. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : Schack szarvasgombája; KIRÁLY és 
LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : rozsdás agykorallgomba. - Javaslat: rozsdás földicsészegomba. 

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

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

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

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

Sepultaria Mass. (Ma: Geopora) 

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

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

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

Stephensia Tul. - Etimológia: H. O. Stephens angol mikológus tiszteletére. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953): parti-szarvasgombák; SZEMERE (1965): parti szarvasgom-
bák (német név: Seidentrüffeln); SZEMERE (1970): parti szarvasgombák nemzetsé-
ge. - Javas la t : nemezestr i f lák. 

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

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

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

Terfezia leptoderma Tul. - Etimológia: görög: leptos = vékony; derma = bőr. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : pusztai-szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : pusztai 
szarvasgomba. - Javaslat: pikkelyes homokitrifla. 

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

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

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

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

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

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

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

Mattírolomyces Fisch. - Etimológia: O. Mattirolo olasz mikológus neve után. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : Mattirolo-szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : Mattirolo 
szarvasgombák (német név: Piemonttrüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : Mattirolo szarvas-
gombák nemzetsége; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : Mattirolo-szarvasgomba, homoki 
szarvasgomba; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : fehér homokitrifla. - Javaslat: homoki 
szarvasgomba. 

Mattirolomyces terfezioides (Matt.) Fisch. - Etimológia: a Terfezia nemzetség 
neve után. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : Mattirolo szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 
1 9 7 0 ) : Mattirolo szarvasgomba (német név: Rotfleischige Piemonttrüffel); KALMÁR 
és BABOS ( 1 9 9 0 ) : sub nom Terfezia terfezioides, homoki szarvasgomba; RIMÓCZI 
( 1 9 9 2 ) : homoki szarvasgomba; ALBERT és mtsai ( 1 9 9 5 ) : sub nom Terfezia terfezio-
ides, homoki szarvasgomba; KALMÁR és mtsai ( 1 9 9 5 ) : sub nom Terfezia terfezioi-
des, homoki szarvasgomba. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1), 2007 



Hazai földalatti gombafajok magyar elnevezése 43 

Hydnobolites Tul. - Etimológia: görög: hydnon = trifla; latin: bolites = tinóruk. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : agyvelő-szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : agyvelő-
szarvasgombák (német név: Gehirntrüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : agyvelő-szarvasgom-
bák nemzetsége; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : dudorgomba. - Javaslat: agytriflák. 

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

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

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

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

Pachyphloeus citrinus Berk, et Br. - Etimológia: latin: citrinus = citromsárga. 
SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : krómsárga szarvasgomba (német név: Chromgelbe Krater-
trüffel); PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : krómsárga kérgesszarvasgomba; PEGLER és 
mtsai ( 1 9 9 3 ) : lemon pachyphloeus. - Javaslat: krómsárga kérgestrifla. 

Picoa Vittad. - Etimológia: Victorius Pico tiszteletére. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : 
sötét-szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : sötét szarvasgombák (német név: Picoa-
Trüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : sötét szarvasgombák nemzetsége. - Javaslat: sötéttriflák. 

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

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

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

Tirmania africana Chat. (Ma: Tirmania nivea (Desf.) Trappe) - SZEMERE (1965): 
afrikai szarvasgomba (német név: Weiße Riesentrüffel). - Javaslat: óriás gumótrifla. 
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T u b e r a c e a e - CSEREY (1902): szarvasgombák. 

Tuber Micheli ex Wiggers - Etimológia: latin: tuber = gumó, daganat. Pallas Lexi-
kon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : gímgomba (trifola, trufola, szarvasgomba); ISTVÁNFFI ( 1 8 9 9 ) : 
Tuber-félék, szarvasgombák; CSEREY ( 1 9 0 2 ) : szarvasgombák nemzetsége; BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : valódi szarvasgombák; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : valódi szarvasgom-
bák (német név: Echte Trüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : valódi szarvasgombák nemzet-
sége; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : true truffles. - Javaslat: szarvasgombák, valódi 
szarvasgombák. 

Tuber aestivum Vittad. (= T. cibarium Sowerby) - Etimológia: latin: aestivus = 
nyári. Pallas Lexikon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : nyári gímgomba; ISTVÁNFFI ( 1 8 9 9 ) : nyári tri-
fola, földi kenyér; BERNÁTSKY (1921): fekete szarvasgomba (Trifli, Trüffel, Tuber), 
lásd még T. melanosporum', SZEMERE ( 1 9 2 6 ) : nyári szarvasgomba; BÁNHEGYI és 
mtsai ( 1 9 5 3 ) : nyári szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : nyári szarvasgomba (német 
név: Sommertrüffel); KALMÁR és BABOS ( 1 9 9 0 ) : nyári szarvasgomba; RIMÓCZI 
( 1 9 9 2 ) : nyári szarvasgomba; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : summer truffle or common 
truffle; ALBERT és mtsai ( 1 9 9 5 ) : nyári szarvasgomba; KALMÁR és mtsai ( 1 9 9 5 ) : 
nyári szarvasgomba; CHEVALIER és mtsai ( 2 0 0 5 ) : európai fekete szarvasgomba, 
burgundi szarvasgomba, nyári szarvasgomba. - Javaslat: nyári szarvasgomba. 

Tuber melanosporum Vittad. (= T. cibarium Corda) - Etimológia: görög: mélas 
= fekete. LORINSER ( 1 8 7 7 ) : éti szarvasgomba; Pallas Lexikon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : fekete 
gímgomba; ISTVÁNFFI ( 1 8 9 9 ) : fekete szarvasgomba, trifla, trifola; CSEREY ( 1 9 0 2 ) : 
fekete szarvasgomba; BERNÁTSKY ( 1 9 2 1 ) : fekete szarvasgomba (Trifli, Trüffel, 
Tuber), lásd még T. aestivum, BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : francia szarvasgomba; 
SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : francia szarvasgomba (német név: Perigordtrüffel); KALMÁR és 
mtsai ( 1 9 9 5 ) : francia szarvasgomba; RIMÓCZI ( 2 0 0 0 ) : francia szarvasgomba. - Ja-
vaslat: francia vagy périgorli szarvasgomba. 

Tuber mesentericum ( \ i l l á d . ) Fisch. - Etimológia: görög: mesenterion = bélfo-
dor. Pallas Lexikon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : fodrosbélű gímgomba; CSEREY ( 1 9 0 2 ) : zsigeres 
szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : petróleumszagú szarvasgomba; K I -
RÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : fodrosbélű szarvasgomba; RIMÓCZI ( 2 0 0 4 ) : petróleum-
szagú szarvasgomba. - Javaslat: fodrosbélű szarvasgomba. 

Tuber macrosporum Vittad. - Etimológia: görög: makros = nagy; spóra = spóra. 
SZEMERE ( 1 9 2 6 ) : aprópikkelyes szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : nagy-
spórás szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : nagyspórás szarvasgomba (német 
név: Rheinische Trüffel); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : large-spored truffle; RIMÓCZI 
( 2 0 0 4 ) : nagyspórás szarvasgomba. - Javaslat: nagyspórás szarvasgomba. 

Tuber brumale Vittad. - Etimológia: latin: brumalis = téli. LORINSER ( 1 8 7 7 ) : 
éti szarvasgomba (lásd még T. melanosporum)-, Pallas Lexikon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : vörös 
gímgomba; ISTVÁNFFI ( 1 8 9 9 ) : magyar név nélkül írja, de az ábránál azt írja = Igazi 
szarvasgomba, trifola; CSEREY ( 1 9 0 2 ) : igazi szarvasgomba (téli szarvasgomba); 
SZEMERE ( 1 9 2 6 ) : francia szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : téli szarvas-
gomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970 ) : téli szarvasgomba (német név: Wintertrüffel); 
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PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : winter truffle; KALMÁR és mtsai ( 1 9 9 5 ) : téli szarvasgom-
ba; ALBERT és mtsai ( 1 9 9 7 ) : téli szarvasgomba. - Javaslat: téli szarvasgomba. 

Tuber borchii Vittad. - Etimológia: de Borch neve után, aki megtalálta a fajt. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : késői szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : késői 
szarvasgomba (német név: Weißliche Trüffel). - Javaslat: késői szarvasgomba. 

Tuber dryophilum Tul. - Etimológia: görög: dryos = fa; philos = kedvelő. BÁN-
HEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : savanyú szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : savanyú 
szarvasgomba (német név: Schlesische Trüffel); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : wood 
truffle. - Javaslat: bozót szarvasgomba. 

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

Tuber puberulum Berk, et Br. - Etimológia: latin: puberulus = bolyhos. BÁN-
HEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : apró szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : apró szarvas-
gomba (német név: Flaumhaarige Zwergtrüffel); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : downy 
truffle; RlMÓCZI ( 2 0 0 0 ) : apró szarvasgomba. - Javaslat: bolyhos szarvasgomba. 

Tuber rapaeodorum Tul. - Etimológia: latin: rapa = répa-gyökérgumó; odorus = 
illatos. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : mustárszagú szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 
1 9 7 0 ) : mustárszagú szarvasgomba. - Javaslat: mustárszagú szarvasgomba. 

Tuber excavatum Vittad. - Etimológia: latin: excavatus = üreges. SZEMERE 
( 1 9 2 6 ) : üreges szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : üreges szarvasgomba; 
SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : üreges szarvasgomba (német név: Olivbraune Harttrüffel); 
PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : hollowed truffle; ALBERT és mtsai ( 1 9 9 7 ) : üreges szarvas-
gomba; RlMÓCZI ( 2 0 0 0 ) : üreges szarvasgomba. - Javaslat: üreges szarvasgomba. 

Tuber fulgens (Quél.) Fisch. - Etimológia: latin: fulgens = fénylő, ragyogó. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : üreges vörös-szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : 
üreges vörös szarvasgomba (német név: Orangenrote Harttrüffel); PRISZTER és 
mtsai ( 1 9 8 8 ) : vörös szarvasgomba. - Javaslat: narancsvörös szarvasgomba. 

Tuber ferrugineum Vittad. - Etimológia: latin: ferrugineus = vörösbarna. SZE-
MERE ( 1 9 6 5 , 1970) : rozsdás szarvasgomba. - Javaslat: rozsdaszínű szarvasgomba. 

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

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

Tuber niíidum Vittad. - Etimológia: latin: nitidus = fénylő, csillogó. BÁNHEGYI 
és mtsai ( 1 9 5 3 ) : fényes rőt-szarvasgomba; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : fényes szarvas-
gomba (német név: Glanzende Trüffel). - Javaslat: fényes szarvasgomba. 

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

Tuberfoetidum Vittad. - Etimológia: latin: foetidus = büdös. SZEMERE (1965): 
rossz szagú szarvasgomba; PRISZTER és mtsai (1988): rossz-szagú szarvasgomba; 
P E G L E R és mtsai (1993): stinking truffle; KIRÁLY és LUKÁCS (1996): szagos 
szarvasgomba. - Javaslat: büdös szarvasgomba. 

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

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

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

Tuber asa (Lesp.) Tul. - SZEMERE (1965): undorító szarvasgomba. 
Tuber exiguum Hesse - SZEMERE (1965): német szarvasgomba. 
Tuberpanniferum Tul. - Pallas Lexikon ( 1 8 9 3 - 1 8 9 7 ) : rongyos gímgomba (lásd 

T. rufum)-, SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : taplós szarvasgomba. 
Tuber hiemalbum Chat. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : tavaszi szarvasgomba. 
Tuber montanum Orat. - SZEMERE (1965): hegyi szarvasgomba. 
Tuber piperatum Bonn. - SZEMERE (1965): csípős szarvasgomba. 
Tuber quéletianum Ferry de la Bell. - SZEMERE (1965): Quélet szarvasgombája. 
Tuber microsporum Vittad. - SZEMERE (1965): apróspórás szarvasgomba. 
Tuber de baryanum Hesse - SZEMERE (1965): lágy szarvasgomba. 
Tuber moravicum Vei. - SZEMERE (1965): morva szarvasgomba. 
Tuber affine Corda - SZEMERE (1965): gyéreres szarvasgomba; PRISZTER és 

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

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

Fischerula Matt. - Etimológia: Ed. Fischer mikológus neve után. SZEMERE (1965): 
érdesspórájú szarvasgombák (német név: Warzensporige Trüffeln). - Javaslat: 
é rdesspórás t r i f l ák . 

Fischerula macrospora Matt. - Etimológia: görög: makros = nagy; spóra = 
spóra. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : érdesspórájú szarvasgomba (német név: Warzensporige 
Trüffel). 
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Paradoxa Matt. - Etimológia: görög: para = ellen; doxa = vélemény. SZEMERE 

(1965): gyérspórás szarvasgombák (német név: Einsporige Trüffel). - Javaslat: 
egyspórástriflák. 

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

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

Lespiaultinia oligosperma (Tul.) Gilkey (Ma: Tuber oligospermum (Tul.) Trap-
pe) - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : olajspórás szarvasgomba (német név: Ölsporige Trüffel). -
Javaslat: karfiolalakú szarvasgomba. 

BASIDIOMYCOTA 

Hydnangium Wallr. - Etimológia: görög: hydnon = trifla; angeion = edény. BÁN-
HEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : vöröses-álpöfetegek; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : vöröses álpöfetegek 
(német név: Heidetrüffel); PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : álpöfeteg p. p. - Javaslat: 
pénzecskepöfetegek. 

Hydnangium carneum Wallr. - Etimológia: latin: carneus = hússzínű. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : hússzínű álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : hússzínű álpöfe-
teg (német név: Fleischrote Heidetrüffel). - Javaslat: húsrózsás pénzecskepöfeteg. 

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

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

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

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

Hydnangium neuhofß Soehn. - SZEMERE (1965): dudoros álpöfeteg (német név: 
Neuhoffs Heidetrüffel). 

Hydnangium krjukowense (Buch.) Svrcek - SZEMERE (1965): hornyolt álpöfeteg 
(német név: Russische Heidetrüffel). 

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

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

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

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

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

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

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

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. - Etimológia: latin: variegatus = válto-
zékony. HOLLÓS ( 1 9 1 1 ) : vörös szarvasgomba; BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : vörösbar-
na kocsonyás-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970 ) : vörösbarna kocsonyás álpöfeteg 
(német név: Bunte Schleimtrüffel); KALMÁR és mtsai ( 1 9 9 5 ) : vörösbarna kocso-
nyáspöfeteg. - Javaslat: vörösbarna kocsonyáspöfeteg. 

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

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

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

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

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

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

váltó kocsonyás-álpöfeteg. 

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

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

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

Gautieria Vittad. - Etimológia: dr. Giuseppe Gautieri lovag neve után. BÁNHEGYI 
és mtsai ( 1 9 5 3 ) : csupasz-álpöfetegek; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : csupasz álpöfetegek (német 
név: Morchlinge); KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : csupaszpöfeteg. - Javaslat: csupasz-
pöfetegek. 

Gautieria morchelliformis Vittad. - Etimológia: latin: morchellaeformis = kucs-
magomba alakú. HAZSLINSZKY ( 1 8 7 5 ) : kucsmagombaalaku Gautiera; BÁNHEGYI 
és mtsai ( 1 9 5 3 ) : papsapka-álpöfeteg (= G. villosa Quél.); SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : pap-
sapka-álpöfeteg (német név: Echter Morchling); KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : kucs-
más csupaszpöfeteg; RIMÓCZI (2004): papsapka csupasz-álpöfeteg. - Javaslat: 
kucsmás csupaszpöfeteg. 

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

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

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

Gautieria trahuti (Chat.) Pat. - Etimológia: dr. Trabut, az első gyűjtő neve után. 
SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : rendellenes álpöfeteg (német név: Trabutis Morchling). - Javas-
lat: hólyagos csupaszpöfeteg. 

Gautieria paliida Harkn. - SZEMERE (1965): amerikai álpöfeteg (német név: 
Falbiger Morchling). 

Rhizopogon Fr. et Nordh. - Etimológia: görög: rhiza = gyökér; pogon = szakáll. 
HAZSLINSZKY (1875): gyökszakáll; BÁNHEGYI és mtsai (1953): istrángos-álpöfete-
gek; SZEMERE (1965, 1970): istrángos álpöfetegek nemzetsége (német név: Wur-
zeltrüffeln); PR1SZTER és mtsai (1988): álpöfeteg p. p.; PEGLER és mtsai (1993): 
beard truffle. - Javaslat: istrángospöfetegek. 

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

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

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

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

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

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

Rhizopogon aestivus Fr. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : vörösistrángos álpöfeteg (német 
név: Hasenbrot). 

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

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

feteg. 
Rhizopogon melanogastroides M. Lange - SZEMERE (1965): Petrák álpöfetegje. 

Hymenogasíer Vittad. - Etimológia: görög: hymen = hártya; gaster = has. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : könnyű-álpöfetegek; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : könnyű álpöfetegek; 
SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : könnyű álpöfetegek nemzetsége; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : álpö-
feteg p. p.; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : nut truffles; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : has-
gomba. - Javaslat: hártyáspöfetegek. 

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

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

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

Hymenogasíer decorus Tul. - BÁNHEGYI és mtsai (1953): pettyes-álpöfeteg (= H. 
lilacinus Tul.); SZEMERE (1965, 1970): lásd H. olivaceus Vittad. 
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Hymenogaster populetorum Tul. - Etimológia: latin: populetus = nyárfaliget. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : nyárfa-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : nyárfa-álpö-
feteg. - Javaslat: nyárfa-hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster tener Berk. - Etimológia: latin: tener = gyenge, finom, vékony. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : ezüstös-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : ezüstös ál-
pöfeteg (német név: Silberweiße Erdnuß); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : thin nut truffle. 
-Javaslat: ezüstös hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster pusillus Berk, et Br. - BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : pirinyó-álpö-
feteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : lásd H. arenarius Tul. 

Hymenogaster arenarius Tul. - Etimológia: latin: arenarius = homoki. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : homoki-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : homoki álpöfeteg. 
- Javaslat: homoki hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster lilacinus Tul. - Etimológia: latin: lilacinus = lilás. SZEMERE 
( 1 9 6 5 ) : lilabélü álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : lila bélű álpöfeteg; PRISZTER és mtsai 
( 1 9 8 8 ) : lilabélü álpöfeteg. - Javaslat: lilabélű hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster luteus Vittad. - Etimológia: latin: luteus = sárga. SZEMERE 
( 1 9 6 5 , 1970) : puha álpöfeteg (német név: Gelbe Erdnuß); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : 
yellow nut truffle; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : sárgabélű hasgomba. - Javaslat: 
vanília hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster thwaitesii Berk, et Br. - Etimológia: G. H. K. Thwaites botani-
kus neve után. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : cifra álpöfeteg; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : Thwai-
tes's nut truffle. - Javaslat: cifra hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster reniformis Hesse - Etimológia: latin: renis = vese. SZEMERE 
( 1 9 6 5 , 1970) : vese alakú álpöfeteg; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : vesealakú álpöfeteg. 
- Javaslat: vesealakú hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster lycoperdineus Vittad. - Etimológia: Lycoperdon = pöfeteg. SZE-
MERE ( 1 9 6 5 , 1970): nagykamrás álpöfeteg. - Javaslat: nagykamrás hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster olivaceus Vittad. sensu Zeller et Dodge - Etimológia: latin: oli-
vaceus = oliv. SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970 ) : pettyes álpöfeteg (német név: Violettliche 
Erdnuß); PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : olive nut truffle. - Javaslat: olajbarna hártyás-
pöfeteg. 

Hymenogaster muticus Berk, et Br. - Etimológia: latin: muticus = csonka. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : kerti-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1 9 7 0 ) : kerti álpöfe-
teg; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : cracking nut truffle; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : spóra-
váltó hasgomba. - Javaslat: kerti hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster spictensis Pat. - Etimológia: latin: arenarius = homoki. SZEME-
RE ( 1 9 6 5 , 1970) : sárgaspórás álpöfeteg. - Javaslat: sárgaspórás hártyáspöfeteg. 

Hymenogaster albus (Klotzsch) Berk, et Br. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : foltosodó álpö-
feteg (német név: Gelbfleckige Erdnuß). 

Hymenogaster bulliardii Vittad. - Etimológia: a francia mikológus Bulliard 
neve után. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : sima álpöfeteg (német név: Wanzen-Erdnuß); KIRÁLY 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(1), 2007 



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

és LUKÁCS (1996): nagy hasgomba; RIMÓCZI (2005b): sima könnyű-álpöfeteg. -
Javaslat: sima hártyáspöfeteg. 

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

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

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

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

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

(1965): cseh álpöfeteg. 

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

(1965): bordás álpöfeteg. 
Hymenogaster gilvus Hesse - SZEMERE (1965): fakósárga álpöfeteg. 
Hymenogaster cereus Hesse - SZEMERE (1965): viaszsárga álpöfeteg. 
Hymenogaster disciformis Hesse - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : lencse alakú álpöfeteg; 

PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : lencsealakú álpöfeteg. 
Hymenogaster einereus Hesse - SZEMERE (1965): szürkebélü álpöfeteg. 
Hymenogaster asterigmatus Soehn. - SZEMERE (1965): sterigmátlan álpöfeteg. 
Hymenogaster submacrosporus Svrcek - SZEMERE (1965): szélesspórás álpöfe-

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

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

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

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

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

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

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

Sclerogaster compactus (Tul.) Sacc. - Etimológia: latin: compactus = tömött. 
SZEMERE (1965): tömör álpöfeteg. - Javaslat: a p r ó tömörpöfe teg . 

Sclerogaster Candidus (Tul.) Zeller et Dodge - SZEMERE (1965, 1970): francia 
álpöfeteg. 

Sclerogaster macrosporus Hawk. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : Hawker álpöfetegje. 
Sclerogaster hysterangioides (Tul.) Zeller et Dodge - SZEMERE (1965): rendha-

gyó álpöfeteg. 
Sclerogaster liospermus (Tul.) Soehn. - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : kristályos álpöfeteg. 
Sclerogaster gastrosporioides Pilát et Svrcek - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : apró álpöfeteg. 
Sclerogaster siculus Zeller et Dodge - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : pirinyó álpöfeteg. 

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

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

Phlyctospora Corda - Etimológia: görög: phlyctis = hólyagocska; spóra = spóra; 
az episporium hólyagos sajátságára utal. BÁNHEGYI és mtsai (1953): kérges-ál-
pöfetegek; SZEMERE (1965): kérges álpöfetegek; SZEMERE (1970): kérges álpöfete-
gek nemzetsége. - Javaslat: áltriflák s. 1. 

Phlyctospora fusca Corda - Etimológia: latin: fusca = sötétbarna. BÁNHEGYI és 
mtsai (1953): kérges-álpöfeteg; SZEMERE (1965, 1970): kérges álpöfeteg. - Javas-
lat: kérges ál t r i f la . 
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Hysterangium Vittad. - Etimológia: görög: hystera = méh, has; angeion = edény. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : gyökeres-álpöfetegek; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : gyökeres ál-
pöfetegek (német név: Schwanztrüffeln); SZEMERE ( 1 9 7 0 ) : gyökeres álpöfetegek 
nemzetsége; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : gyökeres-álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS 
( 1 9 9 6 ) : gyökerespöfeteg. - Javaslat: zápszömörcsögök. 

Hysterangium pompholyx Tul. - Etimológia: latin: pompholyx = fehér arzén. 
SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : gömbölyded álpöfeteg; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : gömbölyded 
gyökeres-álpöfeteg. - Javaslat: fahéjbarna zápszömörcsög. 

Hysterangium clathroides Vittad. - Etimológia: a Clathrus-szerű szag miatt. 
BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : retekszagú álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : lásd H. fragile 
Vittad. sensu Szemere. - Javaslat: retekszagú zápszömörcsög. 

Hysterangium stoloniferum Tul. - Etimológia: latin: stolo = inda. BÁNHEGYI 
és mtsai ( 1 9 5 3 ) : fehér-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : lásd H. fragile Vittad. sensu 
Szemere; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : fehér gyökeres-álpöfeteg. - Javaslat: porcos-
héjú zápszömörcsög. 

Hysterangium membranaceum Vittad. - Etimológia: latin: membranaceus = 
hártyaszerű. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : lásd H. fragile Vittad. sensu Szemere. - Javaslat: 
papírhéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium coriaceum Hesse - Etimológia: latin: coriaceus = bőr. SZEMERE 
( 1 9 6 5 ) : lásd H. fragile Vittad. sensu Szemere. - Javaslat: bőrhéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium separabile Zeller - Etimológia: latin: separabilis = elválasztha-
tó. SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : retekszagú álpöfeteg (német név: Gelbliche Schwanztrüffel); 
PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : retekszagú gyökeres-álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS 
( 1 9 9 6 ) : retekszagú gyökerespöfeteg. - Javaslat: lazahéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium nephriticum Berk. - Etimológia: görög: nephro = vese. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : gyapjas-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : gyapjas álpöfeteg (német 
név: Wollige Schwanztrüffel); PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : gyapjas gyökeres-álpöfe-
teg; PEGLER és mtsai ( 1 9 9 3 ) : grey stinkhorn truffle; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : 
gyapjas gyökerespöfeteg. - Javaslat: vesealakú zápszömörcsög. 

Hysterangium rubricatum Hesse - Etimológia: latin: rubricatus = vörösre fes-
tett. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : rőt-álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : rőt álpöfeteg (német 
név: Rötliche Schwanztrüffel); PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : rőt gyökeres-álpöfeteg. -
Javaslat: rőthéjú zápszömörcsög. 

Hysterangium fragile Vittad. - Etimológia: latin: fragilis = törékeny. BÁNHE-
GYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : törékeny-álpöfeteg (= H. membranaceum Vittad.); SZEMERE 
( 1 9 6 5 ) : törékeny álpöfeteg (német név: Zerbrechliche Schwanztrüffel); PRISZTER és 
mtsai ( 1 9 8 8 ) : törékeny gyökeres-álpöfeteg. - Javaslat: törékeny zápszömörcsög. 

Hysterangium thwaitesii Berk, et Br. - BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : barnuló-
álpöfeteg; PRISZTER és mtsai ( 1 9 8 8 ) : barnuló gyökeres-álpöfeteg; PEGLER és mtsai 
( 1 9 9 3 ) : Thwaites's stinkhorn truffle. 

Hysterangium calcareum Hesse - SZEMERE ( 1 9 6 5 ) : német álpöfeteg; PRISZTER 
és mtsai ( 1 9 8 8 ) : német gyökeres-álpöfeteg. 
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Elasmomyces Cav. - Etimológia: görög: elasmos = lemez; myces = gomba. SZE-
MERE (1965): lemezes álpöfetegek; SZEMERE (1970): lemezes álpöfetegek nemzet-
sége. - Javaslat: galambpöfetegek. 

Elasmomyces mattirolianus Cav. - Etimológia: O. Mattirolo olasz mikológus 
neve után. BÁNHEGYI és mtsai ( 1 9 5 3 ) : lemezes álpöfeteg; SZEMERE ( 1 9 6 5 , 1970) : 
lemezes álpöfeteg. - Javaslat: lemezes galambpöfeteg. 

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

Zelleromyces stephensii (Berk.) A. H. Smith (= Arcangeliella stephensii (Berk, 
et Br.) Zeller et Dodge - Etimológia: H. O. Stephens angol gyűjtő után. SZEMERE 
( 1 9 6 5 , 1970) : tejelő álpöfeteg; KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 6 ) : rózsás földitejelő (sub 
nom. Arcangeliella borziana (Berk.) Dodge). - Javaslat: rózsás tejelőpöfeteg. 

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

Arcangeliella borziana Cav. - SZEMERE (1965): édestejű álpöfeteg. 
Arcangeliella picea Vei. - SZEMERE (1965): simaspórás álpöfeteg. 

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

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

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

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

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

spórás álpöfeteg (német név: Rosasporige Feldnuß). 
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A LIMACELLA NEMZETSÉGRŐL, A NYÁLKÁSGALÓCÁKRÓL 

LUKÁCS Zoltán 

1071 Budapest, Damjanich u. 54; z.lukacsgomba@freemail.hu 

A Limacella nemzetségről, a nyálkásgalócákról. - A tanulmány betekintést nyújt a nyál-
kásgalócák nemzetségébe, számos ritkaságról szolgáltatva ismereteket. 

A b o u t the g e n u s Limacella. - The present paper gives an introspection into the genus 
Limacella providing several curiosities. 

Kulcsszavak: bazídiumos gombák, lemezes gombák, nyálkásgalóca 
Key words: Agaricales, Basidiomycetes, Limacella, Pluteaceae 

BEVEZETÉS 

Európában a nyálkásgalócák (Limacella) nemzetségébe tartozó gombák többsé-
gének előfordulását általában ritkának, igen ritkának tartják, és az általános ismer-
tető könyvek anyagában is csak egy-két faj leírása szerepel. így alakult ki annak 
ellenére, hogy a Flora Danica-ban ( M Ü L L E R 1771: 600-as tábla) FRIES (1818) már 
ráismert egy később ide besorolt gombára, melyet Agaricus (Lepiota) illinitus 
névvel jelzett. R lMÓCZI és mtsai (1999) a Limacella guttata (Pers.) Konrad et 
Maublanc kivételével egységesen 2-es védelmi besorolást javasoltak a nemzetség-
nek. Több beszámoló, köztük W I L H E L M (1995) megemlíti, hogy azonos termőfol-
tokon vagy közel egymás mellett figyelték meg a nyálkásgalócák különböző taxon-
jait. A Budapest környéki Kamaraerdőben a L. guttata, a L. delicata és rokonfajai 
azonos biotópban nőttek, míg más területeken, ha olykor nagyobb példányszámban 
is, jobbára csak egy faj jelentkezett. Korábbi dolgozatom ( L U K Á C S 2002) három 
(L. guttata, L. ochraceolutea, L. vinosorubescens) idetartozó taxont is megemlít, 
míg a Limacella illinita egy újabb közlemény tárgya ( L U K Á C S és G R Ü N N E R 2005). 
G M I N D E R (1994) több ellentmondást is felfedezett kutatásai és taxonómiai vizsgá-
latai során, ezért és a csekély számban közreadott, egymással ellentétes tapasztala-
tok következtében is várható főként a L. delicata és variánsai megítélésében miko-
lógusok közötti szakmai vita. 

A NEMZETSÉG ÉS A NEMZETSÉGNÉV KIALAKULÁSA 

A korai kutatók az alábbi csoportokat, nemzetségeket, alnemzetségeket állítot-
ták fel az idők folyamán, ahol is az esetek többségében fontos közös tulajdonság 
volt a termőtestek ragadóssága, nyálkássága: Lepiota subgenus Viscosa Barbier 
1907, Limacella Earle 1909, Amanitella Maire 1913, Glioderma (Barbier) Kühner 
1926, Myxoderma Kühner 1926, Lepiotopsis Lange 1915. KONRAD és MAUBLANC 
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( 1 9 2 4 - 1 9 3 7 ) után már többnyire a Limacella nevet használták, így SMITH ( 1 9 4 5 ) , 
KÜHNER és ROMAGNESI ( 1 9 5 3 ) , MOSER ( 1 9 8 3 ) , CISERI ( 1 9 8 7 ) , CONTU ( 1 9 9 0 ) , 
CETTO ( 1 9 7 0 - 1 9 9 3 ) , valamint MLGLIOZZI és COCCHIA ( 1 9 9 1 ) is. 

A taxonok vándorlásai 

FRIES ( 1 8 2 1 ) kezdetben a Lepiota csoport alatt taglalta az illinitus és delicatus, 
az Armillaria tribuszban pedig a guttatus és persoonii fajokat. 

FRIES ( 1 8 3 6 - 1 8 3 8 ) ezután a Lepiota csoport nyálkás kalapú gombái alatt a 
demisannulus, a medullatus, a pinguis, az inoculatus, az illinitus és a delicatus, míg 
az Amanita csoportban az aridus, a persoonii, a lenticularis és a vapidus fajokat 
jellemezte. 

KUMMER ( 1 8 8 1 ) munkájában egyedül a delicata található meg, a Lepiota cso-
portban. 

WINTER (1884) a subgenus XXXIV Lepiota csoport alatt ismertette az illinitus, 
a delicatus, a medullatus, a demisannulus, illetve külön az Amanita alnemzetség-
ben a lenticularis, a -vapidus, a persoonii és az aridus gombákat. 

RICKEN (1915) a persoonii, a lenticularis, a demisannula, a medullata, az illini-
ta, a pinguis, a glioderma, a delicata, az arida és a (Collybia) megalopus Bres. fa-
jokatjellemezte. 

HABERSAAT (1928) az illinita, a glioderma, a delicata, a lenticularis, a demis-
annula, az arida és az Armillaria (Collybia) megalopoda Bres. fajokat ismertette. 

LINDAU és ULBRICH ( 1 9 2 8 ) a Ricken szerinti Viscosae csoportban a Lepiota-k 
alatt csoportosította a lenticularis, az illinita és a delicata, egy másik csoportban 
az arida (Fr.) Gillet és máshová sorolva az Amanita persoonii (Fr.) Schroeter gom-
bákat. 

KONRÁD és MAUBLANC ( 1 9 2 4 - 1 9 3 7 ) munkájában megtalálható a beazonosítás-
ra alkalmas leírás évszáma is: lenticularis (Lasch) Maire 1914 = guttatus (var. 
eguttata, var. vapida),persoonii Fr. 1821, arida Fr. 1836, illinita Fr. 1821, illinita 
f. ochracea Fr. 1874, glioderma Fr. 1857, delicata Fr. 1821 (f. pallida, f. -vapor a-
ria), megalopoda Bres. 1884. 

A rendszerezők külső jellegeken alapuló kezdeti Lepiota besorolását felváltotta 
az Amanitaceae családba történő átrendezés, melyet a tráma bilaterális (amanitoid 
struktúrájú) szerkezete és az általános burok nyálkássága indokolt. 

SMITH ( 1 9 4 5 ) volt, aki elsőnek készített kulccsal ellátott monográfiát a csoport 
gombáiról: „A Limacella nemzetség Észak-Amerikában" címmel, jellemezve a 
glischra, a kauffmanii, a floridana, az oblita, az illinita, az illinita var. argillacea, 
az illinita var. rubescens, a roseicremea, az agricola, a roseola, a lenticularis, a 
lenticularis var.fischeri, a solidipes, a glioderma éa a delicata taxonokat. 

MASSART (1985) a szabad szemmel megfigyelhető azonosítók - makrojellegek 
(kalap, lemez, gallér, tönk, hús tulajdonságai) - alapján rendezte táblázatba az akkor 
idesorolt több taxont, átfogó képet adva a lenticularis, az illinita, a delicata, az irro-
rata, a furnacea, az ochraceolutea és a vinosorubescens gombákról. 

SINGER ( 1 9 8 6 ) két tömböt képez a tönk nyálkásságától függően. Nyálkásak: 
glischra, kauffmannii, floridana, oblita, illinita (var. rubescens, var. argillacea), 
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roseacremea, oaxacana, alachnana. Száraz tönküek: roseola, glioderma, arida, 
guttata, delicata, persoonii, solidipes,furnacea, lenticularis var. fischeri. 

ClSERl (1987) munkájában az arida (fehér színű, kalapszél bordázott), a delica-
ta, a furnacea, a glioderma, a guttata, az illinita és a persoonii (fehér színű, kalap-
szél sima) színes rajzait adja közre. 

GMINDER (1994) a száraz tönkü Limacella csoportról írt tanulmányában össze-
gezte az eddig leírt taxonómiai tényezőket, melyekből kiemelte a kalaphifa-végző-
dések, a szagok és ízek, a kalap színének, a spórák méretének, dextrinoiditásának, a 
felszín díszítettségének, és a különböző vegyi reagensek hatásának fontosságát, 
nem hagyva ki az ökológiai megfigyeléseket. 

A magyar elnevezések változásairól 

KALMÁR (1947) az őzlábgombák között említi, de KÜHNER (1936) után a Lima-
cella alnemzetségben az izzadó {guttata), a síkos {illinita), a nyálkás {delicata), a 
gesztenyeszínű {glioderma) és a sárga csupasz {Lepiota mesomorpha Boud.) jelzőt 
kapó fajokat. Ez utóbbira azt írja: Jellegzetes, jól ismert faj", „közepes termetű, 
sárga vagy barnás színű", „tölcsérszerüen felálló gallérral". Összevetve a BOHUS és 
mtsai (1951) könyvében talált sárga őzlábgomba {L. irroratá) leírásával, mind a 
név, mind a jellemzésben olvasható „kalap... csupasz", továbbá „a gallér felálló" 
kijelentés magában hordozza annak lehetőségét, hogy ez utóbbi gombának értel-
mezték volna Boudier faját*. Ugyanebben a műben olvashatunk a szürke őzláb-
gombáról {L. arida) is. 

URAI (1983) gombanevekről szóló gyűjtésében az őzlábgombák között a tapa-
dós {glioderma), az izzadó {guttata) és a nyálkástönkü {illinita) fajok magyar neve-
it találhatjuk meg. VASAS (1993) is az őzlábgombák, míg KALMÁR és mtsai (1989) 
viszont az őzlábgalóca megnevezést használták, de jellemzésük utolsó mondatá-
ban: „A többi nyálkásgalóca kicsi és jelentéktelen, kerülendők." már találkozunk a 
VASAS és mtsai (1995) általjavasolt nyálkásgalóca kifejezéssel. RIMÓCZI (2000) 
az izzadó nyálkásgalócát be is válogatta könyvébe. 

A NYÁLKÁSGALÓCÁK JELLEMZÉSE 

Az általános burok ragadós vagy nyálkás, emiatt a kalap is ragadós vagy nyál-
kás, a lemez fehér, szabadon álló, a nyálkás vagy száraz tönk gallérral vagy gallér-
zónával, bocskor nélkül, a hús számos taxon esetében lisztszagú, a spórapor fehér, 
a spórák többnyire sima felszínűek, 10 pm alattiak, gyakran gömbölyűek, kerekde-
dek, nem amiloidok. Többnyire nedvességet jól tartó élőhelyeken vagy atlantikus 
jellegű klímahatás eredményeként képeznek termőtestet. MASSART ( 1 9 8 5 ) utal ar-
ra, hogy a L. illinita összetéveszthető egyes csigagombákkal {Hygrophorus) vagy 
pereszkékkel {Tricholoma), míg a L. glioderma a Myxacium-okhoz, a Tricholoma 
albobrunneum csoporthoz vagy a Cystoderma nemzetség képviselőire hasonlít. 
* 

GMINDER szerint a L. mesomorpha Boud. FRIES 1867-es értelmezése a Leucoagaricus serenus cso-
portra vonatkoztatható. 
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JOHNSON és VILGALYS ( 1 9 9 8 ) DNS-vizsgálatai alapján a L. glischra a Cystoderma 
fajokhoz, illetve az Amanita citrina gombához áll a legközelebb. 

Az egyes szekciók elkülönítése 

A kalapbőr trichodermális, a végelemek szélesek és rövidek, enyhén keskenye-
dők, gallér megmarad: 1. szekció: Amanitellae Gminder. 

A kalapbőr ixodermális, a végelemek egyforma szélesek, hengeresek, a tönk 
száraz: 2. szekció: Limacella (Fr.) Earle ex H. V. Smith. 

A tönk is nyálkás: 3. szekció: Lubricae H. V. Smith. 

1. szekció: Amanitellae Gminder 

Limacella guttata (Pers.) Konrad et Maublanc (Syn.: lenticularis, lerchei, me-
galodactyla, 1 arida**, persoonii). - Kalap 4-10 cm átmérőjű, idős példányoknál 
főként a lemezeken foltosodás figyelhető meg, nedves időben guttációs cseppek 
láthatók a hártyás galléron és fölötte. 

Limacella lenticularis var. fischeri (Kauffman) H. V. Smith - Kalap 2-7,5 cm 
átmérőjű, lemez zöldesszürkés, nem foltos, a szárítmányok szaga erősen Tricholo-
ma sulphureum jellegű. 

Limacella solidipes (Peck) H. V. Smith - Kalap 4,5 cm átmérőjű, kezdetben fe-
hér, erősen lisztszagú. 

2. szekció: Limacella (Fr.) Earle ex H. V. Smith 

Limacella subfurnacea Contu (Syn.: furnacea sensu Kühner, Gilbert, Malen-
9on et Bertault, grisea sensu Cetto, megalopoda sensu Maire). Bővebben lásd 
ZUCCHERELLI (1996). - Kalap 3,5-8(12) cm átmérőjű, halvány szürkésbarna, 
szárítmánya édeskés-aromás, mediterrán-atlantikus éghajlaton terem. 

Limacella grisea Singer - Kalap 4-6 cm átmérőjű, szürke, gallér bordás, szag-
talan. 

Limacella furnacea (Leteiller) E. J. Gilbert (Syn.: L. megalopoda (Bres.) Maire). 
- Kalap 3-9 cm átmérőjű, gesztenyebarna, sötétbarna, tönk gyökerező, faanyagon 
él, lisztszagú, kontinentális éghajlaton terem. 

Limacella delicata (Fr.) Earle var. delicata - Kis termetű, filigrán megjelenésű, 
kalap 2-8,4 cm átmérőjű, hússzínű, lisztszag nem kifejező. 
* * 

BOHUS és mtsai (1951) kulcsában az arida jellemzése: kalap szürke, száraz időben selymes, kalap-
szél ± bordás, lemezek fehérek ± hússzínű árnyalattal, tönk fehér, csupasz, a gallér hártyás, hús szag-
talan, spóraméret 9 -10 x 7 -8 um. Szemben a guttata bélyegeivel: kalap fehéres, vörösessárga-sárgás-
barna, tönk halvány krémszínű, a gallér felett cseppeket izzadó, majd szürkészölden pettyes, a gallér 
hártyás, a hús lisztszagú, a tönk aljában ± feketedő lehet, lemezek fehérek ± olív színű árnyalattal, 
spóraméret 5-8 x 4 -5 UM. A számos eltérés ellenére napjainkban az arida, mint szinonim szerepel a 
legtöbb kulcsban. 
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Limacella delicata (Fr.) Earle var. glioderma (Fr.) Gminder (Syn.: Melanoleuca 
subpessundata Murrill, M. subvelata Murrill, Armillaria graveolens Murrill). - Kö-
zepes kis termetű (de robosztusabb, mint a var. delicata), kalap 3-8 cm átmérőjű, 
sárgásnarancs, narancsbarnás, tönkön burokmaradvány zónák, lisztízű és lisztsza-
gú, KOH-val nem zöld. 

Limacella delicata (Fr.) Earle var. vinosorubescens (Furrer-Ziogas) Gminder 
(Syn.: L. roseofloccosa Hora sensu Gminder, IL. roseola sensu Gminder). - Köze-
pes-nagy termetű (de robosztusabb, mint a var. delicata), kalap 3-6 cm átmérőjű, 
borvörös, barnáslila, KOH-val zöld, „subnulle" RÖLLIN és ANTHOINE (2001) dol-
gozatában, lemezen rózsás, borvörös foltok, lisztszagú, spóra kisebb, mint a var. 
glioderma, dextrinoid. 

Limacella roseofloccosa Hora - Közepes-nagy termetű GMINDER-nél (1994), 
kis-közepes termetű WlLHELM-nél (1995), a kalap 3 - 5 cm átmérőjű, a tönkön bu-
rokmaradvány zónák, a spóra dextrinoid, ill. WlLHELM-nél (1995) változó. RÖLLIN 
és ANTHOINE (2001) f inoman szemölcsös, tehát ornamentált spórákról írnak, a friss 
példányok húsánál gyenge szürkészöldes reakciót figyeltek meg. 

Limacella steppicola Zerova et Wasser - Füves pusztaságokon élő, nagy spórás 
(6-9 x 4,5-5 pm) faj. 

Limacella roseola Murrill - Rózsaszín gomba, kalap max. 5 cm átmérőjű, spó-
rái erősen pszeudoamiloidok. 

Limacella myxodictyon (Berk, et Br.) Pegler - Kis-közepes termetű faj Sri 
Lankáról, kalap sötét vörösbarna. 

Limacella olivaceobrunnea Hongo - Japánból leírva. 

3. szekció: Lubricae H. V. Smith 

Limacella glischra (Morgan) Murrill - Kalap 2-4 cm átmérőjű, sárgásbarna, 
vörösbarna, a tönk nyálkája vörösbarnás. 

Limacella kauffmanii H. V. Smith - Kalap 2-7,5 cm átmérőjű, sárgásbarna, 
vörösbarna, a tönk nyálkája okkersárga, a spóra szélesen ellipszoid. 

Limacella floridana (Murrill) H. V. Smith - Kalap 4,5 cm átmérőjű, fakó bar-
na, izabell, a spórák gömbölyűek, a lemez nem villásan elágazó. 

Limacella oblita (Peck) Murrill - Kalap 5-7,5 cm átmérőjű, fakó barna, izabell, 
a lemez villásan elágazó, a spórák elliptikusak. 

Limacella illinita (Fr.) Murrill (Syn.: L.pinguis sensu BOHUS és mtsai 1951). -
Kalap 2-7 cm átmérőjű, fehér, krémszínű, közepén sötétebb árnyalatokkal, gallérja 
vastagodott nyálka, idővel eltűnik, szárítmánya enyhén sárgás. 

Limacella illinita f. ochracea Fr. 
Limacella illinita (Fr.) Murrill var. ochraceorosea Béguet et Bon - Kevésbé 

nyálkás, mint az alapfaj, rózsás-okkeres színváltozattal. 
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Limacella illinita (Fr.) Murrill var. rubescens H. V. Smith - A nyálka vöröses 
lesz, húsa összehúzó, fanyar ízű. 

Limacella illinita (Fr.) Murrill var. argillacea H. V. Smith - Kalap szürkésbar-
na, szárítmánya barna. 

Limacella roseicremea Murrill - Kalap max. 6 cm átmérőjű, krémszínű hal-
vány rózsás árnyalattal, hártyás, megmaradó gallérja van, a kalapbőr elemei eltérő-
ek, rövidebbek és összeszűkültek a csúcs felé. 

Limacella ochraceolutea P. D. Orton - Kalap 3-6 cm átmérőjű, a kalap és a 
tönk okkersárga. 

Limacella agricola Murrill - Kalap fehér, apró gombafaj Jamaicából. 
Limacella subglischra (Imai) S. lto - Japánból leírt gombafaj. 
Limacella anomologa (Berk, et Br.) Pegler - Kis-közepes termetű faj Sri Lan-

káról, kalapja olív, feketés, szélén szürkés. 

Egyéb leírt fajok 

Közép-Amerikából: Limacella subillinita Guzmán 1974, Boln. Soc. mex. Micol. 
8: 89. 

Argentínából: Limacella laeviceps (Speg.) Raith. 1980, Metrodiana 9: 47. 
Tajvanból: Limacella taiwanensis Zhu L. Yang et W. N. Chou 2002, Myco-

taxon 83: 77-80. 
Új-Zélandról: Limacella macrospora Stevenson 1962, Kew Bull. 16: 68. -

Fehéres, hússzínű, halványbarnás, 6-9 cm-es kalapú, tönk ugyanilyen színű, 
amiloid spórájú (7-8 * 8-10 (i,m) fanyar, kesernyés szagú gomba Nothofagus alól. 

Limacella whereoparaonea Ridley 1993, Aust. Syst. Bot. 6: 155-159. 

Korábban a csoportba sorolt, de azóta kivett vagy kétségesnek minősített taxon 

Limacella albissima Murrill = Lepiotapulcherrima Graff 
Limacella bentista (Morgan) Murrill 

Limacella fulvodisca (Peck) Murrill = Lepiota fulvodisca Peck 

Speciális kifejezések: 

Dextrinoid = pszeudoamiloid: Melzer vagy Lugol-reagenssel sárgás-vörösbar-
nára, rozsdabarnára színeződik a spóra vagy a hifa sejtfala. 

Trichodermális: a kalapot borító felső hifaréteg, mely nem szigorúan párhuza-
mos, és nem alkot himeniform réteget, kissé összeszövődött gombafonalakból áll, 
és nemezes, bársonyos külsőt mutat. 

Ixodermális: zselatinos, kocsonyásodott rétegű. 
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* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönetem fejezem ki Albert Lászlónak, Grünner Katalinnak ( f ) és 
Szentmiklósi Zsófiának, hogy személyesen mutatták meg egyes Limacella-fajok termőfoltjait, és azon 
gombásztársaimnak is, akiktől példányokat kaptam. 
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Additions to the Hungarian mycobiota 1. Coprinus. - Eight Coprinus species are 
described in detail with notes on the taxonomy of each taxa. Seven out of the species are 
new for Hungary (Coprinus bellulus, C. congregatus, C. cordisporus, C. lilatinctus, C. 
marculentus, C. ochraceolanatus, C. pellucidus). Coprinus ochraceolanatus is reported for 
the fourth time in Europe, after Holland, Germany and Italy. 

Adatok Magyarország gombavilágához 1. Coprinus. - Jelen munka nyolc Coprinus faj 
részletes leírását tartalmazza, taxonómiai megjegyzésekkel és a hasonló fajokkal való össze-
hasonlítással. Hét faj Magyarországra nézve új (Coprinus bellulus, C. congregatus, C. cor-
disporus, C. lilatinctus, C. marculentus, C. ochraceolanatus, C. pellucidus). A C. ochra-
ceolanatus-nak Hollandia, Olasz- és Németország után Magyarország a negyedik ismert 
élőhelye Európában. 

Key words: Coprinus bellulus, C. cinereus, C. congregatus, C. cordisporus, C. lilatinctus, C. marcu-
lentus, C. ochraceolanatus, C. pellucidus, mycoflora of Hungary 
Kulcsszavak: Coprinus bellulus, C. cinereus, C. congregatus, C. cordisporus, C. lilatinctus, C. mar-
culentus, C. ochraceolanatus, C. pellucidus, Magyarország gombavilága, 

INTRODUCTION 

The genus Coprinus has long been neglected in Hungary, from which the 
insufficient knowledge of Hungarian species results. Apparently, this is the reason 
why recent monographic treatments of European taxa do not mention any occur-
rence data from Hungary. However, there are many species which occurrence are 
rare or even unique in Central Europe (e.g. Coprinus xerophilus Bogart, C. ammo-
philae Courtec., C. stanglianus Enderle, Bender et Gröger, C. spilosporus Romag-
nesi). Moreover, there are some species, which have been described from Hungary, 
but they are completely neglected in the recent literature, such as Coprinus mitrae-
sporus Bohus (= C. spelaiophilus Bas et Uljé) (NAGY, unpubl.). 

This contribution is the first step to stop out this gap. Hereby eight species are 
described in detail, which are new for Hungary (except C. cinereus). These taxa 
were collected during my further studies ( N A G Y 2004) in the basidiomycetes of the 
sandy area of the Great Hungarian Plain in 2004. 

MATERIALS AND METHODS 

The macroscopic descriptions were made on fresh material. Microscopic exami-
nations were carried out on dry material mounted in 15% NH4OH. Microscopic 
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drawings were made by magnification lOOOx for spores and 600x for other details. 
Cystidia, basidia and velar elements are not proportionable to each other. Numbers 
in square brackets after the word „Spores" refer to the number of spores measured, 
the number of fruit bodies and collections from which the spores originate, respec-
tively. Nomenclature of spore shapes follows BAS ( 1 9 6 9 ) , for other details the 
terminology proposed by VELLINGA ( 1 9 8 8 ) is applied. Herbarium acronyms follow 
HOLMGREN et al. ( 1 9 9 8 ) . 

All collections examined have been deposited in the herbarium of the author, 
except cited otherwise. Holotype material of several species has been examined 
(see collections). Detailed type studies will be published in separate papers. 

In this paper I follow the taxonomic concepts of Uljé (ULJÉ and BAS 1988, 
1991, ULJÉ and NOORDELOOS 1993, 1997, 1999, 2000, 2003, ULJÉ et al. 2000, 
ULJÉ and KEIZER 2003), which is far the most employable among the existing 
treatments of this genus. In some cases his species concept is slightly modified 
based on my own experiments and the character combination of the collections 
examined (e.g. in case of C. congregatus, C. cordisporus, C. lilatinctus). 

DESCRIPTIONS OF SPECIES 

Coprinus bellulus Uljé (Fig. 1) 
Coprinus bellulus Uljé 1988, Persoonia 13(4): 481. 

Pileus ellipsoid to cylindrical when young, 5-12 x 4-9 mm, convex-hemi-
spherical on ageing, almost completely flattened when old, 13-30 mm in diameter, 
margin thin, strongly cortinate when young, but veil vanishes soon, leaving the 
surface strongly striate-sulcate, surface densely powdeiy-floccose when young, 
later only at centre, more filamentous-floccose towards margin, colour snow-white 
when young, somewhat greyish-yellowish at centre when old. Lamellae narrowly 
adnate or free, distant, 1-2 mm broad, somewhat ventricose, thin, not or hardly 
deliquescent, colour in early stages white, later greyish, blackish spotted when old, 
edge fimbriate. Stipe 30-40(-70) * 0.8-1.5 mm, cylindrical or somewhat thicken-
ed towards base, whitish, vitreous, fragile, fistulöse, surface densely covered with 
hairy-floccose pure white veil. Sometimes subfasciculate. Smell absent or in-
distinct. 

Spores (20, 1, 1) 8.9-10.7 * (5.5-)6.2-7.3 pm, on average 9.8 x 6.5 pm, Q = 
1.32-1.66, elliptical or slightly flattened in lateral view, colour dark reddish brown, 
germ-pore central, 1.5-2 pm in diameter. Basidia clavate, two-spored. Cheilocys-
tidia absent. Pleurocystidia absent. Veil made up of (sub)globose to clavate-elon-
gate, pyriform elements, 30-62 pm in diameter, with thin, smooth wall, and nar-
row, hyaline hyphae. 

Taxonomic notes: C. bellulus is the only species in subsect. Nivei, which has 
the combination of two-spored basidia and spores < 12(-13) pm. Other characteris-
tic feature is the absence of hymenial cystidia. C. cortinatus J. E. Lange comes 
close, but has four-spored basidia. Another species with two-spored basidia is C. 
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pachyspermus P. D. Orton, which has both cheilo- and pleurocystidia and signifi-
cantly larger spores (12-16 pm). 

Collections examined: HUNGARY: Hetényegyháza (Belsőnyír): Quercetum roboris, in grass, on 
roadside, on sandy soil, 01.10.2004, leg.: L.N.; Töserdö: in silva mixta (Alnus glutinosa, Salix alba, 
Populus alba, Acer negundo) on soil, 13.06.2003, leg.: L.N. (NAGY 2004); ibid., on naked soil, 
11.08.2004, leg.: L.N. and Zs. Gorliczai. 

Additional material examined for comparison: THE NETHERLANDS: prov. Zuid-Holland, Lange-
raar: 16.10.1986, Uljé 777 (L: holotype of Coprinus bellulus Uljé!). 

Coprinus cinereus (Schaeffer) Gray (Fig. 2) 
Agaricus cinereus Schaeffer 1774, Fung. Bavar. Palat.: 100; - Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray 

1821, Natural Arr. Brit. Pl. 1: 634. (non Coprinus cinereus Beeli 1928, Bull. Soc. R. bot. Belg. 59: 
98., nom. illeg.) - Coprinus fimetarius var. cinereus (Schaeff.) Fr. 1838, Epicrisis: 246. - Copri-
nopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50( 1): 227. 

Agaricus macrorhizus Pers. 1801, Syn. Meth. Fung. 398. - Coprinus macrorhizus (Pers.) Rea 1922, 
Brit. Basidiomyc.: 503. - Coprinus fimetarius var. macrorhizus (Pers.) Sacc. 1887, Syll. Fung. 5: 
1087 — Coprinus cinereus f. macrorhizus (Pers.) Konrad et Maubl. 1937, Ic. Sei. Fung. 6: 66. 

Coprinus fimetarius Fr. 1838, p.p. 
ICoprinus delicatulus Apinis 1965, Trans. Brit, mycol. Soc. 48: 653. 

Pileus up to 30 x 20 mm when closed, ellipsoid, sometimes slightly cylindrical, 
later conico-convex or campanulate, plano-convex when old, up to 45 mm in dia-
meter, margin rather thick, strongly translucently striate, surface when young fully 
covered with thick, floccose-hairy, white or greyish veil, tips of the flocci becoming 
darker (brownish), colour cream-ochraceous or pale greyish even when young, later 
darker, then blackish, quickly deliquescent. Lamellae up to 4(-5) mm broad, free, 
crowded, thin, slightly ventricose, with whitish, finely fimbriate edge, colour at first 
white, greyish, then blackish on ageing. Stipe 60-100 x 3.5-10 mm, rather thick-
set, broadening towards base, slightly bulbous (up to 13-14 mm), some specimens 
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distinctly radicate in substrate (root 30-60 mm), fragile, fistulöse, surface shiny, 
floccose, at base with sparse veil-remnants, colour pure white. Smell indistinct. 

Spores (24, 1,1) 9.3-11 x 6-7.2 fim, on average 10.2 * 6.6 pm, Q = 1.42-1.63, 
ellipsoid, very dark brown, germ-pore central, ca 1.5-1.7 ^m wide. Basidia cla-
vate, four-spored, 20-35 x 7-10 pm. Pleurocystidia ellipsoid-utriform-oblong, 
70-120 x 34-60 pm. Cheilocystidia similar, rather sparse. Veil made up of sau-
sage-shaped hyphae often constricted at septa, terminal cells inflated-cylindrical. 

Taxonomic notes: This species is easily recognisable by its spore size. Another 
species in subsect. Lanatuli with spore length between 9 and 11 |am is C. mitrae-
sporus Bohus (= C. extinctorius (Bull.) Fr. sensu auct., C. spelaiophilus Bas et Ul-
jé) but it differs in having differently shaped spores (broadly fusiform, "mitri-
form"), different habit (similar to C. radians (Desm.) Fr.) and habitat, pale yel-
lowish veil, etc. Species with white veil has distinctly larger (C. lagopus (Fr.) Fr., 
C. radiatus (Bolton) Gray, C. macrocephalus (Berk.) Berk.) or smaller (C. jonesii 
Peck, C. pseudoradiatus Kühner et Josserand ex Watling) spores. C. annuloporus 
Enderle (ENDERLE 2004: 389) is probably the closest relative of this species, it 
differs in having a slightly protruding "annulus" around the germ-pore. 

The presence and length of root at the stipe base is very variable. This character 
has misled many authors to the distinction of rooting and rootless forms (e.g. Fries, 
J. E. Lange, Konrad and Maublanc, and others). The first, who considered C. 
fimetarius and C. cinereus synonymous were KÜHNER and ROMAGNESI (1953). 

KRIEGLSTEINER (1993) synonymised also C. macrocephalus. There is only one 
distinguishing character, namely the size of spores (12-17 * 8.2-10 |xm), which 
seems, however, to be rather constant (ULJÉ and NOORDELOOS 1999). Possibly it 
would be better to consider them only varieties of one species. Coprinus cinereus f. 
microsporus (Hongo) Hongo (= C. macrorhizus f. microsporus Hongo) is a small-
spored form of this species or it can represent C. jonesii. Coprinus cinereus var. 
depressus Bogart (VAN DE BOGART 1975: 84) should differ by the depressed 
suprahilar plage on the spores. Coprinus delicatulus (APINIS 1965) is often 
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synonymised (e.g. KRIEGLSTEINER 1993). Judging from the original description it 
truly comes close to C. cinereus on the basis of the spore size, but there are some 
discrepancies: (1) Apinis mentions the presence of sclerotia which is never found 
in subsect. Lanatuli\ (2) the size of pileus is given as 2-4 mm when young 
expanding to 4-7 mm and (3) as substrate vegetable debris of Ammophila arenaria 
and Agropyron pungens (from seashores) was mentioned. C. cinereus can be found 
on vegetable debris, and possibly the small amount of the substrate is the causative 
of the tiny size. Sclerotia, however, never mentioned in the literature for this taxon 
(or any other species of subsect. Lanatuli). Therefore for the time being 1 consider 
it a dubious species, possibly conspecific with C. cinereus. 

Collections examined: HUNGARY: Szeged (Népliget): on ornamental wood-chips, 27.04.2004, 
leg.: L.N.; Mátraháza: Melittio-Fagetum, 13.08.2005, leg.: L.N.; Kecskemét: in garden, among grass 
on sand, 24.09.2005, leg.: L.N.; Nyír: among grass on sand, at the edge of a Quercetum roboris, 
22.08.2005, leg.: L.N. 

Other collections known from Hungary: Bakonyszentlászló, Hortobágy ( B A B O S 1989), Fenyő-
fő (RIMOCZI 1994). 

Coprinus congregatus (Bulliard) Fries (Fig. 3) 
Agaricus congregatus Bull. 1786, Herbier de la France, pi. 94. - Coprinus congregatus (Bull.) Fr. 

1838, Epicrisis: 249. - Coprinellus congregatus (Bull.) P. Karst. 1879. 
Agaricus momentanem Bull. 1783, Herbier de la France: pi. 128. - Coprinus momentanem (Bull.) 

Bres. 1931, Icon. Myc. 18: tab. DCCCLXXXIII, p.p. 
ICoprinus alkalinus Anastasiou 1967, Can. J. Bot. 45: 2217. 
Misappl.: Coprinus ephemerus (Bull.) Fr. sensu BREITENBACH and KRÄNZLIN (1995: 232). 

Pileus elliptical-cylindrical when young, 2-15 x 1-7 mm, later conico-cam-
panulate, 15-35 mm in diameter, margin strongly translucently striate in entire 
length, thin, surface mat, striate, slightly pilose when young, veil not seen, colour 
ochraceous brown-cream, paler towards margin or even whitish, more greyish 
when old. Lamellae crowded, free or narrowly adnate, 1-3 mm broad, thin, slight-
ly ventricose, edge fimbriate, colour white when young, later blackish. Stipe 40-
110 x 0.5-1.5 mm, slender, fragile, vitreous, colour whitish, finely pruinose in 
entire length when young. Smell indistinct. 

Spores (51, 3, 2) 12-15.9(-16.7) x 6.9-8.8 îm, on average 14 * 7.6 ^m, Q = 
1.67-2.08, oblong, very dark reddish brown, germ-pore distinctly eccentric, ca 1.8 
Um wide. Basidia clavate to sphaeropedunculate, four-spored, 20-35 * 10-13 urn. 
Cheilocystidia abundant, clavate, ellipsoid, pyri- or utriform. Pleurocystidia simi-
lar to cheilocystidia, mainly ellipsoid. Pileocystidia numerous, lageniform with ob-
tuse apex, 32.5-92.5 * 10-15 ^m. Caulocystidia variable both in shape and size, 
lageniform-fusoid. Clamps absent in all parts of fruit body. 

Taxonomic notes: One of the most common coprophilous species in subsect. 
Setulosi. It has, however not been reported from Hungary till now, but it is very 
likely that it has been misidentified as C. ephemerus in many cases. Both species 
have eccentric germ-pore, habitat on dung and the velar elements on pileipellis are 
lacking. The only difference is the presence (C. ephemerus) or absence (C. congre-
gatus) of clamp-connections. According to Uljé - based on Kemp's interfertility 
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tests - (ULJÉ and B A S 1 9 9 1 ) it is enough for separation on species level (he 
considers also the minute difference in spore size to be somewhat important). 
REDHEAD ( 1 9 9 7 ) mentioned C. alkalinus as a synonym of C. congregatus. It is 
rather surprising as C. congregatus is a strictly coprophilous taxon. In the proto-
logue (ANASTASIOU 1967) submerged wood was mentioned as substrate. Actually, 
C. amphibius Anastasiou can be a member of the congregatus-group, wherein it 
belongs to the non-coprophilous taxa (e. g. C. callinus M. Lange et A. H. Smith), 
but it would be wantonness to say more about its identity without a type-study. 

Collections examined: HUNGARY: near Kecskemét (Nyomási-rét): Cynodonti-Festucetum pseudo-
vinae, on cow dung (together with Coprinus niveus), 29.08.2004, (new Hungarian record!), leg.: L.N.; 
in cult, on cow dung (originating from the former locality), 10.05.2004, leg.: L.N.; ibid: on cow dung, 
12.04.2006, leg.: L.N. and Zs. Gorliczai; Jakabszállás: airport, on very old cow dung, 02.06.2005, 
leg.: L.N.; Szeged (Sándorfalva): on horse dung mixed with straw, 23.04.2005, leg.: G. Grézal,; 
Fülöpháza: on cow dung, on pasture, 08.06.2005, leg.: L.N.; ibid., 18.08.2005, leg.: L.N.; Méntelek: 
Cynodonti-Festucetumpseudovinae, on cow dung, 01.07.2005, leg.: L.N.; ibid., 14.12.2005 (in vitro), 
leg.: L.N.; ibid., 08.06.2005, leg.: L.N.; ibid., 12.04.2006, leg.: L.N.; ibid., 12.04.2006, leg.: L.N.; 
Mélykút: on cow dung, 14.12.2005 (in vitro), leg.: L.N.; Fülöpszállás (Zab-szék): on cow dung, on 
pasture, 10.11.2005, leg.: L.N.; Bugacpuszta: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, on cow dung, 
22.12.2005 (in vitro), leg.: L.N.; Göbölykút-dűlő: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, on cow dung, 
12.04.2006, leg.: L.N. 

Additional material examined for comparison: THE NETHERLANDS: Alphen an der Rijn: 
3.10.1984, leg.: C. B. Uljé (L: C. bisporus J. E. Lange). 
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Coprinus cordisporus T. Gibbs (Fig. 4) 
Coprinus cordisporus T. Gibbs 1908, Naturalist, Hull: 100. 
Coprinuspatouillardii Quél. 1884, Tab. analyt. Fung. France 1: 107. 
Coprinus volvaceominimus Crossland 1898, Naturalist, London: 372. 
Coprinus gibbsii Massee et Crossland 1902, Naturalist, London: 1. 
Coprinus patouillardii var. lipophilus Heim et Romagn. 1934, Bull. Soc. mycol. Fr. 50: 187. 
Coprinus patouillardii ssp. isabellinus Locq. 1947, Bull. Soc. mycol. Fr. 63.: 83. (nom. inval.) 
Coprinus cardiasporus Bender 1986, Z. Mykol. 52(1): 102. 

Pileus cylindrical-conical when young, up to 6 x 4 mm, later conico-campanu-
late, completely flat when old, 5-20 mm in diameter, margin thin, not translucent, 
striate up to centre when mature, surface completely covered with white, later isa-
belline-ochraceous brown veil, rather persistent (similar to Pulverolepiota), colour 
white when young, later ochreous- or rosaceous-brown, pallescent on ageing to 
whitish. Lamellae distant, narrowly adnate, 1-2 mm broad, thin, hardly ventricose, 
edge slightly fimbriate, colour white when young, later greyish, then blackish when 
old. Stipe 20-70 x 0.4-1.5 mm, gracile, fistulöse, cylindrical of with thickened base, 
surface with abundant veil remnants when young, colour white, often greyish to-
wards base. Smell indistinct. 

Spores (41, 2, 2) 6.6-8.8 x 5.9-7.9 x 4.3-5.5 pm, on average 7.6 x 7.2 x 4.9 
pm, Q = 1.00-1.25, rectangular (pentangular) in frontal view, distinctly flattened, 
ellipsoid or somewhat angular in lateral view, rather pale reddish brown, thick-wal-
led, germ-pore central, ca 1.5 [im wide. Basidia clavate, four-, rarely two-spored, 
20-25 x 7-9 ^m. Cheilocystidia of two types: utriform, fusoid, subglobose or cy-
lindrical mixed with lageniform ones, the latter have tapering neck and obtuse 
apex, abundant. Pleurocystidia subglobose, broadly fusiform or cylindrical. Veil 
made up of (1) (sub)globose or broadly fusiform terminal cells (11-50 pm in dia-
meter), with smooth or rarely granular wall and (2) thin, septate, often inflated hy-
phae, towards pileus margin with more filamentous elements. 

Taxonomic notes: The taxonomic judgement of C. patouillardii is very 
variable. Several authors (KÜHNER and ROMAGNESI 1953, ENDERLE et al. 1986, 
KRIEGLSTEINER 1993, BREITENBACH and KRÄNZLIN 1995) consider them to be 
synonymous, while others (ARNOLDS 1982, CLTERIN 1992, ORTON and WATLING 
1979) separate them on account of different characters (presence of pleurocystidia, 
size of fruit bodies, breadth of spores, habitat, cheilocystidia), for details see ULJÉ 
and NOORDELOOS (1993). 

LANGE ( 1 9 3 6 ) and KONRAD and MAUBLANC ( 1 9 3 7 ) included Coprinus volva-
ceominimus in group Annulati close to C. ephemeroides (Bull.) Fr. and considered 
it merely a variant of that taxon, which ring is attached to the stipe base. This 
seems controversial to the opinion of IMI (CABI 2 0 0 7 ) , that C. volvaceominimus is 
a synonym of C. cordisporus which should be included in Exannulati in the sense 
of the former mentioned authors. If the two names refers to the same taxa C. volva-
ceominimus should be used, as that is the older one. Phylogeny and taxonomic 
position of this species is also interesting. In the by now fundamental work of 
HOPPLE and VILGALYS ( 1 9 9 9 ) this species forms a well supported ( 1 0 0 % ) clade 
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together with C. curtus Kalchbr., next to the Iheterosetulosus-callinus clade. In a 
more detailed study (KEIRLE et al. 2004) this surprising nesting does not seem to 
be justified, as C. curtus is placed on the /coprinellus clade with high confidence 
(bootstrap 87%). According to KEIRLE et al. (2004) intraspecific variability of C. 
cordisporus includes C. patouillardii and C. cardiasporus as well. Therefore these 
species should be considered taxonomic synonyms of C. cordisporus till a novel 
subdivision of this group. 

Collections examined: HUNGARY: Börzsöny Mts (Királyrét): on fresh horse dung, 04.08.2004, 
(new Hungarian record!), leg.: L.N.; Szeged (Boszorkánysziget): on cow dung, 28.10.2004, leg.: 
L.N.; Méntelek: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, on cow dung, 14.12.2005, leg.: L.N.; Mélykút: 
on cow dung, on pasture, 10.01.2006, leg.: L.N.; Bugacpuszta: on horse dung, 30.08.2005, leg.: L.N.; 
Szeged (Botanical Garden): in mown lawn, 19.05.2005, leg.: L.N.; Bugacpuszta: on dung mixed with 
straw, 24.08.2005, leg.: L.N.; near Ladánybene (Jajgató-dűlö): on horse dung, 23.06.2005, leg.: L.N.; 
Kecskemét (Nyomás forest): on horse dung, 12.04.2006, leg. L.N. and Zs. Gorliczai; (all collections 
possess four-spored basidia). 

Additional materials examined for comparison: GERMANY: Mönchengladbach (Giesenkirchen): 
on compost mixed with dung, 26.6.1985, leg.: H. Bender (L: isosyntype of C. cardiasporus Bender!). 
- THE NETHERLANDS: Baarn: 03.12.1968, leg.: G. S. de Hoog (L: C. patouillardii var. lipophilus Heim 
et Romagnesi); Kortenhoef: 10.10.1968, leg.: J. Daams (L: C. patouillardii Quél.); Goere Westadmi-
nen: 18.11.1989, leg.: C. Bas (L: C. cordisporus T. Gibbs). 

Coprinus lilatinctus Bender et Uljé (Fig. 5) 
Coprinus lilatinctus Bender et Uljé 1997, Persoonia 16(3): 373. - Parasola lilatincta (Bender et Uljé) 

Redhead, Vilgalys et Hopple 2001, Taxon 50(1): 236. 
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Pileus in early stages cylindrical-conical, up to 20 x 10 mm, later conico-cam-
panulate-convex, flattened or slightly depressed when old, 15-50 mm in diameter, 
margin thin, translucently striate when young, later strongly sulcate up to centre of 
pileus, but the most centre smooth, surface completely glabrous, colour ochraceous 
to ochraceous brown when young, later more greyish or brownish. Lamellae 
distant, free, thin, up to 2.4 mm broad, forming a gill-less circle around stipe (not 
collarium, see ULJÉ and BAS 1988), slightly ventricose, when young white, later 
greyish, blackish spotted, not deliquescent. Stipe 40-80 x 1-3 mm, cylindrical or 
somewhat thickened towards base, fistulöse, white or pale yellowish, surface 
glabrous, shiny. Smell indistinct. 

Spores (20, 1, 1) 11-13 x 8.5-9.7 x 6.9-7.3 pm, on average 11.7 x 8.9 x 7 pm, 
Q = 1.2-1.4, rounded triangular, some five-angled or almost ellipsoid are present, 
in lateral view ellipsoid, germ-pore eccentric, colour reddish brown, but not very 
dark. Basidia clavate, four-spored. Pleurocystidia abundant, the majority utriform 
with some ellipsoid or subglobose ones, 40-82.5 x 15-27 pm. Cheilocystidia utri-
or lageniform. Veil, caulo- and pileocystidia absent. Clamped. 

Fig. 5. / 5. ábra. Coprinus lilatinctus Bender et Uljé 

Taxonomic notes: The collection described here shows a very perplexing 
character combination. Because of the breadth of spores it should be referred to C. 
plicatilis (Curtis) Fr. using the key of ULJÉ and BAS (1988), which, on the contrary 
has exclusively or in the majority limoniform or ellipsoid spores. The spores in my 
collection are, however rounded triangular with very few (or even hardly any) five 
angled ones. This character belongs to the species around C. leiocephalus P. D. 
Orton. Concerning the length of the spores C. schroeteri P. Karst. (= C. nudiceps P. 
D. Orton) also comes into question, which has larger spores with breadth 10-13 
pm (ULJÉ and BAS 1988: 9-13 pm). Additionally C. schroeteri often grows on 
dung or stercorated ground. With regard to their spore size C. lilatinctus is transi-
tional (and somewhat overlapping) between C. leiocephalus and C. schroeteri. 
Therefore the only features remaining are the lilaceous pileus (which similarly is an 
inconstant character) and the presence of yellowish granules (necropigment?) in the 
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pileipellis and the basidia. This latter feature gradually disappears in herbarium 
material, making identification of older materials impossible without ambiguity. 
Because of the abundance of this pigment in the Hungarian collections, and in the 
holotype as well, 1 think there is no doubt about our identification. Proceeding from 
the above-mentioned problems the taxonomic importance of size and shape of 
spores within subsect. Glabri should be reconsidered. 

Collections examined: HUNGARY: Kecskemét (Botanical Garden): on roadside in grass, on sandy 
soil, 02.08.2004, leg.: L.N.; Szeged (Széchenyi-tér): in regularly mown lawn, 28.06.2006, leg.: L.N.; 
ibid., 29.06.2006, leg.: L.N. 

Additional materials examined for comparison: THE NETHERLANDS: Alphen an der Rijn (near 
Zegerplas): 27.08.1988, leg.: C. B. Uljé (L: holotype of C. lilatinctus Bender et Uljé!). - GREAT 

BRITAIN: Wheathafen, Surlingam, Norfolk: 18.09.1965, leg.: P. D. Orton (E: holotype of C. leiocepha-
lus P. D. Orton!); Ivemess-shire, Tomich: 03.09.1971, leg.: P. D. Orton (E: holotype of C. nudiceps\). 
- FINLAND: Mustiala: 20.8.1878. leg.: P. Karsten (H, holotype of C. schroeteri). 

Coprinus marculentus Britzelmayr (Fig. 6) 
Coprinus marculentus Britzelm. 1893, Bot. Zbl. 15/17: 13. - Coprinellus marculentus (Britzelm.) 

Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 234. 
Coprinus hexagonosporus Joss. 1948, Revue Mycol. 13: 82. 
Coprinus hexagonosporus var. stephanosporus Joss. 1948, Revue Mycol. 13: 86. - Coprinus 

marculentus f. stephanosporus (Joss.) Enderle 1986, Z. Mykol. 52(1): 121., nom. inval. 

Pileus up to 8 x 4 mm when young, conical-cylindrical, flattened with age, 10-
20 mm in diam., margin thin, hardly striate when young, later becoming more 
sulcate on ageing, surface smooth, finely pilose when young, veil not seen, colour 
ochraceous brown at margin, more brown, dark brown at centre, with greyish tints 
when old. Lamellae distant, narrowly adnate, up to 1-2 mm broad, slightly ventri-
cose, white when young, later greyish, then black, edge finely fimbriate. Stipe 35-
70 x 0.5-1.5 mm, slender, fragile, fistulöse, cylindrical or somewhat broadening 
towards base, surface pruinose when young, white, shiny. Smell indistinct. 

Spores (52, 3, 2) 9.5-13.5 x 6.5-8 x 5.9-7 um, on average 11.7 x 7.25 x 6.5 
pm, Q = 1.3-1.68; hexagonal to elongate triangular in frontal view, elliptical-
amygdaloid in lateral view, dark reddish brown, with eccentric, 1.5-1.7 îm wide 
germ-pore. Basidia clavate, four-spored, mixed with some two-spored 27 .5^5 x 
10-13 |im. Cheilocystidia 35-47 x 27-33 |im, abundant, globose, ellipsoid, 
clavate or pyriform. Pleurocystidia absent on the sides, present only in the 
marginal area, therefore considered here to belong to the cheilocystidia. Pileo-
cystidia 62.5-95 x 8.8-17.5 |im, lageniform with long, cylindrical neck and in 
majority swollen apex (6.2-10 fim), sometimes slightly incrusted. Veil not seen. 
Caulocystidia abundant, fusoid-lageniform, similar to pileocystidia but more 
variable in shape and size. Clamped. 

Taxonomic notes: My specimens fit the descriptions given in the literature very 
well except for the lack of velar elements on the pileus and the probable lack of 
pleurocystidia (see below). The species described here can be easily recognised by 
the hexagonal spores and the dark colour of the fruit bodies. Such spore form 
occurs also in other subsections (e. g. subsect. Glabri: C. plicatilis (Curtis) Fr., 
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subsect. Nivei: C. niveus (Pers.) Fr.), but that species can be easily separated by the 
structure (or absence) of veil. The most closely related species is Coprinus 
angulatus Peck (= C. boudieri Quél.), which has mitriform spores of different size, 
larger fruit bodies, pileocystidia with cylindrical neck and habitat on burnt ground. 
JOSSERAND (1948) separates a var. stephanosporus, which should differ in having 
faint warty ornamentation on the suprahilar depression of the spores. In my opinion 
such small deviations do not deserve any taxonomic rank (similarly to the incrusta-
tions on the apices of the pileocystidia in collection 13.06.2004). The presence of 
pleurocystidia is questionable. Both Josserand's (JOSSERAND 1948) and my collec-
tions lack pleurocystidia, but the of cheilocystidia are very abundant, so that they 
enter also the faces of the gills to some extent. In the literature (ULJÉ and BAS 
1991) this species is generally interpreted as having pleurocystidia. C. marculentus 
var. homosetulosus (Malen9on) Enderle (ENDERLE et al. 1986, MALENgON in 
MALENCON and BERTAULT (1970)) should lack pleurocystidia, but it should also 
have lageniform cheilocystidia. In the literature dung or straw mixed with dung are 
mentioned as the most typical substrate for this taxon. On the contrary, collections 
known to me originate from ornamental wood-chips and pure straw mainly (see 
collections examined). BREITENBACH and KRÄNZLIN (1995) mentioned encrusted 
velar cells on the pileus. The present species was also recognised by Kauffman 
(KAUFFMAN 1917), but he considered it an angular-spored, dark form of C. 
ephemerus (Bull.) Fr. (JOSSERAND 1948). 
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Collections examined: HUNGARY: Kecskemét: in garden, on ornamental wood-chips, 13.06.2004, 
(new Hungarian record!), leg.: Zs. Gorliczai; Algyő (near Szeged): on truss of straw, 18.09.2004, leg.: 
L.N.; Kecskemét: in garden, on wood-chips, 23.06.2004, leg.: L.N. and Zs. Gorliczai; Bugacpuszta: 
on horse dung, 14.12.2005, leg.: L.N.; ibid, on dung mixed with straw, 24.08.2005, leg.: L.N.; 
Szeged: in garden, on soil, 10.11.2005, leg.: L.N.; Kecskemét: on horse dung, 14.12.2005, leg.: L.N.; 
Fülöpszállás (Zab-szék): on cow dung in a salt marsh, 13.07.2005, leg.: L.N.; Kecskemét: on horse 
dung, 22.11.2005 (in vitro), leg.: L.N. 

Additional material examined for comparison: THE NETHERLANDS: Alphen an der Rijn: 
15.10.1990, leg.: C. B. Uljé (L: C. marculentus Britzelm.). 

Coprinus ochraceolanatus Bas (Fig. 7) 
Coprinus ochraceolanatus Bas 1993, Persoonia 15(3): 362. - Coprinopsis ochraceolanata (Bas) 

Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 230. 
Coprinus citrinovelatus Ludwig et Roux 1995, Z. Mykol. 61(1): 34. 
Coprinus callistoflavus Donelli et Simonini 1995, Riv. Micol. 38(2): 124. 

Pileus elliptical-cylindrical when young, up to 40 x 15 mm, later somewhat 
expanding to conico-campanulate, up to 45 mm when fully mature, margin thin, 
often irregular, densely sulcate, translucent, surface when young fully covered with 
ochraceous-citrine, floccose-fibrillose veil, later breaking up into small patches, 
soon disappearing, except for centre, colour white in primordial stages, becoming 
greyish-bluish very soon, blackish when old, quickly deliquescent. Lamellae 
crowded, narrowly adnate or free, up to 3-5 mm broad, slightly ventricose, thin, 
colour greyish white when young, later (brownish) grey, black when old, edge 
distinctly fimbriate, white or yellow towards margin. Stipe 30-70 x 2-4.5 mm, 
cylindrical or base somewhat thickened (up to 8 mm), often fasciculate, fistulöse, 
fragile, colour yellow at base, whitish above, surface whitish floccose at apex, at 
bottom with veil-zone like yellow velar remnants. Context thin, greyish, smell 
indistinct. 

Spores (28, 2, 1) 10.7-14.6 x (5-)5.8-7 pm, on average 12.7 x 6.6 pm, Q = 
1.8-2.24, oblong to subcylindrical, dark (reddish)brown, germ-pore central 1.5-1.8 
pm wide. Basidia clavate, four-spored. Pleurocystidia 42.5-100 x 18.5—47.5 pm, 
ellipsoid to cylindrical mixed with some globose and subutriform one, abundant. 
Cheilocystidia abundant, similar to pleurocystidia in both shape and size, towards 
pileus margin often with strongly incrusted velar hyphae. Veil made up of thin-
walled, elongate, sausage-like, often inflated hyphae, mostly with thick, yellow in-
crustation, terminal cells cylindrical-fusiform, inflated up to 20-25 pm. Pileipellis 
a hymeniderm. Clamps present. 

Taxonomic notes: Since its original description from the Netherlands this 
species has been reported only from Germany (LUDWIG and ROUX 1995) and Italy 
(DONELLI and SIMONINI 1995). DONELLI et SIMONINI (1995) described C. callisto-
flavus, which is conspecific with C. ochraceolanatus, and should be considered a 
younger synonym of that name. The conspecifity of C. citrinovelatus has already 
been indicated by ULJÉ and NOORDELOOS (2000). DONELLI and SLMONINI (1995) 
mentioned C. citrinovelatus as a similar species but they did not mention any dif-
ferences. Within subsect. Lanatuli the most closely related species is C. erythro-
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cephalus (Lév.) Fr. because of the yellow colour of the veil, but it differs in having 
more vivid colours and viscid veil. Another similar species is C. mitraesporus 
Bohus (= C. spelaiophilus Bas et Uljé, C. extinctorius (Bull.) Fr. sensu auct. eur., 
non Bull.), which has shorter spores of different shape, non-incrusted veil, more 
fleshy habit (similar to species of subsect. Domestici), and preference for cavities 
of living trees. 

Collections examined: HUNGARY: Kecskemét: Botanical Garden, Quercetum roboris cult., on or-
namental wood-chips, 14.05.2004, (new Hungarian record!), leg.: L.N.; Millenary-forest, Quercetum 
cult., on old wood-chips, 04.06.2006, leg.: L.N. 

Additional material examined for comparison: THE NETHERLANDS: Voorschoten, Ten Wadding 
(?), 31.05.1972, leg.: Bas, Bas 5813 (L, holotype o fC . ochraceolanatus Bas!). 

Coprinuspellucidus P. Karsten (Fig. 8) 
Coprinus pellucidus P. Karst. 1882, Meddn. Soc. Faun. Fl. Fenn. 9: 61. - Coprinellus pellucidus (P. 

Karst.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 234. 

Pileus 0.8-2.5 x 1.5-4 mm when closed, elliptical-cylindrical, later convex, 
(1.5) 4-7 mm in diameter when old, applanate, margin not striate, straight when 
young, thin, surface smooth, minutely pilose when young, colour varying from pale 
creamy-ochraceous to pale brown (somewhat similar to that of C. marculentus), 
not discolouring, quickly deliquescent. Lamellae crowded, up to 0.7-1 mm broad, 
thin, white when young, greyish, then blackish on ageing. Stipe 20^10 x 0.3-1 
mm, slender, fragile, fistulöse, entirely white, surface pubescent when young. 
Smell and taste indistinct. 

Spores (20, 2, 1) 6.5-8.5 x 3.3-4.1 pm, on average 7.7 x 3.5 pm, Q = 1.79-
2.22, narrowly oblong-subcylindrical, colour pale brownish (pholiotoid), germ-
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pore central, very small, hardly visible. Basidia clavate, four-spored. Cheilocysti-
dia globose, utri- or lageniform. Pleurocystidia not seen. Caulocystidia lageni-
form-fusiform, variable in form and size, with obtuse apex, 45-75 * 9.5-12 pm. 
Pileocystidia caulocystidioid but less variable, lageniform, veil absent. Sclerocys-
tidia absent. 

Fig. 8. / 8. ábra. Coprinus pellucidus P. Karst. 

Taxonomic notes: This species possesses one of the smallest spores in the 
genus Coprinus, which is very characteristic. Other distinguishing features are the 
absence of pleurocystidia and its habitat. C. stellatus Buller is closely related, but it 
has broader spores (5-6 pm), larger fruit bodies (pileus up to 20 mm) and pleuro-
cystidia. C. minutisporus Uljé (ULJÉ and NOORDELOOS 2003) is also similar in 
spore size, but that species has broader spores (Q = 1.25-1.6), habitat on soil, and 
diverticulate veil elements on the pileus. C. parvulus Uljé et Keizer (ULJÉ and 
KEIZER 2003) also comes close, but differs in having smaller fruit bodies and glo-
bose velar elements on the pileus. (According to the protologue the spores are also 
somewhat smaller). In the literature (ULJÉ and BAS 1991, MOSER 1983) only glo-
bose cheilocystidia are mentioned, however in my collections I found several utri-
and lageniform ones too. 

Collections examined: HUNGARY: Szeged (Boszorkánysziget): edge of Leucojo aestivi-Salicetum 
albae, on fresh cow dung, 28.09.2004, (new Hungarian record!), leg.: L.N.; ibid.: on cow dung (in 
cult) 10.10.2004, leg.: L.N. 

Additional materials examined for comparison: THE NETHERLANDS: Alphen an der Rijn: 
18.01.1996, leg.: C. B. Uljé (L: Coprinus pellucidus P. Karst.); Vogelenzang: 13.07.1996, leg.: C. B. 
Uljé (L: Coprinus stellatus Buller). 
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ADATOK MAGYARORSZÁG GOMBA VILÁGÁHOZ 1. COPRINUS 

NAGY László 
Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai Tanszék 6701 Szeged, Közép fasor 52; 
cortinarius2000@yahoo. co. uk 

BEVEZETÉS 

Hazánkban a Coprinus nemzetség hosszú időn keresztül nem vagy alig volt 
kutatva, ezért a Magyarországon előforduló fajokat és elterjedésüket alig ismerjük. 
Nyilvánvalóan annak is ez az oka, hogy a közelmúlt monografikus feldolgozásai-
ban nem említenek előfordulási adatokat hazánkból. A hazai élőhelyek igen diverz 
Coprinus flórát rejtenek, és sok olyan faj is van, amely Közép-Európában ritka 
vagy alig ismert (pl.: Coprinus xerophilus Bogart, C. ammophilae Courtec., C. 
stanglianus Enderle, Bender et Gröger, C. spilosporus Romagnesi). Ezenfelül 
néhány, magyar szerzők által leírt fajt a modern feldolgozások egyáltalán nem is 
tárgyalnak (pl. Coprinus mitraesporus Bohus = C. spelaiophilus Bas et Uljé) 
(NAGY, in prep.). 

Ez a munka e hiány pótlásának első lépése. Nyolc, hazánkra nézve új faj (kivé-
ve C. cinereus) részletes leírását közlöm, melyeket jórészt a kiskunsági homok-
vidéken gyűjtöttem 2004-ben. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A makroszkópos leírások friss termőtestekről készültek, a mikroszkópos vizsgá-
latokhoz a szárítmányokat 15% NH4OH-ban nedvesítettük. A mikroszkópi rajzok a 
spórák esetében 1000x-es, más sejteknél 600x-os nagyítással készültek, de a ciszti-
dák, bazídiumok és a vélumelemek egymással nem méretarányosak. A „Spórák" 
szó utáni számok a megmért spórák számára vonatkoznak, valamint, hogy ezek 
hány termőtestből, illetve gyűjtésből származnak (2., ill. 3. szám). A spóraalakok 
nómenklatúrájában BAS ( 1 9 6 9 ) feldolgozását, más részletekhez VELLINGA ( 1 9 8 8 ) 
munkáját követem. A cisztidák alakját leíró, néhány általánosan elfogadott kifeje-
zésre az alábbi szavakat használtam: utriform = tömlő alakú; fuziform = orsó ala-
kú; piriform = körte alakú. A herbáriumok rövidítéséhez HOLMGREN és mtsai 
( 1 9 9 8 ) munkáját vettem alapul. 
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Az összes felsorolt kollekció megtalálható a szerző gyűjteményében. Össze-
hasonlításhoz számos faj holotípusát is megvizsgáltam, ezek egy külön közlemény-
ben fognak megjelenni. 

Ebben a munkában többnyire Uljé taxonómiai felfogását követem (ULJÉ és BAS 
1988, 1991, ULJÉ és KEIZER 2003, ULJÉ és NOORDELOOS 1993, 1997, 1999, 2000, 
2003, ULJÉ és mtsai 2000), amely messze a leghasználhatóbb a létező határozók 
között. Néhány esetben azonban az ő faj felfogását módosítottam a rendelkezésre 
álló anyagoknak és saját tapasztalataimnak megfelelően (a C. congregatus, C. cor-
disporus, C. lilatinctus esetében). 

RÉSZLETES FAJLEÍRÁSOK 

Coprinus bellulus Uljé (1. ábra) 
Coprinus bellulus Uljé 1988, Persoonia 13(4): 481. 

Kalap fiatalon tojásdad-hengeres, 5-12 x 4-9 mm, később domború-félgömb 
alakú, idősen lapos, 13-30 mm átmérőjű, széle fiatalon erősen vélumos, később 
hosszan bordás, vékony, áttetsző, felülete sűrű, fehér színű, poros-szálas vélummal 
borított, a széle felé inkább szálas, idősen ± lecsupaszodó, színe fiatalon hófehér, 
idősen középen kissé szürkéssárgás. Lemezek keskenyen tönkhöz nőttek vagy 
szabadok, ritkán állók, 1-2 mm szélesek, kissé hasasak, vékonyak, kevéssé elfolyó-
sodók, fiatalon fehérek, később szürkések majd feketén foltosak, élük finoman pil-
lás. Tönk 30-40(70) x 0,8-1,5 mm, egyenletesen vastag vagy lefelé kissé vastago-
dó, fehér, törékeny, üreges, felülete dús, szálas-poros, fehér vélummal borított, 
lehet kissé csoportos. Szagtalan. 

Spórák (20, 1 ,1) 8,9-10,7 x (5,5) 6,2-7,3 ura, átlagosan 9,8 x 6,5 pm, Q = 
1,32-1,66, elliptikusak vagy kissé lapítottak oldalnézetben, sötét vörösbarnák, csí-
rapórus centrális, 1,5-2 |im átmérőjű. Bazídiumok bunkósak, nyújtottak, két-spó-
rásak. Pleuro- és keilocisztidák hiányoznak. Vélum jórészt gömbölyű-gömböly-
ded, sima falú elemekkel, 30-62 pm hosszúak, de vannak nyújtottan bunkós vég-
sejtek is, összekötő hifák vékonyak, hialinok. 

Megjegyzések: Az egyetlen kétspórás faj a Nivei szekcióban melynek spórái 
kisebbek 12(-13) pm-nél. Ezenkívül jellegzetessége a hymeniális cisztidák hiánya. 
Hasonló faj a C. cortinatus J. E. Lange, melynek bazídiumai négyspórásak. A 
nagyobb spórájú fajok közül kétspórás bazídiuma van a C. pachyspermus P. D. 
Orton-nak, melynek vannak pleuro- és keilocisztidái, és spórái lényegesen nagyob-
bak (12-16 pm). 

Vizsgált anyagok: Hetényegyháza (Belsőnyír): Quercetum roboris, fűben, útszélen, homokos 
talajon, leg.: N.L. 2004.10.01.; Tőserdő: silva mixta (Alnus glutinosa, Salix alba, Populus alba, Acer 
negundo), talajon, leg.: N.L. 2003.06.13. (NAGY 2004); csupasz talajon, leg.: N.L. és Gorliczai Zs. 
2004.11.08. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyag: HOLLANDIA: prov. Zuid-Holland, Langeraar: 
1986.10.16., Uljé 777 (L, a Coprinus bellulus Uljé holotípusa!). 
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Coprinus cinereus (Schaeffer) Gray (2. ábra) 
Agaricus cinereus Schaeffer 1774, Fung. Bavar. Palat.: 100; - Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray 

1821, Natural Arr. Brit. Pl. 1: 634. (non Coprinus cinereus Beeli 1928, Bull. Soc. R. bot. Belg. 59: 
98., nom. illeg.) - Coprinus fimetarius var. cinereus (Schaeff.) Fr. 1838, Epicrisis: 246. - Copri-
nopsis cinerea (Schaeff.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 227. 

Agaricus macrorhizus Pers. 1801, Syn. Meth. Fung. 398. - Coprinus macrorhizus (Pers.) Rea 1922, 
Brit. Basidiomyc.: 503. - Coprinus fimetarius var. macrorhizus (Pers.) Sacc. 1887, Syll. Fung. 5: 
1087 - Coprinus cinereus f. macrorhizus (Pers.) Konrád et Maubl. 1937, Ic. Sei. Fung. 6: 66. 

Coprinus fimetarius Fr. 1838, p.p. 
ICoprinus delicatulus Apinis 1965, Trans. Brit, mycol. Soc. 48: 653. 

Kalap fiatalon tojásdad vagy hengeres, 30 * 20 mm-ig, később kúpos harang 
alakú, idősen laposan domború, gyorsan elfolyósodó, 45 mm-ig, széle elég vastag, 
fiatalon áttetszően bordás, felülete fiatalon vastag, fehéres vagy szürkés, pelyhes-
szálas vélummal borított, a szálak csúcsa gyakran sötétebb (barnás), színe krém-
okkersárga vagy kissé szürkés már fiatalon is, később sötétedő, idősen feketés. 
Lemezek szabadon állók, sűrűk, vékonyak, szélesek (4-5 mm-ig), kissé hasasak, 
élük fehéres, finoman pelyhes, színük fiatalon fehér, majd szürkés, idősen fekete. 
Tönk 60-100 x 3,5-10 mm, elég tömzsi, lefelé szélesedő, kissé gumós (13-14 
mm-ig), néhány példány gyökerező (gyökér 30-60 mm), törékeny, üreges, felülete 
fénylő, pelyhes, bázisán vélummaradványokkal, színe fehér. 

Spórák (24, 1,1) 9,3-11 x 6-7,2 um, átlagosan 10,2 x 6,6 pm, Q = 1,42-1,63, 
elliptikusak, nagyon sötét vörösbarnák, csírapórus centrális kb. 1,5-1,7 pm széles. 
Bazídiumok bunkósak-nyújtottak, négy-spórásak, 20-35 x 7-10 pm. Pleurociszti-
dák elliptikusak, utriformok vagy nyújtottak, 70-120 x 34-60 pm. Keilocisztidák 
pleurocisztidioidak, ritkák. Vélum nyújtott, a szeptumoknál elkeskenyedő hifákból 
áll, végsejtek felfujtak-hengeresek. 

Megjegyzések: Spóramérete alapján könnyen felismerhető faj. A Lanatuli szek-
ción belül hasonló (9 és 11 pm közötti) spóramérete van a C. mitraesporus Bohus-
nak (= C. extinctorius (Bull.) Fr. sensu auct., C. spelaiophilus Bas et Uljé), de en-
nek spórái más alakúak (szélesen orsó alakú, „mitriform": püspöksüveg alakú), el-
térő habitusú (C. radians (Desm.) Fr.-szerű), többnyire fák odvaiban terem, véluma 
halvány sárgás. Más fehér vélumú fajok spórái jóval nagyobbak (C. lagopus (Fr.) 
Fr., C. radiatus (Bolton) Gray, C. macrocephalus (Berk.) Berk.) vagy kisebbek (C. 
jonesii Peck, C. pseudoradiatus Kühner et Josserand ex Watling). A C. annulo-
porus Enderle (ENDERLE 2004: 389) talán a legközelebbi rokona, az egyetlen 
különbség, hogy a spórákon a csírapórus körül van egy kissé kiálló „gyűrű". 

A „gyökér" jelenléte és mérete meglehetősen változékony. Több szerző (pl. 
Fries, J. E. Lange, Konrad és Maublanc és mások) különbséget tesz gyökerező és 
nem gyökerező példányok között. Először KÜHNER és R.OMAGNES1 ( 1 9 5 3 ) javasol-
ták a C . fimetarius és C. cinereus szinonimizálását. KRIEGLSTEINER ( 1 9 9 3 ) a C . 
macrocephalus-1 is a C. cinereus szinonimjának tekinti. Bár nagyon hasonlóak, a 
spórák mérete ( 1 2 - 1 7 X 8 , 2 - 1 0 pm) megbízható elkülönítő bélyegnek tűnik (ULJÉ 
és NOORDELOOS 1999) . Véleményem szerint praktikusabb lenne a két taxont egy 
faj változatainak tekinteni. A Coprinus cinereus f. microsporus (Hongo) Hongo (= 
C. macrorhizus f. microsporus Hongo) egy kisebb spórájú változat, bár lehet, hogy 
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megegyezik a Peck által leírt C. jonesii-\al. A C. cinereus var. depressus Bogart 
(VAN DE BOGART 1975: 84) faj spóráinak a suprahiláris régióban benyomottnak 
kell lenni. A C. delicatulus (APINIS 1965) taxont gyakran szinonimizálják (pl. 
KRIEGLSTEINER 1993). Az eredeti leírásból ítélve valóban közeli rokona a C. cine-
reus-ndk, bár van néhány említésre méltó különbség: (1) APINIS (1965) szkleróciu-
mok jelenlétét említi, ami a Lanatuli szekció egyetlen fajánál sem ismert; (2) 
kalapméretnek fiatalon 2-4 mm-t, kifejletten 4-7 mm-t ad meg és (3) szubsztrát-
ként Ammophila arenaria-1 és Agropyron pungens-t említ. Tény, hogy a C. cinere-
us gyakran terem növényi maradványokon (így akár Ammophila-n is), és így a kis 
méret magyarázata lehet a szubsztrát kis mennyisége, de szklerócium nem ismert 
ennél a fajnál (ahogy a szekció egyik fajánál sem). 

Vizsgált anyagok: Szeged (Népliget): mulcson, leg.: N.L. 2004.04.27.; Mátraháza: Melittio-
Fagetum, leg.: N.L. 2005.08.13.; Kecskemét: kertben, homokos talajon, fü között, leg.: N.L. 
2005.09.24.; Nyír: homokos talajon, fíí között, Quercetum roboris szélén, leg.: N.L. 2005.08.22. 

Egyéb hazai irodalmi adatok: Bakonyszentlászló, Hortobágy (BABOS 1989), Fenyöfó (RIMÓCZI 
1994). 

Coprinus congregatus (Bulliard) Fries (3. ábra) 
Agaricus congregatus Bull. 1786, Herbier de la France, pl. 94. - Coprinus congregatus (Bull.) Fr. 

1838, Epicrisis: 249. - Coprinellus congregatus (Bull.) P. Karst. 1879. 
Agaricus momentanem Bull. 1783, Herbier de la France: pl. 128. - Coprinus momentanem (Bull.) 

Bres. 1931, Icon. Myc. 18: tab. DCCCLXXXII1, p.p. 
ICoprinus alkalinus Anastasiou 1967, Can. J. Bot. 45: 2217. 
Misappl.: Coprinus ephemerus (Bull.) Fr. sensu BREITENBACH and KRÄNZLIN (1995: 232). 

Kalap fiatalon tojásdad-hengeres, 2-15 x 1-7 mm, később harang alakú, majd 
kiterülő, idősen lapos, 15-35 mm átmérőjű, széle erősen áttetszően bordás, vékony, 
felülete matt, bordás, fiatalon kissé szöszös, vélum nincs, színe középen sárgás-
barna-okkerbarna, krémszínű, széle felé világosabb, egészen fehéresig, idősen 
szürkésebb. Lemezek sűrűn állók, szabadon állók vagy keskenyen tönkhöz nőttek, 
1-3 mm szélesek, vékonyak, kissé hasasak, élük kissé pillás, színük fiatalon fehér, 
idősen fekete. Tönk 40-110 x 0,5-1,5 mm, karcsú, törékeny, áttetsző, fehéres, 
felülete kissé poros. Szaga nem jellegzetes. 

Spórák (51, 3, 2) 12-15,9(-16,7) x 6,9-8,8 um, átlagosan 14 x 7,6 um, Q = 
1,67-2,08, elliptikusak, nyújtottan elliptikusak, sötét vörösbarna színűek, csírapó-
rus erősen excentrikus, kb 1,8 fim széles. Bazídiumok bunkósak, négyspórásak, 
20 -35 x 10-13 fim. Keilocisztidák gyakoriak, bunkósak, ellipszoidok, körte vagy 
tömlő alakúak. Pleurocisztidák hasonlók a keilocisztidákhoz, jórészt ellipszoidok. 
Pileocisztidák tömegesek, palack alakúak, tompa csúccsal, 32,5-92,5 x 10-15 ^m. 
Kaulocisztidák változatosabbak, palack vagy orsó alakúak. Csatok hiányoznak. 

Megjegyzések: A Setulosi alszekció egyik legelterjedtebb trágyalakó faja, való-
színűleg sok herbáriumban C. ephemerus-ként van határozva. Mindkét faj csíra-
pórusa excentrikus, trágyán teremnek, és a kalapon nincsenek vélumsejtek fiatalon 
sem. Az egyetlen különbség a csatok jelenléte (C. ephemerus), illetve hiánya (C. 
congregatus). Uljé (jórészt Kemp keresztezési kísérleteire alapozva) ezt elegendő-
nek tartja a fajszintű elkülönítéshez (bár ő a spóraméretben fennálló kis különbség-
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nek is tulajdonít némi fontosságot) (ULJÉ és BAS 1991), véleményem szerint prak-
tikusabb lenne egyetlen faj változataiként kezelni őket. A C. alkalinus Anastasiou 
fajt REDHEAD (1997) szinonimként említi. A termőhely alapján ez meglepő, hiszen 
a C . congregatus egy szigorúan koprofil taxon, míg ANASTASIOU (1967) az eredeti 
leírásban vízbe merült korhadó ágakat jelölt meg szubsztrátként. A termőhely és az 
eredeti leírás alapján mindenképpen a congregatus-csoport nem koprofil fajaihoz 
tartozik (pl. C. callinus M. Lange et A. H. Smith), de a típusanyag vizsgálata nélkül 
többet nem lehet mondani. 

Vizsgált anyagok: Kecskemét (Nyomási-rét): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán 
(Coprinus niveus-szal együtt), leg.: N.L. 2004.08.29., (első hazai adat!); in cult., tehéntrágyán (előző 
lelőhelyről származó), leg.: N.L. 2004.05.10.; tehéntrágyán, leg.: N.L. és Gorliczai Zs. 2006.04.12.; 
Jakabszállás: reptéren, idős tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.06.02.; Szeged (Sándorfalva): szalmával 
kevert lótrágyán, leg.: Grézal G. 2005.04.23.; Fülöpháza: tehéntrágyán, legelőn, leg.: N.L. 2005.06.08., 
2005.08.18.; Méntelek: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.07.01., 
2005.12.14. (in vitro), 2005.06.08., 2006.04.12., 2006.04.12.; Mélykút: tehéntrágyán, leg.: N.L. 
2005.12.14. (in vitro); Fülöpszállás (Zab-szék): tehéntrágyán, legelőn, leg.: N.L. 2005.11.10.; Bugac-
puszta: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.12.22. (in vitro); Göböly-
kút-dűlő: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: L.N. 2006.04.12. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyag: HOLLANDIA: Alphen an der Rijn: leg.: C. B. Uljé 
1984.10.03. (L: C. bisporus Lge.). 

Coprinus cordisporus T. Gibbs (4. ábra) 
Coprinus cordisporus T. Gibbs 1908, Naturalist, Hull. 100. 
Coprinus patouillardii Quél. 1884, Tab. analyt. Fung. France 1: 107. 
Coprinus volvaceominimus Crossland 1898, Naturalist, London: 100. 
Coprinus gibbsii Massee et Crossland 1902, Naturalist, London: 1. 
Coprinus patouillardii var. lipophilus Heim et Romagn. 1934, Bull. Soc. mycol. Fr. 50: 187. 
Coprinus patouillardii ssp. isabellinus Locq. 1947, Bull. Soc. mycol. Fr. 63.: 83. (nom. inval.) 
Coprinus cardiasporus Bender 1986, Z Mykol. 52(1): 102. 

Kalap fiatalon hengeres-kúpos, 6 x 4 mm-ig, később harang alakú, idősen telje-
sen lapos, 5-20 mm átmérőjű, széle vékony, nem áttetsző, kifejletten hosszan bor-
dás, felülete vastagon poros-szálas, fiatalon teljesen fehér, később halvány sárgás-
barnára színeződő vélummal borított, ez idősen is megmarad (hasonló a Pulvero-
lepiota nemzetséghez), színe fiatalon fehér, később a vélum miatt főleg a közepén 
okkerbarna-rózsás, idősen fehérre fakul. Lemezek ritkák, keskenyen tönkhöz nőt-
tek, 1-2 mm szélesek, alig hasasak, vékonyak, élük finoman pillás, színük fiatalon 
fehér, később szürkés, idősen feketés. Tönk 20-70 x 0,4-1,5 mm, karcsú, töré-
keny, üreges, egyenletesen vastag, bázisa lehet kissé duzzadt, felülete dúsan fehér 
vélummal borított, színe fehér, bázisánál gyakran szürkülő. Szaga nem jellegzetes. 

Spórák (41, 2, 2) 6,6-8,8 x 5,9-7,9 x 4,3-5,5 pm, átlagosan 7,6 x 7,2 x 4,9 
pm, Q = 1,00-1,25, elölnézetben jórészt ötszögletű, egyértelmű hílummal, oldal-
nézetben elliptikus vagy kissé szögletes, színe világos vörösbarna, vastag falú, 
csírapórus centrális, kb. 1,5 pm átmérőjű. Bazídiumok bunkósak négy- vagy ritkán 
kétspórásak, 20-25 x 7-9 pm. Keilocisztidák kétfélék: tömlő alakúak, megnyúl-
tak, gömbölydedek vagy hengeresek, palack alakú elkeskenyedő nyakkal és tompa 
csúccsal, tömegesek. Pleurocisztidák gömbölydedek, hengeresek vagy megnyúl-
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t a k . V é l u m 1 1 - 5 0 p m á t m é r ő j ű , g ö m b ö l y d e d - g ö m b ö l y ű , s z é l e s e n o r s ó a l a k ú , t ö b b -
n y i r e s ima, n é h a s z e m c s é s f a l ú v é g s e j t e k b ő l é s v é k o n y , s z e p t á l t , g y a k r a n f e l f ú j t 
h i f á k b ó l áll, a k a l a p s z é l e f e l é i n k á b b a h i f á s f e l é p í t é s d o m i n á l . 

Megjegyzések: A C. patouillardii taxonómiai megítélése meglehetősen kérdé-
ses. Sokan a C. cordisporus szinonimjaként említik (BREITENBACH és KRÄNZLIN 
1 9 9 5 , ENDERLE és mtsai 1 9 8 6 , KRIEGLSTEINER 1993 , KÜHNER és ROMAGNESI 
1 9 5 3 ) , míg mások (ARNOLDS 1 9 8 2 , CITERIN 1 9 9 2 , ORTON és WATLING 1 9 7 9 ) 
bizonyos különbségek alapján (pleurocisztidák jelenléte, termőtestek mérete, spó-
rák szélessége, termőhely, keilocisztidák) külön fajnak tartják, részletesebben lásd 
U L J É és NOORDELOOS ( 1 9 9 3 ) . 

LANGE ( 1 9 3 6 ) , valamint KONRÁD és MAUBLANC ( 1 9 3 7 ) a C. volvaceominimus-t 
az Annulati csoportba sorolják, és a C. ephemeroides (Bull.) Fr. egy olyan változa-
tának tartják, melynél a gallér a tönk alján van. Ez nem támasztja alá az IMI (CABI 
2 0 0 7 ) véleményét, miszerint a C. volvaceominimus az előbb említett két szerző 
szerint az Exannulati csoportba tartozó C. cordisporus szinonimja. Ha a két név 
valóban ugyanazt a taxont takarja a korábban leírt C. volvaceominimus az érvényes 
a C. cordisporus-szal szemben. 

E faj filogenetikája és taxonómiai helyzete szintén érdekes. HOPPLE és VLLGA-
LYS (1999) mára alapvetővé vált munkájában C. cordisporus és C. curtus Kalchbr. 
egy jól elkülönülő ágat alkot, ami szomszédos a /heterosetulosus-callinus kláddal. 
KEIRLE és mtsai (2004) részletesebb tanulmányában ez a meglepő szomszédság 
feloldódott, és a C. curtus a /coprinellus kládba került. 

KEIRLE és m t s a i ( 2 0 0 4 ) m u n k á j á b ó l k i t űn ik , h o g y a C. cordisporus i n t r a s p e c i f i -
k u s va r i ab i l i t á s a m a g á b a n f o g l a l j a a k o r á b b a n C. patouillardii é s C. cardiasporus 
n é v e n s z á m o n t a r t o t t t a x o n o k a t is , e z é r t e z e k a C. cordisporus t a x o n ó m i a i s z i n o -
n i m j a i v á v á l n a k ( l e g a l á b b i s a c s o p o r t ú j a b b f e l o s z t á s á i g ) . 

Vizsgált anyagok: Börzsöny (Királyrét): friss lótrágyán; (első hazai adat!), leg.: N.L. 2004.08.04.; 
Szeged (Boszorkánysziget): tehéntrágyán, leg.: N.L. 2004.10.28.; Méntelek: Cynodonti-Festuce-
tumpseudovinae, tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.12.14.; Mélykút: tehéntrágyán, legelőn, leg.: N.L. 
2006.01.10.; Bugacpuszta: tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.08.30.; Szeged (botanikus kert): kaszált gyep-
ben, leg.: N.L. 2005. 05.19.; Bugacpuszta: szalmával kevert trágyán, leg.: N.L. 2005. 08.24.; Ladány-
bene (Jajgató-dűlő): lótrágyán, leg.: N.L. 2005.06.23.; Kecskemét (Nyomási-erdő): lótrágyán, leg.: 
N.L. és Gorliczai Zs. 2006. 04.12. (az összes kollekció négyspórás bazídiumokkal rendelkezett). 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyagok: HOLLANDIA: Baarn: leg.: G. S. de Hoog 1968.12.03. 
(L: C. patouillardii var. lipophilus Heim et Romagn.); Kortenhoef: leg.: J. Daams 1968.10.10. (L: C. 
patouillardii Quél.); Goere Westadminen: leg.: C. Bas 1989.11.18. (L: C. cordisporus T. Gibbs). -
NÉMETORSZÁG: Mönchengladbach (Giesenkirchen): trágyával kevert komposzton, leg.: H. Bender 
1985.06.26. (L: a C. cardiasporus Bender isosyntípusa). 

Coprinus lilatinctus Bender et UÍjé (5. ábra) 
Coprinus lilatinctus Bender et Uljé 1997, Persoonia 16(3): 373. - Farasola lilatincta (Bender et Uljé) 

Redhead, Vilgalys et Hopple 2001, Taxon 50(1): 236. 

Kalap fiatalon kúpos-hengeres, 20 x 10 mm-ig, később harang alakú-domború, 
lapos vagy kissé benyomott, idősen 15-50 mm átmérőjű, széle vékony, fiatalon 
áttetszően bordás, később a kalap közepéig erősen bordás, felülete csupasz, színe 
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fiatalon okkersárga-okkerbarna, később szürkésebb vagy barnább. Lemezek ritkán 
állók, szabadok, vékonyak, szélesek (2- \ mm-ig), a tönk körül keskeny gyűrűt 
alkotnak (nem kollárium, lásd ULJÉ és BAS 1988), kissé hasasak, fiatalon fehérek, 
később szürkések, idősen feketén foltosak, nem elfolyósodók. Tönk 40-80 x 1-3 
mm, egyenletesen vastag vagy lefelé kissé kiszélesedő, üreges, fehér vagy halvány 
sárgás, felülete csupasz, fénylő. Szaga jellegtelen. 

Spórák (20, 1, 1) 11-13 x 8,5-9,7 x 6,9-7,3 pm, átlagosan 11,7 x 8,9 x 7 ^m, 
Q = 1,2-1,4, legömbölyítetten háromszögletüek, néhány ötszögletű vagy közel el-
liptikus, oldalnézetben elliptikusak, csírapórus excentrikus, színe vörösbarna, elég 
fakó. Bazídiumok bunkósak, négyspórásak. Pleurocisztidák tömegesek, jórészt 
tömlő alakú, néhány elliptikus vagy gömbölyded alakú, 40-82,5 x 15-27 pm. Kei-
locisztidák tömlő vagy palack alakúak. Velum, kaulo- és pileocisztidák nincse-
nek. Csatos. 

Megjegyzések: A fent bemutatott kollekció tulajdonságai meglehetősen fur-
csák. ULJÉ és BAS ( 1 9 8 8 ) kulcsában a spóraméret alapján a C. plicatilis (Curtis) 
Fr.-hez tartozik, aminek azonban citrom alakú spórái vannak kevés elliptikus spó-
rával keveredve. A bemutatott anyagban a spórák legömbölyített háromszögletüek, 
ötszögletű csak nagyon kevés található közöttük. Hasonló hosszúságú, három-
szögletű spórái a C. schroeteri P. Karst. (= C. nudiceps P. D. Orton) fajnak vannak, 
ezek azonban szélesebbek: 1 0 - 1 3 pm (ULJÉ és BAS 1988 szerint: 9 - 1 3 pm). Ezen-
kívül a C. schroeteri többnyire trágyán vagy trágyázott talajon terem. A C. lilatinc-
tus spóramérete átmeneti (és eléggé átfedő) a C. leiocephalus és C. schroeteri spó-
ramérete között. így az elkülönítésre csak a fiatal kalap lilás színe (ami szintén nem 
egy állandó tulajdonság), és a bazídiumokban, valamint a kalapbőrelemekben talál-
ható sárga szemcsés pigment (nekropigment?) marad. Ez utóbbi tulajdonság azon-
ban a régebbi herbáriumi anyagban fokozatosan eltűnik így lehetetlenné téve e faj 
biztos azonosítását. Mivel a vizsgált hazai anyagokban és a holotípusban is egyér-
telműen látható ez a pigment a határozást illetően kétség nem merülhet fel. A fent 
említett problémákból kiindulva a spóraméret és -alak taxonómiai értékét a Glabri 
szekción belül újra kellene értékelni. 

Vizsgált anyagok: Kecskemét (botanikus kert): fűben, útszélen, homokos talajon, leg.: N.L. 
2004.08.02.; Szeged (Széchenyi-tér): rendszeresen kaszált gyepben, leg.: N.L. 2006.06.28., 2006.06.29. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyagok: FINNORSZÁG: Mustiala: leg.: P. Karsten 1878.08.20. 
(H: a C. schroeterii holotípusa!). - HOLLANDIA: Alphen an der Rijn (Zegerplas körny.): leg.: C. B. 
Uljé 1988.08.27. (L: a C. lilatinctus Bender et Uljé holotípusa!). - NAGY-BRITANNIA: Wheathafen, 
Suriingam, Norfolk: leg.: P. D. Orton 1965.09.18. (E: a C. leiocephalus Orton holotípusa!); Iverness-
shire, Tomich: leg.: P. D. Orton 1971.09.03. (E: a C. nudiceps holotípusa!). 

Coprinus marculentus Britzelmayr (6. ábra) 
Coprinus marculentus Britzelm. 1893, Bot. Zbl. 15/17: 13. - Coprinellus marculentus (Britzelm.) 

Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 234. 
Coprinus hexagonosporus Joss. 1948, Revue Mycol. 13: 82. 
Coprinus hexagonosporus var. stephanosporus Joss. 1948, Revue Mycol. 13: 86. - Coprinus 

marculentus f. stephanosporus (Joss.) Enderle 1986, Z. Mykol. 52(1): 121., nom. inval. 
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Kalap fiatalon 8 x 4 mm-ig, kúpos-tojásdad, később lapos 10-20 mm átmérőjű, 
széle vékony, fiatalon alig, később erősen bordás, felülete csupasz, matt, fiatalon 
finoman szöszös, színe fiatalon a szélén okkeres barna, középen sötétbarna, idősen 
a széle szürkésbarna, közepe sötétebb. Lemezek ritkán állók, keskenyen tönkhöz 
nőttek, 1-2 mm szélesek, kissé hasasak, fiatalon fehérek majd szürkések, idősen 
feketések, élük finoman csipkés. Tönk 35-70 x 0,5-1,5 mm, karcsú, törékeny, üre-
ges, egyenletesen vastag vagy bázisa kissé szélesebb, felülete fiatalon kissé poros, 
fehér, fénylő. Szaga nem jellegzetes. 

Spórák (52, 3, 2) 9,5-13,5 x 6,5-8 x 5,9-7 pm, átlag 11,7 x 7,25 x 6,5 pm, Q = 
1,3-1,68 elölnézetben hatszögletüek, néhány nyújtott háromszögletű, pleomorf, 
oldalnézetben elliptikusak-amygdaloidak, sötét vörösbarnák, csírapórus kissé ex-
centrikus, 1,5-1,7 pm átmérőjű. Bazídiumok bunkósak, négy- vagy ritkán kétspó-
rásak, 27,5-45 x 10-13 pm méretűek. Keilocisztidák 35-47 x 27-33 pm, göm-
bölydedek, ellipszoidok, bunkósak vagy körte alakúak, tömegesek. Pleurociszti-
dák a lemezéltől távol hiányoznak, a lemezélhez közeliek valószínűleg a keilocisz-
tidák tömegessége miatt szorultak a felületre. Pileocisztidák 62,5-95 x 8,8-17,5 
pm, palack alakúak, hengeres vagy kissé kiszélesedő, néha finoman inkrusztált 
csúccsal (6,2-10 pm). Kaulocisztidák hasonlóak a pileocisztidákhoz, de alakban 
változatosabbak, lehetnek orsó vagy palack alakúak. Csatok mindenhol előfordulnak. 

Megjegyzések: Sötét színéről és hatszögletű spóráiról könnyen felismerhető faj. 
A hatszögletű spórák előfordulnak más alszekciókban is (Glabri alszekció: C. pli-
catilis (Curtis) Fr., Nivei alszekció: C. niveus (Pers.) Fr.), de ezek a vélum szerke-
zete vagy hiánya alapján könnyen kizárhatók. Hozzá közel álló faj a Coprinus 
angulatus Peck (= C. boudieri Quél.), melynek spórái mitriformok („püspöksüveg 
alakú"), termőtestei valamivel nagyobbak, pileocisztidáinak vége nem duzzadt és 
általában égett talajon fordul elő. JOSSERAND ( 1 9 4 8 ) megkülönböztet egy var. ste-
phanosporus-t, melynek spóráin a hílum körül apró szemcsék figyelhetők meg 
(Josserand szerint különösen HCl-ben), véleményem szerint azonban ez a tulajdon-
ság nem rendelkezik különösebb taxonómiai értékkel (mint például a 2 0 0 4 . 0 6 . 1 3 -
án gyűjtött anyag pileocisztidáin látható inkrusztáció sem). Az irodalomban (ULJÉ 
és BAS 1991, BREITENBACH és KRÄNZLIN 1 9 9 5 ) jellemző szubsztrátként trágyát 
vagy trágyával kevert szalmát említik, míg a hazai anyagok gyakrabban mulcsról, 
illetve tiszta szalmáról származnak (lásd a vizsgált anyagoknál). 

A pleurocisztidák jelenléte kérdéses. A Josserand-i (JOSSERAND 1948) és a ha-
zai kollekcióban sem találhatók pleurocisztidák, bár a keilocisztidák nagy abundan-
ciája miatt néhány cisztida a lemez felületére szorul. Az irodalomban (ULJÉ és BAS 
1991) általában a pleurocisztidák jelenlétét jelzik. A faj egyik változatának, a C. 
marculentus var. homosetulosus (Malenfon) Enderle-nek (ENDERLE és mtsai 1986) 
MALENGON és BERTAULT (1970) protológusa szerint nincsenek pleurocisztidái, de 
ennek keilocisztidái palack alakúak. Érdekes tudománytörténeti tény, hogy ezt a 
taxont Kauffman (KAUFFMAN 1917) is felismerte, de a C. ephemerus (Bull.) Fr. 
(JOSSERAND 1948) egyik változatának tartotta. 

Vizsgált anyagok: Kecskemét: kertben, mulcson, (első hazai adat!); leg.: Gorliczai Zs. 2004.06.13.; 
Algyő (near Szeged): szalmabálán, leg.: N.L. 2004.09.18.; Kecskemét: kertben, mulcson, leg.: N.L. és 
Gorliczai Zs. 2004.06.23.; Bugacpuszta: lótrágyán, leg.: N.L. 2005.12.14.; szalmával kevert trágyán, 
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leg.: N.L. 2005.08.24.; Szeged: kertben, talajon, leg.: N.L. 2005.11.10.; Kecskemét: lótrágyán, leg.: 
N.L. 2005.12.14.; Fülöpszállás (Zab-szék): tehéntrágyán, leg.: N.L. 2005.07.13.; Kecskemét: lótrá-
gyán, leg.: N.L. 2005.11.22. (in vitro). 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyag: HOLLANDIA: Alphen an der Rijn: leg.: C. B. Uljé 
1990.10.15. (L: C. marculentus Britzelm.). 

Coprinus ochraceolanatus Bas (7. ábra) 
Coprinus ochraceolanatus Bas 1993, Persoonia 15(3): 362. - Coprinopsis ochraceolanata (Bas) 

Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 230. 
Coprinus citrinovelatus Ludwig et Roux 1995, Z. Mykol. 61(1): 34. 
Coprinus callistoflavus Donelli et Simonini 1995, Riv. Micol. 38(2): 124. 

Kalap fiatalon tojásdad-hengeres, 40 x 15 mm-ig, idősen kissé kiterülő, púpos 
harang alakú, 45 mm-ig, széle vékony, gyakran szabálytalan, sűrűn bordás, áttet-
sző, felülete fiatalon élénk narancssárga-citromsárga, szálas-pelyhes vélum borítja, 
idősen lecsupaszodó, sűrűn bordás, színe csak nagyon fiatalon fehér, gyorsan szürké-
sedik-kékesedik, idősen feketés, gyorsan elfolyósodó. Lemezek sűrűn állók, keske-
nyen tönkhöz nőttek-szabadok, 3-5 mm szélesek, kissé hasasak, vékonyak, fiatalon 
szürkésfehérek, később szürkék vagy barnásszürkék, idősen feketék, élük fiatalon 
fehér vagy citromsárga (különösen a kalap széle felé), pillás. Tönk 30-70 * 2-4,5 
mm, egyenletesen vastag, bázisa kicsit megvastagodhat (8 mm-ig), gyakran csopor-
tos, üreges, törékeny, színe fehér, tövénél sárga, felülete a csúcsán fehéren felállóan 
szálkás, tövénél gallérzónaszerű vélummaradványokkal borított. Hús vékony, szür-
kés, jellegtelen szagú. 

Spórák (28, 2, 1) 10,7-14,6 x (5-)5,8-7 pm, átlagosan 12,7 x 6,6 pm, Q = 1,8-
2,24, elliptikus, sötétbarna-vörösesbarna, csírapórus centrális, 1,5-1,8 |xm széles. 
Bazídiumok bunkósak, négyspórásak. Pleurocisztidák 42,5-100 x 18,5^47,5 pm, 
ellipszoid-hengeres alakúak, néhány gömbölyded vagy subutriform, tömeges. Kei-
locisztidák hasonlóak a pleurocisztidákhoz, a lemez élén a kalap széle felé gyakran 
vannak vélum eredetű, erősen inkrusztált hifák. Vélum nyújtott, jórészt kissé fel-
fujt hifákból áll, ezek többnyire vastagon sárgán inkrusztáltak, végsejtek hengere-
sek, felfújtak 20-25 |im szélességig. Kalapbőrszerkezet hymeniderm. Csatos. 

Megjegyzések: Először 1993-ban írták le egy Hollandiában gyűjtött anyag alap-
ján. Azóta Németországban (LUDWIG és ROUX 1995) és Olaszországban (DONELLI 
és SLMONINI 1995) is megtalálták. 

DONELLI és SIMONINI (1995) leírtak egy Coprinus callistoflavus nevű taxont, 
mely az eredeti leírás alapján megegyezik a korábban Bas által leírt C. ochraceo-
lanatus-sal. Ezért ez a név a C. ochraceolanatus fiatalabb szinonimjaként kezelen-
dő. Bár DONELLI és SlMONINI (1995) említik a C. citrinovelatus-1 mint hasonló 
fajt, különbségeket nem sorolnak fel. A protológusok összehasonlításából azonban 
egyértelműen látszik, hogy a C. citrinovelatus is a C. ochraceolanatus egy fiata-
labb szinonimja. A Lanatuli szekción belül a legközelebb álló faj a C. erythroce-
phalus (Lév.) Fr., melynek véluma hasonlóan sárga, de élénkebb színű és nyálkás. 
A C. mitraesporus Bohus (= C. spelaiophilus Bas et Uljé, C. extinctorius (Bull.) Fr. 
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sensu auct. eur., non Bull.), spórái rövidebbek, más alakúak, véluma nem inkrusztált, 
többnyire fák odvában terem, és habitusra a Domestici szekció fajaira hasonlít. 

Vizsgált anyagok: Kecskemét: botanikus kert, Quercetum roboris cult., mulcson, (első hazai 
adat!); leg.: N.L. 2004.05.14.; Millenáris-erdő, Quercetum cult., mulcson, leg.: N.L. 2006.06.04. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyag: HOLLANDIA: Voorschoten, Ten Wadding (?), leg.: Bas 
1972.05.31., Bas 5813 (L: a C. ochraceolanatus Bas holotípusa). 

Coprinuspellucidus P. Karsten (8. ábra) 
Coprinus pellucidus P. Karst. 1882, Meddn. Soc. Faun. FI. Fenn. 9: 61. - Coprinellus pellucidus (P. 

Karst.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo 2001, Taxon 50(1): 234. 

Kalap fiatalon 0,8-2,5 x 1,5—4 mm, tojásdad, később domború majd lapos, 
(1,5—)4—7 mm átmérőjű, széle nem bordás, fiatalon is egyenes, vékony, felülete 
csupasz, fiatalon kissé szöszös, színe halvány krémszínütői világosbarnáig változik 
(hasonlóan, mint egy fakó C. marculentus-ná\), nem színeződik, gyorsan elfolyóso-
dó. Lemezek sűrűn állók, 0,7-1 mm szélesek, vékonyak, fiatalon fehérek később 
szürkék, majd feketék. Tönk 0,3-1 x 20-40 mm karcsú, törékeny, üreges, fehér 
színű, fiatalon kissé szöszös felületű. Szaga nem jellegzetes. 

Spórák (20, 2, 1) 6,5-8,5 x 3 ,3^ ,1 pm, átlagosan 7,7 x 3,5 pm, Q = 1,79-2,22, 
nyújtottan elliptikus-hengeres, fakó sárgásbarna (hasonlóan a Pholiota fajokéhoz), 
csírapórus centrális, nagyon kicsi, alig látható. Bazídiumok bunkósak, négyspórá-
sok. Keilocisztidák gömbölydedek - tömlő vagy palack alakúak. Pleurocisztidák 
nem láthatók. Kaulocisztidák palack vagy orsó alakúak, tompa csúccsal, 45-75 x 
9,5-12 pm méretűek. Pileocisztidák kaulocisztidákhoz hasonlók, de kevésbé vál-
tozatosak, palack alakúak, vélum nincs. Szklerocisztidák nincsenek. 

Megjegyzések : A z egyik legkisebb spórá jú Coprinus fa j , könnyen f e l i smerhe tő 
spóramére té rő l , t e rmőhelyérő l és a p leurocisz t idák h iányáról . Közel áll h o z z á a C. 
stellatus Buller, a m i n e k vannak pleurocisz t idái , spórái szélesebbek ( 5 - 6 pm) , és 
t e rmőtes te i nagyobbak (20 mm-ig). A C. minutisporus U l j é (ULJÉ és NOORDELOOS 
2 0 0 3 ) spóramére te hason ló , azonban n e m trágyán te rem, kalapján e lágazó vé lum-
e l e m e k vannak, és spórá i szélesebbek ( Q = 1 ,25-1,6) . A C.parvulus U l j é et Ke ize r 
(ULJÉ és KEIZER 2 0 0 3 ) spórái hason lóan aprók, de te rmőtes te kisebb ( 0 , 5 - 2 mm) , 
és k a l a p j á n gömbö lyded vélumsej tek vannak . 

A z i roda lomban (ULJÉ és BAS 1991, MOSER 1983) ennek a f a jnak csak göm-
b ö l y d e d kei lociszt idái t említik, holot t a z ál talam gyűj tö t t pé ldányoknak j e l e n t ő s 
s z á m b a n voltak pa lack és tömlő a lakú kei lociszt idái is. 

Vizsgált anyagok: Szeged (Boszorkánysziget): Leucojo aestivi-Salicetum albae szélén, friss 
tehéntrágyán, (első hazai adat!); leg.: N.L. 2004.09.28.; tehéntrágyán (in cult.), leg.: N.L. 2004.10.10. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb anyagok: HOLLANDIA: Alphen an der Rijn: leg.: C. B. Uljé 
1996.01.18. (L: Coprinus pellucidus P. Karst.); Vogelenzang: leg.: C. B. Uljé 1996.07.13. (L: Copri-
nus stellatus Buller). 
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* # * 

Köszönetnyilvánítás - Szeretném köszönetemet kifejezni az Európai Unió Synthesys programjá-
nak, aminek jóvoltából két hetet tölthettem Leidenben, ezzel együtt Machiel E. Noordeloos-nak, aki a 
leideni tartózkodásom alatt sokat segített. Köszönettel tartozok a herbáriumok (E, H) kurátorainak, 
amiért rendelkezésemre bocsátották a kért herbáriumi anyagokat. Külön köszönet illeti dr. Vasas 
Gizellát, aki segítséget nyújtott sok irodalom beszerzésében és engedélyezte a Magyar Természet-
tudományi Múzeum könyvtárában való kutatást, valamint Gorliczai Zsoltot a gyűjtésben való lelkes 
részvételéért. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

A SZELÉNKEZELÉS (SE IV) HATÁSA A TERMESZTETT CSIPERKE 
TERMÉSMENNYISÉGÉRE ÉS SZELÉNTARTALMÁRA 

TÓÁSÓ Gyula1, SCHMIDT Rezső2, SZAKÁL Pál' és GICZI Zsolt' 
'NyME, MÉK, Élelmiszertudományi Intézet, Kémia Tanszék, 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 15; 
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A sze lénkeze lés (Se IV) hatása a t e r m e s z t e t t c s iperke t e r m é s m e n n y i s é g é r e és 
szeléntartalmára. - A gombák azon tulajdonsága, hogy a környezetükben található mikro-
elemeket jelentős mértékben képesek termötestükben feldúsítani, lehetőséget ad arra, hogy 
az emberi táplálkozás szempontjából fontos, a szükséges szintnél alacsonyabb koncentráci-
óban előforduló elemek pótlását - szükség esetén a szelén bevitelét - részben a segítségük-
kel oldjuk meg. A világon a legnagyobb mennyiségben termesztett gomba, a termesztett 
csiperke (Agaricus bisporus) alkalmasnak tűnik arra, hogy magas szeléntartalmú készít-
ményként jelenjen meg a már említett kínálatban. Munkánkban célul tűztük ki olyan nagy 
szeléntartalmú termesztett csiperke előállítását, mely alkalmas lehet szelénhiányos táplálko-
zásunk kiegészítésére. Gombatermesztési kísérleteink feltételeit a Sampinyon Kft. (Mária-
káinok) biztosította. Kísérleteinket a társaság által előállított komposzton, zsákos termesz-
téssel a társaság székhelyén végeztük. A komposzt szeléntartalmának növelésére nátrium-sze-
lenit oldatot használtunk. A vizsgálatra szánt mintákat salétromsav-hidrogénperoxid eleggyel 
roncsoltuk. A szelén és más elemek meghatározásához 1CP-OES technikát alkalmaztunk. 
Vizsgálataink alapján a következő főbb megállapítások tehetők. 1) A komposzt nátrium-
szelenittel történő dúsítása jelentősen befolyásolta a termesztett csiperke szeléntartalmát, a 
szeléntartalom szabályosan és jelentősen emelkedett. 2) A komposzt 10 mg/kg-os nátrium-
szelenit koncentrációja mellett a gomba termésmennyisége nőtt. 3) A gomba már légszáraz 
állapotban is jól aprítható. Belőle homogén gombapor vagy tablettázott gombapor állítható 
elő. A gombapor szelénkoncentrációja jól beállítható. 

T h e e f fec t of s e l e n i u m t r e a t m e n t s (Se IV) on t h e yie ld and S e - c o n t e n t of cu l t i va ted 
champignon. - Mushrooms are able to concentrate in their body the chemical elements that 
can be found in their surroundings. This feature gives the opportunity to produce mushroom 
with elevated mineral content. Using this high mineral content mushroom in human nutri-
tion it is possible to replace the missing mineral elements in human diet. Selenium is an ele-
ment that is often found in low concentration comparing to human requirement. Cultivated 
champignon (Agaricus bisporus) is a mushroom species that is grown in large quantity in 
the world and it seems to be suitable to produce foodstuff of elevated selenium content. The 
aim of our experiments was to grow high selenium content champignon that in various 
forms can be used as feed supplement. The experiments were carried out at the mushroom 
growing farm of "Sampinyon" Ltd. Máriakáinok, Hungary. The compost was prepared by 
the "Sampinyon" Ltd. and "sack" technology was used for growing. For increasing the 
selenium content of the growing media Na-selenit solution was applied. The samples were 
digested in nitric acid and hydrogen peroxide mixture. The amount of selenium and other 
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elements was measured by 1CP-0ES techniques. On the basis of the experiments we could 
establish that the administration of Na-selenit to the compost influenced considerably the 
selenium content of the cultivated champignon and the selenium content increased properly 
and significantly. 

Kulcsszavak: szelén, termesztett csiperke 
Key words: cultivated champignon, selenium 

BEVEZETÉS 

Az elmúlt néhány évtizedben a szelén élettani szerepének tisztázása került a 
mikroelem-kutatás középpontjába. V A N VLEET, 1984-ben kísérleteivel bizonyítot-
ta, hogy a szelént szeleno-cisztein formában tartalmazó glutation-peroxidáz az E-vi-
taminnal együtt a vörösvértesteket, az izom- és máj sejteket védi a vérben zsírokból 
és szerves savakból keletkező káros peroxidok hatásától. CRIQUI és mtsai (1992) 
kísérleteikkel igazolták, hogy a szeleno-cisztein nem a transzlációt követő kénnel 
történő kicserélődés következménye, hanem egy újabb, genetikailag kódolt amino-
sav-féleség. 

PETERSON és BENNETT (1984) vizsgálataik alapján az elsődleges szelénfelhal-
mozók közé - melyek 1000 pg/g szelént is képesek felhalmozni - sorolja a pillan-
gósokat és a kalapos gombákat. A termesztett csiperke szeléntartalma a nátrium-
szelenittel végzett kísérleteink során 250 mg/kg komposzt szelénkoncentráció érték-
nél több mint 1000 mg/kg-nak adódott (SZEDERKÉNYI és mtsai 1997). Saját vizsgá-
lataink során a búza-gombacsíra szeléntartalmát 34,5 pg/g-nak találtuk (TÓÁSÓ és 
mtsai 1993). 

A Föld egyes részeinek szelénellátottsága különböző. Magyarországé közepes-
nek mondható, viszont a somogyi és zalai területeké alacsony. A FAO/WHO aján-
lása alapján naponta 1 pg/testsúly kg szelén bevitele ajánlott (OSTER 1996). 

Számos publikációjelent meg az emberi táplálékok szeléntartalmának vizsgála-
tával kapcsolatban. Többek között a burgonya és az árpa (GISSEL-NLELSEN és mtsai 
1984), a káposzta és a paradicsom (KAJFOSZ és mtsai 1982) és számos gombafaj 
(VETTER 1990) szeléntartalmát vizsgálták. VETTER (1990) jelentős szelén mennyi-
séget mért különböző vadon termő gombákban. 

Lengyelország fogyasztható gombáinak szeléntartalmát vizsgálta BOROWSKA és 
K O P E R (1989). Huszonhat eltérő fajból 252 mintát vizsgáltak és a Boletus edulis 
fajban találtak magas, 16,6 pg/g szelénértéket. A Finnországból és Svájcból szárma-
zó minták szeléntartalmát is összehasonlították az azonos fajokból álló, lengyel gom-
bamintákkal, és átlagosan 2-3-szor nagyobb szeléntartalmat találtak a lengyel gom-
bákban. 

STIJVE (1977) vadon termő gombák nyolcvanhárom fajtájának szeléntartalmát 
vizsgálta. A gombák szárazanyag-tartalmára vonatkoztatva 0,012-20 mg/kg közötti 
értékeket mért. Legnagyobb szeléntartalma volt a Boletus edulis példányainak. A 
gomba részeit vizsgálva megállapította, hogy a tönk kevesebb szelént tartalmazott, 
mint a kalap. 

Átfogó összefoglaló dolgozatot írt a szelén szerepéről az emberi táplálkozásban 
LEV ANDER (1987). Részletesen tárgyalja a Keshan-betegség, Kashin-Beck beteg-
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ség, a daganatos betegségek, valamint az érrendszeri betegségek kapcsolatát a sze-
lén-ellátottsággal. 

Bár táplálkozás-élettani szempontból a gomba összetevőinek, illetve a gomba 
szeléntartalmának hasznosulását több kutató is csak viszonylag alacsony értékűnek 
tartja, a szelénnel dúsított gomba patkánykísérletekben tumorképződést gátló hatást 
mutatott, melynek mértéke összevethető volt a párhuzamos vizsgálatok során a 
szervetlen szelénsó által elért hatáshoz (SPOLAR és mtsai 1999). 

VAN ELTEREN és mtsai ( 1 9 9 8 ) radioaktív szelén- és céziumsókkal tanulmá-
nyozták e két elem beépülését a termesztett csiperkébe. Igazolták, hogy a szelén, 
felvétele után molekulákba épül be. A gomba tönkjéből négy, a kalapból öt külön-
böző molekulatömegű, szeléntartalmú sejtalkotót mutattak ki. 

VETTER (1993) különböző vadon termő gombafaj ták szelén-tartalmát vizsgálta 
és hasonlította össze. 

RÁCZ és OLDAL (2000) különböző toxikus fémek és a szelén felvételét tanulmá-
nyozták termesztett csiperkével. 

A különféle szelénformák meghatározási lehetőségeit tanulmányozta DERNO-
VICS (2003). 

A kereskedelemben, nagy választékban jelentek meg a szeléntartalmú gyógy-
szerek (MGyK 1992), gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, 
szeléntartalmú élelmiszerek és étrend-kiegészítők (MK 2004). 

A gombák azon tulajdonsága, hogy a környezetükben található mikroelemeket 
jelentős mértékben képesek termőtestükben feldúsítani, lehetőséget ad arra, hogy 
az emberi táplálkozás szempontjából fontos, a szükséges szintnél alacsonyabb kon-
centrációban előforduló elemek pótlását - szükség esetén a szelén bevitelét - rész-
ben a segítségükkel oldjuk meg. A világon az egyik legnagyobb mennyiségben ter-
mesztett gomba, a termesztett csiperke (Agaricus bisporus), alkalmasnak tűnik 
arra, hogy magas szeléntartalmú élelmiszerként, étrend-kiegészítőként vagy gyógy-
hatású készítményként jelenjen meg a már említett kínálatban. 

Munkánkban célul tűztük ki: nagy szeléntartalmú termesztett csiperke előállítását. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A csiperkegomba (Agaricus bisporus) termesztése 

A vizsgálatainkhoz szükséges gomba (Agaricus bisporus) termesztését a Sampi-
nyon Kft. székhelyén, Máriakáinokon végeztük. 

A gombatermesztéshez szükséges komposztot a Sampinyon Kft. komposzt-elő-
állító üzeméből kaptuk. Zsákos termesztést alkalmaztunk. 

A komposzt gombacsírával történő beoltását és bekeverését kézzel végeztük. A 
munkaasztalon 15 kg komposztot terítettünk szét, melyhez 150 ml Ital Spawn gom-
bacsírát adtunk. A becsírázott komposztot összekevertük és polietilén zsákokba töl-
töttük. Az így előállított (második fázisú) komposztra az átszövetés után ( 1 6 - 1 8 nap) 
helyeztük fel a takaróföldet. A takarófold felhelyezése után egy héttel történt a 
„borzolás". A termőtestek az ötödik héten jelentek meg, melyeket 2-3 héten keresz-
tül folyamatosan szedtünk, igazodva a gombaüzemben szokásos munkarendhez. 
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A komposzt szelénnel történő dúsítása 

A kimért mennyiségű komposztot a munkaasztalon szétterítettük és a gomba-
csíra hozzáadása után a megfelelő mennyiségű (nátrium-szelenit) oldatot finom 
porlasztással rápermeteztük, majd homogenizáltuk és betöltöttük a zsákba. Négy 
párhuzamos kísérletet végeztünk. 

A munkánk során többféle komposzt-szelénkoncentrációval (5, 10, 40, 50, 60, 
100, 250 és 500 mg/kg) végeztünk kísérleteket. 

A gomba termésmennyiségének meghatározása 

Megközelítőleg öt héttel a komposzt gombacsírával történt beoltása után meg-
jelentek a termőtestek. 

A gombákat szükség szerint, általában egy-két naponta szedtük. A különböző 
napokon szedett gombákat külön gyűjtöttük, tömegüket azonnal lemértük és a 
további feldolgozás céljára szeleteltük, szárítottuk. 

A gombaminták előkészítése mikroelem vizsgálatokhoz 

A levegőn szárított gombamintákat 105 °C-on tömegállandóságig szárítottuk, utá-
na mozsárban porrá törtük, átszitáltuk, és belőlük a szükséges mennyiséget (0,5-2 g) 
analitikai mérlegen bemértük. A gombaporhoz 50 cm' 65%-os Carlo Erba gyárt-
mányú salétromsav-oldatot adtunk. A roncsolást másnap kezdtük. Az elegyhez 
szükség szerint Reanal gyártmányú 30%-os H202 oldatot is adtunk. A felhasznált 
vegyszerekből háttéroldatot készítettünk. A mintákat feltöltés után 5500 fordulat/perc 
fordulatszám mellett 10 percig centrifugáltuk. A standard oldataink 1000 pg/ml 
koncentrációjú BDH (England) törzsoldatok voltak. 

1. ábra. A termötestek képződése 
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Az oldatok mikroelem-tartalmának meghatározása 

A gombákban található különböző szelénformák meghatározása későbbi vizsgá-
lataink részét fogja képezni. Jelen vizsgálati sorozatunkban a minták összes szelén-
tartalmának meghatározását tüztük ki célul. E célra megfelelt az ICP-OES módszer 
alkalmazása. 

A fenti módon előkészített minták vizsgálatát Jobin-Yvon 24 ICP-OES készü-
lékkel végeztük. A mérés fontosabb paraméterei a következők voltak. Méréseink-
hez üvegből készült koncentrikus Cl típusú Meinhard-féle porlasztó készüléket 
használtunk. Az általunk használt porlasztási sebesség 0,4 l/min, az ehhez tartozó 
nyomás 3 bar volt. Az RF-generátor frekvenciája: 40, 68 MHz, teljesítménye: 1000 
W. A plazmagáz áramlási sebessége 12 l/min, a burkológáz áramlási sebessége 0,2 
l/min volt. A porlasztógáz sebessége 0,35 l/min a mintabevitel: 1,5 ml/min volt. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A gomba szeléntartalmának változása a komposzt szelénkoncentrációjának 
függvényében 5-500 mg/kg koncentrációtartományban 

Vizsgálatainkhoz második fázisú komposztot alkalmaztunk, és a komposzt sze-
léntartalmát nátrium-szelenit-oldat alkalmazásával változtattuk. Többféle komposzt-
szeléntartalmat állítottunk be (10, 50, 100 és 500 mg/kg). 

1400 
1249 

Kontroll 10 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 250 mg/kg 

A komposzt Se-koncentrációja mg/kg 

2. ábra . A gomba szeléntartalmának változása a komposzt szelénkoncentrációjának függvényében 
nátrium-szelenit alkalmazása során. 
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A 2. ábrán látható, hogy a gomba szeléntartalma a komposzt növekvő szeléntar-
talmával nő. A legnagyobb szelénkoncentrációjú zsákon termő gomba szelénkon-
centrációja meghaladja az 1200 mg/kg értéket. A szeléntartalom növekedésének 
mértéke - a kisebb koncentrációtartományoknál mért növekedéshez képest - csök-
ken a 250 mg/kg szeléntartalmú komposzton termett gombák esetében. Feltehetően 
azért, mert ez a szelénkoncentráció a gomba számára már toxikus (3. ábra). A 100 
mg/kg szeléntartalmú és a kisebb szelénkoncentrációjú komposztokon termő gom-
bák megközelítőleg tízszeresére dúsítják a komposzt szeléntartalmát. 

A 3. ábrán a gomba termésmennyisége látható a különböző komposzt-szelén-
koncentrációk függvényében. A komposzt szelénkoncentrációja hatással volt a 
gomba termésmennyiségére. Az 500 mg/kg szeléntartalmú komposzton termőtest 
nem képződött, a komposzt átszövődése is csak korlátozott mértékben történt meg. 

0> cn •<D 
2500 

2000 
<D 
E t/> •<1) 
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Kontroll 10 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 250 mg/kg 

A komposzt Se-koncentrációja mg/kg SzD5% 

3. ábra. A gomba termésmennyiségének változása a komposzt szelénkoncentrációjának függvényében 
nátrium-szelenit alkalmazása során. 
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A 3. ábrán látható, hogy a többféle szelénkoncentrációjú komposzt közül a leg-
nagyobb termésmennyiséget a 10 mg/kg szeléntartalmú komposzt biztosította. E 
termésmennyiség szignifikánsan különbözött a kontrollzsákokon termesztettektől. 
A fenti vizsgálatok valószínűsítették azt, hogy a komposzt szelénkoncentrációja be-
folyásolja a képződő gomba termésmennyiségét is. A 3. ábrán látható, hogy alacso-
nyabb komposzt-szelénkoncentrációknál (10 mg/kg) a kontrollhoz képest a gomba 
termésmennyisége növekszik, majd nagyobb koncentrációnál (100 mg/kg) csökkenni 
kezd, majd 500 mg/kg szelénkoncentrációnál pedig nullára zuhan. A 3. ábra alapján 
úgy tűnik, hogy az optimális komposzt-szelénkoncentráció a termésmennyiség szem-
pontjából (a nátrium-szelenit alkalmazása esetén) 10 mg/kg érték közelében lehet. 
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A szelénnel dúsított termesztett csiperke felhasználásának lehetőségei 

Eredeti szándékunk szerint, kísérleteinkkel azt kívántuk megvizsgálni, hogy a 
termesztett csiperke alkalmas lehet-e arra, hogy egy új, magas szeléntartalmú élel-
miszerként megjelenjen, és így a fogyasztók számára egy újabb szelénforrást bizto-
sítson. A fenti vizsgálati eredmények megerősítik azt a már korábban is bizonyított 
megállapítást, hogy a gombák a környezetükben található ásványi anyagokat, így a 
szelént is jelentős mértékben képesek szervezetükben feldúsítani. Az optimális ter-
mésmennyiség és a magas gomba-szeléntartalom kívánságainak közösen megfelel-
ve a 10 mg/kg szeléntartalmú komposzton termesztett gomba lehet alkalmas a fenti 
célokra. Ebben az esetben megközelítőleg 100 mg/kg szeléntartalmú gombára szá-
míthatunk. 

Meg kell vizsgálni, hogy a termesztéstechnológia be nem tartása vagy különféle 
mulasztások eredményezhetik-e az ember számára toxikus koncentrációjú gomba 
előállítását. 

A szelén bevitele élő szervezetbe 50-100 mg fölött halálos (OLSON 1986). A 
magas szeléntartalmú termesztett csiperke felhasználásának lehetséges módját 
jelentősen befolyásolja, hogy a többféle lehetőség közül melyik módon kívánjuk az 
ember számára biztosítani. A különböző felhasználási lehetőségek más-más formá-
ban igénylik a gomba feldolgozását. A szelénnel dúsított gomba eredeti formájában 
alkalmas lehet a szokásos konyhai eljárástechnikákkal a fogyasztásra. Az erre a 
célra előállított gombák elkülönítése a hagyományosan termesztettektől, a szelén-
nel dúsított gombák szeléntartalmának megbízható vizsgálata komoly feladatot és 
nagy költségeket jelentene egy gombatermesztő üzem számára. Könnyebben kezel-
hetővé válhat a magas szeléntartalmú gomba konzerv formában, bár ebben az eset-
ben sem lehetne lemondani a laboratóriumi vizsgálatokról. E kívánalmak nem len-
nének könnyen teljesíthetők. Termesztéstechnológiai jövedelmezőségi és minőség-
biztosítási szempontok alapján valószínűnek látszik, hogy a magas szeléntartalmú 
termesztett csiperke csak gombapor vagy tablettázott gombapor formájában lehet 
hasznosítható. 

A gomba már légszáraz állapotban is jól porítható, őrölhető. A gombapor jól 
homogenizálható, szeléntartalma a kívánt értékre „beállítható". 
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SZÍNES OLDALAK COLOUR PAGES 

A Mikológiái Közlemények, Clusiana „Színes oldalak" rovatának szerkesztője 
Albert László. Az angol fajleírásokat Dima Bálint fordította. 

Colour pages are edited by László Albert. English translations were made by 
Bálint Dima. 

A rovatban eddig megjelent fajok listája kötetszám-hivatkozással. 
List of species presented in Colour pages with volume references. 

Agaricus annulospecialis 45(1) Cystoderma superbum 46(1) 
Agaricus bresadolanus 45(1) Entoloma nitidum 46(1) 
Agaricus cappellii 36(2-3) Floccularia rickenii 41(1) 
Agaricus maskae 42(3) Galerina paludosa 46(1) 
Agaricus pampeanus 36(2-3) Gomphidius roseus 38(1-3) 
Agaricus pilalianus 45(1) Gomphus clavatus 36(2-3) 
Agaricus pseudopratensis 45(1) Gyrodon lividus 44(1-2) 
Albatrellus pes-caprae 42(1-2) Gyroporus cyanescens 40(3) 
Amanita caesarea 41(1) Haasiella venustissima 41(2-3) 
Amanita lepiotoides 37(1-3) Hebeloma ammophdum 45(1) 
Amanita vittadinii 41(2-3) Hebeloma ochroatbidum 38(1-3) 
Armillaria gallica 41(1) Hygrocybe calciphila 39(1-2) 
Aureoboletus gentilis 37(1-3) Hygrocybe calyptriformis 39(1-2) 
Boletus depilatus 38(1-3) Hygrocybe cantharellus 39(1-2) 
Boletus edulis 40(1-2) Hygrocybe laeta 40(3) 
Boletus fechtneri 43(1-3) Hygrocybe psittacina var. perplexa 39(1-2) 
Boletus fragrans 40(3) Hygrocybe punicea 39(1-2) 
Boletus legalie 42(3) Hygrocybe reidii 39(1-2) 
Boletus pinophilus 40(1-2) Hygrocybe subpapillata 40(1-2) 
Boletus pseudoregius 46(1) Inocybe aeruginascens 44(1-2) 
Boletus radicans 41(1) Inocybe haemacta 41(2-3) 
Boletus rhodopurpureus 40(3) Lactarius controversus 39(1-2) 
Boletus rhodoxanthus 43(1-3) Lactarius luteolus 44(1-2) 
Callistosporium luteoolivaceum 38(1-3) Leccinum avellanum 43(1-3) 
Cortinarius alboviolaceus 38(1-3) Leccinum brunneogriseolum 37(1-3) 
Cortinarius balteatocumalilis 42(1-2) Leccinum crocipodium 42(1-2) 
Cortinarius croceocaeruleus 41(1-3) Leccinum duriusculum 41(2-3) 
Cortinarius cyanites 38(1-3) Leccinum holopus 36(1) 
Cortinarius europaeus 40(1-2) Leccinum molle 38(1-3) 
Cortinarius fulvoincarnatus 41(2-3) Leccinum quercinum 40(1-2) 
Cortinarius limonius 42(1-2) Leccinum umbrinoides 42(3) 
Cortinarius mucosus 42(3) Leccinum variicolor 43(1-3) 
Cortinarius olivascentium 35(3) Leccinum versipelle 43(1-3) 
Cortinarius paleiferus 40(1-2) Leucopaxillus rhodoleucus 37(1-3) 
Cortinarius paracephalixus 42(3) Lyophyllum decastes 41(1) 
Cortinarius phoeniceus 42(1-2) Oudmansiella mucida 41(1) 
Cortinarius pratensis 40(3) Polyporus umbellatus 41(1) 
Cortinarius purpurascens var. largusoides 40(3) Porpoloma spinulosum 42(1-2) 
Cortinarius rufoolivaceus 44(1-2) Pulverolepiota pulverulenta 40(1-2) 
Cortinarius semisanguineus 43(1-3) Russula aquosa 46(1) 
Cortinarius sodagnitus 44(1-2) Russula laccata 40(3) 
Cortinarius subcompar 45(1) Russula nigricans 41(1) 
Cortinarius uliginosus 37(1-3) Sarcodon joeides 44(1-2) 
Cortinarius xanthophyllus 35(3) Suillus lakei 46(1) 
Craterellus konradii 36(2-3) Tricholoma bresadolanum 46(1) 
Cystoderma adnatifolium 41(2-3) Tricholoma fucatum 40(3) 
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Tricholomopsis decora 
Tricholosporum goniospermum 
Volvariella caesiotincta 
Xerocomus bubalinus 
Xerocomus communis 

38(1-3) Xerocomus ferrugineus 42(3) 
38(1-3) Xerocomus moravicus 44(1-2) 
43(1-3) Xerocomus porosporus 42(1-2) 
43(1-3) Xerocomuspruinatus (s.n. Boletelluspr.) 36(1) 
42(3) Xerocomus ripariellus 40(1-2) 

Szakcikkekhez kapcsolódó képek. 
Colour pictures from research articles. 

Amanita regalis 46(1) 
Cantharellus melanoxeros 44( 1 -2) 
Coprinus bellulus 46( I) 
Coprinus marculentus 46(1) 
Coprinus ochraceolanatus 46(1) 
Faerberia carbonaria 46( 1) 
Gyromitra parma 42(1-2) 
Hygrocybe aurantiosplendens 39(1-2) 
Hygrocybe ceracea 46(1) 
Hygrocybe sciophanoides 39(1-2) 
Hygrocybe splendidissima 39(1-2) 
Lactarius cremor 44(1—2) 
Lactarius resimus 46(1) 
Lactarius salmonicolor 44( 1 -2) 
Lepiota echinella 44( 1 -2) 
Limacella illinita var. rubescens 46(1) 
Phaeolepiota aurea 46( 1) 
Phellodon niger 44( 1 -2) 
Pheltodon tomentosus 46(1) 
Pyronema dornesticum 41 (2-3) 
Sarcoscypha austriaca 42(3) 
Scutellinia crinita 41(2-3) 
Tapesia retincola 41 (2-3) 
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Boletus pseudoregius Huber ex Estadés Meggyvörös tinóru 

Kalap: 5-10(12) cm átmérőjű, félgömb alakúból domborúan kiterülő, fiatalon bár-
sonyos, matt, később csupasz, nedvesen tapadós felületű, színe rózsás-, málnavö-
rös, száraz időben barnás árnyalatú. Csöves rész: szűk likacsú, a tönknél kis árok-
kal odanőtt, a csövek és a pórusok színe kezdetben krómsárga, később olívzöldes 
árnyalatú, sérülésre kékülő. Tönk: 5-12 x 2-4 cm, bunkó vagy orsó alakú, a tövé-
nél kissé gyökerező, finoman hálózatos felületű, sárgás alapszínű, de eltérő mérték-
ben vörös árnyalatú. Hús: halvány krémsárga, a tönk tövénél rózsás, húsbarnás, a 
kalapban és a tönk csúcsán kékülő, íze savanykás, szaga nem jellegzetes. Spórák: 
10,5-13 x 4,3-5 (ím, orsó alakúak, sima felületűek. Termőhely: mésztartalmú tala-
jokon fordul elő lombos fák, főleg tölgyek (Quercus spp.) alatt, de bükk (Fagus 
sylvatica) és szelídgesztenye (Castanea sativá) mikorrhizapartnereként is ismert. 
Lelőhely: Budai hegység: Szépvölgy, Caricipilosae-Carpinetum sub Quercus sp., 
2006. augusztus 18. 

Leg., det.: Albert L„ Dima B. Herb.: Albert 06/15 Fotó. Albert N2 3280 

Pileus: 5-10(12) cm, from hemispherical convex-like expanding, velvety, dull 
when young then naked, sticky when wet, rosaceous, raspberry-red, with brownish 
tinges in dry weather. Tubes: with narrow pores, adnate with little trench, the 
colour of the tubes and pores are chrome-yellow at the beginning, later with olive-
greenish tinges, turning bluish when damaged. Stipe: 5-12 x 2-\ cm, bulbous or 
fusiform, slightly radicating at the base, with fine reticulation, yellowish, but with 
reddish tinges in different degree. Context: pale cream-yellow, rosaceous, flesh-
brownish at the base of stipe, turning blue in pileus and in stipe apex. Taste 
acidulous, odour insignificant. Spores: 10.5-13 x 4.3-5 (Am, fusiform, smooth. 
Habitat: on calcareous soils mainly under oaks, but also known the association 
with beech and chestnut. Collected: Buda Mts: Szépvölgy, Carici pilosae-Carpi-
netum sub Quercus sp., 18 August 2006. 
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Cystoderma superbum Huijsman Borvörös szemcsés-őzlábgomba 

Kalap: 2-5 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, felülete finoman 
szemcsés, korpás, a peremén fehéresen csipkés, szárazon barnásvörös, nedves idő-
ben élénk borvörös színű. Lemezek: sűrűn állók, villásan elágazók, a tönknél fel-
kanyarodók, foggal illeszkedők, fehéres-krémszínűek. Tönk: 2-\ x 0,4-1 cm, hen-
geres vagy benyomott, a töve felé megvastagodó. Az általános burok elszakadása 
után kialakuló gyapjas burokzóna felett finoman szálas, alatta eltérő mértékben vö-
rösen szemcsés, pikkelykés, a tövénél fehér. Hús: vékony, viszonylag puha, töré-
keny, a kalapban és a tönk csúcsán borvörös, a tövénél fehéres színű, kissé kaparó 
ízű, dohos lisztre emlékeztető szagú. Spórák: 3,5-5 x 3-4 jxrn, gömbölydedek, si-
ma felületűek. Termőhely: lomberdőkben, üde részeken, tápanyagban gazdag tala-
jokon fordul elő, hazánkban bükkösből és gyertyános-tölgyesből ismert. Lelőhely: 
Visegrádi-hegység: Szentendre (Sztaravoda-völgy), Melittio-Fagetum, 2005. októ-
ber 13. 

Leg., det., herb.. Albert 05/53 Fotó. Albert N2 3139 

Pileus: 2-5 cm, from hemispherical expanding, flattening, surface finely granu-
lated, scaly, white-serrulated at margin, brownish-red when dry, vivid wine-red by 
wet conditions. Lamellae: crowded, forked, adnexed, indented, whitish-cream col-
oured. Stipe: 2-4 x 0.4-1 cm, cylindrical or flattened, thickening towards base. Af-
ter breaking up the universal veil, over the evolving woolly veilzone is finely "fibril-
lose, under it red granulated, scaly in different degree, white at the base. Context: 
thin, relative soft, fragile, wine-red in pileus and in stipe apex, whitish at the base. 
Taste little bit scratchy, Odour reminiscent of musty flour. Spores: 3.5-5 x 3_4 (j.m, 
subglobose, smooth. Habitat: in broadleaved forests, on fresh, nutrient-rich soils, 
in Hungary known from oak-hornbeam and beech woods. Collected: Visegrád 
Mts: Szentendre (Sztaravoda Valley), Melittio-Fagetum, 13 October 2005. 
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Entoloma nitidum Quélet Acélkék döggomba 

Kalap: 2-5 cm átmérőjű, harang alakú, közepén púpos, felülete csupasz, fénylő, 
benőtten szálas, színe fiatalon acélkék, sötétkék, idősen szürkéskék. Lemezek: fel-
kanyarodók, szélesen tönkhöz nőttek, sűrűn állók, fiatalon krémfehérek, később ró-
zsás, húsbarnás árnyalatúak. Tönk: 5-7 * 0,3-0,7 cm, orsó alakú, hosszanti irány-
ban szálazottsággal, színe a kalaphoz hasonló, de a tövénél fehér. Hús: vékony, 
puha, a tönkben szálas-rostos szerkezetű, fehéres színű. Ize enyhe, szaga nem jel-
lemző. Spórák: 6,5-8,5 x 6-7 pm, gömbölyded formájúak, öt- vagy hatszögletüek. 
Spórapora húsbarnás. Termőhely: külföldről főként hegyvidéki fenyvesekből, el-
sősorban lue (Picea abies) alól jelzik előfordulását júliustól. E mikorrhizás faj első 
hazai adatai savanyú talajú tölgyesből, illetve fenyőelegyes lomberdőből származ-
nak. Lelőhely: Kőszegi-hegység: prope Kőszeg, Castaneo-Quercetum, sub Pinus 
sylvestris, 1997. szeptember 20. 

Leg., det., herb:. Albert L. 97/65 Fotó. Albert N£ 2415 

Pileus: 2-5 cm, bell-shaped, gibbous at centre, naked, shiny, innately fibrillose, 
steel-blue, dark blue when young, greyish-blue when old. Lamellae: adnexed, 
broadly adnate, crowded, whitish-cream when young, later with rosaceous, flesh-
brownish tinges. Stipe: 5-7 x 0.3-0.7 cm, fusiform, lengthwise fibrillose, concol-
orous with the pileus, but white at the base. Context: thin, soft, fíbrillose-filamen-
tous in stipe, whitish. Taste mild, odour indistinct. Spores: 6.5-8.5 x 6-7 pm, sub-
globose pentangular or hexagonal. Spore print flesh-brownish. Habitat: its occur-
rence in foreign countries is reported particularly from July in montane coniferous 
forests under spruce. The first records of this mycorrhizal species originated from 
acidophilous oak wood and from broadleaved forest mixed with conifers. 
Collected: Kőszeg Mts: near Kőszeg, Castaneo-Quercetum, sub Pinus sylvestris, 
20 September 1997. 
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Galerina paludosa (Fr.) Kühner Lápi turjángomba 

Kalap: 1,5-3 cm átmérőjű, fiatalon félgömb alakú, a közepén púpos, hamar kiterü-
lő, áttetszően bordás, a peremén világosan pelyhes, higrofán, színe fakóbarna vagy 
rőtbarna. Lemezek: szélesek, viszonylag ritkán állók, szélesen tönkhöz nőttek, idő-
sen kissé lefutók, rozsdásokker színűek, világosabb lemezélűek. Tönk: 6-10 x 0,3 
cm, a kalaphoz hasonló színű, fehéres gallérzónával, alatta szétszakadozó, múlé-
kony, övszerű burokmaradványokkal. Hús: vékony, törékeny, barnás színű, enyhén 
kaparó ízű, dohos lisztre emlékeztető szagú. Spórák: 9,5-11 x 6-6,5 pm, mandula 
alakúak, finoman szemcsés felületűek. Termőhely: nedves, tőzegmohás lápok ka-
rakterfaja, hazánkban minden élőhelye fokozottan védett. Lelőhely: Bakony: Öcs 
(Nagy-tó), Salici cinereae-Sphagnetum, 1988. július 18. 

Leg., det., herb.. Albert L. 88/68 Fotó. Albert N2 1565 

Pileus: 1.5-3 cm, hemispherical when young, gibbous at centre, soon expanding, 
translucently striate, light fleecy at margin, hygrophan, pale brown or redbrown. 
Lamellae: broad, relative distant, broadly adnate, slightly recurrent when old, 
rusty-ochraceous coloured with lighter edge. Stipe: 6-10 x 0.3 cm, almost concol-
orous with the pileus, under the whitish ring zone with splitted, fugaceous, belt-like 
veil remnants. Context: thin, fragile, brownish. Taste slightly scratchy, odour 
reminiscent of musty flour. Spores: 9.5-11 x 6-6.5 pm, amygdaliform, slightly 
granulated. Habitat: character species of soggy peat bogs, all of its habitat in 
Hungary are increasingly protected. Collected: Bakony Mts: Öcs (Nagy lake), 
Salici cinereae-Sphagnetum, 18 July 1988. 
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Russula aquosa Leclair Almaillatú galambgomba 

Kalap: 3-7 cm átmérőjű, félgömb alakúból hamar ellaposodó, később a közepén 
benyomott, a peremén idősebb korban bordázott, felülete csupasz, fénylő, nedvesen 
tapadós, színe változatos, rózsáslila, borvörös, a közepén feketén foltos. Lemezek: 
sűrűn állók, tönkhöz nőttek vagy kissé lekanyarodók, keskenyek, törékenyek, fehér 
színűek, öregen krémfehérek. Tönk: 4-8 x 0,8-1,5 cm, nyúlánk, a töve felé vasta-
godó, puha, törékeny állományú, sima, később ráncos felületű, színe fehéres, de az 
idősebb, nedves példányoknál jellegzetesen szürkés árnyalatú. Hús: nagyon töré-
keny, fehér, nedvesen szürkés, enyhén csípős ízű, kissé gyümölcsillatú vagy szag-
talan. Spóra: 6-8,5 x 5,2-7 pm, gömbölydedek, enyhén oválisak, hálózatosan 
összekötött dudorokkal. Termőhely: nedves, hegyvidéki fenyőerdők gombafaja, 
főleg lue (Picea abies) és erdeifenyő {Pinus sylvestris) alatt, gyakran tőzegmohás 
részeken fordul elő. Lelőhely: Vend-vidék: Felsőszölnök, Genisto nervatae-Pine-
tum, 2005. október 2. 

Leg., det:. Albert L., Dima B. Herb.. Dima 2095 Fotó. Dima N" 2480 

Pileus: 3-7 cm, from hemispherical soon expanding, later depressed at centre, 
striate when mature at margin, naked, shiny, sticky when wet, various coloured, 
rosaceous-violet, wine-red, black-spotted in the middle. Lamellae: crowded, 
adnate or slightly decurrent, narrow, fragile, white when young, whitish-cream on 
ageing. Stipe: 4-8 x 0.8-1.5 cm, elongate, thickening towards base, soft, fragile, 
smooth, later wrinkled, whitish, but with characteristic greyish tinges on mature or 
wet fruit bodies. Context: very fragile, white, greyish when wet. Taste slightly 
acrid, odour little bit fruit-like or indistinct. Spores: 6-8.5 x 5.2-7 pm, subglobose 
or slightly ovoid, with reticulate connected warts. Habitat: species of humid, 
montane coniferous forests, mainly under spruce and pine, often in Sphagnum 
dominated parts. Collected: Vend-vidék: Felsőszölnök, Genisto nervatae-Pinetum, 
2 October 2005. 
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Suillus lakéi (Murrill) A. H. Smith et Thiers „Duglász-fenyőtinóru" 

Kalap: 4-8 cm átmérőjű, félgömb alakúból ellaposodó, kiterülő, fiatalon nemezes, 
gyapjas, később pikkelyesen felszakadozó, nedves időben tapadós felületű, a pere-
mén gyakran fehéres burokmaradványokkal díszített, színe rőt barnásvörös, máj vö-
rös, a pikkelyek között sárgás árnyalatú. Csöves rész: tönkhöz nőtt vagy kissé lefu-
tó, viszonylag tág, megnyúltan szögletes likacsokkal, sárga színű, nyomásra meg-
barnuló. Tönk: 4-8 x 1-2 cm, hengeres, a tövénél elvékonyodó, a fiatalon szálas, 
gyapjas burok elszakadva övszerű gyűrű alakjában marad vissza, felette a lefutó 
pórusoktól hálózatosan díszített, alatta hosszan szálas, a kalaphoz hasonló színű. 
Hús: a kalapban puha, a tönkben szálas, krémsárga, de a kéregben húsrózsás színű, 
nem vagy csak néha színeződik zöldeskékre a tönkben, enyhe ízű, gyümölcsillatú. 
Spórák: 8,5-10 * 4-5 p.m, elliptikusak vagy orsó alakúak, sima felületűek. 
Termőhely: az Észak-Amerikában honos duglászfenyő (Pseudotsuga menziesii) 
mikorrhizapartnere. Lelőhely: Vértes: Körtvélyespuszta, Piceetum cult., sub 
Pseudotsuga menziesii, 2005. október 7. 

Leg., det.. Albert L., Tóth M. Herb.. Albert 05/47 Fotó. Albert N2 3083 

Pileus: 4-8 cm, from hemispherical expanding, flattening, tomentose, woolly when 
young, later breaking up to scales, fleecy in wet conditions, often with white veil 
remnants at margin, rusty redbrownish, liver-red, with yellowish tinges among the 
scales. Tubes: adnate or slightly decurrent, with relatively wide, elongated angular 
pores, yellow, turning brownish when touched. Stipe: 4-8 x 1-2 cm, cylindrical, 
tapering towards base, after breaking the young fibrillose woolly veil, remaining a 
belt-like ring. Over it is reticulated from the decurrent pores, under it elongated fib-
rillose, almost concolorous with the pileus. Context: soft in pileus, fibrillose in 
stipe, cream-yellow, but fleshy-rosaceous in cortex. Not or only sometimes turning 
greenish-blue in stipe. Taste mild, odour fruity. Spores: 8.5-10 x 4-5 um, ellipsoid 
or fusiform, smooth. Habitat: associated with the North American Douglas fir. 
Collected: Vértes Mts: Körtvélyespuszta, Piceetum cult., sub Pseudotsuga 
menziesii, 1 October 2005. 
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Trícholoma bresadolanum Clémen^on „Pikkelyestönkű pereszke" 

Kalap: 4-8 cm átmérőjű, fiatalon erősen domború, majd ellaposodó, a közepén * 
enyhén púpos, felülete kezdetben sugarasan szálas, selyemfényű, később pikkelye-
sen felszakadozó, világos ezüstszürke színű, de az idősebb példányoknál a pereme , 
és a pikkelyek feketedők. Lemezek: szélesek, sűrűn állók, a tönkhöz foggal illesz-
kedők, halványszürkék, az idősebb példányoknál a lemezélek jellegzetesen feketé- • 
sen foltosodnak. Tönk: 5-10 x 1-2,5 cm, hengeres vagy orsós, világos ezüstszür-
ke, sötétebb, felszakadozó pikkelyzónákkal. Hús: viszonylag vastag, kemény, a 
tönkben szálas-rostos, fehéres, a kalapban és a tönk kérgében szürkés árnyalatú, j 
kissé földszagú, kesernyés, csípős ízű. Spórák: 6,5-8 * 5,5-7 pm, oválisak, sima I 
felületűek. Termőhely: acidofil lomberdőkben, főleg tölgyek (Quercus spp.) és j 
bükk (Fagus sylvatica) mikorrhizapartnereként előforduló, szubmontán elterjedésü J 
ritka gombafaj. Lelőhely: Mátra: Parádóhuta, Luzulo-Fagetum, sub Quercus sp., 
2005. szeptember 6. • 

Leg., det., herb.: Albert L. 05/26 Fotó: Albert N2 3099 * 

Pileus: 4-8 cm, strongly convex when young, then flattening, slightly gibbous at j 
centre, surface radially fibrillose, silky at the beginning, later breaking up into J 
scales, light silver-grey, blackening at margin and on scales of mature fruit bodies. • 
Lamellae: broad, crowded, indented, pale greyish, the edges of lamellae becoming ; 
black spotted when mature. Stipe: 5-10 x 1-2.5 cm, cylindrical or fusiform, light 
silver-grey with darker, scale zones. Context: relative thick, hard, fibrillose- ' 
filamentous and whitish in stipe, with greyish tinges in pileus and in the cortex of ; 
stipe. Taste acrid, odour a little bit earth-like. Spores: 6.5-8 x 5.5-7 pm, ovoid, * 
smooth. Habitat: in acidophilous broadleaved forests, mainly associated with oaks 
and beech. Rare, submontane species. Collected: Mátra Mts: Parádóhuta, Luzulo- * 
Fagetum sub Quercus sp., 6 September 2005. 
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Phaeolepiota aurea (Matt.) Mre. - Szemcsés aranygomba Fotó: Albert László : 



Faerberia carbonaria (Alb. et Schwein.) Pouzar Szenes rókagomba 



Phellodon tomentosus (L.) Banker - Tölcséres gereben Fotók: Dima Bálint 



Coprinus marculeníus Britz. 



Limacella illinita (Fr.) Murr. var. rubescens H.V. Sm. Fotó: Lukács Zoltán 
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TUDOMÁNYTERÜLETI Á TTEKINTÉS REVIEW 

AZ EHETŐ GOMBAFAJOK TERMESZTÉSÉNEK ÉS KUTATÁSÁNAK 
TOVÁBBI KILÁTÁSAI 

BALÁZS Sándor és MASZLAVÉR Petra 
BCE, Zöldség- és Gombatermesztési Tanszék, 1118 Budapest, Villányi út 29-43; malichk@t-online.hu 

Az ehető gombafajok termesztésének és kutatásának további kilátásai. - A termesztők 
a makrogombákat 3 nagy csoportba sorolják (természetesen ez csak az ehető gombákra vo-
natkozik). E csoportosítás szerint vannak szaprobionták (szaprotrófok), fakultatív paraziták 
(biotrófok, egyben szaprotrófok is) és mikorrhizások (szimbionták). A ma termesztett gom-
bák összes termésének, mely 5-6 millió tonna, a 70%-a a szaprobionták közül kerül ki, s 
csak 20%-nyi a fakultatív parazita faj, s 10%-nyi a többi a gazdaságosan még nem termeszt-
hető fajok száma. Hosszú távon sem ismerünk gombát, mely a szaprobionták között az 
Agaricus-ok elterjedtségét befolyásolná, csökkentené vagy megelőzné azokat. Az ehető és 
termeszthető gombák egy külön csoportját jelentik azok a fajok, melyek étkezési célra kitű-
nőek, és már elhalt mezőgazdasági hulladékokon is jól teremnek. Ilyen gombák a Pleuro-
tus-ok s a Lentinula-k. Néhány nem étkezési célra használható gomba (Ganoderma luci-
dum, Grifola frondosá), gyógyászati szempontból számításba veendők, esetleg még dekora-
tív küllemük miatt, de a Ganoderma-k díszítési célra is felhasználhatók. A mikorrhizás 
fajok különleges csoportját képviselik a gombáknak életmódjuk miatt, hiszen létük partner-
növényhez kötött. A szimbionta partnerek egymás élettevékenységét előnyösen befolyásol-
ják több tekintetben is (így például a vegetációhosszabbításban, virulenciában stb.). Véle-
ményünk szerint a csiperkék maradnak hosszú távon a legnagyobb mennyiségben termesz-
tett fajok. Rajtuk kívül a Pleurotus-ok és a Lentinula edodes termesztése továbbra is szá-
mottevő lesz. A kutatás eddig 6-8 más faj termeszthetőségét is megoldotta, de termesztésük 
vagy nem gazdaságos, a hosszú idő miatt vagy alacsony a termőképességük, esetleg ízük 
nem kedvelt, így ezek termesztésének növelése nem látszik célszerűnek. 

Future perspectives of the cultivation and research of edible mushrooms. - Trials to 
produce edible mushroom species have been carried on with more or less success for sev-
eral hundred years. Up to the beginning of the last century we were informed of the exten-
sive cultivation of two species. Volvariella volvacea yields regularly in the tropics almost 
without any human intervention if suitable substrate is available. The other species, Lenti-
nula edodes, is easily induced to fruiting even with primitive methods. Using modern tech-
nologies both produce considerable quantities. The majority of edible macrofungi belong to 
the saprophytes. Their specific requirements in regards to substrate can now be satisfied. 
First, the production problem of Agaricus species was solved. Cultivation technologies for 
some other species, such as Coprinus comatus and Stropharia rugoso-annulata, if less eco-
nomic importance, have also been worked out. Stropharia spp. is not likely to gain ground 
because of its long vegetation period, low yield and characterless taste. Considerable exten-
sion can, however, be expected for two facultative parasites wood destroying: Pleurotus 
ostreatus and Lentinula edodes. These two mushrooms with Agaricus together supply more 
than 90% of the world production. Research results could contribute to increasing variety 
choice and consumption by introducing Langermannia gigantea and Lepista nuda into cul-
tivation production. The tastiest species include the mycorrhiza mushrooms though their 
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cultivation on artificial substrates is still insoluble due to their special way of life. Research 
is going on. Mycorrhiza species could be used to improve the quality of some plant species. 
The success of Hungarian mushroom research and production is reflected in the larger sup-
ply of markets and increasing export. Our results are internationally appreciated. Here are 
some important results of the past hundred years without aiming at completeness: develop-
ment the spawn production of Agaricus spp.; working out of a shortened composting meth-
od; working out of a production technology for Pleurotus spp. for the first time in the world 
(method "HTTV"); breeding of the top variety HK 35; large-scale adaptation of the xero-
therm method; bag production of Pleurotus spp.; production possibilities to cultivate Agari-
cus on undecomposed substrate (for the moment of theoretical importance); production of 
Lentinula spp. on large straw blocks. 

Kulcsszavak: ehető gombák, kétspórás csiperke, gombatermesztés, komposzt 
Key words: Agaricus bisporus, compost, edible mushrooms, mushroom production 

A gombák az élővilágnak a növények és állatok mellett egy harmadik nagy cso-
portját képezik. Korábban a növényvilághoz sorolták a gombákat is, de sok tényező 
tette indokolttá, mind a növény, mind az állatvilágtól való egyértelmű elkülönítésü-
ket. Szerepük, feladatuk túlnyomórészt a szerves anyagok lebontása, biztosítva ez-
zel az anyagok és elemek körforgását. A túlnyomórészt kifejezést azért használjuk, 
mert az egyes fajcsoportok eltérő életmódjuk miatt is eltérő mértékben végzik ezt a 
tevékenységüket. 

A gombák életmódjukat tekintve jellegzetes csoportokat alkotnak, s ezek az 
élettanilag is érzékelhető életmódeltérések a termesztés szempontjából nagy kü-
lönbségeket jelentenek. Mi termesztők 3 nagy csoportra tagoljuk a makrogombá-
kat, melyek közül természetesen csak az ehető, fogyasztható fajokkal foglalkozunk. 
E csoportosítás szerint vannak e gombák között szaprobionták (szaprotrófok), fakul-
tatív paraziták (biotrófok, egyben szaprotrófok is) és mikorrhizások (szimbionták). 

A mikológia jelenleg közel egymillió gombafajt tart számon, közülük mintegy 
10%-nyi a rendszertanilag meghatározott, tehát ismert. Az étkezésre alkalmas, a 
már említett három nagy csoportba sorolható fajok száma a leírt fajokhoz képest 
elenyésző. Az étkezésre is alkalmas fajok közül néhányat biztonságosan mindössze 
körülbelül 100 esztendeje tudjuk mesterséges körülmények között termeszteni. Ko-
rábban ezek is csak vadon termőként voltak begyüjthetök. A vadon termő fajok be-
gyűjtése csökkenő mértékű s egyre inkább csak a nem termeszthető mikorrhizás fa-
jokra korlátozódik. 

Az ehető gombák termesztése régi vágya az embernek. A csíkos bocskorosgom-
ba (Volvariella volvaceá) termesztése ugyan már évezredek óta folyik több-keve-
sebb sikerrel DK-Ázsiában, a gombák biztonságos termeszthetőségéhez csak 1900 
táján tudott a mikológia eljutni azzal, hogy tisztázták a csiperkék környezeti igé-
nyeit és az azokat kielégítő feltételek technikai részleteit. Az első termesztéshez 
szükséges alapfeltétel a szaporítóanyag, a növényeknél ez a mag. A szaporítóanya-
got a gyakorlat „csírának" nevezi, s ezt a Pasteur-intézetben és az USA-ban állítot-
ták elő, szinte egy időben, 1900-ban. 

A csíra előállítási technológia ma is lényegében ugyanaz. Korábban a szaporító 
közeget, tehát a csírát a természetben kifejlődött gombatermőtest környékén talál-
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ható micélium jelentette. Ez a micélium azonban ebben az állapotában már túl volt 
biológiai fejlődésének aktív szakaszán (vagyis elöregedett), s az így begyűjtött mi-
célium többé-kevésbé fertőzött is volt. Csak steril körülmények között, steril tápta-
lajra oltott spórából, később pedig termőtestdarabból is lehetett biológiailag aktív 
szaporítóanyagot fertőzésmentesen előállítani. A táptalajról 1900 táján csak annyit 
tudtak biztosan, hogy a melegágyi trágya komposzttá érve biztosítja a gomba (Aga-
ricus bisporus) számára a termesztés lehetőségét, és rajta több-kevesebb termőtest 
képződhet. 1900-1950 között a komposztált lótrágya volt az a táptalaj, melyet az 
egyre bővülő termesztésben használtak. A kutatók először a komposztálás időtarta-
mának meghatározásában tudtak érdemi eredményeket elérni. A megfelelő táptalaj 
kidolgozása részben szintén magyar kutatási eredmény volt. Ezzel a lótrágyából 
készült komposzttal akkoriban 3 kg körüli - komposztmázsára vetítve - átlagos ter-
més volt elérhető (BALÁZS 1982). Ma ez a hozam megközelíti a 40 kg-ot, sőt hazai 
kísérletekben 50 kg termést is elértek (100 kg komposztra számítva). Úgy tűnik, 
hogy a csiperketermesztésben a hozamok terén már a csúcsteljesítménynél tartunk. 
Igaz ezt mondtuk akkor is, amikor a termés 3, majd később 10, 20 kg vagy afölötti 
volt. Jelenleg a kutatás és a termesztés egyik nagy gondja, hogy a komposztálás ide-
jén keletkezett „elviselhetetlen" bűz miatt a komposztálás csak úgynevezett indoor 
(zárt) módszerrel engedélyezett. Ennek most az anyagi okok mellett más, a technoló-
giát érintő, nem teljesen tisztázott biológiai problémái is vannak. Ezzel a mai kom-
posztra kidolgozott technológiával még néhány szaprobionta faj is jól termeszthető, 
többek között a gyapjas tintagomba (Coprinus comatus) is. Ezek a termesztésben 
nem nagyon terjedtek el, mert nem gazdaságos a termesztésük, kicsiny terméshoza-
múak, vagy más, nem kedvező tulajdonságuk van. 

A ma termesztett gombák összes termésének, mely 5-6 millió tonna, a 70%-a a 
szaprobionták közül kerül ki, s csak 20%-nyi a fakultatív parazita faj, s 10%-nyi a 
többi, gazdaságosan még nem termeszthető fajok száma. A fogyasztás méretei foko-
zatosan emelkednek, de a világátlag személyenként 1 kg alatti. A legtöbbet fogyasztó 
országokban 3-4 kg közötti ez a mennyiség. Megítélésünk szerint egy évtized múl-
va a fogyasztás az 5 kg-ot is elérheti. 

Magyarországon a termésprodukció az 1945 évihez képest több mint 30-szoro-
sára nőtt, 2002-ben megközelítette a 40 ezer tonnát, s ezt a jövőben kétszeresére le-
het növelni a belföldi és export igények ismeretében (GYŐRFI 2003). Az Agaricus 
fajok mellett a többi étkezésre alkalmas szaprobionta faj termesztése a választékbő-
vítés miatt is szükséges lenne. Kedveltsége miatt a lila pereszke (Lepista nuda) ter-
mesztését jó lenne megoldani. A belga kutatók biztató technológiát mutattak be, 
sajnos ennek a fajnak a termesztési ideje ma még többszöröse a csiperkékének, s ez 
gazdaságos termeszthetöséget még nem teszi lehetővé. 

Étkezésre, sőt gyógyászati célra is nagyon jól hasznosítható lenne az óriás pöfe-
teg (Langermannia gigantea) faj, de az eddigi domesztikációs próbálkozások jó-
részt eredménytelenek. A szaprobionta fajokról a 80-as évekig az volt a vélemény, 
tapasztalat, hogy azok csak lebontott, komposztált táptalajon tudnak élni. A közel-
múltban (1980) hazai kutatók bizonyították be, hogy speciálisan előkészített nagy 
cellulóztartalmú, lebontatlan szalmán, ugyanannyi idő alatt, termést lehet ezekből is 
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nyerni, de a trágyakomposztokhoz képest csak 40-50%-os eredménnyel. Feltételez-
zük, hogy a kisebb termés a szalmák alacsony N-tartalmából adódik. A szalma ca 
0,6%-os nitrogénje mellett, a komposztok ca 2,4% N-t tartalmaznak. Most azon 
dolgozunk, hogy a szalma táptalaj N-tartalmát fokozzuk. A kutatások során meg-
győzödtünk róla, hogy ez egy nagyon összetett, de nem reménytelen kutatási fel-
adat. A N-nek ugyanis a becsírázás előtt úgy tűnik, be kellene épülnie a szalmába 
kémiailag is. A közvetlen, például műtrágya formájában adagolt N a micéliumot el-
pusztítja. Nem lehet magasabb N-tartalmú mezőgazdasági hulladékokon termeszteni 
a gombát a lebontódás alatt keletkező 40 °C vagy afölötti hőmérséklet miatt sem. 

Hosszú távon szintén nem ismerünk gombát, mely a szaprobionták között az Aga-
ricus-ok elterjedtségét befolyásolná, csökkentené, vagy megelőzné azokat. 

Néhány nem étkezési célra használható gomba (pecsétviaszgomba - Ganoder-
ma lucidum, bokrosgomba - Grifola frondosá), gyógyászati szempontból számítás-
ba veendők, esetleg még dekoratív küllemük miatt, de a Ganoderma-k díszítési cél-
ra is felhasználhatók. Tekintve, hogy már beigazolódott, a gyógyhatású gombák a 
népi gyógyászatban kerülnek felhasználásra, az orvostudomány nagyobb részt „le-
tett" arról, hogy nagyobb mértékben gyógyszeralapanyagot nyeij en a gombából, fő-
ként a hatóanyag gyógyszerré formálása miatti nagyon összetett és rendkívül hosszú 
időt igénylő kutatás és technológia kialakítása miatt (LELLEY 2003). 

Az ehető és termeszthető gombák egy külön csoportját jelentik azok a fajok, 
melyek étkezési célra kitűnőek, és már elhalt mezőgazdasági hulladékokon is jól 
teremnek (pl. Pleurotus-ok, Lentinula-k). Ezek fakultatív paraziták is lehetnek. A 
Pleurotus-ok, tehát a laskák termesztésének kidolgozása nagy részben magyar ku-
tatók eredménye. Ezek nálunk is őshonosak. Természetes környezetükben szapro-
tróf előfordulásuk kizárt. Étkezési célra jók, igen ízletesek, s jó kémiai összetételük 
is. Kutatásuk az 1960-as években kezdődött, és néhány évtized folyamán üzemi, 
gazdaságos termesztésük megoldódott (RIMÓCZI 1994 , VETTER és RIMÓCZI 1 9 9 3 ) . 

A természetből ismertté vált életmódjuk miatt termesztésüket frissen kivágott és 
feldarabolt faanyagon, azaz extrém módon jó eredménnyel meg lehetett oldani. Ez 
az eljárás azonban nem bizonyult gazdaságosnak. A laskák frissen kitermelt fa-
anyagon (akác és fenyő kivételével) 3-5 éven át, október táján 4-6 héten át hozzák 
a termésüket. Életciklusa alatt (3-5 év) a fa nyers tömegének 20%-át produkálják. 
Az így szerzett tapasztalatokat kutatóink a csiperkéhez hasonló, biztonságos és 
gazdaságos termesztési eljárás kidolgozásához használták fel. Meg kellett találni a 
laskáknak megfelelő táptalajt. Az már kezdetben ismertté vált, hogy komposztált 
táptalaj nem jöhet számításba. Ezért a különböző gabonák szalmáját, a kukorica-
szárat, csutkát és még néhány mezőgazdasági hulladék anyagot (lignocellulózt) ter-
mészetes állapotban próbáltak ki táptalajként. A kísérletek eredményeként főként a 
friss búzaszalma lett a használható táptalaj. A szalmát a becsírázás előtt fertőzés-
mentessé kellett tenni. A csiperkénél már bevált nedves hőkezelés (55-60 °C) itt is 
jó eredményt hozott. Később mi az olcsóbb és jobb hatásfokú száraz hőkezelést az 
ún. xerotherm eljárást alkalmaztuk (BALÁZS 1982). 

A laskatermesztés mennyisége évi kb. 1 millió tonna körül van ma, s ezzel a 
második az Agaricus-ok után. A laska terméshozama kb. fele a csiperkéének, azaz 
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100 kg nedves táptalajon 15 kg körüli átlagtermést hoz. Ilyen eredmények mellett 
csak akkor lehet gazdaságosan termeszteni, ha a laskáért kétszeres árat adnak. Ez 
az ár a hazai és külföldi piacokon ma elérhető. Azt nem tudjuk, hogy ez az ala-
csony terméshozam genetikai adottság kérdése-e, vagy a táptalaj képtelen nagyobb 
hozamot létrehozni. Ez a kérdés jelentős kutatási feladat a jövő számára. 

A másik fontos és jelentős biotróf faj a szintén fakultatív parazita Lentimila 
edodes. Ennek a gombának nincsen még elterjedt magyar neve, mindenütt a vilá-
gon shii-takenak hívják. Shii jelenti japánul a fát, melyet parazitaként tesz tönkre, s 
a take a gombát. 

Ázsiában elsősorban Japánban ismert és terjedt el, de több más ázsiai országban 
is termesztik, ez még ma is lényegében extenzív eljárással folyik. Talán ott tart a 
termesztéstechnológiája, ahol 1960 táján nálunk a laska termesztése tartott, tehát 
faanyagon, fedett helyen, valamelyest szabályozható klímafeltételek között ter-
mesztik. A gomba íze és gyógyhatása miatt nagy érdeklődést váltott'ki világszerte. 
Irodalmi adatok igazolják, hogy a shii-take fogyasztása jó hatása van a vérnyomás-
szabályozásra, a normál vércukorszint megtartására, s a szervezet ellenálló képes-
ségének növelésében is hatékony. Emiatt a népi gyógyászatban, főként Ázsiában 
nagyon kedvelt. Japánban gyógyszerek, kivonatok stb. is készülnek a shii-takéból, 
többek között egyes daganatos betegségek kezelésére is. Kitűnő és jellegzetes íze 
miatt a shii-take az ázsiai konyhák fontos fűszerező élelmiszere. Korszerű termesz-
tése a világ legtöbb gombakutatóját érdekli, akik sok kérdést megoldottak már, de a 
biztonságos, korszerű termesztése még ma sem rutinmódszer. Részben, mert a ter-
mesztéshez használt táptalajblokkok, ha 2-3 kg-nál súlyosabbak, akkor az átszöve-
tés idején bennük a hőmérséklet 40 °C fölé szökik, és ilyen hőfokon a micélium el-
pusztul. A japán táptalaj anyaga a fűrészpor, korpa és még néhány kiegészítő anyag 
(STAMETS 2000). Mi magyarok főként a laska módosított táptalaját használjuk, s 
ezzel a hőmérséklet még 10 kg tömegű blokkok esetében sem megy 30 °C fölé. To-
vábbi gond az átszövődés alatti (kb. 2-3 hét) Trichoderma-fertözés. Úgy véljük, 
hogy néhány év alatt ez a probléma is meg fog oldódni. A bizonytalan termés és a 
nagy biológiai érték miatt a shii-take ára sokszorosa lehet a csiperkékének. Nyilván 
a termésbiztonság megoldásával ez a magas ár is csökkeni fog. 

Végül az ehető gombák harmadik nagy csoportjáról, a mikorrhizás fajok ter-
meszthetőségéről néhány gondolat. Ezek a fajok különleges csoportját képviselik a 
gombáknak életmódjuk miatt, hiszen létük partnernövényhez kötött. A szimbionta 
partnerek egymás élettevékenységét előnyösen befolyásolják több tekintetben is 
(így például a vegetációhosszabbításban, virulenciában stb.). A mikorrhizás gombák 
micéliuma általában jól növekszik steril táptalajon, de termőtestet csak a növény-
partnerhez kötötten képes fejleszteni. Az ehető gombafajok közül a mikorrhizás 
fajok között találhatóak a legízletesebbek. 

Közülük a périgordi szarvasgombának (Tuber melanosporum) ismert egy jelleg-
zetes extenzív „termesztése". Ez a termesztésnek alig nevezhető eljárás a gomba 
esetében azt jelenti, hogy a partnernövényt (tölgy, bükk, mogyoró magoncot) meg-
fertőzik a mesterséges táptalajon kifejlődött micéliummal. Ezek a „fertőzött" mi-
korrhizás fák és cserjék 5-10 esztendő múltán gyökerükön, a földfelszín alatt 
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termőtesteket képeznek. Ilyen „eljárással" évente 2000 tonna szarvasgombatermést 
gyűjtenek be a franciák. A cél ez esetben is az lenne, hogy a szaprobionták módjára a 
mikorrhizásokat is mesterséges táptalajon termesszük. A kutatók zöme a jelenlegi 
ismeretek birtokában ezt megoldhatatlan feladatnak tartja. Akadnak azonban, akik el 
tudják képzelni hosszú távon ezek mesterséges táptalajon történő termesztését. 
Főként 3 faj esetében jelentene ez nagyon lényeges előrelépést a fogyasztásban és 
választék bővítésében. Ezek a périgordi szarvasgomba (Tuber melanosporum), a var-
gányafélék (Boletus) és a sárga rókagomba {Cantharellus cibarius). Véleményünk 
szerint a szimbiózist mint életformát nem tudjuk megváltoztatni, tehát a szimbionta 
fajokat komposzton vagy lebontatlan anyagokon termeszteni. Az erdészetben, a 
kertészetben a mikorrhizás gombákkal a vegetációs időt, a minőséget lehetne befo-
lyásolni, tehát a növénytermesztésben van lehetőség a szimbionták hasznosítására. 

A gombák termesztésének és kutatásának kilátásai nem rosszak. A jövőben a 
termesztett gombák mennyisége megkétszerezhető. A fogyasztás mértéke elérheti 
hazánkban a fejenkénti 5 kg-ot is. A termesztés volumene világviszonylatban 10 
millió tonna körüli lehet. Azért nem több, mert az étkezési szokások nehezen vál-
toztathatóak. Ez a helyzet egyébként szinte valamennyi fontos, más élelmiszer ese-
tében is fennáll. 

Maradnak hosszú távon a csiperkék a legnagyobb mennyiségben termesztett fa-
jokként. Rajtuk kívül a Pleurotus-ok és a Lentinula edodes termesztése továbbra is 
számottevő lesz. A kutatás eddig 6-8 más faj termeszthetőségét is megoldotta, de 
termesztésük vagy nem gazdaságos, a hosszú idő miatt, vagy alacsony a termőké-
pességük, esetleg ízük nem kedvelt, így ezek termesztésének növelése nem látszik 
célszerűnek. A még nem termeszthető fajok közül többek között a Lepista nuda és 
a Langermannia gigantea lehetne perspektivikus a gombaválaszték bővítése miatt 
is. A Volvariella fajok termeszthetőségét is tovább kellene kutatni, mert ízletes, ked-
velt fajról van szó. Ezenkívül fontos lenne a téli fiilőke {Flammulina velutipes), a 
lila pereszke (Lepista nuda), a laskapereszke (Hypsizygus ulmarius) és a fulgomba-
fajok (Auricularia spp.) kutatásával is behatóbban foglalkozni. 

A hazai termesztésnek fő gondja, a szabályozható klímával ellátott korszerű ter-
mesztő berendezések hiánya. Ezek nélkül nem lehetünk versenyképesek a nyugati-
akkal. A kutatás feltételei rendkívül rosszak, s ezen is változtatni kellene ahhoz, hogy 
termesztésünk színvonalát szinten tartsuk vagy növeljük. A választékbővítés miatt 
pedig tovább kell foglalkoznunk a még nem termesztett új fajok domesztikálásával. 
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NAGYGOMBÁKKAL KAPCSOLATOS HIEDELMEK 
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Nagygombákkal kapcsolatos hiedelmek. - A gombák, különösen a nagygombák, leg-
alább olyan fontos szerepet játszanak az emberiség történetében, mint a növények, mind-
azonáltal sokkal kevesebb adatunk van róluk. Ami van, azt nagyrészt a kultúrantropológia, 
etnomikológia és mikoterápia anyagában találhatjuk meg. Mindhárom tudomány specifiku-
san emberi információegységekkel, nem-genetikus replikátorokkal - mémekkel - foglalko-
zik, amelyekből minden hiedelem, mítosz, vélemény, hagyomány stb. felépül. A mérnek 
replikációjával, átadódásával, terjedésével egy viszonylag új tudomány - a Dawkins, Lynch 
és mások által alapított memetika - foglalkozik. E cikk szerzője némi történeti bevezető 
után néhány, nagygombákkal kapcsolatos magyar mémet, hiedelmet kíván bemutatni, há-
rom szempontból: honnan keletkeznek a gombák, hogyan nőnek; hogyan lehet az ehető és 
mérgező gombákat megkülönböztetni; végül, hogyan védekezzünk a gombamérgezés 
ellen? Kiegészítésként néhány példát saját gyűjtéséből is hozzátesz. 

Beliefs about macrofungi. - Fungi, especially macrofungi, play an at least important role 
in the history of mankind as plants do. However, we have much less data about them. If 
there are any, these are found among the findings of cultural anthropology, ethnomycology 
and mycotherapy. All three of these sciences dealing with particularly human nongenetic 
replicatory units of information called memes, of which every myth, belief, opinion, tradi-
tion etc. consist of. The rules and laws of the replication, transmission or spreading of the 
memes are delineated by the relatively new science of memetics, founded by Dawkins, 
Lynch and others. Author of this paper tries - after some historical introduction - to present 
some Hungarian memes, that is, beliefs on macrofungi. How the mushrooms are originated 
and grow; how can one separate toxic and edible ones; and the ways to be protected against 
mushroom poisoning. Finally there are other meme specimens of the author's own collection. 

Kulcsszavak: hiedelmek, mérnek, nagygombák 
Key words: beliefs, macrofungi, memes 

A gombák az emberiségnek épp olyan régi kísérői, ismert segítői, mint a növé-
nyek. Mégis sokkal kevesebb a velük kapcsolatos történeti adat, mint a növények-
ről szóló. Az emberiség tudatában és hagyományaiban élő jelenlétüket egy régebbi 
tudomány - a kultúrantropológia — és két viszonylag új, az etnobotanika mintájá-
ra keletkezett etnomikológia (alapítói James Arthur és Robert Gordon Wasson) és 
a mikoterápia - a gombákkal való gyógyítás tudománya - tükrözi jelenleg. A mi-
koterápia úttörője a nyugati kultúrkörben a Vetter János professzor által is többször 
méltatott Lelley János professzor. A hiedelmek témája elsősorban a két első tudo-
mány körébe vág. 

Miután az etnomikológia a gombáknak a különböző kultúrákon és népcsoporto-
kon belül elfoglalt helyzetét próbálja felderíteni, az anyagában nagyon sok a vallási 
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utalás. Ez mindenekelőtt a gombák tudat- és viselkedésmódosító hatásával függ 
össze. WASSON (1963) első, azóta klasszikusnak számító cikkét, amelyben a Védák 
könyveiben említett, istenség és ember között közvetítő növényi szubsztanciát, a 
„szómá"-t, az Amanita muscaria-\al azonosítja, hamarosan számos másik követ-
te. Az Amanitaceae - a galócák - körüli hiedelemcsoporttal Zsigmond Győző oly 
behatóan foglalkozott a Clusiana-ban (ZSIGMOND 2 0 0 1 ) , hogy itt fölösleges is 
lenne tovább részletezni. Legfeljebb néhány részlettel bővíthetném amúgy is gaz-
dag anyagát. 

ARTHUR (2003) a kambodzsai Angkor Vat templom szerkezetét kőből való 
fenyőerdőhöz hasonlítja, ahol a fák alatt teremnek a „gyümölcsök". Nem keveseb-
bet állít ezzel, mint hogy az épület keletkezésének idejében - ez a 12. század máso-
dik felére tehető - az építők előtt a fák és gombák együttélése, a mikorrhiza, már 
ismert tény volt! A Szórna/Amrta néven tisztelt légyölő galóca valóban savanyú 
talajon, fenyvesben szeret élni. Ugyanott: az Angkor Vat-i ábrázolásokon szereplő 
tejtenger (mai értelmezésben a Tejút ábrázolása) a jó és a rossz harca miatt örvény-
lik. Vászuki, a kígyókirály, egy hegy köré csavarodik, s két oldalról egy-egy csapat 
istenség, illetve démon húzza. Ez a kavargó mozgás hozná létre az Amrtát, az iste-
nek halhatatlanság-elixírjét. 

Az ázsiai kultúrákban a tudatmódosító hatást máshol is főként az Amanita mus-
caria-\al hozzák, többé-kevésbé jogosan, összefüggésbe. Közép-Amerikában más 
fajok kapták meg ugyanezt a szerepet. WASSON (1963) szerint a spanyol hódítás 
előtti amerikai kultúrák emberei az „istenek húsa" (teonanacatl) néven ismerték a 
tudatmódosító vagy hallucinogén hatású gombákat. A spanyol hódítók ezeket a 
kultúrákat és velük együtt a „pogány" növény- és gombaismeretet tüzzel-vassal ül-
dözték. A néprajztudomány megszállott úttörői, mint a hódítás idejében élt Bernar-
dino de Sahagun, azonban megőrizték feljegyzéseikben a teonanacatl szerepét. A 
későbbi századokban azonban feledésbe merült a téma, sem kultúrtörténeti, sem 
botanikai munkák nem említik. A Hugo Bernatzik szerkesztésében (BERNATZIK. 
1939) megjelent háromkötetes kultúrantropológiai műben az azték és más közép-
amerikai kultúrákat német alapossággal ismertetik, de kultikusan vagy másképp fo-
gyasztott gombákról szó sincs. 

Az aztékok kultúrájában a gombák védője Tlaloc, az Esőisten volt. Őróla Ber-
natzik ugyan említést tesz, de tiszteletének részleteiről nem szól. Talán a szépiroda-
lom messzebb segít. Passuth László „Esőisten siratja Mexikót" című regényének 
hősei Tlaloc leszármazottainak vallják magukat, s a transzállapot elérése vagy akár 
csak feszültségoldás céljából mézben főtt apró gombákat majszolnak (PASSUTH 
1974). Wasson hálával említi Roberto R. Weitlaner nevét: ő volt az első, századunk-
beli fehér ember, aki Mexikóban felfigyelt a teonanacatl-ra, 1936-ban. Lánya ké-
sőbb három más antropológussal együtt vett részt egy gombafogyasztó szertartá-
son. A kultikus gomba példányait később egy botanikus hozta át Cambridge-be, 
ahol azonosították (Psilocybe caerulescens Murr. var. mazatecorum Heim). Más 
kutatók a Stropharia és a Panaeolus fajok képviselőit ismerték fel a hallucinogé-
nek között. A második világháború után a kutatások megszakadtak, egészen addig, 
míg a Wasson házaspár, akik addig csak Európában és Afrikában foglalkoztak az 
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etnomikológiával, tudomást nem szereztek a 16. századi feljegyzésekről, és felele-
venítették a témát. 

Ekkor derült ki, hogy a régi hagyományoknak a jelenkori mexikói indián lakos-
ság körében folytatása van. A kultikus növényeket és gombákat ma is használják, 
csak épp a keresztény vallás alakjait hívják segítségül az alkalmazáshoz; gyakran 
épp a templom tövében árulják őket. A szertartási gombákat a Psilocybe, Stropha-
ria és Conocybe faj összesen 14 képviselőjével, valamint több alfajjal azonosítot-
ták. Hamarosan a kémiai hatóanyagaikat is sikerült szintetizálni. 

Wasson - talán Sahagun történetének kapcsán - felhívja a figyelmet egy olyan 
törvényszerűségre, amely mint ilyen csak nemrég került elő. Nevezetesen arra, 
hogy a kereszteződő kultúrák egyes elemei látszólag kiolthatják egymást. Richard 
Dawkins írt először a nem-genetikai replikátorok, a mérnek szerepéről, és a megha-
tározást azóta csak tovább pontosította. Szerinte „a mérnek az agy információtartal-
mának egységnyi részei" (DAWKINS 1989) , tehát mint ilyenek, a társadalom visel-
kedésmintáinak, szokásainak, hiedelmeinek reprodukciós egységei. Sokszorozódá-
suk és terjedésük a génekéhez hasonló szabályokhoz kötött; e szabályok leírására 
és tanulmányozására már új tudományág, a memetika született (DAWKINS 1 9 8 9 , 
LYNCH 1996) . 

Memetikai szabálynak számít, hogy az adott mém-poolba beszabaduló új állo-
mány gátló hatást gyakorol a régebbire. Egy dominanciába jutó mém tabuhatást 
gyakorol a körülötte lévő hasonlókra. A spanyol hódítók saját ismereteik erőszakos 
terjesztése érdekében alacsonyabb rendűnek tartották az elsősorban szájhagyomány 
útján továbbadott, gazdag természetismerettel rendelkező indián kultúrát. Wasson 
hálásan említi meg, hogy Weitlanernek, aki az indián falvak lakosságát nem az 
„alacsonyabbrendüeknek" szóló megjátszott barátsággal vagy kenetességgel, hanem 
egyenrangúként és valódi érdeklődéssel közelítette meg, sikerült megszereznie az 
évszázadokon át fennmaradt, pontos információt. A recesszív természetismereti 
mém, bár a domináns spanyol fenotípus hosszú ideig elfedte, változatlanul tovább 
élt, és a megfelelő beavatkozás hatására elő is került. 

Afrikai leletek bizonyítják, (ARTHUR 2003), hogy az ember már a kőkorszakban 
is használt hallucinogén gombákat. Az algériai Tasszili sziklarajzai között gyakran 
fordul elő gombaábrázolás, ahogy a mai Líbia, Csád és Egyiptom területén is. Ezek 
feltehetően akkor keletkeztek, amikor ezeket a területeket még dús növénytakaró 
borította. A kutatók feltételezik, hogy akkoriban a művészi alkotáshoz ihletnyerés-
re használták a művészek a hallucinogént. Itt is, ahogy az amerikai kultúrában, 
kikövetkeztethető a gombakultusz (gombafogyasztás) és a viselkedésmódosulás 
közötti összefüggés ismerete. 

Ez azonban nem minden kultúrában alakult hasonló mintára. Először is, a szo-
kásostól eltérő, szétszórt, álmatag, felpörgetett vagy túlságig agresszív viselkedést 
van, ahol transznak, istenektől vagy démonoktól való megszállottságnak tulajdonít-
ják, de természetesnek veszik, hogy ezen állapotok eléréséhez szükséges a kémiai 
segédeszköz (bizonyos szer, növény, gomba) fogyasztása. Másutt azonban ezeket a 
viselkedés normális velejárójaként kezelik, és semmiféle szer fogyasztásához nem 
kötik, hanem, hajói értettem, a korosztály sajátságaként fogják fel (SPENCER 1965) . 
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Az Észak-Kenyában élő szamburu törzs férfíai 15 és 30 éves koruk között nőtlen 
harcosként (morán) élnek. SPENCER ( 1 9 6 5 ) , aki e szokást leírja, hozzáteszi, hogy 
ez tulajdonképpen kényelmetlenül hosszú serdülőkort jelent. A moránok bizonyos 
körülmények között - szerelmi csalódáskor, beavatási szertartáson, csoportok közti 
vetélkedéskor stb., hajlamosak mozgásviharral, reszketéssel kísért transzba esni. 
Ezt ők maguk és a környezetükben élők nem misztikus eseményként, hanem termé-
szetes, mondhatni férfias reakcióként fogják fel, és nem hozzák összefüggésbe 
szerfogyasztással. Az új-guineai abelam törzsbeliek közül ugyancsak a nélkülöző 
agglegények szoktak „süketségbe", vagyis mozgásviharos, agresszív megnyilvánu-
lásokkal kísért állapotba esni, és a környezetük ehhez semmi misztikus magyaráza-
tot nem fűz. Új- Guinea más részén ugyanezt a viselkedést „gombaőrület"-nek hív-
ják. Mindkét összefüggés a néphit részét képezi. 

A régi Európában talán az eleusziszi misztériumok keretében használtak tudat-
módosító szereket - de erről már sokan írtak (további érdekes részletek Mircea 
Eliade és Robert Graves munkáiban). Mindenesetre a történelmi áttekintésekben a 
gombák főként, mint kultikus segédanyagok, a hétköznapi tudaton túli állapot 
(megszállottság, transz, a bármilyen istenekkel való szótértés) eszközeiként fordul-
nak elő. Esetleg, mint ugyancsak a hindu kultúrában, a nemi szervek vagy nemi 
érintkezés - tágabb értelemben a teremtés - jelképei. Mindenképpen legendás -
vallásos, kultikus - szerepük van. 

Nálunk Közép-Európában, ha ilyen funkciójuk volt is, az általam ismert írott 
dokumentációban nincs nyoma. Misztikus vagy tudatmódosító alkalmazásuk nem 
ismert. A hétköznapi hiedelmekben, a lejegyzett szájhagyományban azonban 
nagyon is jelen vannak. Például, amikor élőlényként, emberkeként hivatkoznak a 
nagygombákra, mint a német gyermekdalban: 

„ Ein Männlein steht im Walde ganz still und stumm. 
Es hat von lauter Purpur ein Mäntlein um. 
Sag, wer mag das Männlein sein, 
Das da steht im Wald allein, 
Mit dem purpurrotem Mäntelein? 

Das Männlein steht im Walde auf einem Bein, 
Und hat auf seinem Haupte schwarz Käppiein klein. 
Sag, wer mag das Männlein sein, 
Das da steht im Wald allein 
Mit dem kleinen schwarzen Käppelein? " 

Ezt a dalocskát gyerekkoromban én is ismertem, de a teljes szövegét Gubi Mag-
da kolléganőm szívességéből (már nincs köztünk) kaptam. A bíborköpenyes em-
berke minden bizonnyal Amanita muscaria névre hallgat, de a fekete sapka vise-
lőjének személyazonosságát nem tudtam kideríteni Ladislav Hagara könyvének 
(HAGARA 1987) forgatásáig. Ott láttam, hogy a Leccinum griseum (jelenlegi neve: 
Leccinum pseudoscabrum = sötét érdestinóru) gyertyánfák alatt növő példányai 
éppúgy feketének tűnő kalapot viselhetnek, mint a Russula undulata (jelenlegi 
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neve: Russula atropurpurea = feketésvörös galambgomba) fiataljai (ez utóbbival 
lehet, hogy találkoztam már szlovákiai túrákon, de akkor nem ismertem fel). 

A Révai Nagy Lexikona (RNL 1911) szerint német és angol eredetű a nálunk is 
használatos „boszorkánykör" vagy „gyűrű" elnevezés is. ,/íz angol és német nép 
hite szerint a tündérek és boszorkányok lejtik ily helyeken éjjeli táncaikat s ők 
tapossák ki a gyűrűket". Mindenesetre annyira közkeletűnek számít, hogy legna-
gyobb mesélőnk, Jókai Mór is beleszövi regényei egyikébe. „A kiskirályok" c. mű-
vében írja: „Piros virággombú lóhere és ezüstlevelűpimpó (potentilla) nőtt közös 
pázsittá, ami körül hófehér csiperkegombák kupolái domborodnak elő félkörben (a 
népmonda szerint ott táncoltak a tündérek karéjbanj" (JÓKAI 1885). 

A 20. századbeli magyar, nagygombákkal kapcsolatos hiedelmeket több cso-
portra lehet osztani. Az első a gombák eredetére, keletkezésére vonatkozik. Hon-
nan vannak, hogyan nőnek? Erre vonatkozó hiedelmek találhatók a Gömör népraj-
záról írott 1987-es ismertetésben. Zsúpos Zoltán névtelen adatközlőitől a követke-
zőket gyűjtötte: gomba az erdőben víz által jön fel, és egy éjjel megnő.'''' ,y4 
gomba éjszaka nő, nappal abszolút semmit" és „Csak éjszaka. Csak mikor a nap le-
nyugszik, este 8 órától, reggel nyolc óráig' (ZSÚPOS 1987). 

Nyilassy Judit gyűjtéséből: „Gyökere a gombának nincs, csak úgy nyő ki talán a 
föld párázattyábul." (NYILASSY 1951). Lajos Árpád gyűjtése: „Mennél több köd 
van, annál több a gomba. Mer a gomba a ködtül van, teccik érteni!" Továbbá: „Ta-
vaszi a harmatgomba is. Ott van, ahol a marha legel. Szinte a ganajátul nyő. Na-
gyon érdekes. Ahol a tehén hugyozik, ott nő sok." (LAJOS 1965). Ismét Gömör nép-
rajzából a boszorkánykör-legenda más változata: ,^4hol tavaszkor bejárnak a szar-
vasok, van azoknak tánchely, ilyen sík hely. Ott nő a táncos gomba. Amikor a szarva-
sok elszabadulnak a hegyekből, csinálnak maguknak tánchelyet. Azt a szarvas tán-
colta - úgy mondják." A Mura-völgyi Licén a gombászni menők Péternek kiabál-
nak az erdőn: „Vess, Péter, gombát/" (ZSÚPOS 1987). Szomolyán így tartják: „Eső, 
eső, eső, hogy átázzon a főd. Akkor hajit az erdő egy párát, akkor ez meg penésszé 
válik, és így gyön ki a gomba a fődbü" (LAJOS 1966a, b). Gömörben a termötest 
megszemlélése is befolyásolja a termést. ,^4 gomba gyorsan nő nagyon, de ha meg-
látja az ember és otthagyja, az már nem nő meg" (UJVÁRY 1985). 

A hiedelmek nagy csoportja vonatkozik a mérges gombák felismerésére, elkü-
lönítésére. Rég ismertek az ezüstkanál, hagymaszelet és kékülés próbái. Dr. Moesz 
Gusztáv írja az 1940-es Új Kincseskönyvben: ,JVem igaz, hogy a gombaételbe he-
lyezett ezüst evőeszköznek vagy hagymának sötétedése biztos jele volna a mérges-
ségnek. Nem igaz, hogy a csípős íz vagy a színes tej, vagy a gomba színváltozása a 
vágás felületén elárulná a mérges tulajdonságot." (MOESZ 1940). A kéküléspróbá-
nak Markazról (HATALYÁK 1947), Somogyból (TLLESCH 1961), Somosról (BÁRCZI 
1947), Nagykapornakról (SZOLNOKY 1951) is van adata. Vajkai Aurél Cserszeg-
tomajról gyűjtötte a következőket: legtöbb rossz gombának gyűrűje van. A mér-
ges gomba, ha eltörik, megkékül. Amelyik gomba nem megbízható, azt leforrázzuk." 
(VAJKAI 1941). Balatonarácson a szentgyörgygombáról mondják: a májusi pereszke 
ősszel mérgező. Valószínűleg azért, mert összetévesztik a később megjelenő gyil-
kos galócával, döggombával - véli Tilesch Nándor gyűjtő (TlLESCH 1961). 
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Zengővárkony-N agypallról: „Ha a sárga meg a keserű gombának a csutája 
vékony, akkó rossz, aki jó, azé vastag, meg mikor eltörik, megkékül, a jó gomba 
az nem." (NYILASSY 1951). Ugyanonnan: „akit a csiga megcsíp, az nem rossz 
gomba, azt meg lehet látni, hogy egy kis darabot lecsípett róla, mer a csiga is 
eszik a gombából." 

A csiga mint minőségellenőr másutt is előfordul. Gömörben úgy tartják: amit a 
csiga és a pondró megeszik, azt ember is megeheti (ZSÚPOS 1987). Kishutáról szár-
mazó adat: melyik gombát a csiga nem eszi, az keserű, nem jó. Bolondgomba 
háromféle van: légygomba (nyírfában nő, pettyes, fehér), disznótinóru (ha elvág-
ják, eltörik, mindjárt kék), esernyőgomba (magos gyökerű, hosszúszárú, a szárán 
van egy kis karika nyőve)" (BAKÓ 1951). A gomba alakja, habitusa is szolgálhat a 
hiedelmeken belül megkülönböztetésre. Bukovinai székely községben, Andrásfal-
ván gyűjtött adat szerint: melyiknek a teteje nyálkás volt, vagy hegyes volt a 
kalapja, mérges gombának számított. Amejiknek nem vót a teteje hegyeskés, s nem 
vót nyálkás, s lehetett hántani, az vót a szelíd." (FÁBIÁN 1970). A zengővárkony-
nagypalli gyűjtés kimeríthetetlennek látszó anyagából: rossz gombát meg lehet 
ismerni a formájáról. Ami olyan fehér högyös, az nem jó, meg ami szántóföldön 
van, az se jó. Az erdőn ami van, az jó, meg a gyöpön." (NYILASSY 1951). Ugyan-
onnan: ,y4 jó vargánya barna, a rossz meg sárga". Egy további színváltozás adat 
Juhász Ferenc evangélikus tanítónak Lébény népi gazdálkodásáról írott gyűjtemé-
nyében szerepel. iyA mérges gombát arról ismerik meg, hogy megfeketedik. Ha 
valaki mérges gombát evett, hánytatják. (JUHÁSZ 1940). 

Innen vezet az út a hiedelmek harmadik csoportjához. Mi a teendő a mérgező 
vagy gyanús gombával? Hogyan hárítható el a mérgezés? Egyesek szerint elővi-
gyázattal: „.. .van úgy, hogy egymás mellett találok egy pirospöttyöst, meg egy vargá-
nyát, ezt én nem vöszöm föl, hanem eltaposom mindakettőt, másnak se hagyom ott" 
„...ha oan közel bújtak ki, talán meg is mérgezhette a másikat." (NYILASSY 1951). 
Nagybarótról származó vélekedés: ,^4zt mondja az Erdei tanár úr, hogy a bolond-
gombát is meg lehet enni, csak meg kell forrázni." (GYIMESINÉ 1952). Szolnoky La-
jos gyűjtése Nagykapornakról, 1951-ből: ,JZn azt mondom, hogy nincsen rossz gom-
ba és jó gomba, minden gomba egyforma, csak jól meg kell mosni, meg kell forráz-
ni és a leforrázott vizet ki kell önteni. Minden gomba jó, csak előtte jól le kell for-
rázni" (SZOLNOKY 1951). 

Igen veszélyes hiedelem ez! Magam 2001. szeptember 22-én, a Mikológiái Tár-
saság kamaraerdei terepgyakorlatán találkoztam vele közvetlenül, amikor az Idősek 
Otthona parkjában a gyepen nőtt tömérdek gyapjas tintagombát (Coprinus coma-
tus) szedegettük. ,^4ztán a kucsmagombát ne felejtse el jól leforrázniV intett egy 
barátságos idős házaspár. 

A forrázás másik változata az, hogy fedő nélkül kell főzni a gombát, „hogy a 
mérges párája elmenjen". Upponyi adatközlő mondta ezt a pöfetegről és a „kozi" 
gombáról (LAJOS 1965). Gömörben az óriáspöfeteget fogyasztás előtt sós vízben 
főzik takaratlan, hogy a föld mérge, a gáz kimenjen belőle. Úgy tartják, hogy 2-3 
perc alatt kipárologja a mérges gázt magából (ZSÚPOS 1987). 
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A keserűgombát néhol szeretik, máshol nem. Aki eszi, juhtúróval vagy szalon-
nával süti meg. Bernecebarátiból származik ez a különleges „kezelési utasítás": 
keserűgombát tűzön szoktuk megsütni az erdőbe, de amikó kivesszük, akkó nem 
szabad mingyán levágni az ajját, mer akkó abba megy a keserűsége". ( E R D É L Y I ) . 

A nagygombákkal kapcsolatos hiedelmek, mendemondák, - a többé-kevésbé 
igaznak elfogadott, Jólértesültség" alapján elhitt és közszájon forgó információs 
egységek, mérnek - ma is folyamatosan alakulnak, keletkeznek. Ha az ember egye-
dül vagy csapatban gombászik, jó magyar szokás szerint csakhamar előterem a 
,jobbanértök" serege, és kéretlenül is ontja, kínálja az éppen aktuális folklóreleme-
ket. A kékülés- és ezüstkanálpróbával nem találkoztam - gondolom, ez az évek ke-
mény felvilágosító munkájának köszönhető, mert ilyen ómódi hiedelemmel magára 
valamit is adó „tudós" nem állhat elő. Gyakran hallom viszont azt a szabályt, hogy 
a gomba csak késsel aratható, a tönk csonkját benne kell hagyni a földben, mert ab-
ból hajt ki a következő gomba. Néhol a tönköt apróra vagdalva el is ültetik, hogy 
jövőre, mondjuk, gazdag vargányaültetvény keletkezzen a helyében (ezt Szlovákiá-
ban, az Alacsony-Tátrában hallottam, de az adatközlő engedélyét nem kértem). 

Az emberiség génkincse mellett a mém-állomány is állandóan módosul, változik. 
A krónikás feladata a sokszínű anyag megörökítése mellett az is, hogy az új méme-
ket elkapva begyűjtse és hozzátegye a meglévőkhöz. Ezt próbáltam tenni a Kerté-
szeti Egyetemen tartott 2005-ös gombakiállításon is, amikor a fáradt kollégák helyett 
a pénztárban ülve a belépődíj mellett információkat is szereztem. Innen származ-
nak a következő gyöngyszemek: „vehetek-e shii-take blokkot, ha a lakásban par-
ketta van? A spórák szétszóródnak, és megtámadják a fát, hiszen a shii-take gomba 
fán eV!" Továbbá: kaphat-e az ember a garázsban növesztett csiperke spóráitól Can-
dida-fertőzést? (Ezt már nem bírtam, és megpróbáltam elmagyarázni: az elefánt 
nem egy óriási baktérium, és az egysejtű meg a kalapos gombák nem azonosak). 

A mai gombahiedelmek egy része ilyen módon származhat a szupermarket- típu-
sú „gyorséttermi" ismeretterjesztésből. Más része tekintély személyek útján öröklő-
dik. Az erdélyi túravezető örömmel üdvözölte a ráncos fenyőgomba (Rozites cape-
rata) példányait, amelyeket később az esti pörköltben el is fogyasztottunk. Dolgom 
akadt azonban a későbbi utakon azokkal a jobbanértőkkel, akik a hasonlóság alap-
ján néhány susulyka fajt próbáltak „ő mondta" alapon becsempészni az ételbe. 

Sajnos, most vettem észre, mekkora fába vágtam a fejszémet. Az élő, keletkező 
mérnek regisztrálása és nyomon követése állandó feladat, és nincs vége. Az egysej-
tű gombák, például a divathős Candida albicans körül burjánzó hiedelmek megér-
nének egy külön misét. De miután most csak a nagygombákról van szó, zárom a 
cikket egy ugyancsak a Néprajzi Múzeumból származó magyarózdi találós kérdés-
sel: „Fejéregyház félábon áll" ( H O R V Á T H 1980). 
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK NEWS 

TÁRSASÁGUNK HÍREI 

Kedves Tagtársaim! 

A Magyar Mikológiái Társaság új vezetősége nevében szeretettel köszöntök 
mindenkit. Az alábbiakban beszámolok azokról az újságokról és változásokról, 
amelyek Társaságunk életét közvetlenül érintik. Az a szándékunk, hogy a jövőben 
gyakrabban tájékoztatjuk tagtársainkat a közérdekű eseményekről és újdonságok-
ról. Felhívnám a figyelmet már működő, de hamarosan megújuló honlapunkra is 
(www.gombanet.hu), ahol szándékaink szerint az eddigieknél színvonalasabb szak-
mai anyagok és szebb gombaképek mellett a jövőben naprakész információkat is 
olvashatnak. 

Az ez évben megkezdődött főbb változásokat az alábbiakban foglalnám össze: 

VEZETŐSÉGVÁLTOZÁS 
A 2007. február 14-én tartott közgyűlésünkön Társaság új vezetőséget 

választott, melynek összetétele a következő: 

Elnök: dr. Jakucs Erzsébet 

Titkárok: Turcsányiné dr. Siller Irén és Dima Bálint 

Vezetőségi tagok: Albert László, Kisné dr. Fodor Lívia, dr. Pál-Fám Ferenc, 
dr. Szántó Mária, dr. Rimóczi Imre és dr. Vasas Gizella 

TAGDÍJVÁLTOZÁS 

A Közgyűlés a Társaság nehéz anyagi helyzetére való tekintettel megszavazta, 
hogy tagdíjunk 2008. január 1-től mindenki számára egységesen 2000 Ft-re 
emelkedjék. Az idei befizetéseket ez még nem érinti. 

KÖZHASZNÚ TÁRSASÁGGÁ VALÓ ÁTALAKULÁS 

A Közgyűlés határozatának megfelelően eljárást indítottunk Egyesületünk 
közhasznú társasággá való átalakulására, amit a Fővárosi Bíróság 2007. június 
végén jóváhagyott. Ezzel sok olyan pályázati lehetőség nyílik meg a Társaság 
számára, ami a jövőben jobb anyagi lehetőségeket és fejlesztéseket biztosíthat. 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 46(1). 2007 
Magyar Mikológiái Társaság. Budapest 
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HELYSZÍN- ÉS CÍMVÁLTOZÁS 

Társaságunk székhelye megváltozott. Új címünk: 

Magyar Mikológiái Társaság (ELTE Növényszervezettani Tanszék címén) 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 

Ennek következtében előadásainkat a SZIE Kertészeti Kara (Ménesi út. 44) 
helyett 2007 szeptemberétől már az ELTE lágymányosi déli épületében tartjuk. Ide 
költözött könyvtárunk is, amit a tagtársak a jövőben is az előadások előtti órában 
látogathatnak, változatlan feltételek mellett. 

ÚJ NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER 

Sok (jogos) panasz érkezett Vezetőségünkhöz a tagnyilvántartás, tagdíj befize-
tés, valamint a folyóirat küldemények postázása ügyében, ezért nyilvántartásunkat 
rövid időn belül szeretnénk pontosítani és ezzel párhuzamosan a jövőben fokozato-
san áttérni az elektronikus nyilvántartásra és levelezésre. Ezúton is kérjük kedves 
Tagtársainkat, hogy akinek erre lehetősége van, küldje el e-mail címét Dima Bálint 
titkárnak, központi elektronikus postafiókunk címére: hungmikologia@gmail.com. 

Ezen az úton lehet a leggyorsabban és legegyszerűbben kapcsolatot teremteni a 
Társaság vezetőségével, bármilyen javaslatról, kérdésről vagy esetleges problémá-
ról, reklamációról legyen is szó. 

A FOLYÓIRAT MEGÚJULÁSA 

Hamarosan megváltozik folyóiratunk, a Mikológiái Közlemények működési 
rendje. Egyrészt áttérünk a kéziratok elektronikus benyújtására, másrészt szabályo-
zottabbá és alaposabbá tesszük a lektorálási eljárást. Ezekről a változásokról a kö-
vetkező számunkban olvashatnak részletesebben. 

KIADVÁNYAINK A VÉDETT GOMBÁKRÓL 

Tagtársaink remélhetőleg mindannyian kézhez kapták már a Mikológiái Közle-
mények legújabb számát, ami a hazai védett gombák leírását és képeit tartalmazza. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a védett gombákról kiváló plakát is készült, aminek 
terjesztését iskolák, művelődési intézmények, nemzeti parkok részére fontos fel-
adatunknak tekintjük. 

Dr. Jakucs Erzsébet 
Magyar Mikológiái Társaság elnöke 
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Kedves tagtársunk, Meuser Iván 2007. június 15-én vette át a Szent István 
Egyetemen a vasdiplomáját, amelyhez ezúton is gratulálunk! Mindnyájunk Iván 
bácsija változatlanul a fotózás szerelmese, és nem vesztette el érdeklődését 
Társaságunk és a mikológia iránt sem. Többünkkel ápol baráti kapcsolatot, és 
rendszeresen érdeklődik a társasági ügyeink felől is. További jó egészséget és sok 
örömet kívánunk szerető családja körében! 

Gratulálunk továbbá dr. Szántó Mária tagtársunknak, akit NyME Erdőmérnöki 
Kara címzetes egyetemi docensévé neveztek ki! 

A 2005. évi gombakiállításon bemutatott gombafajok listája 

Abortiporus biennis (rőt likacsosgomba) 
Agaricus alberti (nagyspórás csiperke) 
Agaricus arvensis (erdőszéli csiperke) 
Agaricus bitorquis (ízletes csiperke) 
Agaricus bresadolanus (akác-csiperke) 
Agaricus essettei (gumós csiperke) 
Agaricus maskae (szekszárdi csiperke) 
Agaricus phaeolepidotus (barnapikkelyű csiperke) 
Agaricus pilatianus (fenolszagú csiperke) 
Agaricus romagnesii (gyökeres csiperke) 
Agaricus semotus (apró csiperke) 
Agaricus silvaticus (fenyves-csiperke) 
Agaricus silvicola (karcsú csiperke) 
Agaricus squamuliferus (ligeti csiperke) 
Agaricus vaporarius (komposztcsiperke) 
Agaricus xanthodermus (karbolszagú csiperke) 
Agrocybe aegerita (déli tőkegomba) 
Albatrellus eristatus (zöldhátú zsemlegomba) 
Amanita ceciliae (óriás selyemgomba) 
Amanita citrina (citromgalóca) 
Amanita echinocephala (tüskés galóca) 
Amanita fúlva (rőt selyemgomba) 
Amanita muscaria (légyölő galóca) 
Amanita pantherina (párducgalóca) 
Amanitaphalloides (gyilkos galóca) 
Amanita porphyria (bíbor galóca) 
Amanita rubescens (piruló galóca) 
Amanita spissa (szürke galóca) 
Amanita strobiliformis (cafrangos galóca) 
Amanita vaginata (szürke selyemgomba) 
Armillaria gallica (sárgabolyhos tuskógomba) 
Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba) 
Auricularia auricula-judae (judásfíilegomba) 
Battarrea phalloides (álszömörcsög) 
Boletopsis leucomelaena (vörösödő zsemlegomba) 

Boletus aestivalis (nyári vargánya) 
Boletus aureus (bronzos vargánya) 
Boletus edulis (ízletes vargánya) 
Boletus erythropus (céklatinóru) 
Boletus impolitus (okkerszínű vargánya) 
Boletus luridus (változékony tinorú) 
Boletus pinophilus (vörösbarna vargánya) 
Boletus queletii (vörös tinóru) 
Bovista plumbea (szürke pöfeteg) 
Bulgaria inquinans (kocsonyás koronggomba) 
Cantharellus aurora (szagos rókagomba) 
Cantharellus cibarius (sárga rókagomba) 
Cantharellus cibarius var. neglectus (sárga róka-

gomba színváltozata) 
Cantharellus cinereus (szürke rókagomba) 
Cantharellus melanoxeros (sötétedőhúsú róka-

gomba) 
Cantharellus pallens (fakó rókagomba) 
Cantharellus tubaeformis (tölcséres rókagomba) 
Chalciporus piperatus (borsos tinóru) 
Chlorociboria aeruginascens (zöld facsésze-

gomba) 
Chroogomphus rutilus (vöröses nyálkásgomba) 
Clav aria acuta (bunkógomba faj) 
Clavaria fragilis (árvalányhajgomba) 
Clavaria fumosa (szürke bunkógomba) 
Clavariadelphus pistillaris (vaskos mozsárütő-

gomba) 
Clavulina cinerea (szürke korallgomba) 
Clavulina coralloides (fésűs korallgomba) 
Clavulina rugósa (barázdás bunkógomba) 
Clavulinopsis corniculata (moha-korallgomba) 
Clavulinopsis fusiformis (bunkógombafaj) 
Clavulinopsis helvola (bunkógombafaj) 
Clitocybe geotropa (óriás tölcsérgomba) 
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Clitocybe geotropa (óriás tölcsérgomba) 
Clitocybe gibba (sereges tölcsérgomba) 
Clitocybe nebularis (szürke tölcsérgomba) 
Clitocybe nebularis „var. alba" (szürke tölcsér-

gomba fehér változata) 
Clitocybe odora (zöld ánizsgomba) 
Clitocybe phaeophtalma (avas tölcsérgomba) 
Clitocybe phyllophila (viaszfehér tölcsérgomba) 
Clitopilusprunulus (kajsza lisztgomba) 
Coltricia perennis (szalagos likacsosgomba) 
Collybia butyracea (bunkóslábú fülöké) 
Collybia dryophila (rozsdásszárú fülöké) 
Collybia erythropus (csoportos fülöké) 
Collybia fusipes (árvégű fülöké) 
Collybia maculata (foltos fülöké) 
Collybia peronata (gyapjaslábú fülöké) 
Coprinus comatus (gyapjas tintagomba) 
Coprinus picaceus (harkálytintagomba) 
Coprinus silvaticus (erdei tintagomba) 
Cortinarius anomalus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius anserinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius anthracinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius arcuatorum (lilásperemű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius armillatus (vörösövű pókhálósgomba) 
Cortinarius bolaris (vöröspikkelyes pókhálós-

gomba) 
Cortinarius bulliardii (vöröslábú pókhálósgomba) 
Cortinarius caerulescens (kék pókhálósgomba) 
Cortinarius caerulescentium (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius camptoros (pókháiósgomba faj) 
Cortinarius citrinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius cotoneus (pikkelyes pókhálósgomba) 
Cortinarius croceus (sárgalemezű börgomba) 
Cortinarius delibutus (kéklemezű pókhálósgomba) 
Cortinarius elegantior (elegáns pókhálósgomba) 
Cortinarius elegantissimus (pompás pókhálós-

gomba) 
Cortinarius glaucopus (szálaskalapú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius hemitrichus (pelyhes pókhálósgomba) 
Cortinarius hinnuleus (rozsdás pókhálósgomba) 
Cortinarius humolens (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius infractus (keserű pókhálósgomba) 
Cortinarius largus (ligeti pókhálósgomba) 
Cortinarius moénne-locozzi (bocskoros pókhálós-

gomba) 
Cortinarius mucosus (fehértönkü pókhálósbomba) 
Cortinarius multiformis (sárgásbarna pókhálós-

gomba) 
Cortinarius odoratus (illatos pókhálósgomba) 
Cortinarius paracephalixus (nyárfa-pókhálós-

gomba) 
Cortinarius purpureus (lángszínű pókhálósgomba) 

Cortinarius pholideus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius polymorphus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius pseudovulpinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius purpurascens (rozsdafoltos pókhálós-

gomba) 
Cortinarius rufoolivaceus (ibolyásvörös pókhálós-

gomba) 
Cortinarius semisanguineus (vöröslemezü pókhá-

lósgomba) 
Cortinarius sodagnitus (ibolyáslila pókhálós-

gomba) 
Cortinarius subporphyropus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius talus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius terpsichores (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius torvus (erősillatú pókhálósgomba) 
Cortinarius traganus (hagymatönkű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius triviális (nyálkástönkű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius variecolor (vastaghúsú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius varius (zsemlebarna pókhálósgomba) 
Cortinarius venetus (sötétzöld pókhálósgomba) 
Cortinarius violaceus (sötétlila pókhálósgomba) 
Cortinarius vulpinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius xanthophyllus (aranylemezű pókhálós-

gomba) 
Cotylidia pannosa 
Craterellus cornucopioides (sötét trombitagomba) 
Crepidotus mollis (kocsonyás kacskagomba) 
Cyathus striatus (csíkos pohárgomba) 
Cystoderma amianthinum (sárga őzlábgomba) 
Cystoderma cinnabarinum (cinóbervörös őzláb-

gomba) 
Daedalea quercina (labirintustapló) 
Daedalopsis confragosa (rózsaszínes egyrétütapló) 
Daedalopsis confragosa var. tricolor (rózsaszínes 

egyrétütapló) 
Entoloma phaeocyathus (döggomba faj) 
Entoloma sinuatum (nagy döggomba) 
Fistulina hepatica (májgomba) 
Floccularia luteovirens (pikkelyes pereszke) 
Fomes fomentarius (bükkfa-tapló) 
Galerina autumnalis (lombos turjángomba) 
Ganoderma applanatum (deres tapló) 
Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) 
Geastrum quadrifidum (koronás csillaggomba) 
Geastrum rufescens (rőt csillaggomba) 
Geastrum triplex (hármas csillaggomba) 
Genea verrucosa (zegzugos szarvasgomba) 
Gomphidius glutinosus (barna nyálkásgomba) 
Gomphidius roseus (rózsás nyálkásgomba) 
Gymnopilus penetrans (fenyő-lánggomba) 
Gyromitra infula (püspöksüveggomba) 
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Handkea excipuliformis (változékony pöfeteg) 
Handkea utriformis (pikkelyes pöfeteg) 
Hebeloma anthracophilum (szenes fakógomba) 
Hebeloma crustuliniforme (zsemleszínű fakó-

gomba) 
Hebeloma edurum (kakaószagú fakógomba) 
Hebeloma populinum (nyárfa-fakógomba) 
Hebeloma radicosum (gyökeres fakógomba) 
Hebeloma sinapizans (retekszagú fakógomba) 
Helvella crispa (fodros papsapkagomba) 
Helvetia lacunosa (szürke papsapkagomba) 
Hericium coralloides (petrezselyem gomba) 
Hericium erinaceus (közönséges süngomba) 
Heterobasidion annosum (gyökérrontó tapló) 
Hohenbuehelia petalodes var. petalodes (földi 

laskagomba) 
Hydnellum concrescens (szalagos gereben) 
Hydnum repandum (sárga gerebengomba) 
Hydnum repandum var. albidum (fehér gereben-

gomba) 
Hydnum rufescens (sárgásvörös gerebengomba) 
Hygrocybe ceracea (viaszsárga nedűgomba) 
Hygrocybe conica (feketedő nedügomba) 
Hygrocybe persistens var. konradii (Konrád nedű-

gomba) 
Hygrocybe pratensis (élénkszínű nyirokgomba) 
Hygrocybe psittacina (zöldes nedűgomba) 
Hygrocybe splendidissima (nedűgomba faj) 
Hygrophoropsis aurantiaca (narancsszínű tölcsér-

gomba) 
Hygrophorus agathosmus (szagos csigagomba) 
Hygrophorus chrysodon (sárgapelyhü csigagomba) 
Hygrophorus eburneus (elefántcsont csigagomba) 
Hygrophorus lucorum (vörösfenyő-csigagomba) 
Hygrophorus penarius (száraz csigagomba) 
Hygrophorus russula (vörösfoltos csigagomba) 
Hygrophorus unicolor (karcsú csigagomba) 
Hypholoma fasciculare (sárga kénvirággomba) 
Hypholoma lateritium (vöröses kén virággomba) 
Hysterangium sp. (gyökeres álpöfeteg faj) 
Inocybe asterospora (csillagspórás susulyka) 
Inocybe bongardii var. bongardii (susulyka faj) 
Inocybe corydalina (zöldcsúcsú susulyka) 
Inocybe geophylla var. lilacina (selymes susulyka 

lila változata) 
Inocybe praetervisa (susulyka faj) 
Kuehneromyces mutabilis (ízletes tőkegomba) 
Laccaria amethystina (lila pénzecskegomba) 
Laccaria laccata (húsbarna pénzecskegomba) 
Lactarius acerrimus (kereszterű keserűgomba) 
Lactarius aurantiacus (enyhe tejelőgomba) 
Lactarius azonites (füstszínű tejelőgomba) 
Lactarius blennius (zöldes tejelőgomba) 
Lactarius camphoratus (kámforszagú tejelőgomba) 

Lactarius chrysorrheus (sárgatejű tejelőgomba) 
Lactarius controversus (rózsáslemezü tejelő-

gomba) 
Lactarius cremor (ráncoskalapú tejelőgomba) 
Lactarius decipiens (kénsárga tejelőgomba) 
Lactarius deliciosus (ízletes rizike) 
Lactarius glaucescens (zöldülőtejű keserűgomba) 
Lactarius glyciosmus (édeskés tejelőgomba) 
Lactarius pterosporus (tejelőgomba faj) 
Lactarius pubescens (fehér szőrgomba) 
Lactarius quietus (vörösbarna tejelőgomba) 
Lactarius rufus (rőt tejelőgomba) 
Lactarius salmonicolor (jegenyefenyő-rizike) 
Lactarius sanguifluus (vöröstejű rizike) 
Lactarius semisanguifluus (vörösödőtejű rizike) 
Lactarius serifluus (cikóriaszagú tejelőgomba) 
Lactarius subdulcis (édeskés tejelőgomba) 
Lactarius torminosus (nyírfa-szőrgomba) 
Lactarius turpis (sötét keserűgomba) 
Lactarius uvidus (lilásodó tejelőgomba) 
Lactarius vellereus (pelyhes keserűgomba) 
Lactarius vietus (szürkülő keserűgomba) 
Lactarius volemus (kenyérgomba) 
Laetiporus sulphureus (sárga gévagomba) 
Langermannia gigantea (óriás pöfeteg) 
Leccinum albostipitatum (vörös érdestinorú) 
Leccinum aurantiacum (tölgyfa-érdestinorú) 
Leccinum cyaneobasileucum (barnásszürke érdes-

tinorú) 
Leccinum duriusculum (nyárfa-érdestinorú) 
Leccinum pseudoscabrum (sötét érdestinorú) 
Leccinum scabrum (barna érdestinorú) 
Lentaria albovinacea 
Lentinellus sp. (fagomba faj) 
Lentinellus ursinus (fagombafaj) 
Lentinula edodes (shii-take, illatos fagomba) 
Lentinus tigrinus (nyár-fagomba) 
Leotia lubrica (zöld csuklyásgomba) 
Lepiota aspera (tüskés őzlábgomba) 
Lepiota castanea (gesztenye őzlábgomba) 
Lepiota clypeolaria (gyapjas őzlábgomba) 
Lepiota eristata (büdös őzlábgomba) 
Lepiota hystrix (őzlábgombafaj) 
Lepiota panaeola (márványos pereszke) 
Lepista flaccida (fakósárga tölcsérgomba) 
Lepista inversa (rozsdasárga tölcsérgomba) 
Lepista irina (szagos pereszke) 
Lepista nuda (lila pereszke) 
Lepista sordida (szürkéslila pereszke) 
Leucoagaricus leucothites (tarló őzlábgomba) 
Leucocortinarius bulbiger (gumós pereszke) 
Limacella illinita (nyálkás őzlábgomba) 
Lycoperdon echinatum (tüskés pöfeteg) 
Lycoperdon mammaeforme (pöfeteg faj) 
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Lycoperdon molle (barnás pöfeteg) 
Lycoperdon perlatum (bimbós pöfeteg) 
Lycoperdon pyriforme (körtealakú pöfeteg) 
Lyophyllum fumosum (bokros pereszke) 
Macrocystidia cucumis (uborkaszagú szemét-

gomba) 
Macrolepiota mastoidea (karcsú őzlábgomba) 
Macrolepiota procera (nagy őzlábgomba) 
Macrolepiota rhacodes (piruló őzlábgomba) 
Macrolepiota venenata (mérgező őzlábgomba) 
Marasmius oreades (mezei szegfügomba) 
Marasmius rotula (nyakörves szegfügomba) 
Marasmius wynnei (erdei szegfügomba) 
Megacollybia platyphylla (széleslemezű fülőke) 
Melanoleuca melaleuca (változékony pereszke) 
Merulius tremellosus (kocsonyás redősgomba) 
Mycena crocata (sárgatejü kígyógomba) 
Mycena galericulata (rózsáslemezű kígyógomba) 
Mycena haemotopus (vérző kígyógomba) 
Mycena inclinata (cifra kígyógomba) 
Mycena pelianthina (feketeszegélyü kígyó-

gomba) 
Mycena polygramma (barázdálttönkű kígyógomba) 
Mycena pura (retekszagú kígyógomba) 
Mycena rosea (rózsás kígyógomba) 
Myriostoma coliforme (szitaszájú csillaggomba) 
Omphalina pyxidata (békagomba faj) 
Omphalotus olearius (világító tölcsérgomba) 
Ossicaulis lignatilis (laskás tölcsérgomba) 
Otidea concinna (fogazott fülesgomba) 
Otidea onotica (nyúlfülegomba) 
Oudemansiella mucida (gyűrűs fülőke) 
Panellus stipticus (kis dücskőgomba) 
Paxillus atrotomentosus (bársonyostönkű cölöp-

gomba) 
Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba) 
Paxillus panuoides (nyeletlen cölöpgomba) 
Paxillus rubicundulus (éger-cölöpgomba) 
Phaeolus schweinitzii (fenyő-likacsosgomba) 
Phallus hadriani (homoki szömörcsög) 
Phallus impudicus (erdei szömörcsög) 
Phellinus robustus (vastag tapló) 
Phellinus torulosus (vörös tapló) 
Phellodon connatus (szagos gereben) 
Phellodon tomentosus (tölcséres gereben) 
Pholiota gummosa (zöldes tőkegomba) 
Pholiota lenta (fakó tőkegomba) 
Pholiota populnea (nyárfa-tőkegomba) 
Pholiota squarrosa (tüskés tőkegomba) 
Piptoporus betulinus (nyírfa-tapló) 
Pleurotus dryinus (pihés laskagomba) 
Pleurotus eryngii (ördögszekér laskagomba) 
Pleurotus ostreatus (késői laskagomba) 
Pluteus cervinus (barna csengettyűgomba) 

Pluteus chrysophaeus (sárgászöld csengettyű-
gomba) 

Pluteus salicinus (szürke csengettyűgomba) 
Psathyrella piluliformis (barna porhanyósgomba) 
Psathyrella velutina (könnyező szálkásgomba) 
Pseudoclitocybe cyathiformis (kávébarna tölcsér-

gomba) 
Pseudocraterellus sinuosus (fodros áltrombita-

gomba) 
Pseudohydnum gelatinosum (kocsonyás álgereben) 
Pycnoporus cinnabarinus (cinóbervörös tapló) 
Ramaria botrytis (rózsás korai lgomba) 
Ramaria fennica \ar.fumigata (ibolyás korall-

gomba) 
Ramaria sanguinea (vörösfoltos korallgomba) 
Ramariopsis crocea (korallgomba faj) 
Rhodocybe gemina (csalóka pereszke) 
Ripartites tricholoma (borostás álcölöpgomba) 
Rozites caperatus (ráncos fenyőgomba) 
Russula aeruginosa (fűzöld galambgomba) 
Russula atropurpurea (feketésvörös galamb-

gomba) 
Russula atropurpurea f. dissidens (feketésvörös 

galambgomba zöldessárga változata) 
Russula cessans („kései galambgomba") 
Russula cyanoxantha (kékhátú galambgomba) 
Russula exalbicans (halványuló galambgomba) 
Russula fellea (fakó galambgomba) 
Russula foetens (büdös galambgomba) 
Russula fragilis (törékeny galambgomba) 
Russula graveolens (erősszagú galambgomba) 
Russula luteotacta (sárguló galambgomba) 
Russula nigricans (szenes galambgomba) 
Russula ochroleuca (fakósárga galambgomba) 
Russula rosea (rózsás galambgomba) 
Russula sanguinaria (vérvörös galambgomba) 
Russula sardonia (citromlemezű galambgomba) 
Russula virescens (varashátú galambgomba) 
Russula xerampelina (bamulóhúsú galambgomba) 
Sarcodon imbricatus (cserepes gerebengomba) 
Scleroderma citrinum (rőt áltrifla) 
Scleroderma verrucosum (nyeles áltrifla) 
Strobilomyces strobilaceus (pikkelyes tinóru) 
Strobilurus stephanocystis (tobozfülőke) 
Stropharia aeruginosa (zöld harmatgomba) 
Suillus bovinus (tehéntinóru) 
Suillus collinitus (rózsástövű fenyőtinóru) 
Suillus granulatus (szemcsésnyelű fenyőtinóru) 
Suillus grevillei (sárga gyürüstinóru) 
Suillus lakéi (fenyőtinóru faj) 
Suillus luteus (barna gyürüstinóru) 
Suillus variegatus (tarka tinóru) 
Thelephora palmata (büdös bőrkorallgomba) 
Trametes cervina (őztapló) 
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Trametes gibbosa (púpos egyrétűtapló) 
Trametes hirsuta (borostás egyrétűtapló) 
Trametes versicolor (lepketapló) 
Tremella foliacea (fodros rezgőgomba) 
Tricholoma acerbum (keserű fakópereszke) 
Tricholoma album (fehér pereszke) 
Tricholoma basirubens (rózsástövű pereszke) 
Tricholoma equestre (sárgászöld pereszke) 
Tricholoma fracticum (álgyűrűs pereszke) 
Tricholoma imbricatum (aprópikkelyű pereszke) 
Tricholoma orirubens (rózsáslemezü pereszke) 
Tricholoma populinum (nyárfa-pereszke) 
Tricholoma populinum var. bohusii (nyárfa-

pereszke sárga változata) 
Tricholoma portentosum (szürke pereszke) 
Tricholoma saponaceum (szappanszagú pereszke) 
Tricholoma scalpturatum (sárguló pereszke) 
Tricholoma sciodes (bükki pereszke) 
Tricholoma stiparophyllum (pereszke faj) 
Tricholoma sulphureum (büdös pereszke) 

Tricholoma terreum (fenyő-pereszke) 
Tricholoma ustale (szenesedö pereszke) 
Tricholoma vaccinum (szakállas pereszke) 
Tricholomopsis rutilans (bársonyos pereszke) 
Tuber aestivum (nyári szarvasgomba) 
Tuber excavatum (üreges szarvasgomba) 
Tuber rufum (rőt szarvasgomba) 
Tylopilus felleus (epeízű tinóru) 
Volvariella caesiotincta (acélszürke bocskoros-

gomba) 
Volvariella gloiocephala (ragadós bocskoros-

gomba) 
Xerocomus badius (barna tinóru) 
Xerocomus bubalinus (nyárfa-nemezestinóru) 
Xerocomus chrysentheron (arany tinóru) 
Xerocomus parasiticus (élősdi tinóru) 
Xerocomus pruinatus (hamvas tinóru) 
Xerula longipes (hosszúszárú fiilőke) 
Xerula radical a (gyökeres fiilőke) 
Xylaria polymorpha (bunkós agancsgomba) 

A 2006. évi gombakiállításon bemutatott gombafajok listája 

Agaricus bisporus (kétspórás csiperke) 
Agaricus campestris (kerti csiperke) 
Agaricus xanthodermus (karbolszagú (sárguló) 

csiperke) 
Amanita citrina (citromgalóca) 
Amanita muscaria (légyölő galóca) 
Amanita phalloides (gyilkos galóca) 
Amanita rubescens (piruló galóca) 
Amanita spissa (szürke galóca) 
Armillaria gallica (sárgabolyhos tuskógomba) 
Boletinus cavipes (csövestönkű tinóru) 
Boletus depilatus (ragyás tinóru) 
Calvatia excipuliformis (változékony pöfeteg) 
Cantharellus cibarius (sárga rókagomba) 
Cantharellus tubaeformis (tölcséres rókagomba) 
Cantharellus xanthopus (szagos rókagomba) 
Chalciporus piperatus (borsos tinóru) 
Chroogomphus rutilus (vöröses nyálkásgomba) 
Clathrus archeri (tintahalgomba) 
Clavulina coralloides (fésűs korallgomba) 
Clitocybe clavipes (duzzadttönkű tölcsérgomba) 
Clitocybe inornata (szürkelemezű tölcsérgomba) 
Clitocybe odora (zöld ánizsgomba) 
Clitopilusprunulus (kajsza lisztgomba) 
Collybia butyracea (bunkóslábú fiilőke) 
Coprinus atramentarius (ráncos tintagomba) 
Cortinarius anserinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius armeniacus (barackszínű pókhálós-

gomba) 

Cortinarius armillatus (vörösövű pókhálós-
gomba) 

Cortinarius aureocalceolatus (pókhálósgomba 
faj) 

Cortinarius caerulescens (kék pókhálósgomba) 
Cortinarius caroviolaceus (krémfehér pókhálós-

gomba) 
Cortinarius causticus (kesernyésbőrű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius collinitus (kéktönkű pókhálósgomba) 
Cortinarius delibutus (kéklemezű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius elegantissimus (pompás pókhálós-

gomba) 
Cortinarius hinnuleus (rozsdás pókhálós-

gomba) 
Cortinarius humolens (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius mucosus (fehértönkű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius odoratus (illatos pókhálósgomba) 
Cortinarius orellanus (mérges pókhálósgomba) 
Cortinarius raphanoides (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius spilomelus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius suaveolens (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius torvus (erősillatú pókhálósgomba) 
Cortinarius traganus (hagymatönkű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius triviális (nyálkástönkű pókhálós-

gomba) 
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Cortinarius variecolor (vastaghúsú pókhálós-
gomba) 

Cortinarius vibratilis (epeízű pókhálósgomba) 
Cortinarius violaceus (sötétlila pókhálósgomba) 
Cortinarius vulpinus (pókhálósgomba faj) 
Craterellus cornucopioides (sötét trombitagomba) 
Cyathus striatus (csíkos pohárgomba) 
Cystoderma amianthinum (sárga őzlábgomba) 
Daedalea quercina (labirintustapló) 
üaedalopsis confragosa (rózsaszínes egyrétű-

tapló) 
Elaphomyces muricatus (változékony álszarvas-

gomba) 
Fomes fomentarius (bükkfa-tapló) 
Fomitopsis pinicola (szegett tapló) 
Galerina autumnalis (lombos turjángomba) 
Galerina marginata (fenyő-turjángomba) 
Ganoderma applanatum (deres tapló) 
Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) 
Gomphidius glutinosus (barna nyálkásgomba) 
Gomphidius roseus (rózsás nyálkásgomba) 
Gymnopilus spectabilis (aranysárga lánggomba) 
Gyromitra infula (püspöksüveggomba) 
Hebeloma edurum (kakaószagú fakógomba) 
Hebeloma radicosum (gyökeres fakógomba) 
Hebeloma sacchariolens (illatos fakógomba) 
Hebeloma sinapizans (retekszagú fakógomba) 
Hericium coralloides (petrezselyemgomba) 
Heterobasidion annosum (gyökérrontó tapló) 
Hygrophoropsis aurantiaca (narancsszínű töl-

csérgomba) 
Hygrophorus agathosmus (szagos csigagomba) 
Hygrophorus dichrous (olajszínű csigagomba) 
Hygrophorus discoxanthus (kőrisszagú csiga-

gomba) 
Hygrophorus poetarum (csigagomba faj) 
Hygrophorus pustulatus (szürke csigagomba) 
Hygrophorus russula (vörösfoltos csigagomba) 
Hypholoma fasciculare (sárga kénvirággomba) 
Hypholoma lateritium (vöröses kénvirággomba) 
Inocybe geophylla var. lilacina (selymes susulyka) 
Inocybepetiginosa (susulyka faj) 
Kuehneromyces mutabilis (ízletes tőkegomba) 
Laccaria amethysthina (lila pénzecskegomba) 
Laccaria laccata (húsbarna pénzecskegomba) 
Lactarius azonites (füstszínű tejelőgomba) 
Lactarius blennius (zöldes tejelőgomba) 
Lactarius chrysorrheus (sárgatejű tejelőgomba) 
Lactarius decipiens (kénsárga tejelőgomba) 
Lactarius deliciosus (ízletes rizike) 
Lactarius flexuosus (tejelőgomba faj) 
Lactarius glyciosmus (édeskés tejelőgomba) 
Lactarius pubescens (fehér szőrgomba) 
Lactarius quieticolor (rizike faj) 

Lactarius rufus (rőt tejelőgomba) 
Lactarius theiogalus (tejelőgomba faj) 
Lactarius torminosus (nyírfa-szőrgomba) 
Lactarius turpis (sötét keserűgomba) 
Lactarius vellereus (pelyhes keserűgomba) 
Lactarius vietus (szürkülő keserűgomba) 
Lactarius volemus (kenyérgomba) 
Leccinum crocipodium (sárga érdestinóru) 
Leccinum cyaneobasileucum (szürkésbarna 

érdestinóru) 
Leccinum duriusculum (nyárfa-érdestinóru) 
Leccinum pseudoscabrum (sötét érdestinóru) 
Leccinum versipelle (narancssárga érdestinóru) 
Lepiota aspera (tüskés őzlábgomba) 
Lepiota clypeolaria (gyapjas őzlábgomba) 
Lepista inversa (rozsdasárga tölcsérgomba) 
Lepista nebularis (szürke tölcsérgomba) 
Lepista nuda (lila pereszke) 
Lepistapersonata (lilatönkü pereszke) 
Leucopaxillus giganteus (hatalmas tölcsérgomba) 
Leucopaxillus macrocephalus (gyökeres álpe-

reszke) 
Leucopaxillus paradoxus (fehéres álpereszke) 
Lycoperdon perlatum (bimbós pöfeteg) 
Lycoperdon pyriforme (körtealakú pöfeteg) 
Macrolepiota mastoidea (karcsú őzlábgomba) 
Macrolepiota procera (nagy özlábgomba) 
Macrolepiota rhacodes (piruló őzlábgomba) 
Megacollybia platyphylla (széleslemezü fülőke) 
Meripilus giganteus (óriás likacsosgomba) 
Merulius tremellosus (kocsonyás redősgomba) 
Mycena alcalina (kígyógomba faj) 
Mycena crocata (sárgatejű kígyógomba) 
Mycenapura (retekszagú kígyógomba) 
Mycena rosea (rózsás kígyógomba) 
Osmoporus odoratus (szagos tapló) 
Otidea onotica (nyúlfülegomba) 
Oudemansiella mucida (gyűrűs fülőke) 
Panellus stypticus (kis dücskőgomba) 
Paxillus atrotomentosus (bársonyostönkű cölöp-

gomba) 
Paxillus involutus (begöngyöltszélü cölöpgomba) 
Phellinus torulosus (vörös tapló) 
Phellodon tomentosus (tölcséres gereben) 
Pholiota aurivella (rozsdasárga tőkegomba) 
Pholiota jahnii (tőkegomba faj) 
Pholiota squarrosa (tüskés tőkegomba) 
Piptoporus betulinus (nyírfa-tapló) 
Pleurotus dryinus (pihés laskagomba) 
Pleurotus ostreatus (késői laskagomba) 
Pleurotus pulmonarius (nyári laskagomba) 
Pluteus cervinus (barna csengettyűgomba) 
Pluteus nigrofloccosus (feketeélű 

csengettyűgomba) 
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Pluteus salicinus (szürke csengettyűgomba) 
Polyporus alveolaris (sugaras likacsosgomba) 
Polyporus squamosus (pisztricgomba) 
Polyporus tuberaster (olaszgomba) 
Psathyrella piluliformis (barna porhanyósgomba) 
Pseudohydnum gelatinosum (kocsonyás álgere-

bengomba) 
Russlua viscida (bőrsárgatönkű galambgomba) 
Russula coerulea (púpos galambgomba) 
Russula cyanoxantha (kékhátú galambgomba) 
Russula densifolia (feketedő galambgomba) 
Russula ionochlora (galambgomba faj) 
Russula laurocerasi (szagos galambgomba) 
Russula nigricans (szenes galambgomba) 
Russula olivacea (vöröstönkü galambgomba) 
Russula rosacea (piros galambgomba) 
Russula sanguinea (vérvörös galambgomba) 
Russula sardonia (citromlemezü galambgomba) 
Russula vesca (ráncos galambgomba) 
Russula virescens (varashátú galambgomba) 
Scleroderma bovista (fakó áltrifla) 
Scleroderma citrinum (rőt áltrifla) 
Sebacina incrustans (terjengő bevonatgomba) 
Sparassis scrispa (fodros káposztagomba) 
Spongipellis spumeus (alma likacsosgomba) 
Stereum hirsutum (borostás rétegtapló) 
Strobilomyces strobilaceus (pikkelyes tinóru) 
Suillus bovinus (tehéntinóru) 
Suillus collinitus (rózsástövű fenyőtinóru) 
Suillus luteus (barna gyűrüstinóru) 

Suillus variegatus (tarka tinóru) 
Thelephorapalmata (büdös bőrkorallgomba) 
Trametes gibbosa (púpos egyrétűtapló) 
Trametes hirsuta (borostás egyrétűtapló) 
Trametes versicolor (lepketapló) 
Tricholoma album (fehér pereszke) 
Tricholoma batschii (álgyűrűs pereszke) 
Tricholoma columbetta (galambpereszke) 
Tricholoma equestre (sárgászöld pereszke) 
Tricholoma flavobrunneum (sárgalemezü 

pereszke) 
Tricholoma populinum (nyárfa-pereszke) 
Tricholoma populinum var. bohusii (nyárfa-

pereszke sárga változata) 
Tricholoma sciodes (bükki pereszke) 
Tricholoma sulphureum (büdös pereszke) 
Tricholomopsis rutilans (bársonyos pereszke) 
Tuber brumale (téli szarvasgomba) 
Tuber excavatum (üreges szarvasgomba) 
Tuber macrosporum (nagyspórás szarvasgomba) 
Tuber rufum (rőt szarvasgomba) 
Volvariella bombycina (óriás bocskorosgomba) 
Xerocomus badius (barna tinóru) 
Xerocomus porosporus (csapottspórás nemezes-

tinóru) 
Xerocomus pruinatus (hamvas tinóru) 
Xerula radicata (gyökeres fulőke) 
Xylaria hypoxylon (szarvasagancs-gomba) 
Xylaria polymorpha (bunkós agancsgomba) 

I 
I 
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való benyújtása nem szükséges. 
A kéziratok leadási határideje: február 28. és augusztus 31. 
Formai követelmények: Az elektronikus szövegeket és táblázatokat WORD vagy RTF 
dokumentumként, A4-es méretben, 11-es betűnagysággal (Times New Roman), for-
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A kéziratoknak magyar és angol nyelvű összefoglalót és kulcsszavakat is tartalmazni-
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minősítik, majd a Szerkesztőbizottság dönt azok elfogadásról. A döntésről, amelynek 
kategóriái elutasítva, átdolgozás vagy javítás után elfogadva, változtatás nélkül elfogad-
va lehetnek, a Szerző a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, a lektori vélemény 
csatolásával értesítést kap. Az átdolgozott, illetve javított kéziratot a Szerzőnek ezt 
követően 30 napon belül kell benyújtania ismételt bírálatra, amelynek eredményéről 
ú jabb 15 napon belül értesítést kap. 

I N S T R U C T I O N S TO A U T H O R S 

The aim of Mikológiái Közlemények Clusiana is to present papers in all fields 
of mycology, with special regard to Hungarian aspects. In addition, the journal pro-
vides a public forum for the members of the Hungarian Mycological Society. Papers 
are published in Hungarian with English summary or in English with Hungarian 
summary. With justified exceptions, only original manuscripts are accepted. 
Submission procedure-. The electronic version of the manuscript completed with the 
data of authors (name, postal and e-mail address, telephone number) should be sent to 
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To submit hard copies is not necessary. 
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with setting for A4 paper, using Times New Roman font (11 point), without format-
ting. Digital figures should be attached as JPEG or TIFF fdes (min. 300 dpi con-
sidering the page mir ror of 13 x 20 cm). Colour photos can be published only within 
the 'Colour pages'. Manuscripts must include also Hungarian and English summary, 
English figure legends and key words. 
Review procedure. The manuscripts are reviewed by relevant experts and the Editor-
ial Board decide on acceptance. Authors will be informed about the decision, attached 
the reviewer's opinion, within 45 days after submission, using the categories rejected, 
accepted after revision, after minor correction or accepted without change. Reviewed 
and corrected manuscripts should be returned within 30 days for repeated revision, 
the result of which the authors will be informed about within 15 days. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

ÚJABB ADATOK A ZEMPLÉNI-HEGYSÉG ÉS A BODROGKÖZ VESZÉ-
LYEZTETETT NAGYGOMBÁIRÓL 

EGRI Károly 

Árpád Vezér Gimnázium, 3950 Sárospatak, Arany J. út 3-7; egrinesz@freemail.hu 

Újabb adatok a Zempléni-hegység és a Bodrogköz veszélyeztetett nagygombáiról . - A 
szerző ismerteti az általa 2005 szeptemberétől 2007 szeptemberéig a Zempléni-hegység és 
a Bodrogköz föként fás társulásaiban újabban megfigyelt, a javasolt hazai vörös listán is 
szereplő nagygombák gyűjtési adatait. Elvégzi az eddig talált 58 nemzetség 144 veszé-
lyeztetett fajának élőhely, életmód és IUCN kategória szerinti csoportosítását. Részletesebb 
információkat nyújt 20 olyan, itt is előforduló gombafajról, amely fokozottabb figyelmet és 
védelmet érdemelne. Felhívja a figyelmet azokra a helyi és országos viszonylatban megnyil-
vánuló, környezetkárosító tényezőkre, amelyek komolyan veszélyeztetik e régió fajgazdag 
nagygombavilágát. 

New data about endangered macrofungi from Zemplén Mts and Bodrogköz . - The 
author presents the data of the macrofungi of the Hungarian Red List that have been recent-
ly observed by him in the forest associations of the Zemplén Mountains and the lowlands of 
the Bodrogköz from September 2005 till September 2007. The altogether 144 endangered 
fungus species of 58 genera that have been found are grouped on the base of their habitat, 
life-form and IUCN category. The author gives details of information about 20 species here 
that require more attention and protection. He also points to the dangerous local and global 
environmental effects that the fungal diversity of this region is threatened by. 

Kulcsszavak: élőhelyi adatok, hazai vörös listás nagygombafajok, Zempléni-hegység 
Key words: data of the habitats, macrofungi of the Hungarian Red List, Zemplén Mts 

BEVEZETÉS 

A Zempléni-hegység hazánk egyik, természeti értékekben bővelkedő területe, 
amely - az itteni környezeti tényezők együttes hatásának köszönhetően - fungiszti-
kai szempontból is érdemes a kutatásra. Ezen belül fokozott figyelmet kellene for-
dítani az itt élő, védelemre szoruló nagygombafajokra, amelyet több, alábbi szem-
pont is indokol. 

A hazai nagygombák védelmének fontossága egyre nyilvánvalóbbá válik, remél-
hetőleg nem csupán a mikológusok körében. 

A terület fungájának fajgazdagsága figyelemre méltó, melynek megőrzése a nö-
vény- és állatvilág, valamint az itt élő emberek számára egyaránt nélkülözhetetlen. 
Ezzel ellentétben áll az a tény, hogy - bár a Zempléni-hegység bizonyos pontjain 
már történtek adatgyűjtések - a terület egészének, vagy adott részeinek fungisztikai 
feltárására még nem került sor. 

Az eddig még viszonylag érintetlen régiót az utóbbi időben egyre több tényleges, 
vagy potenciális természetkárosító veszélyforrás fenyegeti (pl. tervezett erőmüvek, 
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közúti forgalom, a természetes élőhelyek visszaszorulása). A gombák - helyhez kö-
töttségük és gyakran speciális környezeti igényeik miatt - az élővilág legvédtelenebb 
képviselői közé tartoznak, fennmaradásukat a tudatlanság, tájékozatlanság is veszé-
lyezteti (ez sajnos, a felelős döntések meghozatala során is többször megnyilvánul). 

Célkitűzések 

Kutatásaim során ezért igyekeztem minél több információt összegyűjteni az itt 
található nagygombákról, megjelenésükről és élőhelyeikről. Különös figyelmet fordí-
tottam a különböző veszélyeztetettségi kategóriákba sorolt vörös listás fajokra, 
életmódjukkal és az őket fenyegető antropogén hatásokkal kapcsolatban. Ezzel sze-
rettem volna hozzájárulni a védelemre szoruló hazai nagygombákkal kapcsolatos 
információk bővítéséhez és finomításához, valamint ahhoz, hogy szűkebb pátriánk 
fungisztikai és természetvédelmi jelentősége minél közismertebb legyen. Céljaim 
között szerepelt, hogy - a gyűjtött adatok alapján - javaslatokat fogalmazzak meg az 
itteni gombavilágot is érintő természet- és környezetvédelmi problémák megoldá-
sához (pl. bizonyos fajaik kereskedelmi forgalmazásának kérdései, kapcsolatuk az 
erdőgazdálkodással és az ökoturizmussal). 

Tudományos előzmények 

Az Északi-középhegység - immár több mint fél évszázados - nagygomba-miko-
lógiai vizsgálatáról gazdag irodalom tanúskodik, mind a kutatások kiterjedtségét, 
mind azok mélységét tekintve. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül, csak néhányat 
sorolnék fel: Aggteleki-karszt - LOCSMÁNDI és VASAS (1996); Bükk és Mátra -
BOHUS és BABOS (1967), SILLER (1999), SILLER és MAGLÓCZKY (1999), SILLER 
és mtsai (2002), TAKÁCS és SILLER (1980), TURCSÁNYI és mtsai (2000); Cserehát 
- PÁL-FÁM (1999), PÁL-FÁM és RUDOLF (1999), RUDOLF és PÁL-FÁM (2002, 
2005). A Zempléni-hegység területéről viszont még kevesebb a publikált informá-
ció, itt emelném ki BABOS (1989) és RlMÓCZI (1994) adatait Telkibánya, illetve 
Háromhuta környékéről, valamint ALBERT és DIMA (2005a, 2007) újabb adatait 
Telkibánya, Rostalló, Bózsva és Potácsháza mellől. A bodrogközi vizes élőhelyek-
hez részben hasonló Bátorligeti ősláp Természetvédelmi Terület (Nyírség) nagy-
gombáiról ALBERT és DIMA (2005£), RIMÓCZI (2002), illetve RIMÓCZI és mtsai 
(1997) publikációiban találhatunk adatokat. A Zempléni Gombász Egyesület (ZGE) 
tagjai 2006-ban a Sárospatak környékén található Long-erdőben végeztek monito-
rozó munkát (HEGYESSY 2007). E régió jelentős része azonban még mindig „fehér 
foltként" szerepel hazánk mikológiái térképén. Ez a megállapítás fokozottan érvé-
nyes a Bodrogközre, amely éppen ezért ígéretes területe lehet az újabb fungisztikai 
vizsgálatoknak. 

A nagygombák védelmének fontossága már több mint másfél évtizede kiemelt 
szerepet játszik a hazai kutatásokban (RIMÓCZI 1997, SILLER és VASAS 1993, SIL-
LER és VASAS 1995a, b). Számos finomítás, egyeztetés és pontosítás után „Magyar-
ország nagygombáinak javasolt vörös listája" (RLMÓCZI és mtsai 1999), 280 fajjal 
és 5 alfajjal (BŐSZE és FODOR 2005), az IUCN (International Union for the Con-
servation of Nature = Természetvédelmi Világszövetség) és az ECCF (European 
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Council for the Conservation of Fungi = Európai Gombavédelmi Tanács) ajánlásait 
is figyelembe véve készült el. A 2005-ben védetté nyilvánított nagy gombafaj ok 
részletes leírását, elterjedési és ökológiai adatait SILLER és mtsai (2006) tették közzé. 

A N Y A G É S M Ó D S Z E R 

A monitorozást főként 2000 márciusától 2007. szeptember végéig 104 jegyző-
könyvezett terepbejárás során végeztem, elsősorban a továbbiakban említésre kerülő 
területek fás társulásaiban, többnyire Sárospatak környékén. Az információk között 
korábbi időpontokban és egyéb zempléni-hegységi területeken általam, valamint a 
ZGE tagjai által gyűjtött adatok is szerepelnek. A dokumentálás során a megfigyelt 
fajok többségéről kezdetben színes diafelvételt, később digitális fotót is készítettem. 
Erre egy Zenit-E típusú 2/58-as objektívvel fölszerelt fényképezőgépet, illetve egy 
Panasonic DMC-F1 típusú, 3,2 Mpixeles digitális készüléket használtam, vaku nél-
kül, főként az eredeti helyszínen. A herbáriumi anyag elkészítésénél a módosított 
Herpell-féle eljárást követtem (BOHUS 1960, VASAS 1993). A fajok beazonosításá-
nál, meghatározásánál és rendszertani besorolásánál elsősorban HANSEN és K.NUD-
SEN (1997), M O S E R (1983), valamint RIMÓCZI és VETTER (1990) könyveire tá-
maszkodtam. Nagy segítségemre voltak a Gombaválogató 3-7. kötetei (RIMÓCZI 
1995, 2000, 2004, 2005a, b), valamint L ^ S S O E (1998) és PHILLIPS (1981) kézi-
könyvei. A fajok elnevezésénél BOLLMANN és mtsai (1996) művét, valamint az 
Indexf ungorum-ot (CABI 2007) tekintettem mérvadónak, vörös lista kategóriáiba 
történő besorolásuk RIMÓCZI és mtsai (1999) már említett munkája szerint történt. 
A fás társulások meghatározásánál SIMON (1977, 2006), valamint BORHIDI és SÁNTA 
(1999) müveit vettem alapul. 

Kutatásaimat elsősorban az alább felsorolt helyszíneken végeztem. Választásom 
azért esett ezekre, mert viszonylagos közelségük lehetővé tette a rendszeres moni-
torozást, ugyanakkor jól reprezentálják a környék jellemző fás társulásait. 

I. A „Sóhaj-gödör" nevű szakadék, illetve az azzal összefüggő szurdokrendszer 
meredek lejtőin és szegélyén (kb. 150-200 m-es tengerszint feletti magasságban) 
található, extrazonális mészkerülő gyertyános-tölgyes (Luzulo-Carpinetum Soó ex 
Csapody 1964). (L-C). 

II. Az előbbi területet E-i irányból határoló, klímazonálisnak tekinthető cseres-
tölgyes (Quercetum petraeae-cerris Soó 1963), kb. 200-220 m magasan, a Köves-
hegy D-i lejtőjén. Szélein lassan visszaerdősülő irtásrétek találhatók, jellemző egyes 
adventiv fásszárúak (Pinus nigra, Robiniapseudacacia) agresszív teijedése. (Qp-c). 

III. Az ún. „Ölfák-völgy" ÉNy-i, meredek lejtőjén, 160-200 m-en található fia-
tal, extrazonális mészkerülő bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum Meusel 1937). 
Kisavanyodott talaját vastag mohapárnák foltjai borítják. Mindhárom említett terü-
let a Hotyka-patak völgyében található, Sárospataktól kb. 7 km-nyire ÉNy-ra, a 
Zempléni Tájvédelmi Körzet DK-i szélénél. (L-F). 

IV. A Sárospataktól É-ra fekvő, Bot-kő domb (140 m) tetején, telepített, vörös 
tölggyel elegyes feketefenyves (Quercetum rubrae-Pinetum nigrae cultum) szélén 
akácossal (Robinietum cultum) és kocsánytalan tölgyes maradványával. (Qr-Pn c). 
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V. Két, egymás folytatását képező ártéri erdősáv, melyek a város K-i határában 
kezdődnek, mintegy 90-100 m-es tszf-i magasságban. Az V/a terület a Keleti Bod-
rog-holtág („Berek") déli partján fekszik, ármentesített területen. Az V/b rész a 
Halászhomok és Vajdácska között húzódó Vajdácskai-holtágat („Oroly") szintén 
délről határolja, és a folyó áradásai miatt gyakran hetekig vízzel borított. Előbbiben 
az egykori ligeterdők puhafás társulásaira (korábban Salicetum albae-fragilis) em-
lékeztető növényekkel találkozhatunk, utóbbiban megjelenek a keményfás liget-
erdőkre (Fraxino pannonicae-Ulmetum Soó in Aszód 1935) jellemző elemek is. 
(Ez a Long-erdei természetvédelmi területtel szomszédos.) (Sa-f, Fp-U). 

EREDMÉNYEK 

Az adott időszakban 58 nemzetségbe tartozó 144 vörös listás nagygombafajt 
sikerült megfigyelnem, melyek közül hat, a törvény által is védetté nyilvánítottak 
között szerepel. Ezek jelentős részének élőhelyi és fenológiai, illetve veszélyezte-
tettségi adatait már feltüntettem korábbi publikációimban (EGRI 2005, 2006, 2007). 
Ezért a következőkben csak a 2005 szeptemberétől mostanáig regisztrált 33 vörös 
listás faj adatai szerepelnek (1. táblázat), illetve részletesebb információk 20, főként a 
2001-2005 közötti időszakban megfigyelt, védelemre szoruló nagygombáról. 

Az adatok között feltüntettem az IUCN által meghatározott vörös lista kategóriá-
kat (2 = fokozottan veszélyeztetett, 3 = veszélyeztetett, 4 = potenciálisan veszélyezte-
tett fajok), a törvényes védettséget, az adatgyűjtés hónapjait vagy időpontját. A lelő-
helyet, az élőhelyet, a szubsztrátumot, és a valószínű mikorrhizás partnert is megadtam. 

1. táblázat . A Zempléni-hegység és a Bodrogköz vörös listás nagygombafajai (VL = vörös lista kategó-
ria, § = törvényes védelem, Ém = életmód, Gyh = gyűjtés hónapja, Lh = lelőhely, Éh = élőhely, M = mi-
korrhizás, St = talajlakó szaprobionta, Sl = lignikol szaprobionta, P = nekrotróf parazita) 
Table 1. Red listed macrofungi from the Zemplén Mts and from the Bodrogköz. (VL = red list category, § 
= official protection, Ém = type of nutrition, Gyh = month of collecting, Lh = locality, Éh = type of habitat, 
M = mycorrhizal, St = terricolous saprobiontic, SI = lignicolous saprobiontic, P = necrothropic parasite) 

Fajok VL Em Gyh Lh Éh 
Agaricus augustus Fr. 2 St 9 Mikóháza fenyves szélén* 
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel 4 St 9 Bózsva lomberdő, talajon* 
Amanita gemmata (Fr.) Bertill. 3 M 9 Bózsva lomberdő* 
A. spissa (Fr.) P. Kuram. 3 M 6 , 9 IV feketefenyő 
A. strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. 3 M 7 Abaúj szántó nyír 
A. vittadinii (Moretti) Vittad. 2§ St 9 Sárospatak belváros, gyepben 
Aureoboletus genlilis (Quél.) Pouzar 2 M 8 I gyertyán 
Clavariadelphus pistillaris (L.) Donk 3 St 9 Bózsva bükkösben* 
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schroet. 3 St 10 V/b kubikgödör talaján 
C. coralloides (L.) J. Schroet. 3 St 6 - 8 V/a avarban 
Clitocybe fragrans (With.) P. Kuram. 3 St 12-1 IV akác alatt 
Cortinarius caerulescens (Schaeff.) Fr. 3 M 9 V/b 
C. sulphurinus Quél. 3 M 9 - 1 0 I, III bükk 
Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 2 St 5 Abaúj szántó erdeifenyő alatt 
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. 3 St 9 Vajdácska akácfák alatt, homo-

kos talajon * 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. 3 SI 9 III lehullott gyertyánágon 
H. erinaceus (Bull.) Pers. 2§ P 9 Bózsva bükkösben* 
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1. táblázat, (folyt.) / Table 1 (cont.) 

Hygrocybepsittacina (SchaefF.) P. Kumm. 2 St 10 V/b avarban 
Leccinum scabrum (Bull.) Gray 4 M 6, 10 IV nyír 
Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) 4 M 7 V/a fehér nyár alatt 

E. Fisch. 
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. 2 P 8 I kocsánytalan tölgy 

tuskóján 
Mutinus caninus (Huds.) Fr. 3 St 9 I erdei ösvény mellett 
Mycena crocata (Schrad.) P. Karst. 3 Sl 9 IV avarban, korhadó 

gallyon 
M. renati Quél. 3 SÍ 8 I korhadó tuskón 
Paxillus rubicundulus P. D. Orton 3 M 8 - 9 Makkoshotyka égeres patakpart 
Phellinus igniarius (L.) Quél. 3 P 1 -12 I, Sárospatak iskolakert, tuskón 
Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. 3§ Sl 7 - 9 I kocsánytalan tölgy 
Russula sororia Fr. 3 M 8 I gyertyán 
Suillus bovinus (Pers.) Roussel 3 M 9 Makkoshotyka fekete fenyő 
Tricholoma scalpluratum (Fr.) Quél. 3 M 8 I gyertyán 
Tulostoma fimbriatum Fr. 3 St 8 Apróhomok töltésen 
Xerocomus moravicus (Vacek) Herink 3 M 8 II kocsánytalan tölgy 
X. parasiticus (Bull.) Quél. 3§ M 9 Erdöbénye Scleroderma 

citrinum-on* 
* = A ZGE tagjai által gyűjtött fajok. 

Agaricus bohusii Bon 1983 (Agaricales, Agaricaceae) - csoportos csiperke 

Lelőhely: V/a DK-i részében (a volt gátőrház közelében). Gyűjtés időpontja: 
1996.10., 1997.08., 2002.08.14. Életmód: talajlakó szaprobionta. Élőhely: Salice-
tum albae-fragilis, Populus alba alatt (gyakran a tövében), talajon. Egyéb infor-
mációk: Csoportos megjelenése alapján minden egyéb, az Agaricus nemzetségbe 
tartozó fajtól jól megkülönböztethető. 1996 őszén csak néhány termőtestét észlel-
tem, majd a következő nyáron tömegesen jelentek meg (kb. 6-10 termőtestből álló) 
csokrai a kubikgödrök szélén, egy mindössze 10 m x 30 m-es területen. Az utolsó 
alkalommal már csak egyetlen csoport félig leszedett maradványaira sikerült rá-
bukkannom (ezek szerencsére még alkalmasak voltak a dokumentálásra). VL: 2. 
Veszélyeztetettségének oka: E ritka faj kedvelt élőhelyei, a ligeterdők fenyegetett-
sége miatt is védelemre szorulna (pl. említett termőhelye az árvízvédelmi töltés el-
hordása miatt került veszélybe). Védetté nyilvánítása egyúttal tiszteletadás is lehet-
ne a hazai mikológia kiemelkedő képviselője, a közelmúltban elhunyt Bohus Gábor 
előtt. 

Amanita caesarea (Scop. 1772) Pers. 1801 (Agaricales, Amanitaceae) - császárga-
lóca, császárgomba 

Lelőhely: 1, II, Makkoshotyka: Katuska-hegy, Sárospatak: a Megyer-hegy Ká-
rolyfalva felé néző lejtőjén, Regéc: a Vár-hegy Mogyoróska felőli oldalában. Gyűj-
tés időpontja: 2000.08.05., 08.17., 2001.08.03., 2002.08.19., 08.24., 2004.08.12., 
2005.09.18., 2006.08.22. Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Luzulo-Carpinetum, Quer-
cetumpetraeae-cerris, Quercetum rubrae cultum (!). Egyéb információk: Az első-
sorban a mediterrán vidékeken honos, közismert, dekoratív megjelenésű faj kimon-
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dottan melegkedvelő, nálunk húzódik elterjedésének É-i határa. A Zempléni-hegy-
ség melegebb mikroklímájú tölgyeseiben még viszonylag gyakran találkozhatunk 
vele, de itt is fokozott kíméletre szorulna. Fennmaradására némi reményt adhat az 
is, hogy mesterségesen telepített erdőkben (pl. vörös tölgyesben) is megjelenhet. 
VL: 2. Veszélyeztetettségének oka: Az évezredek óta közkedvelt csemegegomba 
elsősorban a kíméletlen gyűjtés miatt van erősen ritkulóban, hazánkban is. 

Amanita vittadinii (Moretti 1826) Vittadini 1826 (Agaricales, Amanitaceae) -
őzlábgalóca 

Adatai: lásd 1. táblázat. Egyéb információk: A többi pikkelyes, fehér kalapú 
galócafajtól (Amanita echinocephala, A. strobiliformis) jól elkülöníthető piszkos-
fehér alapon szürkés-barnás, durva pikkelyekkel borított kalapja, és a tönkön talál-
ható, elálló, szögletes pikkelyek alapján, melyek gyakran sorokba rendeződnek. A 
fiatal példányok hártyás gallérján alulnézetben fogaskerékszerü mintázat figyelhető 
meg. Veszélyeztetettségének oka: Ritkasága és az élőhelyét jelentő gyepterületek, 
legelők eltűnése. Az általam (közvetlenül az úttest közelében, egy benzinkút mel-
lett!) gyűjtött két példány is igazolja azt, hogy gyakran kultúrterületeken is felbuk-
kanhat, ahol termőtestei fokozott veszélynek vannak kitéve. 

Artomycespyxidatus (Pers. 1794) Jülich 1982 (Aphyllophorales, Clavariaceae)-
serleges korallgomba 

Lelőhely: I, V/b. Gyűjtés időpontja: 2000.08.17., 2001.07.29., 2002.08.24., 
2004.07.30., 08.12., 2006.08.19. Életmód: lignikol szaprobionta. Élőhely: Luzulo-
Carpinetum, Fraxino pannonicae-Ulmetum. Egyéb információk: Sötét, nyirko-
sabb erdők lakója, általában többedmagával jelenik meg kérgüket vesztett, korhadó 
fatörzseken. Ágacskáinak vége elágazó. VL: 2. Veszélyeztetettségének oka: Fő-
ként az intenzív erdőművelés fenyegeti, amely során eltávolítják a szubsztrátumát 
jelentő holt faanyagot. 

Aureoboletus gentilis (Quél. 1884) Pouzar 1957 (Boletales, Boletaceae) - aranybé-
lésü tinóru 

Adatai: lásd 1. táblázat. Egyéb információk: Rózsaszínes-barnás kalapja, arany-
színű termőrétege és tönkje, valamint a kalapbőr alatt kissé vörösesre színeződő, 
fehér húsa alapján is jól felismerhető, kis termetű tinóru. Veszélyeztetettségének 
oka: ez a faj nemcsak a Zempléni-hegységben, hanem hazánkban, sőt egész Euró-
pában is ritkaságnak számít (ezt az is jól érzékelteti, hogy eddig mindössze egyet-
len alkalommal, egyetlen termőtestére sikerült rábukkannom). 

Boletus calopus Pers. 1801 (Boletales, Boletaceae) - farkastinóru 

Lelőhely: III, Kácsárd. Gyűjtés időpontja: 1985.07., 1994.07., 2001.08.02., 
2005.09.25. Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Luzulo nemorosae-Fagetum, mohával 
borított lejtőkön. Egyéb információk: Meglepőnek tűnhet, hogy ezt a fajt is a vé-
dendő ritkaságok között szerepeltetem. A terepbejárások alkalmával azonban csak 
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nagyon ritkán, kizárólag kisavanyodott talajú bükkösben sikerült a nyomára buk-
kannom. VL: 4. Veszélyeztetettségének oka: Ritkulóban lévő faj, elsősorban élő-
helyeinek, a savanyú talajú lomberdők pusztulásának következményeként. 

Boletuspseudoregius (Huber 1938) Estadés 1988 (Boletales, Boletaceae) - meggy-
vörös (piszkosrózsás) tinóru 

Lelőhely: I, II, V/b. Gyűjtés időpontja: 2000.08.04., 2001.07.02., 2002.06.19., 
08.24., 2004.08.12., 2006.08.15. Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Luzulo-Carpine-
tum, Quercetumpetraeae-cerris, Fraxinopannonicae-Ulmetum. Egyéb informáci-
ók: Hasonlít a Boletus regius-\\oz, attól barnásabb árnyalatú kalapszíne, valamint 
vágásra és nyomásra történő enyhe kékülése alapján is megkülönböztethető. Ele-
gendő mennyiségű csapadék esetén akár több tucatnyi termőtest is megfigyelhető 
az általam vizsgált II. mintaterület szélén, fiatal kocsánytalan tölgyek alatt. VL: 3. 
Veszélyeztetettségének oka: Az erdőpusztítás és a „megélhetési" gombagyüjtés. 

Boletus regius Krombh. 1832 (Boletales, Boletaceae) - királytinóru 

Lelőhely: I, II, III. Gyűjtés időpontja: 2000.08.04, 2002.08.24., 2006.08.15., 
08.19. Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Luzulo-Carpinetum, Quercetum petraeae-
cerris, Luzulo nemorosae-Fagetum. Egyéb információk: Ez a pompás külsejű, 
szintén melegkedvelő nagygomba 2006 augusztusában szokatlanul nagy mennyi-
ségben volt megfigyelhető a Zempléni-hegység területén, jellemző élőhelyein kívül 
is. Az EU több országában már védett faj nálunk is ritkulóban van. VL: 2. Veszé-
lyeztetettségének oka: A feltűnő, gasztronómiai szempontból is értékes tinórufaj a 
megélhetési gombagyűjtők könnyű zsákmánya. 

Boletus rhodopurpureus Smotlacha 1952 (Boletales, Boletaceae) - bíborvörös 
tinóru 

Lelőhely: II. Gyűjtés időpontja: 2000.08.04., 2001.08.02., 2004.06.30., 
2006.08.15. Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Quercetum petraeae-cerris. Egyéb 
információk: Narancsos-rózsaszínű, majd vörössé váló, kékes-feketén foltosodó 
kalapja és tönkje, vörös termőrétege miatt kitűnik környezetéből. VL: 2. Veszé-
lyeztetettségének oka: Azért válik a megélhetési gyűjtők és az emberi tudatlanság 
áldozatává, mert élőhelye az ehető Boletus fajokéval azonos. Emiatt gyakran okta-
lanul elpusztítják élénk színei miatt súlyosan mérgezőnek vélt termőtestét. Foko-
zottabb védelmét az is indokolná, hogy e melegkedvelő faj élőhelyén egyre ritkább 
az elegendő mennyiségű csapadék. 

Leccinum crocipodium (Leteli. 1838) Watling 1961 (Boletales, Boletaceae) - sárga 
érdestinóru 

Lelőhely: I, II, V. Gyűjtés időpontja: 2000.08.04., 2001.07.02., 07.06., 07.11., 
07.29., 08.02., 2002.08.02., 08.24., 2004.08.06., 08.12., 2006.08.17. Életmód: mi-
korrhizás. Élőhely: Luzulo-Carpinetum, Quercetum petraeae-cerris, Fraxino pan-
nonicae-Ulmetum. Egyéb információk: Amint a gyűjtési adatokból is kitűnik, ez a 
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faj még viszonylag gyakori a Zempléni-hegységben. A kocsánytalan (és ritkábban 
kocsányos) tölgy alatt mind a hegyvidéki, mind a bodrogközi területeken szórvá-
nyosan előfordul, néha 8-10 termőtest is egymás közelében. VL: 2. Veszélyezte-
tettségének oka: Ez a - máshol már ritkább - nagygomba elsősorban a különböző 
vargányafajokkal közös élőhelye miatt szorul védelemre (az idősebb példányokat 
ugyanis - barnába hajló kalapszínük következtében - gyakran összetévesztik a ke-
resett tinórufélékkel). 

Lycoperdon echinatum Pers. 1794 (Lycoperdales, Lycoperdaceae) - tüskés bimbós-
pöfeteg 

Lelőhely: III, IV. Gyűjtés időpontja: 2001.08.02., 10.09., 2005.09.25.; Élet-
mód: talajlakó szaprobionta. Élőhely: Luzulo nemorosae-Fagetum, Pinetum nigrae-
Quercetum rubrae cultum (avarban). Egyéb információk: E jellegzetes megjelené-
sű, ritka pöfetegféle elsősorban a bükkösöket kedveli. Itt valószínűleg remek „mi-
mikrit" jelentenek számára a lehullott makktermések szőrös kupacsai, melyek kör-
nyezetében általában többesével fordulnak elő termőtestei. VL: 2. Veszélyeztetett-
ségének oka: Ritkasága és élőhelyeinek visszaszorulása. 

Lycoperdon mammiforme Pers. 1801 (Lycoperdales, Lycoperdaceae) - pikkelyes 
bimbóspöfeteg - (fotó: Színes oldalak, p. 306.) 

Lelőhely: I. Gyűjtés időpontja: 2002.08.24., 2005.09.13. Életmód: talajlakó 
szaprobionta. Élőhely: Luzulo-Carpinetum, avarban. Egyéb információk: Fehér 
pikkelyekkel borított, kisebb csoportokban előforduló termőtestei miatt minden 
rokon fajtól jól megkülönböztethető, az üde talajt kedveli. VL: 2. Veszélyeztetett-
ségének oka: Az előző fajjal együtt - egyfajta „indikátorszervezetnek" is tekinthe-
tő, mert ez is érzékeny a környezetszennyezésre, elsősorban a talaj pH-jának csök-
kenésére. 

Meripilus giganteus (Pers. 1794) P. Karst. 1882 (Aphyllophorales, Bjerkanderaceae) 
- óriás likacsosgomba 

Adatai: lásd 1. táblázat. Egyéb információk: Legfeljebb a szintén veszélyezte-
tett Grifola frondosa-\a\ téveszthető össze, mérete és nyomásra feketedő termő-
rétege alapján azonban jól elkülöníthető attól. Általában idős, beteg bükk és tölgy 
tövében fordul elő. Veszélyeztetettségének oka: Ritkasága, valamint az élőhelyét 
és szubsztrátumát egyaránt fenyegető intenzív erdőművelés (az is hozzájárul eltű-
néséhez, hogy fiatal példányai megfőzve fogyaszthatók, így - főként szárazabb 
időszakban - a gyűjtök zsákmányává lesznek feltűnő termőtestei). 

Otidea onotica (Pers. 1801) Fuckel 1870 (Pezizales, Pezizaceae) - nyúl fülesgomba 

Lelőhely: I, Kácsárd. Gyűjtés időpontja: 1984.08., 2005.08.11. Életmód: talaj-
lakó szaprobionta Élőhely: Luzulo-Carpinetum (mohával borított talajon). Egyéb 
információk: Ez a jellegzetes termőtestü faj általában kisebb csoportokban fordul 
elő, gyakran kisebb vízmosások oldalán. Az üde talajú lomberdőket kedveli. Hozzá 
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hasonló rokona, az Otidea abietina fenyvesekben fordul elő. VL: 3. Veszélyezte-
tettségének oka: Ritkasága és élőhelyeinek visszaszorulása miatt védendő. Az As-
comycota-k közé tartozó fajok termőtestképzése egyébként is érzékenyebb a kör-
nyezeti tényezőkre (elsősorban a csapadék mennyiségére), hiszen ez minden évben 
igényli a haploid gombafonalak egyesülését. 

Paxillus rubicundulus P. D. Orton 1969 (Boletales, Paxillaceae) - éger cölöpgomba 

Adatai: lásd 1. táblázat. Egyéb információk: Rokonától, a jóval gyakoribb, he-
molízist okozó Paxillus involutus-tói nemcsak élőhelye, hanem barnás pikkelykék-
kel borított kalapja, karcsúbb és gyakran görbült tönkje is megkülönbözteti (e bé-
lyegek főként az idősebb példányokon figyelhetők meg). Természetesen ez a faj 
sem fogyasztható (számomra meglepő volt kisebb termőtestcsoportjának megjele-
nése az idei év különlegesen száraz nyarának augusztusában; a megfigyelt példá-
nyokra a teljesen kiszáradt Hotyka-patak medrében sikerült rábukkannom). Veszé-
lyeztetettségének oka: Ritkasága és speciális élőhelyei: az égerlápok és égeres 
patakpartok fenyegetettsége miatt is védelemre szorul. 

Ramaria botrytis (Pers. 1797) Ricken 1918 (Aphyllophorales, Ramariaceae) -
rózsáságú korallgomba 

Lelőhely: II, III. Gyűjtés időpontja: 1997.07., 2001.08.02. Életmód: talajlakó 
szaprobionta. Élőhely: Luzulo nemorosae-Fagetum, Quercetum petraeae-cerris, 
mohapárnák között. Egyéb információk: Általában kisebb csoportokban fordul 
elő, szerencsésebb esetben akár több boszorkánygyűrűre is bukkanhatunk a kisava-
nyodott talajon. VL: 3. Veszélyeztetettségének oka: Ez a - régebben árusításra is 
engedélyezett - korallgomba eddig sem volt túl gyakori nálunk, napjainkra pedig 
már erőteljesen visszaszorulóban van. Ez részben az intenzív gyűjtésnek, részben 
pedig a savanyú talajú lomberdők pusztulásának tudható be. 

Sarcodon imbricatus (L. 1753) P. Karst. 1881 (Aphyllophorales, Bankeraceae) -
cserepes gereben 

Lelőhely: III. Gyűjtés időpontja: 1985.08., 2001.08.02. Életmód: mikorrhizás. 
Élőhely: Luzulo nemorosae-Fagetum, mohapárnán. Egyéb információk: Már vé-
detté nyilvánított rokonától, a Sarcodon scabrosus-tói nagyobb, durvább pikkelyei 
alapján is megkülönböztethető. Rendkívül ritkán sikerült rábukkannom az említett 
termőhelyén, ebben minden bizonnyal szerepet játszik a környezeti tényezőkkel, il-
letve a környezetszennyezéssel szembeni nagyfokú érzékenysége. VL: 2. Veszé-
lyeztetettségének oka: Ritkasága és az élőhelyeit jelentő, savanyú talajú erdők 
drasztikus mértékű visszaszorulása. 

Strobilomyces strobilaceus (Scop. 1770) Berk. 1860 (Boletales, Strobilomycetaceae) 
- pikkelyes tinóru 

Lelőhely: I, UI, Kácsárd. Gyűjtés időpontja: 1984.08., 2001.08.02., 2002.08.24. 
Életmód: mikorrhizás. Élőhely: Luzulo-Carpinetum, Luzulo nemorosae-Fagetum, 
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gyertyán és bükk tövében. Egyéb információk: Ez a tinórufaj valószínűleg nem 
kelti fol sem az alkalmi, sem a „megélhetési" gombagyüjtök étvágyát, feketésszür-
ke színe, durva pikkelyekkel borított kalapja és vágásra előbb vörösödő, majd feke-
tedő húsa miatt. E tulajdonságok alapján minden más tinórufajtól is jól megkülön-
böztethető. VL: 3. Veszélyeztetettségének oka: Ez a - ma már szerencsére védetté 
nyilvánított - nagygomba ritkasága és élőhelyeinek pusztulása miatt is erősen vissza-
szorulóban van. Védelmét az is indokolhatja, hogy - termőtestének sokak számára 
talán visszataszító külleme miatt - oktalan pusztításnak eshet áldozatául. 

Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. 1815 (Pezizales, Morchellaceae) - simasüvegü 
kucsmagomba 

Lelőhely: V/a DK-i részében (az ún. Vágott-ér, illetve volt gátőrház közelében). 
Gyűjtés időpontja: 1995.04., 2005.05.05. Életmód: talajlakó szaprobionta. Élő-
hely: ártéri ligeterdösávban, valószínűleg Salicetum albae-fragilis maradványában. 
Egyéb információk: E kis termetű, törékeny faj jól beleolvad környezetébe. Roko-
nától, a Ptychoverpa bohemica-tö\ sötétebb, barázdák nélküli süvege mellett az is 
megkülönbözteti, hogy általában egy hónappal később jelenik meg. VL: 3. Veszé-
lyeztetettségének oka: Ritkasága és élőhelyének fenyegetettsége miatt is kímélen-
dő faj. A tavaszi szárazság és a rendszeres avartüzek tovább rontják ennek az amúgy 
is védelemre szoruló tömlősgombának a fennmaradási esélyeit (ritkaságát és hatá-
sos „mimikrijét" az is jelzi, hogy - a terület rendszeres és alapos monitorozása mel-
lett is - csak tíz év múlva sikerült ismét rábukkannom az említett élőhelyén). 

Volvariella bombycina (Schaeff. 1774) Singer 1951 (Agaricales, Entolomataceae) 
- óriás bocskorosgomba 

Lelőhely: Sárospatak belterületei: végardói strandfürdő, iskolakert, V/a. Gyűj-
tés időpontja: 2002.07.04., 2007.08.20., 08.22. Életmód: nekrotróf parazita és lig-
nikol szaprobionta. Élőhely: nyárfatuskón, félig elpusztult mezei juharon (Inonotus 
radiatus termőtestei mellett), illetve tuskóból újrasarjadó szilfán (ez utóbbi az ártéri 
erdősávban, feltehetőleg egykori Fraxino pannonicae-Ulmetum maradványában). 
Egyéb információk: E jellegzetesen bolyhos-szálas kalapú, piszkosfehér, nagy ter-
metű bocskorosgomba a rokon fajoktól eltérő szubsztrátuma miatt is könnyen elkü-
löníthető (Érdekes, hogy mindkét évben egy-egy jelentősebb száraz periódus végén 
sikerült rábukkanni). VL: 3. Veszélyeztetettségének oka: ritkasága és feltűnő termő-
teste miatt is kímélendő, már védetté nyilvánított nagygombafaj. 

ÉRTÉKELÉS 

A nagygombavilág - ezen belül a vörös listás fajok - változatossága több kör-
nyezeti tényezőnek köszönhető, melyek közül a leglényegesebbek az alábbiak. 

A (főként ÉNy-DK-i irányban) tagolt Zempléni-hegység mély völgyeiben, 
szakadékaiban, valamint a Bodrog és kiterjedt holtágrendszere mellett viszonylag 
száraz időszakokban is elegendő a talajnedvesség és a páratartalom a termőtestek 
kifejlődéséhez. Ez a körülmény az ÉK-i fekvésből adódó kedvezőtlen kontinentális 
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hatásokat is képes tompítani (a vulkanikus eredetű, savanyú közetek talajainak 
mikroelem-tartalma valószínűleg szintén jótékonyan hat a gombaprodukcióra). 

Az élőhelyek változatossága is fokozza a nagy gombafaj ok diverzitását. E válto-
zatosság részben a rövid távolságokon belüli jelentős szintkülönbségeknek, részben 
a hegyvidéki és alföldi területek közelségének köszönhető (erre utal az is, hogy itt 
húzódik a választóvonal a Carpaticum és Pannonicum flóratartományok, utóbbin 
belül pedig a középhegység és az Észak-Alföld flóravidéke között). Ez a tény pedig 
meghatározó a - főként fás szárú - növényekre, mint producens szervezetekre utalt 
gombák számára. A sokféle szubsztrátum, valamint a mikorrhizás kapcsolatok vál-
tozatos lehetőségei az átlagosnál optimálisabb feltételeket biztosítanak. 

A veszélyeztetett fajok aránya szinte mindegyik vizsgált társulásban magas (45-
50%), összességében több, mint 50%-át teszik ki az összes megfigyelt nagygomba-
fajnak. A környezeti tényezők tekintetében kedvezőtlenebb, ezért fajszegényebb 
mészkerülő bükkösben ez az arány némileg magasabb (54%), a telepített, vörös 
tölggyel elegyes feketefenyvesben pedig jóval alacsonyabb (41%). A vörös listások 
tekintetében a 2-es kategóriájúak aránya kb. 14%, a 3-asba tartozóké 63%, a 4-es 
csoportba soroltaké pedig 23%. Az összfajszám és a veszélyeztetett fajok tekinteté-
ben is a gyertyános-tölgyes és az ártéri ligeterdő-sáv jelentik a legkedvezőbb élő-
helyeket (1. ábra). A nemzetségek tekintetében a legtöbb vörös listás fajra az 
egyébként is sok fajt számláló Boletus és Russula genusokban sikerült rábukkan-
nom (12, illetve 13 faj). Kiemelkedők voltak még a Clitocybe, Leccinum és Tricho-
loma nemzetségek is (6-6 veszélyeztetett fajjal). A népes Cortinarius és Lactarius 
genusokból azonban viszonylag kevés (4 és 6) vörös listás nagygombafajt regiszt-
ráltam. 

300 

250 

I (L-C) II (Qp-c) III (L-F) IV (Qr-Pn c) V(Sa-f, Fp-U) Összesen 
Társulások 

• Vesz. fajok a2-es kategória • 3-as kategória E 4-es kategória a Összes faj 

1. ábra. A vörös listás fajok száma a vizsgált társulásokban. 
Fig. 1. Number of the red listed species in the studied associations. 
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Az életmódot vizsgálva a mikorrhizások aránya kb. 60%, a talaj lakó szapro-
biontáké 27%, a lignikol szaprobiontáké 10%, a parazitáké pedig mindössze 3%-
nyi a veszélyeztetett fajokat tekintve. A legnagyobb arányban a mikorrhizás, 3-as 
kategóriájú fajok képviseltetik magukat (csaknem 40%), a legkisebb a 2-es foko-
zatba sorolt lignikol szaprobionták és paraziták, valamint 3-as kategóriába tartozó 
paraziták aránya (egyaránt kevesebb 1,4%-nál). A 4-es IUCN kategóriába sorolt 
parazita fajt nem sikerült regisztrálni (2. ábra). A Zempléni-hegységben megtalál-
ható nagygombák közül több faj is jóval ritkábban fordul elő, mint ahogyan az 
IUCN kategóriája alapján várható lenne. Ilyenek pl. a 4. csoportba sorolt Aleuria 
aurantia, Boletus calopus, Gyroporus castaneus, Mattirolomyces terfezioides vagy 
a 3-ba tartozó Meripilus giganteus, Polyporus umbellatus, Ramaria botrytis és Ver-
pa conica. 

160 

2 3 4 összesen 

Veszélyeztetettségi kategória 

• Talajon élő szaprotróf • Faanyagon élő szaprotróf a Mikorrhizás 0 Parazita B Összesen 

2. ábra. A vörös listás fajok életmód szerinti megoszlása. 
Fig. 2. Number of red listed macrofüngi species in types of nutrition. 

NAGYGOMBÁINK VÉDELMÉNEK JELENLEGI HELYZETÉRŐL 

A vörös lista összeállítása nagyon fontos lépést jelentett a hazai nagygomba-
világ megőrzésének szempontjából, de e tekintetben még távolról sem megnyugta-
tó a helyzet. Hatékony védelme mindenképpen további intézkedéseket igényelne az 
illetékes hatóságok részéről. A következőkben olyan problémákról tennék említést, 
amelyek országos és helyi viszonylatban egyaránt megnyilvánulnak. 

A 2005.09.01-én hatályba lépett 13/2001. (V. 9.) KöM. rendelet 9. sz. mellékle-
te csak 35 nagygombát nyilvánított védetté, ami a hazánkban előforduló fajoknak 
mindössze kb. 1%-a! Ez - a több száz védetté nyilvánított magyarországi növény-
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és állatfajjal összevetve - megdöbbentően kevés. Emellett azt is tekintetbe kell 
venni, hogy a gombafajok érzékenyebbek a környezeti tényezők - az utóbbi időben 
gyakran drasztikus - megváltozására és a káros antropogén hatásokkal szemben. 

Megfelelő ellenőrzés és kommunikáció hiányában azonban ez a védelem sem 
sokat ér. Ezt 2007. június 16-án pl. személyesen is tapasztaltam, amikor a Poly-
porus umbellatus csokrait kínálták eladásra a sárospataki piacon. A legnézettebb 
kereskedelmi tv-csatornák dilettantizmusa - ahol „a tinóru" és „a rókagomba" 
gyűjtésének tilalmáról hallhattunk téves információkat - szinte már említést sem 
érdemel. Megdöbbentőbb volt számomra az MTV egyik kora reggeli műsora ez év 
augusztusában, ahol az időjárás-előrejelzés végén a Volvariella bombycina két 
példányának bemutatásával bíztatták gombagyüjtő kirándulásra a nézőket, szót sem 
ejtve a faj védettségéről. 

Az egyik fő problémát a Zempléni-hegységben is a „megélhetési gombaszedés" 
jelenti, amely az ehető Boletus-ok szinte korlátlan exportja miatt is veszélyes. Ez a 
nemkívánatos tevékenység az intenzíven gyűjtött fajokon kívül óhatatlanul káro-
sítja az élőhelyükön található hasonló vagy feltűnő termőtestű nagygombákat is. A 
2-es veszélyeztetettségi kategóriába sorolt gombafajok kereskedelmi forgalmát min-
denképpen meg kellene tiltani (erre a városunkban 2006. augusztus 30-án árusított 
Amanita caesarea mennyisége minden bizonnyal rádöbbentette volna az illetékese-
ket). A 3-as és 4-es kategóriájú fajok esetében pedig feltétlenül indokolt lenne egy 
szelektív mennyiségi korlátozás. 

A fás társulásokat fenyegető erdőpusztítás és a ritkító vágások nemcsak a mikro-
klímát befolyásolják kedvezőtlenül, hanem a mikorrhizás hálózatokat is számot-
tevően károsítják. A lignikol szaprobionták és nekrotróf paraziták szubsztrátumuk 
mennyiségének jelentős csökkenése következtében szorulnak vissza (FODOR 2007), 
melynek oka az intenzív és átgondolatlan erdőművelés. Bizonyos említett fajok (pl. 
Amanita vittadinii) élőhelyük urbanizálódása miatt kerülnek veszélybe (a Volvari-
ella bombycina, mint nekrotróf parazita fennmaradását viszont éppen a városi 
parkok, kertek idősebb, beteg fái biztosíthatják). Szerencsésnek tartom a Quercus 
robur - újabban tapasztalható, nagyobb arányú - ültetését a Bodrogköz területén. 
Ha nehézségekbe ütközik az őshonos fafajok visszatelepítése a „rontott" erdők (pl. 
Robinietum cultum) helyére, akkor a Quercus rubra (esetleg Pinus nigra) ültet-
vények viszonylag kedvező élőhelyet jelentenek az itteni funga számára, bár nem 
pótolhatják a természetes társulásokat. 

A bodrogközi, hegyközi legelők szaprotróf nagygombái elsősorban a lecsökkent 
„szervesanyag-output" miatt fogyatkoztak meg, a helyi állattenyésztés hanyatlásá-
nak következtében a 90-es évek közepétől. A vízszabályozási munkálatok már a 
19. század végére jóvátehetetlenül eltüntették a Bodrogközre is jellemző, egykori 
úszólápokat (LÁZÁR 1980). Ezek gombavilága pedig - hasonlóan a többi, mutató-
ban megmaradt hazai területéhez (ALBERT és mtsai 2004) - minden bizonnyal 
figyelemre méltó lehetett. 

Régiónkat több olyan potenciális környezeti veszélyforrás fenyegeti, amely az 
itteni nagygombavilágot is jóvátehetetlenül károsítaná (pl. a Szerencs környékén 
megépítendő, elvileg szalmatüzelésü erőmű, vagy az Aranyosi-völgybe „rémálmo-

Mikol. Köztem.. Clusiana 46(2). 2007 



162 EGRI K.. 

dott", szivattyús vízenergia-tározó). A veszélyeztető tényezők egy része olyan - a 
magyar-szlovák határon átnyúló - súlyos problémát jelenthet, mint pl. a lignit-
üzemelésü tőketerebesi hőerőmű. Az Ondava mellé (Brezovra) tervezett, cianidos 
arany-kitermelőhely zagytározója pedig az egész Bodrogköz és a Közép-Tisza 
vidékének ökoszisztémáit károsítaná egy gátszakadás esetén (a Bodrog vízgyűjtő-
területén tapasztalható rendszeres áradások miatt ez a veszély fokozottan fennáll). 
Mivel bizonyos nagygombák nagy mennyiségű nehézfémiont képesek akkumulálni 
szervezetükben, egy esetleges szennyezés emiatt is katasztrofális lenne bizonyos 
táplálékláncokra nézve. 

A környezetkárosító tényezők sokaságát magában rejtő, nem kellő mértékben 
megalapozott iparosítási és urbanizációs törekvések helyett a hatékony természet-
védelemjelentené az egyedüli megnyugtató alternatívát az itt élő emberek számára 
is (ehhez a régóta óhajtott Zempléni Nemzeti Park megalakítása döntő módon járul-
hatna hozzá). A páratlan természeti adottságok - ezen belül a fajgazdag funga -
megismertetését és megőrzését hatékonyan segítené, pl. az ökoturizmus fellendítése. 
Ebben szerepet kaphatna a helyi gombákat bemutató tanösvények, illetve állandó 
és időszakos kiállítások létesítése a területen, liofilizátumok, fotók, illetve prezen-
tációk felhasználásával (erre nézve már történtek kezdeményezések Pálházán és 
Sátoraljaújhelyen). Kívánatos lenne egyes nagyobb mennyiségben gyűjthető, nem 
veszélyeztetett, étkezési szempontból értékes (pl. bizonyos Lactarius, Leccinum vagy 
Macrolepiota) fajok nagyobb arányú hasznosítása is. Ez nemcsak a ritkább fajok 
megóvását, hanem a helyi idegenforgalom fellendítését is segíthetné, az itteni gaz-
dag népi hagyományok felhasználásával. Ehhez azonban nélkülözhetetlen lenne az 
egyes gombafajok és gasztronómiájuk ismeretének további fejlődése régiónkban is. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás — Ezúttal is szeretném kifejezni köszönetemet dr. Rimóczi Imre DSc, tan-
székvezető egyetemi tanárnak (BCE Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék) az anyag gyűjté-
sében és feldolgozásában nyújtott segítségéért. 
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A GYROMITRA N E M Z E T S É G É R T E L M E Z É S E N A P J A I N K B A N 
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1071 Budapest, Damjanich u. 54; z.lukacsgomba@freemail.hu 

A Gyromitra nemzetség értelmezése napjainkban. - A publikáció egy segédanyag a Gy-
romitra nemzetség taxonjainak könnyebb azonosításához és további kutatásához, mely 
részletes ismertetést, élőhelyi adatokat, elterjedést, számos irodalmi érdekességet és határo-
zókulcsot is tartalmaz. 

Recent interpretation of the genus Gyromitra. - This publication is a guide for an easier 
identification and further research of taxa of Gyromitra. Characterisation, ecology, distribu-
tion are described in detail, and several interest of literature and an identification key are 
also added. 

Kulcsszavak: papsapkagombák, tömlösgombák 
Key words'. Ascomycota, Gyromitra 

B E V E Z E T É S 

A Gyromitra Fr. nemzetség (redőgombák) az Euascomycetes osztály Pezizales 
rendjében a Helvellaceae családba sorolt gombák csoportja KORF (1972, 1973) és 
DENNIS (2000) szerint. GOMBOCZ (1927) iratában a sima felszínű, visszahajtott ka-
réjú süveges gombákat Helvetia-ként, a redőseket Gyromitra-ként nevezte. ECKBLAD 
(1968) már a Bonorden szerinti Rhizinaceae Bonord. 1851 családban helyezte el az 
ide tartozó taxonokat. Egy másik jelentős rendszerező, az amerikai KORF (1972) a 
Helvellaceae családban Gyromitreae Nannf. ex S. Imai 1954 és Discineae (Bene-
dix) Dissing 1966 tribuszokba rendezte írásunk tárgyait. Mint ECKBLAD-nál (1968) 
olvashatjuk négy sejtmagvú az érett spóra, míg a Morchellaceae családban a sejt-
magszám 15 és 60 közé esik, és ott a spórák nem tartalmaznak olajcseppet sem. A 
csésze alakúak könnyen elválaszthatók a Peziza csoporttól, mivel jóddal nem kékül 
az aszkusz fala, továbbá a Gyromitra nemzetség esetében nem képződik szabályos 
paliszád, mint a Helvella nemzetségnél. 

A Gyromitra nemzetséget Fries írta le 1849-ben (FRIES 1849). A nemzetség né-
hány fa já t PERSOON (1824) Gyrocephalus név alatt ugyan korábban leírta, de olyan 
gombákkal közösen, melyek miatt el kellett vetni az utóbbi nevet. A rendszerezők a 
termőtest formáit, a spórák alakját és díszítettségét, a spórák olajcseppjeinek nagy-
ságát és számát tartották a legfontosabb besorolási jel legeknek. Az eltérések ered-
ményeként többen ú j nemzetségek felállítását tartották szükségesnek, így BOUDIER 
(1907) aPhysomitra, IMAI (1932) a Neogyromitra, DENNIS (1968), ECKBLAD (1968) 
a Pseudorhizina, HARMAJA (1969a) és IMAI (1954) a Helvellula, SEAVER (1928) 
az Elvela, BENEDIX (1969) a Fastigiella, Paradiscina, HERTER (1950) a Maublan-
comyces nemzetségeket hozta létre. A gömbölyű spórás Gyromitra sphaerospora 
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sajátosságai miatt állítottak fel új, sokszor rövid életű nemzetségelnevezéseket: Gy-
romitrodes Vassilkov, Helvellula S. Imai, Ochromitra Velen., Pseudorhizina Jacz. 
= Helvellula, derül ki POUZAR ( 1 9 6 1 ) dolgozatából. BENEDIX ( 1 9 6 2 ) a spórák mor-
fológiáját alapul véve különböző halmazokat hozott létre, így a díszített és orsó ala-
kú típust Maublancomyces-típusnak (Discina, Maublancomyces, Rhizina) nevezi, 
míg a Gyromitra-típusba (Gyromitra, Pseudorhizina) azokat a sima spórás nemzet-
ségeket helyezte, melyeknél a spóra kis olajcseppeket tartalmaz, központi csepp nél-
kül. A //e/ve//űr-típusba {Helvetia) sorolta azokat a sima spórás fajokat, melyeknél 
egy nagy központi olajcsepp van és a Morchella-típusba (Disciotis, Mitrophora, 
Morchella, Ptychoverpa, Verpá) az olajcseppek nélküli, díszítetlen spórás nemzet-
ségek kerültek. Sokáig a tönkkel nem rendelkező, díszített spórás fajokat a Discina 
genusba, a sima spórás fajokat a Gyromitra nemzetségbe helyezték. HARMAJA 
(1969a, b, 1973, 1976a, b, c, 1979, 1986) volt az a kutató, aki a tönkkel rendelkező 
süveges és a tönk nélküli, csésze alakú gombákat közös nemzetségbe helyezte. 
MCKNIGHT ( 1969) és RAITVIIR ( 1970) is publikálta számos gyűjtemény vizsgála-
tát, de a faji szintű meghatározásoknak sokszor volt gátja az a tényező, hogy a régi 
anyagok már nem álltak rendelkezésre. „Krombholz után anyag nem maradt" - írta 
BENEDIX (1968) . „Bosc után se" - írta RAITVIIR (1970) . 

MAGYAR ÉS KÜLFÖLDI ELNEVEZÉSEK 

LORINSER (1877) r edőgombának nevezi az akkor még fogyasz tha tónak vélt Gy-
romitra esculenta gombát . SZEMERE (1926) ezt a közönséges p a p s a p k a g o m b a alatt 
ismertet i , míg a G. infula, a p ü s p ö k s ü v e g g o m b a alatt van, a G. gigás ped ig az óriás 
p a p s a p k a g o m b a néven fut , me lyre CSEREY-nél (1902) e lőzőleg egy betű el téréssel , 
ó r i ás paps ipkagombakén t ta lá lunk. GOMBOCZ (1927) a k u c s m a g o m b á k neve t hasz-
n á l j a a te l jes Helve l laceae csa ládra . MOESZ (1943) ezt köve tve ír ja: „ A kucsma-
g o m b á k közül egyedül a Gyromitra esculenta igényel óvatosságot ." Később BOHUS 
és KALMÁR (1956) r edőgombák alat t közönséges r edőgombának említ i . A hetvenes 
évek elején SZEMERE (1973) is m á r ezt alkalmazza. URAI (1983) a G o m b a n é v j e g y -
z é k b e n , valamint PRISZTER és mtsa i (1988) a redős- , óriás-, c súcsos papsapkagom-
b á k a t gyűj tö t ték össze . KALMÁR és MAKARA (1973) a nagy p a p s a p k a g o m b a alá 
Neogyromitra caroliniana neve t ír, később, 1978-ban, a k u c s m a g o m b a f é l é k alatt a 
G. gigás-1 is, mint nagy papsapkagomba szerepeltetik (KALMÁR és MAKARA 1978), 
a m i t LÉVAI (1981) is átvett k i sebb keveredés t okozva ezzel. KALMÁR (1986) , KRÉ-
BECZ (1988) és VERESS (1982) a G. fastigiata gombá t m é g nagy- , m a j d KALMÁR 
és mtsa i (1989), RIMÓCZI (1984) m á r vörösbarna p a p s a p k a g o m b á n a k h ív ja , miál ta l 
a zava r megszűnt . TÓTH (1991) v i sszahozza a régi r edőgomba e lnevezést , ahogy 
B a r a b á s Zoltán az Élet és T u d o m á n y b a n (1998/39) tá jékozta to t t . PÁZMÁNY (1998) 
sz in tén hü ehhez a névhez (közönséges- , vörösbarna- , csúcsos- , ór iás r edőgomba) . 

Különböző országok elnevezései (több esetben a G. esculenta nevei) 

Bonete, Bolet de greix (Spanyolország), False Morel (Nagy-Britannia, Ameri-
ka), Flatmorkel (Norvégia), Gyromitre (Franciaország), Kluifjeszvam (Hollandia), 
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Korvasienet (Finnország), Lorchel (Németország), papsapkagomba, redőgomba 
(Magyarország), Spongino, Falsa spugnola (Olaszország), Stenmorkel (Dánia), 
Stenmurkla, Murklor (Svédország), Uchác (Csehország). 

H A Z A I A D A T O K A F O G Y A S Z T H A T Ó S Á G R Ó L 

VERESS (1982) könyvében az alábbiakat olvashatjuk a redős papsapkagombá-
ról: „A századfordulón még nálunk is az árusításra engedélyezett gombák közé so-
rolták, s Istvánffi Gyula 1899-ben ... azt írja róla: „Egyike a legkedvesebb éti gom-
báknak ... de sok esetben a forrázás ellenére is okoztak többé-kevésbé súlyos mér-
gezéseket. Méreganyagukra különösen a gyermekek, az idősek és a gyengébb szer-
vezetű egyének érzékenyek." 

A magyar könyvek a hetvenes évek óta egységesek abban, hogy a Gyromitra 
esculenta mérgező gomba. KALMÁR és MAKARA ( 1 9 7 8 ) : „a nagy papsapkagomba 
(G. gigás) ... adataink szerint hasonlóan mérgező (mint a G. esculenta), leforrázás 
nélkül fogyasztva falloid típusú mérgezést okoz". LÉVAI (1981): „a nagy papsapka-
gomba (G. gigás) fogyasztása a redős papsapkagombáéhoz hasonló mérgezést okoz". 
RIMÓCZI ( 1 9 8 4 ) : „a vörösbarna papsapkagomba súlyos mérgezést okoz még akkor 
is, ha leforrázzák". KALMÁR és mtsai ( 1 9 8 9 ) : „vörösbarna papsapkagomba ... kis-
sé mérgező". ALBERT és mtsai ( 1 9 9 5 , 1 9 9 7 ) szerint három (G. esculenta, G.fasti-
giata, G. gigás) mérgező, a G. perlata ehető. 

H A Z A I V É D E L M I J A V A S L A T 

RIMÓCZI ( 1 9 9 7 ) , valamint RIMÓCZI és mtsai ( 1 9 9 9 ) a teljes nemzetséget a 2-es 
- erősen veszélyeztetett fajok halmazába illesztették. KALMÁR és M A K A R A ( 1 9 7 3 ) 
a Gyromitra fastigiata kapcsán, az alábbiakat közli: „Nálunk az összes tölgyesben 
és vegyes erdőkben, még az alföldi erdőtelepítésekben is helyenként elég gyakori". 
ALBERT és mtsai ( 1 9 9 5 ) szerint a G. perlata gyakori. A határozói létszám bővülése, 
a megfigyelések, begyűjtések megsokszorozása ad majd lehetőséget a pontosabb, 
már faji védelmi érték megállapítására. 

A N E M Z E T S É G F E L O S Z T Á S A 

Két nagyobb részre bontható a nemzetség. A külsődleges jellegek alapján: csésze 
alakú, illetve papsapka formájú (tönk és süveg van), a mikroszkópi jellegeket figye-
lembe véve: a spóra sima, nyúlvány nélküli, illetve felszínén díszített, végein nyúl-
vánnyal. 

Miután átfedések vannak a szabad szemmel is látható és a mikroszkóppal vizs-
gált határozó elemeken, ezért nem kaptak még állandó helyet a különböző fajok 
ezekben a csoportokban, illetve jelen ismeretek szerint nem sikerült még olyan al-
egységeket felállítani, mely taxonómiai értelemben kielégítő volna. 

A rendszerezők mégis felosztották a nemzetséget. Szerintük az első (I.) csoportba 
helyezhetők a fiatalon csésze formájú, majd kiterülve tárcsa, korong alakúak, az 
agyvelőszerüen tekervényes és tönkkel ellátottak, valamint a barna, vörösbarna, 

Mikol. Köztem.. Clusiana 46(2). 2007 



168 LUKÁCS Z. 

lilásbarna árnyalattól egészen a feketésig vagy sárga, narancsos színű, rendszerint 
jól- vagy kevésbé fejlett nyélen ülő, többnyire göröngyös, olykor sima termőrétegű, 
nyúlványos spórájú gombák, melyek talajon vagy faanyagon, sokszor fatuskók 
mellett, illetve a tuskókon jelennek meg, tavasztól nyárig. A második (II.) csoport-
ba azok a süveggel ellátott gombák illeszthetők, ahol sárgásbarnás-vörösbarnás, oly-
kor lilás tónusú a süveg, nyereg alakútól az agyvelőszerűen tekervényesig, van tönk-
jük, spórájuk sima vagy díszített, de nincs hosszúkás nyúlvány azok pólusain. 

Ám a legújabb munkák is ellenkező állásponton vannak, hogy ezek a csoportok 
képviselhetnek-e egy önálló nemzetséget. MEDARDI (2006) szerint igen, míg a taxo-
nómus ERIKSSON-nál (2006) a Discinaceae Benedix családban a Gyromitra nemzet-
ségben csak szinonimként jönnek szóba a Discina-k: Gymnohydnotrya B. C. Zhang 
et Minter, Gyromitra Fr., Hydnotrya Berk, et Broome, Pseudorhizina Jacz. 

FAJOK, VÁLTOZATOK 

A továbbiakban használt rövidítések az alábbi szerzőket jelentik: Ar = ARORA (1986), BBF = BES-
SETTE és mtsai (1997), Ben = BENEDIX (1969), BK = BREITENBACH és KRÁNZLIN (1981), CP = CHE-
RUBINI és PERRONE (1992), CS = CARLSEN és STENSRUD (2003), DA = DONADINI és ASTIER (1974), 
Den = DENNIS (2000), Dis = DISSING (1981), Don = DONADINI (1984), DR = DONADINI és RIOUSSET 
(1976), Gam = GAMUNDI (1960), GM = MEDARDI (2006), Gr = GRUAZ (1995), Har = HARMAJA, 
Ka = KANOUSE (1947), KW = KEMPTON és WELLS (1973), Loz = LOZANO (2004), LP = LUCCHINI 
és PELLANDINI (1990), Lu = LUCCHINI (1997), Mar = MARCHAND (1971), MeKn = MCKNIGHT, 
MG = MAAS GEESTERANUS (1965), NM = HANSEN és KNUDSEN (1992), Ra = RAHM (1970), Rai = RAIT-
VIIR, Re = REHM (1887-1889), SBA 1, 2 = SILLER és mtsai (2003), Seav = SEA VER (1928), Sv-Mo = 
SVRCEK és MORAVEC (1972), Vei = VELENOVSKY (1934), WK = WELLS és KEMPTON (1968). 

I. csoport 

Gyromitra accumbens Harmaja 1986, Karstenia 26: 41. 
Discina accumbens Rahm 1970, Schweiz. Z. Pilzk. 48: 80., nom. inval., típus hiányzik - Paradis-

cina accumbens (Rahm) Benedix 1972, Kulturpfl. 19: 177. - Gyromitra accumbens (Rahm) 
Harmaja 1976, Karstenia 15: 30. 

Jellemzés: Tárcsa, korong alakú, 3,5-5,5(-7) cm átmérőjű, világosbarna, himéni-
um sima. Aszkusz: 380 500( 570) x 22-24 ^m (Ra), 350-520 x 21-24 pm (GM). 
Spóra: Központi nagy olajcseppel, pólusain vastagodással, hálózatos mintázottság-
gal, 35^5(-52) x 12—15(-18) pm (Ra), 27-36 x 12-14 pm (Lu), 35-40 x 12-14 pm. 
Élőhely: 1700-2000 m, Picea (lue). Elterjedés: Norvégia, Svédország, Svájc. Meg-
jegyzés: Rahm együtt találta a G. gigásszal. 

Gyromitra apiculatula (McKnight) Harmaja 1973, Karstenia 13: 56. 
Discina apiculatula McKnight 1969, Mycologia 61: 616. 

Jellemzés: Tárcsa, korong alakú, 8-15 cm átmérőjű, sárgásbarna, oleifer hifák, 
nincs sarki függelék, nyúlvány, parafízis elágazás nélküli, 3,8-7,6 pm. Aszkusz: 
275-300 x 13-19 pm (McKn 1969). Parafízis: Nem elágazó, élénk okkersárga, a 
vége gyakran felfújt, 3,8-7,6 pm (McKn 1969). Spóra: Sima, nagyon gyengén dí-
szített, rajzolatos, 28,2-33,4 x 13,2-17,6 pm (McKn 1969). Élőhely: Populus (nyár), 
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Picea, Pinus sylvestris (erdeifenyő). Elterjedés: Amerika, Ausztria. Megjegyzés: A 
G. olympiana-tól választotta el McKnight, Ausztriából egy G. leucoxantha és egy G. 
helvetica jelzésű anyagban is felismerte ezt a gombát. 

Gyromitra fluctuans (Nyl.) Harmaja 1986, Karstenia 26: 42. 

Peziza fluctuans Nyl. 1868, Notis. Sällsk. Fauna Flora Fenn. Förh. 10: 9. 
IRhizina helvetica Fuckel 1873, Symbolae Myc. II.: 66. 
Discina macrospora Bubák 1904, Ann. Mycol. 2: 395. - Gyromitra macrospora (Bubák) Harma-

ja 1973, Karstenia 13: 56. - Gyromitra macrospora (Bubák) Donadini 1976, Bull. Soc. Mycol. 
Fr. 92(3): 314. 

Discina convoluta Seaver 1921, sensu MCKNIGHT (1969). 

Jellemzés: Mint a G. perlata, de mindössze 1,5-3 cm átmérőjű. Aszkusz: 400-
500 x 20 um (S), ? x 17,5-26 ^m (McKn 1969). Parafízis: Alul elágazó, felfelé 
szélesedik, felül 5-9 (xm (McKn 1969). Spóra: Központi nagy olajcseppel, pólusain 
nyúlvánnyal, 33-44 x 11-15 ^m (Imacrospora), 25-37(-39,9) x 11-15 um, (füg-
gelék 3,5-5,3 (im) (McKn 1969, mint macrospora), 27-37 x 11-15 (im (NM, mint 
G. fluctuans). Élőhely: Talajon, égett erdőben. Elterjedés: Amerika, Csehország, 
Finnország, Kanada, Svédország. Megjegyzés: Eltérés a G. perlata-\a\ szemben a 
spóraméret különbsége mellett, hogy a parafizisek HARMAJA (1973) szerint csak 
4-8 um vastagok Melzer-reagenssel, McKNIGHT-nál (1969) a parafízis túlnő az 
aszkuszokon, 5-9 ^im, és ő oleifer hifákat is említ. 

Gyromitra geogenius (Donadini) Harmaja 1986, Karstenia 26: 42. 
Discina perlata var. geogenius Rahm 1970, Schweiz. Z. Pilzk. 48: 79., nom. inval, típus hiányzik 

- Paradiscina geogenia (Rahm) Benedix 1972, Kulturpfl. 19: 177. - Gyromitra geogenius 
(Rahm) Harmaja 1976, Karstenia 15: 30. 

Gyromitra fuliginoso-olivascens Donadini 1980, Féd. Mycol. Dauph.-Savoie 76: 29., ?nom. prov. 
Discina geogenius Donadini 1984, Mycol. Helv. 1: 254. 

Jellemzés: 2-5 cm átmérőjű, barna, sima, alja fehér, rózsás tónussal, széle kissé 
hullámos. Aszkusz: 390 x 9-12 ^m (Ra), 400 x 16-18 ^m (Don). Parafízis: 6-8 
(-12) um (Ra), felfelé szélesedő, fején 9 ^m (Don). Spóra: 18-25(-33) x 9-12 t̂m 
(Ra), 25-30 x 11-12(-13) |im + ornamentika (Don), orsó alakú, csúcsain nyúl-
vánnyal, felszíne szemölcsösen rajzolatos, ill. tüskésen díszített. Élőhely: 1700 m 
körül, Picea, Larix (vörösfenyő), Rubus ideaus (erdei málna) közelében, G. gigás, 
G. apiculatula, G. leucoxantha társaságában. Elterjedés: Svájc, Franciaország. 

Gyromitra intermedia (Benedix) Harmaja 1976, Karstenia 15: 30. 
Paradiscina intermedia Benedix 1969, Kulturpflanz. 17: 264. 

Jellemzés: 1-3 cm, vörösbarna, tárcsa alakú, göröngyös termőréteggel. Spóra: 
Központi nagy olajcseppel, pólusain nyúlvánnyal, számos abnormális közöttük, 
(16—)18—23(—25) x 8-9 ^m (Ben). Élőhely: Montán lucos. Elterjedés: Ausztria. 
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Gyromitra larryi (McKnight) Harmaja 1976, Karstenia 15: 30. 
Discina larryi McKnight 1974, Mich. Bot. 13: 52. 

Jellemzés: Apotécium ülő, rövid tönkkel, 2-3,5 cm átmérőjű, barna, piszkos 
sárgásbarna. Spóra: Göröngyös felszínnel, csúcsi függelék csapott, 22-26,5 x 12-
13,5 pm (McKn 1974). Élőhely: Talajon. Elterjedés: Amerika. 

Gyromitra leucoxantha (Bres.) Harmaja 1969, Karstenia 9: 11. 
IRhizina helvetica Fuckel 1873, Symbolae, Myc. II.: 66. 
Discina leucoxantha Bres. 1882, Rev. Mycol. 4(16): 212. - Paradiscina leucoxantha (Bres.) Be-

nedix 1969, Kulturpfl. 17. 275. 

Jellemzés: 4 -7 cm átmérőjű, sárgásokkeres, barnás narancs, kezdetben csésze 
alakú, majd kiterül, külső oldala fehéres vagy krémsárga, szagtalan, íztelen. Aszkusz: 
400-450 x 20-24 pm (McKn 1969), 280 * 17 pm (BK), 300 x 16,5-18 pm (GM). 
Paraflzis: Bunkós, 8 pm (BK, McKn 1969). Spóra: Hálózatos, központi nagy olaj-
cseppel, pólusain csapott függelékkel, 28-32 x 14-16 pm, 27-35 x 10-15 (S), 32-
39,5 x 13-15 (NM), 32-36 x 12-15 pm (függelék 1,5^,5 pm, McKn 1969), 33-40 
x 12-16 pm (BBF), 28-33 x 14-16 pm (GM). Élőhely: Larix, Picea. Elterjedés: 
Ausztria, Csehország, Dánia, Franciaország, Észak-Amerika, Magyarország, Nagy-
Britannia, Németország, Norvégia, Svájc. Hazai adatok: BÁNHEGYI (1954) a Vér-
tesből, bükkerdő talajáról említi. 

Gyromitra leucoxantha var.fulvescens Rea, 1928, Brit. Mycol. Soc. Tr. 13: 254. 

Jellemzés: Élénk narancssárga változat. Aszkusz: 4 0 0 ^ 5 0 x 15-20 pm (McKn 
1969). Paraflzis: 8-9 pm. Spóra: 27,4-37 x 14,3-15,7 pm (függelék 2-5,3 pm 
McKn 1969). Élőhely: Populus, fenyő. Elterjedés: Amerika, Nagy-Britannia. 

Gyromitra martinii Donadini et Astier 1974, Bull. Soc. Mycol. Fr. 90(3): 193. 

Jellemzés: Nagy termetű, 10—12(—14) cm, kezdetben csésze-, majd később kite-
rül és tárcsa alakú lesz, himénium sima, barna, szagtalan, lágy ízű, paraflzis elága-
zó, 6,5-10 pm. Aszkusz: 480-600 x 18,5-20 pm (DA). Paraflzis: Elágazó, 4-5,5 
pm, felül 6,5-10 pm (DA). Spóra: Függelék nincs, erősen hálózatos, szemölcsös, 
végein tüskézett, mint a G.parma spórája, központi nagy olajcseppel, (30—)31-38 
(-39,5) x 12-15,5 pm. Élőhely: Nedves helyen, meszes talajon, bükktuskó mellett, 
650 m-en. Elterjedés: Franciaország. 

Gyromitra mcknightii Harmaja 1986, Karstenia 26: 42. 

Jellemzés: Mint a G.perlata. Paraflzis: 6—10(—15) pm. Spóra: A díszítettség labi-
rintus jellegű, 22-30 x 12-14 pm (Har 1986), függelék 2-4 x 2-3,5 pm (NM). Élő-
hely: Picea és Abies (jegenyefenyő) alatt, 1500 m-en. Elterjedés: Amerika, Finn-
ország, Montenegro. Megjegyzés: HARMAJA (1986) McKnight 1969-es munkájá-
nak 4c ábráját azonosítja ezzel a gombával. 
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Gyromitra megalospora Donadini et Riouss. 1976, Bull. Soc. Mycol. Fr. 92(3): 314. 

Jellemzés: 7-9 cm átmérőjű, kezdetben csésze-, majd később kiterül, és tárcsa 
alakú lesz, himénium barna, göröngyös, alja okker. Aszkusz: 540-580 * 18-21 pm 
(DR). Parafízis: 5-10 pm, vastag fejű, bunkós (clavulée), hosszabb, mint az asz-
kusz (DR). Spóra: Központi nagy olajcseppel, pólusain nyúlvánnyal, (39,5-)42-48 
(-49) x 12,5-13,5(-14) pm, függelék 2,5-5 pm. Élőhely: Pinus halepensis (aleppói 
fenyő) közelében. Elterjedés: Franciaország. Megjegyzés: Februárban jelenik meg. 

Gyromitra melaleuca (Bres.) Donadini 1975, Bull. Soc. Linn. Prov. 28: 74. 
Discina melaleuca Bres. 1898, Fungi Tridentini II.: 74. - Gyromitra melaleuca (Bres.) Harmaja 

1976, Karstenia 15: 34. - Gyromitra melaleuca (Bres.) Kreisel 1984, Boletus Heft 1: 29. 
IHeteroplegma caeruleum Clem. 1903, Bull. Torrey Bot. Club 30: 92. (SEAVER 1928)' - IPeziza 

caerulea (Clem.) Sacc. et D. Sacc. 1906, Syll. Fung. 18: 20. (SEAVER 1928). 

Jellemzés: 2-8 cm átmérőjű, sárgától feketéig, sötétbarna, a hús és a tömlő szer-
kezetében inkább helvelloid. Aszkusz: 310-350 x 12,5-15 pm (BK). Parafízis: 7-9 
pm, bunkós (BK). Spóra: Elliptikus, felszíne sima, finoman szemölcsözött, két-há-
rom nagyobb olajcseppel, 17-21 x 8-9 pm (Seav), 15-20 x (7,5—)9-10(—11) pm (BK). 
Élőhely: Lucosban talajon, jegenyefenyő alatt. Elterjedés: Ausztria, ?Amerika, 
Németország, Olaszország, Ukrajna. Megjegyzés: Tavasszal terem. MEDEL (2006) 
tévedésnek jelez egy korábbi mexikói adatot, és kétségesnek tartja SEAVER (1928) 
észak-amerikai leletét is. 

Gyromitra melaleucoides (Seaver) Pfister 1980, Mycologia 72: 615. 
Peziza melaleucoides Seaver 1928, The North American Cup-fungi: 225. 
Paxina recurvum Snyder 1936, Mycologia 28: 487. - Gyromitra recurva (Snyder) Harmaja 1979, 

Karstenia 18: 57. 

Jellemzés: Tárcsa, korong alakú, átmérője elérheti a 10 cm-t is, sötétbarna, olív 
árnyalattal. Aszkusz: 250 x 12-15 pm (Seav). Parafízis: 5-7,5 pm. Spóra: Elliptikus, 
felszíne sima, két kis olajcseppel, 10-14 x ? pm (Ar), 11,5-13 x 7,5-8,5 pm, peri-
spóra erősen cianofíl, szemölcsökkel (Har 1979). Élőhely: Tűlevelű erdőben. El-
terjedés: Észak-Amerika. Megjegyzés: Tavasszal terem. 

Gyromitra microspora (Donadini et Bozonnet) Harmaja 1986, Karstenia 26: 43. 
Discina microspora Donadini et Bozonnet 1984, Mycol. Helvet. 1(4): 258. 

Jellemzés: Mint a G.perlata, 5-12 cm átmérőjű. Aszkusz: 280-300 x 18-20 pm 
(Don). Parafízis: Szeptált, fejes 10-12 pm (Don). Spóra: 17-20 x 9-10 pm (Don), 
két-három olajcseppel, függelék nélkül. Élőhely: Picea, Abies, Fagus. Elterjedés: 
Franciaország. 

' van Vooren szerint a kérdőjeles faj nem lehet szinonim, mivel a Peziza nemzetségbe tartozik. 
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Gyromitra olympiana (Kanouse) Harmaja 1973, Karstenia 13: 56. 
Discina olympiana Kanouse 1947, Mycologia 39: 648. 

Jellemzés: Kis méretű, 1,5-3 cm átmérőjű, korong, tárcsa alakú, barna. Aszkusz: 
275-300 x 20-22 pm (Ka). Parafízis: Barnás, 7-9 jam (Ka). Spóra: sima, központi 
nagy olajcseppel, pólusain vastagodással, ellipszoid, később orsó alakú (fuzoid), 
30-32(-36) x 12—14(—16) pm (Ka), 28-36 x 13-16 pm (McKn 1969). Élőhely: Tű-
levelű erdőben. Elterjedés: Észak-Amerika. 

Gyromitra olympiana var. diluta McKnight 1969, Mycologia 61: 625. 

Jellemzés: Egy halványabb színű változat. Aszkusz: 450 x 16-20 pm (McKn 
1969). Parafízis: Nem elágazó. Spóra: 28,3-33,4 x 13,2-16,7 pm (McKn 1969). 
Élőhely: Szubalpin fenyves. Elterjedés: Észak-Amerika. 

Gyromitraparvispora (Trigaux) Harmaja 1986, Karstenia 26: 43. 
Discinaparvispora Trigaux 1985, Doc. Mycol. 16(61): 13. 

Gyromitraperlata (Fr.) Harmaja 1969, Karstenia 9: 1 1 . - ráncos koronggomba 

Peziza ancilis Pers. 1822, Mycol. Eur. 1: 219. - Acetabula ancilis (Pers.) Lambotte 1880, FI. 
Mycol. Belg. 2: 573. - Aleuria ancilis Gillet 1880, Champ. Fr. Discom. 36. - Discina ancilis 
(Pers.) Sacc. 1889, Syll. Fung. 8: 103. - Gyromitra ancilis (Pers.) Kreisel 1984, Boletus Heft 
1: 29., amennyiben Persoon neve lehet basionym, akkor ez az érvényes név, ahogy többek is 
ezt használják. 

Peziza perlata Fr. 1823, Syst. Mycol. II.: 43. - Discina perlata (Fr.) Fr. 1849, Summa Veg. 
Scand. 2: 348. 

IRhizina helvetica Fuckel 1873, Symb. Myc. Nacht. 2: 66. - IDiscina helvetica (Fuckel) Sacc. 
1889, Syll. Fung. 8: 103. 

Jellemzés: 5-12 cm átmérőjű, barna, lilásbarna, felülete göröngyös, idővel tel-
jesen kiterülő, tönkszerű képződménnyel az alján. Aszkusz: 380-450 x 18-21 pm 
(McKn 1969), 450 x 12 pm (Den 2000). Parafízis: Szeptált, 6-9 pm (McKn 1969), 
430 x 20-21 pm (GM). Spóra: Központi nagy olajcseppel, pólusain nyúlvánnyal, 
22,4-26,4 x 9,9-12,5 pm + 5 pm (Rai 1974), 26,4-30,7 x 11,6-14,6 pm + 5-6 pm 
(Dis), 5-30,5 x 11,5-14,5 pm + 5-6 pm (NM), nyúlvány 3 ,2^ ,5 pm (Har 1986), 
3 0 - 3 2 ( ^ 5 ) x 11-12(-15) pm (GM). Élőhely: Agyagos (meszes?) talajon, fenyő-
tönkök közelében, olykor a tuskón is. Elterjedés: Európa, Észak-Amerika, Japán. 
Hazai adatok: BÁNHEGYI (1954) Pest megye homokos talajú fenyveseiből jelezte: 
„1951 áprilisában a Szentendrei-sziget homokos talajú fenyveseiben, nagy tömeg-
ben gyűjtötték, és puttonyokban szállították a budapesti vásárcsarnokba". A Buda-
pest környéki Csúcs-hegyen rendszeresen termett. Alföldről, homokos talajról is elő-
került. ALBERT és mtsai (1997) szerint gyakori. Megjegyzés: McKNlGHT-ra (1969) 
utalva RAITVIIR (1974) az oleifer hifákat kérdőjelesen említi meg. M A R C H A N D 
(1971) művében a 99. spórarajz inkább egy G. gigas-é. Jó ehetőnek tartja több iro-
dalmi forrás is. 
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Gyromitra spinosospora (Lucchini et Pelland.) A. Koch, Christan et Lohmeyer 
1996, Mycol. Bavar. 1: 47. 

Discina spinosospora Lucchini et Pelland. 1989, Schweiz. Z. Pilzk. 67(9-10): 186. 

Jellemzés: 2-6(-8) cm átmérőjű, korong, tárcsa alakú, G. per lata, G. accum-
bens színű, szagtalan, kissé savanykás ízű. Aszkusz: 380-550 x 20-30 um (LP), 
400 x 11-12 um (GM). Parafízis: Hengeres vagy bunkós 8-10 ^m (LP, GM). Spó-
ra: (28-)29-33 x 15-18 um (LP), (25) 28-31 x 13-14 ^m (GM), orsó alakú, csú-
csain nyúlvánnyal, felszíne tüskésen díszített. Élőhely: 1000-1600 m, meszes, ho-
mokos talajon, Salix (fűz), Picea, Dryas, Alnus (éger) mellett, tűlevelű erdőben, 
együtt a G.perlata-\al. Elterjedés: Svájc. 

Gyromitra warnei (Peck) Harmaja 1973, Karstenia 13: 56. 
Peziza warnei Peck 1878, Ann. Rep. NY. St. Mus. 30: 59. - Discina warnei (Peck) Sacc. 1889, 

Syll. Fung. 8: 103. 

Jellemzés: 2-4 cm átmérőjű, barna, sárgásbarna, oleifer hifa nincs (Rai 1974), 
van (McKn 1969). Aszkusz: 200-300 x 15-18 um. Parafízis: Nem elágazó. Spóra: 
Díszített, csúcsi nyúlvánnyal, meglehetősen széles, 19,5-26,5 x 9,7-15 (ím (függe-
lék 2,6-5,3 um, McKn 1969). Élőhely: Korhadó faanyagon. Elterjedés: Amerika, 
Finnország, ?01aszország. 

II. csoport 

Gyromitra ambigua (P. Karst.) Harmaja 1969, Karstenia 9: 17. 
Helvetia infula var. ß similis P. Karst. 1871, Bidr. Känned. Finl. Nat. Folk 19:34. 
Helvetia ambigua P. Karst. 1881, Symb. Mycol. Fenn. 6: 39. 
Helvetia infula var. apiculatispora Raitv. 1965, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., Biol. Ser. 14(2): 322. 
Gyromitra arctica Vassilkov 1969, Mikol. i fitopatol. Leningrad 3(2): 116. 
Gyromitra infula sensu WELLS és KEMPTON (1968). 
Helvetia infula var. elongata H. Post. 

Jellemzés: 2,5-8 cm, vörösbarna színű, lilás árnyalattal, tönk is lilás tónusú, íz 
lágy. Parafízis: (6—)7,5—11(—12,5) um (WK), fokozatosan szélesedő, 10 um. Spóra: 
Perispóra nélküli, elliptikus, felszíne sima, két kis olajcseppel, pólusain vastago-
dással, 23,1-26,4 x 9,2-9,9 îm (Dis), (21-)23-26(-30) x (7,5-)8,5-ll ^m (KW). 
Élőhely: Fenyvesekben {Picea, Pinus), ösvények mentén. Elterjedés: Alaszka, 
Amerika, Mexikó, Oroszország (Szibéria: G. infula var. apiculatispora), Skandiná-
via, kivéve Dánia. Megjegyzés: Leválasztva a G. infula-tói, süveg lila, nyártól őszig 
terem. Mérgező! 

Gyromitra californica (W. Phillips) Raitv. 1965, Eesti NSV Tead. Akad. Toim., 
Biol. Ser. 14(2): 320. 

Helvetia californica W. Phillips 1880, Trans. Linnean Soc. 11. Bot. 1: 423. - Pseudorhizina cali-
fornica (W. Phillips) Harmaja 1973, Karstenia 13: 56. 

Elvella umbraeauliformis Seaver 1928, The North American Cup-Fungi: 251. 
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Jellemzés: 6-20 cm széles, süveg barna, külső oldala fehéres-sárgás, széle nem 
ér a tönkhöz, a tönkön bordák húzódnak. Aszkusz: 175-225 x 9-12 ^m (Rai 1965). 
Parafízis: 8-10 pm (Rai 1965). Spóra: Sima, két kis olajcseppel, 13-19 x 7-10 îm, 
14,1—16,2(—19,1) x 7,3-9,7 îm (Rai 1965), 13,5-17,5 x 7,5-9,5 \im (Har 1973). 
Élőhely: Hegyvidéki erdőkben. Elterjedés: Észak-Amerika nyugati részén, Kana-
da. Megjegyzés: Tavasszal terem. 

Gyromitra columbiana Harmaja 1986, Karstenia 26: 41. 

Jellemzés: mint a G. esculenta, sötétbarna színű, süveg redős, tönkje rövid. Para-
fízis: Feje kiszélesedő (subcapitate) 6-11 |im (Har 1986). Spóra: Sima, erősen ciano-
fil, végein falvastagodás, 13-18 x 7,5-8,5 (ím, nagyobb olajcseppek 4,5-6 fim. Élő-
hely: Tűlevelű erdőkben (Abies és Picea) alatt. Elterjedés: Kanada. Megjegyzés: 
A típuslelet nyári (július 30-i). Nem tudni, hogy tavaszi vagy őszi megjelenésű. A 
G. esculenta spórái nagyobbak, a G. infula-tói elválasztható a redős termőrétege és 
a bunkós parafízisei, a rövidebb spórái által. 

Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. 1849, Summa veg. Scand. Sect. Post.: 346. - redős 
papsapkagomba 

Helvetia mitra Schaeff. 1774, Icon, fting.: tab. 160, 161. p. p., Ind. 105. 
?Helvetiaphalloides Afzel. 1783, Act. Holm.: 303. 
Helvetia esculenta Pers. 1800, Comm. fung. Bavar.: 220. tab. 4. - Physomitra esculenta (Pers.) 

Boud. 1885, Bull. Soc. Mycol. Fr. 1: 99. - Physomitra esculenta (Pers.) Boud. 1907, Disco-
mycetes d'Europe: 35. 

Helvetia erythrophaea Pers. 1822, Mycol. Eur. 
Gyrocephalus agiunensis Pers. 1824, Mem. Soc. Linn. Paris 3: 77. 
Helvetia suspecta Krombh. 1834, Nat. Abbild. Beschr. Schwämme 3: ?, taf. 21. f. 1-6. - IGyro-

mitra suspecta (Krombh.) Rehm 1896, Discom. in Rabenh.: 1194. 
?Helvetia queletii Schulzer 1885, Hedwigia 24(4): 149. - Gyromitra queletii (Schulzer) Sacc. 1889, 

Syll. Fung. 8: 17. 
Helvetia neuwerthii Velen. 1922, Őesky Huby, T. 29: 15. 
IGyromitra bubakii Velen. 1922, Cesky Huby, T. 29: 5, 16. 
Helvetia sinuosa Brond. 

Jellemzés: 3,5-10 cm, vörösbarna, lilásbarna, sötétbarna, gömbölyded, agyvelö-
szerű tekervényekkel, tönk fehéres, krémszínű (AZEMA (1979) szürkét is említ 
(griseipes)), rendszerint együregű, egycsatornás. Aszkusz: 300 x 12-16 urn (Re), 
275-315 x 16-21 um (MG), 325 x 18 um (Den 2000), 330 x 19-20 fim (GM). Pa-
rafízis: 8-12 um (MG), 6-8 |im (Den 2000). Spóra: Elliptikus, felszíne sima, két 
kis olajcseppel, 20-24 x 10-11,5 ^m (NM), 18-20 x 10-12 ftm (GM). Élőhely: 
Legtöbbször savanyú talajú lucosok, erdeifenyvesek mentén, utak szélén, de lomb-
erdőkben is találták már. Elterjedés: Alaszka, Amerika, Európa, Mexikó. Hazai 
adatok: Göcsej, Őrség, Pilis, Somogy megye. Megjegyzés: Tavasszal terem. Mér-
gező! VlTTADlNl (1835) H. esculenta T. 32. rajza egy G. gigás-1 ábrázol a közölt 
spóraábra alapján. SCHULZER (1885) szerint a H. suspecta tönkje árkos és baráz-
dált, szemben a sima tönkű esculenta-\al. SEAVER (1928) Elv el a infula alatt említi, 
mint annak „gyrose"-formáját. 
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Gyromitra esculenta var. alba Pilát 1951, Stud. Bot. Cech. 12: 71. 

Megjegyzés: Süveg fehér, a nagy spóraméret miatt MORAVEC (1986) a var. bu-
baci változatnak tartja. 

Gyromitra esculenta var. aurantiaca Benedix 1969, Kulturpfl. 17: 279. 

Megjegyzés: Süveg narancssárgás. 

Gyromitra esculenta var. bubaci (Velen.) J. Moravec 1986, Ceska Mykol. 40(1): 17. 

Megjegyzés: Spóra elliptikus, felszíne sima, két kis olajcseppel, hosszabb, mint 
az alapfajé (18-21-27-31,8-35,3 x 9,5-10,8-12,5-13,6 pm). Szlovákia. 

Gyromitra esculenta var. fragilis A. Marchand 1971, Champignon de nord et du 
midi I.: 212. 

Gyromitra esculenta var .fulva J. Moravec 1986, Ceska Mykol. 40(1): 15. 

Megjegyzés: Spóra elliptikus, felszíne sima, két kis olajcseppel, 16—22,5(—24,5) 
x 8-10,8 pm. Szlovákia. 

Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm 1896, Discom. in Rabenh.: 1194. - vörös-
barna papsapkagomba 

Helvetia fastigiata Krombh. 1834, Nat. Abbild. Schwämme 3: 32. - Discina fastigiata (Krombh.) 
Svréek et J. Moravec 1972, Ceska Mykol. 26: 5. - non Gyromitra fastigiata sensu MCKNIGHT 
(1968, 1973) = Gyromitra gigás (Krombh.) Cooke - non Gyromitra fastigiata sensu VELE-
NOVSKY (1934). 

Gyromitra inflata (Cumino) Cooke 1878, Mycographia 248, sensu VELENOVSKY (1934). 
Gyromitra brunnea Undervv. 1894, Proc. Ind. Acad. Sei. 1893: 33. -Discina brunnea (Underw.) 

Raitv. 1970, Trans. Tartu State Univ., Pap. Bot. 268(9): 368. 
Elvela underwoodii Seaver 1928, The North American Cup-Fungi: 254. 
Gyromitra pratensis Velen. 1934, Mon. Disc. Boh.: 389.2 

Discina caroliniana (Bosc) Eckblad 1968, Nytt. Mag. Bot. 15: 100. - Neogyromitra caroliniana 
(Bosc) S. Imai 1932, Bot. Mag., Tokyo 46: 174. sensu MAAS GEESTERANUS (1965). - Neogy-
romitra caroliniana sensu BENEDIX (1966). - Fastigiella caroliniana (Bosc) Benedix 1969, 
Kulturpfl. 17: 277. - non Morchella caroliniana Bosc 1811, Mag. Ges. naturf. Fr., Berlin 5: 
86, sensu SVRCEK és MORAVEC (1972). 

Jellemzés: Mintha két vagy három vörösesbarna tárcsaszerű képződmény illesz-
kedne egymáshoz, felül csúcsokat képezve alkotja a süveget, mely a fehéres, krém-
színű általában vastag tönkön helyezkedik. A szélein nem egyesül a lebernyeggel a 
süveg. Belül kamrákra tagozódik. Aszkusz: 350 x 20 pm (CP). 405^160 x 19-20 
pm (Sv-Mo). Parafízis: Felfelé szélesedő, felül 5,5-7 pm (Sv-Mo). Spóra: köz-
ponti nagy olajcseppel, pólusain tüskeszerű nyúlványokkal, 24-30 x 11,5-14 pm 
(ornamentika 0,5-1,4 pm, McKn 1973, mint G. brunnea), 26,4-36,3 x 11,7-14 pm + 

2 
VELENOVSKY (1934) munkájában a Gyromitra pratensis aszkusza: 300-400 X 25 um, spórája (ver-

ruca polari instructae) miatt talán G. gigás? Méret: 25-27 um (28. tábla, 2. ábra), a G. gigás spóraraj-
za ugyanaz, de jóval nagyobb: 30-^10 FIM (29 tábla, 4. ábra). 

Mikol. Köztem.. Clusiana 46(2). 2007 



176 LUKÁCS Z. 

2-3 pm (Dis), 27,5—40 x 11,6-18,3 pm (Rai 1970, mint G. brunneá), 24,5-32,6 x 
11-14,8 pm (függelék 1,4-2,5 pm, Sv-Mo), 28-30(-33) x 14-15 pm (CP). 
Élőhely: Melegkedvelő lomberdőkben, kőrises-tölgyesben, nyílt bükkösben, inkább 
bázikus talajon, de leltük kidőlt vadcseresznyén is. Elterjedés: Ausztria, Csehország, 
Dánia, Észak-Amerika, Franciaország, Magyarország, Németország, Norvégia, Olasz-
ország, Svédország, Szlovákia. Hazai adatok: Budai-hg., Bükk, Gödöllői-dombság, 
Pilis, Szekszárd, Vértes. Nálunk az Északi-középhegységben gyakori, a Budai-hegy-
ségben is ismert, sokan fogyasztják, tavasszal terem. BÁNHEGYI (1938) munkájá-
ban „Tábla A" alatt és KALMÁR és MAKARA (1973) „ X X . tábláján" is ez van G. es-
culenta helyett. T Ó T H (1967) számos, Hollós által korábban G. gigás-nak határozott 
anyagot is idesorolt. Megjegyzés: R E H M (1887-1889) 6 spórás aszkuszokat említ. 

Gyromitra gigás (Krombh.) Cooke 1878, Mycographia: 191. - óriás papsapkagomba 
1 Helvetia costata Schwein. 1822, Syn. Fung. Carolin. Super. - nincs anyag. 
Helvetia gigás Krombh. 1834, Schwam. III: 28. - Mitrophora gigás Lév. 1846, Ann. sc. nat. 5: 

250. - Gyromitra gigás (Krombh.) Quélet 1873, Mém. Soc. Emui. Montbéliard 2(5): 388. -
Neogyromitra gigás (Krombh.) S. Imai 1938, Bot. Mag., Tokyo 52: 358. - Maublancomyces 
gigás (Krombh.) Herter 1950, Rev. sudamer. Bot. 8: 161. - Discina gigás (Krombh.) Eckblad 
1968, Nytt. Mag. Bot. 15: 99. - non Gyromitra gigás W. Phillips 1893, Jour. Bot. 31: 129. -
non Gyromitra gigás sensu MAAS GEESTERANUS (1965) - non Neogyromitra gigás sensu 
MCKNIGHT (1973) = Gyromitra montana Harmaja 1973. 

"»Gyromitra labyrinthica Fr. 1871, Vet. Ak. Förh.: 173. 
Neogyromitra ussuriensis Lj. N. Vassiljeva 1950, Not. System. Sect. Crypt. Inst. Bot. Acad. Sei. 

URSS6: 189. (RAITVIIR 1970). 
Gyromitra curtipes Fr., sensu REHM (1887-1889). 
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm, sensu MCKNIGHT (1973) - Neogyromitra fastigiata 

(Krombh.) S. Imai, sensu MCKNIGHT (1973). 

Jellemzés: 14-30 cm széles, 6-12 cm magas, sárgásbarna, barna (vörös hiány-
zik, világosabb, mint a G. fastigiata vagy a G. per lata) egy tekervényes lebernyeg-
ből álló termőrétege, mely helyenként redőkkel borított, tönkje rendszerint igen rö-
vid, 3-6 cm, fehéres, nedves időben lehet szürkés is. Aszkusz: 300 x 20 pm (Re), 
350-400 x 18-20 pm (MG), 300 x 25 pm (Loz), 300 x 20-23 pm (GM). Paraflzis: 
Barnás 9 pm (Re), 3-4, a fején 7 pm (?), 6(-6,5)-8 pm (Lu 1997), 7-10 pm (MG), 
5 -9 pm (Loz), 7-8 pm (GM). Spóra: Központi nagy olajcseppel, pólusain csapott 
függelékkel, 25-32 x 10,5-13,5 pm (Loz), 26,4-30,4 x 11,6-14,9 pm + 2-3 pm 
(Dis), 29-39 x 11,3-16 pm + 2,8-3,2 pm (Rai 1970), 33-36 x 12,5-13,5 pm (Sv-
Mo), 30-40 x 10-12 pm (Mar), 33-38 x 11-13 pm (Ben 1969), 23-28 x 12,5 pm 
(BK), 21-24 x 12 pm (Re). Élőhely: Agyagos, savanyú talajon, tü- és lomblevelű 
fák tuskói mellett, olykor szellőrózsák közelében. Elterjedés: Európa (Hollandia 
nem), Észak-Amerika nyugati része, Japán. Hazai adatok: Bakony (Szandányi, 
szóbeli közlés), Őrség, Pilis, Zalai-dombság, Budai-hg. - Csúcs-hegy 1992.04.23-
án a talaj PH: „A" szintben 4,12; „B" szintben 4,55. Bár itt élőhelye erősen reduká-
lódott, még 2005 tavaszán is megfigyelhettük csodás példányait. Megjegyzés: Ta-
vasszal terem. R E H M (1887-1889): „Eine sehr gut Speisemorchel". KUBICKA (1966) 
viszont beszámol mérgezésről is, melyet csak valószínűleg okozott ez a gomba, mé-
retéből következtethettek erre (25-30 cm), hiszen nem vizsgálták mikroszkóppal. 
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K A L M Á R és MAKARA ( 1 9 7 8 ) később ezt a cikket értelmezhette félre és tényként 
közölték: „falloid típusú mérgezést okoz". 

Gyromitra inflata (Cumino) Cooke 1878, Mycographia: 248. 
Helvetia inflata Cumino 1805, Act. Ac. Taur: 250. - Gyromitra inflata (Cumino) Cooke 1878, 

Mycographia: 248., sensu REHM (1887-89), non Rhizina inflata (Schaeff.) P. Karst. 
IGyromitra erythrophaea Pers. 1822, Mycol. Europ. 1.: 24. 
IGyromitra fastigiata sensu VELENOVSKY (1934). 

Jellemzés: 5-10 cm széles, 5-7 cm magas, sötét gesztenyeszínű, 3 vagy több-
csúcsú, nyereg alakú vonulatokkal, benyomódásokkal. Aszkusz: 300^00 x 12 pm 
(Vei). Spóra: 35—45 fim, apró sarki szemölccsel (Vei). Élőhely: Bükkerdőben. El-
terjedés: Németország? Megjegyzés: Tavasszal terem. RA1TV11R (1974) felveti a 
lehetőségét, hogy a G. splendida-ra használták volna az inflata nevet, de a nem 
elégséges mikroszkópiai jegyek leírása alapján nem lehet ezt eldönteni, ahogy tipi-
zálni sem lehet ezt a gombát. 

Gyromitra infula (Schaeff.) Quélet 1886, Enchir. fung. 272. - csúcsos papsapka-
gomba 

Helvella infula Schaeff. 1774, („Elvela") Icon, fling, tab. 159, cfr. Index p. 105. - Physomitra in-
fula (Schaeff.) Boud. 1907, Hist. Class. Discom. Europe, p. 35. - Gyromitra infula (Schaeff.) 
Quélet f. gyrosa Benedix 1966, Kulturpflanz 14: 363. nom. inval., típus hiányzik, HARMAJA 
(1969) szerint a leírás és a mellékelt kép is egyértelműen a G. infula. 

Helvella mitra Schaeff. 1774, Icon. fung. tab. 160, 161. p.p Ind. 105. 
Helvella brunnea J. F. Gmel. 1791, Syst. nat. p. 1450. 
?Helvella rhodopus Krombh. 1834, Nat. Abbild. Beschr. Schwämme 3: 23. 
Helvella friesiana Cooke 1875, Mycogr. 1. p. 195. fig. 333. - Helvella friesiana Cooke 1932, 

Icon. Mycol. taf. 1167, sensu Bresadola. 

Jellemzés: 7-12 cm, süveg barna, lilásbarna, többcsúcsú, nem redőzött, tönk hen-
geres, rózsaszínes-barnás. Aszkusz: ?x 13-15 pm (Re), 216-368 x 12,3-17 |im 
(WK), 300-325 x 18 pm (Den 2000), 300 x 20 pm (Loz), 300 x 15-16 pm (GM). 
Parafízis: 6-10 pm (MG), (4,5-)6-10(-12) pm (WK). (6-)7,5-12,5(-14,5) pm 
(KW), 8-12 pm (Loz), 10-11 [im (Gr). Spóra: A perispora elliptikus, felszíne sima, 
két nagy olajcseppel, pólusain vastagodással, 18-24 x 8-12 (ím (Seav), (16—)17,5— 
21,5 x (7-)7,5-8,5(-9) pm (KW), (24,5-)26-30,7(-33,8) pm (WK), 19,8-21,8 x 
7,4-9,2 um (Dis), 20-21 x 7,5-9 [im (NM), 20-30 x 7-9 pm (GM). Élőhely: Jege-
nyefenyvesek, lucosok szélén, ritkán Pinus alatt. Elterjedés: Alaszka, Európa (déli 
részeken nem?), Japán, Mexikó. Hazai adatok: Őrség. Megjegyzés: ősszel terem. 
Pityerszer (Őrség) térségében minden évben két-öt példány előkerül. AZEMA (1979) 
szerint nem ismert a gomba által okozott mérgezési eset. 

Gyromitra korfii (Raitv.) Harmaja 1973, Karstenia 13: 56. 
Discina korfii Raitv. 1970, Trans. Tartu State Univ., Pap. Bot. 268(9): 371. 
Gyromitra fastigiata sensu MCKNIGHT (1973). 

Jellemzés: Mint a G. gigás. Parafízisek: A fejükön vastagabbak (13 pm, Har 
1973), spórák rövidebbek, gyengén díszítettek. Spóra: központi nagy olajcseppel, 
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pólusain csapott függelékkel, felszín enyhén göröngyös, 29,2-37,3 x 9,7-12 pm 
(Rai 1970), 24-30 x 11-14 um (BBF), 31,5-37 x 10,5-11 pm (Sv-Mo). Élőhely: 
Lombos és vegyes erdőkben. Elterjedés: Észak-Amerika keleti részén. Megjegy-
zés: Tavasszal terem. 

Gyromitra longipes Harmaja 1979, Ann. Bot. Fennici 16: 159-160. 

Jellemzés: Mint a G. infula, barnás, 1,5-4 cm széles, tönkje 3,5^4,5 x 0,5-1,5 
cm. Aszkusz: 210-290 x 20-28 um (Ha 1986). Parafízis: 10-15(-24) pm (Har 1986). 
Spóra: Elliptikus, 22-32 x 10-14 + 1-2 um (CS, Har 1986). Élőhely: Tűlevelű er-
dő. Elterjedés: Finnország, Norvégia, CARLSEN és STENSRUD (2003) alapján. 

Gyromitra montana Harmaja 1973, Karstenia 13: 56-57. 
IG. gigás (Krombh.) Quélet 1873, Mém. Soc. Emui. Montbéliard, ser. 2, 5: 388. 
G. gigás sensu MCKNIGHT(1973). 

Jellemzés: Hasonlít a G. gigás-hoz, de parafízisei a fejükön vastagabbak. Spó-
ra: 35-45 x 12-15 um, gyengén ornamentált, a sarki nyúlvány (apikula) jelenléte 
nem állandó, gyakran szabálytalan, változatos, elliptikusabb, mint a G. gigás spórái, 
szélesebbek és hosszabbak, mint a G. korfii spórái. Élőhely: Hegyvidéken. Elterje-
dés: Amerika, 1 lelet Ausztriából, Norvégia, Svájc, Svédország. 

Gyromitraparma (J. Breitenb. et Maas Geest.) Kotl. et Pouzar 1974, Őeska Mykol. 
28: 91. 

Discinaparma J. Breitenb. et Maas Geest. 1973, Proc. koninkl. nederl. Akad. Wetensch., ser. C., 
76: 103. 

Jellemzés: 5-10 cm, sárgásbarna, vörösbarna termőrétegű, mely egy nagy leber-
nyegből áll, felszíne göröngyös vonulatokkal, széle visszahajló, íze lágy. Aszkusz: 
300-350 x 25-30 pm (BK). 310-350 x 12-15 pm (SBA 1), 369^20 x 21,7-27,5 
pm (SBA 2), 440-540 x 20-21 pm (GM). Parafízis: 5-6, fején 10 pm-ig (BK), 5-6, 
felül 10 pm (SBA 1), „fejecskés" felül 10-12 pm (SBA 2). Spóra: hálózatos, 
központi nagy olajcseppel, pólusain apró, tüskeszerű nyúlványokkal, 25-32,5 x 
11-12,5 pm + 2-3 pm (BK), 26-30 x 11,5-13,5 pm + 2 pm (NM), Siller-anyag: 
25-32,5 x 11-15 pm, átlag: 27,5 x 13,4 pm (SBA 1), Albert-anyag: 26,7-28,3 x 
12,5-15 pm, átlag: 27,3 x 13,5 pm (SBA 2), 29-30 x 14-15 pm (GM). Élőhely: 
Meszes talajon, bükkfa tönkjén, kőrisfa maradványon, tölgy mellett. Elterjedés: 
Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Japán, Magyarország, Németország, 
Olaszország, Svájc, Svédország, Szlovénia. Hazai adatok: Budai-hg. (Normafa), 
Bükk (SILLER és mtsai (2003) alapján). Megjegyzés: Tavasszal terem, a G. parma 
és a G.fastigiata spórája hasonlóak. 
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Gyromitra sphaerospora (Peck) Sacc. 1889, Syll. Fung. 8: 16. 
Elvela sphaerospora Peck 1875, Ann. Rep. NY. State Mus. 27: 106. - Helvellella sphaerospora 

(Peck) S. Imai 1932, Bot. Mag., Tokyo 46: 174. - Gyromitrodes sphaerospora (Peck) Vassilkov 
1942, Ob odnom malo izvéstnom gribe íz sem. smorékovych. Sov. Bot. 1942, no. 6, p. 50-51. 
- Pseudorhizina sphaerospora (Peck) Pouzar 1961, Ceská Mykol. 15(1): 42. 

?Pseudorhizina korshinskii Jacz. 1913, Opredelitel gribov 1: 414. 
Gyromitra gabrettae Kavina 1924, Acta Bot. Bohemica 3: 16-20. - Ochromitra gabretae (Kavi-

na) Velen. 1934, Mon. Discomyc. 391. 

Jellemzés: 8-15 cm-es, szürkésbarna göröngyös süvegű, tönk fehéres, bázisban 
lilás, árkos-gödrös, szöszös, jól fejlett, 5-6 cm hosszú, 3-5 cm széles. Aszkusz: 
160-210 um (Ra). Parafízis: 11-12 ^m (Vei), 7,5-11 um (Ra). Spóra: Gömbölyű, 
sima, 10 um (Seav), 8-12 um (Har 1973, NM), 7,5-11 ^m, 12-15 um (Vei). Élő-
hely: Bükkfatuskó mellett, lue alatt. Elterjedés: Csehország, Észak-Amerika keleti 
részén, Finnország, Japán, Lengyelország, Norvégia, Oroszország, Svájc, Svédor-
szág. Megjegyzés: Tavasszal terem. POUZAR (1961) a G. gabrettae-t a nagyobb 
mérete és tönkjének rózsaszínes-lilás árnyalata miatt formaváltozatnak tartja. 

Gyromitra splendida Raitv. 1974, Folia Crypt. Est. 4: 30. 

Jellemzés: 8-12 cm, barna, feketésbarna, agyvelőszerű tekervényekkel, redök-
kel, süveg nem szélesen felfújt. Aszkusz: 280 x 15-17 um (Rai 1974). Parafízis: 
Hengeres, barna, 5, a fején 6,5-8 ^m (Rai 1974). Spóra: Elliptikus, felszíne sima, 
két kis olajcseppel, 23-28 * 11,5-13,5 |im (Rai 1974), sarki vastagodással, két nagy 
olajcseppel, 22-30 x 10-12,5 um (Har 1979). Élőhely: Fenyvesben. Elterjedés: 
Amerika, Észtország, Finnország (?). Megjegyzés: Tavasszal terem, tönkje és sü-
vege, parafízise sötétebb, spórája nagyobb, mint az G. esculenta-é. Az előzőleg G. 
splendida-nak határozott finnországi anyagokat HUHTINEN és RUOTSALAINEN 
(2004) a G. longipes-szel azonosították. 

Gyromitra tasmanica Berk, et Cooke 1878, Mycographia 193 t. 90. f. 331. 

Jellemzés: 4-6 cm, barna, sima a termőréteg, süveg széle eláll a sima vagy sza-
kadozottan szemcsézett fehér tönktől. Aszkusz: 200-250 x 11-14 um (Rai 1965), 
300 x 20 um (Loz). Parafízis: Sötétbarna, 6,5-8 (im (Rai 1965), 4,5 um (Loz). Spo-
ra: Elliptikus, felszíne sima, két kis olajcseppel, 19-22(-24) x 10—11 (—12) |im, 21-
3 1 x 1 1 - 1 4 um, sok anomál: 19-22(-24) x 11-14 um. Hosszabb és nyúltabb, mint 
a G. esculenta spórája. Élőhely: Hegyvidéki fenyves. Elterjedés: Spanyolország, 
Tanzánia, Új-Zéland. Megjegyzés: Dächnke képe inkább egy G. esculenta. Raitviir 
írja, hogy Cooke spórarajza nem korrekt (RAITVIIR 1965). MARCHAND (1971) G. 
esculenta var. fragilis 97. képe lehet, hogy ezt ábrázolja? 

Gyromitra ticiniana Littini 1988, Pagine Botaniche 12, 17. 

Jellemzés: Egy fiatal G. gigás-ra emlékeztet, színében több a sárgás tónus. Spó-
ra: sima, mandula alakú, 24-28 x 8-10,9 (ím. Élőhely: faanyagon, lombos erdő-
ben. Elterjedés: Olaszország. Megjegyzés: Olaszország, tavasszal. Dougoud vizs-
gálta Littini példányait, szerinte az anyag éretlen spórákat tartalmaz. Létezik egy 
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G. ticiniana sensu Riva, spóra (21 —)21—29(—31) x 11-12 pm, hálózatosan díszített, 
hártya nem saválló, lomberdőben terem. Bővebben RlVA (2005) munkájában. 

Neogyromitra caroliniana (Bosc) S. Imai 1932, Bot. Mag., Tokyo 46: 174. 
Morchella caroliniana Bosc 1811, Mag. Ges. naturf. Fr. Berlin 5: 86. - Mitrophora caroliniana 

(Bosc) Lév. 1846, Ann. Sei. Nat. III. 5: 250. - Gyromitra caroliniana (Bosc) Fr. 1871, Öf-
vers. Kongl. Vet.-Akad. Förhandl. 2: 173-174. - Helvetia caroliniana (Bosc) Seaver 1928, 
The North American Cup-fungi, 253. p. p. - non Discina caroliniana (Krombh.) Eckblad 
1968, Nytt. Mag. Bot. 15: 100. = G. fastigiata (Krombh.) Rehm. 

Helvetia costata Schwein. 1822, Sehr, naturf. Ges. Leipzig 1: 114. - Gyromitra costata (Schwein.) 
Cooke 1878, Mycographia 194. 

IGyromitra labyrinthica Fr. 1871, Öfvers. Kongl. Vet.-Akad. Förhandl. 2: 173. 

Jellemzés: Süveg 5-13 cm széles, vörösbarna, erősen gyűrődött barázdákkal, 
kucsmagombaszerü alveolákra emlékeztető képződményekkel, egybenőve a recep-
tákulum lebernyegével, a fehéres tönk többüregű, többcsatornájú. Spóra: Központi 
nagy olajcseppel, pólusain tüskeszerű nyúlványokkal, 30-36 x 12-14 pm (Seav), 
22-35 x 11,5-16,5 pm (McKn 1973), 22-35 x 10-16 pm ( B B F ) , szakasztott a G. 
fastigiata spórája. Élőhely: Lombos erdő. Elterjedés: Észak-Amerika déli részein. 
Megjegyzés: Tavasszal terem. Nem valószínű, hogy ez az amerikai taxon Európá-
ból lett volna leírva, ezért jobb lenne talán a costata név, amennyiben az érvénye-
síthető. Illusztráció: SEAVER (1931): Pl. 29, BESSETTE és mtsai (1997): 478. 

TOVÁBBI FAJOK, VÁLTOZATOK 

Gyromitra albofuliginosus Donadini 1980, Féd. Mycol. Dauph.-Savoie 76: 29. 

Megjegyzés: Fekete, olív a termőréteg. 

Gyromitra antarctica (Rehm) Gamundi 1971, Bol. Soc. Argent. Bot. 13: 125-128. 

Gyromitra antarctica Rehm 1899, Bih. Kongl. Svenska Vetensk.-Acad. Handl. 25: 20. 

Élőhely: Argentína, Chile. 

Gyromitrapseudoperlata Donadini 1980, Féd. Mycol. Dauph.-Savoie 76: 29. 

Megjegyzés: Inkább sárga a himénium, a függelékek kicsik. 

Gyromitra sichuanensis Korf et W. Y. Zhuang. 

Élőhely: Ázsia. 

A legtöbb taxon rendszerint már kora tavasztól terem, egészen nyár elejéig, kö-
zepéig. Tél végén terem a G. megalospora (február), nyáron terem a G. melaleuca, 
ősszel terem a G. ambigua és a G. infula. 
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KORÁBBAN EBBE A NEMZETSÉGBE, AZÓTA MÁS CSOPORTBA 
HELYEZETT FAJOK 

Discina apiculata (Cooke) Seaver 1921, Mycologia 13: 70. = Peziza apiculata 
Cooke 1877, Mycographia 175. 

Phaeopeziza apiculata Sacc. 1884, Bot. Centr. 18: 218. - Aleuria apiculata Boud. 1907, Hist. 
Class. Discom. Eu. 47. 

?Phaeopeziza elaeodes Clem. 1901, Bot. Surv. Nebr. 5: 6. 

Jellemzés: Tárcsa, korong alakú, kisebb, mint 5 cm átmérőjű, sötétbarna-fekete. 
Aszkusz: 290-328 * 10,2-15,4 pm (Gam). Parafízis: 2,9^1,3 pm (Gam). Spóra: 
Két nagy olajcseppel, szemölcsös díszítettségű, egyik végén rövid függelék, 10-24 
pm. Élőhely: Nyirkos talajon. Elterjedés: Amerika, Argentína, Ausztria, Francia-
ország, Németország. Megjegyzés: KOTLABA és POUZAR (1974) dolgozatában té-
vesen G. apiculata (McKnight) Harmaja szerepel, irodalomjegyzékükben úgy sze-
repel, (G. apiculata (McKnight) Berthet) mintha BERTHET (1972) is elírta volna. 

Gyromitraphillipsii Massee 1895, Brit. Fungus-Fl. 4: 478. = Pezizaproteana (Boud.) 
Seaver f. sparassoides (Boud.) Korf 

HATÁROZÓ RÉSZ 

Jellegek a spórán, melyek megkönnyítik a határozást 

Gömbölyű: sphaerospora. 
Orsó formájú: ambigua, fluctuans = Imacrospora sensu M C K N I G H T (1969), gi-

gás, korfii, megalospora, montana, perlata, spinosospora, warnei. 
Elliptikus: accumbens, apiculatula, californica, caroliniana, esculenta,fastigiata, 

infula, martinii, melaleuca, melaleucoides, microspora, olympiana, parma. 
Egy nagy olaj csepp: sphaerospora. 
Központi nagy olajcsepp, mellette több kisebb cseppel: accumbens, apiculatula, 

caroliniana, fastigiata, fluctuans, gigás, intermedia, korfii, larryi, leucoxantha, mar-
tinii, megalospora, olympiana, perlata, -warnei. 

Két kis vagy nagy olajcsepp: esculenta, esculenta var. bubaci, melaleucoides, 
tasmanica, ill. ambigua, infula, splendida. 

Két-három nagy olajcsepp: apiculata, melaleuca, microspora. 
Pólusokon nincs jól látható függelék: accumbens, ambigua, apiculatula, califor-

nica, esculenta, infula, melaleuca, melaleucoides, microspora, olympiana, sphaero-
spora. 

Pólusokon csapott függelék: ambigua1, apiculatula, gigás, intermedia, larryi, 
leucoxantha, olympianal, splendida. 

Pólusokon vastagodás, felfújódás: accumbens, ambigua, apiculatula, esculenta 
(gyenge?), infula (gyenge), intermedial, leucoxanthal, longipes, melaleucoides, 
olympiana, splendida. 

Pólusokon tüskék: caroliniana, fastigiata, martinii, parma. 
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Pólusokon hosszúkás nyúlvány: fluctuans = ?macrospora sensu M C K N I G H T 
(1969), geogenius, megalospora, perlata, spinosospora, warnei. 

Pólusokon a nyúlvány szabálytalan: leucoxantha, melaleuca. 
Szabálytalan, nem egységes spórák: esculenta var. bubaci, intermedia, melaleu-

ca?, tasmanica. 
Spórafelszín szemölcsös, göröngyös: apiculata (nagyon gyengén), fluctuans, 

geogenius?, gigás, korfii, larryi, leucoxantha, melaleuca (finoman), microspora, 
montana, perlata. 

Spórafelszín rajzolatos, hálózatos: accumbens, apiculata (nagyon gyengén), ca-
roliniana,fastigiata, geogenius?, gigás, leucoxantha, martinii, microspora!, perlata. 

Spórafelszín sima: ambigua, apiculatula, californica, esculenta, infula, melale-
uca, melaleucoides, olympiana, sphaerospora, tasmanica. 

Spórafel szín tüskésen díszített: spinosospora. 

3%-os KOH-val a spóra nyúlványa felfújódik, megnövekedik ( M C K N I G H T 1969): 
fastigiata, leucoxantha, macrospora, perlata; változatlan marad: gigás. 2,5%-os 
KOH-val felfújódik, vastagodik (KEMPTON és WELLS 1973): ambigua. 

Határozókulcs 

l a Termőtest csésze vagy kiterült korong alakú, színe valamilyen sárga árnyalatú 2 
1 b Ugyanilyen alakú, de sötétebb színekkel 3 
l c Süveggel és vastag, összetett tőnkkel rendelkezik 11 
ld Süveggel és hengeres, egyszerű tönkkel rendelkezik 14 

2a A termőréteg narancsos, élénksárga, spórafelszín hálózatos ornamentikával, pólusokon csa-
pott függelékkel leucoxantha 

2b A termőréteg sötétebb sárga leucoxantha var. fúlva 
2c A termőréteg más jellegű 4 

3a A termőréteg sötétbarna, szinte feketés (fiatalon világosabb): két-három nagyobb olajcsep-
pel melaleuca 

3b Csak két kis olajcseppel melaleucoides 
4a A termőréteg vörösbarna, barna, lilásbarna, spórák sarki függelékkel 5 
4b Spórák sarki függelék nélkül, pólusokon lehet némi vastagodás 8 

5a Vízben megduzzad a függelék (3-6 |im) 6 
5b Nem duzzad meg jelentősen a függelék 7 

6a Spóra 27-37 x 11-16 pm fluctuans = macrospora 
6b Spóra kisebb és arányaiban szélesebb warnei 

7a Spórafelszín hálózatosan díszített, termőréteg redőkkel perlata 
7b Spórafelszín labirintusszerü díszítettséggel, függelék kisebb, mint a perlata-nál mcknightii 
7c Hasonló jellegekkel, mint a perlata, de korábbi, már februárban fejleszt termőtestet, mely 

nagyon gyorsan érett spórákat képez megalospora 
lá A termőréteg sima geogenius 
8a Spóra sima 9 
8b Spóra díszített 10 

9a A termőtest kicsi (1 -3 cm) olympiana 
9b A termőtest kicsi (1 -3 cm), fakó okkeres olympiana var. diluta 
9c A termőtest nagyobb (5 cm fölött) apiculatula 
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10a Spóra szemölcsözött microspora 
10b Spóra hálózatosan díszített accumbens 
10c Spórák csapott függelékkel larryi 
lOd Spórafelszín tüskés spinosospora 
1 Oe Spórafelszín hálózatos, végén tüskékkel, termőtest kehely, nyereg alakú, lombos erdőben .. parma 
1 Of Spórafelszín szemölcsös (fénymikroszkóppal tüskéknek tűnhet a díszítettség), termőtest 

csésze alakú martinii 
1 la Süveg színében vöröses, barnás, lilásbarna, spóra végein tüskékkel 12 
1 lb Süveg barnás, okkerbamás, ívelt vonulatokkal, tekervényekkel, melyek nem agyvelőszerűek ... 14 
12a Termőréteg csak redőzött fastigiata 
12b Süveg kucsmagombaszerü, erősen gyűrődött alveolákhoz hasonló felszínnel caroliniana 
12c A süveg más jellegű 13 
13b Süveg agy velőszerű tekervényekkel 15 
13c Süveg csúcsokkal 19 
14a Spóra csapott függelékkel gigás (fenyőtuskók környékén) vagy 

ticiniana sensu Riva (lombos erdőkben) 
14b Ezekkel a jellegekkel, de paraflzisei a fejükön vastagabbak, spóráin a sarki nyúlvány 

(apikula) jelenléte nem állandó, spórák elliptikusabbak, gyengén ornamentáltak montana 
14c Spórák rövidebbek, kevésbé szélesek korfii 
14d A spóra sima (?) ticiniana 
15a Süveg széle és a tönk összenőtt 16 
15b Süveg széle és a tönk nem nőtt össze 17 
16a Spóra kis olajcseppekkel, tavasszal termő 18 
16b Spóra kis olajcseppel, ősszel termő 19 
16c Spóra nagyobb olajcseppekkel 20 
17a Spóra elliptikus, 20 um alatti californica 
17b Nagyobb és nyúltabb a spóra tasmanica 
17c Spóra gömbölyű, egy olajcseppel sphaerospora 
18a Süveg barna, lilásbama, összenőtt a tönkkel, spóra pólusa vastagodás nélkül esculenta 1. típus 
18b Sok szabálytalan spórával, köztük hosszúkásakkal esculenta var. bubacii 
18c Süveg sötétokkeres esculenta var. fúlva 
18d Süveg fehér esculenta var. alba 
18e Süveg narancssárgás esculenta var. aurantiaca 
19a Süveg vörösbarna, sötétbarna, termőréteg redők nélkül (Helvetia jellegű), spóra sima infula 

(termőréteg redőzött: infula f. gyrosa) 
19b Süveg lilás színű, a tönkjén is ezzel a tónussal ambigua 
20a Spóra pólusa vastagodással esculenta II. típus 
20b Spórái kisebbek columbiana 
20c Tönk megnyúlt longipes 
20d Süveg sötétbarna, majdnem fekete, parafizise sötétebb, spórája nagyobb splendida 

Az alábbi négy faj köré sorolható be a legtöbb taxon: 
G. perlata s. 1.: fluctuans - geogenia - mcknightii - megalospora - microspora 

- warnei. 
G. esculenta s. 1. (1., II. típus): columbiana - splendida - tasmanica - longipes. 
G. gigás s. 1.: montana - kor fii. 
G. infula s. 1.: columbiana? - ambigua (= var. apiculatispora). 
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ÚJABB ADATOK MAGYARORSZÁG GOMBA VILÁGÁHOZ III 
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Újabb adatok Magyarország gombavilágához III. - Ez a rész 78 ritkább taxon gyűjtési 
adatait tartalmazza. Ebből 20-nak Magyarországra nézve első hazai előfordulását publikál-
juk (Bankéra fuligineoalba, Ciboria amentacea, Clitocybe font-queri, Cortinarius helvelloi-
des, Cotylidia pannosa, Dermoloma pseudocuneifolium, Entoloma incarnatofuscescens, Geo-
pora schackii, Hygrophoropsis olida, Hygrophorus arbustivus var. quercetorum, Lentinellus 
castoreus, Lepiota ochraceofulva, Melanoleuca cinereifolia var. maritima, M. favrei, Mor-
chella conica var. nigripes, Pholiota albocrenulata, Rhodocybe caelata, Syzygospora tumefa-
ciens, Tephrocybe putida, Tricholoma arvernense), melyek közül hegyvidéki, hűvösebb 
klímát és mediterrán éghajlatot kedvelők egyaránt akadnak. 

Contributions to the macrofungi of Hungary III. - This part contains collecting data of 
78 rare taxa, from which 20 are published as new records to Hungary (Bankéra fuligineoalba, 
Ciboria amentacea, Clitocybe font-queri, Cortinarius helvelloides, Cotylidia pannosa, Der-
moloma pseudocuneifolium, Entoloma incarnatofuscescens, Geopora schackii, Hygropho-
ropsis olida, Hygrophorus arbustivus var. quercetorum, Lentinellus castoreus, Lepiota och-
raceofulva, Melanoleuca cinereifolia var. maritima, M. favrei, Morchella conica var. nigri-
pes, Pholiota albocrenulata, Rhodocybe caelata, Syzygospora tumefaciens, Tephrocybe puti-
da, Tricholoma arvernense). Species preferring cool montane conditions as well as species 
preferring warm Mediterranean conditions are found among them. 

Kulcsszavak: bazídiumos gombák, első adatok, Magyarország, ritka fajok, tömlősgombák 
Key words: Ascomycota, Basidiomycota, first occurrences, Hungary, rare species 

BEVEZETŐ 

Hazánk nagygombavilágának alaposabb megismeréséhez elsősorban a dokumen-
tációk adnak lehetőséget, melyekben többnyire a legfontosabb szerep a vizsgált gom-
bák környezeti igényeinek jut. Ám fontos adat a gyakoriság-elterjedtség tekinteté-
ben a fellelt termőtestek darabszáma is, hisz ezen értékek alapján állapíthatunk meg 
visszahúzódást vagy épp ennek ellenkezőjét a folyamatos megfigyelések során. A fe-
jezetbe bekerült legtöbb taxon esetében 10 alatti termőtestet számoltunk mindössze, 
emiatt is indokolt a megfigyelési skálát tovább szélesíteni újabb módszerekkel. Az 
előző részekben (GRÜNNER és LUKÁCS 2005, LUKÁCS 2002, 2004a, b) publikált 
fajok azóta gyűjtött újabb adatait az 1. táblázat foglalja össze. 

Honi ritkaságok, hungarikumok Európában 

Nemcsak a hazai gombászok figyelnek meg változásokat a gombavilágban. Akad-
tak olyan fajok, melyeket sokáig csak hazánkból vagy annak közeléből jeleztek több 
termőfoltról, olykor tömegesen, ezért hungarikumnak is tartottuk ezeket. Közülük 
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kettőt Svédországból ismertettek, így a Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex 
Bon megfigyelése LANGE és mtsai (1995) által, és egy föld alatti gomba, az Elapho-
myces virgatosporus Hollós lelete KJERS (1997) beszámolójával átértékelheti e gom-
bák elterjedési határvonalait, szélesítheti azok ökológiai igényeit. K E R S (1997) dol-
gozatából értesülhetünk egy svájci 192l-es adatról, mely a híres Knapp gyűjtemény-
ből került elő, továbbá egy 1976-os amerikai, Mississippi állambeli gyűjtésről is. 

1. táblázat. Korábban publikált (GRÜNNER és LUKÁCS 2005, LUKÁCS 2002, 2004a, b) fajok újabb gyűjtési 
adatai (Gyi = gyűjtés időpontja, Lh = lelőhely, Th = termőhely, TTsz = termőtestek száma, cs. = csoport, 
d. = dombság, töm. = tömeges, Leg. = gyűjtő; rövidítések a Módszer fejezetben). 
Table 1. Recent records of macrofungi published earlier by GRÜNNER and LUKÁCS (2005), and LUKÁCS 
(2002, 2004a, b) (Gyi = data of collecting, Lh = locality, Th = type of habitat, TTsz = number of 
specimens, cs. = group, d. = hills, töm. = in large numbers, Leg. = collector; abbreviations in Methods). 

Fajok Gyi Lh Th TTsz Leg. 
Agaricus moellerianus 2004.10.03. Bátorliget (Nyírség) rét ? GE 

2006.12.09. Gyúró (Fejér megye) rét 20 LZ 
Albatrellus pes-caprae = 2005.10.16. Tahi (Visegrádi-hg.) sav. bükkös 2 MA 

Scutiger oregonensis 2006.09.03. Gyöngyösoroszi (Mátra) sav. bükkös néhány N M 
Cantharellus melanoxeros 2005.10.02. Nagyoroszi (Börzsöny) bükkös 3 MZs 
Clitocybe alexandri 2005.10.15. Csúcs-hegy (Budai-hg.) tölgy, fenyő 30 
Gomphus clavatus 2005.09.25. Salgóbánya (Karancs) bükk ? N G 

Hydropus subalpinus 2004.09.25. Sikonda (Mecsek) bükk 1 AP, LZ 
2005.09.24. Bázakerettye (Zalai-d.) bükk ? AP, LZ 

Lactarius lilacinus 2006.09.21. Bózsva (Zempléni-hg.) égeres töm. AP, LZ 

Limacella guttata 2005.10.16. Szépvölgy (Budai-hg.) tölgyes 16 LZ 
Limacella illinita 2005.10.15. Csúcs-hegy (Budai-hg.) feketefenyő 1 AP, LZ 
Lyophyllum ulmarium = 2005.09.24. Bázakerettye (Zalai-d.) nincs adat 2 cs. ? 

Hypsizygus ulmarius 2005.11.28. Kamaraerdő (Budai-hg.) tölgyes 1 cs. ? 

Marasmius epiphylloides 2005.01.08. Budai-hg. borostyánon ? GE 

Microstoma protracta 2006.03.26. Hárs-hegy (Budai-hg.) tölgyes 1 cs. GE 

Neottiella vivida 2002.12.01. Budakeszi (Budai-hg.) savanyú ? DB 
2004.06.05. Mátraháza (Mátra) tölgyes 15 DB, LZ 

Psathyrella leucotephra 2005.09.05. Szépvölgy (Budai-hg.) meszes tölgyes 15 cs. LZ 
Rhodocybe faltax 2005.10.10. Telki (Budai-hg.) kertben ? FG 
Spathularia flava 1999.09.25. Apátistvánfalva 

(Vend-vidék) 
vörösfenyves, 
erdeifenyves 

6 ? 

A pusztai kucsmagomba 

Szót kell ejtenünk egy Nyugat-Európában teljesen ismeretlen tömlősgombáról is. 
Itthon még 1983-ban figyeltek fel a pusztai kucsmagombára, melyet a szegedi pia-
con nem is engedtek árusítani, miután belseje válaszfalakkal kamrákra osztott volt. 
Albert László azonosította be ezt az érdekes kora tavaszi tömlősgombát ukrán iro-
dalom alapján. A fajt meglehetősen későn, csak a kilencvenes években mutatta be 
L O C S M Á N D I (1993) az Élet és Tudomány folyóirat címlapján, utalva hazai előfor-
dulására. Sokáig úgy tűnt, ez az első érdemi közlés erről a helyenként nem ritka 
fajról. Míg Ázsiában Azerbajdzsán, Türkmenisztán és Tádzsikisztán területén is 
megtalálták, Európából csak Ukrajnában jelezték élőhelyét, ezért is sokan elgon-
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dolkodtunk, miért nem szerepelt korábbi honi írásokban ez a gomba? A hazai töm-
lősgombák elismert szakértője, Bánhegyi József volt; munkáinak áttekintése közben 
egy általa új fajnak közölt Morchella hungarica leírásában találtunk arra utaló jele-
ket, hogy a két gomba azonos lenne, aztán a cikkhez mellékelt fénykép nem is ha-
gyott kétséget. A magyar kutató szintén a pusztai kucsmagombát találta meg. Uk-
rán kollégájával azonos időben, 1941-ben publikálta ezt a tényt, de miután a Borbá-
sia szaklap pár hónappal később jelent meg, mint az ukrán botanikai folyóirat, ezért 
erre a gombára mégiscsak a Morchella steppicola Zerova nevet kell elfogadnunk. 

MÓDSZER 

A faj listánál többnyire LEGON és mtsai (2005), valamint a CABI (2007) által hasz-
nált elnevezéseket tekintettem irányadónak. A közölt fajok ritkasága indokolja azt, 
hogy minél több szerző müvét adjam meg a jellemzések, leírások pontjához. A vé-
delmi javaslatok a vörös listára (RIMÓCZI és mtsai 1999) vonatkoztattam. A cikk-
ben a feltüntetett gyűjtő-, ill. határozó személyek nevei és rövidítései az alábbiak: 

AL = Albert László, AP = Auer Péter, BA = Bathó Attila, BJ = Böhm J., DB = Dima Bálint, EV = 
Erdei Vajk, FG = Földvári Gábor, GBÁ = Gáborné Barakonyi Ágnes, GE = Gortváné Edit, GEm = 
Gábor Emese, GK = Grünner Katalin, HB = Halász Béla, HK = Halász Krisztián, JE = Jakucs Erzsé-
bet, KA = Kis Attila, KG - Kálmán Gábor, KI = Király István, KJ = Kalauz József, KJá = Kárpáti 
János, KoJ = Koczuba József, KrT = Kárász Tamás, KrT-né = Kárász Tamásné, KS = Krenedits S., 
LCs = Locsmándi Csaba, LK = Lovász Károly, LZ = Lukács Zoltán, LZ-né = Lukács Zoltánné, LV = 
Lukács Vendel, MA = Makay Attila, MI = Meuser Iván, Mol = Molnár Imre, MZs = Marsalkó Zsuzsa, 
NFV = Némethné F. Viktória, NG = Nagy Gábor, NGy = Németh György, NI = Nagy István, NM = 
Némethné Marika, PGy = Pálfalvi György, PJ = Polgári József, PK = Pilát Károly, SA = Sági Ágnes, 
SE = Seres Z., SzP = Szeglet Péter, SZZs = Szentmiklósi Zsófia, TGy = Tóbi György, TM = Tóth Mik-
lós, VG = Vasas Gizella, VJM = J. M. Vidal. 

FAJLISTA 

ASCOMYCOTA 

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel 
Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel 

Jellemzés, leírás: PHILLIPS ( 1 9 8 9 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Pilis: Piliscsaba (Garancsi-tó), égeresben, éger termésein, leg.: GE, NM, 2005.01.09., 
det.: GE. 

Episclerotium sclerotipus (Boud.) L. M. Kohn 

Jellemzés, leírás: BOUDIER ( 1 8 7 7 ) , MALAVAL ( 1 9 8 9 ) . Megjegyzés: három eset-
ben figyeltük meg, mindig ugyanazon az 1 m2-en. Később a terület átrendezése miatt 
nem leltük az élőhelyet. Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: LUKÁCS (2006). 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Kamaraerdő), kőrisekkel, juharral, tölgyekkel elegyes részen, 
leg. et det.: LZ, 1999.11.04. (10 db), 1999.11.11. (50 db), 2000.11.14. (30 db) (LUKÁCS 2006). 
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Geopora schackii Henn. 
Geopora cooperi Harkn. 

Jellemzés, leírás: KIRÁLY és LUKÁCS ( 1 9 9 5 ) , KNAPP ( 1 9 5 0 ) , MONTECCHI és 
D A L FORNO ( 1 9 9 5 ) , MONTECCHI é s SARASINI ( 2 0 0 0 ) , SOEHNER ( 1 9 5 1 ) , Y A O é s 
SPOONER ( 1 9 9 6 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Pilis: Dobogó-kő, bükkös, leg.: KI, 1995.07. (1 db), det.: LZ. 

Gyromitra gigás (Krombh.) Cooke - fotó: Színes oldalak, p. 301. 

Jellemzés, leírás: ALBERT és mtsai (1997), LONATI (2001). Megjegyzés: K A L -
MÁR és MAKARA (1978) könyvében szerepel a G. gigás név, de a leírtak inkább a 
G. fastigiata gombára vonatkoznak, a mérgezésre utaló adataik pedig kérdésesek. 
A gyűjtések során a 15 év alatt, azonos helyszínen, 2-3 folton jelentkeztek a gom-
bák, elegyes erdőben, idős feketefenyőkkel, többnyire fenyőtuskók közelében, sok-
szor a G.perlata csoportjainak, de csak ritkán a G. fastigiata l-l példányának kö-
zelében; egyszer keresztezte a Morchella esculenta élőhelyét. Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: BÁNHEGYI és mtsai (1953): „nem gyakori". SZEMERE (1973). KALMÁR és 
mtsai (1989): „nálunk ritkák". RIMÓCZI (1994): 1 adat. ALBERT és mtsai (1997): „nem ritka". BRATEK 
és mtsai (2003): 3 adat. SZANDÁNYI (2006): „két kosárral is lehetett volna szedni". LUKÁCS (2007). 

Gyűjtések: Budai-hg.: Üröm (Csúcs-hegy): 1991.04.22. (22 db); leg. et det.: AL, VG, LCs, LZ, 
1991.04.26. (12 db); 1991.05.01.(1 db), 1991.05.04.(1 db); leg.: MI, LZ, 1992.04.07.(11 db); 1992. 
04.17. (7 db), 1992.04.23., (1 db), 1993.04.11. (2 db), 1994.03.27. (12 db), 1994.04.11. (8 db), 1994. 
04.15. (5 db), 1995.03.31., 1995.04.15. (2 db), 1995.04.18. (2 db), 1997.04.14. (8 db), 1997.04.26. 
(10 db), 1999.03.20. (1 db), 1999.03.26. (1 db), 2004.04.09. (1 db), 2004.04.28. (2 db); leg.: GE, NM, 
SÁ, LZ, 2005.04.17. (6 db). 

Hydnotrya tulasnei (Berk.) Berk, et Broome 

Jellemzés, leírás: HOLLÓS ( 1 9 1 1 ) , PHILLIPS ( 1 9 8 9 ) , SZEMERE ( 1 9 7 0 ) . 

Hazai adatok, utalások: HOLLÓS (1911). BÁNHEGYI és mtsai (1953): „ritka". SZEMERE (1970): 
5 adat. PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002): 1 adat. HALÁSZ és mtsai (2003): 4 adat. 

Gyűjtések: Mátra: Mátraháza, savanyú talajon, bükkösben, 1 db, leg.: EV, 1997.08.23., det.: LZ; 
Pilis: Üröm, savanyú talajú tölgyesben, 1 db, leg.: NM, Mol, det.: 1999.06.20., det.: LZ. 

Morchella conica Pers. var. nigripes M. M. Moser 

Jellemzés, leírás: MOSER (1949). Megjegyzés: hegyes kucsmagombákkal {Mor-
chella conica) együtt termettek. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Budapest: mulcson, 4 db, leg. GK, 2001.04.01., det.: LZ. 

Pseudoplectania nigrella (Pers.) Fuckel 

Jellemzés, leírás: DONADINI ( 1 9 8 7 ) . 

Hazai adatok, utalások: BRATEK és mtsai (2003): 1 adat. 

Gyűjtések: Mecsek: Abaliget, lucos szélén, mohában, 8 db, leg. et det.: LZ, 1997.06.02. 
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BASIDIOMYCOTA 

Agaricus impudicus (Rea) Pilát 

Jellemzés, leírás: ARRILAGA ANABITARTE ( 2 0 0 3 ) , COURTECUISSE és DUHEM 
( 1 9 9 4 ) , RIMÓCZI ( 1 9 9 3 ) . Megjegyzés: nagyon nedves élőhelyeken jelentek meg a 
gombák. Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 4 adat. RIMÓCZI (1993). RIMÓCZI (1994): 1 adat. 
Gyűjtések: Belső-Somogy: Somogysimonyi, elegyes erdő (sok példány), leg. et det.: LZ, 1998. 

09.17.; Nyírség: Bátorliget, leg.: ?, 2004.10.03., det.: AL, LZ; Vend-vidék: Kétvölgy, éger és lue 
alatt, 5 db, leg.: AP, LZ, 2005.10.07., det.: LZ. 

Agrocybe erebia (Fr.) Kühner ex Singer 

Jellemzés, leírás: BOHUS és KALMÁR ( 1 9 5 6 ) , BOHUS és mtsai ( 1 9 5 1 ) , CHERU-
BINI ( 1 9 8 9 ) , COURTECUISSE é s DUHEM ( 1 9 9 4 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) , R O U X ( 2 0 0 6 ) , 
VESTERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951): „ritka". BABOS (1989): 9 adat. KALMÁR és mtsai 
(1989). RIMÓCZI (1994): 3 adat. VASAS és LOCSMÁNDI (1995). SILLER (1999). SILLER és mtsai (2002). 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Kamaraerdő), tölgy,juhar, kőris elegyében 8 db, leg. et det.: LZ, 
1999.09.05., 1999.11.11.; 1 db, leg. et det.: LZ, 2001.09.29.; lOdb, leg. et det.: LZ, 2002.10.27.; 1 db, 
leg. et det.: LZ, 2003.10.02.; Nyírség: Bátorliget (Fényi-erdő), elegyes erdőben, leg. et det.: AL, LZ. 

Albatrellus confluetts (Alb. et Schwein.) Kotl. et Pouzar 

Jellemzés, leírás: BERNICCHIA (2005), BREITENBACH és KRÁNZLIN ( 1 9 8 6 ) , 
KLEIN ( 1 9 3 3 ) , RIMÓCZI (2005a). Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: LUKÁCS és mtsai (2001). 

Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, erdeifenyővel, lucfenyővel és bükkel elegyes, nyitott erdő-
ben, leg. et det.: LZ, 1998.09.24. (LUKÁCS és mtsai 2001); két nagy csoport, leg.: KJ, 2006.10.07., det.: 
LZ; mohás erdeifenyves szélén, egy nagy csoport, leg.: AP, KoJ, LZ, 2006.10.08., det.: LZ. 

Bankéra fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker et Beers ex Pouzar - fotó: Színes ol-
dalak, p. 300. 

Jellemzés, leírás: BREITENBACH és KRANZLIN ( 1 9 8 6 ) , CHRISTENSEN ( 1 9 9 3 ) , 
MONTÓN (2001), VESTERHOLT (2004). Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok: nem találtunk ilyet. Hazai utalások: BÁNHEGYI és mtsai (1953): „ritka". 

Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, luccal, erdeifenyővel, nyírrel, bükkel elegyes erdőben, 3 db, 
leg. et det.: LZ, 1999.09.25. 

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken 
Bolbitius aleuriatus (Fr.) Singer 

Jellemzés, leírás: BABOS ( 1 9 7 7 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , PHILLIPS 
( 1 9 8 9 ) . Védelmi javaslat: 3 . 

Hazai adatok, utalások: KALMÁR (1958). BABOS (1977): „korhadó fatönkön L-L példányt talál-
tunk (Budai-hg., Horány), korhadó fíirészporon (Szár környéke) viszont csoportosan fejlődött". 
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BABOS (1989): 3 adat. RIMÓCZI (1994): 2 adat. SILLER (1986), SILLER és TURCSÁNYI (2002). SILLER 
és mtsai (2002): 1 adat. FODOR és PÁL-FÁM (2003): 1 adat. 

Gyűjtések: Budai-tag.: Üröm (Csúcs-hegy), lombos erdőben, 3 db, leg. et det.: LZ, 1991.06.01.; 
Kamaraerdő, lombos erdőben 2 db, leg.: TGy, 1994.05.14., det.: LZ; Budakeszi (Vadaskert), lombos 
erdőben, leg. et det.: LZ, 1997.05.31. Mecsek: Sikonda, korhadó bükkfadarabokon, 6 db, leg. GE, 
LZ, 2004.09.24., det.: LZ. 

Boletus lupinus Fr. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , ESTADES és LANNOY 
( 2 0 0 4 ) , KRIEGLSTEINER ( 2 0 0 0 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) . Megjegyzés: Melegkedvelő töl-
gyesben sok Boletus sat anas társaságában nőtt. KALMÁR ( 1 9 5 8 ) számos Lenky 
adatot említ Sopronból, de a B. lupinus nincs közöttük. Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok: LUKÁCS és mtsai (2006). Hazai utalások: RIMÓCZI és VETTER (1990): „ritka". 
FRANK (1997): „Lenky (évszám nélkül) említi - 1951. július 29. tölgyes, igen sok, védelemre érdemes 
faj. A faj inkább bükkösökben fordul elő, ezért ez az adat megerősítésre szorul". 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Szépvölgy), tölgyes szélén, 4 db, leg.: AP, LZ, 2005.08.24., 
det.: LZ; ugyanazon a termőhelyen, 1 db, leg. et det.: AP, NI, LZ, 2005.08.29. (LUKÁCS és mtsai 2006). 

Callistosporium luteo-olivaceum (Berk, et M. A. Curtis) Singer 

Jellemzés, leírás: ALBERT ( 1 9 9 9 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , ROUX 
( 2 0 0 6 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: ALBERT (1999). 

Gyűjtések: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), fatuskón, pár db, leg.: TGy, 1998.09.26., det.: LZ. 

Cantharellus friesii Welw. et Curr. 

Jellemzés, leírás: KRIEGLSTEINER ( 2 0 0 0 ) , PERSSON és MOSSBERG ( 1 9 9 4 ) . Vé-
delmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, C. cibarius alatt), TÓTH (1998), LUKÁCS (20046). 
Gyűjtések: Mátra: Mátraszentimre-Bagolyirtás leg.: KI, LZ, TGy, 1996.09.11., det.: LZ (LUKÁCS 

20046); bükkösben, 20 db, leg.: TGy, LZ, 1998.08.02., det.: LZ, TGy. Őrség: Katafa, leg. et det.: 
MA, 1996.10.06. (LUKÁCS 20046). Vend-vidék: Apátistvánfalva, bükkös, I db, leg.: ?, 1999.09.25., 
det.: LZ. Zalai-dombság: Bázakerettye, ciklámenes bükkösben, kb. hetven példány, leg. et det.: BA, 
AP, LK, LZ, 2005.09.23. Zempléni-hg.: Gönc, bükkösben, 1 db, leg.: PGy, 2006.09.21., det.: PGy, LZ. 

Clavaria fragilis Holmsk. 
Clavaria vermicularis Scop. 

Jellemzés, leírás: BREITENBACH és KRÄNZLIN ( 1 9 8 6 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) . Védel-
mi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: BÁNHEGYI és mtsai (1953): „nem ritka". RIMÓCZI (1994): 1 adat. RIMÓ-
CZI és mtsai (1997). ZAGYVA (1997, 2000). EGRI (2005). 

Gyűjtések: Visegrádi-hg.: Tahi, gyertyános-tölgyesben (juhar és vadcseresznye közelében), út-
szélen, fűben, 2 csoport, leg. et det.: LZ, 1999.06.24. Zempléni-hg.: Hollóháza, füves területen, bok-
rok környékén, több más Clavaria-\al együtt, leg. et det.: AL, LZ, 2001.10.14. Börzsöny: Szob térsé-
ge, leg. et det.: KoJ, 2005.10.23. 
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Clitocybe font-queri R. Heim 

Jellemzés, leírás: BON ( 1 9 9 7 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Mecsek: Abaliget, bükkösben, mohás útszélen, 1 db, leg. et det.: LZ, 2001.09.28. 
Belső-Somogy: Böhönye, elegyes erdőben, útszélen, leg.: DB, LZ, 2004.09.26., det.: LZ. 

Clitocybe subspadicea (J. E. Lange) Bon et Chevassut 

Jellemzés, leírás: BON ( 1 9 9 7 ) , BREITENBACH és K.RÄNZLIN ( 1 9 9 1 ) , LONATI 
( 2 0 0 1 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989, mint C. umbilicatá)-. 1 adat. RIMÓCZI (1994, mint C. um-
bilicata): 1 adat. LOCSMÁNDI és VASAS (1996, mint C. umbilicatá)-. 1 adat. NAGY (2004): 1 adat. SIL-
LER (2004). 

Gyűjtések: Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), savanyú talajú tölgyesben, 6 db, leg.: AP, LZ, 2007. 
01.11., det.: LZ. 

Collybia impudica (Fr.) Singer 

Jellemzés, leírás: BON (1993a, 1999), COURTECUISSE és DUHEM (1994). 
Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, mint Marasmius). BABOS (1989): 6 adat. LOCS-

MÁNDI és mtsai (1993): 10 adat, ebből 4 új. RIMÓCZI (1994): 4 adat, ezek Babosnál is szerepelnek. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Szépvölgy), meszes tölgyesben, 4 db, leg. et det.: LZ, 2004.06. 
15.; Budakeszi, tölgyes, leg.: GE, 2005.05.29., det.: AL, LZ. 

Cortinarius helvelloides (Bull.) Fr. 

Jellemzés, leírás: ÄNTONINI és ANTONINI ( 2 0 0 0 ) , COURTECUISSE és DUHEM 
( 1 9 9 4 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Zempléni-hg.: Bózsva, patak mentén, égerfák alatt, Polytrichum-pámákban, leg.: AP, 
LZ, 2006.09.21., det.: LZ. 

Cotylidiapannosa (Sowerby) D. A. Reid 
Thelephora paliida (Pers.) Pers. 

Jellemzés, leírás: MICHAEL és mtsai ( 1 9 8 6 ) . Védelmi javaslat: 3 . 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Zalai-dombság: Bázakerettye, bükkös?, leg.: ?, 2005.09.23., det.: LZ. 

Crinipellis scabella (Alb. et Schwein.) Murrill 
Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és D U H E M (1994), ROUX (2006). 
Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942, mint C. cauticinalis). BOHUS és mtsai (1951, mint Maras-

mius). KONECSNI (1965): 1 adat. BABOS (1968). KONECSNI (1984). BABOS (1989): „gyakori". RIMÓCZI 
(1994). BABOS (1999, mint C. stipitaria): 14 adat. RIMÓCZI (2000). LENTI és mtsai (2004): 1 adat. 
NAGY (2004): 6 adat. 
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Gyűjtések: Pilis: Budakalász, réten, leg. et det.: LZ, s.d. Budai-hg.: Budapest (Szépvölgy), juhar 
tuskóján, 100 db, leg. et det.: LZ, 2004.06.10. 

Cystoderma jasonis (Cooke et Massee) Harmaja 

Jellemzés, leírás: VESTERHOLT (2004), WASSER (1993). Védelmi javaslat: 1. 
Hazai adatok, utalások: RIMÓCZI (1994): 3 adat. 

Gyűjtés: Vend-vidék: Felsőszölnök (Kakas-domb), savanyú bükkös, leg. et det.: AL, LZ, 2001.10.07. 

Dendrocollybia racemosa (Pers.) R. H. Petersen et Redhead 

Jellemzés, leírás: CAVET (2005), COURTECUISSE és DUHEM (1994), ROUX 
(2006). Megjegyzés: Ezt az igen apró gombát vastag bükkavarban, hozzátapadva 
egy kalap nélküli Leccinum sp.-hez, találtuk. BABOS (1989): „szikes legelő, Nosto-
con". Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 1 adat, mint Collybia racemosa. 
Gyűjtés: Vend-vidék: Felsőszölnök (Kakas-domb), savanyú bükkös, leg. et det.: AL, LZ, 2001.10.07. 

Dermoloma pseudocuneifolium Herink 

Jellemzés, leírás: VESTERHOLT (2004). Megjegyzés: A hazai irodalomban csak 
a D. cuneifolium-oi említik (BABOS (1989): 2 adat, RIMÓCZI (1994) Babos egyik 
adatát idézi, LOCSMÁNDI és VASAS (1996)). Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 
Gyűjtések: Zempléni-hg.: Hollóháza (Bodó-rét), mezőn, leg. et det.: AL, LZ, 2001.10.14. 

Echinoderma bettinae (Dörfelt) Bon 
Lepiota bettinae Dörfelt 

Jellemzés, leírás: BABOS (1985), BON (19936), VELLINGA és mtsai (1998). 
Hazai adatok, utalások: BABOS (1989, mint Lepiota bettinae): 2 adat. RIMÓCZI (1994): Babos 

egyik adatát idézi. 
Gyűjtések: lakásban, legyezőpálma alatt, virágcserépben, több hullámban, mintegy 30 db, leg.: AP, 

2005., det.: LZ. 

Endoptychum agaricoides Czern. - védett faj! 

Jellemzés, leírás: KRÉBECZ (1988), SILLER és mtsai (2006). Megjegyzés: Vár-
hidy Zsuzsanna Fejér megyéből Csala térségéből készített preparátumot (2001.09.). 
2001 őszén a gombakiállításra Szolnok térségéből hozták. 

Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942): 2 adat. BÁNHEGYI és mtsai (1953): „nem ritka". Ko-
NECSNI (1965): 1 adat. BABOS (1989): gyakori. RIMÓCZI (1994): 4 adat. BABOS (1999): a legtöbb adat 
1889 és 1913 közé esik, ezek mellett mindössze egy 1972-es gyűjtés szerepel. RIMÓCZI (2000). DIMA 
és LUKÁCS (2005). SILLER és mtsai (2006): összes irodalmi adat közlése. 

Gyűjtések: Nyírség: Bátorliget, birkalegelőn, számos példány, leg.: GK, AP, NGy, NFV, 2004.10. 
03., det. AP (SILLER és mtsai 2006). Velencei-hg.: Pákozd, legelőn, leg.: KJá, 2006.05.29., det.: BA. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(2), 2007 



Újabb adatok Magyarország gombavilágához III 195 

Entoloma dichroum (Pers.) P. Kumm. 

Jellemzés, leírás: NOORDELOOS ( 1 9 9 2 , 2 0 0 4 ) , VESTERHOLT és BRANDT-PEDER-
SEN ( 1 9 9 0 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, több fajjal összevonva). KALMÁR (1958): 2 adat. 
BABOS (1989): 1 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budakeszi, tölgyesben, 1 db, leg.: GE, 2004.06.04., det.: LZ; Budaliget, 
kőrises-tölgyesben, 1 db, leg.: BJ, 2006.05.28., det.: LZ. 

Entoloma incarnatofuscescens (Britzelm.) Noordel. 
Entoloma leptonipes (Kühner et Romagn.) M. M. Moser 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) , NOORDE-
LOOS ( 1 9 9 2 , 1994 , 2 0 0 4 ) , VESTERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), tisztáson, füves részen, 2 db, leg. et det.: LZ, 1999. 
11.14. Budai-hg.: Budakeszi, tölggyel elegyes erdőben, 1 db, leg.: GE, 2004.11.04., det.: LZ. 

Entoloma placidum (Fr.) Zerova 

Jellemzés, leírás: NOORDELOOS (1992, 2004), VESTERHOLT és BRANDT-PEDER-
SEN (1990). Védelmi javaslat: 3. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, a chalybeus név alatt több fajjal együtt említi). 
BABOS (1989): 2 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat. RIMÓCZI és mtsai (1997). PÁL-FÁM (2001). 

Gyűjtések: Mecsek: Sikonda, bükkös szélén, bükkfatörmelékek között, 20 db, leg.: LZ, GE, 2004. 
09.25., det.: LZ. 

Entolomapleopodium (Bull.) Noordel. 
Entoloma icterinum (Fr.) M. M. Moser 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , NOORDELOOS ( 1 9 9 2 , 2 0 0 4 ) . 
Védelmi javaslat: 3. 

Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942, mint icterina). BABOS (1989): 1 adat. RIMÓCZI (1994): 1 
adat. RIMÓCZI (2004). 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Kamaraerdő), nedves talajon, juhar, kőris, tölgy alatt, 30 db, 
leg. et det.: LZ, 1996.09.26. Belső-Somogy: Somogysimonyi, nedves talajon, fuz, juhar, tölgy alatt, 
50 db, leg.: GE, MZs, TGy, GEm, 1998.09.18., det.: LZ. Nyírség: Bátorliget (Fényi-erdő), gyertyános-
tölgyes, útszélen, néhány db, leg.: AL, DB, 2004.10.02., det.: AL. 

Gastrocybe lateritia Watling 

Jellemzés, leírás: BABOS ( 1 9 7 7 , 1987) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , 
GRILLI ( 1 9 9 2 ) , WATLING ( 1 9 6 8 ) . Megjegyzés: Finy Péter a martonvásári Beetho-
ven parkban, Budapesten, a Kosztolányi Dezső tér füves parkjában is észlelte. Ar-
nold József Szegedről, 1993 nyarán többször is megfigyelte. 2 0 0 6 . augusztusában a 
dinnyési focipálya füves részén és a házak előtt, fűben termett (Kertész B.) Védel-
mi javaslat: 2. 
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Hazai adatok, utalások: BABOS (1977, mint Bolbitius tener), BABOS (1987): 7 lelőhely adata, 
BABOS (1989): 8 adat. RIMÓCZI (2000). NAGY (2004): 6 adat, ebből 5 ugyanazon a termőhelyen. 

Gyűjtések: Szeged: leg. et det.: LZ, 2006.08.06. Fejér megye: Tordas, házak menti füves részen, 
1 db, leg. et det.: LZ, s.d. 

Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. 

Jellemzés, leírás: ALBERT ( 2 0 0 1 6 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , ESTA-
DES é s LANNOY ( 2 0 0 4 ) , KLEIN ( 1 9 3 3 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) , R o u x ( 2 0 0 6 ) , VESTER-
HOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951): „nem gyakori". BABOS (1989): 9 adat. RIMÓCZI 
(1994): 2 adat. RIMÓCZI és mtsai (1997): 1 adat. BABOS (1999): 3 adat. ALBERT (20016): 1 adat. ALBERT 
és DIMA (2007): 7 adat. 

Gyűjtések: Mátra: Mátraszentimre, gyertyános-tölgyesben, 1 db, leg. et det.: GEm, 1997.07. Bel-
ső-Somogy: Böhönye, erdeifenyővel elegyes gyertyános-tölgyesben, 2 db, leg. et det.: GE, 2004.09.26.; 
18 db, leg. et det.: GE, NM, AP, LZ, BA, 2005.09.25. Kiskunság: Pusztavacs, tölgy, akác, fenyő, leg. et 
det.: NM, 2006.10.01. 

Hentimycena lactea (Pers.) Singer 
Hemimycena delicatella (Peck) Singer 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , MALENQON és BERTAULT 
( 1 9 7 5 ) , PÉREZ-DE-GREGORIO ( 2 0 0 1 ) , PHILLIPS ( 1 9 8 9 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok utalások: BABOS (1989, mint delicatella)-. 1 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat. 
Gyűjtések: Budai-hg.: Solymár, ültetett feketefenyvesben, főként tobozon, olykor korhadt fenyő-

tűkön is, leg. et det.: LZ, 1998.01.04. (rengeteg), 1998.01.24. (5 db), 1999.10.23., 1999.12.12., 2005. 
01.08. (pár db), 2006.11.18. (20 db), 2007.01.09. (sok, legalább 100 termőtest). 

Hygrocybe flavipes (Britzelm.) Arnolds 

Jellemzés, leírás: BOERTMANN (1995), CANDUSSO (1997), VESTERHOLT (2004). 
Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: ZAGYVA (2000). 

Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, réten, leg.: AP, LZ, 2005.10.08., det. LZ. 

Hygrocybe ingrata J. P. Jensen et F. H. Moller 

Jellemzés, leírás: CANDUSSO (1997), VESTERHOLT (2004). Védelmi javaslat: 2. 
Hazai adatok utalások: ZAGYVA (2000). 

Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, réten, leg.: AP, LZ, 2005.10.08., det. LZ. 

Hygrocybe laeta (Pers.) P. Kumm. 

Jellemzés, leírás: CANDUSSO ( 1 9 9 7 ) , COLZANI és ÜELLA ROVERE ( 2 0 0 3 ) , 
COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , ROBIN ( 2 0 0 5 ) , VESTERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi 
javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, mint Camarophyllus). BABOS (1989): 1 adat. 
RIMÓCZI (1995). ZAGYVA (2000). ALBERT (2001A). 
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Gyűjtések: Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), feketefenyő és tölgy alatt, több száz db, leg. et det.: 
LZ, 1998.10.22. és 1998.11.01. 

Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner 

Jellemzés, leírás: CANDUSSO ( 1 9 9 7 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , VES-
TERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, mint Camarophyllus). BABOS (1989): 1 adat. RL-
MÓCZI (1994): 1 adat. ZAGYVA (2000). 

Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, réten, leg.: AP, LZ, 2005.10.08., det. LZ. 

Hygrophoropsis olida (Quél.) Métrod 
Hygrophoropsis morganii (Peck) H. E. Bigelow 

Jellemzés, leírás: PASCUAL é s ROCABRUNA ( 1 9 9 3 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok: nem találtunk ilyet. Hazai utalások: BOHUS és mtsai (1951, mint Clitocybe, ill. 
Cantharellus). 

Gyűjtések: Vend-vidék: Apátistvánfalva, leg.: tanfolyami hallgatók, 1999.09.26., det.: LZ. 

Hygrophorus arbustivus Fr. var. quercetorum Bon et Chevassut 

Jellemzés, leírás: CANDUSSO ( 1 9 9 7 ) . 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), tölgyesben, savanyú talajon, útszélen, 6 db, leg.: AP, 
LZ, 2007.01.11., det.: LZ. 

Hygrophorus fagi G. Becker et Bon 

Jellemzés, leírás: CANDUSSO ( 1 9 9 7 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) . 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989, mint cf.fagí): 1 adat. 

Gyűjtések: Bükk: BUkkszentlászló, idős, áfonyás bükkösben, 6 db, leg. et det.: LZ, 2001.10.17. 
Vend-vidék: Kétvölgy, idős, fenyővel elegyes áfonyás bükkösben, 2 db, leg. et det.: LZ, 2006.10.06. 

Lactarius repraesentaneus Britzelm. 

Jellemzés, leírás: CHIARI és PAPETTI ( 2 0 0 3 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , 

MLCHELAND ( 1 9 8 7 ) , R o u x ( 2 0 0 6 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: ALBERT és DIMA (2007): 1 adat. 

Gyűjtések: Őrség: Orfalu, luccal, nyírrel, tölggyel elegyes erdőben, 1 db, leg. et det.: LZ, KJ, 
2005.10.08. 

Lactarius rubrocinctus Fr. - fotó: Színes oldalak, p. 299. 

Jellemzés, leírás: BIDAUD és ARMADA ( 2 0 0 5 ) , CHIARI és PAPETTI ( 2 0 0 3 ) , COUR-
TECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , KRIEGLSTEINER ( 2 0 0 0 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) . Védelmi ja-
vaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 1 adat. VASAS és LOCSMÁNDI (1995): felidézik Babos 
adatát. BENEDEK (2002). 
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Gyűjtések: Zempléni-hg.: Háromhuta, Carex-es bükkös, 6 db, leg.: MA, MZs, GE, LZ, 1998. 
07.16., det.: LZ. 

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner et Maire 

Jellemzés, leírás: ROUX (2006). Megjegyzés: Ez a nagyon átható szagú és kifeje-
zetten keserű ízű gomba 2006 őszén is bekerült a TIT-be, de adatok nélkül. Meg-
jegyzés: Az Index Fungorum-on önálló fajként szerepel, de számos szerző a L. ursi-
nus-1 szinonimjaként említi, melyről már vannak hazai adatok. Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Szépvölgy), kidőlt feketefenyőn, leg. et det.: LZ, 1988.10.03.; 
Üröm (Csúcs-hegy), kidőlt feketefenyőn, leg. et det.: LZ, 1989.10.23.; Tábor-hegy, kidőlt feketefe-
nyőn, leg. et det.: LZ, 1989.11.12. 

Lentinellus micheneri (Berk, et M. A. Curtis) Pegler 
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM (1994), ROUX (2006). Védelmi 
javaslat: 3. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 2 adat. .RIMÓCZI (1994): 1 adat. PÁL-FÁM és LUKÁCS (2002). 

Gyűjtések: Mecsek: Abaliget, kidőlt bükkön, néhány darab, leg. et det.: LZ, 2001.09.28.; Sikonda, 
leg.:?, 2004.09.25., det.: LZ. 

Lepiota brunneoincarnata Chodat et C. Martín 

Jellemzés, leírás: CONSIGLIO és MlGLIOZZI (2002), COURTECUISSE és DUHEM 
(1994), KÜHNER (1936), LONATI (2001), ROUX (2006). Védelmi javaslat: 3. 

Hazai adatok, utalások: KONECSNI (1974). BABOS (1989): 10 adat. IVÁNCSIK (1994): 2 adat. RI-
MÓCZI (1994): 2 adat. BABOS (1999): 1 adat. RIMÓCZI és mtsai (1997). 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Kamaraerdő), lomberdő, leg.: MA, 2003.10.11., det.: LZ; Bu-
dapest (XI. ker. Hengermalom út), fllves részen, 1 db, leg. et det.: LZ, 2004.06.13.; Budapest (Város-
liget), füves részen, 1 db, leg.: LV, LZ, 2005.08.22., det.: LZ. Fejér megye: Tordas, temetőkertben, 1 
db, leg. et det.: LZ, 2005.09.04. 

Lepiota josserandii Bon et Boiffard 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM (1994), LONATI (2001), ROUX 

(2006). Megjegyzés: gyümölcsszagú. Védelmi javaslat: 3. 
Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 5 adat. BABOS (2007): 1 adat. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Solymár, ültetett feketefenyvesben, 10 db, leg. et det.: LZ, s.d. 

Lepiota ochraceofulva P. D. Orton 

Jellemzés, leírás: BON (1994). Védelmi javaslat: 1. 
Hazai adatok: nem találtunk ilyet. Hazai utalások: RIMÓCZI (20056). 

Gyűjtések: Pesti-síkság: Csévharaszt, tölgyes, leg. AL, DB, 2003.10.23., det.: LZ. Nyírség: Bátorli-
get (Fényi-erdő), elegyes erdő, 2 db, leg.: LK, 2004.10.01., det.: AL, LZ. Gerecse: Agostyán, fenyves 
mellett, fűben, pár db, leg.: TM, 2005., det.: LZ (spóraméret ez utóbbinál: 5 ,4-6 ,48-3 ,78M,32) pm). 
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Leucogaster nudus (Hazsl.) Hollós 

Jellemzés, leírás: CAMOLI és ALZANI ( 2 0 0 5 ) , GORI ( 2 0 0 5 ) , HOLLÓS ( 1 9 1 1 ) , 
MONTECCHI é s LAZZARI ( 1 9 9 3 ) , MONTECCHI é s SARASINI ( 2 0 0 0 ) , SZEMERE ( 1 9 7 0 ) . 
Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: HAZSLINSZKY (1875, 1877). HOLLÓS (1911). BÁNHEGYI és mtsai (1953). 

Gyűjtések: Mátra: Parádóhuta, luzulás tölgyes, 1 db, leg.: GE, 2005.07.07., det.: LZ. 

Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner 
Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff 

Jellemzés, leírás: BON ( 1 9 9 1 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) . Védelmi ja-
vaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS (1964): 1 adat. KONECSNI (1984). BABOS (1989): 5 adat. RIMÓ-
CZI (1994): 1 adat, VASAS és LOCSMÁNDI (1995): 1 adat ALBERT és DIMA (2007, L. compactus néven): 
4 adat. 

Gyűjtések: Jászság: Jászszentandrás környéke, tölgyesben, tömeges, leg.: KA, 1997.07., det.: LZ. 

Macowanites Candidus (Tul. et C. Tul.) Vidal 
Elasmomyces michailowskoanus (Bucholtz) Sacc. et D. Sacc. 
Macowanites kriukowensis (Bucholtz) Singer et A. H. Sm. 

Jellemzés, leírás: GORI (2005), HOLLÓS (1911), MONTECCHI és SARASINI 
( 2 0 0 0 ) , SZEMERE ( 1 9 7 0 ) , VIDAL ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: HOLLÓS (1911). BÁNHEGYI és mtsai (1953): „ritka". SZEMERE (1970). 
VIDAL (2004). 

Gyűjtések: Börzsöny: Törökmező, gyertyán alatt, meszes talajon, 1 db, leg.: KG, KI, LZ, 1996. 
08.01., det.: LZ, VJM. Karancs: Litke, meszes talajon, gyertyán alatt, 1 db, aszályos időszakban, leg.: 
KI, LZ, 1996.08.20., det.: LZ, VJM. Mátra: Mátraháza (Vörösmarty-turistaház), gyertyánok alatt, 
25-30 db, hatalmas esőzések után, leg.: TGy, KI, LZ, 1997.07.20., det.: LZ, VJM. 

Macrotyphula fistulosa (Holmsk.) R. H. Petersen 

Jellemzés, leírás: CORTÉS ( 2 0 0 1 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) , VESTERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védel-
mijavaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942). BÁNHEGYI és mtsai (1953). VASS (1992). RIMÓCZI (1994): 
1 adat. VASAS és LOCSMÁNDI (1995). SILLER (1999). LUKÁCS és mtsai (2001). PÁL-FÁM (2001). 

Gyűjtések: Őrség: Nagyrákos, lucosban, leg. et det.: BA, 1998.10.09. Börzsöny: Berkenye, Iucos-
ban, leg. et det.: SZZs, 2004.10.23. 

Marasmiellus Candidus (Bolton) Singer 
Marasmiellus albocorticis Seer, ex Singer 

Jellemzés, leírás: BON (1999), COURTECUISSE és DUHEM (1994), ROUX (2006). 
Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989, mint albuscorticis): 1 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat. 
RIMÓCZI (1995). FODOR és mtsai (2001): 1 adat. FODOR és PÁL-FÁM (2003): 5 adat. 

Gyűjtések: Fejér megye: Tordas, árokban, lehullott ágakon, tömegesen, leg. et det.: LZ, 2004.08.01. 
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Melanoleuca cinereifolia (Bon) Bon var. maritima Huijsman ex Bon 

Jellemzés, leírás: BON (1991), CONTU (1994), COURTECUISSE (2000). Megjegy-
zés: akácültetvényben, kopár homokon, spóraméret: 6 ,48-7,56 x 4 ,32( -4 ,86) pm. 
Jellemzés, leírás: BON (1991). Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok: nem találtunk ilyet. Hazai utalások: RIMÓCZI (2005): a M cinereifolia példányait 
ismerteti. 

Gyűjtések: Kiskunság: Kunbaracs környéke, csupasz homokon, 3 db, leg.: LZ, GE, 2005.04.27., 
det.: LZ. 

Melanoleuca favrei Bon 

Jellemzés, leírás: BON (1991), ZUCCHERELLI (2006). Megjegyzés: a gomba 
szaga kifejezetten Lepista jellegű. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Fejér megye: Tordas, füves részen, 1 db, leg. et det.: LZ, 2006.12.09. 

Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer 

Jellemzés, leírás: BREITENBACH és KRÄNZLIN (1991), COURTECUISSE és D U -

HEM (1994), Roux (2006). Védelmi javaslat: 1. 
Hazai adatok, utalások: RIMÓCZI (1994): 1 adat. RIMÓCZI (2005). 

Gyűjtések: Börzsöny: adatok nélkül, leg.: ?, 2004.10.17., det.: MA, LZ. 

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és D U H E M ( 1 9 9 4 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) , MLGLIOZ-
Zl és ZECCHIN ( 2 0 0 1 ) , R o u x ( 2 0 0 6 ) , VESTERHOLT ( 2 0 0 4 ) . Védelmi javaslat: 3 . 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1958, mint Lepiota). BABOS (1989, mint echinatum): 8 adat. RI-
MÓCZI (1994): 2 adat. SILLER (1999). RIMÓCZI (2000). NAGY (2004): 3 adat. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Üröm (Csúcs-hegy), lomberdőben, leg. et det.: NI, 1999.07.; Budapest 
(Kamaraerdő), lomberdőben, 2 db, leg. et det.: LZ, 1999.09.05.; Budapest (Városliget), farönkök között, 
1 db, leg. et det.: LZ, 2003.12.07. Zempléni-hg.: Kőkapu, leg.: JE, 2001.10.13., det.: JE, LZ. Ba-
kony: Bakonybél, lomberdőben, erdei út mentén, 3 db, leg.: SzP, LZ, 2000.09.15., det.: LZ. Fejér me-
gye: Tordas, temetőben, csupasz talajon, 3 db, leg. et det.: LZ, 2005.06.05. 

Mycena belliae (Johnst.) P. D. Orton 

Jellemzés, leírás: BABOS és GYURKÓ ( 1 9 8 4 ) , COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) . 

Védelmi javaslat: 3. 
Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 5 adat. ALBERT és mtsai (2004): 5 adat. 

Gyűjtések: Gödöllői-dombság: Veresegyháza, zsombékos területen, elhalt nádakon, tömegesen, 
leg.: KS, 2005.11.13., det.: LZ. 

Ossicaulis lignatilis (Pers.) Redhead et Ginns 
Clitocybe lignatilis (Pers.) P. Karst. 

Jellemzés, leírás: B O N ( 1 9 9 4 ) , CLÉMENCON és BAUMANN ( 2 0 0 4 ) , COURTECU-
ISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , LONATI ( 2 0 0 1 ) . Védelmi javaslat: 2 . 
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Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951, mint Tricholomá). SILLER (1986). BABOS (1989): 
4 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat. SILLER (1999). FODOR és mtsai (2001): 2 adat. PÁL-FÁM (2001). SIL-
LER és mtsai (2002). FODOR és PÁL-FÁM (2003): 2 adat. 

Gyűjtések: Budapest (Városliget), nyírfahasábon, 1 csop., leg.: LZ-né, 2005.11.13., det.: LZ. 

Phaeolepiota aurea (Matt.) Maire 

Jellemzés, leírás: ALBERT és DIMA (2007), COURTECUISSE és DUHEM (1994), 
WASSER (1993). Megjegyzés: A 90-es évek végén SZANDÁNYI (2006) Kisszépal-
mapuszta környékén (Bakony) is talált több példányt. Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: Bonus és mtsai (1951, a Pholiota aurea név alatt több fajjal együtt em-
líti). RIMÓCZI (1995). BABOS (1999): 2 adata Hollós 1896-os és 1913-as érdekes lelése. TÓTH (1999): 
1 adat. ALBERT és DIMA (2007): 2 adat. 

Gyűjtések: Mátra: Párád (TV sípálya), gyertyános-tölgyes, leg.: HK, 1997.10.18., det.: HK, LZ. 
Zempléni-hg.: Kőkapu, leg.: SE, 2001.10.13., det.: LZ. Börzsöny: Nagybörzsöny környéke, elegyes 
erdő, 3 db, leg. et det.: KoJ, 2003.09.20. 

Phlyctospora fusca Corda 

Jellemzés, leírás: FISCHER (1933). 
Hazai adatok, utalások: BÁNHEGYI és mtsai (1953). 

Gyűjtések: Budapest, Halmi-erdő, homokos talajon, tölgyesben, számos példány, leg.: PK, 
2005.07., det.: LZ. 

Pholiota albocrenulata (Peck) Sacc. 
Hemipholiota albocrenulata (Peck) Romagn. ex Bon 
Pholiota fusca Quél. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM (1994), SAALMAN (1956, 1963, 
1964), TABARÉS és mtsai (2004). Megjegyzés: herbáriumi anyag Rimóczi gyűjte-
ményében. Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Zempléni-hg.: Telkibánya, bükkfa törzsén, 1 db, leg.: ?, 2001.10.12., det.: AL, LZ. 

Pholiota lucifera (Lasch) Quél. 

Jellemzés, leírás: LONATI (2001), ROUX (2006). Megjegyzés: a termőtestek idő-
vel lilásan foltosodnak. Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 6 adat, BABOS (1999): 1 adat. 

Gyűjtések: Kiskunság: Lakitelek (Tőserdő), fűzfákon, kőrisfán, égerfákon?, 10 db, leg.: HK, 
KA, KI, LZ, 1998.04.25., det.: Fernandez. 

Psathyrella oedipus (Cooke) Komád et Maubl. 
Pholiota oedipus (Cooke) P. D. Orton - Phaeogalera oedipus (Cooke) Romagn. - Hemipholiota 

oedipus (Cooke) Bon 

Jellemzés, leírás: BLDAUD (1988), COURTECUISSE és DUHEM (1994), ROCA-
BRUNA és TABARÉS ( 2 0 0 3 ) , ROUX ( 2 0 0 6 ) . Megjegyzés: erősen higrofán gomba. 
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Hazai adatok, utalások: RIMÓCZI (1994): 1 adat. NAGY (2004): 2 adat. 
Gyűjtések: Tata (tatai tó), tóparton, nyárfa alatt, 20 db, leg. et det.: LZ, 1995.03.26. Kiskunság: 

Lakitelek (Tőserdő), kőrises égerlápban, néhány darab, leg. et det.: LZ, 1998.04.25. Nyírség: Bátorli-
get (ősláp), kőrises részen?, 10 db, leg. et det.: AL, DB, LZ, 2004.10.03. Vértes: Szárliget, kőris alatt, 
2 db, leg. et det.: LZ, 2006.05.hó, Budai-hg.: Budapest (Szépvölgy), 6 db, leg.: tanfolyami hallgatók, 
2006.06.03., det.: DB, LZ. Pilis: Pilisszentiván, lomberdőből, 5 db, leg.: GBÁ, 2007.02.11., det.: 
DB, LZ. 

Rhodocybe caelata (Fr.) Maire 

Jellemzés, leírás: CONTU (1999), COURTECUISSE és DUHEM (1994), KRIEGL-
STEINER (2003), MAIRE (1924), MALENQON és BERTAULT (1975), Roux (2006). 
Megjegyzés: A budakalászi gyűjtés spóramérete: 8,9-9,4(-l 1,1) x 3,3-3,9(-4,4) pm, 
a Tahiban talált anyag spórái: 7,8-9,4(-10) * 3,9^1,4 pm. Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 
Gyűjtések: Pilis: Budakalász (Lukas-hegy), homokos, savanyú talajon, mohában, 1 db, leg. et 

det.: LZ, 1998.10.22.; 8 db, leg. et det.: LZ, 1999.11.14. Visegrádi-hg.: Tahi, cseres-tölgyesben, mo-
hában, savanyú talajon, 4 db, leg. et det.: LZ, 1998.10.23. 

Rhodotuspalmatus (Bull.) Maire - védett faj! 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM (1994), ROUX (2006), SILLER és 
mtsai (2006). Megjegyzés: Tatár Géza gombavizsgálónak 2001 őszén kirándulók 
vitték, lelőhely ismeretlen. 

Hazai adatok, utalások: BOHUS és mtsai (1951). BABOS (1989): 1 adat. RIMÓCZI (1995). SILLER 
(1999). SILLER és mtsai (2006): az összes irodalomi adat közlése. 

Gyűjtések: Bakony: Bakonybél, leg.: NFV, 2004.10.24., det.: LZ; Vinye, 5 db, leg. et det.: MZs, 
2005.09.11. 

Russula rubroalba (Singer) Romagn. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM (1994), MARCHAND (1973), ROCA-
BRUNA és PASCUAL (1992). Védelmi javaslat: 3. 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 5 adat. VASAS (1991): 1 adat. 
Gyűjtések: Budai-hg.: Budakeszi, tölgyes, leg.: HB, LZ, 2005.09.07., det.: LZ. 

Scleroderma cepa Pers. 

Jellemzés, leírás: KRIEGLSTEINER (2000). Védelmi javaslat: 4. 
Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942): 4 adat. BOHUS és mtsai (1951, a vulgare szinonimjaként 

közli). BABOS (1999). 
Gyűjtések: Vend-vidék: Kétvölgy, tisztáson, kopár, kavicsos talajon, 1 db, leg. et det.: LZ, 1999. 

09.25.; ldb, leg.: ?, 2005.10.07. det.: LZ. 

Sericeomyces subvolvatus (Malen^on et Bertault) Bon 

Jellemzés, leírás: BABOS ( 1 9 9 5 ) . Védelmi javaslat: 2 . 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989, mint Leucoagaricus): 2 adat. RIMÓCZI (1994): 1 adat Ba-
bostól. BABOS (1995). RIMÓCZI (2005). 
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Gyűjtések: Fejér megye: Tordas, akácfák mellett, útszélén, 4 db, együtt az Agaricus pilatianus-
szal, leg. et det.: LZ, 2005.08.27. 

Simocybe rubi (Berk.) Singer 

Jellemzés, leírás: L O N A U ( 1 9 9 5 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: RIMÓCZI (1994, mint Ramicoia haustellaris): 1 adat. NAGY (2004): 4 adat. 
Gyűjtések: Budai-hg.: Budapest (Farkasvölgy), korhadó fadarabon, 10 db, leg. et det.: LZ, 1999. 

08.20. 

Stropharia rugosoannulata Fari. ex Murrill 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és DUHEM ( 1 9 9 4 ) , MASSART ( 1 9 8 5 ) , R o u x 
( 2 0 0 6 ) , VÉSSEY ( 1 9 7 3 ) . 

Hazai adatok, utalások: BABOS (1989): 4 adat, de mindegyik mesterséges termesztésből. RIMÓ-
CZI (1994): 6 adat a Soroksári Botanikus kertből. 

Gyűjtések: Zselic: Somogylukafa, kukorica szántóföldön, 8 db, leg.: KrT, KrT-né, 2006.05.19.; 
leg. et det.: KrT, LZ, 2006.06.02. 

Suillus lakéi (Murrill) A.H. Sm. et Thiers 
Suillus lakéi var. landkammeri (Pilát et Svríek) H. Engel et Klofac - Boletinus landkammeri 

(Pilát et SvrCek) Bon 

Jellemzés, leírás: ESTADÉS és LANNOY ( 2 0 0 4 ) . 

Hazai adatok, utalások: VASAS és ALBERT (1990). ALBERT és DIMA (2007). 

Gyűjtések: Gerecse: Agostyán, duglászfenyő alatt, pár db, leg. et det. TM, 2004.12.12., 2005.11.16. 

Syzygospora tumefaciens (Ginns et Sunhede) Ginns 

Jellemzés, leírás: BLZIO és LOSI (1989), COLUCCI (2006). 
Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Budai-hg.: Budaliget, kőrises tölgyesben, 1 db, Collybia dryophila-1 megfertőzve, an-
nak a kalapján, leg.: BJ, 2006.05.28., det.: LZ. 

Tephrocybeputida (Fr.) M. M. Moser - fotó: Színes oldalak, p. 299. 

Jellemzés, leírás: CONSIGLIO és CONTU ( 2 0 0 2 ) . Védelmi javaslat: 3 . 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Kőszegi-hg.: Kőszegfalva, nedves élőhelyen, 10 db, vörös tölgy, erdeifenyő, lucfenyő 
alkotta erdőrészen, leg. et det.: LZ, 1996.10.01. 

Trichaster melanocephalus Czern. 

Jellemzés, leírás: CHARBONNEL ( 2 0 0 3 ) , DÖRFELT ( 1 9 8 9 ) , MUGNIER és Au-
CLAIR ( 2 0 0 2 ) , RAUSCHERT ( 1 9 6 3 ) . Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: MOESZ (1942): 5 adat. BÁNHEGYI és mtsai (1953): „nem gyakori", 
KONECSNI (1965): 3 adat. SZEMERE (1968): 3 adat. KONECSNI (1984). BABOS és GYURKÓ (1984): 
RIMÓCZI (1994) 2 adat. RIMÓCZI (2004). 
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Gyűjtések: Budai-hg.: Solymár (Kálvária-hegy), tölgyesben, 1 db, leg. et det.: LZ, 1998.01.08.; 
Nagykovácsi, kőris, tölgy alatt, pár db, leg. et det.: MZs, TGy, LZ, 2001.08.01.; Budapest (Szép-
völgy), feketefenyővel, kőrissel és tölggyel elegyes meszes talajú erdőben, 1 db, leg. et det.: LZ, 
2005.10.16. 

Tricholoma arvernense Bon - fotó: Színes oldalak, p. 300. 

Jellemzés, leírás: BON (1991), MARCHAND (1986), R l V A (1986), R O U X (2006), 
VESTERHOLT (2004). Védelmi javaslat: 1. 

Hazai adatok, utalások: nem találtunk ilyet. 

Gyűjtések: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), nyílt részen, erdeifenyő, bükk alatt, 6 db, leg. et det.: LZ, 
1998.10.10. 

Tricholoma pardinum Quél. 

Jellemzés, leírás: COURTECUISSE és D u H E M (1994), LONATI (2001), ROUX 
(2006). Védelmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: DANIELISZ (1947). BABOS (1989): 2 adat. BENEDEK (2002, mint T. par-
dalotum): 1 adat. 

Gyűjtések: Visegrádi-hg.: Tahi, bükkös, leg. et det.: MA, LZ, 1996.07.20. Mátra: Mátraháza, 
zárt lucos, fiatal bükkökkel, leg. et det.: MZs, PJ, LZ, 1999.08.10.; leg. et det.: PJ, 1999.08.13. Zemp-
léni-hg.: Rostalló, luzulás bükkös szélén, leg. et det.: AL, DB, NM, 2006.09.23. 

Xerocomus bubalinus (Oolbekk. et Duin) Redeuilh 

Jellemzés, leírás: OOLBEKKINK (1991), ALBERT (2004). 
Hazai adatok, utalások: ALBERT (2004). ALBERT és DIMA (2005). DIMA és LUKÁCS (2006). 

Gyűjtések: Budapest, XI. ker., hárs és nyárfa alatt, leg. et det.: DB, 2004.06.06.; Budapest, XII. 
ker. (János kórház mellett), leg. et det.: MA, 2006.10.01. 

Xerula caussei Maire 
Xerula nigra (Dörfelt) Dörfelt 

Jellemzés, leírás: VESTERHOLT (2004). Megjegyzés: a lemezélek feketék! Vé-
delmi javaslat: 2. 

Hazai adatok, utalások: TAKÁCS és SILLER (1980): 1 adat. BABOS (1989): 2 adat. PÁL-FÁM és 
LUKÁCS (2002): 1 adat. ALBERT és DIMA (2007): 3 adat. 

Gyűjtések: Zempléni-hg.: Háromhuta, bükkös, 2 db, leg. et det.: LZ, 1998.07.04. 

* # * 

Köszönetnyilvánítás - 46 gyűjtő odafigyelésének eredményeként jöhetett létre a sorozat 
harmadik része, amiért hálával tartozom nekik. 
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Újabb adatok az Alföld gombavilágához. - A Duna-Tisza közi homokterületeken folyta-
tott intenzív gyűjtés eredményeként 2266 nagygomba előfordulási adatot publikálunk. Ezek 
(korábbi adatainkkal együtt) 807 taxonra vonatkoznak, beleértve 331 olyan taxont, melyet ko-
rábban még nem publikáltak az Alföldről és további 142 taxont, melyek Magyarországra 
újak. Röviden összefoglaljuk az Alföld mikológiái térképezésének jelenlegi állását, és jövő-
beni terveket fogalmazunk meg az eddig alig kutatott csoportokra vonatkozóan. 

Further data to the knowledge of the fungi of the Great Hungarian Plain. - As a result 
of intensive collecting activity on the sandy areas of the Danube-Tisza interfluve 2266 new 
records of higher fungi are reported. The species list comprises 807 taxa (including our for-
merly published records), of which 331 is reported for the first time from the studied area. 
142 taxa are new for Hungary. The authors briefly summarise the results of the mycological 
exploration of the area and make proposal for further research of the presently less explored 
groups of fungi. 

Kulcsszavak: Alföld, előfordulási adatok, Magyarország, nagygombák 
Key words'. Great Hungarian Plain, Hungary, macrofungi, occurrence data 

B E V E Z E T É S 

Két évvel az Alföld gombavilágát taglaló első cikk megjelenése után szükséges-
nek érezzük, hogy a közölt faj listát frissítsük az, azóta gyűjtött vagy esetleg már 
meglévő, de meghatározatlan anyagokkal. Mint azt már számos korábbi publikáció 
(BABOS 1973, 1979, 1980, 1989, 1999, NAGY 2004, 2005, 2006, 2007, RlMÓCZI 
1993, 1994) is bizonyítja, az Alföld hazánkon belül igen különleges és értékes nagy-
gombavilággal rendelkezik, melyet érdemes és szükséges kutatni. Ebben a részben 
2266 további előfordulási adatot és 331 olyan taxont közlünk, melyeket a 2004-es 
munka nem tartalmazott, tovább szélesítve az Alföldről általunk jelzett taxonok 
számát, 474-ről 807-re. Ezek a számok nem tartalmazzák azokat az adatokat és 
fajokat, melyeket BABOS (1973, 1979, 1980, 1989, 1999), RlMÓCZI (1993, 1994) 
és mások közöltek cikkeikben (mintegy 300 faj 1000 előfordulási adattal, leszámít-
va Hollós szinte történeti jelentőségű és herbáriumi anyaggal alig rendelkező gyűj-
téseit). Hangsúlyozni kell, hogy még mindig maradt igen sok meghatározatlan faj 
és kollekció. Jelen munkában folytatjuk azt a szemléletet, miszerint kizárólag alapo-
san és jól meghatározott fajokat illesztünk be a listába. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

A jelen munkában közölt adatok mindegyike herbáriumi anyaggal igazolt, a szá-
rítmányok az első szerző gyűjteményében lettek elhelyezve, kivéve ahol ezt más-
képp jelezzük. A gyűjtők és határozók neveinél a következő rövidítéseket használ-
tuk: BB = Barkóczi B., BG = Bohus Gábor, BL = Benedek Lajos, BM = Babos 
Margit, GG = Grézal G., GZs = Gorliczai Zsolt, HA = Anton Hausknecht, JM = 
Mikael Jeppson, KMG = Kovács M. Gábor, KT = Tommy Knutsson, LE = Erhard 
Ludwig, NL = Nagy László, PN = Pardi N., RI = Rimóczi Imre, SA = Äke Strid, 
TE = Tóth E. A határozást - ha nincs másképp részletezve - az első szerző végezte. 

A határozáshoz igyekeztünk minden esetben átfogó, monografikus és - amennyi-
ben lehetséges - autentikus leírásokat használni. Minden esetben előnyben részesít-
jük azokat a munkákat, amelyeknél nyomon követhető a leírás készítéséhez használt 
anyagok mennyisége, ugyanis sok esetben kiderült, hogy csupán egy-két anyagra ala-
pozott (pl. BREITENBACH és KRÁNZLIN 1 9 8 6 - 2 0 0 0 , CETTO 1 9 7 8 - 1 9 9 3 , KRIEGL-
STE1NER 2 0 0 0 - 2 0 0 3 ) , vagy más szerzőktől átvett leírások (pl. LUDWIG 1 9 9 7 ) nem 
alkalmasak határozásra, sőt sok esetben félrevezetőek lehetnek. Ezenkívül szüksé-
gesnek érezzük hangsúlyozni, hogy - amennyiben egy florisztikai jellegű munká-
ban lehetséges - minden esetben a kritikusabb munkákat választottuk, és a tágabb 
fajkoncepciójú szerzők munkáit (pl. a Fungi Európáéi sorozat legtöbb kötete) csak 
kiegészítőként, illetve illusztrációk forrásaként alkalmaztuk. Ennek a sok kritérium-
nak számunkra - általában az Agaricales fajokra - leginkább a Flora Agaricina Neer-
landica ( B A S és mtsai 1988 , 1 9 9 0 , 1995, 1 9 9 9 , NOORDELOOS és mtsai 2 0 0 1 , 2005) 
sorozat kötetei, egyes nemzetségekre pedig a következő monográfiák és cikkek 
feleltek meg: collybioid és marasmioid fajok - ANTONÍN és NOORDELOOS ( 1 9 9 3 -
1 9 9 7 ) ; Conocybe - HAUSKNECHT ( 1 9 9 3 , 1995a, b, c, 1996 , 1997 , 1 9 9 9 , 2 0 0 0 , 
2 0 0 1 , 2002a, b, 2 0 0 3 , 2005, 2 0 0 6 ) , HAUSKNECHT és ENDERLE ( 1 9 9 2 ) , HAUS-
KNECHT és KRISAI ( 1 9 9 2 ) ; Coprinus - ULJÉ (2005), ULJÉ és BAS (1985, 1988 , 
1 9 9 1 , 1993) , ULJÉ é s BENDER ( 1 9 9 7 ) , ULJÉ é s NOORDELOOS ( 1 9 9 3 , 1 9 9 7 , 1 9 9 9 , 
2 0 0 0 ) , ULJÉ és mtsai ( 1 9 9 8 ) ; corticoid fajok - ERIKSSON és mtsai ( 1975-1988) ; 
Cortinarius - BRANDRUD és mtsai (1989-1994); Crepidotus - SENN-LRLET (1995); 
Entoloma - NOORDELOOS ( 1 9 9 2 , 2 0 0 4 ) ; Hemimycena, Rickenella stb. - ANTONÍN 
és NOORDELOOS ( 2 0 0 4 ) ; Inocybe - KUYPER ( 1 9 8 6 ) ; Lactarius - HE1LMANN-CLAU-
SEN és mtsai (1998); Mycena - M A A S GEESTERANUS (1992); Panaeolus - GER-
HARDT ( 1 9 9 6 ) ; Psathyrella - KITS VAN WAVEREN (1985), és még számos kisebb 
cikk egy-egy faj határozásához. Számos genus taxonómiai problémák miatt (pl. 
Tubaria) ebben a munkában nincs részletesen feldolgozva, míg mások feldolgozá-
sára később kerül majd sor (pl. Russula és Entoloma fajok nagy része). 

A gyűjtőhelyek visszakeresésének megkönnyítése érdekében az alábbiakban 
megadjuk az egyes helyek körülbelüli középpontjainak koordinátáit, melyeket a 
Google Earth program segítségével határoztunk meg: 

Ásotthalom: é.sz. 4 6 ° 1 2 ' 4 0 , 8 6 " , k.h. 19° 4 7 ' 3 2 , 9 6 " ; Bácsalmás: é.sz. 4 6 ° 7 ' 
2 6 , 8 2 " , k.h. 19° 2 0 ' 7 , 2 3 " ; Bugac (beleértve a Nagylegelőt is): é.sz. 4 6 ° 3 8 ' 2 7 , 1 3 " , 
k.h. 19° 3 7 ' 4 , 4 6 " ; Dóc: é.sz. 4 6 ° 2 6 ' 7 , 4 3 " , k.h. 2 0 ° 8 ' 5 9 , 1 9 " ; Fülöpháza: é.sz. 4 6 ° 
5 2 ' 0 , 5 7 " , k.h. 19° 2 5 ' 1 3 , 1 7 " ; Fülöpszállás: é.sz. 4 6 ° 4 8 ' 4 1 , 6 9 " , k.h. 19° 9 ' 2 8 , 0 2 " ; 
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Helvécia (Matkópuszta): é.sz. 46° 48' 33,03", k.h. 19° 38' 51,19"; Jakabszállás: 
é.sz. 46° 43' 57,47", k.h. 19° 37' 41,65"; Kecskemét (arborétum): é.sz. 46° 54' 
54,98", k.h. 19° 39' 7,69"; Kecskemét (Csalánosi-erdő): é.sz. 46° 53' 4,82", k.h. 
19° 37' 8,22"; Kecskemét (Kápolnai-rét): é.sz. 46° 54' 35,85", k.h. 19° 38' 46,64"; 
Kecskemét (Kisfái): é.sz. 46° 53' 31,51", k.h. 19° 47' 39,32"; Kecskemét (Köris-
hegy): é.sz. 46° 56' 25,28", k.h. 19° 44' 57,50"; Kecskemét (Méntelek): é.sz. 46° 57' 
13,27", k.h. 19° 36' 32,51"; Kecskemét (Millenáris-erdő): é.sz. 46° 54' 37,78", k.h. 
19° 40' 12,80"; Kecskemét (Nyír): é.sz. 46° 56' 29,93", k.h. 19° 37' 24,40"; Kecske-
mét (Nyomási-erdő): é.sz. 46° 55' 53,94", k.h. 19° 42' 21,62"; Kecskemét (szabad-
időpark): é.sz. 46° 54' 43,30", k.h. 19° 39' 47,13"; Kecskemét (Törökfái): é.sz. 46° 
49' 50,56", k.h. 19° 38' 38,66"; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): é.sz. 46° 54' 50,58", 
k.h. 19° 30' 39,52"; Kerekegyháza (Kaszatanyadűlő): é.sz. 46° 55' 50,85", k.h. 19° 
30' 53,33"; Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): é.sz. 46° 57' 49,73", k.h. 19° 26' 
39,99"; Kunbaracs: é.sz. 46° 58' 2,04", k.h. 19° 22' 18,61"; Ladánybene: é.sz. 47° 1' 
44,09", k.h. 19° 26' 52,37"; Ladánybene (Jajgatódülő): é.sz. 47° 1' 13,40", k.h. 19° 
26' 3,36"; Lajosmizse (Klábertelep): é.sz. 46° 59' 47,44", k.h. 19° 32' 5,88"; Laki-
telek (Szikra): é.sz. 46° 51' 33,95", k.h. 19° 58' 31,67"; Lakitelek (Tőserdő): é.sz. 
46° 51' 7,81", k.h. 19° 59' 1,14"; Nagykőrös: é.sz. 47° 3' 32,69", k.h. 19° 43' 4,44"; 
Nyárlörinc (Nyárjas): é.sz. 46° 51' 23,06", k.h. 19° 54' 41,04"; Orgovány: é.sz. 46° 
41' 26,84", k.h. 19° 26' 42,24"; Ópusztaszer (Hantháza): é.sz. 46° 27' 32,58", k.h. 
20° 6' 28,24"; Örkény és Tatárszentgyörgy között: é.sz. 47° 55' 8,38", k.h. 19° 24' 
19,66"; Pusztavacs: é.sz. 47° 8' 10,15", k.h. 19° 34' 10,23"; Solt (Kalimajor): é.sz. 
46° 45' 13,35", k.h. 18° 59' 26,51"; Szeged: é.sz. 46° 15' 9,26", k.h. 20° 9' 8,62"; 
Szeged (Algyő): é.sz. 46° 20' 58,85", k.h. 20° 11' 54,99"; Szeged (Boszorkány-
sziget): é.sz. 46° 14' 9,34", k.h. 20° 8' 47,77"; Tatárszentgyörgy (sarlósári út): é.sz. 
47° 2' 58,95", k.h. 19° 25' 3,70". 

Bár néhány konkrét lelőhely a fenti listából hiányzik, a hozzájuk legközelebb 
álló várost minden esetben megjelöltük, így lehetséges ezen lelőhelyek felkeresése is. 

EREDMÉNYEK 

Az előző rész (NAGY 2004) megjelenése óta eltelt évek gyűjtésének és határo-
zásának eredményeként 331 olyan fajt közlünk, melyek az előző munkában nem 
voltak benne. így az Alföldről általunk publikált fajok száma 807-re emelkedett. 
Jelen munkában 152 olyan taxont (jórészt Conocybe, Coprinus és Psathyrellá) jel-
zünk, melynek nem volt korábbi publikált hazai adata (a fajlistában csillaggal jelöl-
ve), az összehasonlításhoz használt irodalmak listáját lásd NAGY (2004), kiegészítve 
az azóta megjelent munkákkal. 

A korábban publikált adatokkal együtt, ma az Alföldről durva becslés szerint 
(taxonómiai és nómenklatúrái különbségekre nincs korrigálva) 1287 gombafaj is-
mert a következő eloszlásban: Myxomycetes: 51 (GÖNCZÖL és RÉVAY 1999, RÉVAY 
és NAGY 2 0 0 5 ) , „mikroszkopikus gombák": 3 4 0 (GÖNCZÖL és RÉVAY 1999), „nagy-
gombák": 8 0 7 taxon (NAGY 2 0 0 4 , és a jelen munka), további kb. 9 0 faj, melyeket 
BABOS ( 1 9 8 9 , 1 9 9 9 ) és RIMÓCZI ( 1 9 9 4 ) jeleznek, de személyesen még nem sike-
rült gyűjtenünk. Itt nem vettük figyelembe azokat a jórészt történeti jelentőségű 
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adatokat, melyeket Hollós publikált, valamint KONECSNI (1971, 1974) adatait, mi-
vel utóbbiaknak nincs herbáriumi anyaga. Hollós anyagait illetően bonyolultabb a 
helyzet: minden adat esetében egyedileg kell ellenőrizni, hogy van-e bizonyító pél-
dány, mert bár gyűjteménye nagy részét elégette, néhány anyag megmaradt. Ezzel, 
bár Magyarországon belül a Duna-Tisza köze a jobban feltárt régiókhoz tartozik 
(legalábbis a publikált adatok mennyisége alapján), sok feltáratlan élőhely és több, 
alig kutatott taxonómiai csoport van. 

Az utóbbi időben a nehezen határozható nemzetségekből számos faj adódott a 
listához, mind az Agaricalesen belül (Coprinus, Conocybe, Psathyrella), mind más 
csoportokban (Myxomycetes - RÉVAY és NAGY 2 0 0 5 ) . A már begyűjtött anyagok 
alapján azonban egyértelmű, hogy még számos csoport le van maradva fajaik valódi 
arányához képest (pl.: Ascomycetes, Clitocybe, Corticiaceae s. 1., Entoloma, Myce-
na, Polyporales). Több kisebb nemzetség (pl. Tubaria, Xerocomus) feldolgozását 
taxonómiai problémák miatt halasztottuk későbbre. Hiába léteznek átfogó kulcsok 
ezekre a genusokra, azok vagy csak messziről közelítik a taxonómiai egységességet 
és kezelhetőséget (pl. Tubaria), vagy már folyamatban lévő átfogó revíziók ered-
ményei rávilágítottak pontatlanságukra (Xerocomus, lásd TAYLOR és mtsai 2 0 0 6 ) . 

Élőhelyek tekintetében az Alföld kutatottsága többé-kevésbé kiegyensúlyozottnak 
mondható. Rendelkezünk adatokkal homoki tölgyesekből, láp- és ligeterdőkből, aká-
cosokból, legelőkről, nyárasokból és homoki gyepekből. A kevésbé kutatott élő-
helytípusok között említhetők a szikesek, melyekről csupán a korábbi publikációk 
( B A B O S 1973 , 1 9 7 9 , 1 9 8 0 , 1989 , 1 9 9 9 , RIMÓCZI 1 9 9 3 , 1 9 9 4 ) szolgáltatnak néhány 
adatot. Sajnos egyáltalán nem rendelkezünk adatokkal löszös és agyagos talajú terü-
letekről (elsősorban legelők), melyet a jövőben pótolni kell. 

Megjegyzések néhány ritka fajhoz 

Több nehezen határozható genus alaposabb kutatásának köszönhetően igen sok 
érdekes és ritkának tartott faj került elő, melyek közül néhányat a továbbiakban rész-
letezünk. 

Az eddigi gyűjtés során 5 olyan taxont találtunk, melyek a tudományra nézve 
újnak bizonyultak, a csoportok specialistáinak véleménye szerint is: Conocybe pa-
pillata Hauskn. et L. Nagy (HAUSKNECHT és NAGY 2007), Coprinus doverii L. Nagy 
( N A G Y 2006), Tricholomapopulinum var. bohusii L. Nagy (NAGY 2005) és az En-
toloma nemzetség Undati szekciójának egy faja, mely Machiel Noordeloos előze-
tes véleménye alapján új faj, részletes vizsgálata folyamatban van. Továbbá számos 
Coprinus faj bizonyult még a tudományra újnak, ezekben az esetekben azonban 
még további anyagok gyűjtése szükséges a végleges álláspont kialakításához. A lis-
tában Conocybe sp.-ként jelzett faj Anton Hausknecht véleménye szerint (pers. 
comm.) egy leíratlan faj azonban, mint a Coprinus fajoknál, itt is több anyagra van 
szükség. 

Több Európa-szerte igen ritka faj is előkerült, melyeknek összesen két-három 
előfordulási adata ismert leírásuk óta: Conocybe anthracophila var. ovispora, C. le-
porina, C. merdaria, C. subxerophytica, Coprinus filamentifer, C. herinkii, C. kriegl-
steinerii, C. lilatinctus, C. sassi, Hohenbuehelia angustata, Panaeolus bisporus. 
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A Conocybe tuxtlaensis első előfordulását HAUSKNECHT (2002A) jelezte Európából 
először. Magyarországon több helyen is sikerült megtalálnunk ezt a fajt. 

Az alábbi fajoknak leírásuk óta első előfordulási adatát közöljük: Coprinus ur-
gentem P. D. Orton, C. candidolanatus Doveri et Uljé, C. deminutus Enderle, C. 
ramosocystidiatus Bender, C. sclerotiorum Horvers et de Cock, Hemimycena sor-
dida Antonín et Noordel., Inocybe mytiliodora Stangl et Vauras, Psathyrella badia 
Kits van Wav. Ezek közül a Coprinus candidolanatus-t és a C. deminutus-t több 
helyen is sikerült megtalálnunk, valójában elég gyakorinak tűnnek. 

A Hohenbuehelia angustata harmadik európai lelőhelyét regisztráltuk Tőser-
dőn. Ezt a fajt KRISAI-GREILHUBER (1992) jelezte először Európából (Bécs kör-
nyékéről), majd LUDWIG (1997) szerint megtalálták Csehországban is. A hazai 
anyag minden részletében egyezik Krisai-Greilhuber leírásával. Igen jellegzetesek 
a nagyon sűrűn álló lemezek, a világos krémszínű termőtest és a kicsi (4,5-6 |im), 
gömbölyded spórák. 

Az irodalom alapján igen ritkának tartják a Hohenbuehelia atrocoerulea var. 
mastrucata-1, mely a var. atrocoerulea-tói csupán igen erősen zselatinizálódott ka-
lapbőrében különbözik. Korábbi feldolgozások egy további különbségnek tartják, 
hogy a metuloidok inkrusztáltak vagy simák, de ez inkább felfogható az adott termő-
test fejlettségében rejlő különbségnek, mint taxonómiailag diagnosztikus bélyegnek. 

Corrigendum 

Az előző rész (NAGY 2004) megjelenése óta fény derült néhány félrehatározás-
ra, melyeket az alábbiakban helyesbítünk: 

p. 25. ,Jiolbitius lacteus" helyett „Conocybe apala (Fr.) Arnolds" 
p. 26. „Conocybe tenera" helyett „C. semiglobata Kühner et Watling" 
p. 27. „Coprinus ammophilae" helyett „C. cinereus (Schaeff.) Gray" 
p. 28. „Cortinarius fulmineus''' helyett „C. olearioides Rob. Henry" 
p. 29. „Exidia villosa" helyett ,J*hlebia tremelloidea (Bres.) Parmasto" 
p. 33. lepiotapseudohelveola" helyett ,JLepiota lilacea Bres." 
p. 36. „Oudemansiella kuehnerif' helyett ,^íycenella bryophila (Voglino) Singer" 
p. 39.5rPseudoomphalina kalchbrennerii" helyett „Clitocybe barbularum 

(Romagn.) P. D. Orton" 
p. 39. ,Jlussula xerampelina" helyett ,Jt. graveolens Romell" 
p. 40. „Stropharia halophila" helyett ,JStropharia melanosperma (Bull.) Bres." 
p. 40. ,JSuillus granulatus" helyett collinitus (Fr.) Kuntze" 

Hangsúlyozni kell, hogy még mindig lehetnek rosszul meghatározott fajok a lis-
tában (ez különösen érvényes az Ascomycetes-re), igyekszünk idővel ezeket is ki-
javítani. A fenti javítás nem terjed ki nómenklatúrái kérdésekre, ezt részben az 
alábbi fajlistában, részben egy későbbi munkában fogjuk közölni. 
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FAJLISTA 

A csillaggal jelölt fajok a rendelkezésünkre álló irodalmak alapján Magyarország-
ra újak. A felkiáltójellel jelölt adatoknak nincs megőrzött herbáriumi példánya. 

Abortiporus biennis (Bull.) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxinus, Alnus tuskón, leg.: NL, 2006. 
10.20. 

Agaricus arvensis Schaeff. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populus alba alatt (Cynodonti-Festuce-
tumpseudovinae), leg.: NL, 2005.05.18. 

Agaricus bisporus (J. E. Lange) Pilát - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.05.24.; 
Kecskemét: kertben, komposzthalmon, leg.: NL, 2004.09.24.; Szeged (Népliget), kultúrgyepben, leg.: 
NL, 2005.05.26.; Szeged (Vitéz u.): rövid fii között, leg.: NL, 2005.05.19.; ibid., kultúrgyepben, leg.: 
NL, 2005.06.02. 

Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. - Kecskemét (temető): csupasz homokon, leg.: NL, 2005.05.02.; 
Szeged: kertben, fii között, Populus alatt, leg.: NL, 2004.04.26. 

Agaricus bresadolanus Bohus - Fülöpháza: Populo albae-Robinietum, leg.: NL, 2005.08.23.; 
Kunbaracs: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.01.; Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-
Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12. 

Agaricus campestris L. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: NL, 2004.09.12. 
Agaricus essettei Bon - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, s.d. 
Agaricus fissuratus (F. H. Moller) F. H. Moller - Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinie-

tum, leg.: KT, 2004.10.14., det.: KT, SA. 
Agaricus haemorrhoidarius Schulzer - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 

NL, 2004.05.14.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 
Agaricus pampeanus Speg. - Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 

NL, 2005.05.05. 
Agaricuspilatianus (Bohus) Bohus - Szeged: kertben, Sophora-n, leg.: NL, 2004.05.12. 
Agaricuspraeclaresquamosus A. E. Freeman - Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: 

NL, GZs, 2004.11.02. (herb. BP); Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.09. 
12.; ibid., Querco robori-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Agaricus silvicola (Vittad.) Peck - Nyárlőrinc (Nyárjas): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, KT, 
2004.09.25. 

Agrocybe aegerita (V. Brig.) Singer - Szeged: tuskón, leg.: GG, 2005.06.01. 
Agrocybe dura (Bolton) Singer - Ásotthalom: Populetum albae cult., fű között, leg.: NL, 2005. 

05.24.; ibid., kultúrgyepben, leg.: NL, 2005.05.17.; Bácsalmás (Rákóczi park): fii között, leg.: NL, 
2004.04.02.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.06.09.; Kecskemét 
(Nyír): Populetum canescentis cult, szélén, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.06.14.; ibid., Festuce-
tum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05.; ibid., leg.: NL, 2006.07.04.; Kecskemét: fű között, 
leg.: NL, 2004.05.10.; Kecskemét (arborétum): fíí között, leg.: NL, 2004.08.02.; Kecskemét (Millená-
ris-erdő): fíí között, mulcson, leg.: NL, 2006.06.04.; Kerekegyháza (Göbölykútidülő): Festucetum (szi-
kes), leg.: NL, 2006.06.09.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: GZs, 2002.06.03. 

* Agrocybe firma (Peck) Singer - Kecskemét (Nyír): Populetum albae, mulcson, leg.: NL, 2006.06.05. 
* Agrocybe ochracea Nauta (=A. temulenta sensu auct.) - Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae 

stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05. 
Agrocybepediades (Fr.) Fayod (= A. semiorbicularis, A. arenicola, A. arenaria) - Ásotthalom: 

Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.05.17., leg.: NL, 2006.06.01.; Fülöpháza: Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, 2005.05.19.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.05. 
04.; Fülöpszállás (Kelemen-szék): szikes legelő, leg.: NL, 2005.04.23.; Kecskemét (arborétum): fíí 
között, leg.: NL, 2004.05.14.; Kecskemét (Dobó krt.): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.03.; Kecske-
mét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2006.06.05.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2004.05.14.; ibid., leg.: NL, 
2005.04.23.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris cult, szélén, 
leg.: NL, GZs, 2006.06.06.; Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): Populetum albae, fíí között, leg.: NL, 
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2006.06.05.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.05.15.; ibid., leg.: NL, 
2006.06.05.; Ladánybene (Jajgatódülő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.06.16.; Nagykő-
rös: Artemisio-Festucetum, leg.: NL, 2004.06.15.; Szeged: kultúrgyepben, leg.: NL, 2005.05.21. 

Agrocybepraecox (Pers.) Fayod - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, korhadt ágakon, leg.: NL, 
2006.06.05. 

Agrocybe pusiola (Fr.) R. Heim - Bugac: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.24.; 
Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, Tortula ruralis között, leg.: NL, 2005.08.23.; Kunba-
racs: Junipero-Populetum albae, elhalt Stipa maradványokon(?), leg.: NL, 2004.10.20.; Nyárlőrinc 
(Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Agrocybe vervacti (Fr.) Singer - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.09.; 
Kecskemét (Nyír): fíí között, homokon, leg.: NL, 2004.06.14.; Kerekegyháza (Kaszatanyadűlő): Cy-
nodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.09.; Lajosmizse (Klábertelep), leg.: NL, 2006.06. 
05.; Lakitelek (Tőserdő): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.10.19.; Szeged (Tápé): fű kö-
zött, leg.: NL1, 2004.10.30. 

Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 
2004.10.10. 

Amanita muscaria (L.) Lam. - Nagykőrös: Pinetum cult., Betula alatt, leg.: NL, GZs, 2004.10.10. 
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link. - Ásotthalom: in silva mixta (Quercus, Populus, Robinia), 

leg.: NL, 2005.10.07.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: GZs, 2004.09.03. 
Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. - Kecskemét (Millenáris-erdő): Quercetum ro-

boris cult., leg.: NL, 2005.08.10. 
Amanita verna (Bull.) Lam. - Ásotthalom: in silva mixta (Populus, Quercus, Robinia), leg.: NL, 

2005.10.07. 
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad. - Szeged (Tápé): Fú között, leg.: NL, 2004.10.29. 
Armillaria mellea (Vahl.) P. Kumm. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10. 

01.; Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.13.; ibid., Fraxino pannonicae-Alne-
tum, leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004. 11.01. 

Arrhenia spathulata (Fr.) Redhead (= Leptoglossum muscigenum) - Ásotthalom: Festucetum va-
ginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.10.29.; Bugac: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 
2005.08.24.; ibid., Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Cynodonti-Festucetum pseudovinae, Tortula ruralis között, leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kunbaracs: 
Junipero-Populetum albae, Tortula sp. között, leg.: NL, 2004.10.20.; Orgovány: Junipero-Populetum 
albae, leg.: NL, RI, 2004.10.13. 

Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: 
NL, 2004.09.09. 

Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. - Ásotthalom: in silva mixta (Populus, Quercus, Robinia), 
leg.: NL, GG, BB, 2005.05.17.; Kecskemét (Törökfái): Elaeagnus angustifolia, leg.: NL, GZs, 2004. 
04.16.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29.; Szeged (Népliget): Acer negundo, leg.: 
NL, 2004.04.14. 

Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Ásotthalom: Populetum albae, leg.: NL, 2005.04.20.; 
Bácsalmás (Rákóczi park): elhalt Ulmus, leg.: NL, 2004.04.02.; Lakitelek (Tőserdő): elhalt tuskón, leg.: 
NL, 2004.08.29. 

Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire - Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Populus alba ágakon, leg.: NL, 2005.05.18.; Kecskemét (Törökfái): Popule-
tum canescentis cult., ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, 
Populus ágakon, leg.: NL, 2004.10.20.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: 
NL, 2006.01.03. 

Auriscalpium vulgare Gray - Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2006.04.17.; 
Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Kunbaracs: Pinetum syl-
vestris cult., tobozon, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Ladánybene: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2005.10.23.; Ópusztaszer (Hantháza): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2006.04.20. 

1 Ez az anyag kicsit eltér a többi Agrocybe vervacti-tói. A fejes, palack alakú keilocisztidák helyett itt 
csak palack alakú cisztidák vannak. 
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Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. - Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): in silva mixta (Populus 
alba, Robinia, Sambucus), leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Kunbaracs: Artemisio-Festucetum, zavart 
talajon, leg.: NL, JM, 2004.10.15.; ibid., leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Alnus tuskón, leg.: NL, GZs, 2005. 
11.03. 

Bjerkandera fumosa (Pers.) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: 
NL, GZs, 2005.11.03. 

Bolbitius reticulatus (Pers.) Ricken - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.14. 

Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.24.; 
Jakabszállás (repülőtér): fű között, leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): lótrágyán, leg.: 
GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Kőrishegy): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.29.; 
Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.05.; 
Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Kecskemét (Nyír): mulcson, leg.: 
NL, GZs, 2004.05.01.; ibid., Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.11.02.; ibid., szalmán, leg.: NL, 
2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: NL, 
2004.04.27.; ibid., leg.: NL, 2005.04.29.; Kecskemét (Törökfái): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 2006.06.06.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, 
leg.: NL, 2006.06.08.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, útszélen, leg.: NL, 2004. 
09.11.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.07.18.; Szeged (Tápé): 
ffi között, leg.: NL, 2004.10.29.(1). 

Boletus luridus Schaeff. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24. 
Boletus radicans Pers. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Csalánosi-

erdő): Quercetum roboris cult., leg.: GZs, 2004.09.08. 
Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin - Kecskemét (Kisfái): útszélen, ffi között, leg.: NL, KT, JM, 

2006.04.12. 
Bovista plumbea Pers. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 

2004.05.14.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Ópuszta-
szer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20. 

Calocera cornea (Batsch) Fr. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2004.07.26. 

Calocybe gambosa (Fr.) Donk - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Robinietum cult., leg.: GZs, 2004. 
05.10.; Szeged (Baktó): Ulmetum cult., leg.: NL, 2005.05.21. 

Calocera cf. glossoides (Pers.) Sacc." - Szeged (Népliget): elhalt Quercus ágon, leg.: NL, 2004. 
09.21. 

Calocybe ionides (Bull.) Donk - Kecskemét (Nyír), leg.: NL, GZs, 2004.10.01. 
Calocybe obscurissima (A. Pearson) M. M. Moser - Kecskemét (Nyír): Corylo-Quercetum robo-

ris, leg.: NL, 2005.08.22. 
Calocybe persicolor (Fr.) Singer - Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 

NL, 2005.08.24.; Kecskemét: kertben, ffi között, leg.: NL, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, 2005.08.13.; 
Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): Populetum albae cult., ffi között, leg.: NL, 2004.10.02.; ibid., Cynodonti-Festucetum pse-
udovinae, leg.: NL, 2005.08.25.; Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum nigrae, leg.: NL, 2004.10.13.; 
ibid., Fraxino pannonicae-Alnetum, ffi között, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Calvatia Candida (Rostk.) Hollós - Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.12. 

Calvatia excipuliformis (Scop.) Perdeck - Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
JM, KT, 2006.04.12.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.10.02. 

Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd - Ópusztaszer (Hantháza): komposzt közelében, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.18. 

2 Mivel ez a faj csupán a termőtestek alakjában különbözik a C. cornea-tól, elkülönítése számunkra 
problematikusnak tűnik (ezért a cf. jelzés). 
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*Campanella caesia Romagn. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, elhalt füveken (Poa 
angustifolia), leg.: NL, GZs, 2005.08.23.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum, füve-
ken, leg.: NL, 2005.08.26. 

Ceriporía purpurea (Fr.) Donk - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris ágakon, leg.: NL, 2004. 
07.25. 

*Cerocorticium confluens (Fr.) Jülich et Stalpers - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvest-
ris cult., tuskón, leg.: NL, GZs, 2005.08.12. 

Cerocorticium molare (Chaillet ex Fr.) Jülich et Stalpers (= Radulomyces molaris) - Kunbaracs: 
Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.08.04.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-
Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.09.27.; Szeged (Népliget): Quercetum roboris, elhalt ágakon, leg.: 
NL, 2003.12.02. 

Cerrena unicolor (Bull.) Murrill - Lakitelek (Tőserdő): Acer negundo, leg.: NL, GZs, 2003.09.27.; 
ibid., leg.: NL, GZs, 2004.08.29. 

Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30. 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill. - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005. 

11.03.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.10.02.; Kunbaracs: 
Pinetum nigrae cult., leg.: NL, 2004.10.20.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2004.10.13. 

Clavulina coralloides (L.) J. Schroet. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.08.29.; Kunbaracs: Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.03. 

Clitocybe barbularum (Romagn.) P. D. Orton - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, 
leg.: NL, GZs, 2006.10.29.; Bugac: Junipero-Populetum albae, Tortula között, leg.: NL, GZs, 2006. 
11.25.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; Kecskemét (arboré-
tum): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2003.10.11.; ibid., leg.: NL, GZs, 2003.11.02.; Kecske-
mét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, GZs, 2003.11.08.; Kecskemét (Nyír): 
Tortula között, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 
NL, 2002.10.22.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; ibid., Festucetum va-
ginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., moha között, leg.: NL, GZs, 
2004.10.13.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Festucetum vaginatae stipetosum (Salix rosmarinifolia, Pinus), 
leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Pusztavacs: Pinetum sylvestris cult., moha között, leg.: NL, GZs, 2002.09. 29. 

Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. - Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, Bromo sterilis-
Robinietum, leg.: NL, 2004.06.15. 

Clitocybe glareosa Roellin et Monthoux - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 
2005.08.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; 
Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.23.; ibid., leg.: NL, 2006.06.09.; 
ibid., leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 
GZs, 2003.11.08.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult, szélén, Tortula között, leg.: NL, GZs, 
2004.11.02.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; ibid., Festucetum vagina-
tae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005. 
10.23.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 2004.10.13.; Orgovány: Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, BL, 2004.10.14. 

Clitocybe herbarum Romagn. - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus sylvestris, Populus alba, Quer-
cus), leg.: NL, 2005.08.20.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, 2001.11.09.; ibid., leg.: NL, 2002.09.12.; ibid., Pinetum sylvestris cult., moha között, leg.: NL, 
2005.08.12.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., 
leg.: GZs, 2004.08.29.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Salicetum rosmarinifoliae (Pinus sylvestris és Populus 
alba), leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; ibid.: Artemisio-Festucetum, leg.: NL, KT, 2004.10.15. 

Clitocybe inornata (Sowerby) Gillet - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 
NL, GZs, 2002.11.10.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2006.11.01. 

Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populo-Pinetum sylvest-
ris cult., leg.: NL, GZs, 2002.10.05. 

Collybia cirrhata (Schumach.) P. Kumm. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, elhalt 
gombákon, leg.: NL, 2005.08.23.; Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum, leg.: NL, GZs, 2004.10.13. 
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Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold - Bugac: Quercetum roboris, elhalt gombán, leg.: NL, 2005. 
08.24. 

*Coniophora arida (Fr.) P. Karst. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, Salix, 
leg.: NL,GZs, 2004.10.26. 

*Conocybe alboradicans Arnolds - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, csupasz 
agyagon, leg.: NL, 2006.08.10. 

*Conocybe anthracophila (Maire et Kühner) Singer var. ovispora Hauskn. - Lakitelek (Tőserdő): 
Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: GZs, 2004.08.29., det.: HA. 

Conocybe apala (Fr.) Arnolds - Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
2005.08.02.; Kecskemét: kertben, ffi között, leg.: NL, 2003.06.14.; ibid., kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 
2004.06.20.; Kecskemét (Dobó krt.): kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; Kecskemét (Nyomási-
erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.05.15.; ibid., leg.: NL, 2005.07.17.; Kecs-
kemét (Zászló utca): fti között, leg.: NL, 2005.07.17.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 
2004.06.23. 

*Conocybe apala var. albipes (G. H. Otth.) Arnolds - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-
Alnetum, leg.: NL, GZs, 2006.10.14. 

*Conocybe bispora (Singer) Hauskn. - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus sylvestris, Populus nigra, 
Quercus), leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2005.10.07. 

*Conocybe bisporigera (Hauskn. et Krisai) Arnolds - Ásotthalom: Bromo sterilis-Robinietum szé-
lén, leg.: NL, GG, BB, 2005.05.20.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, 2005.08.22. 

*Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. et Svröek - Ásotthalom: Tortula ruralis között, csupasz 
homokon, leg.: NL, 2005.10.07.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006. 
11.01.; Nyárlörinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, 2005.11.01.; Szeged (Tápé): fíí között, 
leg.: NL, 2004.10.30. 

Conocybe deliquescens Hauskn. et Krisai (= Gastrocybe lateritiá) - Ásotthalom: kultúrgyepben, 
leg.: NL, 2006.08.08.; Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08. 
24.; Fülöpháza környéke: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét: 
kertben, rövid fűben, leg.: NL, 2002.08.09.; Kecskemét (arborétum): fíí között, leg.: NL, 2004.08.02.; 
Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum, leg.: NL, 2005.10.13.; Kecskemét (Dobó krt.): 
kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Quercetum roboris cult., mulcson, leg.: NL, 
2005.08.30.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.08.29.; 
ibid., leg.: NL, 2005.06.14.; Szeged: kertben, kultúrgyepben, leg.: NL, 2005.08.17. 

*Conocybe digitalina (Velen.) Singer - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, fíí között, leg.: 
NL, GG, BB, 2005.05.20. 

*Conocybe dumetorum (Velen.) Svrőek var. laricina (Kühner) Hauskn. - Fülöpháza: Populus alba, 
égett talajon, leg.: NL, 2005.08.23., det.: HA. 

*Conocybe cf. dumetorum (Velen.) SvrCek var. phaeoleiospora Hauskn.1 - Fülöpháza: Festucetum 
vaginatae stipetosum, leg.: NL, RI, BL, 2006.06.09.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22., det.: HA. 

*Conocybe echinata (Velen.) Singer - Bugac: in silva mixta (Acer negundo, Populus), leg.: NL, 
2006.11.25.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus, Populus), leg.: NL, 2005.10.08. 

*Conocybe enderlei Hauskn. - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006. 
11.25. (fotó: Színes oldalak, p. 304.); Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, 2004.04.27., det.: HA; ibid., leg.: NL, 2004.04.28.; Szeged (Széchenyi tér): kultúrgyepben, 
leg.: NL, 2006.08.16. 

*Conocybe aff. hexagonospora Métrod ex Hauskn. et Enderle4 - Fülöpháza: Populus alba, égett 
talajon, leg.: NL, 2005.08.23., det.: HA. 

1 Bár a spórák fénymikroszkópban kissé pontozottnak tűnnek (A. Hausknecht, Nagy L.), SEM alatt 
ezt nem ellenőriztük, ezért a cf. jelzés. 
4 Ez a kollekció minden morfológiai tulajdonságában megegyezik a C. hexagonospora-\sA, azonban 
ezt a fajt eddig csak szubalpin élőhelyekről ismerték (A. Hausknecht). 
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*Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. et SvrCek - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, 
leg.: NL, 2006.06.05.; ibid., fíí között, leg.: NL, GZs, 2006.09. 

*Conocybe juniana var. subsejuncta Hauskn. - Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris 
cult., fíí között, leg.: NL, 2005.08.02., det.: HA. 

*Conocybe leporina (Velen.) Singer - Kecskemét (Szivárvány utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 
2006.08.03. 

*Conocybe merdaria Arnolds et Hauskn. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2004.08.29., det.: HA; ibid., leg.: NL, 2005.05.15.; ibid., íeg.: NL, 2005.05.18.; 
ibid., trágyázott helyen, leg.: NL, 2005.08.26.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.05.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2006.08.03. 

*Conocybe microrrhiza Hauskn. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, BL, Rl, 
2006.06.09.; Kecskemét (Méntelek), leg.: NL, 2007.09.10. (fotó: Színes oldalak, p. 304.). 

*Conocybe microrrhiza cf. var. tetraspora (Singer et Hauskn.) Hauskn. - Fülöpháza: Festucetum 
vaginatae stipetosum, leg.: NL, BL, RI, 2006.06.09.; Kunbaracs: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: 
NL, 2006.06.05. 

*Conocybe microspora (Velen.) Dennis - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.26., rev.: HA. 

*Conocybe moserí Watling - Kecskemét: kertben, fű között, leg.: NL, 2003.08.12.; Kecskemét 
(Kőrishegy): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.29.; Kecskemét (Szent Miklós u.): 
kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.03.; ibid., leg.: NL, 2006.07.01.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.05.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 
GG, 2005.08.25., det.: HA. 

*Conocybe ochrostriata Hauskn. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 
2005.07.18., det.: NL, HA; ibid., leg.: NL, 2005.08.28., rev.: HA; ibid., leg.: NL, 2006.08.10. 

*Conocybe papillata Hauskn. et L. Nagy - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, fíí 
között, leg.: NL, 2006.08.08. (herb. WU (holotípus), herb. BP (isotípus)); ibid., leg.: NL, 2006.08.11. 

*Conocybepilosella (Pers.) Kühner - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus sylvestris, Populus nigra, 
Quercus), leg.: NL, 2005.10.07. 

*Conocybepulchella (Velen.) Hauskn. et Svrőek - Ásotthalom: fú között, leg.: NL, 2006.08.08.; 
Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Nyír): 
Bromo sterilis-Robinietum, fíí között, leg.: NL, GZs, 2006.09.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-
Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.08.29.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, 
leg.: NL, 2004.08.28. 

Conocybe rickeniana P. D. Orton - Kecskemét (Csalánosi-erdő): in silva mixta, Populus ágakon, 
leg.: NL, 2002.10.26.; Kecskemét (Nyír): Populo-Robinietum cult., leg.: NL, 2005.10.22.; Kerekegy-
háza: Populo-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.20.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, 
leg.: NL, 2001.09.20. 

*Conocybe rostellata (Velen.) Hauskn. et Svrőek - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2005.08.20. 

Conocybe semiglobata Kühner et Watling - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: 
NL, 2005.05.20.; ibid., fú között (iCynodon dactylon), leg.: NL, GG, BB, 2005.05.20.; Bugac (Nagy-
legelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; Fülöpháza: Festucetum va-
ginatae stipetosum, Populus alba, leg.: NL, 2005.05.20., rev.: HA; ibid., Festucetum vaginatae stipe-
tosum, leg.: NL, Rl, BL, 2006.06.09.; ibid., fíí között, leg.: NL, 2006.06.09.; ibid., leg.: NL, 2006.09.02.; 
Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum australis, égett talajon, leg.: NL, 2005.04.23.; ibid., Phragmite-
tum, égett talajon, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét: kertben, kultúrgyepben, leg.: GZs, 2005.07.10.; 
Kecskemét (Kápolnai-rét): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2002.08.13.; Kecske-
mét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyír): 
Quercetum roboris, fíí között, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festuce-
tum pseudovinae, leg.: NL, 2001.06.22.; ibid., leg.: NL, 2001.06.24.; ibid., leg.: NL, 2002.06.14.; 
ibid., leg.: NL, 2004.04.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.04.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.05.14.; ibid., 
leg.: NL, GZs, 2004.06.08.; ibid., leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 2005.05.15.; ibid., leg.: NL, 
2005.08.26.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; Kecskemét (temető), leg.: GZs, 2004.08.29.; Kecske-
mét (Törökfái): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 2006.06.06.; 
Kerekegyháza (Göbölykútidülő): Cynodonti-Festucetum pseudovina, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; 
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Kerekegyháza (Kaszatanyadülő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.09.; 
Kunbaracs: kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta, (Alnus, 
Populus, Salix), leg.: NL, GZs, 2002.06.10., det.: HA; Solt (Kalimajor), leg.: NL, 2006.09.02. 

*Conocybe siennophylla (Berk, et Broome) Singer - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, 
fű között, homokon, leg.: NL, GG, BB, 2005.05.20.; Kecskemét: kertben, fii között, leg.: NL, 2003. 
08.18.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecske-
mét (Nyír): Quercetum roboris, fíí között, moha között, leg.: NL, 2005.08.22., det.: HA; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Szent Miklós 
utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.05.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, 
leg.: NL, 2005.07.18. 

Conocybe siliginea (Fr.) Kühner - Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 
2004.08.29. 

Conocybe siliginea f. rickenii (Jul. Schaeff.) Arnolds - Kecskemét (arborétum): mulcson (Popule-
tum albae cult.), leg.: NL, GZs, 2004.08.02.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, komposzt-
dús talajon, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; Szeged (Tápé): ffi között, leg.: NL, 2004.10.30. 

Conocybe subovalis Kühner et Watling - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.12.02. 

*Conocybe subpallida Enderle - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006. 
11.25.; Kecskemét, temetőben: mulcson, leg.: NL, GZs, 2002.11.08. 

*Conocybe subpallida var. subalpina (Singer) Arnolds - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-
Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2002.08.13. 

*Conocybe subxerophytica Singer et Hauskn. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: 
NL, 2006.06.09.; Kecskemét (Alföld Áruház): kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.08.03. 

Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod - Tatárszentgyörgy (Sarlósár): Junipero-Populetum albae, leg.: 
NL, 2006.06.05., det.: HA. 

*Conocybe tuxtlaensis Singer - Ásotthalom: kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.08.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.04.28., rev.: HA; ibid., leg.: NL, 
2005.04.28., det.: HA; ibid., leg.: NL, 2005.05.15., det.: HA; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, 2006.06.05.; Nyárlőrinc (Nyárjas): csupasz homokon (Artemisio-Festucetum, Salix 
rosmarinifolia, Pinus), leg.: NL, GZs, 2004.11.01., det.: HA; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum 
albae-fragilis, leg.: NL, 2005.09.25., det.: HA. 

*Conocybe velutipes (Velen.) Hauskn. et Svrőek - Kecskemét (arborétum): mulcson, leg.: NL, 
2004.08.02.; ibid., fíí között, leg.: NL, 2004.08.02.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyír): komposzthalmon, leg.: NL, GZs, 2002.07.23.; 
Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.05.14.; ibid., leg.: 
NL, 2004.06.08., det.: HA; ibid., leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 2005.05.18.; Szeged (Boszor-
kány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.27. 

*Conocybe sp.5 - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, fü és moha között, leg.: NL, 2005.08.22., 
det.: HA. 

*Coprinus annuloporus Enderle6 - Kecskemét (Szent Miklós utca): korhadó füvön, leg.: NL, 
2006.08.05. 

*Coprinus argenteus P. D. Orton - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, 2004.05.16.; ibid., leg.: NL, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 
2005.05.24. 

Coprinus atramentarius (Bull.) Fr. - Fülöpszállás (Kostök): Populetum cult., leg.: NL, 2006.04.20. 
Coprinus atramentarius var. romagnesianus (Singer) Kriegist. - Kecskemét: csupasz talajon, leg.: 

GZs, 2006.04.20.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, útszélen, leg.: NL, GZs, 2004. 
10.13.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Szeged (Holt-Maros): fü között, Salix, leg.: NL, 2007. 04.01. 

Coprinus auricomus Pat. - Bácsalmás (Rákóczi park): Platanus, leg.: NL, 2004.08.02.; Kecske-
mét (arborétum): mulcson, leg.: NL, GZs, 2003.08.01.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.05.14.; ibid., leg.: 

5 Anton Hausknecht szerint leíratlan faj, ezért illesztettük be a listába külön fajként. Egy formális leírás-
hoz megfelelő anyagot még nem sikerült gyűjtenünk. 
b Kérdéses, hogy ez a faj valóban elkülöníthető-e a C. cinereus-tól. 
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NL, GZs, 2005.06.11.; Kecskemét (főtér): mulcson, Sophora, leg.: NL, 2004.06.15.; Kecskemét (Mil-
lenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2006.06.04.; ibid., leg.: NL, 2006.08.05.; Kecskemét (Szent Miklós 
utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.03.; Kecskemét (temető): mulcson, leg.: GZs, 2004.08.29.; ibid., 
leg.: NL, 2005.04.23.; ibid., leg.: NL, 2006.08.03.; ibid., leg.: NL, 2006.08.05.; Kecskemét (Törökfái): 
Bromo sterilis-Robinietum, útszélen, leg.: NL, 2004.08.30.; Lakitelek (Tőserdő): Populetum albae, út-
szélen, leg.: NL, 2004.05.23.; ibid., füben, leg.: NL, GZs, 2004.08.09.; ibid., Fraxinopannonicae-Alne-
tum, leg.: NL, GZs, 2004.10.13.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 2007.05.13.; Szeged 
(Holt-Maros): fü között, Salix, leg.: NL, 2007.05.13.; Szeged (Népliget): mulcson, leg.: NL, 2005.05.05.; 
ibid., leg.: NL, 2006.08.08. 

Coprinus bellulus Uljé - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, fü között, leg.: NL, 2005.08.22.; 
Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, csupasz talajon, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

*Coprinus brevisetulosus Arnolds - Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.06.; ibid., leg.: NL, 
2006.11.20.; Dormánd: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.10.17.; Fülöpszállás (Zab-szék): tehéntrágyán, 
leg.: NL, 2005.06.16.; Kecskemét (Kőrishegy): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.06.; ibid., leg.: NL, 
2006.09.25.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum, tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.04.21.; La-
dánybene: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Örkény: birkatrágyán, leg.: NL, 2006.05.05. 

Coprinus callinus M. Lange et A. H. Sm. - Lakitelek (Tőserdő): Celtis, Quercus, Robinia, kom-
poszthalmon, leg.: NL, GZs, 2006.10.14.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 2004.06.23. 

*Coprinus candidolanatus Doveri et Uljé - Bugac: őztrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Kecskemét 
(Kőrishegy): őztrágyán, leg.: NL, 2006.05.17.; ibid., leg.: NL, 2006.06.06.; Kecskemét (Nyír): őztrá-
gyán, leg.: NL, GZs, 2006.06.06. 

Coprinus cinereus (Schaeff.) Gray - Ásotthalom: in silva mixta (Populus, Robinia, Quercus), mul-
cson, leg.: NL, 2006.08.08.; Kecskemét: fü között, leg.: NL, 2005.09.24.; Kecskemét (Nyír): Querce-
tum roboris, leg.: NL, 2005.08.22. 

Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005. 
10.30.; ibid., legelőn, komposzthalmon, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Jakabszállás (repülőtér): fü kőzött, 
leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Balaton utca): fü között, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Tö-
rökfái): Ulmetum cult., leg.: NL, 2006.06.06.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2004.10.05.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.05., det.: LE (mint C. levisticolens); 
Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, Rl, 2004.10.14.; ibid., leg.: NL, 2004.10.03.; Szeged 
(Hattyas sor): fü között, leg.: NL, 2005.05.04. 

Coprinus congregatus (Bull.) Fr. - Ásotthalom: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Kecskemét 
(Méntelek): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum), leg.: NL, 2006.11.20.; Lakitelek (Tőserdő): tehén-
trágyán, leg.: NL, GZs, 2005.12.14.; Ópusztaszer (Hantháza): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.06. 

Coprinus cordisporus T. Gibbs - Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Jakabszállás (repü-
lőtér): tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.06.02.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2007. 
02.14.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: NL, GZs, 
2006.04.12.; ibid., leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.04. 
12.; ibid., tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Kerekegyháza (Göbölykútidülő): tehéntrágyán, leg.: 
NL, 2006.06.09.; Lakitelek (Tőserdő): tehéntrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; Ópusztaszer (Hanthá-
za): tehéntrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

Coprinus cortinatus J. E. Lange - Kecskemét (Nyomási-erdő): Robinietum cult., fü között, leg.: 
NL, 2004.10.03. 

*Coprinus cortinatus (cheilocystidiate7) - Ásotthalom: Populo-Pinetum sylvestris cult., elhalt ága-
kon, leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2006.08.08.; Kecskemét (Nyomási-erdő): in silva mixta, 
leg.: NL, GZs, 2006.08.05.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.31. 

Coprinus cothurnatus Godey - Kecskemét (Nyomási-erdő): szalmával kevert trágyán, leg.: NL, 
2004.10.03. 

Coprinus curtus Kalchbr. - Ásotthalom: lótrágyán, leg.: NL, 2005.06.01.; Bugac: lótrágyán, leg.: 
NL, 2005.12.14.; Kecskemét: lótrágyán, leg.: NL, 2005.04.12.; Kecskemét (Békéscsabai út): lótrágyán, 
leg.: NL, 2006.06.06.; Tatárszentgyörgy (Sarlósár): lótrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.13. 

7 Több külföldi, valamint e cikk első szerzője szerint a Coprinus cortinatus keilocisztidákkal rendelkező 
példányai külön taxonhoz tartoznak, azonban formális leírása ennek még nem történt meg. 
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Coprinus deminutus Enderle - Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Noszlopy park): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.13.; Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005. 08.26.; Kerekegyháza (Kaszatanyadű-
lő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, nedves helyen, Populus alatt, leg.: NL, 2006.06.09. 

Coprinus disseminatus (Pers.) Gray - Ásotthalom: Populo-Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
2005.10.07.; Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Acer, Celtis, Quercus), leg.: NL, 2004.08.28.; 
ibid., tuskón (Tilia cordatá), leg.: NL, 2005.04.18.; ibid., leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): 
Populetum canadensis cult., leg.: NL, 2005.08.22.; ibid., kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecs-
kemét (Törökfái): Populetum albae, korhadt tuskón, leg.: NL, 2004.08.29.; ibid., Bromo sterilis-Robi-
nietum, leg.: NL, 2006.06.06.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, fű között, leg.: NL, 
2004.09.11.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.08.28. 

Coprinus domesticus (Bolton) Gray - Fülöpháza: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.09.; 
Kecskemét (Felsőméntelek): Quercetum roboris, ágon, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kecskemét (Mén-
telek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, Robinia ágon, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kecskemét (Tö-
rökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29.; Lakitelek (Szikra): Artemisio-Festucetum, 
leg.: NL, KT, JM, 2006.04.17.; Polygonato latifolii-Quercetum roboris, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.17.; 
Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.04.12.; Pálmonostora (Péteri-tó): Robinia, 
leg.: NL, KT, JM, 2006.04.13. 

*Coprinus doverii L. Nagy - Kecskemét (Nyír): őztrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; ibid., 
Quercetum roboris, őztrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.09.10. (herb. BP (holotípus)); ibid., leg.: NL, 
2006.09.17.; Lakitelek (Tőserdő): őztrágyán, leg.: NL, GZs, 2005.10.20. 

*Coprinus ephemeroides (DC.) Fr. - Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, leg.: NL, 
RI, BL, 2006.06.09. 

Coprinus ephemerus (Bull.) Fr. - Fülöpháza: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.06.12. 
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: 

NL, GZs, 2005.10.08. 
*Coprinus filamentifer Kühner - Ásotthalom: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.06.09. 
Coprinus flocculosus (DC.) Fr. - Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris cult., ágakon, 

leg.: NL, 2004.08.29.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29. 
*Coprinus foetidellus P. D. Orton - Kecskemét (Kőrishegy): tehéntrágyán, leg.: NL, GZs, 2006. 

06.06.; Kecskemét (Méntelek): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20. 
* Coprinus friesii Quél.8 - Fülöpháza: Populus alba leveleken, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét 

(Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.06.; Solt (Kalimajor): agyagba temetett el-
halt füveken, leg.: NL, 2005.08.05.; ibid., leg.: NL, 2005.09.11. 

Coprinus gonophyllus Quél. - Ásotthalom: idős égésnyomon, leg.: NL, 2006.08.08. 
*Coprinus heptemerus M. Lange et A. H. Sm. - Bugac: birkatrágyán, leg.: NL, 2006.06.06.; Ke-

rekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, leg.: NL, RI, BL, 2006.06.09. 
*Coprinus heptemerus f. parvisporus J. Breitenb. et F. Kränzl. - Ásotthalom: őztrágyán, leg.: 

NL, 2006.12.12.; Bugac: őztrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Fülöpháza: birkatrágyán, leg.: NL, JM, KT, 
2006.04.12.; Kecskemét (Kisfái): kecsketrágyán, leg.: NL, 2006.06.06.; Kecskemét (Törökfái): őztrá-
gyán, leg.: NL, 2006.06.05.; Kunbaracs: birkatrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Lakitelek (Tős-
erdő): őztrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Örkény: őztrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

*Coprinus Hercules Uljé et Bas - Kecskemét (Puskin út): kultúrgyepben, leg.: NL, 2003.08.18. 
*Coprinus herinkii Pilát et Svriek - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseud-

ovinae, leg.: NL, 2004.08.29. 
*Coprinus heterosetulosus Locq. ex Watling - Bugac: lótrágyán, leg.: NL, 2005.06.01.; ibid., 

leg.: NL, 2005.06.16.; ibid., leg.: NL, 2007.05.10.; ibid.: őztrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Jakabszál-
lás (repülőtér): tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.06.02. (in vitro); Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán, 
leg.: NL, 2006.04.12. 

*Coprinus heterothrix Kühner - Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, agyagon, leg.: NL, 2007.05.14. 
*Coprinus hiascens (Fr.) J. E. Lange - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: 

NL, GZs, 2006.10.14.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, agyagos talajon, leg.: NL, 2007.05.14. 

8 Bár van Magyaroszágról publikált adata (BABOS 1979, 1989), ez az adat a C. kubickae-n vonatkozik. 
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Coprinus impaliens (Fr.) Quél. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.09.25.; Kecske-
mét (Nyír): Quercetum roboris, avarban, leg.: NL, 2004.10.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Querce-
tum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.02. 

Coprinus krieglsteineri Bender - Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, Quercetum cult., leg.: 
NL, 2005.08.21. (fotó: Színes oldalak, p. 305.). 

*Coprinus cf. kubickae Pilát et Svrüek - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Phragmitetum communis, 
Typha, leg.: NL, GZs, 2004.09.03. 

Coprinus lagopus (Fr.) Fr. - Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2005.07.07.; Kecs-
kemét (Nyír): Bromo steriiis-Robinietum, mulcson, leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Kecskemét (temető): 
mulcson, leg.: GZs, 2004.08.31.; Lakitelek (Tőserdő): tehéntrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; ibid., 
Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: NL, GZs, 2006.10.14.; Örkény: birkatrágyán (Junipero-Popule-
tum albae), leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Tatárszentgyörgy (Sarlósár): lótrágyán, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.12. 

Coprinus lagopus var. vacillans Uljé - Ásotthalom: kultúrgyepben, leg.: NL, 2007.05.12.; ibid., 
leg.: NL, 2007.05.09.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005. 
05.15.; ibid., leg.: NL, 2005.06.14.; ibid., leg.: NL, 2006.04.29.; Kecskemét (Petőfi S. u.): kultúrgyep-
ben, leg.: NL, GZs, 2006.08.05.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 2005.05.04.; Szeged 
(Hattyas sor): kultúrgyepben, leg.: NL, 2005.05.04. 

*Coprinus leiocephalus P. D. Orton - Ásotthalom: silva mixta (Populus, Pinns, Quercus), avarban, 
leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2006.08.08.; Kecskemét (fótér): mulcson, leg.: NL, s.d.; Kecskemét 
(Izsáki út): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.07.01.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, GZs, 
2004.08.29.; Kecskemét (Noszlopy park): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.05.; Kecskemét (Nyír): 
Quercetum roboris, Bromo steriiis-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.01.; ibid., Artemisio-Festucetum, 
leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Törökfái): Bromo steriiis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.09. 
04.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, útszélen, leg.: NL, GZs, 2003. 01.11.; ibid., 
leg.: NL, GZs, 2004.09.11.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006. 10.14.; Nyár-
lőrinc (Nyárjas): Bromo steriiis-Robinietum, mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Szeged (Boszorkány-
sziget): Leucojo aestivi-Salicetum albae, útszélen, leg.: NL, 2004.09.27.; ibid., leg.: NL, 2004.09.28.; 
ibid., leg.: NL, 2004.09.29.; ibid., leg.: NL, 2005.07.18.; ibid., leg.: NL, 2005.08. 28.; ibid., leg.: NL, 
2006.08.11.; Szeged (füvészkert): fű között, leg.: NL, 2003.09.17.; ibid., Betula alatt mulcson, leg.: 
NL, 2005.08.17.; Szeged (Népliget): fü között, leg.: NL, 2003.10.19.; ibid., leg.: NL, 2003.11.04. 

Coprinus lilatinctus Bender et Uljé - Ásotthalom: kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.08.; Szeged 
(füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 2007.05.14. 

Coprinus marculentus Britzelm. - Lakitelek (Tőserdő): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.11.20.; 
Szeged (Népliget): mulcson, leg.: NL, 2006.05.30. 

Coprinus micaceus (Bull.) Fr. - Fülöpszállás (Kostök): fü között, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecske-
mét (Millenáris-erdő): silva mixta (Populus, Quercus, Ulmus), tuskón, leg.: NL, 2005.04.18.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., fü között, leg.: NL, 2004.04.27.; Szeged (Aradi tér): tus-
kón, leg.: NL, 2006.06.09.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.08.11. 

* Coprinus miser P. Karst. - Bugac: lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; ibid., leg.: NL, 2006. 
12.12.; Fülöpháza: őztrágyán (Festucetum vaginatae), leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; Kecskemét 
(Csalánosi-erdő): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2007.02.14.; Kecskemét (Méntelek): tehéntrágyán, leg.: 
NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum pseudovinae), leg.: 
NL, 2006.05.12.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae), leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; Lakitelek (Tőserdő): tehéntrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; 
Nyárlőrinc: lótrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Szeged (Boszorkány-sziget): tehéntrágyán, 
leg.: NL, 2005.04.12. 

Coprinus narcoticus (Batsch) Fr. - Szeged (füvészkert): kultúrgyepben agyagon, leg.: NL, 2007. 
05.14. 

Coprinus niveus (Pers.) Fr. - Jakabszállás (repülőtér): tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.06.20.; Kecs-
kemét (Méntelek): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum pseudovinae), leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; 
Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán {Cynodonti-Festucetum pseudovinae), leg.: NL, 2005.08.12.; 
Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, leg.: NL, Rl, BL, 2006.06.09.; ibid., leg.: NL, 2006. 
06.08.; Opusztaszer (Hantháza): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.06. 

Coprinus ochraceolanatus Bas - (NAGY 2004, 2007). 
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Coprinus pellucidus P. Karst. - (NAGY 2007). 
*Coprinus plagioporus Romagn. - Ásotthalom: in silva mixta (Celtis, Populus, Robinia), apró 

ágakon, leg.: NL, 2006.08.07.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2004.08.02.; ibid., leg.: 
NL, 2004.08.29. 

Coprinus plicatilis (Curtis) Fr. - Bácsalmás (Rákóczi park): fíí között, leg.: NL, 2006.11.19.; 
Kecskemét (fótér): fíí között, leg.: NL, 2005.08.26.; ibid., csupasz talajon, leg.: NL, JM, KT, 2004. 
10.15.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., leg.: NL, 
2004.11.02.; ibid., leg.: NL, 2005.08.22.; ibid., Quercetum roboris, avarban, leg.: NL, 2005.08.22.; 
ibid., leg.: NL, 2006.09.03.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; 
Lakitelek (Tőserdő): gyepben, leg.: NL, GZs, 2004.09.11.; ibid.: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.14.; Szeged (füvészkert): kultúrgyepben, leg.: NL, 2007.05.13. 

*Coprinus poliomallus Romagn. - Ásotthalom: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Bácsalmás és 
Bajmok között: tehéntrágyán, leg.: NL, 2007.05.10.; Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Kecs-
kemét (Méntelek): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum), leg.: NL, 2005.05.20.; ibid., leg.: NL, 2006. 
04.12.; Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Kerekegyháza (Göbölykútidü-
lő): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum pseudovinae), leg.: NL, GZs, 2006.04.12.; Kunbaracs: birka-
trágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; ibid., leg.: NL, 2006.12.12.; Mélykút: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.12.14. 
(in vitro); Szeged (Boszorkány-sziget): tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.04.20.; ibid., leg.: NL, 2005.04.23. 

*Coprinuspseudoniveus Bender et Uljé - Ásotthalom: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., 
leg.: NL, 2006.08.08.; Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: tehéntrágyán, leg.: NL, 
2005.06.05.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2002.10.28.; Kecskemét (Ménte-
lek): idős tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán (Cynodonti-
Festucetum), leg.: NL, 2005.10.14.; ibid., leg.: NL, 2005.05.16.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; 
Kerekegyháza (Göbölykútidülő): tehéntrágyán (Cynodonti-Festucetum pseudovinae), leg.: NL, GZs, 
2006.04.12.; ibid., leg.: NL, 2006.06.08.; Kunbaracs: birkatrágyán, leg.: NL, 2006.06.06. 

*Coprinus pyrrhanthes Romagn. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, csupasz 
agyagon, leg.: NL, 2006.08.08.; ibid., leg.: NL, 2006.08.11. 

Coprinus radiatus (Bolton) Gray - Ásotthalom: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Bugac: lótrá-
gyán, leg.: NL, GZs, 2005.05.20.; ibid., leg.: NL, 2006.12.12.; Fülöpháza környéke: tehéntrágyán, leg.: 
NL, 2005.05.17.; Kecskemét (Kósafalu): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; ibid., lótrágyán, leg.: NL, 
2006.12.12.; Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.04.10.; Lakitelek (Tőserdő): 
lótrágyán, leg.: NL, 2005.10.26.; Ópusztaszer (Hantháza): tehéntrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

*Coprinus ramosocystidiatus Bender - Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, avar-
ban, leg.: NL, 2006.06.06. 

*Coprínus sassii M. Lange et A. H. Sm. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 
2007.02.14.; Kecskemét (Nyomási-erdő): lótrágyán, leg.: NL, 2006.04.12.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006. 
04.26.; Kunbaracs: birkatrágyán, leg.: NL, 2006.06.06.; Nyárlőrinc: leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

*Coprinus schroeteri P. Karst. - Szeged (Széchenyi tér): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.07.28. 
*Coprinus sclerocystidiosus M. Lange et A. H. Sm. - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinie-

tum, mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Kecskemét (temetőben): 
fíí között, leg.: NL, GZs, 2005.04.25. 

*Coprinus sclerotiorum Horvers et de Cock - Kecskemét (Nyomási-erdő): tehéntrágyán, leg.: NL, 
2005.04.20.; Kerekegyháza (Göbölykútidülő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.04.12.; Lakitelek (Szik-
ra): tehéntrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

Coprinus stanglianus Enderle, Bender et Gröger9 - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005. 
08.22.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.12. 

* Coprinus stercoreus Fr. - Bugac: Junipero-Populetum albae, őztrágyán, leg.: NL, 2005.11.14.; 
ibid., tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.02.13.; ibid., őztrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): őztrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Ladánybene (Jajgatódülő): őztrágyán, leg.: NL, 2006. 
12.12.; Lakitelek (Tőserdő): őztrágyán, leg.: NL, 2006.11.20. 

9 A már korábban begyűjtött és publikált adatok revíziójának első lépéseként ezek az adatok bekerül-
tek a jelen listába. 
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Coprinus sterquilinus (Fr.) Fr. - Bácsalmás: lótrágyán, leg.: NL, 2007.04.12.; Budapest (Városli-
get): in locis graminosis, leg.: BM, BG, 1958.09.23. (herb. BP), rev.: NL; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
lótrágyán, leg.: NL, 2004.10.01. 

*Coprinus subdisseminatus M. Lange - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, 
leg.: NL, 2006.08.08.; ibid., leg.: NL, 2006.08.11. 

*Coprinus subpurpureus A. H. Sm. - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, mulcson, leg.: 
NL, GZs, 2006.09.03. 

Coprinus tigrinellus Boud. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, csupasz agyag-
talajon, leg.: NL, 2005.08.17.; ibid., leg.: NL, 2006.08.08. 

Coprinus truncorum (Scop.) Fr. - Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Populus, Quer-
cus, Tilia), leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; 
ibid., leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006. 
06.06.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05.; Örkény: Populo-
Robinietum cult., leg.: NL, 2006.06.05. 

*Coprinus tuberosus Quél. - Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12.; Dormánd: tehéntrá-
gyán, leg.: NL, 2005.12.14.; Kecskemét (Kőrishegy): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.11.20.; Ópuszta-
szer (Hantháza): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.06. 

*Coprinus urticicola (Berk, et Broome) Buller - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festu-
cetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.08.05. 

*Coprinus verrucispermus Joss. et Enderle - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, 
leg.: NL, GZs, 2006.10.14.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.08.11.; 
Szeged (füvészkert): csupasz agyagon, fü között, leg.: NL, 2007.05.14. 

Coprinus xanthothrix Romagn. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.20.; ibid., leg.: NL, 2006.06.01.; ibid., leg.: NL, 2006.08.08.; Bócsa, leg.: JM, 2004.05.19. 
(herb. JM); Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Kecskemét 
(Kadafalva): Vit is tuskón, leg.: GZs, 2006.07.30.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: 
NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Szent Imre u.): tuskón, leg.: NL, 2006.04.17.; Kecskemét (Törökfái): silva 
mixta {Tilia, Quercus), leg.: NL, 2006.06.06.; Örkény: Populo-Robinietum, in cult., leg.: NL, 2006.06.05. 

Coprinus xerophilus Bogart - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GG, BB, 
2005.05.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, csupasz homokon, leg.: BM, 1978.05.28. (herb. BP), 
det.: NL; Orgovány (Határcsárda): Festucetum vaginatae stipetosum, 2004.05.22.; Tatárszentgyörgy 
(Sarlósár): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: JM, 2004.05.21. (herb. JM). 

Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercus/Ulmus, leg.: GZs, 
2004.05.10.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Acer campestre, leg.: NL, GZs, 2003. 
11.20.; Szeged (állatkert): Acer negundo, leg.: NL, 2005.05.15. 

Coriolopsis trogii (Berk.) Domanski - Ásotthalom: Populus alba, leg.: NL, 2005.04.20.; Bugac: 
Junipero-Populetum albae, Populus, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, 2006.04.12.; Fülöpszállás (Kostök): Populus nigra, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Csa-
lánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.06.20.; Kecskemét (Nyír): Populus alba, 
leg.: NL, 2004.06.14.; Szeged (állatkert): Fraxinus, leg.: NL, 2005.05.15. 

Cortinarius calochrous (Pers.) Gray subsp. calochrous var. parvus (Rob. Henry) Brandrud -
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.01. 

Cortinarius croceus (Schaeff.) Gray - Fülöpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.05. 
Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 

NL, 2005.10.14. 
Cortinariusparacephalixus Bohus - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2004. 

11.05.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Populetum canescentis, leg.: NL, GZs, 2006.10.13.; Kerekegyháza: Populetum ca-
nescentis, leg.: NL, 2004.10.20.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; Laki-
telek (Tőserdő): Alno-Populetum nigrae, leg.: NL, 2004.10.13.; Nagykőrös: Populetum albae (Elae-
agnus), leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, RI, 2004.10.14. 

Cortinariuspurpurascens (Fr.) Fr. - Kisújszállás: Quercetum roboris, leg.: PN, 2004.11.06. 
Cortinarius saniosus (Fr.) Fr. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, sub Populus 

nigra, leg.: NL, GZs, 2004.10.08. 
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Cortinarius cf. saturninus (Fr.) Fr.10 - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, TÉ, 
2005.10.30.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, Populus alatt, leg.: NL, GZs, 2004.11.05.; Laki-
telek (Tőserdő): Alno-Populetum, leg.: NL, 2004.10.13.; Nagykőrös: Populetum albae (Elaeagnus), 
leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Salicetum rosmarinifoliae, Populus alba, Pinus syl-
vestris, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.14.; 
Szeged (Népliget): Populus alba, leg.: NL, 2004.10.16.; Szeged (Tápé): Salicetum albae-fragilis, leg.: 
NL, 2004.10.29.; ibid., leg.: NL, 2004.10.30. 

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. — Ásotthalom: in silva mixta (Pinus sylvestris, Populus alba, 
Quercus robur), Populus törzsön, leg.: NL, GZs, 2005.08.20. 

*Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (J. E. Lange) Senn-Irlet - Kecskemét (temető): Rosa 
canina elhalt ágain (Sambucetum), leg.: NL, GZs, 2003.11.26. 

Crepidotus crocophyllus Berk. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum, leg.: NL, 2004.09.09. 
Crepidotus lundellii Pilát - Kecskemét (arborétum): Populetum canescentis, leg.: NL, GZs, 2004. 

08.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.08.02.; 
Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.02.; Kecskemét (Török-
fái): Bromo sterilis-Robinietum, Robinia ágakon, leg.: NL, 2004.08.29.; Ladánybene (Jajgatódűlő): 
Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxinopannonicae-Al-
netum, Populus alba alatt, leg.: NL, GZs, 2004.10.13. 

Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Lakitelek (Tőserdő): Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: NL, 
GZs, 2004.10.13.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.10.14. 

Crepidotus subverrucisporus Pilát - Kecskemét (Nyír): Robinieto-Populetum (cult.), Robinia 
ágakon, leg.: NL, 2004.06.14.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxinopanno-
nicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2006.10.14. 

Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005. 
05.17.; ibid., leg.: NL, 2005.08.20.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, füveken, leg.: NL, GZs, 
2004.11.04.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.23.; ibid., leg.: NL, 2006.05.04.; 
Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét 
(Törökfái): Cynodonti-Festucetum, leg.: NL, 2004.08.29.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum, 
fiiveken, leg.: NL, 2006.06.06.; Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): Populetum, leg.: NL, 2006.06.05.; 
Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, Stipa, Festuca, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; ibid., leg.: NL, 
2004.10.20.; Ladánybene: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.10.23.; Tatárszentgyörgy 
(sarlósári út): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

Crucibulum laeve (Huds.) Kambly - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum, fürészporon, leg.: 
NL, GZs, 2006.08.03. 

Cyathus olla (Batsch) Pers. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.20. 
Cyathus stercoreus (Schwein.) De Toni - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 

KT, JM, 2006.04.12.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: 
NL, 2005.10.23.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., nyúl-
trágyán, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Lakitelek (Szikra): tehéntrágyán, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

Cyathusstríatus (Huds.) With. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08. 
Daedalea quercina (L.) Pers. - Szeged (állatkert): Quercus robur, leg.: NL, 2005.05.15. 
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schroet. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino panonicae-Alnetum, 

leg.: NL, GZs, 2003.10.23. 
Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull.) Bondartsev - Ladánybene (Jajgatódűlő): Bromo ste-

rilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01. 
Daldinia vernicosa (Schwein.) Ces. et De Not. - Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: 

NL, GZs, 2004.08.04. 
Discina perlata (Fr.) Fr. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: GZs, 2004. 

04.25.; Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.16. 
Disciseda bovista (Klotzsch) Henn. — Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 

2006.05.15.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, fíí között, leg.: NL, GZs, 2006.09.03. 

10 Az Alföld egyik leggyakoribb Cortinarius faja, ezért szükségesnek tartjuk megemlíteni. A C. satur-
ninus-hoz közel áll, de eddig kielégítő nevet nem sikerült rá találnunk. 
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Disciseda Candida (Schwein.) Lloyd - Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, 
JM, 2006.04.12. 

Encoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) P. Karst. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus alba 
kérgén, leg.: NL, GZs, 2007.02.17. 

Encoelia furfuracea (Roth) P. Karst. — Lakitelek (Tőserdő): Alnetum glutinosae és Fraxino pan-
nonicae-Alnetum, Alnus ágakon, leg.: NL, 2004.09.23. 

Endopthycum agaricoides Czern. - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005. 
08.24. 

Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm. - Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, Prunus sp., 
leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Entoloma euchroum (Pers.) Donk - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.20.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: GZs, 2004.10.26.; ibid., leg.: NL, 2005.08.25. 

Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel. - Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, 2006.04.21.; Kecskemét (Törökfái): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
2005.04.28. 

Entoloma pseudoturbidum (Romagn.) M. M. Moser - Nyárlőrinc (Nyárjas): Robinietum cult., fü 
között, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus, Populus alba, Quer-
cus), leg.: NL, 2005.08.20.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Lakitelek (Tőser-
dő): Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: NL, 2004.09.12.; Szeged (Népliget): Populus alba, leg.: NL, 
2004.10.02. 

Entoloma saepium (Noulet et Dass.) Richon et Roze - Kunbaracs: Quercetum roboris, Crataegus 
monogyna, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, 2004.05.14. 

*Entoloma sp. (Undati)u - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.05.15.; Fülöpháza: Junipero-Popule-
tum albae, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; ibid., leg.: NL, BL, RI, 2006.06.09.; ibid., Pinetum sylvestris 
cult, szélén, leg.: NL, 2006.05.04.; Kecskemét (Millenáris-erdő): silva mixta (Quercus, Tilia), leg.: NL, 
2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; ibid., 
leg.: NL, 2006.04.21.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populo-Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2001. 
06.24.; ibid., leg.: NL, 2003.08.10.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris szélén, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; 
ibid., leg.: NL, 2006.04.21.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris szélén, csupasz homokon, 
leg.: NL, 2006.06.05.; Tatárszentgyörgy (sarlósári út): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

*Epithele typhae (Pers.) Pat. - Kecskemét (Kőrishegy): elhalt Carex-en, csatornaparton, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.06. 

Exidia glandulosa (Bull.) Fr. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.06. 
14.; Lakitelek (Tőserdő): Alnus, Fraxinus, leg.: NL, GZs, 2003.11.30. 

Exidia impresso Fr. (= E. truncata Fr.) - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Fra-
xinus, leg.: NL, GZs, 2003.11.28.; ibid., leg.: GZs, 2002.11.30. 

Fistulina hepatica (Schaeff.) With. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 
2004.10.21.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.03. 

Flammulina ononidis Arnolds - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 
2006.11.25. 

Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Kecskemét (Nyír): Acer tataricum, leg.: NL, GZs, 2004. 
11.02.; Lakitelek (Tőserdő): Robinia tuskón, leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Szeged (Boszorkány-sziget): 
Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.01.10. 

Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle - Kecskemét (arborétum): Tilia alatt, mulcson, leg.: NL, 
GZs, 2002.02.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 2003.11.02. 

Floccularia rickenii (Bohus) Wasser ex Bon - Ásotthalom: Populo-Robinietum, leg.: NL, 2005. 
10.07.; Kunbaracs: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

11 Ezt az igen gyakori fajt eddig nem sikerült véglegesen tisztázni. Machiel Noordeloos (Leiden, Hol-
landia) szerint egy leíratlan faj. 
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Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Alnus, 
leg.: NL, GZs, 2005.10.22. 

Galerina laevis (Pers.) Singer - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, Tortula között, leg.: NL, 
GZs, 2004.11.04.; Kecskemét (Körishegy): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006. 
12.09.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, Tortula között, leg.: NL, GZs, 2004.11. 
02.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., Tortula között, leg.: NL, 2004.10.20.; ibid., Junipero-Popu-
letum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum, leg.: NL, GZs, 
2006.11.01.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., Populus, moha 
között, leg.: NL, KT, 2004.10.15.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Tortula között, sub Asclepias syriaca, leg.: NL, 
2003.11.23.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum Tortula között, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Galerina marginata (Batsch) Kühner - Bugac: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, TÉ, 2005. 
10.30.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.11.25.; Fülöpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11. 
04.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kunbaracs: Pinetum nig-
rae cult., leg.: NL, 2004.10.20.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 
2006.11.01.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Orgovány: Ju-
nipero-Populetum albae, Pinus sylvestris, leg.: NL, RI, 2004.10.14. 

Galeropsis desertorum Velen, et Dvofák - Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, Populus 
alba, leg.: NL, 2005.04.28.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Quercus robur gyökéren, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.20. 

*Gastrosporium simplex Mattir. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.20.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, MJ, 2006.04.12. 

Geastrum berkeleyi Massee - Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 
GZs, 2004.11.02., det.: Zagyva I. 

Geastrum campestre Morgan - Bugac: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2005.08. 
24.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2003.10.12.; Ópusz-
taszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.20. 

Geastrum corollinum (Batsch) Hollos - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 
GZs, 2006.06.05.; ibid., leg.: NL, 2006.09.03. 

Geastrum coronatum Pers. - Csanytelek (Csaj-tó): in silva mixta, leg.: GG, 2004.10.10.; Kecske-
mét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.06.05. 

Geastrum elegáns Vittad. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, 2003.10.12.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Nyár-
lőrinc (Nyárjas): Salicetum rosmarinifoliae, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; ibid., Artemisio-Festucetum, 
leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Geastrum ftmbriatum Fr. - Kecskemét (Nyír): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02. 
Geastrum floriforme Vittad. - Kecskemét (Nyír): Populo-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.06.14.; 

Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20. 
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. - Ásotthalom: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2005. 

04.20.; ibid., Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.08.24.; ibid., leg.: NL, 2005.10.07.; Kecskemét 
(Felsőméntelek): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, GZs, 2005.05.02.; Pálmonostora (Péteri-tó): 
sub Robinia, leg.: NL, 2006.04.20. 

Geastrum hungarícus Hollós - Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris szélén, leg.: NL, JM, KT, 
2006.04.09.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006. 
12.02.; Nyárlőrinc (Nyáijas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Ópusztaszer 
(Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20.; Örkény: Festucetum vagina-
tae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Geastrum kotlabae V. J. Stanék - Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.09.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20. 

Geastrum minimum Schwein. - Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 
2004.11.01.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Geastrum rufescens Pers. - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Kecskemét 
(Nyír): Pinetum nigrae cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.02. 
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Geastrum saccatum Fr. - Ásotthalom: in silva mixta (Populus, Pinus), leg.: NL, 2005.08.20.; 
Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., Elaeagnus alatt, leg.: NL, GZs, 2006.04.21. 

Geastrum schmidelii Vittad. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08. 
20.; ibid., leg.: NL, KT, JM, 2006.04.20.; Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: 
NL, JM, KT, 2006.04.09.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004. 
11.02.; ibid., leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, 2004.09.28.; Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Festucetum vaginatae stipetosum (Salix rosmarinifolia), leg.: NL, GZs, 2004. 
11.01., Opusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.20.; 
Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Geastrum striatum DC. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., sub Elaeagnus 
angustifolia, leg.: NL, 2003.10., ibid., leg.: NL, 2003.11.01. 

Geastrum triplex Jungh. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populo-Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2001. 
05.03.; Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2006.04.01. 

*Gloeocystidiellum lactescens (Berk.) Boidin - Lakitelek (Tőserdő): silva mixta (Acer negundo, 
Alnus glutinosa, Populus alba), leg.: NL, 2005.11.03. 

Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2006.09.03., 
Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Szeged (Budzsáki-erdő): Quer-
cetum roboris cult., leg.: NL, 2003.09.16. 

*Grandinia alutaria (Fr.) Jülich - Kecskemét (temető): Robinia, leg.: NL, 2003.11.27. 
Grandinia arguta (Fr.) Jülich - Fülöpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.05.; 

Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Alnus, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; Szeged (Boszor-
kány-sziget): tuskón, leg.: NL, 2003.10.28. 

Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton - Szeged (füvészkert): elhalt tuskón (Acerl), leg.: NL, 
2004.09.23. 

Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 
2004.11.02. 

Gymnopus aquosus (Bull.) Antonin et Noordel. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum robo-
ris cult., leg.: NL, 2004.05.10.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.06.; 
Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Nagykőrös: Iridi variegatae-
Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.06.15. 

Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonin et Noordel. - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: 
NL, GZs, 2005.05.17. 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Kecskemét (arborétum): Quercetum, mulcson, leg.: NL, 
GZs, 2004.08.02.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Tilio-Quercetum, leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét 
(szabadidőpark): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.02; Kerekegyháza (kunbaracsi elága-
zás): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, 
leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonin, Hailing et Noordel. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2006.11.25.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray - Ásotthalom: Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2006.06.01.; Kecske-
mét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2004.08.02., Kunbaracs: Convallario-Querce-
tum roboris, leg.: NL, 2004.08.04.; Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.01. 

Gymnopus impudicus (Fr.) Antonin, Hailing et Noordel. - Ásotthalom: in silva mixta {Pinus, Po-
pulus, Quercus), leg.: NL, 2005.08.20.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Fülöp-
háza: Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét: mulcson, leg.: NL, 2004.07.08.; Kecske-
mét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.06.08.; ibid., leg.: NL, 2004.08.29.; Kunbaracs: Pinetum syl-
vestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.04. 

Gymnopus peronatus (Bolton) Antonin, Hailing et Noordel. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: 
NL, GG, 2005.10.08.; Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.08.01.; ibid., leg.: GZs, 
2004.08.29.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 
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Gymnopus terginus (Fr.) Antonín et Noordel. - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus sylvestris, Popu-
lus alba, Robinia), leg.: NL, 2006.08.08.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.06.15. 

Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, s.d. 

Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Dóc: 
Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.10.21.; Szeged (Budzsáki-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2003.09.16. 

Hebeloma ammophilum Bohus - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; 
Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2004.11.05.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Po-
puletum albae, csupasz homokon, leg.: NL, 2003.11.08.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, csu-
pasz homokon, leg.: NL, 2004.10.20.; Ladánybene: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.10.23.; 
Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris szélén, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.10.13.; Orgovány: 
Junipero-Populetum albae, homokon, leg.: NL, RI, 2004.10.14. 

Hebeloma anthracophilum Maire - Fülöpszállás: Phragmitetum australis, égett talajon, leg.: NL, 
2004.04.20.; ibid., leg.: NL, 2006.04.26. 

Hebeloma collariatum Bruchet - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.11.04.; 
Fülöpszállás (Kostök): Salix és Populus nigra, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Kőrishegy): Popu-
lus alba, csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., 
csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., 
leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006. 
04.21.; Örkény: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. - Kisújszállás: Quercetum roboris, leg.: PN, 2004.10.10.; 
Ladánybene: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.23. 

Hebeloma hetieri Boud. (= H. sacchariolens var. tomentosum) - Szeged (füvészkert): Populetum 
canescentis cult., fu között, leg.: NL, 2003.10.18. 

Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005. 
10.30.; Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum, fíí között, leg.: NL, 2004.04.26.; Kecskemét (Nyír): Pi-
netum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum syl-
vestris cult., leg.: NL, 2004.04.27.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., leg.: NL, 2004.04.16.; 
Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01. 

Hebeloma ochroalbidum Bohus - Nagykőrös: Quercetum roboris, sub Populus alba, leg.: NL, 
2004.10.10.; Szeged (Népliget): Populus alba, leg.: NL, 2004.10.02. 

Hebeloma pusillum J. E. Lange - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., leg.: NL, 
GZs, 2005.10.14.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus, Populus canescens), leg.: 
NL, GZs, 2003.10.10.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.10.14. 

Helvetia acetabulum (L.) Quél. - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.09.; 
Fülöpszállás (Kostök): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2004.04.26.; Kecskemét (arborétum): 
Quercetum roboris cult., Populetum canescentis cult., leg.: GZs, 2004.05.14.; Kecskemét (Csalánosi-
erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Nyír): Quercetum robo-
ris, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 
2004.04.27.; Kecskemét (Törökfái): in silva mixta (Tilia, Quercus), leg.: NL, 2006.06.06.; Kunba-
racs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Helvetia elastica Bull. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: NL, GZs, 2004. 
08.29. 

Helvetia lacunosa Afzel. - Kecskemét (kertben): Quercus, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.05. 
22.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.14.; Kecskemét 
(szabadidőpark): Populus, leg.: GZs, 2004.05.10. 

Helvetia leucomelaena (Pers.) Nannf. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris, leg.: GZs, 
2004.04.23.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris szélén, leg.: NL, 
GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2004.04.10.; ibid., leg.: 
NL, 2005.04.28.; Kunbaracs, Pinetum sylvestris, moha között, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Helvetia leucopus Pers. - Ásotthalom: csupasz homokon, Populetum albae cult., leg.: NL, 2005. 
05.24.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.05.19.; Fülöpszállás (Kostök): Populus 
alba, Phragmitetum, leg.: NL, 2004.04.26.; Jakabszállás: Populetum albae cult., leg.: NL, GZs, 2005. 
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04.28.; Kecskemét (arborétum): Quercetum roboris cult., csupasz homokon, leg.: GZs, 2004.05.14.; 
Kecskemét (kertben): Celtis, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.04.25.; Kecskemét (Nyír): Populetum 
canescentis, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., 
leg.: NL, 2004.04.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.05.14.; ibid., leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., Quercetum 
roboris cult., leg.: NL, 2005.05.15.; Kunbaracs: Bromo sterilis-Robinietum, csupasz homokon, leg.: 
NL, GZs, 2004.05.15. 

Hemimycena cucullata (Pers.) Singer - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 
2006.09.03.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, tuskón, leg.: NL, 2003.10.18.; 
Szeged (fiivészkert): Betula, fíí között, leg.: NL, 2003.09.16. 

*Hemimycena gracilis (Quél.) Singer - Asotthalom: Pinetum sylvestris, sub Quercus robur, leg.: 
NL, 2005.08.20. 

Hemimycena lactea (Pers.) Singer - Nyomási forest: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2003.10.23. 
*Hemimycena mairei (M. E. Gilbert) Singer - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum 

pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2002.08.11. 
*Hemimycena cf. sordida Antonin et Noordel.12 - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festu-

cetumpseudovinae, leg.: NL, GZs, 2005.08.26. 
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk — Asotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 

GG, BB, 2005.04.20.; Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; 
Ladánybene (Jajgatódülő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.01. 

*Hohenbuehelia angustata (Berk.) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, 
erősen korhadt tuskón (Populus), leg.: NL, GZs, 2003.08.09.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.10.13. 

Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.) Singer - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; 
Kecskemét (arborétum): elhalt ágakon, leg.: NL, GZs, 2003.07.20.; Kecskemét (Nyír): Quercetum ro-
boris, leg.: NL, GZs, 2003.07.23.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
GZs, 2002.09.26.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; Kecskemét (református temető): Sambucus ága-
kon, leg.: GZs, 2003.07.27.; ibid., Celtis, leg.: NL, GZs, 2003.11.09.; Kecskemét (szabadidőpark): 
Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2002.08.06.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: 
NL, 2004.08.04.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

Hohenbuehelia atrocoerulea var. mastrucata (Fr.) Kriegist. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pan-
nonicae-Alnetum, Populus alba, leg.: NL, GZs, 2003.11.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.10.13. 

*Hohenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O. K. Miller - Kecskemét (Törökfái): Ulmetum cult., el-
halt ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.04.16. 

Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel - Bugac: Crataegus monogyna, Junipero-Popule-
tum albae, leg.: NL, GZs, 2005.10.30. 

Hygrocybe conica (Scop.) P. Kumm. - Kecskemét (kertben): fü között, leg.: GZs, 2004.05.08. 
Hygrocybe conica var. conicoides (P. D. Orton) Boertm. - Kecskemét (Kőrishegy): Festuca kö-

zött, csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Bothriochloetum, 
leg.: NL, 2004.10.02.; Ladánybene (Jajgatódülő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.10.23.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Festucetum vaginatae stipetosum, Salicetum rosmarinifoliae, leg.: NL, GZs, 
2004.11.01.; Orgovány: Junipero-Populetum, leg.: NL, RI, 2004.10.14. 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Kecskemét (Nyír): Pinetum nigrae cult., leg.: NL, 
GZs, s.d.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Nyárlőrinc (Nyár-
jas): Pinetum sylvestris cult., tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, tuskón, leg.: 
NL, GZs, 2004.05.01.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.08.04. 

Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) Fr. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercus robur kupacson, 
leg.: GZs, 2004.08.29. 

Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus 
glutinosa, Populus alba), leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salix sp., leg.: NL, 
2007.01.12. 

12 Bár az általunk gyűjtött anyag mindenben nagyon jól egyezik ANTONIN és NOORDELOOS (2004) leírá-
sával, mégis óvatosnak kell lenni a határozással, mivel ez a faj az említett szerzőknek is csupán egy-
két kollekcióból ismert. 
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Hyphoderma setigerum (Fr.) Donk - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.08.02. 

Hypholoma fasciculare (Fr.) P. Kumm. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; 
Kecskemét (Nyír): Quercus robur tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Törökfái): Popu-
lus tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, 
leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Szeged (állatkert): Quercus tuskón, leg.: NL, 2005.05.15.; Szeged (Népli-
get): Quercus robur tuskón, leg.: NL, 2004.04.15. 

Hypholoma sublateritium (Schaeff.) Quél. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., 
leg.: GZs, 2004.10.25. 

*Hypochnella violacea Auersw. ex J. Schroet. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris 
cult., leg.: NL, GZs, 2006.08.03. 

Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. (= I. jurana, I. rhodiola) - Dóc (Szeged mellett): Querco-
Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.09.29.; Solt (Kalimajor): Salix és Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2005. 
07.28.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, sub Populus nigra, leg.: NL, GG, 2005. 
08.28. 

Inocybe aeruginascens Babos - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, Pinus sylvestris 
alatt, leg.: NL, GG, BB, 2005.05.17.; ibid., Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., Populo-Pine-
tum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.07.; Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöp-
háza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.05.19.; Kecskemét: sub Celtis, leg.: NL, 2004.05.10.; 
Kecskemét (kertben): Betula pendula, leg.: NL, 2005.07.17.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Tilia és 
Populus, leg.: NL, 2005.07.17.; ibid., leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, 
Populus alba alatt, leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., 
leg.: NL, 2001.06.24.; Kecskemét (Törökfái): Populus canescens, leg.: NL, 2004.08.29.; Kerekegyhá-
za (Kaszatanyadűlő): Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.09.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, 2004.10.20.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, sub Populus nigra, leg.: 
NL, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, 2006.07.30.; Orgo-
vány: Junipero-Populetum albae, leg.: JM, 2004.05.19. (herb. JM); ibid., Salix rosmarinifolia, leg.: 
NL, 2004.10.14.; Örkény: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05.; Szeged (Boszorkány-
sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09.; Szeged (Sziksós): Quercetum roboris cult., 
leg.: NL, 2005.07.19.; Tatárszentgyörgy (Sarlósár): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

Inocybe arenicola (R. Heim) Bon - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., 
csupasz homokon, leg.: NL, 2004.09.08. 

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.09.25. 
Inocybe bresadolae Massee - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2006.09.03. 
Inocybe calospora Quél. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.22. 
Inocybe curvipes P. Karst. - Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2005.08.20. 
Inocybe dunensis P. D. Orton - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöp-

háza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris 
cult, szélén, csupasz homokon, leg.: NL, 2006.06.06.; Tatárszentgyörgy (sarlósári út): Junipero-Popu-
letum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

Inocybe erubescens A. Blytt. - Kecskemét (Millenáris-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
GZs, 2004.05.12.; ibid., Betula, Quercus, Platanus, leg.: NL, 2005.05.26.; Kecskemét (Törökfái): Tili-
etum cult., leg.: NL, 2004.09.01.; ibid., leg.: NL, 2006.06.06. 

Inocybeflocculosa (Berk.) Sacc. - Kecskemét (Nyír): Populo-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.01. 
Inocybe fuscidula Velen. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2004. 

10.02.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.11.12. 
Inocybe geophylla (Pers.) P. Kumm. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: 

NL, GZs, 2002.08.18.; ibid., Populus nigra, leg.: GZs, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 
Inocybe geophylla var. lilacina Gillet - Lakitelek (Tőserdő): Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2002. 

08.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 
Inocybegrammata Quél. et Le Bret. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris, leg.: NL, 

GZs, 2004.06.18.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2003.06.12.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2004.06.14. 

Inocybe heimii Bon - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: 
Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; ibid., leg.: NL, 2006.06.04.; ibid., leg.: NL, 
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Rl, BL, 2006.06.09.; Kecskemét (Nyír): Populo-Pinetum stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; 
ibid., Populo-Pinetum (Stipa capillatá), leg.: NL, 2004.11.02.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, 
csupasz homokon, leg.: NL, 2004.10.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.10.20.; ibid., Pinetum sylvestris 
cult., leg.: NL, 2006.06.05.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, sub Pinus sylvest-
ris, leg.: NL, 2006.04.21.; ibid., leg.: NL, 2006.06.05.; Nyárlörinc (Nyárjas): Pineto-Populetum canes-
centis, Salix rosmarinifolia, csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; ibid., Populetum albae, Salix 
rosmarinifolia, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.14. 

Inoeybe javorkae Babos et Stangl - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, csupasz homokon, 
leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; ibid., leg.: NL, 2006.09.03.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, csupasz 
homokon, leg.: NL, 2004.10.20. 

Inoeybe leioeephala D. E. Stuntz - Kecskemét (arborétum): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 
2004.06.10.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.01.; Kecskemét (temető): Picea, 
leg.: NL, 2002.11.08. 

Inoeybe maculata Boud. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.09.29.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.08.25.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta 
(Acer, Alnus, Populus), leg.: NL, GZs, 2003.10.10. 

Inoeybe margaritispora (Berk.) Sacc. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populo albae-Pinetum syl-
vestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.09.08.; Lakitelek (Tőserdő): Salicetum albae-fragilis, sub Populus 
canescens, leg.: NL, 2002.08.05. 

Inoeybe muricellata Bres. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum (Populus nigra), 
leg.: NL, 2004.10.13. 

*Inocybe mytiliodora Stangl et Vauras — Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005. 
08.23.; ibid., leg.: NL, BL, Rl, 2006.06.09. (fotó: Színes oldalak, p. 305.). 

Inoeybe nitidiuscula (Britzelm.) Lapl. - Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecs-
kemét (arborétum): Populus canescens, leg.: NL, GZs, 2003.11.02.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pi-
netum sylvestris cult., leg.: NL, 2002.10.30.; Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Acer, Populus 
nigra, Quercus), leg.: GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.01.; 
Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris szélén, leg.: NL, 2004.04.27.; ibid., Populus alba, 
leg.: NL, 2005.05.02.; Lakitelek (Tőserdő): Picea, kertben, leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., Fraxinopan-
nonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Inoeybe olida Maire - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris, Q. cerris, leg.: NL, GZs, 
2004.06.18.; ibid., Populetum canescentis, leg.: NL, GZs, 2004.08.19.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Populetum canescentis, Quercus robur, leg.: NL, GZs, 2004.06.25. 

Inoeybe praetervisa Quél. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2006.09.03.; Kecs-
kemét (temető): Quercus robur, Betula, leg.: NL, 2004.06.08. 

Inoeybe pruinosa R. Heim (= I. albidodisca var. reidii) - Ásotthalom: Populo-Pinetum sylvestris, 
leg.: NL, 2005.08.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, 2005.05.19.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum, Populus alba, leg.: NL, 
2005.08.24.; Kecskemét (arborétum): Populetum albae cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Kecskemét 
(Millenáris-erdő): Populus canadensis, Quercus robur, Tilia, leg.: NL, 2005.07.17.; Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): Populetum albae cult., leg.: NL, 2002.10.03.; ibid., leg.: NL, 2002.11.10.; ibid., leg.: NL, 
2004.10.02.; ibid., leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., leg.: NL, 2005.05.02.; Kecskemét (temető): Betula, Quer-
cus, leg.: NL, 2002.06.19.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 2004.10.13.; 
Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, Rl, 2004.10.14.; ibid., Populus, leg.: NL, 2004.10.15. 

Inoeybepusio P. Karst. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.08.25. 
Inoeybe reisneri Velen. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.22. 
Inoeybe rimosa (Bull.) P. Kumm. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 2005. 

05.17.; Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Dóc (Szeged mellett): Querco-Carpinetum, 
leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.09.; Kecskemét 
(kertben): Betula pendula, leg.: NL, 2005.07.17.; Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Acer, 
Populus nigra, Quercus), leg.: NL, 2004.05.15.; ibid., in silva mixta (Populus, Tilia, Quercus), leg.: 
NL, 2005.07.17.; ibid., leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
2002.06.16.; ibid., leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: 
NL, 2005.08.25.; Kecskemét (temető): Quercus robur, leg.: NL, 2001.07.09.; Lakitelek (Tőserdő): 
Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Nyárlörinc (Nyárjas): Pineto-Populetum 

Mikol. Közlem.. Clusiana 46(2), 2007 



2 3 6 NAGY L. és GORLICZAI ZS. 

canescentis, Salix rosmarinifolia, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.11.01.; ibid., Populetum albae, 
Salix rosmarinifolia, csupasz homokon, leg.: NL, 2004.11.01.; Szeged (füvészkert): Quercus robur, 
leg.: NL, 2004.06.23.; Szeged (Sziksós): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.07.19. 

Inocybe rufuloides Bon - Ásotthalom: Pinetum sylvestris szélén, csupasz homokon, leg.: NL, 
2005.05.17.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris, Cladonia között, leg.: NL, GZs, 2002. 
10.27.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris szélén, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Inocybe serotina Peck - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, sub 
Betula, leg.: NL, 2003.11.08.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, s.d. 

Inocybe cf. sindonia (Fr.) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, sub Po-
pul us nigra, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: 
NL, 2004.09.09. 

Inocybe splendens R. Heim - Ásotthalom: in silva mixta (Populus alba, Quercus, Robinia), leg.: 
NL, 2005.10.07.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: Populetum al-
bae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.09. 
03.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2006.09.03.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Populetum canescentis cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.10.02.; Kecske-
mét (Törökfái): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőserdő): Populus alba, 
leg.: NL, GZs, 2002.08.07.; ibid., Fraxino pannonicae-Alnetum glutinosae, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; 
ibid., Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2005.11.03. 

Inocybe splendens var. phaeoleuca (Kühner) Kuyper - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum al-
bae cult., leg.: NL, 2002.10.26.; Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum canescentis, leg.: NL, 2004.10.13. 

Inocybe squamata J. E. Lange - Kecskemét (arborétum): Populetum albae cult., leg.: NL, 2004. 
06.10.; Kecskemét (temető): Quercus robur, leg.: NL, 2004.06.08.; Lakitelek (Tőserdő): Populus nig-
ra, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005. 
07.18.; Szeged (füvészkert): Populus alba, leg.: NL, 2003.10.20. 

* Inocybe umbratica Quél. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.01. 
Irpex lacteus (Fr.) Fr. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Ulmetum cult., leg.: NL, 2003.10.18.; ibid., 

Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2004.07.20.; Lakitelek (Tőserdő): Alnetum glutinosae, leg.: NL, GZs, 
2003.09.27.; Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.04.16. 

Laccaria laccata (Scop.) Cooke13 - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.08.25.; Lakitelek (Tőserdő): Polygo-
nato latifolii-Quercetum roboris, leg.: GZs, 2004.08.29.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum 
roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

*Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck14 - Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum robo-
ris, moha között, leg.: NL, GZs, 2004.10.10. 

Lachnella alboviolascens (Alb. et Schwein.) Fr. - Fülöpháza: Populetum albae, elhalt ágakon, leg.: 
NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus alba leveleken, leg.: NL, GZs, 2007.02.17.; 
Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; Kecskemét (Törökfái): 
Celtis ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, elhalt Celtis 
ágakon, leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 
2004.09.21. 

Lactarius controversus (Pers.) Pers. - Kecskemét (Nyomási-erdő): in silva mixta (Pinus, Popu-
lus, Quercus), leg.: GZs, 2004.08.23.; Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, JM, 2004.10.15. 

Lactarius deliciosus (L.) Gray - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, TÉ, 2005.10.30.; Fü-
löpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.05.; Kecskemét (Nyír): Pinetum nigrae cult., 
leg.: NL, GZs, 2004.11.02. 

Lactarius evosmus Kühner et Romagn. - Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 2006.09.03.; 
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2006.09.03. 

Lactarius piperatus (L.) Pers. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercus robur, leg.: NL, GZs, 
2004.08.29. 

Lactariuspubescens (Fr.) Fr. - Kecskemét (Nyír): Betuletum cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.02. 

13 Beleértve változatait is. 
" Vellinga szerint ez a faj leggyakoribb változata Európában. 
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Lactarius quietus (Fr.) Fr. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.01. 
Lactarius subdulcis (Bull.) Gray - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Kecske-

mét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; Szeged (Népliget): Quercus robur, 
leg.: NL, 2004.09.19.; ibid., leg.: NL, 2005.08.04. 

Lactarius turpis Fr. - Nagykőrös: Pinetum sylvestris, sub Betulapendula, leg.: NL, GZs, 2004.10.10. 
Lactarius zonarius (Bull.) Fr. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 

GZs, 2002.08.03.; Lakitelek (Tőserdő): Populetum canescentis, sub Quercus robur, leg.: NL, GZs, 
2003.08.02. 

Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill - Lakitelek (Tőserdő): Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: 
NL, GZs, 2003.03.07.; Solt (Kalimajor): Salix és Populus nigra, leg.: NL, 2005.10.17. 

Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populetum canescentis, 
leg.: NL, 2004.09.11.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, sub Populus canescens, leg.: NL, GZs, 
2004.10.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2005.08.13.; Szeged 
(Népliget): Populus alba, leg.: NL, GZs, 2006.10.16. 

Leccinum scabrum (Bull.) Gray - Nagykőrös: Pinetum sylvestris cult., sub Betula pendula, leg.: 
NL, GZs, 2004.10.10. 

Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner - Lakitelek (Tőserdő): Alnus tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.08.02. 
Lentinus cyathiformis (Schaeff.) Bres. - Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.05.04. 
Lenzites betulina (L.) Fr. - Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004. 07. 07. 
Lenzites warnieri Durieu et Mont. - Fülöpháza: Populus tuskón, leg.: NL, RI, BL, 2006.06.05. 

(herb. Rimóczi).; Kecskemét: Populus tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.08.28.; Örkény: Junipero-Popule-
tum albae, Populus tuskón, leg.: JM, NL, KT, 2006.04.17. 

Lepiota alba (Bres.) Sacc. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Kecskemét 
(Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; ibid., Quercetum roboris, fü között, 
leg.: NL, 2006.06.05.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Lepiota aspera (Pers.) Quél. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult., Robinia, leg.: 
NL, GZs, 2003.11.08.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, leg.: GZs, 2004.08.29. 

Lepiota boudieri Bres. (= L. fulvella) - Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum ro-
boris, leg.: NL, 2004.09.12.; ibid., silva mixta (Acer negundo, Alnus, Populus, Salix), leg.: NL, GZs, 
2005.10.08. 

Lepiota brunneoincarnata Chodat et C. Martín - Kecskemét (Nyomási-erdő): Bothriochloetum, 
leg.: GZs, 2004.11.03.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.08.25.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino 
pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fra-
gilis, leg.: NL, 2004.09.08. 

*Lepiota carinii Bres. - Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum, leg.: NL, 2004.10.13. 
Lepiota castanea Quél. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, kever-

ten Bothriochloa ischaemum, leg.: NL, 2005.08.12. 
Lepiota eristata (Bolton) P. Kumm. - Asotthalom: in silva mixta (Pinus, Populus, Quercus, Robi-

nia), leg.: NL, 2005.10.07.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét 
(Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; ibid., leg.: NL, 
2005.08.22.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; ibid., leg.: 
NL, GZs, 2004.10.13.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09. 

Lepiota echinella Quél. et G. E. Bernard - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinetum, leg.: NL, 
2005.08.22.; Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Nyárlőrinc 
(Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: LE, 2004.10.14.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Lepiota forquignonii Quél. - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, csupasz homokon 
(Festucetum vaginatae), leg.: NL, 2006.06.05. 

Lepiota grangei (Eyre) J. E. Lange - Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum, leg.: NL, 2004.10.13.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

*Lepiota helveola Bres. - Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
GZs, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2005.08.22. 

Lepiota lilacea Bres. - Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Quercus, Tilia), leg.: NL, 
2005.08.28.; ibid., leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2006.08.03.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09.; 
Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.09.09. 
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Lepiota ochraceofulva P. D. Orton - Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, Quercus 
robur alatt, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Lepiota rufipes Morgan - Bugac: Quercetum roboris, Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.24. 
Lepiota subincarnata J. E. Lange - Asotthalom: in silva mixta (Pinus, Populus, Quercus robur, 

Robinia), leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2005.10.07.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, 
leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Lakite-
lek (Tőserdő): in silva mixta (Alnus, Fraxinus, Populus, Salix), leg.: GZs, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, 
2004.09.12.; Nagykőrös: Quercetum roboris, sub Populus alba, leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Nyárlő-
rinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Lepista inversa (Scop.) Pat. - Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 
2003.11.01.; ibid., Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.11.03. 

Lepista luscina (Fr.) Singer - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005. 
10.14.; Kisújszállás: Quercetum roboris, leg.: PN, 2004.10.10. 

Lepista nuda (Bull.) Cooke - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004. 
10.01.; Szeged (Népliget): Quercus alatt, leg.: NL, s.d. 

Lepista sordida (Fr.) Singer - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: 
Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2004.11.05.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., 
leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.10. 

*Leucoagaricus crystallifer Vellinga - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2005.08.24.; 
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2003.08.12.; ibid., Populus, csupasz homokon, leg.: 
NL, GZs, 2004.11.02.; ibid.: leg.: NL, 2005.08.22.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alne-
tum, leg.: NL, 2003.08.21. 

Leucoagaricus menieri (Sacc.) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: 
NL, GZs, 2005.10.08. 

Leucoagaricuspudicus (Bull.) Bon - Csanytelek (Csaj-tó): legelőn, leg.: GG, 2004.10.13.; Laki-
telek (Tőserdő): Querco-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Querco-Robi-
nietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Szeged: kertben, mulcson, leg.: NL, 2004.10.23.; Szeged (Népli-
get): fíí között, Ulmus, leg.: NL, 2004.09.19. 

Leucoagaricus serenus (Fr.) Bon et Boiffard - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2005.08.22.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2003.08. 
02.; ibid., Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

*Leucoagaricus subvolvatus (Malenfon et Bertault) Bon15 - Ásotthalom: Festucetum vaginatae 
stipetosum, leg.: NL, 2005.08.20.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005.08.23. 

Leucoagaricus wychanskyi (Pilát) Singer - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.10.01.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, leg.: GZs, 2004.08.29.; 
ibid., Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.10.13.; 
ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Leucocoprinus badhamii (Berk, et Broome) M. M. Moser - Lakitelek (Tőserdő): Querco-Robini-
etum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30. 
Leucopaxillus paradoxus (Costantin et L. M. Dufour.) Boursier - Nyír.: Populo-Robinietum, leg.: 

NL, 2004.10.01. 
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner - Kecskemét (Nyír): Populo-Robinietum, leg.: NL, 

GZs, 2004.10.01. 
Lopharia spadicea (Pers.) Boidin - Bugac: Quercetum roboris, elhalt ágakon, leg.: NL, 2005.08. 

24.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Fülöpháza: Robinia ágon, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.12.; Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.10.; 
Ladánybene (Jajgatódülő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Lakitelek (Tőser-

15 Ezt a fajt VELLINGA (1988) nem tárgyalja részletesen, így a határozásnál csak rövid megjegyzésére, 
valamint BON (1992) és CANDUSSO és LANZONI (1990) munkájára támaszkodhatunk. Ide soroljuk az 
olyan kollekciókat, melyek a L. menieri-tői különböznek abban, hogy spórák csúcsa tompa, nem 
kihegyesedő, bár átmeneti példányokat itt is lehet találni bőven. 
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dő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris 
cult., leg.: NL, 2004.09.12.; Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.04.16. 

Lycoperdon echinatum Pers. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 
2002.08.14. 

Lycoperdon lividum Pers. - Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 
2006.04.21.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Lycoperdon mammiforme Pers. - Kecskemét (Nyír): sub Populus alba, legelőn, leg.: NL, GZs, 
2002.08.13. 

Lycoperdon perlatum Pers. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.04.20.; ibid., 
leg.: NL, 2005.05.17.; Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: 
NL, GG, 2005.10.08.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris (-cerris), leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; 
Kunbaracs: Junipero-Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2004.08.03.; ibid., leg.: NL, 2004.10.20. 

Lyomyces sambuci (Pers.) P. Karst. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): in silva mixta (Populus, 
Quercus, Sambucus), leg.: NL, GZs, 2004.06.20.; Lakitelek (Tőserdő): Sambucus ágon (in silva mixta: 
Populus, Alnus), leg.: NL, 2003.05.26. 

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer - Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.05.10.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.11.16.; 
Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.10.16. 

Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, 2005.08.25.; Lakitelek (Tőserdő): moha között, fíí között, parkban, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M. M. Moser - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festu-
cetumpseudovinae, leg.: NL, 2005.04.28.; Szeged (Tápé): gáton, fü között, leg.: NL, 2004.10.29. 

Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; ibid., 
Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., 
leg.: NL, 2005.07.17.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; 
Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

Macrolepiota rhacodes (Vittad.) Singer - Csanytelek (Csaj-tó): Ulmo-Robinietum, leg.: GG, 
2004.10.10.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

*Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer - Asotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, 
leg.: NL, GZs, 2005.05.20.; ibid., leg.: NL, 2006.06.01.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae sti-
petosum, leg.: NL, 2006.06.05. 

Marasmiellus ramealis (Bull.) Singer - Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: 
NL, GZs, 2004.10.10. 

*Marasmiellus tricolor (Alb. et Schwein.) Singer var. graminis (Murrill) Singer - Ásotthalom: 
Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2006.08.08.; Fülöpháza: Fes-
tucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét: kertben, fíí között, leg.: GZs, 2005. 
07.15.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecske-
mét (Noszlopy park): elhalt füveken, leg.: NL, GZs, 2006.08.10.; Kecskemét (Nyír): elhalt növénye-
ken (Artemisio-Festucetum), leg.: NL, GZs, 2003.07.26. 

*Marasmiellus vaillantii (Pers.) Singer - Szeged (füvészkert): elhalt ágakon (Betula), leg.: NL, 
2005.08.20. 

Marasmius androsaceus (L.) Fr. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.05.17.; 
Bugac: Pinetum sylvestris cult., moha között, leg.: NL, 2005.08.24.; Kunbaracs: Pinetum nigrae cult., 
leg.: NL, 2004.10.20.; Ladánybene: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.23. 

Marasmius anomalus Peck - Kecskemét: kertben, ffi között (cult.), leg.: NL, 2004.08.29.; Kecske-
mét (Dobó krt.): kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.08.05.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris (fü-
veken), leg.: NL, 2004.06.15.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, 2005.08.12.; ibid., leg.: NL, 2005.08.26.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2006.08.03.; 
Kecskemét (Törökfái): in silva mixta, moha között, leg.: NL, 2006.06.06.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Arte-
misio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Marasmius anomalus var. microsporus (Maire) Antonín - Kecskemét (temető): fü között, leg.: 
NL, 2004.03.16. 

Marasmius bulliardii Quél. - Ásotthalom: silva mixta (Pinus sylvestris, Populus, Quercus), leg.: 
NL, 2005.08.20.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyomási-
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erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.08.26.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-
Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.09.11.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Marasmius collinus (Scop.) Singer - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2006. 
06.05. 

Marasmius curreyi Berk, et Broome - Kecskemét: kertben, növényeken, leg.: NL, 2005.07.10.; 
Kecskemét (Petőfi S. utca 9): kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.08.05.; Nagykőrös: Bromo sterilis-
Robinietum, leg.: NL, 2004.06.15. 

Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., le-
veleken, leg.: NL, 2004.10.02.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.10.14.; Kunbaracs: Juni-
pero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20. 

Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005. 
05.17.; Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.04.28.; Fülöpháza: Populetum al-
bae, leg.: NL, 2005.08.23.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.04.; Kecske-
mét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Mén-
telek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.05.03.; ibid., leg.: NL, 2006.04.21.; Kecs-
kemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Hordeum murinum és Carduus között, leg.: NL, GZs, 2005.05.02.; Kecskemét (Törökfái): Cynodonti-
Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.06.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): Cynodonti-Festuce-
tum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kerekegyháza (Kaszatanyadűlő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.06.09.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult, szélén, moha között, leg.: 
NL, GZs, 2004.05.15.; ibid., Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Lajos-
mizse (Klábertelep): Festucetum, leg.: NL, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, 
leg.: NL, 2004.05.22.; ibid., Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: GZs, 2004.08.29.; Orgovány: 
Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, RI, 2004.10.14.; Szeged: fű között, leg.: NL, 2005.06.02.; 
Szeged (Boszorkány-sziget): gáton fü között, leg.: GG, 2004.05.06.; Tatárszentgyörgy (sarlósári út): 
Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Bácsalmás (Rákóczi park): Celtis, leg.: NL, 2004.08.02.; Dóc: 
Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Szeged (Algyő): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 
2004.09.12.; Szeged (Népliget): Quercus-kgukon, leg.: NL, 2004.07.20. 

Marasmius torquescens Quél. - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus gluti-
nosa, Populus alba), leg.: NL, GZs, 2002.08.11. 

*Marasmius ventalloi Singer16 - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 
2006.08.08.; Bugac (Nagylegelő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: Cynodonti-Festucetum, 
tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.04.18.; ibid., Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2005. 
08.23.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.05.04.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, GZs, 2005.08.22.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, leg.: NL, BL, RI, 2006.06. 
09.; Ladánybene és Tatárszentgyörgy között: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.08. 

Marasmius wynnei Berk, et Broome - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., fü között, leg.: NL, 
2005.08.20.; Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 
2005.08.23.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.10.; Kerek-
egyháza (kunbaracsi elágazás): Populo-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kunbaracs: Convallario-
Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; ibid., Pinetum nigrae cult., leg.: NL, 2004.10.20.; 
Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, 2004.10. 
13.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch. - Ásotthalom: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: 
NL, 2005.08.20. 

Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. et C. Tul. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: 
NL, GZs, 2004.06.14.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.06.11. 

16 Ez a faj a M. anomalus-tói ANTONIN és NOORDELOOS (1993) szerint annyiban különbözik, hogy a 
tönk csúcsán száradáskor zöld szín jelenik meg, valamint a bázismicélium fejlettebb (a kalapszínben 
említett különbség semmiképp sem értékelhető relevánsnak). Bár ez az általunk gyűjtött anyagokon 
igen egyértelműen látszik, a M. anomalus-tói való elkülönítéshez nem tűnik teljesen elegendőnek. 
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Melanophyllum echinatum (Roth) Singer - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2005. 
08.22.; Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum, leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.09.12. 

Meruliopsis corium (Pers.) Ginns - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
GZs, 2006.08.03. 

Meruliopsis taxicola (Pers.) Bondartsev — Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., 
elhalt ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.09.09.; Szeged (Algyő): Populo-Salicetum, Quercus robur, leg.: NL, 
2004.09.12. 

Merulius tremellosus Schrad. - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Ladány-
bene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Pine-
tum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Mitrophora semilibera (DC.) Lév. - Szeged (Népliget): Acer, Prunus, Quercus, leg.: NL, 2004. 
04.26. 

Montagnea arenaria (DC.) Zeller - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.05.04.; 
Orgovány: Junipero-Populetum albae, csupasz homokon, leg.: NL, BL, RI, 2004.10.14. 

Morchella conica Pers. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: GZs, 
2004.04.14.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.04.23.; ibid., leg.: NL, 2006.04.29.; Lakitelek 
(Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: GZs, 2004.04.10.; Szeged: mulcson, leg.: NL, 2004.04.23. 

Morchella esculenta (L.) Pers. - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.04.20.; Bugac: 
Pinetum nigrae cult., leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; Fülöpszállás (Kelemen-szék): Populo-Salicetum 
albae, leg.: NL, 2004.04.26.; Fülöpszállás (Kostök): tarlón (Medicago sativa), leg.: NL, 2004.04.26.; 
Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus, Prunus, leg.: GZs, 2004.04.25.; Kecskemét (Nyír): Quercetum 
roboris, Populetum canescentis cult., leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecskemét (Nyír): Quercetum robo-
ris, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; ibid., Populetum albae, Crataegus, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: GZs, 2004.04.14.; Ladánybene (Jajgatódű-
lő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Szeged (Tarján): Salicetum albae-fragi-
lis, leg.: GG, 2004.04.19. 

Morchella steppicola Zerova - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, 2004.04.10.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.04.27.; ibid., leg.: NL, 2005.04.23. 

Mucronella calva (Alb. et Schwein.) Fr. - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, 
leg.: NL, 2005.11.17. 

Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.05.10.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, Populus, leg.: NL, GZs, 2004.05. 
15.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: GZs, 2004.08.29. 

Mycena amicta (Fr.) Quél. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, GG, GZs, 
2006.10.29.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.01.; Ladány-
bene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.01. 

Mycena chlorantha (Fr.) P. Kumm. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.08.27. 

Mycena galericulata (Scop.) Gray - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.10.07.; Kun-
baracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; Szeged (füvészkert): Quercus 
robur tuskón, leg.: NL, 2005.05.18. 

Mycena inclinata (Fr.) Quél. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.01. 
Mycena leptocephala (Pers.) Gillet - Bugac: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; 

Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kunbaracs: Pinetum 
sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
GZs, 2006.11.01. 

Mycena olida Bres. - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, Festucetum vaginatae stipetosum, 
leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 
2003.11.09. Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, fü között, leg.: NL, 2003.10.13.; ibid., leg.: NL, 
GZs, 2004.10.01.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; Lakitelek (Tőserdő): 
Querco-Robinietum, Robinia tuskón, leg.: NL, 2005.10.08., Orgovány: Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, 2004.10.14. 

Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 
2004.10.01.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.10. 
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Mycena polygramma (Bull.) Gray - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2006.12.09. 

Mycenapseudocorticola Kühner - Bácsalmás: kérgen (Tilia, Quercus robur), leg.: NL, 2004.08.02. 
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 

GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.07.10.; 
Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris 
cult., leg.: NL, 2004.09.12.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08. 

Mycena pura f. violacea (Gillet) Maas Geest. - Kecskemét (Nyír): Pinetum nigrae cult., leg.: NL, 
GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.02. 

Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2005.05.17. 
Mycena pseudopicta (J. E. Lange) Kühner - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 

GZs, 2006.11.25.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; Kecske-
mét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-
erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2002.11.18.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; 
Orgovány: Junipero-Populetum albae, moha között, leg.: NL, GZs, 2004.10.15.; Szeged (Tápé): gá-
ton, fú között, leg.: NL, 2004.10.30. 

Mycena rosea (Schumach.) Gramberg - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; 
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.05.14.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum 
roboris, leg.: NL, 2004.10.13.; Nyárlörinc (Nyárjas): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Mycenastrum coríum (Guers.) Desv. - Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
GZs, 2005.11.11.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, 
leg.: NL, GZs, 2004.10.09. 

*Mycenella bryophila (Voglino) Singer - Kecskemét (Nyír): Populo-Robinietum cult., leg.: NL, 
GZs, 2004.10.01.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.09. 
11.; ibid., Convallario-Quercetum roboris, Fagus alatt, leg.: NL, GZs, 2004.10.13.; Szeged (Boszor-
kány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, GG, 2005.08.28. 

Mycoacia uda (Fr.) Donk - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 
2004.09.11.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.11.03. 

Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda - Ásotthalom: Quercus robur, leg.: NL, 2005.04.20.; Kecs-
kemét (Millenáris-erdő): Tilia, Quercus robur, leg.: NL, 2005.08.28.; Kecskemét (Nyír): Festucetum 
vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02. 

Omphalinapyxidata (Bull.) Quél. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; 
Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, moha között (Tortula ruralis), leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; Kecs-
kemét (Csalánosi-erdő): Tortula ruralis között, leg.: NL, GZs, 2003.11.08.; Kecskemét (Kőrishegy): 
Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvest-
ris szélén, Tortula között, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festu-
cetum pseudovinae, Tortula ruralis között, leg.: NL, 2002.11.18.; ibid.,leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; 
Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; La-
dánybene (Jajgatódülő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Nyárlörinc (Nyárjas): 
Festucetum vaginatae stipetosum, Tortula között, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; Orgovány: Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, Rl, 2004.10.13. 

Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Quél. - Fülöpháza: fíí között (cult.), leg.: NL, 2006.06.03.; Fü-
löpszállás (Kostök): Populetum canadensis cult., fíí között, leg.: NL, 2006.04.19.; Kecskemét (Kőris-
hegy): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.29.; ibid., Festuca sp. között, leg.: NL, 
GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.04. 
10.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kecskemét (Szent Miklós utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006. 
08.05.; Kecskemét (Szivárvány utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.05.; Kecskemét (temető): fíí 
között, leg.: NL, GZs, 2004.06.08.; Kerekegyháza: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
2006.04.21.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; ibid., Cynodonti-Festu-
cetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Lajosmizse (Klábertelep): Festucetum, leg.: NL, 2006. 
06.05.; Lakitelek (Tőserdő): kultúrgyepben, leg.: NL, GZs, 2006.07.30.; Örkény: Junipero-Populetum 
albae, leg.: NL, 2006.06.05.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.08.11.; 
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Szeged (Széchenyi tér): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.06.20.; Tatárszentgyörgy (sarlósári út): Juni-
pero-Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.05. 

*Panaeolus bisporus (Malenfon et Bertault) Ew. Gerhardt - Kunbaracs: Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.05. 

*Panaeolus cinctulus (Bolton) Britzelm. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, trágyázott helyen, leg.: NL, GZs, 2006.10.06. 

Panaeolus fimicola (Pers.) Gillet - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, Festuca között, 
leg.: NL, JM, KT, 2006.04.20.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006. 
04.19. 

Panaeolus foenisecii (Pers.) J. Schroet. - Kecskemét: fíí között, leg.: GZs, 2005.07.13.; Kecske-
mét: kertben, fíí között, leg.: NL, 2002.06.13.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatea stipetosum, 
leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Szent Miklós utca): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.08.05.; Szeged 
(Széchenyi tér): kultúrgyepben, leg.: NL, 2006.06.20.; Kecskemét (temető): fíí között, leg.: NL, GZs, 
2004.08.29. 

Panaeolus guttulatus Bres. - Kecskemét (Millenáris-erdő): Populo-Quercetum (cult), leg.: NL, 
2006.06.04.; Kecskemét (Törökfái): in silva mixta (Tilia, Quercus), leg.: NL, 2006.06.06.; Kunba-
racs: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): fahulladékon, in 
silva mixta (Acer, Alnus, Populus), leg.: NL, 2003.08.02.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; ibid., leg.: 
NL, GZs, 2004.10.13. 

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél. - Kerekegyháza (Göbölykútidülő): tehéntrágyán, leg.: NL, 
RI, BL, 2006.06.09.; ibid., tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.08. 

* Panaeolus papilionaceus var. parvisporus Ew. Gerhardt - Nyárlőrinc: lótrágyán, leg.: NL, JM, 
KT, 2006.04.12. 

Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell et Nannf. var. phalaenarum (Fr.) Ew. Gerhardt -
Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.08.24. 

Panus rudis Fr. - Kecskemét: kertben, tuskón (Acer sp.), leg.: NL, 2004.04.25.; ibid., leg.: Hor-
váthné, 2004.05.10. 

Panus tigrinus (Bull.) Singer - Fülöpszállás (Kostök): Populus canescens, leg.: NL, 2004.04.26.; 
Kecskemét: kertben, Populus tuskón, leg.: NL, 2004.04.20.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum 
albae-fragilis, leg.: GG, 2004.05.04. 

Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.07. 
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét 

(Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2004.09.11.; ibid., leg.: NL, 2004.09.11. 
Paxillus rubicundulus P. D. Orton - Lakitelek (Tőserdő): Alnetum glutinosae, leg.: NL, GZs, 2005. 

10.08. 
*Peniophora cinerea (Pers.) Cooke - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus 

glutinosa, Populus alba), Alnus ágakon, leg.: NL, GZs, 2005.11.03. 
Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus alba, leg.: NL, 

GZs, 2007.02.17. 
Peniophora quercina (Pers.) Cooke - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2003.07. 

25.; ibid., leg.: NL, 2004.06.14.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., elhalt ágakon, 
leg.: NL, 2004.07.10.; Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.11.12. 

*Peniophora nuda (Fr.) Bres. - Bácsalmás: Fraxinus excelsior, leg.: NL, 2004.08.02.; Kecske-
mét (Csalánosi-erdő): in silva mixta, Populus alba, leg.: NL, GZs, 2007.02.11. 

Peziza ammophila Durieu et Mont. - Bugac (Nagylegelő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 
2005.11.02. 

Phaeogalera dissimulans (Berk, et Broome) Holec (= Pholiota oedipus, HOLEC 2003) - Kecske-
mét (Nyír): Populo-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum et Ulmetum 
cult., leg.: NL, 2004.04.16.; ibid., leg.: NL, 2006.06.06.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer 
negundo, Alnus, Populus, Salix), leg.: NL, GZs, 2006.10.14. 

Phallus hadriani Vent. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.(1); Fülöp-
háza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Festucetum 
vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festuce-
tum pseudovinae, leg.: NL, 2003.11.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 

Mikol. Közlem.. Clusiana 46(2), 2007 



2 4 4 NAGY L. és GORLICZAI ZS. 

2004.08.29.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; Ladánybene (Jajgatódű-
lő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.01. 

Phellinus igniarius (L.) Quél. - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus, Popu-
lus nigra, Salix), leg.: NL, GZs, 2005.10.22.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, 
leg.: NL, 2006.11.16. 

Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov - Kunbaracs: Convallario-Querce-
tum roboris, Populus canescens-en, leg.: NL, GZs, 2004.08.04. 

Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä - Kecskemét (Felsőméntelek): Quercetum roboris, 
Cerasus sp., leg.: NL, GZs, 2006.04.10. 

*Phlebia tremelloidea (Bres.) Parmasto - Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, 
leg.: NL, GG, 2005.11.16. 

Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. - Csanytelek (Csaj-tó): Salix sp., leg.: GG, 2004.10.10.; 
Kerekegyháza (Kulman tanya): Populus tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.10.14.; Szeged (Boszorkány-
sziget): Salicetum albae-fragilis, Salixon, leg.: NL, 2003.10.24. 

Pholiota conissans (Fr.) M. M. Moser - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum australis, leg.: NL, 
2001.04.27.; ibid., leg.: NL, 2004.04.26.; ibid., leg.: NL, 2005.04.23.; ibid., leg.: NL, 2006.04.20.; 
Kecskemét (Csalánosi-erdő): Phragmitetum australis, leg.: NL, GZs, 2003.11.08. 

Pholiota gummosa (Lasch) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Populus 
alba tuskón, leg.: NL, GZs, 2002.10.05.; ibid., Populus canescens tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; 
Szeged (Algyő): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.12. 

Pholiota lucifera (Lasch) Quél. - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus glutino-
sa, Populus alba), leg.: NL, GZs, 2002.10.03.; ibid., Populus, Alnus ágakon, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; 
Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2003.11.03. 

Pholiotapopulnea (Pers.) Kuyper et Tjall.-Beuk. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 
GZs, 2005.10.30.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus alba tuskón, leg.: NL, GZs, 2003.11.08.; La-
kitelek (Tőserdő): Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Solt (Kalimajor): ártéri erdőben, Popu-
lus nigra-n, leg.: NL, 2005.10.17.; Szeged (Boszorkány-sziget): Populus nigra, leg.: NL, 2005.11.16. 

Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, 
leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, Populus tuskón, leg.: 
NL, 2004.09.09.; ibid., leg.: NL, 2005.07.17.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.08.12. 

*Pholiotina aberrans (Kühner) Singer - Kecskemét: kertben, Betula, fü között, leg.: NL, 2005.07.17. 
*Pholiotina aporos (Kits van Wav.) Clémenfon - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum, leg.: 

NL, 2004.04.26.; ibid., leg.: NL, 2005.04.23.; ibid., leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Nyomási-erdő): 
Quercetum roboris cult., Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 2004.04.27. 

*Pholiotina brunnea (J. E. Lange et Kühner) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-
Alnetum, leg.: NL, GZs, 2006.10.14.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 
2005.08.25.; ibid., leg.: NL, 2005.08.28. 

*Pholiotina coprophila (Kühner) Singer - Bugac (Nagylegelő): tehéntrágyán, Cynodonti-Festu-
cetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.05.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): tehéntrágyán, leg.: NL, 2006. 
06.08.; Lakitelek (Tőserdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.12.14. 

*Pholiotina dasypus (Romagn.) P.-A. Moreau - Kecskemét (arborétum): mulcson, leg.: NL, GZs, 
2004.05.14.; Kecskemét (Ceglédi utca): fü között, leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kecskemét 
(Millenáris-erdő): in silva mixta (Quercus, Tilia), leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): 
Quercetum roboris, ágakon, leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., leg.: NL, 2004.06.14.; Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., ágakon, leg.: NL, 2004.06.08.; ibid., Populo-Pinetum 
sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.08.02.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2006.05.20.; ibid., 
leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., ágakon, leg.: NL, 2004.08.29.; 
Kerekegyháza: Populo-Robinietum, leg.: NL, 2004.10.20.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, 2004.10.20.; Nagykőrös: Bromo sterilis-Robinietum, gallyakon, leg.: NL, GZs, 2004.06.15. 

*Pholiotina mairei (Kühner) Singer - Kecskemét (Nyomási-erdő): moha között, Populus alba, 
leg.: NL, 2005.08.12.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, zavart helyen, leg.: NL, GZs, 2004. 
04.08.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Acer negundo, Alnus, Populus nigra), leg.: NL, GZs, 2005. 
10.08.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.10.16. 
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Pholiotina sulcata Arnolds et Hauskn. (= Galerella plicatella sensu auct.) - Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): Populetum albae cult., leg.: NL, 2005.05.18.; Szeged (Tápé): gáton, fíí között, leg.: NL, 
2004.10.30. 

*Pholiotina vestita (Fr.) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.14. 

Physisporinus sanguinolentus (Alb. et Schwein.) Pilát - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-
Alnetum, leg.: NL, 2004.09.12. 

Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. - Ásotthalom: Populetum albae, leg.: NL, 2005.04.20. 
Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. - Lakitelek (Tőserdő): Alnetum glutinosae, leg.: NL, 2005.11.03. 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Kecskemét (Köztemető): Populus tuskón, leg.: NL, GZs, 

2006.12.02.; Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, Populus alba-n, leg.: NL, 
GZs, 2005.11.03.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.01.10. 

Pluteus cervinus P. Kumm. - Kecskemét (Nyír): Quercus robur tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.05. 
01.; Szeged (Népliget): Quercus tuskón, leg.: NL, 2004.04.14. 

Pluteus cinereofuscus J. E. Lange - Kecskemét (arborétum): Populus mulcson, leg.: NL, 2004.05.14. 
Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Dóc: Querco-

Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Fülöpháza: Populetum albae, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecske-
mét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2005.07.17.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: 
NL, GZs, 2002.06.13.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., leg.: NL, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőser-
dő): Populus, Alnus, tuskón, leg.: NL, GZs, 2004.09.12.; ibid., leg.: NL, 2004.10.13.; Szeged (Boszor-
kány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09.; Szeged (füvészkert): mulcson, leg.: NL, 
2003.09.13. 

Pluteus nanus (Pers.) P. Kumm. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Lakite-
lek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, tuskón, leg.: NL, 2004.05.22.; Szeged Boszor-
kány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09. 

Pluteus petasatus (Fr.) Gillet - Kecskemét: kertben, Acer tuskón, leg.: NL, 2005.06.16.; Kecske-
mét (temető): mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.08.27.; Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 
2004.09.09. 

Pluteus phlebophorus Cooke - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2004.10.28.; Kecskemét (temető): 
mulcson, leg.: NL, 2004.08.29.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., leg.: NL, 2004.08.29. 

Pluteus plautus (Weinm.) Gillet (= P. semibulbosus) - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipeto-
sum (Populus), leg.: NL, 2006.05.04.; Kecskemét (arborétum): mulcson (Populetum cult.), leg.: NL, 
2004.08.03.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, moha között, leg.: NL, GZs, 2005.08.22.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2004.08.02.; ibid., Quercetum roboris 
cult., leg.: NL, GZs, 2005.07.17.; ibid., fürészporon, leg.: NL, 2005.10.14.; Szeged (Boszorkány-szi-
get): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.09. 

Pluteus podospileus Sacc. et Cub. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: GZs, 
2004.08.29.; Szeged (Népliget): tuskón (Acer?), leg.: NL, 2004.09.09. 

Pluteus podospileus f. minutissimus (Maire) Vellinga - Ásotthalom: in silva mixta (Pinus syl-
vestris, Populus canadensis, Quercus robur), leg.: NL17 2005.08.20. 

Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.10.07.; Fü-
löpháza: Populetum albae, elhalt ágon, leg.: NL, 2005.08.23.; Kecskemét (arborétum): mulcson, leg.: 
NL, 2004.05.14.; Kecskemét (Nyír): mulcson in Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.22.; Kunba-
racs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; Szeged (állatkert): avarban (Querce-
tum), leg.: NL, 2005.05.15.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.08.28. 

Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.06.18. 

Pluteus thomsonii (Berk, et Broome) Dennis - Kecskemét: kertben, fíí között, leg.: NL, GZs, 2005. 
07.14.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2005.08.28.; Kecskemét (Nyomási-erdő): fürész-
poron, leg.: NL, GZs, 2006.08.03.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 

17 Jelenleg követjük VELLINGA (1988) felfogását, de az anyagaink alapján hasznosabbnak tűnik formá-
lisan nem megkülönböztetni ezt a formát. 
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2006.07.30.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.10.14.; Solt (Kalimajor): Populus nigra, leg.: NL, 2005.09.18.; 
Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.07.18. 

Polyporus arcularius (Batsch) Fr. - Kecskemét (Törökfái): Populus ágakon, leg.: NL, GZs, 2004. 
04.16.; Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kun-
baracs: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Ladánybene (Jajgatódülő): Ju-
nipero-Populetum albae, Juniperus, leg.: NL, GZs, 2005.06.16.; Lakitelek (Szikra): Robinia elhalt 
ágain, leg.: NL, 2006.04.09.; Ópusztaszer (Hantháza): ágakon, leg.: NL, 2006.04.20. 

Polyporus badius (Pers.) Schwein. - Kecskemét (arborétum): mulcson, leg.: NL, 2004.05.14. 
Polyporus mori (Pollini) Fr. - Ásotthalom: elhalt ágon {Populus!Prunus), leg.: NL, 2005.08.20.; 

Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Tilia elhalt ágán, 
leg.: NL, GZs, 2004.05.11. 

Polyporus rhizophilus (Pat.) Sacc. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, 2004.04.10.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 
KT, JM, 2006.04.20. 

Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Ásotthalom: Quercus tuskón, leg.: NL, 2005.04.20. 
Poroniapunctata (L.) Fr. - Bugac: lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2005.07.12. 
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Orton - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipe-

tosum, leg.: NL, 2005.05.17.; ibid., leg.: NL, 2005.05.20.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, 
Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; ibid., leg.: NL, 2005.08.23.; ibid., leg.: 
NL, JM, KT, 2006.04.12.; ibid., leg.: NL, 2006.06.09.; Kecskemét (Törökfái): Pinetum sylvestris szé-
lén, leg.: NL, 2006.06.06.; Kunbaracs: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05. 

*Psathyre!la atrolaminata Kits van Wav. - Kecskemét (temető): mulcson (sub Celtis), leg.: NL, 
GZs, 2003.11.28. 

*Psathyrella badia Kits van Wav. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, BL, 
RI, 2006.06.09. 

*Psathyrella badiophylla (Romagn.) Park.-Rhodes - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum aust-
ralis, leg.: NL, 2005.04.23. 

*Psathyrella badiophylla var. microspora Kits van Wav. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae 
stipetosum, leg.: NL, 2006.06.01. 

*Psathyrella bifrons (Berk.) A. H. Sm. - Kecskemét (Millenáris-erdő): fü között, mulcson, leg.: 
NL, 2005.08.21. 

Psathyrella bipellis (Quél.) A. H. Sm. - Fülöpháza: Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006. 
06.09.; Kecskemét (Millenáris-erdő): in silva mixta (Populus, Quercus, Tilia), leg.: NL, 2006.06.04.; 
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, sub Populus alba, leg.: NL, 2002.07.20. 

Psathyrella calcarea (Romagn.) M. M. Moser (= P. vinosofulva, P. prona var. utriformis) - Ásott-
halom: Populus alatt, csupasz homokon, leg.: NL, 2005.05.17.; ibid., Festucetum vaginatae stipeto-
sum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; 
Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005.05.19.; ibid., leg.: NL, 2006.05.04.; Kecs-
kemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-
erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, keverten Bothriochloa ischaemum, leg.: NL, 2004.05.14.; 
ibid., leg.: NL, 2004.08.06.; ibid., leg.: NL, 2005.05.20.; Kerekegyháza (kunbaracsi elágazás): Festu-
cetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kunbaracs: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: 
NL, GZs, 2006.04.21.; Ladánybene (Jajgatódülő): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006. 
06.05.; Örkény: Festucetum vaginate stipetosum, leg.: NL, 2006.06.05. 

Psathyrella candolleana (Fr.) Maire - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: NL, 
2005.05.17.; Jakabszállás: Populus tuskón, leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Po-
pulus canescens, fü között, leg.: NL, 2004.08.02.; Kecskemét (Nyír): kertben, fü között, leg.: NL, 2006. 
06.05.; ibid., mulcson, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (szabadidőpark): Quercetum roboris cult., 
leg.: NL, 2002.05.01.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.06.; Kun-
baracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; Lakitelek (Tőserdő): ágakon (Acer 
negundo), leg.: NL, GZs, 2002.07.25.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: 
NL, GZs, 2006.08.12.; Szeged (Tápé): gáton, fíí között, leg.: NL, 2004.10.29. 

*Psathyrella casca (Fr.) Konrad et Maubl. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris 
cult., leg.: NL, 2005.08.25. 
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*Psathyrella clivensis (Berk, et Broome) P. D. Orton - Kecskemét (Kőrishegy): Cynodonti-Fes-
tucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.29.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, 2005.04.29.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, GZs, 2006.04.21. 

Psathyrella conopilus (Fr.) A. Pearson et Dennis - Ásotthalom: Quercetum roboris, leg.: NL, 
2005.08.20.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.08.08.; Bugac: Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét: ffi között, leg.: NL, GZs, 2005.09.24.; Kecske-
mét (arborétum): mulcson (Quercetum roboris cult.), leg.: NL, 2004.08.02.; Kecskemét (Ceglédi út): 
fü között, leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, 2003.11.08.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2004.10.28.; Kecskemét 
(Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.01.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis 
cult., fü között, leg.: NL, 2002.10.04.; ibid., leg.: NL, 2004.10.02.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; 
Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőserdő): komposzt-
halmon, leg.: NL, GZs, 2004.10.13.; ibid., Fraxinopannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

*Psathyrella coprophila Watling - Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): Cynodonti-Festucetum pse-
udovinae, tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.06.08.; ibid., leg.: NL, BL, RI, 2006.06.09. 

*Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm. - Kecskemét (Törökfái): Populetum albae cult., leg.: NL, 
2002.05.01. 

*Psathyrella fragrans A. H. Sm. - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum australis, leg.: NL, 2002. 
05.16. 

*Psathyrella fusca (Schumach.) M. M. Moser - Kecskemét (arborétum): Populetum albae cult., 
fü között, leg.: NL, GZs, 2004.08.02. 

Psathyrella gracilis (Fr.) Quél. - Kecskemét (Kósafalu): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (temetőben): mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Lakitelek 
(Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-
Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Psathyrella gracilis f. corrugis (Pers.) Kits van Wav. - Kecskemét (temetőben): mulcson, leg.: 
NL, GZs, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta (Celtis, Quercus robur, Robinia), leg.: NL, 
GZs, 2006.10.14. 

Psathyrella leucotephra (Berk, et Broome) P. D. Orton - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum 
roboris cult., leg.: NL, 2005.08.13. 

*Psathyrella lutensis (Romagn.) M. M. Moser - Kecskemét: útszélen, fü között, leg.: NL, 2006. 
04.17.; Kecskemét (Kósafalu): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Populus canescens, fü között, leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Törökfái): 
Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.04.28.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festu-
cetumpseudovinae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.18. 

Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: 
NL, GZs, 2006.11.25.; Dóc: tarlón, leg.: NL, 2005.09.25.; Kecskemét (Kósafalu): Cynodonti-Festuce-
tumpseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, leg.: NL, 2005. 
04.23.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Törökfái): 
Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2006.06.06.; 
Szeged (Népliget): mulcson, leg.: NL, 2004.09.27. 

Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. - Lakitelek (Tőserdő): Salix, erősen korhadt fáján, leg.: 
GZs, 2004.08.29.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2003.10.01. 

Psathyrella microrrhiza (Lasch) Konrad et Maubl. - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 
GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, fü között, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Kecs-
kemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pan-
nonicae-Alnetum, úton, leg.: NL, GZs, 2003.11.01.; Szeged (füvészkert): mulcson, leg.: NL, 2005.08.19. 

*Psathyrella murcida (Fr.) Kits van Wav. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, 
leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Psathyrella narcotica Kits van Wav. - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, Urtica, leg.: 
NL, 2004.10.01. 

*Psathyre!la niveobadia (Romagn.) M. M. Moser - Kecskemét (Millenáris-erdő): Pinetum syl-
vestris cult, szélén, fű között, leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; ibid., mulcson, leg.: NL, 2004.10.28. 
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*Psathyrella noli-tangere (Fr.) A. Pearson et Dennis - Kunszentmiklós: csatornaparton (Phrag-
mitetum), leg.: NL, JM, KT, 2006.04.13. 

*Psathyrella obtusata (Pers.) A. H. Sm. var. aberrans Kits van Wav. - Kecskemét (Nyír): Quer-
cetum roboris, leg.: NL, 2004.10.01.; ibid., fü között, leg.: NL, GZs, 2006.09.03.; ibid., Crataegus, leg.: 
NL, GZs, 2006.04.21.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004. 
04.10.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

*Psathyrella panaeoloides (Maire) M. M. Moser - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum aust-
ralis, leg.: NL, 2004.04.26.; ibid., égett talajon, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Millenáris-erdő): 
mulcson, in Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.08.29.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum 
albae cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.02.; Kerekegyháza (Göbölykútidűlő): Cynodonti-Festucetum pseud-
ovinae, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kunfehértó, leg.: KMG, 2006.09.25.; Ópusztaszer (Hantháza): 
Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.18.; Szeged (Boszorkány-sziget): Sa-
licetum albae-fragilis, leg.: NL, 2006.08.11. 

*Psathyrella pervelata Kits van Wav. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: 
NL, GZs, 2005.10.08.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo steriiis-Robinietum, leg.: NL, 2004.11.01. 

Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton - Kecskemét (Csalánosi-erdő), leg.: GZs, 2004.10.25.; 
Kisújszállás: Quercetum roboris, leg.: PN, 2004.10.13. 

*Psathyrella polycystis (Romagn.) Romagn. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, 
leg.: NL, GZs, 2005.10.08.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae, útszélen, leg.: NL, 2004.09.27. 

Psathyrellaprona (Fr.) Gillet - Kecskemét (Millenáris-erdő): mulcson, fü között, leg.: NL, 2004. 
10.28.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, fü között, leg.: NL, GZs, 2003.10.10.; ibid., Querce-
tum roboris, mulcson, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.06.14.; Lakitelek (Tős-
erdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: NL, GZs, 2005.10.06.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salice-
tum albae, leg.: NL, 2004.09.27. 

Psathyrella prona f. albidula (M. M. Moser) Kits van Wav. - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: 
NL, GG, 2005.09.25.; Szeged (füvészkert): fü között, csupasz talajon, leg.: NL, 2003.09.17. 

*Psathyrella prona f. cana Kits van Wav. - Ásotthalom: fürészporon, Pinetum sylvestris cult., 
leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., fii között, leg.: NL, 2006.08.08.; Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovi-
nae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
nedves részen (Trifol ium) , leg.: NL, 2005.05.15.; Kecskemét (Törökfái): Bromo steriiis-Robinietum, 
leg.: NL, GZs, 2004.08.29.; Lakitelek (Tőserdő): Alnetum glutinosae, Glechoma hederacea között, leg.: 
NL, 2003.07.29. 

*Psathyrella prona f. orbitarum (Romagn.) Kits van Wav. - Kecskemét (Nyír): mulcson, leg.: 
NL, 2006.06.05. 

*Psathyrella pseudocorrugis (Romagn.) Bon - Kerekegyháza és Kunbaracs között: in silva mixta 
(Gleditschia, Populus, Robinia), leg.: NL, 2004.10.20. 

Psathyrella pseudogracilis (Romagn.) M. M. Moser - Kecskemét (arborétum): fü között, sub Juni-
perus, leg.: NL, GZs, 2003.11.02.; Szeged (füvészkert): Alnetumglutinosae-incanae, leg.: NL, 2003.09.16. 

Psathyrella pygmaea (Bull.) Singer - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: 
NL, GZs, 2006.10.14.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2005.08.28.; 
ibid., leg.: NL, 2005.09.25. 

*Psathyrella reticulata (Romagn.) M. M. Moser ex Singer - Solt (Kalimajor): Cynodonti-Festu-
cetumpseudovinae, leg.: NL, 2005.06.16. 

*Psathyrella ridicula Kits van Wav. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Ainetum, leg.: 
NL, GZs, 2004.10.13. 

Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer - Kunfehértó, leg.: KMG, 2006.10.22. 
*Psathyrella senex (Peck) A. H. Sm. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, elhalt ágakon, leg.: 

NL, GZs, 2003.10.13. 
Psathyrella silvestris (Gillet) M. M. Moser - Lakitelek (Tőserdő): in silva mixta, Populus tuskón, 

leg.: NL, GZs, 2002.06.10.; ibid., Populo canescenti-Salicetum albae, élő Populus-on, leg.: NL, GZs, 
2004.09.12. 

Psathyrella spadicea (Schaeff.) Singer - Kecskemét (Nyír): Populetum albae, tuskón, leg.: NL, 
2001.07.10. 

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire - Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 
2006.11.25.; Fülöpháza: Bromo steriiis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.04.; Fülöpszállás (Kígyós-part): 
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Populo-Salicetum, leg.: NL, 2006.04.20.Kecskemét (Ceglédi út): fü között, leg.: NL, GZs, 2006.12. 02.; 
Kecskemét (Méntelek): Populus alba, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Kecskemét (Millenáris-erdő): in sil-
va mixta (Tilia, Quercus), leg.: NL, 2006.06.04.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: 
NL, GZs, 2004.10.01.; ibid., leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (szabadidőpark): in silva mixta (Betu-
la, Quercus), leg.: NL, 2001.04.22.; Kecskemét (Törökfái): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 2006. 
06.06.; Nyárlőrinc (Nyáijas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Ópusztaszer (Hanthá-
za): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.20.; Örkény: Populo-Robinietum, leg.: NL, 
2006.06.05.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.27. 

*Psathyrella stercoraria (Kühner et Joss.) Arnolds - Bugac: tehéntrágyán, leg.: NL, 2006.12.12. 
*Psathyrella tephrophylla (Romagn.) M. M. Moser - Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum aust-

ralis, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Tilia és Quercus robur alatt, fü között, 
leg.: NL, GZs, 2004.08.02. 

Psathyrella typhae (Kalchbr.) A. Pearson et Dennis - Budapest (Millenáris Park): Typha latifolia 
szárán, leg.: NL, 2003.09.25.; Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum australis, elhalt Typha szárakon, 
leg.: NL, 2002.05.11. 

Psathyrella velutina (Pers.) Singer (= Lacrymaria lacrymabunda) - Szeged (Algyő): Salicetum 
albae-fragilis, leg.: NL, 2004.09.15. 

*Psathyrella vestita (Peck) A. H. Sm. - Asotthalom: in silva mixta (Populus alba, Quercus robur, 
Robinia), leg.: NL, 2005.10.07.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, mulcson, leg.: NL, 2004.11.02.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Psilocybe laetissima Hauskn. et Singer - Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, Cynodonti-Fes-
tucetum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 
2006.11.01. 

Psilocybe merdaria (Fr.) Ricken - Bugac: Quercetum roboris, tehéntrágyán, leg.: NL, 2005.08.24. 
* Psilocybe cf. merdicola Huijsman18 - Bugac: Cynodonti-Festucetum pseudovinae, lótrágyán, leg.: 

NL, GZs, 2006.11.25.; Kecskemét (Kósafalu): lótrágyán, leg.: NL, GZs, 2006.11.25. 
Psilocybe montana (Pers.) P. Kumm. - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 

2005.08.22.; Nagykőrös: Pinetum sylvestris cult, szélén, moha között, leg.: NL, GZs, 2004.06.15. 
*Psilocybe subviscida (Peck) Kauffman - Asotthalom: fü között (Robinietum), leg.: NL, GZs, 

2005.05.17.; Fülöpszállás (Kostök): fü között, leg.: NL, 2005.04.23.; Kecskemét (Nyír): Populo-Robi-
nietum, leg.: NL, GZs, 2004.06.12.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, 
Populus alba, leg.: NL, 2005.04.28.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, GZs, 2006.05.20.; ibid., 
elhalt maradványokon (Zea), leg.: NL, 2006.08.26.; Szeged (állatkert): rövid fűben, leg.: NL, 2005.05.12. 

*Psilocybe subviscida var. velata Noordel. et Verduin - Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robi-
nietum, leg.: NL, GZs, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): fürészporon (Populetum), leg.: NL, 
GZs, 2006.08.03.; Kunbaracs: Populus and Crataegus, leg.: NL, GZs, 2006.06.05. 

*Pterula subulata Fr. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Populus nigra tövén, 
leg.: NL, 2004.08.30. 

Ptychoverpa bohemica (Krombh.) Boud. - Asotthalom: sub Populus alba, leg.: NL, JM, KT, 
2006.04.20.; Bugac: Pinetum nigrae, sub Crataegus, Populus, leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; Kecskemét 
(Csalánosi-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: GZs, 2004.04.25.; Kecskemét (Törökfái): Popule-
tum canescentis cult. (Anthriscus), leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Lakitelek (Tőserdő): Populus nigra, 
Fraxino pannonicae-Alnetum, leg.: NL, GZs, 2004.04.10. 

Ramaria abietina (Pers.) Quél. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.08.20.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2005.08.12.; Soltvadkert: Populo-Robi-
nietum cult., leg.: NL, 2004.08.02. 

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer - Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004. 
09.12. 

Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. - Fülöpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004. 
11.04. 

18 Mivel a gyenge vélumú, koprofil Psilocybe sensu stricto fajok közül ennek az egy fajnak vannak 
kicsi (12-14 um), elliptikus spórái két anyagunkat P. merdicola-ként kezeljük, néhány kisebb különb-
ség ellenére. 
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Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; 
Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, s.d.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvest-
ris cult., leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; Nagykőrös: Pinetum sylvestris cult., 
leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Nyárlörinc (Nyáijas): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2004.10.05.; ibid., 
leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Rhodoeybe gemina (Fr.) Kuyper et Noordel. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.10.01. 

Rhodoeybe nitellina (Fr.) Singer - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004. 
06.14.; Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum nigrae, leg.: GZs, 2004.08.29.; ibid., leg.: NL, 2004.09.12.; 
ibid., leg.: NL, 2004.10.13. 

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.08.20.; 
Bugac: Pinetum sylvestris, moha között, leg.: NL, 2005.08.24.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino panno-
nicae-Alnetum, leg.: NL, 2004.09.12.; Nyárlörinc (Nyárjas): Tortula között (Pino-Populetum), leg.: 
NL, GZs, 2004.11.01. 

Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst. - Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, Salix 
rosmarinifolia-\a\, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; Kecskemét (Törökfái): Populetum canescentis cult., 
leg.: NL, GZs, 2004.04.18. 

Russula delica Fr. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Kecskemét (Törökfái): 777/-
etum cult., sub Quercus, leg.: NL, 2004.08.29. 

Russula foetens (Pers.) Pers. - Szeged (füvészkert): Quercus robur, fű között, leg.: NL, 2004.06.23. 
Russulagraveolens Romell - Kisújszállás: Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.10.10. 
Russula luteotacta Rea - Lakitelek (Tőserdő): Leucojo aestivi-Salicetum albae, sub Populus ca-

nescens, leg.: GZs, 2004.08.29. 
Russula praetervisa Sarnari (= R. pectinatoides sensu auct.) - Ásotthalom: Quercetum roboris, 

leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., Populetum albae cult., leg.: NL, 2006.06.01.; Bugac: Quercetum roboris, 
leg.: NL, 2005.08.24.; Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; Fülöpháza: Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, 2006.06.09.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: 
NL, GZs, 2004.06.18.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.09.03.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Quercetum 
roboris cult., leg.: GZs, 2005.07.17.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
2004.08.27.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12.; Szeged (Népliget): 
Quercus robur, leg.: NL, 2005.07.20. 

Russula pulchella I. G. Borshch. - Kecskemét: Betula pendula, leg.: NL, 2005.05.18.; Kecske-
mét: kertben, Betula pendula, leg.: NL, 2000.09.11.; Kecskemét (Millenáris-erdő): Betuletum pendu-
lae cult., leg.: NL, 2004.05.15. 

Russula seperina Dupain - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris cult., leg.: NL, GZs, 2004.10.01.; 
Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.09.08.; ibid., leg.: NL, 2005.07.20. 

Schizopora earneo-lutea (Rodway et Cleland) Kotl. et Pouzar (= S. phellinoides) - Kecskemét 
(Csalánosi-erdő): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.06.20.; Kecskemét (Nyír): Quercetum ro-
boris, leg.: NL, GZs, 2003.07.25.; Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, Fraxinus-on, 
Alnus-on, leg.: NL, GZs, 2004.07.07.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.22.; 
Szeged (Népliget): Quercus robur, leg.: NL, 2004.09.12. 

Schizophyllum commune Fr. - Fülöpszállás (Kostök): Populus nigra ágain, leg.: NL, 2004.04.26.; 
Jakabszállás: Populo-Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Törökfái): Populetum ca-
nescentis cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Kunbaracs: Populetum canescentis cult., ágakon, leg.: 
NL, GZs, 2004.05.15.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, Populus nigra, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.12.; Szeged (állatkert): Fraxinus excelsior, leg.: NL, 2005.05.15.; Tatárszentgyörgy (Sarló-
sár): Junipero-Populetum albae, Ailanthus altissima-n, leg.: NL, 2006.04.12. 

Scleroderma verrueosum (Bull.) Pers. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., 
leg.: NL, 2004.07.10.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., leg.: NL, s.d.; Szeged (Algyő): Populo-
Salicetum, sub Quercus robur, leg.: NL, 2004.09.12.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-
fragilis, leg.: NL, 2004.09.09. 

*Serpula himantioides (Fr.) P. Karst. - Lakitelek (Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum robo-
ris, elhalt tuskón, leg.: NL, 2004.10.13.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 

Simoeybe centunculus (Fr.) P. Karst. - Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 
NL, 2004.08.02.; ibid., Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2005.07.17. 
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Simocybe rubi (Berk.) Singer - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
GZs, 2006.08.03.; Szeged (Algyő): Populo-Salicetum, sub Quercus robur, leg.: NL, 2004.09.09. 

Sphaerobolus stellatus Tode - Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2004. 
11.01. 

Steccherinum fimbriatum (Pers.) J. Erikss. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, 
GZs, 2004.06.14.; Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray - Dóc: Querco-Carpinetum, leg.: NL, GG, 2005.10.08.; 
Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populus alba ágain, leg.: GZs, 2004.08.29.; Kecskemét (Nyír): Popule-
tum canescentis, leg.: NL, 2004.05.01.; Kunbaracs: Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.08.04.; 
Szeged (Algyő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.22. 

Stereum hirsutum (Willd.) Pers. - Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; Kunbaracs: 
Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.08.04. 

Stereum subtomentosum Pouzar - Lakitelek (Tőserdő): Alno-Populetum nigrae, Alnus tuskón, 
leg.: NL, 2003.10.09.; ibid., leg.: NL, JM, KT, 2004.10.15. 

Strobilurus stephanocystis (Kühner et Romagn. ex Hora) Singer - Ásotthalom: Pinetum sylvestris 
cult., leg.: NL, GG, BB, 2005.04.20.; ibid., leg.: NL, JM, KT, 2006.04.20.; Bugac: Pinetum nigrae cult., 
leg.: NL, GZs, 2005.04.28.; Helvécia (Matkópuszta): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, JM, KT, 2006. 
04.12.; Jakabszállás: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.04.28.; Kecskemét (Felsőméntelek): Pine-
tum sylvestris cult., leg.: NL, TÉ, 2005.05.03.; Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 
JM, KT, 2006.04.17.; Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.29.; Kecs-
kemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.04.23.; Kecskemét (Törökfái): Pine-
tum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.16.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 
2004.05.15.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.04.10.; ibid., leg.: NL, 
GZs, 2006.04.01.; Nyárlőrinc: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, JM, KT, 2006.04.17.; Ópusztaszer 
(Hantháza): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2006.04.20. 

Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 
2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.14. 

Stropharia coronilta (Bull.) Quél. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005. 
08.23.; ibid., fü között, leg.: NL, 2006.09.03.; Fülöpszállás (Kostök): Phragmitetum, fü között, leg.: 
NL, 2004.04.26.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2004.05.10.; 
Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.22.; Kecskemét (Mil-
lenáris-erdő): fü között, Populus alba, leg.: NL, GZs, 2005.08.28.; Kecskemét (Nyír): Festucetum 
vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Cynodonti-Festucetum 
pseudovinae, leg.: NL, 2004.10.02.; Kecskemét (szabadidőpark): fü között, leg.: NL, 2004.05.10.; 
Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; Lajosmizse (Klábertelep): Festucetum 
vaginatae, leg.: NL, 2006.06.05.; Lakitelek (Tőserdő): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, 2004.10.13.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Artemisio-Festucetum, Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2004. 
11.01.; Orgovány: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, 2004.10.15.; Szeged (Tápé): gá-
ton, fü között, leg.: NL, 2004.10.30. 

Stropharia cyanea (Bolton) Tuom. - Lakitelek (Tőserdő): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, 
GZs, 2006.10.14.; Nagykőrös: Iridi variegatae-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.10.10. 

Stropharia luteonitens (Vahl.) Quél. - Bugac: Junipero-Populetum albae, lótrágyán, leg.: NL, 
GZs, 2005.10.30.; ibid., Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2005.08.24.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2006.11.25. 

Stropharia squamosa (Pers.) Quél. - Kecskemét (Nyír): Populetum canadensis cult., leg.: NL, 
2005.08.22. 

Suillus collinitus (Fr.) Kuntze - Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.08.20.; 
Kecskemét (arborétum): Pinus sylvestris, leg.: NL, 2002.10.08.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum 
sylvestris, leg.: NL, 2002.11.23.; Kecskemét (Kisfái): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2000.10.30.; 
Kecskemét (Nyír): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2003.06.13.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Pine-
tum sylvestris cult., leg.: NL, 2003.11.20.; ibid., leg.: NL, 2005.10.14.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris 
cult., leg.: NL, GZs, 2004.10.21.(1); Ladánybene: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.23.; La-
kitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2003.11.12.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Pinetum syl-
vestris cult., leg.: NL, 2001.10.21. 
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Suillus luteus (L.) Roussel - Bugac: Pinetum sylvestris, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: 
Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, s.d.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004. 
10.21.(1); Ladánybene: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 2005.10.23. 

Suillus viscidus (L.) Fr. - Kecskemét (arborétum): Larix decidua, leg.: GZs, 2004.10.28. 
Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf et J. K. Rogers - Kecskemét (arborétum): Populetum canescentis 

cult., moha között, leg.: NL, 2004.05.14.; Kecskemét (Csalánosi-erdő), leg.: GZs, 2004.05.10.; Kecske-
mét (Millenáris-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2004.05.14.; Kecskemét (Nyír): Bromo ste-
rilis-Robinietum, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (szabadidőpark), leg.: GZs, 2004.05.10.; Kunba-
racs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15. 

Thelephora penicillata (Pers.) Fr. - Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, talajon, 
leg.: NL, 2004.09.12. 

Thelephora terrestris Ehrh. - Fülöpháza: Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; 
Nyárlőrinc (Nyárjas): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, s.d. 

Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát - Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: 
NL, KT, JM, 2006.04.12.; Szeged (Népliget): Quercus robur-on, leg.: NL, 2004.09.08. 

Trametes versicolor (L.) Lloyd - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 
2004.06.20.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: NL, 2004.08.04.; Szeged (Algyő): Quer-
cetum roboris cult., leg.: NL, 2004.09.12. 

Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 
2004.10.01. 

Tricholoma populinum J. E. Lange - Kecskemét (Kőrishegy): Populetum albae cult., leg.: NL, 
GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; 
Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2000.11.06.; ibid., leg.: NL, GZs, 
2006.10.13.; Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, 2004.10.20.; Nagykőrös: Quercetum ro-
boris, sub Populus nigra, leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; Nyárlőrinc (Nyárjas): Populo-Pinetum sylvest-
ris, leg.: NL, 2004.10.15.; Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg.: NL, 2003.10.23. 

Tricholoma populinum var. bohusii L. Nagy - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae 
cult., leg.: NL, 2003.10.31.; ibid., leg.: NL, 2005.10.14.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.10.13.; Lakitelek 
(Tőserdő): Polygonato latifolii-Quercetum roboris, sub Populus alba, leg.: NL, GZs, 2003.11.01. 

Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae, Populus, leg.: NL, 
2005.05.17.; Bugac: Quercetum roboris, leg.: NL, 2005.08.24.; ibid., Pinetum sylvestris, leg.: NL, 2005. 
10.30.; ibid., Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2006.11.25.; Fülöpháza: Junipero-Populetum 
albae, leg.: NL, GZs, 2004.11.04.; ibid., leg.: NL, 2005.08.23.; Fülöpszállás (Kostök): Populo-Salice-
tum, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: GZs, 2004.05. 
10.; Kecskemét (Kőrishegy): Populetum albae cult., leg.: NL, GZs, 2006.12.09.; Kecskemét (Nyír): 
Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, s.d.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., 
leg.: NL, 2004.04.27.; ibid., leg.: NL, GZs, 2005.05.02.; Kecskemét (Törökfái): Tilietum cult., leg.: NL, 
2004.09.23.; ibid., in silva mixta (Quercus, Tilia), leg.: NL, GZs, 2006.06.06.; Kunbaracs: Convallario-
Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2004.05.15.; ibid., Pinetum sylvestris cult., sub Populus alba, leg.: 
NL, 2004.10.20.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: 
NL, GZs, 2005.11.03.; Nagykőrös: Quercetum roboris, sub Populus alba, leg.: NL, GZs, 2004.10.10.; 
Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, RI, 2004.10.14. 

Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. - Kunbaracs: Pinetum nigrae cult., leg.: NL, 2004.10. 
20.; Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, GZs, 2005.11.03. 

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Kecskemét (Nyomási-erdő): Populo-Pinetum sylvest-
ris cult., leg.: NL, GZs, 2006.10.13. 

Tubaria dispersa (L.) Singer (= T. autochthona) - Ásotthalom: Populetum albae, sub Crataegus, 
leg.: NL, 2005.10.07.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, Crataegus monogyna, leg.: NL, 2005. 
08.23.; ibid., leg.: NL, 2006.05.04.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, Crataegus, leg.: NL, GZs, 
2004.10.01.; ibid., Bromo sterilis-Robinietum, Crataegus, leg.: NL, 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-
erdő): Quercetum roboris, Crataegus monogyna, leg.: NL, 2003.11.09.; ibid., leg.: NL, GZs, 2004.11.01. 

Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Kecskemét (arborétum): mulcson és fü között, leg.: NL, GZs, 
2004.05.14.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): fíí között, leg.: GZs, 2004.05.10.; Kecskemét (szabadidő-
park): Quercetum roboris cult., leg.: NL, 2002.09.28.; Kunbaracs: Convallario-Quercetum roboris, leg.: 
NL, GZs, 2004.08.04.; Szeged (füvészkert): mulcson, leg.: NL, 2005.05.18. 
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Tulostoma brumale Pers. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.04.20.; 
Bugac: Junipero-Populetum albae, leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae sti-
petosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; Kecskemét (Kisfái): vasútállomás mellett (Artemisia), leg.: 
NL, JM, KT, 2006.04.09.; Kecskemét (Kisfái) és Nyárlőrinc között: Pinetum sylvestris cult, szélén, leg.: 
NL, 2006.04.17.; Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.04.21.; 
Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Lakitelek 
(Szikra): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.09.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.07.27.; 
Lakitelek (Tőserdő): Robinio-Pinetum sylvestris, Asclepias syriaca között, leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; 
Nyárlőrinc: vasútállomás mellett (Artemisia, Festuca), leg.: NL, JM, KT, 2006.04.09.; Örkény: Festu-
cetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Tatárszentgyörgy (Sarlósár): Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Tulostoma ftmbriatum Fr. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.04.20.; 
Fülöpháza: Populus alba alatt, csupasz homokon, leg.: NL, 2005.08.23.; ibid., Festucetum vaginatae 
stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; Helvécia (Matkópuszta): Pinetum sylvestris cult, szélén, 
leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; Kecskemét (Kisfái): Carex között, homokon, leg.: NL, JM, KT, 2006. 
04.09.; Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.21.; Kunbaracs: 
Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, GZs, 2006.11.01.; Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-
Populetum albae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Nyárlőrinc: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: 
NL, JM, KT, 2006.04.12.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006. 
04.20.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12. 

Tulostoma kotlabae Pouzar - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2006.04.20.; 
Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; ibid., leg.: NL, 2006.05.04.; 
Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Lakitelek 
(Szikra): csupasz homokon, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.09.; Lakitelek (Tőserdő): csupasz homokon, 
legelön, leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.12. 

Tulostoma leiosporum Fr. - Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 
2006.04.12. 

Tulostoma melanocyclum Bres. - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 2005. 
05.17.; ibid., leg.: NL, 2005.08.20.; ibid., leg.: NL, 2006.04.20.; Bugac: Junipero-Populetum albae, 
leg.: NL, GZs, 2005.10.30.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12.; 
Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Lakitelek 
(Tőserdő): csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; ibid., Pinetum sylvestris cult., Asclepias 
syriaca között, leg.: NL, GZs, 2006.04.01.; Nyárlőrinc: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 
JM, KT, 2006.04.12.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20.; 
Örkény: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, JM, KT, 2006.04.12.; Tatárszentgyörgy (Sarló-
sár): Junipero-Populetum albae, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Tulostoma obesum Cooke et Ellis (= T. volvulatum sensu auct.) - Fülöpháza: Festucetum vagina-
tae stipetosum, leg.: NL, KT, JM, 2006.04.12. 

Tulostomapulchellum Sacc. - Lakitelek (Szikra): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2006.07. 
27.; ibid., leg.: NL, JM, KT, 2006.04.09.; Lakitelek (Tőserdő): csupasz homokon, leg.: NL, GZs, 
2006.04.01.; Ópusztaszer (Hantháza): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20. 

Tulostoma cf. subsquamosum Long et S. Ahmad10 - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, 
leg.: NL, 2005.08.20.; Fülöpháza: Populus alba, leg.: NL, 2005.08.23.; ibid., Festucetum vaginatae sti-
petosum, leg.: NL, RI, BL, 2006.06.09. (herb. Rimóczi); Kecskemét (Nyír): Festucetum vaginatae stipe-
tosum, leg.: NL, GZs, 2004.11.02.; Lakitelek (Szikra): Artemisio-Festucetum, leg.: NL, GZs, 2006.07.27. 

Tylopilus felleus (Bull.) P. Karst. - Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg.: NL, GZs, 2006.09.03. 
Typhulaphacorrhiza (Reichardt) Fr. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populetum albae cult., leg.: 

GZs, 2004.10.20.; Kerekegyháza: Populetum canescentis cult., leg.: NL, 2004.10.20. 
Tyromyces stipticus (Pers.) Kotl. et Pouzar - Lakitelek (Tőserdő): Pinetum sylvestris cult., leg.: NL, 

2005.11.03. 

ll) E kollekciók határozását Mikael Jeppson (Göteborg) segítségével végeztük. Szerinte ez a faj nem 
azonosítható mindenben az eredeti T. subsquamosum-mal. 
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Vascellum pratense (Pers.) Kreisel - Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, leg.: NL, 
2005.05.17.; Kecskemét (Kőrishegy): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2006.12.09.; 
Kecskemét (Méntelek): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.20.; Kecskemét (Nyo-
mási-erdő): Cynodonti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, 2006.04.29.; Lakitelek (Tőserdő): Cyno-
donti-Festucetum pseudovinae, leg.: NL, GZs, 2005.11.03.; ibid., leg.: NL, GZs, 2006.04.11. 

Verpa digitaliformis Pers. - Kecskemét (Csalánosi-erdő): in silva mixta, leg.: GZs, 2004.05.10. 
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle - Kecskemét: kertben, fü között (cult.), leg.: 

NL, 2004.05.15.; Kecskemét (Nyír): Bromo sterilis-Robinietum, leg.: NL, GZs, 2004.05.01.; Kecske-
mét (temető), leg.: NL, 2004.05.01.; Szeged (Tápé): gáton, fü között, leg.: NL, 2004.10.30. 

Volvariella pusilla var. taylorii (Berk.) Boekhout - Kecskemét (Nyomási-erdő): Quercetum robo-
ris cult., leg.: NL, 2004.06.25.; Lakitelek (Tőserdő): fü között, leg.: NL, GZs, 2004.09.12. 

Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers (= Phlebiella vaga) - Lakitelek (Tőserdő): Quercetum roboris, 
Quercus tuskón, leg.: NL, GZs, 2005.10.08. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZA TOK RESEARCH ARTICLES 

N É H Á N Y T Ü Z N Y O M O N É L Ő G O M B A F A J M A G Y A R O R S Z Á G O N 

SILLER Irén 
Szent István Egyetem, Allatorvostudományi Kar, Zoológiai Intézet, Növénytani Tanszék 
1400 Budapest, Pf. 2; Turcsanyine.Siller.Iren@aotk.szie.hu 

Néhány tüznyomon élő gombafaj Magyarországon. - Egy ökológiailag különleges cso-
port tagjainak újabb előfordulási adatait közöljük, amelyekre valószínűleg kevés figyelem 
esik. Ezek közül vannak olyan fajok, amelyek kifejezetten kötődnek a tüznyomokhoz (Colt-
ricia perennis, Faerberia carbonaria, Geopyxis carbonaria, Hebeloma anthracophilum, Pho-
liota highlandensis, Psathyrella pennata, Rhizina undulata, Tephrocybe anthracophila), má-
sok csupán véletlenszerűen jelennek meg e helyeken. A Psathyrella pennata-X először sike-
rült detektálni a magyarországi mikobiótában. A gyűjtési adatok gyérülését nemcsak a mi-
kológusok aktivitásának hiánya okozza, hanem az erdészeti tevékenység megváltozása (erdő-
irtások utáni felégetés), illetve a szénégetés hagyományos tevékenységének megszűnése is. 

Some fireplace fungi in Hungary. - This paper presents data of fireplace fungi in Hunga-
ry. Their morphological characteristics, occurrence and distribution are described. Fire-de-
pending (anthracobiont or anthracophilous) species were found exclusively on fireplaces: 
Coltricia perennis, Faerberia carbonaria, Geopyxis carbonaria, Hebeloma anthracophilum, 
Pholiota highlandensis, Psathyrella pennata, Rhizina undulata, Tephrocybe anthracophila, 
two other species occur only occasionally (Helvetia lacunosa, Lyophyllum decastes). Psathy-
rella pennata is a new species in Hungary. In addition, a literature review about the ecology 
of fireplace fungi is given. 

Kulcsszavak: bazídiumos gombák, Magyarország, tömlősgombák, tüznyomon élő ritka fajok 
Key words: Ascomycota, Basidiomycota, fireplace fungi, Hungary, rare species 

B E V E Z E T É S 

A tüz nyomán megjelenő gombák megfigyelése, gyűjtése esetleges, mivel ritkán 
akadunk ilyen területekre, és ezek rendszeres látogatását általában elhanyagoljuk. 

Jelen munka e hazánkban ritka vagy kevés irodalmi adattal rendelkező gombái-
hoz nyújt ismereteket. A következő, általunk tüznyomon kimutatott fajokat mutat-
juk be: Coltricia perennis, Faerberia carbonaria, Geopyxis carbonaria, Hebeloma 
anthracophilum, Helvetia lacunosa, Lyophyllum decastes, Pholiota highlandensis, 
Psathyrella pennata, Rhizina undulata, Tephrocybe anthracophila. Ezek közül a 
kevésbé ismertekről az - irodalmi hivatkozások mellett - részletes leírást is adunk, 
a gyakori, közönséges fajoknak csupán a herbáriumi adatait közöljük. Egyúttal iro-
dalmi összeállítást közlünk a tüznyomokon élő gombák ökológiájáról is. 

A N Y A G É S M Ó D S Z E R 

Az elmúlt években különböző helyeken járva, mindig igyekeztünk az útba eső 
tűznyomokat is megszemlélni az ott élő gombák gyűjtésének reményében. 
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A dolgozatban szereplő fajok mindegyikéről herbáriumi anyag, valamint a leg-
több gyűjtésről fotódokumentáció készült. A dokumentumok a SZIE-AOTK Nö-
vénytani Tanszékének gyűjteményében tekinthetők meg. Ezen kívül - az egyes 
fajok teljesebb elterjedéséhez - felsoroltuk a szakirodalomban nem publikált, de a 
Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának gyűjteményében fellelhető 
gyűjtéseket is (jelzésük a szövegben: BP). 

T o v á b b á a z a k t u á l i s v ö r ö s l i s t a t e r v e z e t a l a p j á n (RIMÓCZI é s m t s a i 1 9 9 9 ) m e g -
a d t u k a f a j o k v e s z é l y e z t e t e t t s é g i k a t e g ó r i á j á t ( t o v á b b i a k b a n V L ) is . 

A fajok meghatározásához több határozókönyvet használtunk, melyet az iroda-
lomjegyzékben tüntettünk fel, valamint azokat a hazai munkákat, melyekre az iro-
dalmi adatok esetében hivatkoztunk. A gombák rendszertani besorolásánál és a fa-
jok nevezéktanánál az IndexFungorum-ot (CABI 2 0 0 7 ) követtük. 

A képhivatkozásokhoz használt irodalmak rövidítései a következők: B K = BREI-
TENBACH és KRÄNZLIN ( 1 9 8 1 , 1986 , 1991 , 1995) ; C t = CETTO ( 1 9 7 7 , 1978 , 1979 , 
1984 ) ; Dh = DÄHNCKE ( 1 9 9 3 ) ; Ge = GERHARDT ( 1 9 8 4 , 1985) ; MKC = Mikológiái 
Közlemények, Clusiana 46 , Színes oldalak ( 2 0 0 7 ) ; Ph = PHILLIPS ( 1 9 8 2 ) . 

A TŰZ NYOMÁN MEGJELENŐ GOMBÁK ÖKOLÓGIÁJA 

Az ökoszisztémák fontos bolygatási eseménye a tűz, mind a boreális és mérsé-
kelt övi erdőkben, mind a füves területeken. Ezeken az élőhelyeken a tűz hatását 
különböző tényezők befolyásolják (tűz típusa, intenzitása, gyakorisága). A termé-
szetes eredetű erdőtüzek a boreális fenyvesekben, a mediterrán cserjésekben és a 
szavannákon meghatározó jelentőségűek. A természetes körülmények között fellé-
pő, ún. visszatérő tüzek esetenként országnyi területeket is felperzselhetnek a boreá-
lis övben és az arid klímában a sztyeppéken. A mérsékelt övi lombos erdőkben ezek 
az események sokkal ritkábbak, és főleg az emberi tevékenység idézi őket elő. 

A tüzek színterei, illetve azok maradványai igen jellegzetes élőhelyek. Ezeken a 
helyeken gyakran találhatók gombák. Közöttük lehetnek kifejezetten olyan fajok, 
amelyek másutt nem is fordulnak elő (karbofil gombák), de lehetnek persze olyan 
gombák is, amelyek elterjedési területe máshol, más szubsztrátumokon is ismert. 
Az itt termő gombák előfordulásának alapja a tűz után hiányzó konkurencia, a hő-
hatás után a spóracsírázás sürgető szükségessége vagy a létrejövő hamufelszín speci-
ális tápanyag-összetétele (SCHWANTES 1996) . 

A tűznyomok jellemző tulajdonsága az edafikus és biotikus faktorok gyors vál-
tozása. Különböző szerzők szerint (BUTIN és KAPPICH 1 9 8 0 , MOSER 1 9 4 9 , PETER-
SEN 1970) a talaj intenzív nitrifikációja, részleges vagy teljes sterilizálódása, a hamu 
kémiai összetétele, a biotóp biológiai egyensúlyának megbomlása és az alvó spórák 
hő hatására meginduló csírázása, az új összetételű tápanyag képződése vagy a toxi-
kus vegyületek közreműködése befolyásolja a tűznyomokon a gombafajok invázió-
ját. Újabb vizsgálatok szerint (VRALSTAD és mtsai 1 9 9 8 ) a lucfenyővel {Picea abi-
es) biotróf gyökérkapcsolt Geopyxis carbonaria tűznyomokon való megjelenésé-
nek lehetséges magyarázata a halódó fáktól való menekülés. Több karbofil gomba 
valójában briofil faj, mivel tűznyomok jellemző lombos és májmoháihoz kötődik. 
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A tüznyomokon, hamuban, égett faszénmaradványokon növő gombákat a szak-
irodalom különböző elnevezésekkel illeti, úgymint karbofil, pirofíl, antrakofil gom-
bák. Amerikai mikológusok a phoenicoid (fonikoid) kifejezést javasolják (CARPEN-
TER és TRAPPE 1985), a fönixmadár gyönyörű legendája nyomán, amely minden 
500-adik évben fahéj gallyacskákon felgyújtja önmagát, és a hamuból újjászületik. 

MOSER (1949) négy csoportra osztotta a t ü z n y o m o k o n élő g o m b a f a j o k a t : 
Antrakobionták: tüznyomon élő obligát fajok, amelyek természetes körülmé-

nyek között szorosan kötődnek a tüznyomokhoz, termőtesteiket kizárólag ezeken a 
helyeken képezik. E gombák elsősorban csészegombák (Discomycetes), mint az 
Anthracobia nitida, Ascobolus carbonarius, Geopyxis carbonaria, Lamprospora car-
bonicola, Peziza violacea, Plicaria fuliginea, P. leiocarpa, Pyronema omphalodes és 
néhány Agaricales rendbe tartozó faj (Pholiota carbonaria = P. highlandensis, 
Tephrocybe ambusta). 

Antrakofil gombák: főleg a tüznyomokon hoznak termőtestet, de nemcsak tüz-
nyomon képesek élni. A tömlősgombák közül: Helotium spp, Morchella conica, M. 
elata, M. esculenta, Neottiella hetieri, Octospora leucoloma, Peziza anthracophila = 
P. echinospora, a bazídiumos gombák közül: Clavaria mucida = Multiclavula muci-
da, Fayodia maura = Myxomphalia maura, Geopetalum carbonarium = Faerberia 
carbonaria, Mycena galopoda var. nigra, Psathyrella gossypina, P. pennata stb. 

Antrakoxenob fajok: amelyek véletlenszerűen hoznak termőtestet tüznyomo-
kon, és nem befolyásolja termőtestképzésüket ez az élőhely: Auriscalpium vulgare, 
Hypholoma capnoides, Pycnoporus cinnabarinus, Tremella hirsuta, Trametes me-
senterica. E gombák főleg holtfán élnek és valószínűleg korábban a tűz előtt is 
megtalálhatók voltak az erdőben. 

Antrakofób gombák: nem képesek tolerálni az égett szubsztrátumot, termőtest-
képzésüket gátolja a tűz. E csoport főleg mikorrhizás fajokat tartalmaz, mint Rus-
sula, Lactarius fajok és mások. 

Hasonló csoportosítást ad PETERSEN (1970) is. Az „A" csoportra jellemző, hogy 
kizárólag égett felszínen nőnek (Anthracobia spp., Ascobolus carbonarius, Peziza 
echinospora, P. petersii, P. violacea, Geopetalum carbonarium = Faerberia carbo-
naria, Pholiota carbonaria = P. highlandensis, Tephrocybe carbonaria = T. anth-
racophila stb.). A „B" csoport fajai természetes körülmények között kizárólag égett 
felszínen nőnek, de képesek más természetes viszonyok közepette is fruktifíkálni, 
amelyek általában valamelyest bolygatottak (Ascobolus pusillus, Geopyxis carbo-
naria, Lamprospora dictydiola, Peziza atrovinosa, P. praetervisa stb.). A „C" cso-
port fajai, természetes feltételek közepette közönségesek tüznyomokon, de nem 
égett talajokon is előfordulnak (Coprinus angulatus = Coprinellus angulatus, Fayo-
dia maura = Myxomphalia maura, Iodophanus carneus, Omphalina pyxidata, Psa-
thyrella gossypina, Rhizina inflata = R. undulata, Ripartipes tricholoma). A „D" 
csoport fajai, alkalmanként, véletlenszerűen jelennek meg tüznyomokon, de sokkal 
gyakoribbak és közönségesek más szubsztrátumokon (Aleuria aurantia, Helvella 
crispa, H. lacunosa, Morchella esculenta, Octospora humosa és mások). 

PETERSEN (1970) „A" és „B" csoportja megfelel MOSER (1949) antrakobionta 
és antrakofil csoportjának, azaz az obligát tüznyomon élő fajoknak (angolul: obli-
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gate fireplace fungi, phoenicoid fungi), a „C" és „D" csoport, pedig az ún. gyakori 
vagy véletlenszerűen (alkalmanként) előforduló fajoknak. 

A gombák szukcessziója a tűznyomokon jellegzetes lefolyású, és Európa külön-
böző területein a sík vidékektől a hegyvidékekig egyaránt hasonló. PETERSEN (1970) 
vizsgálatai szerint a vizsgált tűznyomokon a szukcesszió a következőképpen zajlott 
le Dániában: 7-25 héttel a tüz után az 1. (A) és 2. (B) csoport fajai jelennek meg, 
25-100 héttel a tűz után a 3. (C) csoport fajai dominálnak, 100-200 hét után a 4. 
(D) csoport fajai jellemzők. 

PENTTILÄ és K.OTIRANTA (1996), majd PENTTILÄ (2004) a tűz a likacsosgom-
bákra kifejtett hatását vizsgálták boreális erdőkben. Az erdőtűz rövid távon kifejtett 
hatása a farontó gombák közösségeire többnyire romboló, különösen az olyan fa-
jokra, amelyek közepesen vagy előrehaladott korhadási fázisban lévő fatörzsekhez 
kötődnek, beleértve néhány veszélyeztetett taplófajt is. Mindazonáltal a tűz nagy 
számban hoz létre újabb holt faanyagot, amelyek viszont hosszú távon előnyösek 
sok vörös listás taplófaj számára. Bár a vörös listás fajok előfordulása valószínűleg 
az adott terület környékétől is függ, amelyből az illető faj képes lesz szétterjedni a 
zavart területek felé. Sok, veszélyeztetett taplófaj, - amelyet a lucdomináns, öreg 
erdőkben indikátorfajnak tekintenek - az égett területeken is előfordul, és úgy tűnik 
számukra a holt faanyag folyamatos elérhetősége fontosabb, mint a nedvesség vagy 
az öreg erdők stabil feltételei. PENTTILÄ és KOTIRANTA (1996), valamint PENTTI-
LÄ (2004) vizsgálatai szerint a boreális erdőkben vannak olyan taplófajok, amelyek 
kifejezetten preferálják az erdőtüzeket. 

DAHLBERG (2002) szerint az antrakofíl/antrakobionta fajok száma a boreális er-
dőkben 40, ezek közül vörös listás faj 10. Svédországban a tüznyomokhoz kötődő 
nagygombák többségükben talajszaprotrófok (32), és csak két faj fordul elő faanya-
gon. Öt további faj kifejezetten csak égés utáni feltételek között él. Egy faj, a He-
beloma anthracophilum ektomikorrhizás, és valószínűleg ektomikorrhizás a Geo-
pyxis carbonaria is. Míg a Hebeloma anthracophilum elteijedése inkább délies, a bo-
reális zónát éppen eléri, addig a Geopyxis carbonaria közönségesen elterjedt és 
gyakori a boreális zónában. A mérsékelt övi tűlevelű erdőkben a nagy intenzitású 
erdőtüzek a szerves anyag teljes elégését okozzák. Ennek következtében az ektomi-
korrhizás gombák közösségei is óriási mértékben elpusztulnak, s a gombaszukcesz-
szió a tűz után túlélő gombaközösségekből indul meg. Az erdőtűz hatása különböző 
az ektomikorrhizás gombaközösségekre, függ a túlélő fáktól, amelyek meghatároz-
zák a mikorrhiza növekedésének lehetőségét, és a szerves anyag elégésétől, amely 
közvetlenül korrelál a mikorrhizák mortalitásával. Hasonló vizsgálatokat végeztek 
MARTIN-PINTO és mtsai (2006) különböző mediterrán vegetációtípusokban, ahol a 
faj számot, diverzitást és a produkciót hasonlították össze felégett és fel nem égett 
mintaterületeken. A Pinns pinaster típusokban az égett mintaterületeken szignifi-
kánsan csökkent a fajgazdagság, a diverzitás és a gombaprodukció, továbbá nem 
találtak különbséget a mikorrhizás és a szaprotróf gombák produkciójában. A Cis-
tus ladanifer cserjésekben ugyancsak szignifikánsan csökkent valamennyi vizsgált 
tényező. 
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FAJISMERTETÉSEK 

ASCOMYCOTA 

Geopyxis carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc. 1889 (Pezizales, Pyronemataceae) 
Peziza carbonaria Alb. et Schwein. 1805 

Képillusztráció/Referencia: BK1: 100, Ct: 1222, Dh: 1137., M K C : 302. 

Jellemzés: Termőteste apró, kis csésze formájú vagy kehely alakú, 0,5-1,5 cm 
magas, 0,5-1,5-2 cm széles. Alakja eleinte gömbölyű csésze, majd később csésze 
vagy tál alakú lesz. A csésze belseje sárgás, okkeres, a szélén finoman fogazott. A 
külső felszíne okkerbarna majd hússzínbe átmenő, piszkossárga, finoman korpás. A 
tönk 1,5-2 x 3_io mm, vékony, hengeres, de előfordulhat tönk nélküli példány is. 
Színe az alapjánál fehér, felfelé fehéres vagy bőrszínű és sima. A termőréteg barna, 
vörösesbarna, felszíne sima. Egyesével vagy csoportosan, csomókban terem. Aszku-
szai 200 x 10 pm nagyok, spórái elliptikusak és kihegyesedők, simák, 13-16 x 6-8 
pm (15-18 x 6-9 pm) nagyok. Olajcsöppei nincsenek. Parafízisei vékonyak és kis-
sé fejesek. Előfordulás: Tűznyomon, faszéndarabokon, szénégetők talaján nő, má-
justól szeptemberig terem, gyakori. VL: 4. 

Megjegyzés: Kevéssé dokumentált gombafaj, valószínűleg nem figyelik. BÁN-
HEGYI és mtsai (1953) szerint eléggé gyakori. Az antrakobionta-antrakofil gombák 
csoportjába tartozó faj. Korábbi évekből gyakoribbak az adatai, amelynek oka fel-
tehetőleg az erdészeti gyakorlatban irtások után az égetések felhagyása, ill. a szén-
égetés befejezése lehet. 

Irodalmi adatok: RlMÓCZl (1993, 1994): Soroksári Botanikus Kert (Pinus nigra ültetvény). 

Herbáriumi adatok: Bükk: Nagymező (1962, 1981), leg.: Tóth S. (BP). Bakony: Somhegy 
(1963), leg.: Tóth S. (BP). Duna-Tisza köze: Csévharaszt (1972), leg.: Tóth S. (BP). Őrség: Farkas-
fa (Fekete-tó) (1975), leg.: Tóth S. (BP); Szalaf» (Homok), Piceetum irtásterület, égésnyomon, leg. et 
det.: Siller I. 2002.10.05. Pilis: Pilisszentkereszt (1977), leg.: Babos M., Friesz A. (BP). Budai-hg.: 
Fenyőgyöngye (1980), leg.: Sarkadi Z. (BP). 

Helvella lacunosa Afzel. 1783 (Pezizales, Helvellaceae) 
Helvella mitra Schaeff. 1763 
Helvella sulcata Afzel. 1783 - Helvella lacunosa var. sulcata (Afzel.) S. Imai 1954 
Helvella leucophaea Pers. 1801 
Helvella subcostata Cooke 1879 

Képillusztráció/Referencia: BK1: 15, Ct: 2087, Dh: 1108, Ge2: 293, Ph: 267. 

Előfordulás: Lomb- és fenyőerdőkben, korhadó faanyagon, növényi maradvá-
nyokon, fü és más növények között nő. Nyáron és ősszel terem, mindenütt elterjedt 
faj. VL: 3. Megjegyzés: A Helvella lacunosa PETERSEN (1970) által adott csopor-
tosítás alapján tipikusan abba a csoportba tartozik, amely alkalmanként, véletlen-
szerűen jelenik meg a tűznyomokon. 

Irodalmi adatok: RLMÓCZL (1993): Soroksári Botanikus Kert. RIMÓCZI (1994): Taraalelesz (Me-
littio-Fagetum subcarpaticum), Salgó várhegy (Querco petraeae-Carpinetum pannonicum), Őrség: 
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Szalafö (Homok) (Querco petraeae-Carpinetum transdanubicum). Ez utóbbi kérdőjeles adat Rimó-
czinál hibásan egy MTB-számon két lelőhely is szerepel (a másik: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó)). 
FRANK (1997): Sopron (Dudlesz-erdő). NAGY (2004): Csalánosi-erdő (Quercetum roboris cult.), Nyo-
mási-erdő (Pinetum sylvestris cult.). 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Őserdő), Genisto nervatae-Pinetum, erdei úton, tüznyo-
mon, leg. et det.: Siller I. 2006.09.24. 

Rhizina undulata Fr. 1815 (Pezizales, Rhizinaceae) 
Helvetia inflata Schaeff. 1774 - Rhizina inflata (Schaeff.) Quél. 1886 - Rhizina inflata var. rhizo-

phora Massee 
Rhizina laevigata Fr. 1815 

Képillusztráció/Referencia: BK.1: 32, Ct: 831, Dh: 1117, Ge2: 306, M K C : 301, Ph: 268. 

Jellemzés: Barna, kéregszerüen kiterjedő, a talajhoz vagy más aljzathoz kötődő, 
hullámos, nyeletlen korongból álló gomba. Termőteste 3-8-10 cm széles, korong 
alakú, ülő. Felszíne erősen hullámos, ráncos. Színe gesztenyebarna, sötétbarna vagy 
feketésbarna. Néha lapos, vastag, fehéres, felkanyarodó szegélyű. A világosabb al-
só részén számos, 1-2 mm vastag, fehéres majd sárgás gyökérszerű istrángokat fej-
leszt, amelyek a termőtestet a szubsztrátumhoz kötik. A termőréteg a felső felületét 
borítja. Húsa okkeres, viaszszerű, törékeny, később megöregedve bőrszerü. Spórái 
orsó alakúak, hosszúkásak, 2-4 cseppet tartalmaznak, 30 40 x 7-10 pm nagyságúak. 
Előfordulása: Fenyvesekben, legtöbbször napos, nyitott helyeken, friss vagy idő-
sebb tüznyomokon, olykor nagy csoportokban nő. Micéliumistrángjaival behálózza 
a fiatal fenyőcsemetéket, és ezek pusztulását idézi elő. Veszélyes gyökérparazita. 
Nyáron és ősszel. 

Megjegyzés: Közönséges és tömeges a megjelenése a tüznyomokon, de más 
talajokon, más élőhelyeken is előfordul. Magyarországon az MTM Nagygomba-
gyűjteményében még sincs adata. Valószínűleg nem figyelt, kevésbé vizsgált faj. 

Irodalmi adatok: BÁNHEGYI és mtsai (1953) szerint nem ritka. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Homok), Piceetum irtásterület, égésnyomon, leg. et det.: 
Siller I. 2002.10.05.; Csörötnek, Piceetum irtás- és égésterület, leg.: Jakucs E., det.: Siller I., Jakucs E. 
2007.09.09. 

BASIDIOMYCOTA 

Coltriciaperennis (L.) Murrill 1903 (Hymenochaetales, Hymenochaetaceae) 

Boletus perennis L. 1753 - Polyporus perennis (L.) Fr. 1821 - Trametes perennis (L.) Fr. 1849 
Pelloporus perennis (L.) Quél. 1886 - Ochroporus perennis (L.) J. Schröt. 1888 - Microporus 
perennis (L.) Kuntze 1898 - Xanthochrousperennis (L.) Pat. 1900 

Coltricia connata Gray 1821 
Polyporus scutellatus I. G. Borshch. 1856 
Polystictus decurrens Lloyd 1908 
Polystictus prolifer Lloyd 1908 

Pelloporus parvulus Lázaro Ibiza 1916 - Polyporus parvulus Lázaro Ibiza 1916 

Képillusztráció/Referencia: BK2: 298, Ge2: 165, Ph: 219. 
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Jellemzés: Egyéves, kalapra és tönkre tagolódó termőteste kicsi vagy közepes 
méretű. Kalap 1,5-3-5 cm széles, kerekded, lapos, majd kissé tölcséres vagy köl-
dökös. Szélén lebenyes, hullámos. Felszíne koncentrikusan sűrűn zónázott, bárso-
nyos, sárgás-, rozsdás- vagy fahéj barna. Idősen szürkésbarna és nem selymesen 
fénylő. Termőréteg pórusos, sárgás-, okker- vagy rozsdabarna, szürkésbarna, szé-
lén világosabb bézs árnyalatú. Pórusok kerekdedtől a szögletesig változnak, 2-4 
db/mm, a tönkre lefutók. A csövek hossza 2 mm, a kalap szélén sterilek. Tönk kö-
zéppontos, ritkán excentrikus, 2-4 x 0,2-0,6 cm, hengeres vagy kissé nyomott, 
rozsdabarna, sötétbarna, filces, a bázisán kissé kiszélesedik. Hús parafaszerű, szívós, 
halványsárga. Különösebb íz és szag nélkül. Spórák elliptikusak vagy oválisak, 
simák, halvány barnásak, 6-7,5 x 4-4,5 um, cianofllek. Hifarendszere monomiti-
kus, széták hiányoznak. Előfordulás: Egyesével vagy csoportosan terem, lomb- és 
tűlevelű erdőkben, kora nyártól őszig. Talajon vagy mohos, avarral borított felszínen, 
főleg homokos, savanyú talajon. Gyakran lucosokban, erdeifenyvesekben vagy er-
dei utak mentén, nyitott helyeken, alkalmanként idős égésnyomokon található. Való-
színűleg a lue és az erdeifenyő fakultatív mikorrhizás gombája (DANIELSON 1984), 
de esetleg jegenyefenyő, bükk és tölgy alatt is lehet. Sík vidékektől a hegyvidéke-
kig elterjedt, de nem gyakori faj. Európából, Ázsiából, Észak- és Közép-Ameriká-
ból, Ausztráliából ismert, cirkumglobális elterjedésü a Pinus zónában (RYVARDEN 
és GlLBERTSON 1993, 1994). VL: 3. 

Megjegyzés: Sokkal gyakoribb fajunk, mint ezt a herbáriumi adatai mutatják. 
Irodalmi adatok: RIMÓCZI (1994): Uzsapuszta (Quercopetraeae-Carpinetum pannonicum), Őrség 

(Szalafö, Querco petraeae-Carpinetum transdanubicum). RIMÓCZI és mtsai (1997): Bátorliget (Con-
vallario-Quercetum tiliosum). BABOS (1999) munkájában HOLLÓS (1913) gyűjtéseire hivatkozik: 
Pusztavacs, Nagykőrös (Nagyerdő, Pálfája). 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö, Piceetum, tűznyomon, leg. et det.: Siller I. 2006.06.27.; 
Szalafö (Őserdő), Genisto nervatae-Pinetum, erdei úton, tűznyomon, leg. et det.: Siller I. 2006.09.24.; 
Ispánk, tűznyomon, leg. et det.: Siller I. 2007.10.04. 

Faerberia carbonaria (Alb. et Schwein.) Pouzar 1981 (Polyporales, Polyporaceae) 
Merulius carbonarius Alb. et Schwein. 1805, Geopetalum carbonarium (Alb. et Schwein.) Pat. 

1887 - Lentinus carbonarius (Alb. et Schwein.) Kühner 1980 
Xerotus degener sensu auet. 

Képillusztráció/Referencia: BK3: 207, Ct: 1545, MKC: 117. 

Jellemzés: 1,5-6 cm-re kiterülő, tölcséres kalapú, szürkésbarna-feketésbarna szí-
nű gomba. Felszíne sima, széle sokáig begöngyölt marad, idősen gyakran beszaka-
dozik a szélén. A termőréteg csaknem erezett. A lemezek fehérek, nagyon keske-
nyek, többszörösen, szabálytalanul elágaznak, és erősen lefutnak a tönkre. Tönk 
15-30 x 1,5-5 mm, gyakran meglehetősen hosszú, hengeres, vége kicsit kiszélese-
dik, és rajta fehér micéliummaradványok láthatók. Színe fehéres, piszkosfehéres, 
belseje telt. Húsa fehéres vagy szürkés, vékony, szívós. Gyenge vagy kissé aromás 
illatú. Spórák hengeresek vagy bab alakúak, simák, hialinok, 7,6-10 x 4,5-6 um. 
Keilocisztidák vastag falúak, orsó alakúak és metuloidok. Előfordulás: Régi, több-
éves égésnyomokon, ahol sok elszenesedett fadarab található. Kedveli a meszes 
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talajokat is. Ritka, de néha esős években gyakoribb a megjelenése. Egyesével vagy 
csoportosan, nyáron és ősszel terem lomb- és fenyőerdőben egyaránt. 

Megjegyzés: Rendszertani helyzete sokáig kétséges volt, újabban a tönkben 
előforduló vázhifák és a metuloid cisztidák miatt a Polyporaceae családba helyezik. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989): Börzsöny: Nagymaros, szelídgesztenyésben, égett helyen. RJMÓ-
CZI (1994): Visegrádi-hg.: Apátkúti völgy, Quercetum petraeae-cerris adata téves, megegyezik a Ba-
bosnál közölt börzsönyi adattal. VASAS és LOCSMÁNDI (1995): Őrség: Farkasfa (Fekete-tó). ALBERT 
és DIMA (2007): Budai-hg.: Normafa, Melittio-Fagetum, in loco adusto, Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), 
Galio rotundifolio-Fagetum, in loco adusto. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Ispánk, erdőirtás helyén, égésnyomon, leg.: Locsmándi Cs., Vasas G. 
2007.10.04., det.: Siller I. 

Hebeloma anthracophilum Maire 1910 (Agaricales, Bolbitiaceae) 
Hebelomatis anthracophilum (Maire) Locq. 1979 

Képillusztráció/Referencia: Ct: 1335. 

Jellemzés: Kalapja 2-8 cm széles, domború, majd kiterülő, közepén gyakran 
púpos, gyengén tapadós, sárgásbarna, barnásvöröses színű, szélén világosabb. Leme-
zek szürkésbarnák, később sötétebbek, barnásvörösek, élük fehéres, a tönkhöz el-
vékonyodva hozzánőttek, közepesen sűrűk, meglehetősen szélesek. Tönk vékony 
vagy közepesen vastag, meglehetősen hosszú, csúcsán fehéres, pelyhes, lefelé a töve 
barnás, rajta fehéres korpásság-pelyhesség. Hús különösebb szag nélkül, keserű, 
fehéres-barnás-okkeres színű. Spórája mandula alakú, szürkéssárga színű, bibircses, 
10,4-12,5 x 5,7-6 pm. Előfordulás: Tüznyomokon, a széndarabok között, főleg 
égett lombosfa-maradékokon nő. VL: 3. 

Megjegyzés: Az antrakofíl/antrakobionta fajokhoz tartozó mikorrhizás gomba, 
amely a közép-európai régióban gyakori. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989): Börzsöny: Nagymaros (Castanetum sativum cult.). RLMÓCZI 
(1994): Őrség: Farkasfa, Pino-Quercetum-praenoricum). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): Vend-vidék: 
Felsőszölnök, Kétvölgy. BENEDEK (2002): Pilis (Pinus nigra ültetvény). NAGY (2004): Fülöpszállás, 
égett Phragmitetum australis talaján. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Őserdő), Genisto nervatae-Pinetum, erdei úton, tüznyo-
mon, leg. et det.: Siller I. 2006.09.24. 

Lyophyllum decastes (Fr.) Singer 1951 (Agaricales, Tricholomataceae) 
Agaricus aggregatus Schaeff. 1774 - Clitocybe aggregata (Schaeff.) Gillet 1874 - Tricholoma 

aggregátum (Schaeff.) Ricken 1915 - Clitocybe aggregata f. reducta J. E. Lange 1930 -
Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner 1938 

Agaricus molybdinus Bull. 1791 - Clitocybe molybdina (Bull.) P. Kumm. 1871 
Agaricus decastes Fr. 1818 - Clitocybe decastes (Fr.) P. Kumm. 1871 
Agaricus subdecastes Cooke et Massee 1891 - Clitocybe subdecastes (Cooke et Massee) W. G. 

Sm. 1908 
Tricholoma amplum sensu Rea 1922 

Képillusztráció/Referencia: BK3: 257, Ct: 1038, Ph: 42. 

Előfordulás: Lomberdőkben terem, főleg ősszel, csoportos megjelenésű. 
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Megjegyzés: Az egész országban közönségesen elterjedt faj. A tűznyomokon 
csupán a véletlenszerű előfordulás jellemzi. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989): gyakori, számos adattal az ország egész területén. RIMÓCZI 
(1994): Mecseknádasd (Tilio argenteae-Quercetum petraeae-cerris), Szár, Uzsapuszta (Quercetum 
petraeae-cerris), Bükk: Vadkert (Melittio-Fagetum subcarpaticum). Ez utóbbi kérdőjeles adat Rimó-
czinál hibásan egy MTB-számon két lelőhely is szerepel (a másik: Bükk: Létrás-tetö). PÁL-FÁM 
(2001): Mecsek (Potentillo micranthae-Quercetum dalechampii). NAGY (2004): Kecskemét: szabad-
időpark (Quercetum roboris cult.), szeméttelep; Tőserdő (Fraxino pannonicae-Alnetum). LENTI és 
mtsai (2004): Bátorliget: Nagylegelő. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Őserdő), Genisto nervatae-Pinetum, erdei úton, tüznyo-
mon, leg. et det.: Siller I. 2006.09.24. 

Pholiota highlandensis (Peck) A. H. Sm. et Hesler 1968 (Agaricales, Strophariaceae) 
Agaricus carbonarius Fr. 1818 - Pholiotina carbonaria (Fr.) Singer 1951 
Flammula highlandensis Peck 1879 
Pholiota carbonaria A. H. Sm. 1944 
Pholiota persicina P. D. Orton 1988 - Pholiota highlandensis f. persicina (P. D. Orton) Holec 2001 

Képillusztráció/Referencia: BK4: 427, Ct: 62, Dh: 626, Gel : 230, M K C : 302, Ph: 146. 

Jellemzés: A kalap 2-3(-6) cm átmérőjű. Fiatalon félgömb alakú, majd dombo-
rú, végül laposan szétterül. Közepe gyakran kissé bemélyed, de maradhat kis papilla 
is. Felülete sima, fénylő, csak nedves állapotban tapadós-nyálkás. Szárazon sely-
mesen matt. Színe rőtes, sárgásbarna, olajbarna, okkerbarna, a szélén világosabb, 
sárgás. A széle sokáig behajló és fiatalon fehér vélummaradványokkal fedett. A ka-
lapbőr rugalmas és lehúzható. Lemezek fiatalon krémszínűek, később piszkos sár-
gák, majd szürkés fahéj színűek, szélesek, a tönköt érintők vagy szélesen a tönkhöz 
nőttek. Élük finoman fogazott. A tönk 2,5-6 x 0,2-0,5 cm, hengeres, fiatalon telt, 
majd üreges, rugalmasan szívós. Felülete világossárga alapon csaknem a csúcsáig 
sárga, sárgásbarna szálas-pikkelyes. Fiatalon világosan kivehető gyűrüzónája van, 
később világossárga és fehéresen púderozott. Hús fehéres, vékony. Szaga gomba-
szag, néha kissé retekszerü, íze enyhe, vagy kissé összehúzó. Spórapora sötét do-
hánybarna. Spórái elliptikusak, simák, vastag falúak, 6,8-8,9 x 4,4-5,3 |xm. A csíra-
pórus látható. Keilocisztidái orsós palack alakúak, krizocisztidái nincsenek. Előfor-
dulás: Egyesével vagy csoportosan égéshelyeken vagy égett faanyagon, főleg erdei-
fenyőn, lucon, borókán, de néha lombos fák maradékain is. Az égéshelyek jellemző 
faja, de előfordul nyitott területeken, mint erdőirtások, erdőszélek, füves területek 
is. Kora nyártól őszig terem. Általánosan elterjedt (Európa, Észak-Amerika, Ázsia, 
Észak-Afrika), gyakori faj. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989, sub nom. Pholiota carbonaria)-. Dél-Dunántúl: Pamuk; Mecsek; 
Bakony; Budai-hg.; Börzsöny; Szentendrei-sziget; Budapest, égett helyeken, mohos faszéndarabokon. 
RIMÓCZI (1994, sub nom. Pholiota carbonaria): Bakony: Fenyőfő (Festuco vaginatae-Pinetum syl-
vestris). VASAS és LOCSMÁNDI (1995): Vend-vidék: Kétvölgy. RIMÓCZI és mtsai (1997): Bátorliget 
(IConvallario-Quercetum). PÁL-FÁM (2001): Mecsek. LUKÁCS és mtsai (2001, sub nom. Pholiota 
carbonaria): Őrség: Nagyrákos. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Homok), Piceetum irtásterület, égésnyomon, leg. et det.: 
Siller I. 2002.10.05.; Ispánk, égésnyomon, leg. et det.: Siller I. 2007.10.05. 
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Psaíhyrellapennata (Fr.) A. Pearson et Dennis 1948 (Agaricales, Psathyrellaceae) 
Agaricus pennatus Fr. 1821 - Psathyra pennata (Fr.) Quél. 1879 - Psathyra pennata (Fr.) Quél. 

f. pennata Quél. 1943 - Drosophila pennata (Fr.) Kühner et Romagn. 1953 
Psathyrella carbonicola A. H. Sm. 1941 

Képillusztráció/Referencia: BK4: 344, Ct: 2201, MKC: 303, Ph: 175. 

Jellemzés: Kalapja l,5-3,5(-4) cm. Fiatalon félgömb alakú, később domború, 
lapos és egy kicsit hullámosan hajlott. Felülete higrofán, matt, nedvesen sötét lilás-
barna, világos okker, bézsszínű, kiszáradó, majd kicsit sugarasan ráncos. A kalap 
szélétől lefelé a tönkkel együtt egy sűrű, szálas, fehéres vélummal van összekötve. 
A széle fiatalon fehér vélum maradványokkal fedett, később csupasz. Lemezei fia-
talon világosszürkés-bézs színűek, később sötét okker- vagy vörösbarna színűek. 
Élük fehérpelyhes. A lemezek szélesen a tönkhöz nőttek. A tönk 20-40 x 1,5-3,5 
mm, hengeres, de gyakran hajlott. Fiatalon telt, később üreges. Felülete fehér pely-
hes, pikkelyes, majd később csupán a bázison marad néhány pikkely. Egyébként 
hosszant szálas, csúcsa fehéren púderes. Húsa krémszínű, vörösesbarna, vékony hú-
sú. Szaga gyenge, kellemes, egy kis kókuszos komponenssel. Ize enyhe, jellegtelen. 
Spórák elliptikusak, simák, színük sötét kávébarna, méretük 6,9-8,9 x 4,1-4,7 pm. 
Csírapórus nincs. Keilocisztidái hegyes csúcsosak, palack alakúak. Előfordulás: 
Egyesével vagy kisebb csoportokban égésnyomokon, tavasztól őszig terem, ritka. 
Európában, Észak-Amerikában, Ázsiában fellelhető faj. VL: 3. 

Megjegyzés: Az eddigi kutatásaim szerint, mivel nincs hazai publikációja, való-
színűsíthetjük, hogy új faj a hazai mikobiótában. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Homok), Piceetum irtásterület, égésnyomon, leg. et det.: 
Siller I. 2002.10.05. 

Tephrocybe anthracophila (Lasch) P. D. Orton 1969 (Agaricales, Tricholomataceae) 
Agaricus anthracophilus Lasch 1829 - Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange et Sivertsen 

1966 
Omphalia carbonaria Velen. 1920 - Lyophyllum carbonarium (Velen.) M. M. Mose» 1953 -

Tephrocybe carbonaria (Velen.) Donk 1962 
Lyophyllum sphaerosporum Kühner et Romagn. 1953 - Lyophyllum atratum var. sphaerosporum 

(Kühner et Romagn.) M. Lange 1954 

Képillusztráció/Referencia: BK3: 255, Ct: 1911, Dh: 277, M K C : 303. 

Jellemzés: Kalapja l-2,5(-3) cm széles. Fiatalon domború, később lelaposodik, 
és a közepén kissé bemélyül. Felszíne sima, matt, higrofán. Nedves időben feketés-
barna színű, szárazon bézsbarna, sárgásbarna. Széle nedvesen % részig bordás, ki-
csit behajló vagy aláhajló, néha finoman csipkés. Lemezek fiatalon fehéresek, majd 
piszkos szürkések, szürkésfehérek, szélesek. A tönkhöz szélesen hozzánőttek vagy 
kissé lefutnak. A lemezek éle sima. A tönk 30-50 x 1,5-2 mm, hengeres, sima vagy 
enyhén hosszúkás szálas-rostos. Színe sötétbarna, feketésbarna, telt vagy üreges. A 
tönk csúcsán olykor fehér korpás. A hús vizes bézsszínű, vékony. íze, szaga kissé 
lisztszerű, enyhe. Spórái kerekdedek, simák, hialinok, 4,8-5,7 x 4,4-5,4(-6) pm. 
Gyakran láthatók a belsejükben cseppek. A bazídiumokban sziderofil szemcsék 
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figyelhetők meg. Közeli rokona a Tephrocybe atrata, amely nagyobb (-5 cm-ig), fe-
ketésbarna kalapú, halzsírillatú és hozzá hasonlóan tüzrakó helyeken nő. Nagyon 
hasonló még a Tephrocybe ambusta is, amely méreteiben, makromorfológiai tulaj-
donságaiban és termőhelyében is egyezik, csupán a spóravizsgálattal lehet őket el-
különíteni. A T. ambusta spórái ugyanis dudorosak, méretük 5-8 pm. Előfordulás: 
Többéves tüznyomon, erdőkben és erdőszéleken nő. Ősszel és télen található, nem 
gyakori. Legtöbbször csoportosan, többedmagával terem. A T. ambusta-\al ellen-
tétben nem kötődik az elszenesedett fenyőfához, hanem inkább szenes lombosfa-
maradékokon fordul elő. VL: 3. 

Megjegyzés: A Pholiota highlandensis-szel együtt a leggyakrabban előforduló 
kalaposgombák a tüznyomokon. A leírásban említett, hozzá nagyon hasonló Tephro-
cybe ambusta, T. atrata, fajokról sem rendelkezünk sok adattal. BABOS (1989) a T. 
ambusta-t egy termőhelyen említi meg. A T. atrata BABOS-nál (1989) hétszer, Rl-
MÓCZI-nál (1994) kétszer fordul elő. 

Irodalmi adatok: BABOS (1989, sub nom. Tephrocybe carbonaria): Dél-Dunántúl: Pamuk; Ba-
kony: Fenyőfő; Gödöllői-dombvidék: Gyömrő; Szentendrei-sziget: Horány, tüznyomon. BABOS (1989, 
sub nom. Tephrocybe anthracophila): Budai-hg.: Szépvölgy, Budakeszi. RIMÓCZI (1994, sub nom. 
Lyophyllum anthracophilum): Bükk: Vadkert (Melittio-Fagetum) - az adat kérdőjeles, Rimóczinál hi-
básan egy MTB-számon két lelőhely szerepel (a másik: Bükk: Létrás-tető). LUKÁCS és mtsai (2001): 
Őrség: Fekete-tó. 

Herbáriumi adatok: Őrség: Szalafö (Homok), Piceetum irtásterület, égésnyomon, leg. et det.: 
Siller I. 2002.10.05.; Ispánk, égésnyomon, leg. et det.: Siller I. 2007.10.04. 
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M O R F O L Ó G I A I É S M O L E K U L Á R I S V I Z S G Á L A T A 

SZEGŐ Dóra, RUDNÓY Szabolcs, ZÖLD-BALOGH Ágnes és BRATEK Zoltán 
ELTE, Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék 
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Homoki szarvasgombával beoltott akáccsemeték mikorrhizáinak és gyökérasszociált 
gombáinak morfológiai és molekuláris vizsgálata. - Jelen dolgozatban homoki szarvas-
gombával beoltott akáccsemeték gyökerében lévő gombastruktúrákat vizsgáltunk morfoló-
giailag és molekuláris módszerekkel. A morfológiai vizsgálat során anilinkékfestést alkal-
maztunk. Molekuláris munkánk során a riboszomális RNS-gének ITS régiójának szekven-
ciája alapján kívántuk azonosítani a struktúrákat kialakító fajokat. Ennek során Fusarium 
sp., Glomus intraradices, Olpidium sp., Pichia fermentans és sebacinoid szekvenciákhoz 
hasonló és ismeretlen, GenBank-i adatokkal szignifikáns hasonlóságot nem mutató szek-
venciákat kaptunk. A homoki szarvasgomba jelenlétét egy általunk fejlesztett faj specifikus 
primer párral végzett polimeráz láncreakcióval detektáltuk. 

Morphological and molecular studies on mycorrhizae and root-associated fungi of Ro-
binia pseudacacia inoculated by Mattirolomyces terfezioides. — In the recent work we 
studied morphological and molecular characters of fungal structures detected in the roots of 
black locust inoculated with Mattirolomyces terfezioides. During the morphological exami-
nation aniline blue staining was used. Molecular characterisation of the fungal species was 
carried out by analyses of the sequences of the ITS region of nuclear ribosomal RNA gene. 
The BLAST analyses of the sequences of Fusarium sp., Glomus intraradices, Olpidium sp., 
Pichia fermentans, sebacinoid, and unidentified fungi were recognised. Presence of Matti-
rolomyces terfezioides was detected by specific PCR primers. 

Kulcsszavak: akác (Robinia pseudacacia), anilinkékfestés, homoki szarvasgomba (Mattirolomyces 
terfezoides), ITS 
Key words: aniline blue staining, black locust (Robinia pseudacacia), ITS, Mattirolomyces terfezoides 

B E V E Z E T É S 

A szarvasgombák gasztronómiai lag értékes, föld alatti termőtesttel rendelkező 
mikorrhizás gombák, melyek termesztése ültetvényeken folyik. Hazánk klímája a 
burgundiai szarvasgomba (Tuber uncinatum Chatin), a nagyspórás szarvasgomba 
(Tuber macrosporum Vittad.), a késői szarvasgomba (Tuber borchii Vittad.) és a 
homoki szarvasgomba (Mattirolomyces terfezioides (Mattir.) E. Fisch.) termeszté-
sét teszi lehetővé (GÓGÁN és mtsai 2003). 

A homoki szarvasgomba (M. terfezioides) Magyarországon elsősorban homoki 
erdőkből, akácosokból került elő (BABOS 1981, BRATEK és mtsai 1992, 2004, 
KIRÁLY és mtsai 1992). A homoki szarvasgomba egyetlen biztos gazdanövényének 

Mikológiái Közlemények. Clusiana 46(2), 2007 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 



270 SZEGŐ P., RUDNÓY SZ., ZÖLD-BALOGH Á. és BRATEK Z. 

az akác {Robiniapseudacacia) tekinthető. Kapcsolatukat mesterséges körülmények 
között előállított és természetből gyűjtöt t mintákon egyaránt vizsgálták (BRATEK és 
mtsai 1996, KOVÁCS és mtsai 2003). A kapcsolat mikorrhiza je l legének bizonyítása 
azonban további vizsgálatokat igényel. A gomba az akác gyökerében egyszerű 
szeptummal rendelkező, csatnélküli , intercelluláris hifát és a kortikális sej tekben 
uj j szerűen elágazódó hifát hoz létre (BRATEK és mtsai 1996). 

A gomba fogyaszthatósága, sőt kifejezetten kellemes, édeskés íze érdemessé teszi 
arra, hogy termesztésének lehetőségével foglalkozzunk. Ennek első lépése az adott 
gombával stabilan együtt élő csemeték előállítása, és ennek ellenőrzése. Jelen dol-
gozatban, csemetekerti körülmények között nevelt, homoki szarvasgombával beoltott 
akáccsemetéknek a gyökerével asszociált gombáit vizsgáltuk. Elsődleges célunk a 
homoki szarvasgomba által képzett struktúra azonosítása volt. Ennek érdekében a 
hagyományos morfológiai módszerek mellett molekuláris technikákat is igénybe 
vettünk, mégpedig a filogenetikai vizsgálatokban gyakran használt riboszomális 
RNS-gének ITS (ITS 1; 5,8S; ITS2) régióját vizsgáltuk (HlBBETT 1992, MITCHELL 
és mtsai 1995). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Morfológiai vizsgálat 

A vizsgálatok során két, axenikusan fenntartott homoki szarvasgombatörzzsel 
(FAV, SS törzsek) beoltott, csemetekerti körülmények között nevelt, egyéves akác-
csemetéket használtunk fel. párhuzamos rendszerből (FAV1, FAV2, FAV3, 
FAV4, SSI, SS2, SS3, SS4) egyenként 3^4 csemete gyökerét vizsgáltuk. A csemeték 
felnevelése és inokulálása a KEFAG Rt.-vel együttműködve történt, tőzeget és perli-
tet tartalmazó talajon, öntözés mellett. 

A mikorrhiza és egyéb gombastruktúrák láthatóvá tételéhez a gyökereket anilin-
kékkel festettük KRJUGER (1961) technikája alapján. Ennek során az 50%-os eta-
nolban tárolt gyökérmintákat 5 percre, 10%-os KOH-ban, forrásban lévő vízbe állí-
tottuk kémcsövestül; majd egy éjszakán át 1%-os anilinkék oldatban (0,67 g/100 
ml anilinkék és 13%-os tejsav vizes oldata) állni hagytuk. A nem kötődő festéket 
40%-os tejsavban való áztatással távolítottuk el, majd a gyökereket a mikroszkópos 
vizsgálatig glicerinben tároltuk. A morfológiai vizsgálathoz 30-40 db el nem ága-
zó, ép, szállítónyalábbal rendelkező, 0,5-2 cm hosszú, vékony oldalgyökereket hasz-
náltunk fel. A sztereomikroszkóp alatt kiválogatott gyökérminták gombastruktúráit 
fénymikroszkóp alatt tipizáltuk. Az 1. táblázatban megadtuk, hogy a vizsgált gyö-
kérminták hány százalékában jelent meg az adott struktúra. 

Molekuláris vizsgálat 

A molekuláris vizsgálatokat a FAV2 és SS1 mintákból végeztük el (2. táblázat). 
A DNS-kivonás során egyrészt közvetlenül az 50%-os etanolban tárolt mintákból 
indultunk ki (TI, T3 DNS-kivonatok), másrészt a kivonás előtt még anilinkékkel is 
megfestettük a gyökereket (T2, T4 DNS-kivonatok). Az itt használt festés a morfo-
lógiai vizsgálatban leírtaktól abban tért el, hogy a KOH-os kezelés kimaradt. A 
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festés után azokat a gyökereket vittük DNS-kivonásra, melyek a morfológiai vizs-
gálat során tipizált struktúrákat tartalmazták. A DN S-ki vonásnál CTAB-s módszert 
használtunk WlLKJE (1997) szerint. 

A specifikus primer tervezése során a homoki szarvasgomba ITS régiójával ha-
sonló ITS régióval rendelkező, Magyarországon is megtalálható gombafajok szek-
venciáit használtuk fel, a lehető legnagyobb specifikusság eléréséhez. A működő-
képes primer kritériumait az Alkami quick guide™ és G U E V A R A - G A R C Í A és mtsai 
(1997) alapján vettük figyelembe. A primer tervezésekor, specifikusságának és 
működőképességének ellenőrizéséhez az alábbi programokat használtuk fel: 
NCBI BLAST ( A L T S C H U L és mtsai 1997), ClustalW (HLGGINS és mtsai 1994) és 
a http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html honlapon (Northwestern 
University, Illinois, USA) elérhető Oligonucleotide Properties Calculator, illetve a 
GeneWalker Evaluation programokat (CyberGene: http://www.cybergene.se/primer-
design/genewalker/genewalker 11 .html). 

Az ITS és az ITS-1 régiókat polimeráz láncreakcióval (PCR) szaporítottuk fel, 
seminested reakciót alkalmazva, az univerzális eukarióta ITS4, ITS1, ITS2 ( W H I T E 
és mtsai 1990), a gombaspecifikus ITS1F (GARDES és B R U N S 1993) és a saját terve-
zésű, a homoki szarvasgomba ITS régiójára specifikus Teri, Ter2 primereket hasz-
nálva (1. ábra). A termékeket minden esetben agaróz gél-elektroforézissel vizsgáltuk. 

Az univerzális, ill. a gombaspecifikus primerek esetén, amennyiben a polimeráz 
láncreakcióval több terméket kaptunk, a termékeket kiónoztuk. A klónozásnál a 
pGEM®-T Easy rendszert (Promega) használtuk, a gyártó instrukciói szerint 
JM109 E. coli törzs használatával. Az inzertet hordozó telepek elkülönítése kék-
fehér szelekcióval történt. Minden klónozásban 50 klónt vizsgáltunk meg. A plaz-
mid DNS-t forralással és erős keveréssel szabadítottuk ki a sejtekből, a sejtes tör-
meléket centrifugálással távolítottuk el. A megfelelő méretű inzert jelenlétét ITS1, 
ITS2 és ITS4 primerekkel végzett PCR-reakcióval vizsgáltuk, majd az amplikono-
kat Hinfl restrikciós enzimes (Gibco BRL) emésztéssel vizsgáltuk. Az eltérő hasí-
tási mintázattal rendelkező termékeket szekvenáltuk. 

A termékeket szekvenálásuk előtt Montage centrifugacső (Millipore) segítségé-
vel megtisztítottuk, majd BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit-et (Applied 
Biosystems) használva, ITS1, ITS2, Teri, Ter2 primerekkel szekvenáltuk. 

A szekvenciákat az NCBI BLAST és a ClustalW programok segítségével vizs-
gáltuk a GenBank adatbázisban meglévő adatok alapján. 

r ITS1F ITS 
ITS1 1 

ITS 

18 ITS 5,8 ITS 25 

L> Teri Ter2 

1. ábra. Magi riboszomális RNS-gén ITS szakaszának felszaporítására használt primerek kötőhelyei. 
Fig. 1. Binding sites of primers used in the present study. 
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EREDMÉNYEK 

Morfológiai vizsgálat 

A mikroszkópos vizsgálat során a gyökerekben talált struktúrákat nyolcféle 
kategóriába soroltuk. A kolonizáltság százalékos értékeit az 1. táblázat foglalja 
össze. 

1. táblázat. A különböző struktúrák előfordulási gyakorisága egyes mintákban, százalékban kifejezve. 
Table 1. The frequency of the different fungal structures in the different samples. 

Minta 1. struktúra 2. struktúra Olpidi- arbuszku- veziku- hifa nem festődő egyéb 
(2. ábra) (%) (3. ábra) (%) um (%) lum (%) lum (%) (%) struktúra (%) (%) 

F A V 1 34,1 48,8 4,9 7,3 4,9 70,7 0,0 34,1 
F A V 2 40,0 10,0 16,0 0,0 0,0 18,0 4,0 44,0 
F A V 3 25,9 59,3 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 29,6 
F A V 4 26,3 61,4 3,5 0,0 0,0 73,7 0,0 28,0 
SS1 0,0 1,8 39,3 1,8 0,0 5,4 7,1 50,0 
SS2 12,1 45,5 0,0 3,0 0,0 45,5 0,0 18,2 
SS3 40,0 27,5 25,0 5,0 12,5 50,0 5,0 32,5 
SS4 26,3 52,6 13,2 0,0 7,9 81,6 0,0 26,3 

Az 1. és 2. számmal jelölt struktúrák intracellulárisan a kortex- vagy ritkábban 
az epidermiszsejtekben megjelenő, gömbölyded lebenyekből álló, moniliform kép-
letek, melyek általában a sejt egészét kitöltik (2. és 3. ábra). Az 1. struktúrát az ani-
linkék gyengébben festette, a gömbölyded elemek átmérője átlagosan 6 ftm volt. A 
gömbölyded elemek között néha elnyúltabb, ellipszis alakú hifarészek is megjelen-
tek. A kortex- és epidermiszsejteken kívül gyökérszőrökben is megjelent ez a struk-
túra, melyhez hifa nem kapcsolódott. A gyökerek jelentős százalékában fordult elő 
(1. táblázat). A 2. struktúrát az anilinkék erősebben festette, a gömbölyded elemek 
átmérője átlagosan 8 pm volt. Gyökérszőrökben nem, de a gyökér gyökérszőrös ré-
szén gyakran megjelent. Közvetlen hifakapcsolat, a hifáról való lefűzödés kezdeti 
állapota bizonyos esetekben megfigyelhető volt. A gyökereket (1. táblázat) nagy 
százalékban kolonizálta. 

Az Olpidium-szerű struktúrára a 4. ábrán látható szögletes, csillag alakú struktú-
ra jellemző, mely a sejten belül egyesével vagy ritkábban, az ábrán látható módon 
fordult elő. Általában az anilinkék jól festette, de megfigyelhetők voltak festetlen 
Olpidium-szerű struktúrák is. A jól festődő arbuszkulum és vezikulum alacsony szá-
zalékbanjelent meg, ill. néhány mintából teljesen hiányzott. 

A hifák átlagosan 1,7 pm vastagságúak voltak, némelyek erősebben, mások gyen-
gébben festődtek, szeptum ritkán volt megfigyelhető. Inter-, intracellulárisan és a 
gyökér felszínén is megjelentek. Néhány esetben vastagabb gyökérfelszíni hifa is 
megfigyelhető volt. A kolonizáció becslése során a hifatípusokat nem különítettük el. 

A nem festődő képletek többnyire gyökérfelszíni konídiumok, ritkábban hifák 
voltak, melyekre a sötét pigmentáció voltjellemző. 

Az egyéb kategóriába olyan inter-, intracelluláris vagy felszínen elhelyezkedő 
hólyagszerű struktúrák tartoztak, melyeket az anilinkék megfestett. Néhány ide so-
rolt képlet látható az 5. ábrán. 
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10 fim 

2. ábra. 1. struktúra gyókérszorben, 500*-os nagyítás. 
Fig. 2. Structure 1 in a roothair, magnification: 500x. 

3. ábra. 2. struktúra, 625*-ös nagyítás. 
Fig. 3. Structure 2, magnification: 625*. 

4. ábra. Olpidium-szerü 
struktúra, 750*-es nagyítás. 
Fig. 4. Olpidium-like struc-
ture, magnification: 750«. 

5. ábra. Egyéb kategóriába tartozó struktúrák, 500x-os nagyítás. 
Fig. 5. Unidentified structures, magnification: 500*. 

Molekuláris vizsgálat 

A homoki szarvasgomba ITS régiójára tervezett specifikus primerpárt (Teri: 
5'-GCCTATGAAAATCCCTCTTGTC-3Ter2: 5'-GTCGTCCAAAAAGGAGA 
AAC-3') a gomba tiszta tenyészetéből izolált DNS-kivonaton sikeresen teszteltük. 
A primerekben létrehozott, néhány nukleotidos eltérés a homoki szarvasgomba ITS 
régiójához képest azért volt szükséges, hogy használható legyen univerzális prime-
rekkel (ITS1, ITS4) együtt és szekvenáláshoz is. A primerpárral, a gyökérminták-

Mikol. Közlem.. Clusiana 46(2), 2007 



2 7 4 SZEGŐ P., RUDNÓY SZ., ZÖLD-BALOGH Á. és BRATEK Z. 

ból kapott termék szekvenciája száz százalékosan megegyezett a homoki szarvas-
gomba GenBank adatbázisban meglévő ITS szekvenciájával. A PCR során felhasz-
nált profil: 4,30 percig 94 °C, majd 33 cikluson keresztül 30 s 94 °C, 30 s 51 °C és 
30 s 72 °C. A DNS-szintézis ideje minden ciklusban 1 s-el növekedett. Az utolsó 
ciklust 72 °C-on egy 7 perces intervallum követte. 

A 2. táblázat foglalja össze a DNS kivonatokra (TI, T2, T3, T4), a felszaporitott 
régiókra vonatkozó információkat, és a mintákból kapott szekvenciák GenBank azo-
nosítószámát. A szekvenciák azonosításánál felhasznált legfontosabb adatokat szin-
tén a 2. táblázat tartalmazza. Számos esetben az NCB1 BLAST program nem talált 
a GenBank adatbázisban olyan hasonló szekvenciát, mely a saját szekvenciánk 
teljes hosszában illeszthető lett volna. Ezekben az esetekben, ha az adatbázisban el-
érhető volt, a konzervatívabb 5,8S gént külön illesztettük a ClustalW program segít-
ségével és ennek százalékos értékét is megadtuk a 2. táblázatban. 

EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 

A homoki szarvasgombával beoltott akáccsemeték gyökerében a gombapartner 
jelenlétét morfológiai módszereken kívül molekuláris technikával is bizonyítani 
kívántuk, mivel a részletes leírás (BRATEK és mtsai 1996) ellenére számos hasonló 
struktúra kerülhet elő, melyek megnehezítik a gomba egyértelmű azonosítását. A 
különböző populációkból származó homoki szarvasgombák ITS régiója nagyon 
alacsony variabilitást mutat (KOVÁCS és mtsai 2001), míg a közel rokon fajoktól 
jelentősen eltér, így alkalmas a faj egyértelmű azonosítására. 

A DNS-kivonás előtt festett minták közül a specifikus primerekkel (Teri és Ter2) 
a T4 DNS-kivonatból kaptunk terméket (2. táblázat). Ez a DNS-kivonat olyan gyö-
kérdarabokból készült, melyekben a kivonást megelőző festés során az 1. és a 2. 
struktúra (2. és 3. ábra) és hifák voltak láthatók. A T2 DNS-kivonatban, a kivonás 
előtti festés során csak a 2. struktúra volt látható, és a specifikus primerekkel a ho-
moki szarvasgomba ITS régióját nem lehetett benne kimutatni. Ezek alapján a homo-
ki szarvasgomba struktúrája lehet az 1. struktúra, de előfordulhat az is, hogy a gomba 
hifái csak a vizsgált gyökerek felszínén voltak jelen. A homoki szarvasgomba struk-
túrájának azonosítását az alkoholban tárolt minták sem könnyítették meg. Ebben az 
esetben csak az 1. táblázatban összefoglalt, morfológiai vizsgálat adataiból követ-
keztethetünk a gyökerekben jelen lévő struktúrákra. A FAV2 mintában az 1. struk-
túra 40%-os jelenléte ellenére a Terl/Ter2 primerek nem adtak terméket, míg az 
SS1 mintában (a T3 DNS-kivonatban) a homoki szarvasgomba ITS régióját kimu-
tattuk, bár az 1. táblázat alapján az 1. struktúra nem fordult elő benne. Ezeknél a 
mintáknál azonban előfordulhatott, hogy a DNS-kivonásban felhasznált néhány gyö-
kérdarabban a gombastruktúrák előfordulása nem reprezentálta az előzetes morfo-
lógiai vizsgálatban kapott eredményt. 

A homoki szarvasgomba ITS régiójára tervezett primerpár valóban specifikusan 
szaporította fel a megfelelő ITS régiót, még nagy számú, egyéb faj jelenléte esetén 
is (2. táblázat). A primerpár így használható arra is, hogy a homoki szarvasgomba 
egyéb lehetséges mikorrhizás növénypartnereiben (KOVÁCS és BAGI 2001) a gom-
bát molekuláris módszerekkel is azonosítsuk. 
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Az irodalmi adatok szerint az akác arbuszkuláris mikorrhizát képez (HARLEY és 
HARLEY 1987). A vizsgálatunkban arbuszkulum és vezikulum is előfordult a gyöke-
rekben, bár csak néhány mintánál és ott is igen alacsony százalékban (1. táblázat). 
Az ITS régió alapján, klónozással, a Glomus intraradices N. C. Schenck et G. S. Sm. 
jelenlétét detektáltuk. 

A klónozás során számos „sebacinoid" szekvencia került elő az akácból (2. táb-
lázat). A Rhizoctonia formagenuszba tartozó Sebacina fajok mikorrhiza képzése 
igen változatos, melyhez tág gazdaspecifítás társul. Molekuláris vizsgálatok során 
azonosítottak Sebacina fajokat erikoid-mikorrhizás növényből (ALLEN és mtsai 
2003), májmohák bizonyos csoportjából (K.OTTKE és mtsai 2003) és nem fotoszin-
tetizáló orchideákból (SELOSSE és mtsai 20026). Endomikorrhizán kívül ektomikor-
rhiza képzésére is képesek fás szárú növényekkel (SELOSSE és mtsai 2002a, WAR-
CUP 1988). Számos vizsgálat azonban nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy a Seba-
cina fajok szaprotrófok (OGOSHI 1996). Az akác esetén egy esetben figyeltek meg 
ektomikorrhiza képzést (TRAPPE 1962). Jelen munkánk során nem fordult elő ekto-
mikorrhizás struktúra, így a Sebacina fajok változatos mikorrhizája és széles körű 
gazdaspecifitása ellenére valószínűbb, hogy nem a gyökér belsejéből, hanem a gyö-
kér felületére tapadva kerültek bele a molekuláris vizsgálatra szánt mintákba. 

A mintákból előkerült másik Rhizoctonia faj (Orchidea endofíta) kevésbé azo-
nosítható (2. táblázat). A szekvencia hasonlóságok alapján orchid mikorrhiza képző 
fajról lehet szó, mely esetleg az Epulorhiza nemzetségbe tartozik. Egy hazai orchi-
deán, az Orchis purpurea Huds. fajon is előforduló (GenBank szám: AJ549121) 
szimbionta szekvenciájához nagy hasonlóságot mutat. A Rhizoctonia fajok általá-
ban, ill. az Epulorhiza-k is szaprobionták, így a gyökér felületén, az elhalt növényi 
részekben is gyakran megjelenhetnek. Noha az akáccsemeték nem tűntek betegnek, 
elképzelhető, hogy patogén Rhizoctonia faj fordult elő a gyökerekben, ami elég 
gyakori jelenség csemetekerti körülmények között (HlETALA és SEN 1996). 

Az akácgyökerekben két patogén gombát, az Olpidium és a Fusarium nemzet-
ség tagjait mutattuk ki (2. táblázat). Legismertebb, és az akácon talált szekvenciá-
hoz is a leghasonlóbb faj az O. brassicae (Woronin) P. A. Dang., mely keresztesvi-
rágú, len, dohány és paradicsom csíranövényeken a gyökérnyak bámulását, a nö-
vény rothadását, majd pusztulását okozzák (BÁNHEGYI és mtsai 1985). Az akác 
gyökerében látott struktúrák közül a növényi sejtekben lévő csillag alakú struktúrá-
val lehet azonosítani (4. ábra), mely a gomba ivaros folyamatai során keletkező ki-
tartóspóra (BÁNHEGYI és mtsai 1985). A Fusarium nemzetség tagjai között jellem-
zők a paraziták, gyakori kórokozók a csemetekertekben (HlETALA és SEN 1996), 
azonban lehetnek szaprobionták is. A jellegzetesen görbült alakú, többsejtű, kihe-
gyesedő végű makrokonídiumok (BÁNHEGYI és mtsai 1985) nem kerültek elő a 
morfológiai vizsgálat során, így feltételezhetően a gomba hifái voltak jelen a gyö-
kerekben vagy azok felszínén. 

Az erikoid-ektomikorrhiza szekvencia hasonlóságot mutat a GenBank adatbá-
zisban lévő olyan szekvenciákkal, melyeket erikoid és ektomikorrhizák azonosítat-
lan gombapartnereiként írtak le (2. táblázat). 
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B E R G E R O é s m t s a i ( 2 0 0 0 ) é s VRALSTAD é s m t s a i ( 2 0 0 2 ) v i z s g á l t á k a n n a k l e h e -
t ő s é g é t , h o g y u g y a n a z a g o m b a f a j k é p e s - e e r i k o i d m i k o r r h i z á s n ö v é n y e k k e l e r i k o i d 
m i k o r r h i z á t , m í g e k t o m i k o r r h i z á s n ö v é n y e k k e l e k t o m i k o r r h i z á t k é p e z n i . E g y i l y e n 
t u l a j d o n s á g ú g o m b a f a j a k á c b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p é r e a z e d d i g i v i z s g á l a t o k n e m d e r í -
t e t t e k f é n y t . 

A v i z s g á l a t s o r á n s z á m o s s t r u k t ú r á t t a l á l t u n k a z a k á c g y ö k e r e k b e n , i l l . f e l s z í n ü -
k ö n . J e l e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t , a m o l e k u l á r i s e s z k ö z ö k k e l b á r n e m l e h e t e t t e g y é r t e l -
m ű e n a h o z z á j u k t a r t o z ó g o m b a f a j t m e g h a t á r o z n i , a z e r e d m é n y e k s e g í t s é g e t n y ú j -
t a n a k a t o v á b b i v i z s g á l a t o k h o z . A t o v á b b i a k b a n f o n t o s c é l l e h e t a m a g a s s z á z a l é k -
b a n m e g j e l e n ő 2 . s t r u k t ú r á h o z t a r t o z ó g o m b a f a j m e g h a t á r o z á s a , a n a g y s z á m b a n j e -
l e n l é v ő s e b a c i n o i d f a j o k s z e r e p é n e k a t i s z t á z á s a , é s a h o m o k i s z a r v a s g o m b a á l t a l 

l é t r e h o z o t t s t r u k t ú r a e g y é r t e l m ű a z o n o s í t á s a . 

• * • 

Köszönetnyilvánítás - Az akáccsemeték mikorrhizáltatásáért és neveléséért a KEFAG Rt.-nek, 
személy szerint dr. Barna Tamásnak tartozunk köszönettel. 
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László Kálmán Gombászegyesület 
Société Mycologique Kálmán LÁSZLÓ 
Kálmán LÁSZLÓ Mycological Society 
Kálmán LÁSZLÓ Mykologisches Verein 
Societatea de Micologie "Kálmán LÁSZLÓ" 
520032 S f . Gheorghe / Sepsiszentgyörgy, St. Császár Bálint nr. 3. 
Tel.: 00-40-67-310 871, E-mail: lkgsztgy@gmail.com 
Bankszámlaszám: BCR Sucursala Jud. Covasna, S f . Gheorghe, 
Soc. de Micologie Kálmán LÁSZLÓ, 
cont nr R071RNCB0124038013580001 /ROL, 
ill. nr. R022RNCB2400000045500006/EUR 

Pénzforgalmi jelzőszámunk (COD FISCAL) 13641031. 
Kérjük szépen, támogassa egyesületünket adója 2%-ával! 

Kedves Gombásztárs! 

Felhívjuk figyelmed, hogy nemsokára megjelenik évkönyvünk, folyóiratunk: a 
Moeszia, Erdélyi Gombász 5. száma, melyhez a tagok kedvezményes áron (10 euró, 
2000 Ft) hozzájuthatnak. Másoknak 20 RON-ba kerül a lap. Rendeléseket a meg-
adott címeken fogadunk. Várjuk az igényléseket. 

Jövő évi gombásztáborunkat szeptember 1-6. közt tartjuk Torockón, Erdély leg-
szebbnek tartott falujában. Szívesen látunk. Irányár a teljes ellátásért: 150, illetve 
120 euró (szerényebb szállásolás biztosításával; a fürdők minden esetben közösek, a 
folyosóról nyílnak, illetve más helyiségben találhatók). A bejelentkezés (az LKG-
nál), illetve az előlegfizetés (50 euró, meg nem jelenés esetén nem jár vissza) sor-
rendje számít túljelentkezés esetén. Határidő: 2008. május 15-től június 15-ig e-mail-
ben értesítjük azokat, akiknek már nem jut hely a táborban. 

Aki teheti, látogasson el hozzánk. Ez a valamikori kisváros a Torockói-havasok 
egyik völgyében, a Székelykő lábánál fekszik, Aranyosszék és a Mócvidék szom-
szédságában. Az elszállásolásra, étkezésre a képen látható Gyopár panzió és kem-
ping, valamint a Torockó vendégház kínál lehetőséget. 

Részletek felől a megadott telefonszámon (00-40-722-902-390), illetve e-mail 
címen (lkgsztgy@gmail.com) kell érdeklődni. Támogatottság esetén a költségekből 
- a lehetőségekhez mérten - valamennyit visszatérítünk. 

A László Kálmán Gombászegyesület elnöksége nevében kívánok boldog új esz-
tendőt! 

Gombásán is, Arany Jánossal: 

Nőjjön örömöd, mint esőtől a gomba. 
Gyönyöreid háza sose dűljön romba. 
Az ég hozzád soha ne legyen goromba 

Sepsiszentgyörgy, 2007. december 15. 

Dr. Zsigmond Győző 
elnök 
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Mikológiái Közlemények, Clusiana 46(2): 281-268. (2007) 

SZÍNES OLDALAK COLOUR PAGES 

A Mikológiái Közlemények, Clusiana „Színes oldalak" rovatának szerkesztője 
Albert László. Az angol faj leírásokat Dima Bálint fordította. 

Colour pages are edited by László Albert. English translations were made by 
Bálint Dima. 

A rovatban eddig megjelent fajok listája kötetszám-hivatkozással. 
List of species presented in Colour pages with volume references. 

Agaricus annulospecialis 45(1) Cystoderma superbum 46(1) 
Agaricus bresadolanus 45(1) Entoloma nitidum 46(1) 
Agaricus cappellii 36(2-3) Floccularia rickenii 41(1) 
Agaricus maskae 42(3) Galerina paludosa 46(1) 
Agaricus pampeanus 36(2-3) Gomphidius roseus 38(1-3) 
Agaricus pilatianus 45(1) Gomphus clavatus 36(2-3) 
Agaricus pseudopratensis 45(1) Gyrodon lividus 44(1-2) 
Albatrellus pes-caprae 42(1-2) Gyroporus cyanescens 40(3) 
Amanita caesarea 41(1) Haasiella venustissima 41(2-3) 
Amanita lepiotoides 37(1-3) Hebeloma ammophilum 45(1) 
Amanita vittadinii 41(2-3) Hebeloma ochroalbidum 38(1-3) 
Armillaria gallica 41(1) Hygrocybe calciphila 39(1-2) 
Aureoboietus gentilis 37(1-3) Hygrocybe calyptriformis 39(1-2) 
Boletus depilatus 38(1-3) Hygrocybe cantharellus 39(1-2) 
Boletus edulis 40(1-2) Hygrocybe laeta 40(3) 
Boletus fechtneri 43(1-3) Hygrocybe psittacina var. perplexa 39(1-2) 
Boletus fragrans 40(3) Hygrocybe punicea 39(1-2) 
Boletus legalie 42(3) Hygrocybe reidii 39(1-2) 
Boletus pinophilus 40(1-2) Hygrocybe subpapillata 40(1-2) 
Boletus pseudoregius 46(1) Hygrophorus leporinus 46(2) 
Boletus radicans 41(1) Inoeybe aeruginascens 44(1-2) 
Boletus rhodopurpureus 40(3) Inoeybe haemacta 41(2-3) 
Boletus rhodoxanthus 43(1-3) Lactarius controversus 39(1-2) 
Callistosporium luteoolivaceum 38(1-3) Lactarius luteolus 44(1-2) 
Chroogomphus helveticus 46(2) Leccinum albostipitatum 46(2) 
Cortinarius alboviolaceus 38(1-3) Leccinum avellanum 43(1-3) 
Cortinarius balteatocumatilis 42(1-2) Leccinum brunneogriseolum 37(1-3) 
Cortinarius croceocaeruleus 41(1-3) Leccinum crocipodium 42(1-2) 
Cortinarius cyanites 38(1-3) Leccinum duriusculum 41(2-3) 
Cortinarius europaeus 40(1-2) Leccinum holopus 36(1) 
Cortinarius fulvoincarnatus 41(2-3) Leccinum molle 38(1-3) 
Cortinarius limonius 42(1-2) Leccinum quercinum 40(1-2) 
Cortinarius mucosus 42(3) Leccinum umbrinoides 42(3) 
Cortinarius olivascentium 35(3) Leccinum variicolor 43(1-3) 
Cortinarius paleiferus 40(1-2) Leccinum versipelle 43(1-3) 
Cortinarius paracephalixus 42(3) Leucopaxillus rhodoleucus 37(1-3) 
Cortinarius phoeniceus 42(1-2) Lyophyllum decastes 41(1) 
Cortinarius pratensis 40(3) Oudemansiella mucida 41(1) 
Cortinarius purpurascens var. largusoides 40(3) Phaeocol/ybia jennyae 46(2) 
Cortinarius rufoolivaceus 44(1-2) Polyporus umbellatus 41(1) 
Cortinarius semisanguineus 43(1-3) Porpoloma spinulosum 42(1-2) 
Cortinarius sodagnitus 44(1-2) Pulverolepiota pulverulenta 40(1-2) 
Cortinarius subcompar 45(1) Russula aquosa 46(1) 
Cortinarius uliginosus 37(1-3) Russula laccata 40(3) 
Cortinarius xanthophyllus 35(3) Russula nigricans 41(1) 
Craterellus konradii 36(2-3) Russula rhodomelanea 46(2) 
Cystoderma adnatifolium 41(2-3) Sarcodon joeides 44(1-2) 
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Sarcodon squamosus 46(2) Volvariella caesiotincta 43(1-3) 
Suillus lakei 46(1) Xerocomus bubalinus 43(1-3) 
Suillus variegatus 46(2) Xerocomus communis 42(3) 
Tricholoma apium 46(2) Xerocomus ferrugineus 42(3) 
Tricholoma bresadolanum 46(1) Xerocomus moravicus 44(1-2) 
Tricholoma fucatum 40(3) Xerocomus porosporus 42(1-2) 
Tricholomopsis decora 38(1-3) Xerocomus pruinatus (sub nom. Bolelellus p. )36( 1) 
Tricholosporum goniospermum 38(1-3) Xerocomus ripariellus 40(1-2) 

* • » 

Szakcikkekhez kapcsolódó képek. 
Colour pictures from research articles. 

Amanita regalis 46(1) 
Bankéra fuligineoalba 46(2) 
Cantharellus melanoxeros 44(1-2) 
Conocybe enderlei 46(2) 
Conocybe microrrhiza 46(2) 
Coprinus bellulus 46(1) 
Coprinus krieglsteineri 46(2) 
Coprinus marculentus 46(1) 
Coprinus ochraceolanatus 46(1) 
Faerberia carbonaria 46(1) 
Geopyxis carbonaria 46(2) 
Gyromitra gigas 46(2) 
Gyromitra parma 42(1-2) 
Hygrocybe aurantiosplendens 39(1-2) 
Hygrocybe ceracea 46(1) 
Hygrocybe sciophanoides 39(1-2) 
Hygrocybe splendidissima 39(1-2) 
Inocybe mytiliodora 46(2) 
Lactarius cremor 44(1-2) 
Lactarius resimus 46(1) 
Lactarius rubrocinctus 46(2) 
Lactarius salmonicolor 44(1-2) 
Lepiota echinella 44(1-2) 
Lycoperdon mammiforme 46(2) 
Limacella illinita var. rubescens 46(1) 
Phaeolepiota aurea 46(1) 
Phellodon niger 44(1-2) 
Phellodon tomentosus 46(1) 
Pholiota highlandensis 46(2) 
Psathyrella pennata 46(2) 
Pyronema domesticum 41(2-3) 
Rhizina undulata 46(2) 
Sarcoscypha austriaca 42(3) 
Scutellinia crinita 41(2-3) 
Tapesia retincola 41(2-3) 
Tephrocybe antliracophila 46(2) 
Tephrocybe putida 46(2) 
Tricholoma arvernense 46(2) 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(2), 2007 



Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser 
„Szálaskalapú nyálkásgomba" 



Chroogomphus helveticus (Singer) M. M. Moser 
„Szálaskalapú nyálkásgomba" 

Kalap: 3-6 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, tompán púpos, a peremén so-
káig begöngyölt, szálas-nemezes felületű, narancsbarnás színű, nyomásra vagy idős 
korában lilás elszíneződésű. Lemezek: ritkán állók, lefutók, fiatalon narancsokker, 
öregen feketés színűek. Tönk: 4 8 x 1-1,8 cm, hengeres, vagy kissé orsó alakú, 
narancsbarnás, a tövénél élénkebb narancsokker színű, szálas felületü, néha zóna-
szerűen felszakadozó, fiatalon szálas burok fedi a lemezeket. Hús: vastag, viszony-
lag szívós, sárgásokker, lassan lilásvörösre színeződő, enyhén savanykás ízű, nem 
jellegzetes szagú. Spórák: 14-20 * 6-8 pm orsó alakúak, boletoidok, feketésbarna 
színűek. Cisztidák: 80-110 x 15-20 pm hengeresek vagy bunkósak. Termőhely: 
savanyú talajú, hegyvidéki fenyőerdők gombája, lue- (Picea abies) és simafenyő 
(Pinus strobus) az ismert mikorrhizapartnere. Lelőhely: Mátra: p. Mátraháza (Csór-
réti-víztároló), sub Picea abies, Pinus strobus, 2007. szeptember 9., első hazai pub-
likációja! 

Leg., det., herb.. Albert 07/105 Fotó. Albert N2 3301 

Pileus: 3-6 cm, from hemispherical expanding, with low umbo, margin involuted 
for a long time, fibrillose-felty, orange-brown, discolouring to violet when touched or 
with age. Lamellae: distant, decurrent, orange-ochre when young, blackish when 
old. Stipe: 4-8 x 1-1.8 cm, cylindrical or slightly fusiform, orange-brown, more 
vivid orange-ochre at the base, fibrillose, sometimes, the young lamellae covered 
with tearing zone-like fibrillose veil. Context: thick, somewhat tough yellowish-
ochre, slowly turning to violet, taste slightly acidic, smell indistinct. Spores: 14-20 
x 6-8 pm, fusiform, boletoid, blackish-brown. Cystidia: 80-110 x 15-20 pm, 
cylindrical or clavate. Habitat: in montane coniferous forests on acid soil, 
connected with Norway spruce (Picea abies) and Weymouth pine (Pinus strobus). 
Collected: Mátra Mts: near Mátraháza (Csór-rét reservoir), sub Picea abies, Pinus 
strobus, 9 September 2007, first Hungarian record! 
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Hygrophorus leporinus Fr. sensu Moser „Kávébarna csigagomba" 

Kalap: 3-5 cm átmérőjű, fiatalon gömbölyded, később dombomból ellaposodó, 
nedvesen tapadós, nyálkás felületű, kávébarna, okkerbarnán foltosán kifakuló. 
Lemezek: ritkán állók, a tönkre lefutók, okkeres-húsrózsás színűek. Tönk: 5-8 x 
0,8-1,5 cm, kissé orsó alakú, a tövénél elvékonyodó, fehéres, krémokker színű, a 
csúcsán finoman korpázott, alatta csupasz, de néha gyengén zónásan felszakadozó, 
a tövénél barnás. Hús: vastag, rugalmas, a tönkben szálas, fehéres, krémszínű, 
enyhén sárgásokker elszíneződésű, enyhe ízű, nem jellegzetes szagú. Spórák: 6,5-
10 x 4,8-5,6 pm, oválisak, sima felületűek, hialinok. Termőhely: első hazai adata 
meszes talajú, üde bükkösből származik, ahol a bükk (Fagus) mellett gyertyán 
(Carpinus) és tölgy (Quercus) is előfordult. Lelőhely: Bükk: Miskolc (Csanyik-
völgy), Melittio-Fagetum, 2007. október 16. 

Leg.. Albert L., Dima B. Det. herb.. Albert 07/90 Fotó. Albert N2 3376 

Pileus: 3-5 cm, spherical when young, later from convex to flattening, sticky, 
glutinous when wet, coffee-brown, fading with ochre-brown spots. Lamellae: 
distant, decurrent, ochre-, flesh-rose. Stipe: 5-8 x 0.8-1.5 cm, slightly fusiform, 
tapering towards the base, whitish, cream-ochre, fine floccose at the top, naked 
below, sometimes with weak splitted zones, brownish at the base. Context: thick, 
rubbery, fibrillose at the stipe, whitish, cream, slightly discolouring ochre-yel-
lowish. Taste mild, smell indistinct. Spores: 6.5-10 x 4.8-5.6 pm, ovoid, smooth, 
hyaline. Habitat: The first Hungarian specimen was found on calcareous soil in 
humid beech forest, where horn-beam (Carpinus) and oak (Quercus) also occurred. 
Collected: Bükk Mts: Miskolc (Csanyik Valley), Melittio-Fagetum, 16 October 
2007. 



Leccinum albostipitatum den Bakker et Noordel. 
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Leccinum albostipitatum den Bakker et Noordel. Vörös érdestinóru 
Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray sensu Pilát, non sensu orig. 

Kalap: 4—10(—15) cm átmérőjű, félgömb alakúból sokáig domború, csak öregen el-
laposodó, felülete fiatalon szálas, bársonyos, később lecsupaszodó, nedves időben 
tapadós, a kalapbőr túlnő a csöves részen, színe narancs-, vérvörös, téglavörös ár-
nyalatú. Csöves rész: szűk likacsú, széles, a tönknél felkanyarodó, fehér színű, öre-
gen dohánybarna, nyomásra lilásbarna elszíneződésü. Tönk: 7-20 x 1-3 cm, nyú-
lánk, hengeres, a csúcs felé elvékonyodó, fehér alapszínen kezdetben fehér, később 
húsbarnás, megfeketedő szálas pikkelyezettséggel, a tövénél főleg a csigarágott ré-
szeken zöldes, ciánkék. Hús: fiatalon kemény, később a kalapban megpuhuló, a 
tönkben szívós-rostos, egységesen fehér, lilásszürkén keresztül megfeketedő, a tönk 
tövében gyakran kékeszöld, enyhe ízű, nem feltűnő szagú. Spórák: 12-18 x 4,2-
5,6 pm, orsó alakúak, sima felületűek, húsbarna színűek. Termőhely: kizárólag 
nyárfák alatt fordul elő, főleg rezgő nyár (Populus tremula) alatt, acidofil társulá-
sokban, de ritkán a fehér nyár (P. alba) mikorrhizapartnereként is. Lelőhely: Vend-
vidék: Felsőszölnök, sub Populus tremula, 2007. szeptember 23. 

Leg., det., herb:. Albert 07/53 Fotó. Albert N2 3338 

Pileus: 4—10(—15) cm, from hemispherical remains convex, only flattening when 
old, at first fibrillose, velvety, later glabrous, sticky when wet, the cuticle outgrows 
tubes, orange-, blood-, brick-red. Tubes: with narrow pores, broad, adnexed, white, 
tobacco-brown with age, turning to violet-brown when bruised. Stipe: 7-20 x 1-3 cm, 
elongate, cylindrical, tapering towards apex, at the beginning on white background 
with white, later flesh-brown, blackening fibrous-squamulosity, greenish, cyan-blue 
at base, mostly on parts eaten by snails. Context: firm, later becoming soft in pileus, 
tough-filamentous in stipe, uniformly white, changing over violet-grey to blackish, 
often bluish-green in stembase. Taste mild, smell insignificant. Spores: 12-18 * 4.2-
5.6 pm, fusiform, smooth, flesh-brown. Habitat: obligate mycorrhiza with poplars, 
mostly under Populus tremula, in acidophilous associations, but also connected with 
P. alba. Collected: Vend-vidék: Felsőszölnök, sub P. tremula, 23 September 2006. 



Phaeocollybia jennyae (P. Karst.) Romagn. 
„Csúcsos porcosfülőke" 
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Phaeocollybia jennyae (P. Karst.) Romagn. „Csúcsos porcosfülőke" 

Kalap: 1,5-3 cm átmérőjű, harang alakú, a közepén hegyesen kúpos, sima, csu-
pasz, higrofán, nedvesen tapadós felületű, szárazon sugarasan berepedező, narancs-, 
gesztenyebarna színű. Lemezek: szélesek, sűrűn és szabadon állók, fiatalon narancs-
barnák, öregen rozsdabarnák. Tönk: 3-7 x 0,2-0,4 cm, nyúlánk, erősen gyökerező, 
porcos állományú, finoman szálas felületű, a csúcsán narancsbarna, a töve felé 
sötét bíborbarna. Hús: vékony, rugalmas, a tönkben szálas, szárazon fehéres, enyhe 
ízű, retekszagú. Spórák: 4,5-6,5 x 3-4 urn, elliptikusak, kissé mandula alakúak, 
finoman szemcsés felületűek, barna színűek. Keilocisztidák: 25^40 x 3-6 (ím, hen-
geres, bunkós. Termőhely: irodalmi adatok alapján acidofil fenyőerdőkben, luc-
fenyő (Picea abies) alatt fordul elő. Lelőhely: Őrség: Farkasfa (Fekete-tó), sub 
Fagus sylvatica, Pinus sylvestris, Picea abies), 2007. szeptember 22., első magyar-
országi adata! 

Leg.. Németh M., Dima B. Det.. Albert L. Herb.. Albert 07/66 
Fotó. Albert N2 3361 

Pileus: 1.5-3 cm, bell-shaped, conical at the middle, smooth, naked, hygrophan, 
sticky when wet, radially splitted when dry, orange-, chestnut-brown. Lamellae: 
broad, crowded, free, orange-brown when young, rusty-brown with age. Stipe: 3-7 
x 0.2-0.4 cm, elongate, strongly radicating, cartilaginous, fine fibrillose, orange-
brown at the top, dark purple-brown towards the base. Context: thin, elastic, fib-
rillose at the stipe, whitish when dry, taste mild, smell raddish. Spores: 4.5-6.5 x 
3-4 |im, ellipsoid, slightly amygdaliform, finely granulated, brownish. Habitat: 
known from acidophilous coniferous forests under Norway spruce (Picea abies) 
according to literature. Collected: Őrség: Farkasfa (Lake Fekete), sub Fagus sylva-
tica, Pinus sylvestris, Picea abies, 22 September 2006, first Hungarian record! 



Russula rhodomelanea Sarnari „Szürkülőtövű galambgomba" 
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Russula rhodomelanea Sarnari „Szürkülőtövű galambgomba" 

Kalap: 2,5-4 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, a közepén benyomottá váló, 
csupasz, nedvesen fénylő felületü, idősen röviden bordás peremű, rózsáspiros, élénk-
vörös színű, gyakran világosabban foltos, a kalapbőr félig lehúzható. Lemezek: sű-
rűn állók, tönkhöz nőttek, a kalap peremén legömbölyítettek, ép élűek, fehér színűek, 
állás során kissé szürkülök. Tönk: 2,5-4 x 0,5-1,2 cm, hengeres, vagy enyhén bun-
kós, sima vagy kissé ráncos felületű, fehér színű, másnapra a tövénél szürkés, feke-
tés elszíneződésü. Hús: vékony, puha, nagyon törékeny, fehér színű, a tönkben szür-
külő, minden részében erősen csípős ízű, szaga gyümöcsszerű (amilacetát). Spórák: 
7,5-9,5 x 6,5-7,8 pm, gömbölydedek, finoman dudorosak, hálózatosan mintásak. 
Spórapora fehér színű (la). Termőhely: acidofil lomberdőkben, főleg tölgyesekben, 
üde, vizenyős részeken előforduló, melegkedvelő gombafaj. Lelőhely: első hazai ada-
tok! (1) Mátra: p. Szuha, Deschampsio flexuosae-Quercetum, 2007. szeptember 9. 

Leg., det., herb.. Albert L. 07/30 Fotó. Albert N2 3300 (felső kép) 

(2) Mátra: Parádsasvár, sub Quercus, Fagus, Carpinus, 2004. szeptember 6. 

Leg.. Dima B. Det.. Albert L. Herb.. Dima 1209 Fotó. Dima N£ 1540 (alsó kép) 

Pileus: 2.5-4 cm, from hemispherical expanding, depressed at centre, naked, shiny in 
wet conditions shortly striate at margin when mature, rose-red, vivid red, often with 
whitish spots, cuticle partly separable. Lamellae: crowded, adnate, rounded at mar-
gin of pileus, with intact edge, white, somewhat greying. Stipe: 2.5-4 x 0.5-1.2 cm, 
cylindrical or slightly clavate, smooth or little bit wrinkled, whitish, slowly chang-
ing to greyish, blackish after one day. Context: thin, soft, very fragile, white, grey-
ing in stipe. Taste very acrid in all parts of fruitbody, smell fruit-like (amyl aceta-
te). Spores: 7.5-9.5 x 6.5-7.8 pm, subglobose, with fine warts, reticulated. Spore 
print white (la). Habitat: thermophilous species of acidophilous deciduous forests, 
mainly with oaks (Quercus spp.) on humid, wet parts. Collected: First Hungarian re-
cords! (1) Mátra Mts: near Szuha, Deschampsio flexuosae-Quercetum, 9 September 
2007; (2) Mátra Mts: Parádsasvár, sub Quercus, Fagus, Carpinus, 6 September 2004. 



Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. „Sötétpikkelyű gereben" 
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Sarcodon squamosus (Schaeff.) Quél. Sötétpikkelyű gereben 

Kalap: 6-13 cm átmérőjű, fiatalon domború, később betölcséresedő, aláhajló pere-
mű, főleg a közepén felszakadozóan felálló pikkelyekkel, a peremén sokáig szürkés-
barna, később egységesen sötét csokoládébarna, a pikkelyek megfeketedők. Termő-
réteg: tüskés-csapos, a tüskék 5-10 mm hosszúak, sűrűn állók, a tönkre lefutók, fia-
talon szürkésokker, később sötétbarna színűek. Tönk: 4-8 x 1-2 cm, hengeres vagy 
kissé görbült, a töve felé elvékonyodó, néha excentrikus, szálas-nemezes felületű, ok-
kerbarna, a tövénél feketésbarna. Hús: fiatalon rugalmas, később szívós, rostos állo-
mányú, világos krémszínű, idős korában sötétbarna, fiatalon enyhe, az idősebb pél-
dányoknál fanyar ízű, aromás illatú. Spórák: 6-7,5 * 4-6 pm, rendezetlenül dudoros 
felületűek, sötétbarna színűek. Termőhely: acidofil fenyvesekben, főleg erdeifenyő 
(Pinus sylvestris) alatt terem. Lelőhely: első hazai publikált adatai! (1) Őrség: Far-
kasfa (Fekete-tó), Genisto nervatae-Pinetum, 2007. szeptember 22. 

Leg.. Németh M. Det., herb.: Albert 07/67 Fotó. Albert N2 3348 (felső kép) 

(2) Vend-vidék: Kétvölgy, Genisto nervatae-Pinetum, 2007. október 21. 

Leg., det.. Dima B. Herb.. Dima 2990 Fotó. Dima N2 3106 (alsó kép) 

Pileus: 6-13 cm, convex when young, later becoming infundibuliform, margin in-
curved, with splitted, stand-up scales especially at the centre, greyish-brown at 
margin for a long time, later uniformly dark chocolate-brown, the scales turning 
black. Hymenium: spiny, spines 5-10 mm long, dense, decurrent, greyish-ochre 
when young, later dark brown. Stipe: 4-8 x 1-2 cm, cylindrical or slightly curved, 
tapering downwards, sometimes eccentric, felty-fibrillose, brown-ochre, blackish 
brown at the base. Context: elastic when young, later tough, filamentous, light 
cream, dark brown with age, does not turn to blue, taste on young specimens mild, 
later sour, smell aromatic. Spores: 6-7.5 x 4_6 pm, unsettled verrucose, dark brown. 
Habitat: in acidophilous coniferous forests, under pine (Pinus). Collected: first pub-
lished Hungarian data! (1) Őrség: Farkasfa (Lake Fekete), Genisto nervatae-Pinetum, 
22 September 2007; (2) Vend-vidék: Kétvölgy, Pinetum sylvestris, 21 October 2007. 
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Suillus variegatus (Sw.) Kuntze Tarka fenyőtinóru 

Kalap: 5-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, sokáig domború, fiatalon 
bolyhos, nemezes, később szálas, felpikkelyesedő, nedvesen tapadós felületű, sár-
gás, okkerbarna színű, gyakran olív árnyalattal, idős korban narancsos-, rozsda-
barna. Csöves rész: szűk likacsú, tönkhöz nőtt vagy kissé lekanyarodó, olívsárga, 
olívbarna színű. Tönk: 4-10 x 1,5-3 cm, hengeres, vagy kissé bunkós, robusztus, 
finoman szemcsés felületű, okkersárga, zsemlebarna, fehéres bázismicéliumú. Hús: 
vastag, kezdetben kemény, később a tönkben rugalmas, fakósárga, a tönk tövénél 
narancsos árnyalatú, nedves időben kékülhet a tönk csúcsán. íze enyhe, savanykás, 
szaga nem jellegzetes. Spórák: 8-10 x 3-4 pm, boletoidok, sima felületűek. Ter-
mőhely: savanyú talajú fenyőerdőben terem, kéttűs fenyők (Pinus spp.) mikorrhiza-
partnere. Lelőhely: Budai-hegység: Hűvösvölgy, hárshegyi homokkövön, savanyú 
talajon, sub Pinus nigra, 2005. október 16. 

Leg., det.. Albert L., Dima B. Herb.. Albert 05/68 Fotó. Albert N2 3146 
Dima 2162 

Pileus: 5-15 cm, from hemispherical expanding, convex for long time, pubescent 
when young, felty, later fibrillose, becoming scaly, sticky when wet, yellowish, 
ochraceous-brown, often with olivaceous tinges, orange-, rusty-brown when ma-
ture. Tubes: with narrow pores, adnate or slightly decurrent, olivaceous-yellow, 
olivaceous-brown. Stipe: 4-10 x 1.5-3 cm, cylindrical or somewhat clavate, 
robust, finely granulated, ochraceous-yellow, sandy-brown, basalmycelia whitish. 
Context: thick, firm at the beginning, later becoming elastic in stipe, pale yellow, 
with orange tinges in the stembase, might turn to bluish in wet conditions at top of 
stipe. Spores: 8-10 x 3-4 jxm, boletoid, smooth. Habitat: in coniferous forests on 
acid soil, associated with two-needled pines {Pinus spp.). Collected: Buda Mts: 
Hűvösvölgy, on "hárshegy"-type sandstone, on acid soil, sub Pinus nigra, 16 Octo-
ber 2005. 
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Tricholoma apium Jul. Schaeff. „Zellerszagú pereszke" 

Kalap: 4-10 cm átmérőjű, kiterülő, majd enyhén bemélyülő, széle kissé begön-
gyölt, szabálytalanul hullámos, nemezes, pikkelyszerűen felrepedező, fiatalon fehé-
res, később okkeres, végül (főleg fényhatásra) vörösesbarnán-zöldesbarnán elszíne-
ződő. Lemezek: sűrűn állók, a tönkhöz foggal illeszkedők, fehéres-krémszínűek. 
Tönk: 4-9 x 1-2,7 cm, rövid, zömök, fehér, később okkeres színű, finoman pikke-
lyes felületű, a pikkelyek sárgulók-barnulók, a tönk töve sokszor elvékonyodó. Hús: 
kemény, fehér színű, íze enyhén kesernyés, zellerszerű, szaga erősen zellerre emlé-
keztető. Spórák: 4-5 x 3,5^1 |im, kicsik, enyhén oválisak, gömbölydedek, sima 
felületűek. Termőhely: tápanyagban szegény mészkerülő erdeifenyvesekben, a 
Pinus sylvestris mikorrhizapartnere. Jellemzően észak-, északkelet-európai elterje-
désű, Nyugat-Európában ritka. Lelőhely: Vend-vidék: Kétvölgy, Genisto nervatae-
Pinetum, sub Pinus sylvestris, 2007. szeptember 21., első magyarországi adata! 

Leg.'. Finy P., Bárányi P. Det:. Finy P., Albert L. Herb.. Finy P. 2007/39 
Fotó. Finy P. 

Pileus: 4-10 cm, expanding, then slightly depressed, somewhat involuted at mar-
gin, irregular wavy, felty, with scale-like cracks, whitish when young, later ochra-
ceous, finally (under stronger sunlight) discolouring to redbrown, greenish-brown. 
Lamellae: crowded, indented, whitish-cream. Stipe: 4-9 x 1-2.7 cm, short, stumpy, 
white, later ochraceous, with fine scales, the squamules discolouring yellow-brown, 
the base often tapering. Context: firm, whitish, taste slightly bitter, celery-like, 
smell strongly reminding of celery. Spores: 4-5 x 3.5-4 small, somewhat ovo-
id, subglobose, smooth. Habitat: in nutrient poor acidophilous pine forests, con-
nected with Scots pine {Pinus sylvestris). Characteristically distributed in Northern 
and North-East Europe. Rare in Western Europe. Collected: Vend-vidék: Két-
völgy, Genisto nervatae-Pinetum, sub Pinus sylvestris, 21 September 2007, first 
Hungarian record! 



Lactarius rubrocinctus Fr. 

Tephrocybe putida (Fr.) M. M. Moser Fotók: Lukács Z. 



Bankéra fuligineoalba (J. C. Schmidt) Coker et Beers ex Pouzar 

Tricholoma arvernense Bon Fotók: Lukács Z. 



Gyromitra gigas (Krombh.) Cooke Fotó: Lukács Z. 

Rhizina undulata Fr. Fotó: Siller I., Turcsányi G 



Geopyxis carbonaria (Alb. et Schwein.) Sacc. Fotók: Siller I., Turcsányi G. 

Pholiota highlandensis (Peck) A. H. Sm. et Hesler 



Tephrocybe anthracophila (Lasch) P. D. Orton 

Psathyrella pennata (Fr.) A. Pearson et Dennis Fotók: Siller I., Turcsányi G. 



Conocybe microrrhiza Hauskn. 
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Conocybe enderlei Hauskn. Fotók: Nagy L. • 



Inocybe mytiliodora Stangl et Vauras 

Coprín us krieglsteineri Bender Fotók: Nagy L 



Lycoperdon mammiforme Pers. Fotó: Egri K. j 

1. ábra 
M a r k ó n é Monos to ry B. 
és Pa l ágy i S. cikkéhez 
(lásd következő oldal) 
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TALLÓZÁS A SZAKIRODALOMBAN LITERATURE SURVEY 

G Y Ű J T H E T T É K - E A R Ó M A I A K P A N N Ó N I Á B A N K E D V E L T 
G O M B Á J U K A T ? 1 

MARKÓNÉ MONOSTORY Bernadett1 és PALÁGYI Sylvia2 

' MMT Szemere László Mikológiái Szakcsoport, 8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. 
2 Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, 8201 Veszprém, Erzsébet sétány 1., Pf. 32. 

Gyüjthették-e a rómaiak Pannóniában kedvelt gombájukat? - A Veszprém közelében 
fekvő Balácán feltárt római kori villa falain gombákat ábrázoló, a Kr. u. 2. századból szár-
mazó festménytöredékeket találtak. A gombákat részben takaró fehér burok (velum), illetve 
a jól fejlett bocskor (volva), piros kalap, a felismerhető sárga tönk és lemezek alapján csá-
szárgombaként {Amanita caesarea) azonosítottuk. Ezt a Földközi-tenger vidékén meglehe-
tősen elterjedt fajt a rómaiak is ismerték és nagyra becsülték. A császárgomba előfordulásá-
nak több évszázadra visszanyúlóan dokumentálható Balaton-felvidéki és bakonyi előfordu-
lási adatai azt bizonyítják, hogy Baláca környékének talajtani adottságai és növénytakarója 
helyenként kedveznek e gomba megtelepedésének. Az évezredekre visszanyúló klimatikus 
viszonyokról fellelhető ismeretek nem mondanak ellent annak, hogy e vidéken a császár-
gomba ökológiai igényeinek megfelelő hőmérséklet uralkodott a 2. évszázadban. Az itt 
folytatott mezőgazdasági termelés alapján valószínűsíthető, hogy a balácai villagazdaság 
virágzása idején, a jelenleginél kiterjedtebb erdőkben, legalább egyes időszakokban gyűj-
töttek a környéken császárgalócát. így joggal feltételezhető, hogy a falfestmény ábrázolása 
a környéken talált eredeti példányok alapján készült. 

Could the Romans gather their favourite mushroom in Pannónia? - On the painted 
fragments of the walls of a Roman estate at Baláca, near the town Veszprém (Hungary) 
some mushrooms are represented. The wall painting originates from the early 2nd century 
A. D. Based on their characteristics: white, saclike volva, red cap, yellow stalk and gills 
these fungi could be identified as „Caesar's Mushrooms" Amanita caesarea. This species is 
widespread in the Mediterraneum and was well known and appreciated by the Romans too. 
The first scientific description of this mushroom was given by Clusius who studied the 
vegetation in Western Hungary between 1573 and 1588. He also indicated the Hungarian 
name of A. caesarea as „Vr gomba" (gentlemen's mushroom). This name has been used 
since then until our times (in form of urgomba, úrigomba) at several places in Transdanubia 
beside its scientific name: „császárgomba" or „császárgalóca" (császár = caesar). Docu-
mented occurrences as well as information from mycologists prove that A. caesarea ap-
pears nowadays in the district of Baláca (e.g. Káptalanfüred 1977, Lovas 2001). These data 
show that the soil, vegetation and climate of this countryside today can satisfy the ecolo-
gical requirements of this species. The fact that the Roman owners of Baláca cultivated 
their land around the villa suggests a climate not significantly differing from what we ob-
serve now. From the above mentioned facts and assumptions we conclude that the ancient 
painter could depict the Caesar's mushrooms using some original specimens found nearby. 

Kulcsszavak: császárgomba, klíma, lelőhelyek, népi nyelvemlékek, növénytakaró, római falfestmény 
Key words: Amanita caesarea, climate, occurrences, popular records, Roman wall painting, vegetation 

1 A közlemény MARKÓNÉ MONOSTORY (2002) cikkének kibővített változata. 
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B E V E Z E T É S 

A címben megfogalmazott kérdés már régóta foglalkoztatja a Veszprémtől kb. 9 
km-re, Nemesvámos és Veszprémfaj sz közötti területen található egykori római ko-
ri földbirtokközpont maradványait kutató régészeket. A Balaton-felvidék tájegységé-
hez tartozó település római neve ismeretlen. Jelenkori elnevezését a veszprémi káp-
talan közelben fekvő, azóta már lebontott Baláca-pusztai majorságától kapta. 

Nemesvámos határa a 18. század óta ismert római leleteiről. A Rhé Gyula által 
1906-1907-ben vezetett ásatások során, feliratos téglákon, terra sigillátákon, bronz-, 
vas- és csonttárgyakon, érmeken kívül Magyarország egyik legnagyobb római kori 
villáját, Balácát méltán ismertté tevő mozaikpadlók és rekonstrukciók összeállítá-
sára alkalmas falfestménytöredékek - többek közt egy gombákat ábrázoló festmény 
részei - kerültek elő. A legnagyobb mozaikpadló ma is látható a Budapesten, a 
Nemzeti Múzeumban (PALÁGYI 1999). 

A villa legkorábbi római kori emlékei a Kr.u. 1. sz.-ból származnak. A belső ud-
varos főépület az 1. sz. végén és a 2. sz.-ban épült. Az 1926-ig folytatott ásatások több 
lakó- és gazdasági épület körvonalait határozták meg. Ezután a villagazdaság terüle-
tét részben felszántották, részben legelőnek használták. A közel 9 hektáron elterülő, 
fallal határolt gazdasági központ teljes feltárására irányuló, 1976-ban indult program 
jelenleg is folyik Palágyi Sylvia vezetésével. Ennek során a korábban ismert épületek 
kiegészítő feltárására és további épületek meghatározásra, valamint a villától kb. 600 
m távolságra fekvő Likas-domb temetkezési hely feltárására került sor (PALÁGYI 
1999). 1984-ben elkészült a főépület római házat idéző rekonstrukciója, így a mozai-
kok, néhány falfestmény, valamint a tárlókban kiállított tárgyak védett helyre kerül-
tek és a nagyközönség számára is bemutathatóvá váltak (PALÁGYI 1999). A főépület-
ből előkerült, a Kr.u. 2. sz.-ból származó, gombákat ábrázoló falfestménytöredékeket 
jelenleg a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum raktárában tárolják. A vonatkozó szak-
irodalom (THOMAS 1964) szerint a rómaiak kedvenc eledeleiket megjelenítő csend-
életekkel díszítették a falakat. A szóban forgó rekonstruált falfelület első kör alakú 
medaillonjában tojás, a középsőben felfűzött fiiijek, mellettük a mai császárzsemlé-
hez hasonló római kori kenyér és a harmadikban egy oldalára fordított, fonott kosár-
ból kiszóródó gombák láthatók (l.2 és 2. ábra). Az összeállítás alapján feltételezhető, 
hogy ehető gombákról van szó, amelyeket az ábrázolt kosárban gyűjtöttek. 

A G O M B A F A J A Z O N O S Í T Á S A É S P A N N Ó N I A I E L Ő F O R D U L Á S A 

Kérdésünket több részkérdésre bonthatjuk. Meg kell válaszolnunk, hogy milyen 
gombafaj (oka)t ábrázolnak a festménytöredékek, a meghatározott faj (ok) előfordul-
nak-e jelenleg ebben a régióban, ha igen, valószínűsíthető-e, hogy a 2. sz. elején is 
fellelhetők voltak a környéken. Az első részkérdéssel kapcsolatban megállapíthat-
juk, hogy a festménytöredékek különböző fejlettségi fokú gombákat ábrázolnak 
(l.2 és 2. ábra). Három gomba piros kalapja fehér burokból bújik elő. Két másik 
példányon jól kivehető a sárga színű, lemezes termőréteg és a sárgás tönk. 

2 Lásd a Színes oldalak 306. oldalán. 

Mikol. Közlem.. Clusiana 46(2), 2007 
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2. ábra. A balácai római kori villa falain császárgombákat ábrázoló festménytöredék rekonstrukciós 
rajza (Cziráki V ). 

Fig. 2. A drawing of Amanita caesarea reconstructed from fragments of wall paintings of Roman age in 
Baláca (V. Cziráki). 

A fiatal gombákat takaró burok arra utal, hogy a galócák (Amanita) nemzetsé-
gébe tartozó fajjal van dolgunk. Az ide sorolt gombafajok jellegzetessége ugyanis, 
hogy a fiatal gombát teljes burok (velum) zárja körül, amely később vagy a tönk al-
ján feltűnő bocskor (volva) alakjában vagy szétszakadozva, a gomba kalapján, fe-
héres, letörölhető pettyek, foltok formájában marad meg. A tönkön (egy fajcsoport 
kivételével) fejlett gallér van. A lemezek általában fehérek, csak egyetlen fajon, a 
császárgalócán (= császárgomba, Amanita caesarea) sárgák. A galócák több faja 
súlyosan mérgező, ezzel szemben a császárgomba kitűnő csemegegomba. 

A császárgalóca legfőbb jellegzetességeit a szakkönyvek a következőképpen ad-
ják meg (csak néhány példát idézve): „Piros kalapú, sárga tönkű, élénksárga leme-
zű, nagyobb termetű galléros gomba, nagy fehér bocskorral" ( K A L M Á R és M A K A R A 
1981). „Felismerése nagyon könnyű. Fiatalon olyan és akkora, mint egy lúdtojás. 

Mikol. Közlem., Clusiana 46(2), 2007 
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Amikor a vastag, hófehér burokból kiemelkedik, ez a burokmaradvány szélesen, 
nyitottan a tönk bunkóján marad. A kalapja szép, narancsos piros. A lemezek, a 
tönk és a hús élénk citromsárga, aranysárga. A sárga szín minden más galócától 
megkülönbözteti, ezért összetéveszthetetlen" (KALMÁR és mtsai 1 9 8 9 ) „Egyike a 
legszebb, legszínpompásabb gombáinknak, amelyet már a rómaiak is csemegeként 
becsültek. Narancsvöröstől aranysárga kalap, sárga lemezek, sárga tönk, sárga hús" 
(HENNIG 1 9 6 4 ) . 

A balácai falfestményen a gombák gallérja nem vehető ki tisztán. Ennek ellené-
re, az 1. és 2. ábrát (Színes oldalak), valamint a fenti jellemzéseket összevetve nem 
lehet kétségünk, hogy a festő egyetlen fajnak, a császárgombának fiatalabb és idő-
sebb példányait ábrázolta. A hasonló, mérgező légyölő galóca (Amanita muscariä) 
tönkje és lemezei ugyanis fehérek, kalapja fehéres pettyektől tarka (KALMÁR és 
MAKARA 1981). A szintén piros kalapú, sárga lemezű, de fehér tönkű, ehető sárga-
hasú galambgombának (= ízletes, nagy galambgomba, Russula alutacea) nincs sem 
gallérja, sem bocskora (KALMÁR és MAKARA 1981 , KALMÁR és mtsai 1 9 8 9 ) . 

A császárgalóca melegkedvelő gomba, Európában, a mediterrán országokban, 
így Olaszországban, a Balkán-félszigeten, Svájc déli részén és Dél-Franciaország-
ban gyakori (HENNIG 1964). Elterjedésének északi határa nagyjából a Kárpátok vo-
nalával esik egybe (KRÉBECZ 1988). Ismert a Bécsi-erdőből, Burgenlandból és Ma-
gyarországról, de meleg nyarakon, szórványosan megtalálták Dél- és Közép-Német-
országban, valamint Csehországban is (HENNIG 1964). Mivel bizonyos fákkal szim-
biózisban élő, ún. gyökérkapcsolt gomba (mikorrhiza), mindig fák közelében talál-
juk, leginkább ritkás tölgyesben és szelídgesztenyésben, de előfordulhat fenyők, mo-
gyoró és bükk alatt is. Kedveli a melegebb, szárazabb homokos vagy agyagos talajt 
(HENNIG 1964, KALMÁR és MAKARA 1981). Hazánkban csak egyes kedvező klí-
májú területeken terem, általában június és október között, leggyakrabban augusz-
tusban, szeptember elején. Melegebb években tömegesen is előjöhet, de száraz vagy 
hűvös nyarak után a gombatermés évekig elmaradhat (KALMÁR és MAKARA 1981, 
KRÉBECZ 1988). 

A korabeli irodalom feldolgozása alapján tudjuk, hogy a rómaiak többféle gom-
bát ismertek, így pl. a csiperkét és a szarvasgombát is. A császárgomba (amelyet 
annak idején Boletus-nak neveztek) sütésére használt edénynek külön neve is volt: 
boletaria. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Boletus, egy téves feltevés révén, egy 
másik gombanemzetség, a tinóru nemzetség tudományos neve lett, a galócákat, pe-
dig az Amanita genusba sorolták. A római korból származó Amanita ábrázolást talál-
tak Algériában is. Pompejiben, egy teljes épségben feltárt faliképen a nálunk is jól 
ismert ízletes rizike (Lactarius deliciosus) látható (KRÉBECZ 1988). 

A császárgalócát leíró könyvek (HENNIG 1964, KALMÁR és MAKARA 1981, KRÉ-
BECZ 1988) kiemelik, hogy ezt a fajt a rómaiak előszeretettel fogyasztották. A gomba 
tudományos nevének jelzői tagja (caesarea) arra utal, hogy a császári udvarban is 
kedvelték; ezt tükrözi a hivatalos magyar elnevezés is. Megjegyezzük, hogy más 
gombafajok ismertetésénél általában nem találunk a rómaiakra való utalást. Ebből 
arra kell következtetnünk, császárgombáról (mint Boletus-ró\) több dokumentum ma-
radt fenn, ami talán összefüggésben lehet e gomba kivételes népszerűségével. 
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A császárgomba első részletes, tudományos leírása 1601-ből, Carolus Clusius-
tól származik. E jeles botanikus 1573-1588 között, Batthyányi Boldizsár németúj-
vári (jelenleg Giissing, Burgenlandban) magyar földbirtokos támogatását élvezve, 
kutatásokat folytatott Nyugat-Magyarországon. Világhírűvé vált művét, amely ma 
fakszimile kiadásban hozzáférhető (CLUSIUS 1601), a gombatudomány (mikológia) 
megalapozójának tekintik. E mű felbecsülhetetlen értékű a hazai gombaismeret és a 
magyar gombanevek megőrzése szempontjából. Clusius leírása nyomán egy ideig 
Magyarországot tartották a gombafogyasztás egyik központjának (KRÉBECZ 1988). 

Clusius szerint, a ritkás, szárazabb tölgyesekben található, ehető gombát „a ma-
gyarok, kiválósága miatt, „Vr gomba"-nak, úgy, mint az urak gombájának mondják, 
vagyis elsőrendű gombának („Vngari propter excellentiam Vr gomba, veluti si 
diceres Dominorum füngum, seu primatum fungum"), ugyanezen okból viszont a 
németek Kayserling-nek hívják. És valóban olyan ízléses, hogy nem csodálatos, 
hogy azokat, akik szívesen élnek gombával, a többi gombák nemzetségeit megelőz-
ve, magát etetni hívja" (CLUSIUS 1601). 

A gomba leírásában Clusius megemlíti, hogy a fiatal termőtest a földből fehér 
tojás alakjában bújik ki, majd három nap múlva a burok széthasadozik és előtűnik a 
sárga színű gomba alakja. A gomba méreteinek és fentebb már felsorolt jellegzetes-
ségeinek számbavétele mellett Clusius rajzokat is közöl a tojásból kibúvó és a ki-
fejlett gombáról. Ezekből is megállapítható, hogy egyértelműen a jelenlegi tudomá-
nyos magyar nevén császárgalócának nevezett gombáról van szó. Ez a faj tehát a 
16. században Nyugat-Magyarországon ismert és fogyasztott gomba volt. Clusius 
maga is megkóstolta a belőle készült, szép, sárga színű levest Batthyányi asztalánál 
(CLUSIUS 1601). A továbbiakban Clusius is megemlékezik arról, hogy az előkelő 
római férfiak igen kedvelték ezt a gombát, amelyet Boletus-nak neveztek. Mint írja, 
ez tehát az a híres Boletus, amelyről Plinius egy szomorú történet keretében emlé-
kezik meg: „sed qualem Claudius edit ante ilium uxoris, post quam nil amplius 
edit" (amelyből azonban Claudius a felesége előtt fogyasztott, azután már semmi 
többet nem evett). Ugyanis Tiberius Claudius császárt - aki a Boletus-1 különösen 
szerette - felesége, Agrippina e gombából készült, mérgezett étellel ölte meg, hogy 
fiának a császári trónt megszerezze (CLUSIUS 1601). 

Az Amanita caesarea magyar népi nevei a 16. századtól kezdődően nyomon kö-
vethetők, erre számos példát közöl az ország különböző területeiről GREGOR (1973) 
összefoglaló tanulmánya, korábbi forrásokra hivatkozva. Ezekből adunk közre 
néhányat. 1544: „A nap uöttem ebedre ur gombát"; 1557: „...mennel thöb wr kom-
banak szeret tehetem..."; 1578.: Wr gomba „Amanita caesarea"; 1585: Vrgémba 
„boletus"; 1941, Cserszegtomaj: úrgomba; Felsőőr vidéke: urgomba, urigomba 
„Amanita caesarea"; Szentgál: urigomba, urgomba „Piros, mind a vér. Amejjik 
kalaptyán nincs fehér pötty, az ehető, amejjiken van av vad, nem ehető" (VAJKAI 
1959). A bemutatott példák egyértelműen arra utalnak, hogy a Dunántúl népe több 
száz éve ismeri és gyűjti a szóban forgó gombát. 

A Sáska (Veszprém vm.) körüli erdőkben Pimper J. is talált néha császárgom-
bát, amelyet nagyanyja úrigombának nevezett, megokolván, hogy az urak ezt szí-
vesen vásárolják tőle (Szurmay S., szóbeli közlés). 
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GREGOR (1973) szerint a német Kaiserling elnevezés Claudius császárra utal, 
akinek - amint arra már utaltunk - csemegéje volt és végzete lett ez a gomba. Úgy 
véli, hogy a magyar úrgomba kifejezésben hasonló gondolkodásmód érvényesült. 
Mivel az Amanita caesarea az első és legkedveltebb gombák egyike volt, amellyel 
a magyarság az új hazában való megtelepedése után megismerkedett - mégpedig 
alighanem idegen főurak és főpapok révén - ezért az úrgomba szóban az úr való-
színűleg még az eredeti, „fejedelem, király, királyi herceg" jelentésben használatos. 

Néhány további lelőhelyi adatot ismerünk a 20. század második feléből is. Sze-
mere, aki rendszeres mikológiái kutatásokat végzett a Bakonyban, az Amanita cae-
sarea - császárgombával kapcsolatban megjegyzi (SZEMERE 1968), hogy M O E S Z 
(1930) szerint Balatonszepezd, Kővágóörs és Révfülöp erdeiben némely évben bő-
ven terem. Szemere saját megfigyelése, hogy 1963.09.30-án Hárskúton, a herendi 
út mentén sok termett (SZEMERE 1968). Több mint ezer gombafajt felölelő gyűjte-
ményes munkájában az Amanita caesarea lelőhelyét a Budai-hegységből RLMÓCZI 
(1994) a következőképpen adja meg: Solymár, Alsó-jegenye-völgy, 1991.08.13. 
Quercetum petraeae-cerris (cseres-tölgyes), dombvidék (100-300 m), mikorrhizás. 

A bennünket közelebbről érdeklő Baláca környékének császárgomba lelőhelyei-
ről szóbeli közlések alapján tudunk. Az 1960-as években Felsőörs vidékéről hozták 
a piacra (Fuchs P., szóbeli közlés). Káptalanfüred környékén, tölgyesben fényké-
pezte 1977 júliusában Trócsányi Zénó. 2001. szeptember végén Szurmay és Kőkuti 
gombaszakértők találtak két példányt a lovasi Piarista-erdőben (Szurmay S., szóbe-
li közlés). Az ismertetett adatok alapján tehát második részkérdésünkre is pozitív 
választ adhatunk: a Dunántúlon, ezen belül a Balaton-felvidéken és a Bakonyban a 
16. századtól napjainkig több helyen is előfordul a császárgalóca. GREGOR (1973) 
feltevését elfogadva, a honfoglalás idején is ismerték a Kárpát-medencében élő né-
pek. Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy a császárgomba megjelenése az utóbbi 
időben Európában annyira megritkult, hogy ma már valamennyi termőhelyén véde-
lemre szorul. 

A római korból nincs írásos adatunk a császárgalóca pannóniai előfordulására, 
ezért következtetésekre vagyunk utalva. Alapvetően azt kell megvizsgálnunk, hogy 
gombánk életfeltételei milyen valószínűséggel teljesülhettek a 2. század első felében. 

A gombák vegetatív testét gombafonalak hálózata (micélium) alkotja, amelyből 
megfelelő körülmények között, a köznyelv szerint gombának nevezett szaporító-
képletek, a termőtestek kifejlődnek. Az ideális feltételek gombafajonként külön-
böznek. Bizonyos fajok micéliumai, pl. csak meghatározott fák gyökereivel szoros 
kapcsolatban (mikorrhiza) tudnak fennmaradni. A gombák szaporodását és termő-
testképzését befolyásoló tényezők közül a legfontosabb a nedvesség (csapadék és 
páratartalom), a hőmérséklet és a talaj minősége (összetétel, kémhatás). Láttuk, 
hogy a császárgomba gyökérkapcsolt gomba, kedveli az agyagos és homokos talajt, 
melegkedvelő és csak meleg, csapadékos nyarak után hoz bőséges termést. 

Tudjuk, hogy a Kárpát-medence növénytakarója nagy változásokon ment ke-
resztül a történelem során. BARTHA (1995), valamint BARTHA és OROSZI (1996) 
szerint, természetes körülmények között, hazánk jelenlegi területének 85%-át erdő 
borítaná. Az erdők irtása már jóval a magyarok bejövetele előtt megkezdődött. Tör-
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ténelmi forrásokra és térképekre alapozva az ország jelenlegi területének honfogla-
lás kori erdősültségét különböző szerzők 37-60%-ra teszik a jelenlegi kb. 20%-os 
borítottsággal szemben. A folytonosan csökkenő tendencia alapján feltehető, hogy 
az erdők kiterjedése a korábbi századokban még a honfoglalás korit is meghaladta, 
de minden valószínűséggel lényegesen nagyobb volt a jelenleginél. A császárgom-
ba megtelepedésének kedvező lombos fafajok, köztük a tölgyek őshonosak e terü-
leten. A mikorrhiza kialakulásának feltételei tehát adottak voltak. 

A császárgomba termőhelyeinek ta la j faj tái a lapvetően nem sokat vál tozhattak 
két ezredév alatt. Legkevesebb bizonyossággal a kl ímáról szólhatunk, k isebb föld-
rajzi egységekre lebontott írásos fe l jegyzésekről nincs tudomásunk. A földi hőmér-
séklet múltbel i vál tozásaira műszeres mérések, történeti adatok, pollen-, gleccser-
és plankton-vizsgálatok, valamint a tengerszint k imutatható változásai a lapján lehet 
következtetni . GRAEDEL és CRUTZEN (1993) összefoglaló munká jában közölt glo-
bális hőmérséklet i görbékről leolvasható, hogy a földi át laghőmérséklet az utóbbi 
két évezredben kb. 1,5 °C-on belül ingadozott ; az időszámításunkat követő első 
századokban nem különbözöt t j e len tősen az legutóbbi századfordulót megelőző 
években mértektől. A csapadékviszonyokról még ennyi adatunk sincs. 

Tudjuk azonban, hogy a balácai villa tulajdonosai a mezőgazdaságból éltek. A 
földművelés és állattartás nem lett volna elképzelhető megfelelő éghajlati viszo-
nyok nélkül. így feltételezhető, hogy a római kori Pannóniában voltak olyan idősza-
kok, amelyek kedveztek a környéken a császárgalóca kifejlődésének is. Az itáliai 
eredetű családok tagjai kedvelték a Boletus-ként ismert császárgalócát és miután a 
környéken megtalálták, vagy beszerezték, szívesen fogyasztották. A császárgomba 
behozatala egyébként, az akkori utazási viszonyokat és a gomba romlandóságát fi-
gyelembe véve, aligha fordulhatott elő. A néhai festő tehát nagy valószínűséggel a 
környéken gyűjtött eredeti után festette a császárgombát a falra, a háziak által ked-
velt egyéb eledelek társaságában. 

• • * 

Köszönetnyilvánítás - A szerzők megköszönik dr. Rimóczi Imre értékes tanácsait és segítségét, 
Cziráki Veronikának a rekonstrukciós rajz elkészítését, valamint a szóbeli közlést nyújtó dr. Fuchs 
Pál, Szurmay Sándor és dr. Trócsányi Zénó szíves közreműködését. 
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KÖNYVISMERTETŐ BOOK REVIEW 

HELTAY IMRE: A GOMBATERMELÉS MAGYAR IRODALMA, KAP-
CSOLÓDÓ KÖZLEMÉNYEK, ALKOTÁSOK 1840-2006, 5. KIADÁS1 

HELTAY Imre 

CH-9100 Herisau, Langelen Str. 10, Svájc; imre.heltay@gmail.com 

Régóta terveztem a gombatermelés magyar irodalmának összefoglalását, de 
csak 2002-ben tudtam sort keríteni az „első kiadás"-ra. Ezt követően évenként ki-
egészítettem az anyagot, és több példányt sikerült eljuttatnom magyar és külföldi 
szakemberekhez. A Der Champignon-ban Eberhard Peters szerkesztő, egy rövid 
ismertetést jelentetett meg a 2003. évi „kiadásról", így létezése német szakterületen 
ismertté vált. Egy magyar nyelvű részletesebb tájékoztatóról az az észrevétel jutott 
el hozzám, hogy célszerű lenne azt valahogy nekem megoldani. 

Ez késztetett ennek a 322 alkotótól származó, 1066 pozícióból álló, 129 A4-es 
oldal terjedelmű „ötödik kiadás" rövid áttekintésére. 

A cím „magyar"-ja a személyekre vonatkozik, nem a nyelvre. A diaszpóra tag-
jait is magyarnak tekintem. Itt Fodor L. (Ausztrália), Heltay Imre (Svájc), Koszó S. 
(Svédország), Lelley János (Németország), Vizhányó T. (Anglia) és Zalay Sándor 
(Franciaország) az érintettek. 

A „Gombatermelés"-t kibővített értelemben használom. A „kapcsolódó közle-
mények" úgy érzem ide tartoznak. Ezek rendkívül széles spektrumot fognak át, és 
egészségvédelmi, gyógyászati, gyógyszerészeti stb. vonatkozásokkal gyors ütem-
ben bővülnek. Ma már Magyarországon sem kizárólag étkezési célra termelnek 
nagygombákat (Pleurotus sp. tönk - glukánok). Bohus Gábor, Jakucs Erzsébet, Ri-
móczi Imre, Vetter János kémiai, biokémiai, rendszertani munkái, Vetter János bio-
kemotaxonómiai szemlélete (Pleurotus florida) (1985, pos. 927) különösen kiemel-
kedő „kapcsolódó közlemények". 

Az „irodalom" felöleli a különböző előadásokat is, melyek nem kerültek, illető-
leg a megrendelésre készült munkákat, alkotásokat, melyek nem kerülhettek publi-
kálásra, mert a megrendelők ragaszkodtak a kizárólagossághoz. Ma már neves ku-
tatóintézetek megbízóknak (is) dolgoznak, és eredményeiket nem tehetik minden 
további nélkül közzé. 

Az „alkotások"-ra (laboratóriumok, termelő üzemek tervei, mikotechnológiai 
dokumentációk, szakemberek kiképzése, előadások tartása nemzeti és nemzetközi 
kongresszusokon stb.) vonatkozó közzétételi korlátozások az én munkáimat érintik, 
elsősorban 1986. közepétől, de igyekeztem ezeket részletesebben ismertetni. 

Területileg: Dublin, London, Amszterdam, Koppenhága, Párizs, Bordeaux, Mad-
rid, Logrono, Hamburg, Braunschweig, Kreefeld, Weiden, München, Bonn, Bécs, 

1 A teljes anyag beszerezhető: Heltay Imre, CH-9100 Herisau, Langelen Str. 10, Svájc. Tel./Fax: +41 
(0)713513619; imre.heltay@gmail.com. - 2008. március 1-től: 1138 Budapest, Turóc utca 3. 5/2. 
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Magyarország, Bolzano, Scorze, Ponzano-Veneto, Treviso, Szófia, Krusevác, Co-
negliano, Thessaloniki, Nicosia, Varsó, Prága, Jóka, Kairó, Moszkva, Szent Pétervár, 
Krasznojarszk, Akademgorodok, Volgodonszk, Zaretsje, Aumsville-Oregon-USA. 

Infók: egészen más jellegűek, de a gyakorlati termelők részére nem kevésbé je-
lentősek a gombatermelő nagyvilágra „ablakot nyitó" figyelők, tallózók, hírek, ta-
nulmányúti beszámolók, tanácskozások, gombanapok, kongresszusok cikkei, könyv-
ismertetések, marketing infók, internet vadászatok stb., melyek magyar szaklapok-
banjelentek meg (1. Forrásmunkák). 

Kiadás: ami a „kiadás" szó használatát illeti: a kiadó, a nyomda (computer), a 
terjesztő magam vagyok (kis példányszám, nyomdai problémák). 

Forrásmunkák: elsősorban a Magyar Gomba és a Magyar Gombahíradó című 
folyóiratokra támaszkodtam (megszűnésüket sajnálatos veszteségnek tartom). Eze-
ken túlmenően a Mikológiái Közlemények - Clusiana, a Der Champignon, az ICMS 
kötetek, a Mushroom News, a The Mushroom Journal, a MI (mushroom informa-
tion), a Fungo News, a Schweizerische Zeitschrift fur Pilzkunde és a Revue de My-
kologie voltak főbb forrásmunkáim. 

Győrfi Júlia, Koronczy Imréné, Koronczy Imre, Lelley János, Szolnoki Zoltán, 
Vetter János címekkel segítettek ki, melyekért itt is köszönetet kívánok mondani. 

1840: az első magyar nyelvű csiperketermesztési leírás (Cifrái István) 1840-es 
időpontját Tasnádi Gábor Gombaünnep (2001) című könyvéből vettem át (2001, 
pos. 873). Ez a munka kultúrtörténeti nézőpontból is igen értékes. 

Évek, pozíciók: a 2002. évi 856-ról, számuk a fent említett 1066-ra gyarapodott. 
Egy részük kétnyelvű. 

A magyar mellett német vagy angol fordítás szerepel. Az angol fordítások zömét 
a Magyar Gomba (ifj. Gyurkó Pál) és a Magyar Gombahíradó fordítói készítették. 
Kisebb részük, valamint a német, illetőleg egyéb nyelvekről magyarra fordított szö-
vegek tőlem származnak. 

Közülük kiemelten kezelhetőek az alábbiak. 

Agaricus fajok tenyésztésbe vétele a szabad természetből 

Ez a kezdeményezés, mely a Gombatermelési Vállalat (GTV) Kísérleti Labora-
tóriumából indult ki, a több évtizede tenyészetben tartott kultúrtörzsek leromlási 
tünetei miatt (1959, pos. 291) akkor világviszonylatban is új volt. 

Publikációnk erről (Bohus Gábor, Heltay Imre, Wonesch Ildikó) angol nyelven 
1954-ben jelent meg Budapesten (1954, pos. 133). 

Az úgynevezett P. c. törzseket (Agaricus bisporus-ok: 1, 3, 4, 6, 20) a Gomba-
termelési Vállalat (GTV) éveken keresztül nagyüzemi méretekben eredményesen 
termesztette. A 4 spórás Agaricus fajokat nem tudtuk termőtestképzésre bírni. 

Bohus Gábor Agaricus lelőhelyek közlésével (Bogyiszló stb.), illetőleg gyűjtemé-
nyében lévő tenyészetek átengedésével segítette „genombővítési" tevékenységünket. 

34 évvel később 1988-ban egy amerikai kutató indított el egy azonos programot. 
A szabad természetben található Agaricus bisporus-ok begyűjtése és tenyészetbe 
vétele (Agaricus Resource Program, ARP) (1997, pos. 390). A kezdeti begyűjtési 
lanyhaságot tenyészetenként 100 USD Jutalommal" hidalták át, sikeresen. 
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Rövid aerob komposztálás 

A Gombatermelési Vállalat (GTV) sziklapincéiben folytatott hagyományos Aga-
ricus bisporus termesztés tápközeg készítésének első lényeges módosítása (Heltay). 
A termésátlag 3-4 kg/m2-ről 5-6 kg/nr-re növelését tette lehetővé (2000, pos. 
422). 

Polcos rendszerű Agaricus bisporus termelő kísérleti üzem 

A GTV Budapest-Kőbánya egyik sziklapincéjében berendezett ládás-polcos, hő-
kezeléssel (fermentálás) dolgozó üzem. A bejárati födém túlméretezett megerősíté-
si munkái a beruházási összeg jelentős részét felemésztették, így a műszaki beren-
dezés nem megfelelő színvonalon készült, légszűrő berendezésre (fermentálás) meg 
egyáltalán nem futotta. A kezdeti eredmények 15-17 kg/m2-ről, fertőzések követ-
keztében a GTV 5-6 kg/m2 színvonalára csúsztak vissza (1962-63, pos. 297). 

A Duna Termelőszövetkezet Csepel (Koronczy Imréné, Koronczy Imre) korsze-
rű erre a célra épített Agaricus bisporus termelő üzeme. Ez volt az első teljes értékű 
kitörés a sziklapincékben folyó hagyományos csiperketermesztés fejlődést bénító 
korlátaiból (1969-1970). Jelentősége túlnőtt a Duna keretein (Az Országos Korona 
Gombaipari Egyesülés (Rácz József), a Quality Champignon Kft., a Champignon 
Union Kft. (Gruiz László), a Bio Fungi Kft. Aporka (Mutsy Árpád) és még több 
korszerű üzem létrehozása követte) (1987, pos. 487). 

Zsákos termelés 

A koppenhágai kongresszuson (IV. Mushroom Science, 1959) Riber Rasmussen 
tette közzé. Magyarországon ugyanebben az évben vált ismertté (Heltay). A GTV 
bevezetését elutasította. A Duna Termelőszövetkezet a sziklapincék korszerű fel-
használásának ezt a hatékony módszerét - amint a GTV-t átvette - , azonnal beve-
zette (Koronczy Imre). 

1. Korona Gombacsíra Üzem, Demjén. - 1950-et követően az első korszerű, 
még ma sem túlhaladott technológiájú laboratórium. A lényegében hozzá kapcsolt 
Fajtakutató Laboratórium és Fajtakísérleti Központ jelentős szerepet töltött, tölt be 
a korszerű gombatermelés fejlesztésében. Mindhárom egységet több éveken ke-
resztül Hajdú Csaba irányította. 

2. Sylván Hungária, Dunaharaszti. Gomba Oltóanyag Készítő Laboratórium. -
USA rendszerű, de zömében magyar tervezésű, kivitelezésű, világszínvonalon álló 
üzem. Létrehozásában és több éven keresztüli vezetésében Mutsy Árpád játszott 
döntő szerepet. (A Sylván Csoport világszerte mintegy 8 termelő és 30 elosztó üzem-
mel rendelkezik. Központjuk Franciaország). 

Mycofutter (mikotáp) micéliummal átszövetett szalma stb., mint állati takarmány 

A VI. ICMS-kötetben (Amszterdam) megjelent közlemény (Heltay I. - Petői S., 
1965), mely széles körű kutatómunkát indított el, ezekről nagyszámú publikáció 
jelent meg. 
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Túllépés az Agaricus-okon 

A GTV Kísérleti Laboratóriumában már az 1950-es években 16, a szabad 
természetben található értékes étkezési gombafajt tartottunk tenyészetben (1951-
53., pos. 282). Ezek nagy részét Bohus Gábor gyűjteményéből vettük át. Ezt a 
munkát a vállalat érdektelensége miatt abba kellett hagynunk. 

A kísérleti laboratóriumot a Zalay oltóanyag és a Suppán kémiai laboratórium-
ból alakítottam ki (1951-1953, pos. 282). Munkatársaim Koronczy Imréné, Koron-
czy Imre, Uzonyi Sándorné, Barber János kertészmérnökök, Nikoletti Ferenc ve-
gyészmérnök, Lerner Mariann vegyésztechnikus, Nyika Jenőné és Ragó Magda 
laboránsok voltak. 

Mialatt a hamburg-volksdorf-i Max Planck Intézetben hosszabb időt töltöttem 
vendégkutatóként, a laboratóriumba az FM egy takarmány és talajvizsgáló részle-
get telepített, és így ott a mikológiái kutatómunka leállt addig, amíg az említett 
részleget máshova nem helyezték. 

Pleurotus sp. termesztés, termelés 

1. Pleurotus ostreatus termesztése farönkön, a szabad természetben. Tóth Ernő 
kezdeményezése és munkája Magyarországon és több európai országban. Az ered-
mény bizonytalan volt, nagymértékben az időjárástól függött. A kezdeti lendület 
lassan leépült (1968, pos. 882). 

2. Pleurotus termelés steril módszerrel, Tóth Ernő-Véssei Ede 1966. évi szaba-
dalma. Magyarországon nem terjedt el - elsősorban költségessége miatt, annak el-
lenére, hogy a termés biztos és magas átlageredményű volt (1966, pos. 880). Az első 
„steril" módszert a hamburg-volksdorf-i Max Planck Intézetben, Agaricus bisporus 
termelésre dolgozták ki (Till-eljárás). Nem terjedt el. Pleurotus sp., egyéb étkezési 
fajok, pl. shii-take termelése távol-keleti országokban, az USA-ban a steril mód-
szerrel ma széles körben folyik. Az „ipari szintű" Pleurotus termelés (integrált eljá-
rás) 1969-ben egy találmány alapján indult (Heltay Imre, Tóth Ernő, 1969, pos. 
302), melyet 1970-1971-ben több találmányi bejelentés fejlesztett tovább. Ezekben 
már Tóth László is közreműködött. Ezeket neveztük el HTT Találmányoknak, me-
lyek 38 országban kerültek bejelentésre és 36 országban nyertek elismerést (tápkö-
zegkészítés termofll, aerob fermentálással) (1999, pos. 414, 415, 416, 418). Nem-
zetközi ismertetésükre 1978-ban a „X. Mushroom Science" Kongresszuson, Bor-
deaux-ban került sor (1978, pos. 320, Heltay). A köztudatban a HTTV elnevezés 
terjedt el, ilyen találmány azonban nem létezett. A négy feltalálónak együttesen 
nem volt közös találmánya. Ezt az elnevezést elsősorban Lizenzia Találmányokat 
Értékesítő Vállalat, külföldi tevékenysége érdekében használta (e miatt néha mi is). 
Az első magyar licensz üzemek: Aranykalász MGTSZ, Törökszentmiklós (Tóth 
E.), Pleos, Olaszország (Tóth E., Borota-Heltay I., Baks-Heltay I.), Pleurotus Aus-
ternpilz (Aupi), Weiden, BRD (Heltay) (termelése egy teljes termelési év alatt elér-
te a 4 millió kg-ot). Ma, túl a találmányi védettségen; Pilze Nagy Kecskemét, Rigó 
Zoltán, Szolnok a nagyobb termelő üzemek. 
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3. Xeroterm ejárás. Olaszországban a Fungi Stella Alpina üzemben dolgoztam 
ki, a Pleurotus eryngii termelésére. Száraz gabonaszalma kezelése 100 °C-ot nem 
meghaladó hőmérsékleten, nedves gőzzel. Hőtartás 1 órán keresztül (1978, pos. 
325). A kísérleti termelést magyar kollégák ott ismerték meg. Magyarországon szá-
raz hőkezelésként „szabadalmaztatták" sőt később champignon termelésre is alkal-
mazták, és azt is szabadalmaztatták, (részben más személyi felállásban) (1994, pos. 
821). Mikrobiológiailag ivóvíz minőségű víz és a szigorú higiéniai előírások betar-
tása nélkül alkalmazása nem javasolható. Az első xeroterm üzem. Olaszországban 
Gravinában épült fel terveim szerint. Kivitelezését olasz vállalatok végezték (Biasi-
on block-fóliaházak stb.). A hőkezelőből a gördülő kezelőtartály 10 perc alatt a 
nedvesítő, oltó, tömbpréselő részlegbe kihúzható és helyére a száraz szalmával 
megtöltött ikertartály az előkészítő helyiségből begördíthető volt. Ez a berendezés 
itt került először alkalmazásra. A tervezett megfelelő minőségű vízellátást nem tud-
ták biztosítani. Áttértek a nedves szalma pasztőrözésére (1989, pos. 347). 

4. Pleurotus intermädier. A Pleurotus ostreatus x Pleurotus florida első sikeres 
keresztezése és publikálása az én munkám (1977, pos. 318, 1978, pos. 320). Finaz-
pat CH Lizenzia partnere az ebben rejlő lehetőséget nem ismerte fel. Ezt követően 
a Pleurotus keresztezések legsikeresebb müvelője Gyurkó Pál lett (1982, pos. 260). 
Hibridjei világszerte ismertté váltak (pl. HK35). 

Ma a Pleurotus sp. termelés világviszonylatban az Agaricus sp. termelést köve-
tően, a Lentinula edodes-szel (shii-take) váltakozva, a második, harmadik helyet 
foglalja el. 

A trendre jellemző, hogy Oroszországban 52 Agaricus, 100 Pleurotus és 4 shii-
take „üzem" működik (Der Champignon No. 459, A. Khrenov, Moszkva közlése). 

A továbbiakban a különböző, a szabad természetben található gombafajok ter-
melésére irányuló kutatások és ezek közzétételének nézőpontjából kiemelkedő sze-
repet töltöttek és töltenek be Balázs Sándor, Lelley János és Vetter János nagyszá-
mú, sokoldalú és irányt mutató munkáikkal. Kovácsné Gyenes Melinda ilyen irá-
nyú munkái nem kevésbé figyelemre méltóak. 

A Mikológiái Közlemények 1966. évi számában megjelent „A termesztett las-
kagomba magyar irodalma" című közleményemben (1966, pos. 387) és a doktori 
(PhD) disszertációmban (2000, pos. 422) felsorolt közleményeket, előadásokat, al-
kotásokat ide is besoroltam. Legyen minél több munka egy helyen elérhető. 

A függelékben a termelő üzemek, az oktatás, kutatás, kísérletek, szaktanács-
adás, laboratóriumok, szövetségek, egyesülések, terméktanácsok, magyar szaklapok, 
kiadványok találhatók (az időközben megszűntek is). Vetter János egy 2007-es 
közleményét (pos. 1066) még átmentettem a VI. fejezetbe (p. 123.). 

Tisztában vagyok azzal, hogy igyekezetem ellenére az „ötödik kiadás" sem tel-
jes. Ennek ellenére remélem, hogy az érdeklődők részére mégis hasznosnak bizo-
nyul. 

2006 decemberében az összeállítást lényegében lezártam, letettem a „tollat" ab-
ban a reményben, hogy előbb-utóbb majd csak akad valaki, aki felveszi azt . . . 
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TÁRSASÁGI ÉLET, HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK NEWS 

Tisztelt Tagtársak, kedves gombász Kollégák! 

Mint bizonyára értesültek róla a 2007. évi tisztújító közgyűlésünk alkalmával 
nem vállaltam a jelölést a Társaság vezetőségébe, s ezzel a korábbi elnöki meg-
bízatásom meghosszabbításának lehetősége is megszűnt. Az új Elnök és a vezető-
ség megkezdte munkáját, és sikerrel viszi az ügyeket. Azok kedvéért is, akik nem 
lehettek akkor jelen, szeretném az elmúlt időszak tapasztalatait összefoglalni, kicsit 
értékelni is. Most is előre kell bocsátanom, hogy korábbi szerepeim feladását, azaz 
februári bejelentésem hátterét az adta, hogy a megnövekedett régi és új munkahelyi 
feladatok mellett már nem tudtam volna ezekkel összeegyeztetni a Társaság aktuá-
lis ügyeit. Az, ha az elnök nem tud rendszeresen részt venni a programokon, elő-
adóüléseken, nagyon nem szerencsés. Másrészt, pedig úgy gondoltam, hogy az iz-
mosodó fiatal „mikológus generáció" tagjai beértek, s nemcsak szakmai feladatokat 
képesek megoldani, hanem a társadalmi szervezet ügyes-bajos (inkább az utóbbi) 
gondjait, dolgait képesek lesznek átvenni és sikerrel képviselni. 

Mint tudják, a Magyar Mikológiái Társaság önállósodására 1992-ben került sor, 
előtte (1983-tól) már betöltöttem az akkori elnöki funkciót az Országos Erdészeti 
Egyesület keretein belül. Tanúja és szereplője lehettem a Mikológiái Szakosztály, 
illetve Társaság 25 éves jubileumának, igen sok munkával járt a „piros" gomba-
határozó megjelentetése, postázása, és sok minden más, ami bizony annak idején 
embert próbáló feladat volt. 

Az önálló Mikológiái Társaság megalakítása (1992 tavasza) sem volt egyszerű. 
Nemcsak azért, mert akkortájt alakultak az első civil szervezetek, hanem azért is, 
mert sem régi, sem új tagjaink között nem voltak jogász, illetve pénzügyi szakem-
berek, s a felmerülő ügyeket bizony nem volt könnyű megoldani. 

1994 októberében rendezhettük meg a Cortinarius Kongresszust Budapesten, 
ami gyakorlatilag kétéves előkészületet, s rengeteg munkát jelentett. A nagyszámú 
külföldi vendég azonban elégedetten távozott, s bizony még ennyi év távlatából is 
sokszor kaptunk és kapunk egyértelműen pozitív, elismerő visszajelzést, tehát a 
munka megérte. 

A kilencvenes évek elején-közepén elég sikeresen tudtunk élni a különböző tá-
mogatási forrásokkal, az országgyűlési támogatások például - bár nem voltak óriá-
si összegek - nagy segítséget adtak a feladatok megoldásához, s ahhoz is, hogy a 
tagdíjat hosszú időn át alacsonyan tudtuk tartani. Kétségtelen az is, hogy a pályázás 
és az elszámolás feltételei teljesíthetőek voltak, ellentétben a maiakkal. 

Ami folyóiratunkat, a Mikológiái Közleményeket illeti: a kilencvenes évek köze-
pére ez jelentősen modernizálódott, akkor sikerült először a „Színes oldalak" hasáb-
jain 6-8 gombafajt bemutatni alkalmanként. Ez a rovat, azóta is sikerrel működik, 
Albert László tagtársunk sok munkájának, értő szerkesztésének és persze kiváló 
fotóinak köszönhetően. Folyóiratunk technikai színvonala miatt nem kell szégyen-
keznünk, egyértelműen megállja a helyét a nemzetközi összehasonlításban is. A 
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Mikológiái Közlemények értékét az is adja, hogy nemzetközi szakmai körök is be-
csülik, egyben feltétele annak a kiadványcserének, amely megalapozta könyvtá-
runk egyre gazdagodó folyóirat-gyűjteményét. Ez olyan érték, amelyet érdemes meg-
tartani, gyarapítani, s erre kérem Társaságunk új tisztségviselőit is. Teszem ezt an-
nál inkább, mert ez az a szakmai bázis, melyhez hasonló nincs az országban, de ta-
lán Közép-Európában sem igen. 

Már a kilencvenes évek elején sor került az első, élő gombakiállításra, majd kis 
szünet után 1998-tól, immár folyamatosan szerveztük, s remélem, a sor sokáig nem 
is szakad meg. Társaságunk alapvető célkitűzése a mikológiái ismeretterjesztő mun-
ka, annak minden szintjén és módján. Ezt szolgálják a szakmai programok, az elő-
adások, a gombakiállítások, azok a megnyilvánulások, amelyek az írott és elektro-
nikus média különböző fórumain valósultak meg, de ez a célja a gombaszakellenőri 
tanfolyamoknak is. E téren büszkén gondolhatunk a Társaság alapító elnökére, 
Kalmár Zoltán Tanár Úrra, akinek oroszlánrésze volt a biztonságos gombaellenőr-
zés hazai rendszerének kialakításában, de elévülhetetlenek Urai Pál, Kuklis Kál-
mán, id. Kékedi Tibor vagy Igmándy Zoltán és Konecsni István érdemei is. Ez 
a rendszer csak akkor működhetett, illetve működhet, ha biztos kézben van az új 
szakellenőrök képzésének ügye is. Örömmel látom, hogy az utóbbi jó néhány év-
ben egyre jobban látnak el ilyen feladatokat az ELTE és MMT közös tanfolyamai, 
Jakucs Erzsébet sok áldozatot követelő vezetésével. Bár a képzési rendszert - hírek 
szerint - a hivatalok (immár sokadszor) ismét átalakítani tervezik, bízom benne, 
hogy ez ennek ellenére megbízhatóan fogja betölteni eddigi szerepét. 

Milyen tanáccsal, útravalóval szolgálhatok a Társaság új, dinamikus vezérka-
rának? 

Soha ne feledjék, hogy csak addig működhet sikeresen egy társadalmi szerve-
zet, ameddig a tagok munkája, lelkesedése bizalommal párosul. Bizalommal a vá-
lasztott vezetőségben, abban, hogy tevékenységük a célkitűzések fő vonalában ha-
lad, s nem felejtik el, hogy ez a munka általában „szolgálatot" jelent. 

A Társaság eddig története, munkája azt igazolja, hogy fórumává tudott lenni a 
mikológiái kutatómunkának, jelentve egyben azt is, hogy a hazai mikológiái nagy 
alakjai valóban kötődtek, kapcsolódtak a Társasághoz. Elegendő, ha Ubrizsy Gábor 
akadémikus, Vörös József vagy éppen Bohus Gábor nevét és munkásságát említ-
jük. A vezetőség kövessen el mindent annak érdekében, hogy a hazai mikológia 
minél szélesebb köréből vonjanak be Kollégákat, szakembereket a munkába. Ez a 
feladat sokkal nehezebb, mint amilyennek látszik. Építsenek a tagok ötleteire, ja-
vaslataira, kéréseire, igényére, legyen idejük és türelmük a tagság problémáira. 
Csak így lehetséges, hogy szervezetünk a hagyományaira alapozva, de friss lendü-
lettel haladjon tovább. 

Ehhez kívánok sok-sok kitartást, türelmet, fárasztó aprómunkát, merészséget a 
tervezésben, makacs állhatatosságot a végrehajtásban, s akkor biztos, hogy a siker 
nem marad el. 

Baráti üdvözlettel: 
dr. Vetter János, egyetemi tanár 

a Társaság korábbi elnöke 
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Rövid beszámoló a XV. Európai Mikológus Kongresszusról 

2007. szeptember 16-21. között Szentpétervár adott otthont a XV. Európai Mi-
kológus Kongresszusnak. A kongresszus fő szervezője az Orosz Tudományos Aka-
démia, Komarov Botanikai Intézete, de a szervezők között ott volt még az Európai 
Mikológiái Társaság és több más szervezet is. A 40 ország több mint 400 résztve-
vőjéből, hazánkat 4 fő (Szabó Ilona, Kovács Gábor, Morschhauser Tamás, Rudolf 
Kinga) képviselte. 

A kongresszus első felében megtartott 4 plenáris előadás sok érdeklődőt vonzott: 
Hawksworth, D. L.: The naming of fungi is a difficult matter 
Minter, D. W.: Conservation of microfüngi, the Darwin Initiative and the Internet 
Agerer, R.: Diversity and competition of ectomycorrhizae 
Naumov, G. I.: Evolutionary mycology: molecular and genetic taxonomy of yeast-like fungi 

Összesen 120 előadás és 198 poszter került bemutatásra 11 kategóriában: Syste-
matics, evolution and genomics of fungi; Fungi in ecosystems; Fungal diversity 
and conservation; Developmental mycology; Fungal biotechnology; Medicinal and 
medical mycology; Plant-fungus interactions; Phytopathogenic fungi; Tools in my-
cology; Satellite symposium „ Toxigenic micromycetes in Europe "; Satellite sympo-
sium „ 100th anniversary of the Jaczewski Laboratory ". 

A magyar küldöttségből Szabó Ilona (Soproni Egyetem) 2 posztert, köztük egy 
első szerzőset (Szabó I. és Lakatos F.: Phytophthora species community in the 
rhizosphere of forest trees in Hungary), Kovács Gábor (ELTE) egy első szerzős 
posztert (Kovács M. G., Trappe, J. M., Alsheikh, A. M., Bóka K. és Elliott, T. F.: 
Imaia, a new pezizalean genus to accommodate the hypogeous Terfezia gigantea 
(Ascomycota)), Rudolf Kinga (PTE) egy első szerzős előadást (Rudolf K., Morsch-
hauser T. és Pál-Fám F.: Paralel mycological and phytocoenological investigations 
in N. E. Hungary) és posztert (Rudolf K., Pál-Fám F. és Morschhauser T.: Com-
parison of plant and macrofungi communities in degraded forest stands in Cserehát 
hill, North-East Hungary) mutatott be. Több olyan előadás és poszter is volt, amely 
sok értékes és hasznosítható információt tartalmazott. 

A kongresszus pihenő napján szerveztek egy kirándulást a Szentpétervártól kb. 
30 km-re fekvő, Karéliákhoz tartozó tőzegmohalápos területre. Sajnos a kirándulás 
a rengeteg gomba ellenére, a szakadó eső és a rossz szervezés miatt könnyen feled-
hető volt. A kongresszus időtartama alatt nagyon sok színvonalas kulturális prog-
ramból lehetett válogatni, melyek közül a Péter-Pál erőd, az Izsák-székesegyház, a 
Krisztus föltámadása templom és természetesen az Ermitázs megtekintése minden-
ki számára emlékezetes maradt. Ezek a kulturális értékek, a város gyönyörű épüle-
tei, az orosz emberek segítőkészsége és kedvessége kárpótolt a kiutazás nehézsé-
geiért és a szervezésben tapasztalt hiányosságokért. 

Aki további információkra kíváncsi a kongresszussal kapcsolatban, keresse fel 
ezt a honlapot: www.xvcem.org! 

Rudolf Kinga 

Mikol. Köztem., Clusiana 46(2), 2007 



3 2 4 HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK 

GOMBAKIÁLLÍTÁS, 2007 

2007. október 12. és 14. között rendeztük meg a már hagyományosnak számító 
kiállításunkat, újabb helyszínen a Corvinus Egyetem budai campusán (Budapest, 
Villányi út 29-43) az Őszi Kertészeti Napok keretében. A kiállítást Szakmányné 
dr. Hably Lilla, a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárának igazgatója 
nyitotta meg. Lelkes gombásztársainknak köszönhetően több mint 350 fajt sikerült 
bemutatnunk. Hálásan köszönjük mindenkinek, aki tevékenyen segített a kiállítás 
lebonyolításában. 

A 2007. évi gombakiállításon bemutat 

Agaricus bisporus (kétspórás csiperke) 
Agaricus arvensis (erdőszéli csiperke) 
Agaricus bernardii (sziki csiperke) 
Agaricus bitorquis (ízletes csiperke) 
Agaricus campestris (kerti csiperke) 
Agaricus essettei (gumós csiperke) 
Agaricus impudicus (nehézszagú csiperke) 
Agaricus haemorrhoidarius (lomberdei csiperke) 
Agaricus maskae (szekszárdi csiperke) 
Agaricus porphyrizon (lilásvörös csiperke) 
Agaricus silvaticus (fenyves-csiperke) 
Agaricus squamuliferus (ligeti csiperke) 
Agaricus xanthodermus (karbolszagú csiperke) 
Agrocybe aegerita (déli tőkegomba) 
Albatrellus eristatus (zöldhátú zsemlegomba) 
Albatrellus ovinus (fakó zsemlegomba) 
Amanita ceciliae (óriás selyemgomba) 
Amanita citrina (citromgalóca) 
Amanita gemmát a (sárga galóca) 
Amanita muscaria (légyölő galóca) 
Amanita pantherina (párducgalóca) 
Amanitaphalloides (gyilkos galóca) 
Amanita rubescens (piruló galóca) 
Amanita spissa (szürke galóca) 
Amanita strobiliformis (cafrangos galóca) 
Amanita umbrineolutea (selyemgalóca faj) 
Amanita vittadinii (őzlábgalóca) 
Armillaria gallica (sárgabolyhos tuskógomba) 
Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba) 
Asterophora lycoperdoides (porzó élősdigomba) 
Bjerkandera adusta (szenes likacsgomba) 
Boletinus cavipes (csövestönkű tinóru) 
Boletus aureus (bronzos vargánya) 
Boletus calopus (farkastinóru) 
Boletus edulis (ízletes vargánya) 
Boletus erythropus (céklatinóru) 

tt gombafajok listája 

Boletus impolitus (okkerszínü vargánya) 
Boletus luridus (változékony tinorú) 
Boletus pinophilus (vörösbarna vargánya) 
Boletus radicans (gyökeres tinóru) 
Boletus regius (királytinóru) 
Bovista plumbea (szürke pöfeteg) 
Cantharellus aurora (szagos rókagomba) 
Cantharellus cibarius (sárga rókagomba) 
Cantharellus melanoxeros (sötétedőhúsú róka-

gomba) 
Cantharellus tubaeformis (tölcséres rókagomba) 
Chalciporus piperatus (borsos tinóru) 
Chamaemyces fracidus (foltosodó őzlábgomba) 
Chondrostereum purpureum (lilás réteggomba) 
Chroogomphus rutilus (vöröses nyálkásgomba) 
Clathrus archeri (tintahalgomba) 
Clavariadelphus pistillaris (vaskos mozsárütő-

gomba) 
Clavariadelphus truncatus (mozsárütőgomba faj) 
Clcrvulina cinerea (szürke korallgomba) 
Clavulina rugósa (barázdás bunkógomba) 
Clitocybe alexandri (tölcsérgomba faj) 
Clitocybe clavipes (duzzadttönkű tölcsérgomba) 
Clitocybe geotropa (óriás tölcsérgomba) 
Clitocybe inornata (szürkelemezű tölcsérgomba) 
Clitocybe nebularis (szürke tölcsérgomba) 
Clitocybe odora (zöld ánizsgomba) 
Clitocybe rivulosa (mezei tölcsérgomba) 
Clitopilus prunulus (kajsza lisztgomba) 
Coltricia perennis (szalagos likacsosgomba) 
Collybia butyracea (bunkóslábú fülőke) 
Collybia dryophila (rozsdásszárú fülőke) 
Collybia fusipes (árvégű fülőke) 
Collybia maculata (foltos fülőke) 
Collybia peronata (gyapjaslábú fülőke) 
Coprinus atramentarius (ráncos tintagomba) 
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Coprinus comatus (gyapjas tintagomba) 
Coprinus romagnesianus (barnapikkelyű tinta-

gomba) 
Cortinarius alboviolaceus (lilásfehér pókhálós-

gomba) 
Cortinarius balteatocumatilis (lilásburkú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius bolaris (vöröspikkelyes pókhálós-

gomba) 
Cortinarius callisteus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius caninus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius caperatus (ráncos fenyőgomba) 
Cortinarius causticus (kesernyésbőrű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius croceus (sárgalemezű bőrgomba) 
Cortinarius flexipes (muskátliszagú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius glaucopus (szálaskalapú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius infractus (keserű pókhálósgomba) 
Cortinarius multiformis (sárgásbarna pókhálós-

gomba) 
Cortinarius orellanus (mérges pókhálósgomba) 
Cortinarius paracephalixus (nyárfa-pókhálós-

gomba) 
Cortinarius praestans (óriás pókhálósgomba) 
Cortinarius purpurascens (rozsdafoltos pókhálós-

gomba) 
Cortinarius rigens (orsós pókhálósgomba) 
Cortinarius semisanguineus (vöröslemezű pókhá-

lósgomba) 
Cortinarius subbalaustinus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius subpurpurascens (rozsdafoltos 

pókhálósgomba) 
Cortinarius torvus (erősillatú pókhálósgomba) 
Cortinarius triviális (nyálkástönkü pókhálós-

gomba) 
Cortinarius turmalis (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius variecolor (vastaghúsú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius venetus (sötétzöld pókhálósgomba) 
Cortinarius violaceus (sötétlila pókhálósgomba) 
Cortinarius xanthochlorus (pókhálósgomba faj) 
Cortinarius xanthophyllus (aranylemezű pókhálós-

gomba) 
Craterellus cornucopioides (sötét trombitagomba) 
Crepidotus sp. (kacskagomba faj) 
Cyathus striatus (csíkos pohárgomba) 
Cystoderma amianthinum (sárga őzlábgomba) 
Daedalea quercina (labirintustapló) 
Daedalopsis confragosa (rózsaszínes egyrétű-

_tapló) 
Entoloma rhodopolium (zöldesszürke döggomba) 
Entoloma sinuatum (nagy döggomba) 

Fistulina hepatica (májgomba) 
Flammulina velutipes (téli fülöké) 
Floccularia rickenii (akác-pereszke) 
Fomes fomentarius (bükkfa-tapló) 
Galerina marginata (fenyő-turjángomba) 
Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) 
Geastrum fimbriatum (erdei csillaggomba) 
Gomphidius glutinosus (barna nyálkásgomba) 
Gymnopilus junonius (aranysárga lánggomba) 
Gymnopilus penetrans (fenyő-lánggomba) 
Gyroporus castaneus (gesztenyetinóru) 
Handkea utriformis (pikkelyes pöfeteg) 
Hebeloma laterinum (kakaószagú fakógomba) 
Hebeloma mesophaeum (sötétlábú fakógomba) 
Hebeloma radicosum (gyökeres fakógomba) 
Hebeloma sacchariolens (illatos fakógomba) 
Hebeloma sinapizans (retekszagú fakógomba) 
Helvetia lacunosa (szürke papsapkagomba) 
Hericium coralloides (petrezselyem gomba) 
Hericium erinaceus (közönséges süngomba) 
Heterobasidion annosum (gyökérrontó tapló) 
Hydnellum peckii (gereben faj) 
Hydnum repandum (sárga gerebengomba) 
Hydnum rufescens (sárgásvörös gerebengomba) 
Hygrocybe conica (feketedő nedügomba) 
Hygrocybe virgineus (fehér nyirokgomba) 
Hygrophoropsis aurantiaca (narancsszínű tölcsér-

gomba) 
Hygrophorus agathosmus (szagos csigagomba) 
Hygrophorus arbustivus (kései csigagomba) 
Hygrophorus chrysodon (sárgapelyhü csigagomba) 
Hygrophorus discoxanthus (kőrisbogárszagú csiga-

gomba) 
Hygrophorus eburneus (elefántcsont csigagomba) 
Hygrophorus erubescens (piruló csigagomba) 
Hygrophorus lucorum (vörösfenyő-csigagomba) 
Hygrophoruspoetarum (csigagomba faj) 
Hygrophorus persoonii (olajszínű csigagomba) 
Hygrophorus russula (vörösfoltos csigagomba) 
Hypholoma fasciculare (sárga kénvirággomba) 
Hypholoma lateritium (vöröses kénvirággomba) 
Hypsizygus ulmarius (laskapereszke) 
Inocybe asterospora (csillagspórás susulyka) 
lnocybe heimii (tengerparti susulyka) 
Inocybe lilacina (susulyka faj) 
Inocybe phaeocomis (ibolyás susulyka) 
Inocybe sindonia (susulyka faj) 
Inocybe rimosa (kerti susulyka) 
Inonotus nodulosus (gumós likacsosgomba) 
Ischnoderma resinosum (gyantás kérgestapló) 
Kuehneromyces mutabilis (ízletes tőkegomba) 
Laccaria amethystina (lila pénzecskegomba) 
Laccaria bicolor (pénzecskegomba faj) 
Laccaria laccata (húsbarna pénzecskegomba) 
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Lactarius aurantiacus (enyhe tejelőgomba) 
Lactarius blennius (zöldes tejelőgomba) 
Lactarius chrysorrheus (sárgatejű tejelőgomba) 
Lactarius controversus (rózsáslemezü tejelő-

gomba) 
Lactarius decipiens (kénsárgatejü tejelőgomba) 
Lactarius deliciosus (ízletes rizike) 
Lactarius deterrimus (lucfenyvesi rizike) 
Lactarius flexuosus (tejelőgomba faj) 
Lactarius fluens (tejelőgomba faj) 
Lactarius glyciosmus (édeskés tejelőgomba) 
Lactarius paliidus (fakó tejelőgomba) 
Lactarius pyrogalus (Mogyoró-tejelőgomba) 
Lactarius quietus (vörösbarna tejelőgomba) 
Lactarius rufus (rőt tejelőgomba) 
Lactarius sanguißuus (vöröstejű rizike) 
Lactarius serifluus (cikóriaszagú tejelőgomba) 
Lactarius torminosus (nyírfa-szőrgomba) 
Lactarius turpis (sötét tejelőgomba) 
Lactarius vellereus (pelyhes keserűgomba) 
Lactarius vietus (szürkülő tejelőgomba) 
Lactarius volemus (kenyérgomba) 
Laetiporus sulphureus (sárga gévagomba) 
Langermannia gigantea (óriás pöfeteg) 
Leccinum albostipitatum (vörös érdestinorú) 
Leccinum aurantiacum (tölgyfa-érdestinorú) 
Leccinum duriusculum (nyárfa-érdestinorú) 
Leccinum pseudoscabrum (sötét érdestinorú) 
Leccinum scabrum (barna érdestinorú) 
Lentinellus cochleatus (ánizsszagú fagomba) 
Lentinellus ursinus (fagombafaj) 
Lentinus tigrinus (nyár-fagomba) 
Lenzites betulina (lemezes egyrétütapló) 
Lepiota alba (fehér őzlábgomba) 
Lepiota aspera (tüskés őzlábgomba) 
Lepiota clypeolaria (gyapjas őzlábgomba) 
Lepiota eristata (büdös őzlábgomba) 
Lepiota fulvella (őzlábgomba faj) 
Lepiota ignivolvata (őzlábgomba faj) 
Lepiota panaeolus (márványos pereszke) 
Lepiota subincarnata (rózsás őzlábgomba) 
Lepista inversa (rozsdasárga tölcsérgomba) 
Lepista irina (szagos pereszke) 
Lepista nuda (lila pereszke) 
Lepista saeva (lilatönkü pereszke) 
Lepista sordida (szürkéslila pereszke) 
Leucoagaricus leucothites (tarló őzlábgomba) 
Leucoagaricus badhamii (feketedő őzlábgomba) 
Leucoagaricus macrorhizus (őzlábgomba faj) 
Leucopaxillus paradoxus (fehéres álpereszke) 
Lycoperdon perlatum (bimbós pöfeteg) 
Lyophyllum decastes (csoportos pereszke) 
Macrolepitoa excoriata (csipkés őzlábgomba) 
Macrolepiota procera (nagy őzlábgomba) 

Macrolepiota rhacodes (piruló őzlábgomba) 
Marasmius alliaceus (sötéttönkű fokhagyma-

gomba) 
Marasmius oreades (mezei szegfügomba) 
Marasmius wynnei (erdei szegfügomba) 
Mattirolomyces terfezioides (homoki szarvasgomba) 
Megacollybia platyphylla (széleslemezü fülőke) 
Melanoleuca melaleuca (változékony pereszke) 
Meripilus giganteus (óriás likacsosgomba) 
Merulius tremellosus (kocsonyás redősgomba) 
Mycena galericulata (rózsáslemezü kígyógomba) 
Mycena pura (retekszagú kígyógomba) 
Mycena rosea (rózsás kígyógomba) 
Omphalotus olearius (világító tölcsérgomba) 
Otidea bufonica (fiilesgomba faj) 
Otidea onotica (nyúlfiilegomba) 
Oudemansiella mucida (gyűrűs fiilőke) 
Panellus stipticus (kis dücskőgomba) 
Paxillus atrotomentosus (bársonyostönkű cölöp-

gomba) 
Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba) 
Paxillus panuoides (nyeletlen cölöpgomba) 
Phallus impudicus (erdei szömörcsög) 
Phellinus torulosus (vörös tapló) 
Pholiota aurivella (rozsdasárga tőkegomba) 
Pholiota flammans (lángszínü tőkegomba) 
Pholiota gummosa (zöldes tőkegomba) 
Pholiota highlandensis (szenes tőkegomba) 
Pholiota jahnii (tökegomba faj) 
Pholiota lenta (fakó tőkegomba) 
Pholiota populnea (nyárfa-tőkegomba) 
Pholiota squarrosa (tüskés tőkegomba) 
Physisporinus vitreus (áttetsző tányéros-

kéreggomba) 
Piptoporus betulinus (nyírfa-tapló) 
Pleurotus dryinus (pihés laskagomba) 
Pleurotus eryngii (ördögszekér laskagomba) 
Pleurotus ostreatus (késői laskagomba) 
Pluteus aurantiorugosus (tűzpiros csengettyű-

gomba) 
Pluteus cervinus (barna csengettyűgomba) 
Pluteus petasatus (csoportos csengettyűgomba) 
Polyporus badius (szagos likacsosgomba) 
Polyporus brumalis (téli likacsosgomba) 
Polyporus squamosus (pisztriegomba) 
Polyporus varius (feketetövű likacsosgomba) 
Postia caesia (elkékülő likacsosgomba) 
Psathyrella piluliformis (barna porhanyósgomba) 
Psathyrella velutina (könnyező szálkásgomba) 
Pseudocraterellus sinuosus (fodros áltrombita-

gomba) 
Pseudohydnum gelatinosum (kocsonyás álgereben) 
Pycnoporus cinnabarinus (cinóbervörös tapló) 
Ramaria flava (sárga korallgomba) 
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Ramaria sanguinea (vörösfoltos korallgomba) 
Rhodocybe gemina (csalóka pereszke) 
Russula acrifolia (csípőslemezű galambgomba) 
Russula aeruginosa (fűzöld galambgomba) 
Russula atropurpurea (feketésvörös galamb-

gomba) 
Russula coerulea (púpos galambgomba) 
Russula chloroides (keskenylemezű galambgomba) 
Russula cyanoxantha (kékhátú galambgomba) 
Russula delica (földtoló galambgomba) 
Russula densifolia (feketedő galambgomba) 
Russula exalbicans (halványuló galambgomba) 
Russula fellea (fakó galambgomba) 
Russula foetens (büdös galambgomba) 
Russida fragilis (törékeny galambgomba) 
Russula graveolens (erősszagú galambgomba) 
Russula integra (barnásvörös galambgomba) 
Russula mairei (bükkfa-galambgomba) 
Russula nauseosa (többszínű galambgomba) 
Russula nigricans (szenes galambgomba) 
Russula ochroleuca (fakósárga galambgomba) 
Russula olivacea (vöröstönkű galambgomba) 
Russula parazurea (galambgomba faj) 
Russula praetervisa (enyhe galambgomba) 
Russula queletii (lucfenyő-galambgomba) 
Russula sanguinea (vérvörös galambgomba) 
Russula sardonia (citromlemezü galambgomba) 
Russula sororia (barna galambgomba) 
Russula virescens (varashátú galambgomba) 
Russula xerampelina (barnulóhúsú galambgomba) 
Sarcodon imbricatus (cserepes gerebengomba) 
Schizophyllum commune (hasadtlemezű gomba) 
Scleroderma citrinum (rőt áltrifla) 
Scleroderma verrucosum (nyeles áltrifla) 
Sparassis crispa (fodros káposztagomba) 
Stereum hirsutum (borostás réteggomba) 
Stropharia aeruginosa (zöld harmatgomba) 
Stropharia coronilla (sárga harmatgomba) 
Stropharia cyanea (kék harmatgomba) 
Suillus bovinus (tehéntinóru) 
Suillus granulatus (szemcsésnyelü fenyőtinóru) 
Suillus grevillei (sárga gyűrűstinóru) 
Suillus lakéi (duglász-fenyőtinóru) 
Suillus luteus (barna gyűrűstinóru) 
Suillus variegatus (tarka tinóru) 
Thelephora palmata (büdös bőrkorallgomba) 
Thelephora terrestris (talajlakó szemölcsösgomba) 

Trametes gibbosa (púpos egyrétűtapló) 
Trametes hirsuta (borostás egyrétűtapló) 
Trametes versicolor (lepketapló) 
Tricholoma acerbum (keserű fakópereszke) 
Tricholoma batschii (álgyűrűs pereszke) 
Tricholoma columbetta (galambpereszke) 
Tricholoma equestre (sárgászöld pereszke) 
Tricholoma fulvum (sárgalemezű pereszke) 
Tricholoma imbricatum (aprópikkelyű pereszke) 
Tricholoma orirubens (rózsáslemezű pereszke) 
Tricholoma populinum (nyárfa-pereszke) 
Tricholoma portentosum (szürke pereszke) 
Tricholoma saponaceum (szappanszagú pereszke) 
Tricholoma scalpturatum (sárguló pereszke) 
Tricholoma sciodes (bükki pereszke) 
Tricholoma sejunctum (zöldessárga pereszke) 
Tricholoma stiparophyllum (pereszke faj) 
Tricholoma sulphureum (büdös pereszke) 
Tricholoma terreum (fenyő-pereszke) 
Tricholoma ustale (szenesedő pereszke) 
Tricholoma ustaloides (pereszke faj) 
Tricholoma vaccinum (szakállas pereszke) 
Tricholomopsis rutilans (bársonyos pereszke) 
Tuber aestivum (nyári szarvasgomba) 
Tuber brumale (téli szarvasgomba) 
Tuber excavatum (üreges szarvasgomba) 
Tuber macrosporum (nagyspórás szarvasgomba) 
Tuber magnatum (isztriai szarvasgomba) 
Tuber mesentericum (kátrányszagú szarvasgomba) 
Tuber rufum (rőt szarvasgomba) 
Tulostoma brumale (öves nyelespöfeteg) 
Tylopilus felleus (epeízű tinóru) 
Volvariella bombycina (óriás bocskorosgomba) 
Volvariella gloiocephala (ragadós bocskoros-

gomba) 
Xerocomus badius (barna tinóru) 
Xerocomus ferrugineus (rozsdavörös 

nemezestinóru) 
Xerocomus parasiticus (élősdi tinóru) 
Xerocomus porosporus (csapottspórás 

nemezestinóru) 
Xerocomus pruinatus (hamvas tinóru) 
Xerocomus rubellus (piros tinóru) 
Xerocomus subtomentosus (molyhos tinóru) 
Xerula longipes (hosszúszárú fíilőke) 
Xerula radicata (gyökeres fulőke) 
Xylaria polymorpha (bunkós agancsgomba) 
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A Székesfehérvári HEK Gombászok Baráti Köre beszámolója a 2006/2007-es 
gombászati évről 

Ez volt Körünk 20. éve. Taglétszámunk 2007. november 10-én: 76 fő. 
A rendezvényeink száma 28 (33 napi programmal). A megalakulástól 

számítva a 389—416. sorszámú rendezvények. A rendezvényeken részt vett 
900 személy, beleértve a két napos gombakiállításon megjelent mintegy 400 
vendéget is. A rendezvények közül 9 elméleti-továbbképző, 1 gombakiállí-
tás, 18 gyűjtőtúra, beleértve a többnapos rendezvényeket is. 

Befejeztük az étkezési gombákat bemutató és felhasználásukat elősegítő 
sorozatunkat: Elkészült a helyesbítéseket és kiegészítéseket tartalmazó pót-
füzet, valamint a gomba- és receptmutatók. Három diavetítéses előadással 
végigismételtük a legfontosabb ehető gombákra vonatkozó ismereteinket. 
Elkészült a teljes sorozat írásos változata, valamint a CD-s változat. Ez 
utóbbi iránt nagy volt az érdeklődés tagjaink és társzerveink körében. 

Ismét foglalkoztunk - egy-egy előadással - a védett gombákkal, a mérge-
ző gombákkal és gombamérgezésekkel, valamint a gyógyító gombákkal. 

Folytattuk A gombák az irodalomban, a Régi gombakönyvek mai 
szemmel, és a Gombászati érdekességek című sorozatainkat. A Gombák a 
népi konyhán címmel új sorozatot kezdtünk. 

Ebben az évben is elkészítettük információs füzetünket - immár 4. alka-
lommal - ezúttal GBK 2007 címmel. Ezt különböző formában társszerve-
inkhez is eljuttattuk. Egyéb aktuális gombászati témákat (rendezvények, folyó-
iratok, cikkek, gombászati híranyagok, könyvek) folyamatosan tárgyaltunk. 

Gyűjtőtúráink tavasszal nagyon mérsékelt, a nyár elején gyenge ered-
ménnyel zárultak (kevés faj, igen kevés étkezési gomba). Az őszi túráink ál-
talában igen jól sikerültek, nagyon sok faj, nagy mennyiségű, kitűnő minő-
ségű étkezési gomba megismerésére és begyűjtésére volt lehetőség. 
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Kiemelkedő volt az ispánki országos gombásztalálkozó. Jóval több, mint 
200 gombafajt találtunk, sok jó étkezési gomba került begyűjtésre, igen jó 
közösségi rendezvények voltak. Ezen 14 fővel képviseltettük magunkat. Kö-
rünket egy DVD-s anyaggal bemutattuk. A három napos csödei programunk, 
26 résztvevővel, ugyancsak jól sikerült. 

Megrendeztük az V. Fejér Megyei Gombász Napokat. Ez magában fog-
lalta a két alkalommal, különböző helyekre vezetett nyílt gombaismertető és 
gombagyüjtő túrát, valamint a két napos gombakiállítást. Ezeken tagjainkkal 
együtt mintegy 500-an vettünk részt. A gombakiállításon mintegy 160 fajt 
mutattunk be friss gombákból (ez az eddigi legtöbb a hasonló rendezvénye-
ink között), továbbá mintegy 40 fajt (tavaszi gombák, gyógyító gombák, vé-
dett gombák) preparátumok formájában. A védett fajok preparátumai termé-
szetesen a védelem előtti időben készültek. Ez a rendezvény a Kör meg-
alakulásának 20. évfordulójának megünneplésére is szolgált. Kapcsolódnak 
hozzá kegyeleti séták elhunyt tagjaink sírjaihoz. Egy közös vacsora zárja 
majd az ünnepi sorozatot. 

Kapcsolatainkat a különböző gombász-szervezetekkel és gombászokkal 
fenntartottuk, ápoltuk, a lehetőségekhez képest fejlesztettük. 

Komoly nehézségeink is akadtak a működésünk során, mert az ígért és 
várt támogatást a városunk önkormányzatától nem kaptuk meg erre az évre. 
A Helyőrségi Klub terem és egyéb szolgáltatásokat kedvezményesen nyúj-
tott, és sok segítséget is adott. Tagjaink döntő része jelentős munkát végzett 
és anyagi áldozatokat is hozott. 

A 2007/2008-as gombászati évre terveinket elkészítettük. Folytatjuk gom-
bászati tevékenységünket. Körünk vezetését 2007. november 20-tól Várhidy 
Zsuzsanna veszi át. 

Dr. Dravecz Tibor 
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Berda József: Téli fülőkegomba 

A hófoltoktól csillogó fatönk 
Tövében pillantottam meg narancssárga 
Csokrodat, s mint színes lepkét 
Kergető diák, úgy szaladtam letépni téged. 
December közepén álombéli látvánnyá 
Varázsolódtál, amint eszembe jutott: 
E hónap csodája vagy te, mely télen 
Terem csak s a hó alól is kidugja fejét az 
Emberi szem ámulatára. S ha jön 
A fagy? Akkor sem halsz meg, bár nem 
Nősz tovább, míg meg nem enyhül az idő, hogy 
Aztán megint nőj örömünkre: hogy a legfinomabb 
gombasalátaként kerülj végül az asztalunkra. 

Lapzárta után kaptuk a szomorú hírt, hogy 2008. január 12-én, 91. életévében 
elhunyt Meuser Iván a Magyar Mikológiái Társaság és a TIT Stúdió Egyesület 
Gombász Szakkörének tagja. 

Társaságunk és a TIT gombászai nevében Auer Péter és Nehéz Zoltán tagtár-
sunk búcsúzik Tőle. 

Búcsúzunk Meuser Ivántól, aki 1981-től volt a TIT Stúdió Gombász Szakkör 
tagja. Már ezt megelőzően, mint aktív természetjáró rendszeresen gyűjtötte, rend-
szerezte és fotózta a gombákat. 2007 szeptemberében köszöntöttük 90. születés-
napján, mint korban legidősebb tagtársunkat! 2006-ban fogadtuk örökös tisztelet-
beli tagjaink közé! Emlékét tisztelettel megőrizzük! 

Nyugodjék békében! 

Budapest, 2008. január 21. 

Auer Péter, Nehéz Zoltán 
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Ú T M U T A T Ó A SZERZŐKNEK 

Folyóiratunk, a Mikológiái Közlemények, Clusiana célja, hogy lehetőséget 
adjon az elsősorban magyar vonatkozású, mikológiái témájú tudományos dolgozatok 
magyar nyelven (angol összefoglalóval) vagy angolul (magyar összefoglalóval) történő 
megjelenésére, továbbá hogy fórumot teremtsen a Magyar Mikológiái Társaság 
működésével kapcsolatos és a hazai gombászokat érdeklő közérdekű információk 
közlésére. Indokolt kivételektől eltekintve csak eredeti, máshol nem közölt anyagokat 
jelentetünk meg. 
A kéziratok leadási rendje: A kéziratokat a szerző címének, munkahelyének, telefon-
számának és e-mail címének megadásával, elektronikus úton kell elküldeni a szer-
kesztőség címére (hungmikologiai'fl'gmail.com). Az anyagok nyomtatott formában 
való benyújtása nem szükséges. 
A kéziratok leadási határideje-, február 28. és augusztus 31. 
Formai követelmények: Az elektronikus szövegeket és táblázatokat WORD vagy RTF 
dokumentumként, A4-es méretben, 11-es betűnagysággal (Times New Roman), for-
mázás nélkül kérjük benyújtani. Digitális ábrákat nyomdai minőségű felbontásban 
(min. 300 dpi a 13 cm x 20 cm tükörméretet figyelembe véve) JPEG vagy TIFF for-
mában kérjük mellékelni. Színes fotókat csak a „Színes oldalak" rovatunkban tudunk 
közölni. A kéziratoknak magyar és angol nyelvű összefoglalót és kulcsszavakat is tar-
talmazniuk kell. 
A lektorálás rendje: A beérkezett kéziratok tudományos színvonalát szakértő lektorok 
minősítik, majd a Szerkesztő Bizottság dönt azok elfogadásról. A döntésről, amelynek 
kategóriái elutasítva, átdolgozás vagy javítás után elfogadva, változtatás nélkül elfogad-
va lehetnek, a Szerző a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, a lektori vélemény 
csatolásával értesítést kap. Az átdolgozott, illetve javított kéziratot a Szerzőnek ezt 
követően 30 napon belül kell benyújtania ismételt bírálatra, amelynek eredményéről 
újabb 15 napon belül értesítést kap. 

INSTRUCTIONS TO AUTHORS 

The aim of Mikológiái Közlemények, Clusiana is to present papers in all fields 
of mycology, with special regard to Hungarian aspects. In addition, the journal pro-
vides a public forum for the members of the Hungarian Mycological Society. Papers 
are published in Hungarian with English summary or in English with Hungarian sum-
mary. With justified exceptions, only original manuscripts are accepted. 
Submission procedure: The electronic version of the manuscript completed with the 
data of authors (name, postal and e-mail address, telephone number) should be sent to 
the Editorial Board by e-mail to the following address: (hungmikologia@gmail.com). 
To submit hard copies is not necessary. 
Deadline for submission of manuscripts: 28 February, 31 August. 
Formal requirements: Texts and tables should be prepared as WORD, or RTF file with 
setting for A4 paper, using Times New Roman font (11 point), without formatting. 
Digital figures should be attached as JPEG or TIFF files (min. 300 dpi considering the 
page mirror of 13 x 20 cm). Colour photos can be published only within the 'Colour 
pages'. Manuscripts must include also Hungarian and English summary, English 
figure legends and key words. 
Review procedure: The manuscripts are reviewed by relevant experts and the Editorial 
Board decides on acceptance. Authors will be informed about the decision, attached 
the reviewer's opinion, within 45 days after submission, using the categories rejected, 
accepted after revision, after minor correction or accepted without change. Reviewed and 
corrected manuscripts should be returned within 30 days for repeated revision, the 
result of which the authors will be informed about within 15 days. 
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