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Bükk, Vörös-kő-völgy, 1955 (Bohus Gáborral). 
Bükk Mts, Vörös-kő-völgy, 1955 (together with Gábor Bohus). 

Bükk, Vörös-kő-völgy, Stimecz-őrház, 1957 (Bohus Gáborral). 
Bükk Mts, Vörös-kő-völgy, Stimecz-őrház, 1957 (together with Gábor Bohus). 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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Babos Margit előadást tart 1973-ban. 
Lecture of Margit Babos in 1973. 

Gombalaboratóriumban, TTM, Vajdahunyadvár. 
In laboratory, NHM, Vajdahunyadvár. 

Bikács (Tolna megye), 1965. A jobb szélen Babos Margit. (Fotó: A. Pilát). 
Bikács (Tolna megye), 1965. Margit Babos on the right. (Photo: A. Pilát). 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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Babos Margit idősebb korában. 
The elderly Margit Babos. 

Lovaggá ütés, Szent László Szarvasgomba Lovagrend, 2005. szeptember 10. 
Knighting ceremony (knight of truffle), Szent László Szarvasgomba Lovagrend, 10 September, 2005. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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ELŐSZÓ 

A Mikológiái Közlemények, Clusiana jelen kötetét az egyik legnagyobb hazai 
mikológusunk, Babos Margit emlékére állítottuk össze, ezzel is tisztelegve munkás-
sága előtt. A megszokott képes és szöveges megemlékezés, valamint szakmai életraj-
zának, teljes bibliográfiájának leközlése mellett a kötetben szereplő további tudomá-
nyos cikkek mindegyike kapcsolódik valamilyen módon Margitka kutatási területei-
hez, mint például a taxonómia, a cönológia, az alföldi, illetve homokterületeink 
gombáinak kutatása stb. Színes oldalak rovatunk is igazodik ehhez a tematikához, 
és az általa felfedezett taxonokat (Leucoagaricus brunneolilacinus, Leucocoprinus 
cepistipes var. rorulentus, Pluteus variabilicolor), egy róla elnevezett gombát (Aga-
ricus babosiae), valamint két olyan fajt is bemutat, melyet ő talált meg és publikált 
először Magyarországról (Mycena belliae, Psilocybe cyanescens). A dolgozatokban 
szereplő színes ábrák rendhagyó módon a szöveg között jelennek meg, és nem pedig 
a Színes oldalak keretein belül. Egyes cikkeket követő üres oldalakon Margitka na-
gyon színvonalas, élethű, színes gombaakvarelljei közül is bemutatásra kerül néhány 
(Floccularia rickenii, Inocybe aeruginascens, Leucoagaricus americanus, Pluteus 
variabilicolor). 

Köszönettel tartozunk Babos Lórántnak, Locsmándi Csabának, ifj. Sántha Tibor-
nak és Vasas Gizellának, hogy rendelkezésünkre bocsátották a különböző korokból 
származó életképeket, valamint a gombaakvarelleket. 

Dima Bálint 

PREFACE 

The present volume of Mikológiái Közlemények, Clusiana is devoted to the 
memory of Margit Babos, one of the greatest Hungarian mycologists, respecting her 
outstanding mycological activity. Following the usual remembrance (including pic-
tures and personal memories) her scientific carrier and complete bibliography are 
presented. All further papers of this volume are in connection with the research fields 
of Margit Babos, e.g. taxonomy, coenology, macrofungi of the Great Hungarian 
Plain, as well as the sandy areas in Hungary, etc. The chapter Colour Pages follows 
also this concept, presenting some taxa described by her (.Leucoagaricus brunneolila-
cinus, Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus, Pluteus variabilicolor), one species 
named after her (Agaricus babosiae), further two macrofungi found and published 
by her for the first time in Hungary (Mycena belliae, Psilocybe cyanescens). The 
colour figures belonging to the research articles are included directly in the text (and 
not in the Colour Pages). Some empty pages are illustrated by a few, lifelike, high 
quality watercolours on mushrooms (Floccularia rickenii, Inocybe aeruginascens, 
Leucoagaricus americanus, Pluteus variabilicolor) painted by Margit Babos. 

Special thanks are due to Lóránt Babos, Csaba Locsmándi, Tibor Sántha jr. and 
Gizella Vasas for offering the life pictures from different ages and the watercolours. 

Bálint Dima 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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Most leszáll az éj. 
Szállásom fa árnyéka, 
gazdám kis virág... 

(Tairo no Tadamori) 

Emlékezés Babos Lórántnéra, mindannyiunk Margitkájára 

A megismerkedésünkre visszaemlékezve, körülbelül 22-23 éves lehettem, ami-
kor először találkoztam vele. O pedig országszerte ismert mikológus volt már akko-
riban. A középfokú gombaismerői tanfolyam elvégzése után a felsőfokú tanfolyam 
előadójaként láthattam, hallhattam először. Rendkívül lelkesen, szuggesztíven adott 
elő. Mindig elmesélte a saját tapasztalatait is egy-egy gombafaj ismertetése kapcsán. 
Sokszor apró kis finomságokra hívta fel figyelmünket, amit érdemes megfigyelnünk 
a határozás közben. A gombák preparálásakor ugyanis többféle tulajdonságot figyel-
hetett meg, de szívesen vette mások megfigyelését is. Az előadások szünetében 
pedig kedvesen, közvetlenül beszélgetett mindenkivel. Nyitott volt különböző prob-
lémákra, amelyekkel megkerestük, és segítséget nyújtott, amiben csak tudott. 

A későbbi években, amikor már rendszeresen jártam hozzá sikerült közelebbről 
is megismernem. Megfigyelhettem munka közben, amikor fáradhatatlanul preparált 
vagy éppen határozott, és minden létező szakirodalmat hozzáolvasott. Azokban az 
években még elég kevés volt az elérhető szakirodalom, különösen a részletes, min-
denre kiterjedő, mikroszkópos rajzokkal is ellátott könyvek, monográfiák hiányoz-
tak. Ezért nagy figyelemre, koncentrálóképességre volt szükség ahhoz, hogy a leírá-
sok alapján egy fajt beazonosítson a kutató. Egy-egy gombával néha évekig foglal-
kozott, elrakta, újra elővette. így lett néhány gombataxon (Inocybe, Lepiota, Leuco-
agaricus, Pluteus stb.) szakértőjévé, specialistájává. 

Soha nem szűnt meg kételkedni önmagában, kikérte Bohus Gábor véleményét, s 
közösen megvitatták a kétes tulajdonságokat vagy bizonytalan kérdéseket. Több-
ször is előfordult, hogy a vitáik közepében toppantam be. Ilyenkor nekem is állást 
kellett foglalnom: érzem-e azt a szagot, látom-e azt a színárnyalatot a gombán stb. 
Egy életre megtanultam, hogy ne mondjak elhamarkodott véleményt, és a végső dön-
tés a gomba teljes (makroszkópos, mikroszkópos) vizsgálata után szülessen meg. 
És még ekkor sem vagyunk tévedhetetlenek, ő ezt is mindig elismerte! Evek során 
többünk tanítómestere lett; tanácsokat adott a kutatásban vagy a határozási nehéz-
ségeinkben. Erdemei múlhatatlanok a hazai mikológiái kutatásban és oktatásban. 

A gombák megbeszélése mellett mindig sort kerített a személyes dolgokra is. 
Érdekelték őt az emberek, a mindennapi élet apró dolgai, az éppen aktuális hírek, 
témák. Ismerte a családi körülményeimet, az élete hasonló korszakait elmesélve 
nekem is segítséget nyújtott azzal, hogy példát mutatott az élet adott helyzeteiben, 
a gyereknevelésben vagy éppen a családi élet szervezésében. 

Élete utolsó éveiben sokat szenvedett testileg és lelkileg, de ha gombákról kezd-
tünk beszélni, azonnal felvillanyozódott. S szerencsére jöttek a tervek, és még cikkek 
is születtek tőle, emlékeiről, a temetők gombáiról, a Horányban gyűjtött fajokról... 

Kedves Margitka, nyugodj békében! Emlékedet örökre megőrizzük! 

SILLER Irén 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

BABOS MARGIT (1931-2009) MIKOLÓGIÁI MUNKÁSSÁGA 

VASAS Gizella 

Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1476 Budapest, Pf. 222; vasas@bot.nhmus.hu 

Babos Margit (1931-2009) mikológiái munkássága. - Babos Margit tudományos vizsgá-
latainak eredményeként hazánk területéről 12 új gombataxont fedezett fel, többnyire a ma-
gyarországi homokterületekről és fürészportelepekről, továbbá 9 új taxonómiai kombinációt 
közölt. Feldolgozta a Hortobágyi és Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Szentendrei-sziget 
gombavilágát, melyben több olyan gombafajról is beszámolt, melyeket eddig csak a tenger-
parti homokdűnékről ismertek. Úttörő szerepet játszott a hazai fafeldolgozó üzemekből szár-
mazó hulladék faanyagon növő gombafajok vizsgálatában. A Lepiota s. I. és az Inocybe nem-
zetség nemzetközileg is elismert kutatója volt. 81 tudományos és 22 ismeretterjesztő cikket 
publikált, és részt vett 5 gombászati témájú könyv és 7 tanfolyami jegyzet írásában. 31 tudo-
mányos és 409 népszerűsítő előadást tartott. 
Mycologicai activity of Margit Babos (1931-2009). - The monumental research work of 
Margit Babos among others includes the discovery of 12 new macrofúngi taxa and 9 new 
combinations from the current area of Hungary, mostly from the sandy areas and the saw-
dust depots of the country. She completed the macrofúngi records of both the Hortobágy and 
Kiskunság National Parks, as well as the Szentendre Island, and reported at first time on the 
occurrence of numerous species known so far only from distant sea coast dunes. She was pio-
neering in the study of the macrofúngi that appear in sawdust depots of lumber mills. She 
was an internationally recognised expert of the genera Lepiota s. 1. and Inocybe. She pub-
lished 81 scientific and 22 popular articles, and participated in the preparation of 5 mycologi-
cai books and 7 textbooks. She has given 31 scientific and 409 popular and educational pres-
entations. 

Kulcsszavak: gombacönológia, gombaökológia, gombataxonómia, homoki gombák, mikológia 
Key words', arenicolous fungi, fungal coenology, -ecology, -taxonomy, mycology 

ÉLETRAJZI ADATOK 

Babos Margit (leánykori neve Greskovits Margit) Budapesten született 1931. ok-
tóber 28-án. Már gyermekkorában is vonzotta a természet, és bár szülei jó kézügyes-
sége miatt rajziskolába szánták, de ő saját akaratának megfelelően mezőgazdasági 
középiskolában szerzett érettségi bizonyítványt. 

A Természettudományi Múzeum Növénytárába egy 1951 áprilisában induló 9 
hónapos természettudományi preparátorképző tanfolyam sikeres elvégzése után ke-
rült. Először a paleobotanikai gyűjteményben dr. Rásky Klára, majd az algagyüjte-
ményben dr. Kol Erzsébet mellett dolgozott preparátorként. 1954-től dr. Bohus Gá-
bornak is besegített a makrogomba-gyüjteményben, de csak 1956-tól került át teljes 
munkaidőben hozzá. A Bohus Gábor által kidolgozott, módosított Herpell-féle prepa-
rálási módszerrel, gyakran a gyűjtés helyszínén tartósította a gyorsan romló gomba-
példányokat. Több mint 20 000 gombapreparátumot készített, illetve ragasztott fel 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(1), 2011 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 
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nagyon igényesen, kiváló kézügyességének köszönhetően, szinte művészi módon. 
A makrogomba-gyüjtemény laboratóriumában is dolgozott, a Bohus Gábor által ké-
szített közel 80 gombaizolátumot rendszeresen átoltotta, melyek a jelenlegi, Magyar-
országon egyedülálló gombagénbank alapját képezik. 

Babos Margit a preparátori munka mellett, rövid időn belül kiváló gombaismeret-
re tett szert, majd bekapcsolódott a gombák tudományos kutatásába is. A hazánkban 
ritka és a tudományra nézve új gombafajokról művészi akvarelleket és tusrajzokat is 
készített saját és Bohus Gábor tudományos cikkei illusztrálására. Az 1960-as évek-
ben már az ország vezető mikológusai között tartották számon. Munkájának elisme-
réseként 1976-ban a Természettudományi Múzeum muzeológusának nevezték ki. 
Saját anyagi erőből, legnagyobb segítőtársával, féijével, Babos Lóránttal együtt még 
szabadidejében, sőt 1986-tól nyugdíjba vonulása után is járt gyűjteni, elsősorban 
Magyarországon, de hét alkalommal külföldön is. 

A mindenki által szeretett és nagyra becsült Babos Margit, a nemzetközi hírű mi-
kológus, 2009. december 27-én eltávozott az élők sorából. 

Élete utolsó napjaiban is tevékenyen dolgozott szeretett témáján, a Szentendrei-
sziget és Budapest-Alsórákos gombavilágának kutatásán, amelyet már nem tudott 
befejezni. 

TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA 

Makrogomba-gyüjtemény megújítása 

Babos Margit részt vett a II. világháborúban nagy kárt szenvedett gombagyűjte-
mény újjáépítésében, amely hamarosan világszinten is híressé vált. A makrogomba-
gyüjtemény kalaposgomba-anyagát 1989-ben revideálta, majd adatainak felhaszná-
lásával összeállította Magyarország kalaposgombáinak jegyzékét (BABOS 1989). 

Gombacönológiai kutatások 

Bohus Gáborral 1954—1965-ig közösen jártak terepre (Bakony, Budai-hegység, 
Bükk, Mátra, Őrség-Vendvidék, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, Zempléni-hegy-
ség), és kidolgozták a gombacönológia módszertanát. Vizsgálták továbbá a nagy-
gombák szerepét a lomberdei ökoszisztémában. Megállapították, hogy a savanyú ta-
lajú lomberdei biocönózisokban a mikorrhizás fajok nagyobb faj- és egyedszámot, 
illetve tömeget képviselnek, mint a szaprotróf gombafajok. Babos Margit gombacö-
nológiai témában Bohus Gáborral összesen 6 cikket jelentetett meg (BOHUS és B A -
BOS 1960a, 1963, 1966, 1967, 1973), míg egyedüli szerzőként egyet (BABOS 1973a). 
Ezek a publikációk mai napig a szakterület alapvető munkáinak számítanak. 

Gombataxonómiai munkássága 

Legjelentősebb tudományos eredményeit a gombataxonómia területén érte el. 
Gyűjtéseit, a típusanyagokat is beleértve a Magyar Természettudományi Múzeum 
Növénytárában, Budapesten helyezte el. 

Fő vizsgálati területe a Lepiota s. 1. fajok tanulmányozása volt. 1958-ban 7 rész-
ből álló sorozatot indított el „Studies on Hungarian Lepiota s. 1. species" címmel, 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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amelynek első 5 része az Annales historico-naturales Musei nationales hungarici-
ben jelent meg, míg az utolsó kettő rész két rangos mikológiái folyóiratban (Agarica 
és Documents Mycologiques). A Lepiota s. 1. fajaiból összesen 9 dolgozatot publi-
kált (BABOS 19586, 1961, 1969, 19706, 19746, 1979c, 1980c, 19856, 1995). Az 
egyik dolgozatában kifejezetten csak az üvegházi Lepiota s. 1. fajokkal foglalkozott 
(BABOS 1985a). 1980-ban a tudományra nézve egy új gombafajt {Leucoagaricus 
brunneolilacinus), 1979-ben egy új változatot Leucocoprinus pilatianus var. erubes-
cens, és 1974-ben egy új formát (Macrolepiota excoriata f. barlae) írt le. Ezenkívül 
további öt új kombinációt publikált: kettőt 1958-ban (Lepiota obscura (Locq.) Babos 
és Lepiota sistrata f. minima (J. E. Lange) Babos), egyet 1961-ben (Lepiota clypeo-
laria var. metulispora (Berk, et Broome) Babos), egyet 1980-ban (Leucocoprinus 
cepistipes var. rorulentus (Panizzi) Babos), és egyet 1982-ben (Leucoagaricus den-
sifolius (Gillet) Babos). 

Az Inocybe nemzetségben szintén jelentős eredményeket ért el, különösen a ho-
moki területek tanulmányozása során bukkant ritka és érdekes fajokra. A Hortobá-
gyi és a Kiskunsági Nemzeti Park, a Szentendrei-sziget és Szekszárd környékének 
gombavilágot bemutató munkáiban részletesen beszámol ezekről. Bár kizárólag Ino-
cybe fajokról összesen csak két publikációja jelent meg, azonban mindkettő egy-egy 
tudományra nézve új gombafajt mutat be. 1968-ban közölte le Csévharasztról, a hal-
lucinogén mérgezést okozó I. aeruginascens fajt (BABOS 1968c), mely az alföldi 
homoki nyárasok egyik karakterfaja. Ebben a munkában ugyan érvénytelenül pub-
likálta az I. aeruginascens-t (latin diagnózis nélkül), azonban két évvel később ezt 
pótolta Bohus Gábor egyik dolgozatának végén (BOHUS 1970). Szintén homokte-
rületről került elő, de lényegesen ritkább faj, az osztrák Stangl-lal együtt Bugacról 
leírt I. javorkae (BABOS és STANGL 1985). 

Babos Margit a fíirészportelepek mikológiái vizsgálata során kezdett foglalkozni 
a Pluteus nemzetség fajaival (BABOS 19816, c, 19836). A tudományra nézve össze-
sen két Pluteus fajt írt le, mindkettő fíírészporon nőtt. A P. variabilicolor-t Szárlige-
ten találta (BABOS 1978d), míg a P. nigroviridis Uzsáról került elő (BABOS 19836). 

A Tricholoma s. 1. nemzetség kutatási eredményeként társszerzőként 2 tudomány-
ra nézve új fajt írt le: az egyik a T. nodulosporum Babos et Bohus (BOHUS 1983) (új 
neve Asproinocybe nodulospora (Babos et Bohus) Guzmán et Contu (GUZMÁN és 
mtsai 2004, CABI 2011)), a másik a T. basirubens Babos, Bohus et Vasas (BABOS 
és mtsai 1991). A Tricholoma fajok tanulmányozása során a T. orirubens Quél. ma-
gyarországi előfordulásáról is beszámolt (BABOS 1968a). 

Egy új kombinációt is létrehozott, Bohus Gábor egy korábbi taxonját Leucopaxil-
lus cutefractus f. subaerugineus (Bohus) Babos néven sorolta át (BABOS 1989). 

Tanulmányozta a Russula (BOHUS és BABOS 19606, BABOS 19876) és a Lactarius 
nemzetség fajait (BABOS 1959) is, és összehasonlította hazai elterjedésüket európai 
előfordulási gyakoriságukkal. Bohus Gáborral együtt három új kombinációt közöl-
tek (BOHUS és BABOS 19606): Russula heterophylla var. vesca (Fr.) Bohus et Babos, 
Russula lutea subsp. roseipes (Bres.) Bohus et Babos, Russula pectinata subsp. pec-
tinatoides (Peck) Bohus et Babos. 

Szerette tanulmányozni az apróbb termőtestű gombafajokat is. Ezek közül három, 
a tudományra nézve új változatot írt le: az egyiket Uzsáról - Collybia distorta var. 
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amara (BABOS 19836), a másikat Horányból - Coprinus micaceus var. mammosus 
(BABOSNÉ GRESKOVITS 1976), míg a harmadikat Csévharasztról - Rhodocybepopi-
nalis var. hollosii (BABOS és mtsai 1994). Továbbá vizsgálta a Galeropsis (BABOS 
19686), a Coprinus (BABOS 19726), a Bolbitius (BABOS 1977), a Psathyrella (BA-
BOS és Szűcs 1979, BABOS 19846), a Gastrocybe (ma Conocybe) (BABOS 19876), a 
Psilocybe (BABOS 1997) és a Hygrocybe (BABOS és mtsai 2011) nemzetségeket is. 

Babos Margit egész tudományos pályafutása során kutatta a hazai ritka és érdekes 
gombafajokat. 1963-ban 6 részes sorozatot indított el „Adatok Magyarország ritka 
kalaposgombáinak és pöfetegféléinek ismeretéhez" címmel (BABOSNÉ GRESKOVITS 
1963, 1966, 1968, 1969, 1974, 1975). Ezenkívül számos további cikket is publikált 
érdekes, ritka hazai gombafajokról (BABOS 1958a, 19686, 19706, 1978c, 19806, 
1981a, 1985a, 19876, 1997, NAGY és BABOS 1969, BABOSNÉ GRESKOVITS 1973, 
1976, BOHUS és BABOS 1977, BABOS és Szűcs 1979). Két cikket közölt néhány ér-
dekes külföldön talált gombafajokról is (BABOS 1980a, BABOS és mtsai 1968). Gyűj-
tései a Magyar Természettudományi Múzeumban találhatók. 

Az Agaricus nemzetség fajait többnyire Bohus Gáborral együtt tanulmányozta. 
A 12. Cortinarius Konferencián Albert Lászlóval és Bohus Gáborral együtt számoltak 
be Magyarország csiperkefajairól (BOHUS és mtsai 1994). Önállóan egyetlen cikket 
publikált - az Agaricus bohusii szlovákiai elterjedéséről (BABOS 1980a). 

A Babos Margit által leírt új taxonok 
Collybia distorta var. amara Babos 1983, Studia bot. hung. 16: 50. 
Coprinus micaceus var. mammosus Babos 1976, Studia bot. hung. 11:6. 
Inocybe aeruginascens Babos in Bohus 1970, Bot. Közlem. 57(1): 21. 
Inocybe javorkae Babos et Stangl 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 77: 113. 
Leucoagaricus brunneolilacinus Babos 1980, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 72: 81. 
Leucocoprinus pilatianus var. erubescens Babos 1979, Beih. Sydowia 8: 33. (= Leucoagaricus eru-

bescens (Babos) Bon) 
Macrolepiota excoriata f. barlae Babos 1974, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 66: 72. 
Pluteus nigroviridis Babos 1983, Studia bot. hung. 16: 49. 
Pluteus variabilicolor Babos 1978, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 70: 93. 
Rhodocybepopinalis var. hollosii Babos in Babos és mtsai 1994, Beitr. Kenntn. Pilze Mitteleur. 9: 45. 
Tricholoma eosinobasis Babos, Bohus et Vasas 1991, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 83: 83. 
Tricholoma nodulosporum Babos et Bohus in Bohus 1983, Studia bot. hung. 16: 41. (= Asproinocybe 

nodulospora (Babos et Bohus) Guzmán et Contu). 

A Babos Margit által közölt új kombinációk 
Lepiota clypeolaria var. metulispora (Berk, et Broome) Babos 1961, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 

53: 198. (= Lepiota metulispora (Berk, et Broome) Sacc.) 
Basionym: Agaricus metulisporus Berk, et Broome 1871, J. Linn. Soc., Bot. 11(56): 512. 

Lepiota obscura Locq. ex Babos 1958, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 50: 89. (nom. inval.). 
Basionym: Lepiota griseovirens subsp. obscura Locq. 1945, Bull. mens. Soc. Linn. Lyon 14: 61. 
(nom. inval.). 

Lepiota sistrata f. minima (J. E. Lange) Babos 1958, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 50: 91. (= Cys-
tolepiota seminuda (Lasch) Bon). 
Basionym: Lepiota seminuda f. minima J. E. Lange 1935, Flora Agaricina Danica 1: 36. 

Leucoagaricus densifolius (Gillet) Babos 1982, Flora of the Hortobágy National Park: 82. (= Leuco-
agaricus leucothites (Vittad.) Wasser). 

Basionym: Lepiota densifolia Gillet 1874, Les Hyménomycétes Desc. Champign. Cr. France 1: 68. 
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Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus (Panizzi) Babos 1980, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 72: 87. 
Basionym: Agaricus rorulentus Panizzi, Comm. Soc. crittog. Ital. 1(3): 172. 

Leucopaxillus cutefractus f. subaerugineus (Bohus) Babos 1989, Mikol. Közlem., Clusiana 1989: 125. 
Basionym: Leucopaxillus paradoxus f. subaerugineus Bohus 1979, Studia bot. hung. 13: 22. 

Russula heterophylla var. vesca (Fr.) Bohus et Babos 1960, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 52: 132. 
(= Russula vesca Fr.). 
Basionym: Russula vesca Fries 1836, Anteckn. öfver Sver. väx. ätliga svam.: 51. 

Russula lutea subsp. roseipes (Secr. ex Bres.) Bohus et Babos 1960, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 
52: 135. (= Russula roseipes Secr. ex Bres.). 
Basionym: Russula roseipes Secr. ex Bres. 1883, Fungi tridentini 1(3): 37. 

Russula pectinata subsp. pectinatoides (Peck) Bohus et Babos 1960, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 
52: 140. (= Russula pectinatoides Peck). 

Basionym: Russula pectinatoides Peck 1907, Bull. New York State Museum 116: 43. 

A Babos Margitról elnevezett fajok 
Agaricus babosiae Bohus 1990, Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 81: 37. 
Leucoagaricus babosiae Bon 1993, Doc. Mycol. 22(88): 31. 

Bohus Gábor tudományra új taxonjai Babos Margit gyűjtéseiből 
Agaricus bernardiiformis Bohus 1975 (Hortobágy) 
Agaricus bisporus var perrubescens Bohus 1980 (Szelidi-tó mellől) 
Agaricus campestris f. ferruginascens Bohus 1980 (Hortobágy) 
Agaricus macrosporoides Bohus 1974 (Hortobágy) 
Agaricus pseudopratensis var. niveus Bohus 1980 (Horány) 
Cortinarius ammophiloides Bohus 1979 (Fülöpháza) 
Cortinarius moserianus Bohus 1970 (Üllő) 
Cortinarius paracephalixus Bohus 1976 (Horány) 
Hebeloma ochroalbidum Bohus 1972 (Főt) 

Különböző hazai termőhelyek gombáinak vizsgálata 

Homoki gombafajok tanulmányozása 

A Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park, valamint a Szentendrei-sziget gom-
bavilágának tanulmányozása során több jellegzetes, homokterületen növő gombafajt 
mutatott ki, melyekről 1973-ban háromrészes összefoglaló cikksorozatot készített 
(BABOSNÉ GRESKOVITS 1973, 1976, BABOS 19806). Ezenkívül még több cikkben is 
beszámol érdekes, Magyarországon növő homoklakó és sziki gombafajokról. Meg-
állapította, hogy a szárazsághoz kétféle módon alkalmazkodtak a homoktalajon növő 
gombák, egyes fajok tönkje gyakran igen mélyen gyökerezik a talajban, más fajok 
tönkjének alját jellegzetes, nagy homokgumó veszi körül (BABOS 19706, 1978c). 

Babos Margit a Hortobágyra jellemző, jellegzetesen gyengén savanyú kémhatású, 
homokos és szikes talajú füves pusztákon vizsgálta a gombafajokat. 226 gombafajt 
mutatott ki a Hortobágyi Nemzeti Parkból, és megállapította az Agaricus fajok domi-
nanciáját. Több, hazánk területére nézve új, ritka és érdekes gombafajt publikált. 
Kimutatta, hogy az „erdős sztyeppék"1 maradványállományaiban a középhegységi 
régió cseres-tölgyeseinek néhány jellegzetes gombája fordul elő (BABOS 1982). 

' A magyar sztyepp a legtöbb ökológus szerint nem azonos az erdőssztyeppel, hanem antro-
pogén hatásoktól befolyásolt terület. 
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Megállapította, hogy a tengerparti homokdűnék speciális gombavilágával meg-
egyező vagy hasonló fajok találhatók az Alföld meszes talajú területein, beleértve a 
Kiskunsági Nemzeti Parkot is. A nemzeti parkból és környékéről összesen 559 
gombataxont mutatott ki, köztük 11 a tudományra nézve és 54 Magyarország terüle-
tére nézve új faj (BABOS 1999) . 

34 éven keresztül a horányi hétvégi házuk környékén is vizsgálta a meszes homo-
kon, nyílt, évelő homokpusztagyepben (Festucetum vaginatae danubiale fumaneto-
sum) élő gombafajokat, és feltárta a Szentendrei-sziget déli részének gombavilágát. 
E tanulmányának azonban már csak az első része jelenhetett meg (BABOS 2004). 

A homoki gombafajokat hazánkban először Hollós László kezdte kutatni Kecs-
kemét, majd Szekszárd környékén (HOLLÓS 1904, 1911, 1933). Babos Margit felke-
reste a Szekszárd körüli gyűjtőhelyeinek egy részét, és megvizsgálta milyen változás 
következett be a több mint fél évszázad leforgása alatt a terület gombavilágában. A 
Tolna megyei legelőkön újabb termőhelyeken is vizsgálta a gombákat. Hollós szüle-
tésének 125. évfordulója alkalmából Babos Margit revideálta a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytárában lévő Hollós-anyagot, és publikálta a saját kuta-
tásainak eredményeivel együtt (BABOS 1984a). 

Fűrészportelepek gombavilágának tanulmányozása 

A fűrészportelepek különleges élőhelyeknek számítanak, mivel a felhalmozott 
fahulladékban magasabb hőmérséklet alakul ki, mely lehetővé teszi a melegkedvelő 
gombafajok megjelenését is (BABOS 19816, c, 19836). Babos Margit megfigyelte, 
hogy a meleghatás miatt, a fűrészporon élő fajok termésideje hosszabb lett, és gya-
kori volt a gombák között, az egyébként a fajra nem jellemző csoportos és óriásnövés 
is. Csaknem 100 fajt mutatott ki 21 fürészportelepről (Bakonyszentlászló: Vinye-
major; Budakeszi; Budapest: Háros, Kén út, Tahi út; Csévharaszt; Dömös; Francia-
vágás; Gödöllő: Incső; Isaszeg; Lenti; Mátészalka: Nyírmeggyes; Miskolc; Monos-
torapáti; Pusztavacs; Pusztavám; Szárliget; Tuzsér; Uzsa; Visegrád: Lepence-völgy; 
Zalahaláp), ahol Pluteus, Volvariella, Leucoagaricus és Bolbitius fajok domináltak. 
A tudományra nézve két új Pluteus fajt (P. nigroviridis, P. variabilicolor) (BABOS 
1978a', 19836), és egy változatot (Collybia distorta var. amara) (BABOS 19836) írt le. 

Mocsaras területek, úszólápok gombáinak vizsgálata 

Hazánkban gyakoriak az aszályos évek, ezért Babos Margit kereste az olyan te-
rületeket, melyek vízellátottsága kiegyenlítettebb, és a szárazabb időszakokban is 
lehet gombát találni. Vizsgálódása a vizes területek, mocsarak, és a Kárpát-medence 
úszólápjainak gombáinak tanulmányozása felé is irányult (BABOS 1 9 8 7 6 , ALBERT 
és mtsai 2 0 0 4 , ZÖLD-BALOGH és mtsai 2 0 0 9 ) . Ezek a gombafajok gyakran nádon 
fejlesztenek termőtestet (BABOS 1 9 7 9 6 ) . 

Temetői gombák megfigyelése 

Élete nagy tragédiáját, két gyermekének elvesztését, sohasem tudta feldolgozni, 
és férjével rendszeresen ellátogatott a Rákoskeresztúri új köztemetőbe, ahol a sírok 
körül növő gombákat is tanulmányozta (BABOS 2 0 0 7 ) . 
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EGYÉB KUTATÁSI TÉMÁI 

Kalaposgombákban élő gombalegyek vizsgálata 

A kalaposgombák táplálékot nyújtanak számos légyfaj lárvájának is. Babos Mar-
git 1964-1976 között Dely-Draskovits Ágnessel együtt 400 gombafaj termőtesteiből 
tenyésztett ki közel 50 000 legyet. Megállapították, hogy egy gombafajban több légy-
faj is élhet, melyek egy része fajspecifikus. A legtöbb légyfaj lárvája a gombákban 
mindig szeptemberben található, amikor is a nyári vegetációs periódus lassan véget 
ér, és az őszi már elkezdődött. A témában 7 közös cikkük született (DELY és BABOS 
1973, DELY-DRASKOVITS és BABOS 1974,1975,1976a, b, c, 1993). 

Népszerűsítő tevékenysége 
Ismeretterjesztő munkáiban fontosnak tartotta a megfelelő magyar gombanevek 

használatát, ezért részt vett a nagygombák magyar és latin névjegyzékének összeállí-
tásában (PRISZTER és mtsai 1988) és a hazai föld alatti gombafajok magyar elnevezé-
sében (HALÁSZ és mtsai 2007). Foglalkoztatta a magyar gombanevek kialakulásá-
nak (BABOS 1987a) és a hazai gombaárusítás szabályozásának története is (BABOS 
1972a). 

A Kárpát-medence mai gombásznemzedékének tanítómesterévé vált, ugyanis 
csaknem 20 éven keresztül számos közép- és felsőfokú gombaismerői tanfolyamon 
oktatott, és 7 tanfolyami jegyzetet írt. 409 nagyon hangulatos és lebilincselő ismeret-
terjesztő előadást tartott, 22 a nagygombákat népszerűsítő cikket írt, részt vett két is-
meretterjesztő könyv (BABOS és F. GYURKÓ 1 9 8 7 , KALMÁR és mtsai 1990 ) , és há-
rom gombahatározó könyv írásában (ALBERT és mtsai 1990 , BABOS 1991 , BABOS 
és RLMÓCZI 2 0 0 3 ) , továbbá két gombakiállítást rendezett. A „Fürkész könyvek" so-
rozat Gombák című kötetét (WILKINSON és BUCZACKI 1 9 8 9 ) ő fordította magyarra 
és adaptálta a hazai viszonyokra. 

MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE 

Munkáját számos díjjal és elismeréssel jutalmazták. 
1967-1974 között összesen 7 oklevelet, illetve emléklapot kapott az Országos 

Erdészeti Egyesület Mikológiái Szakosztályától, a Gombaszakoktatási Bizottságtól, 
és a TIT Gombász Szakkörétől. 

A Magyar Mikológiái Társaság Clusius-emlékérmét kétszer vehette át, első alka-
lommal 1974. augusztus 20-án, másodszor 2009. február 12-én. 

1994-ben a 12. Cortinarius Kongresszuson Budapest-emlékérmet kapott. 
2004-ben az Első Magyar Szarvasgombász Egyesület a Szemere László-emlék-

éremmel jutalmazta. 
2005. szeptember 10-én a Szent László Szarvasgomba Lovagrend lovagjává ütötték. 
2008-ban a Magyar Gombász újság életműdíjat adományozott neki. 
Élete utolsó kitüntetését, az Effectrix Manus Collectiones díjat (Magyar Termé-

szettudományi Múzeum), halála előtt 1 hónappal vehette át. 
Munkássága, szakmai életútja - angol nyelven - VASAS (2010) munkájában ol-

vasható. (English version of her mycologicai activity was published by VASAS 2010). 
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Két Magyarországról leírt susulykafaj, az Inocybe aeruginascens és az Inocybe javorkae. 
- Babos Margit Magyarországról két új Inocybe fajt írt le a Duna-Tisza köze védett ősboró-
kásaiból. Mindkettő jellemző faja a térség homoki területein természetes módon kialakult, 
nyárfával alkotott társulásainak és telepített nyárasainak. Jelen közleményben - felhasznál-
va az utóbbi évek publikált és publikálatlan előfordulási adatait is - áttekintést adunk a két 
faj hazai előfordulásáról, azok elterjedéséről, és élőhelyi igényeiről. Mind az I. aeruginas-
cens, mind az I. javorkae számos ismert régi és új élőhellyel rendelkezik, elsősorban a Duna-
Tisza közéről, homoktalajokról, azonban a kettő közül az I. aeruginascens jóval gyakoribb-
nak-bizonyult, szélesebb gazdaspektrummal és ökológiai igénnyel. Elterjedési területükben 
jelentősebb átfedés figyelhető meg, mint élőhelyi igényeikben. Míg az I. aeruginascens zár-
tabb, üde helyeket kedvel, az I. javorkae gyakrabban fordul elő nyílt, napsütötte élőhelyeken. 
A két faj taxonómiai helyzetét és a hozzájuk hasonló fajok elkülönítésére vonatkozó informá-
ciókat röviden összefoglaljuk. 

Inocybe aeruginascens and Inocybe javorkae (Agaricales, Basidiomycota), two species 
described from Hungary. - Over the years, two new species of Inocybe were described by 
Margit Babos from the virgin juniper-poplar forests of the nature reserves in the Danube-
Tisza interfluve, Hungary. Both species characteristically occur in the semi-natural habitats 
with Populus or in poplar plantations on calcareous sandy soils. An overview is given on the 
occurrences, distribution and habitat preferences of I. aeruginascens and I. javorkae, based 
on the formerly published, unpublished and the new records. Several old and new localities 
are known, primarily from the Danube-Tisza interfluve, although I. aeruginascens seems to 
be more widespread (having a much broader host and habitat range) than I. javorkae. A sig-
nificant overlap was pointed out in their distribution. Considering the requirements of their 
habitats I. aeruginascens prefers more closed, sheltered places, while I. javorkae was most 
often collected at exposed, sunny localities. Their taxonomic position and distinction from 
morphologically similar species are briefly discussed. 

Kulcsszavak: elterjedés, homoki élőhely, Inocybe, taxonómia 
Key words', distribution, Inocybe, sandy habitat, taxonomy 

BEVEZETÉS 

Alföldünk egyik legjellegzetesebb sajátosságaként tarthatjuk számon a természe-
tes módon kialakult nyáras-borókásokat, melyek foként a Duna-Tisza köze középső 
és déli részein fekvő homokterületek nagyobb kiterjedésű, felhagyott, érintetlen vagy 
természetvédelmi oltalom alá eső területein fordulnak elő. Hazánkban ezek extrém 
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száraz területeknek számítanak, a legkevesebb éves csapadékátlaggal. Ahogyan az 
eltérő talaj adottságú és klímájú területek különböző növénytársulásainak megvan a 
maguk gombaközössége, úgy itt is megtalálhatók a jellemző környezethez alkalmaz-
kodott és ideális környezeti feltételek idején termőtestképzésben produktív fajok. 
Ezek között több olyan gombafaj is előfordul, amelyek eltérő sajátosságokkal ren-
delkező területeken is élnek, és vannak olyanok is közöttük, melyek itt gyakrabban 
és nagyobb tömegben képeznek termőtesteket. Mindemellett előfordulnak olyan spe-
ciális fajok is, melyek termőtestképzése csak az ilyen típusú homoki élőhelyeken is-
mert. A múlt század második felében e homokterületek - nem csupán nyáras - tár-
sulásainak vizsgálatából számos mikológiái publikáció készült (BABOS 1961, 1963, 
1980, 1985a, b, 1995, 1999, BOHUS és BABOS 1977, BABOS és mtsai 1994), vala-
mint több új mikorrhizás gombafaj is leírásra került, többek között a Cortinarius, 
Hebeloma és Inocybe nemzetségekből (BABOS 1968, 1978, BOHUS 1976, BABOS és 
STANGL 1985). Bohus Gábor és Babos Margit, közös mikológiái munkásságuk alatt 
a Duna-Tisza köze mészlepedékes homokhátain talált anyagok között két olyan fajt 
ismertek fel az Inocybe nemzetségben, amelyeket újként írtak le (BABOS 1968, Bo-
HUS 1970, BABOS és STANGL 1985). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Terepi és irodalmi adatokat is felhasználtunk mindkét Inocybe faj esetében. A 
makro- és mikroszkópos leírást friss, illetve szárított herbáriumi anyagok alapján 
készítettük. A mikroszkópos preparátumokat 10%-os NH4OH-ban oldott kongóvö-
rös festékkel festettük. A spórák méreténél (zárójelben) feltüntettük a mért spórák 
számát, illetve, hogy ezek hány termőtestből és hány kollekcióból származnak. A 
Q-érték a spórák hosszának és szélességének arányát fejezi ki. A cisztídiumformák 
definícióját a zárójeles kiegészítésekben VELLINGA ( 1 9 8 9 ) alapján adtuk meg. 

FAJJELLEMZÉSEK 

Inocybe aeruginascens Babos in Bohus 1970, Bot. Közlem. 57(1): 21. 
(1-4., 7. ábrák) 

Inocybepintureaui Duchemin 1979, Bull. Soc. Linn. Normandie 107: 36. 
Inocybepseudohaemacta Bon et Courtec. in Bon 1985, Doc. Mycol. 14(56): 22. 

Kalap: 15-60 mm átmérőjű, fiatalon domború, többé-kevésbé hegyes, széles, rit-
kábban hiányzó púppal, idősen kiterülő, széle olykor felpenderedő, ép, cortina nincs, 
felülete fiatalon gyenge, áttetsző, fehéres vélummal borított, ez gyorsan eltűnik, és 
nem hagy hátra semmilyen nyomot, kifejletten fényes, sima vagy a szélén sugarasan 
behasadozott, okkerbarna, sárgásbarna vagy fakó rozsdabarna, ritkán - különösen 
nedves állapotban - kékes-zöldes foltokkal. Lemezek: tönkhöz nőttek, sűrűn állók, 
többé-kevésbé hasasak, legfeljebb 6(-7) mm szélesek, fehéres-szürkék, később vilá-
gosbarnák, idősen fakó rozsdabarna színűek, élük finoman pelyhes. Tönk: 25-60 x 
3 -8 mm, hengeres, azonos szélességű vagy kissé duzzadt bázissal, felső részén fe-
héren pelyhes, fiatalon fehéres, később és érintésre halvány okkersárgára színeződik, 
sérülések helyén és nedves időben magától halvány kékeszöldesre színeződhet. Hús: 
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vékony, törékeny, a kalapban és a tönkben fehéres, gyakran kékeszöld árnyalattal 
elsősorban a tönkben. Szaga, íze jellegtelen. 

Spórák: (21,1,1); 7,3-8,8 x 4,5-5,4 pm, átlagosan 8,04 x 4,9 pm, Q = 1,48-1,83, 
elliptikusak, néha kissé mandula alakúak, tompa csúccsal. Bazídiumok: bunkósak, 
négyspórásak, méretük 25-33 x 7-9 pm. Keilocisztídiumok: bőségesek, tömlő (ut-
riform) vagy orsó alakúak (fuziform), vastag falúak, a csúcsukon jól fejlett kristály-
koronával, méretük 40-48 x 11-19 pm. Pleurocisztídiumok: tömlő alakúak (utri-
form), ritkán keskeny nyakúak (lageniform), legfeljebb 3,2 pm vastagok, hialin fallal 
és a csúcsukon gyenge kristályborítással. KaulocisztídiumoK: ritkák, a tönk csúcsán, 
tömlő alakúak (utriform), keskeny nyakúak (lageniform) vagy bunkósak, számos 
vékony falú kaulocisztídium-szerű sejttel és paracisztídiumokkal keveredve, hiá-
nyoznak a tönk középső részében és aljában, méretük 35-60 x 10-15 pm. 

Élőhely és elterjedés: Leggyakoribb fapartnere a Populus alba és P. nigra, rit-
kábban, Betula, Pinns, Quercus, Tilia, Celtisl, Platanusl alatt is található száraz, 
homok- vagy kissé kötöttebb, de nem agyagos talajokon. Városi környezetben, par-
kokban, nyírt gyepeken, kertekben is gyakran megjelenik, s előfordul egyéb Inocybe 
fajok társaságában. Homokbuckás területeken gyakran találni árnyékosabb, zárt Po-
pulus alba foltokban, ritkábban a nyílt gyepekben. Általánosan elterjedt az Alföldön 
homoktalajokon, de van adata a Gödöllői-dombságból is ( B A B O S 1 9 8 9 ) . Magyaror-
szágon kívül megtalálták már Finnországban ( K N U D S E N és VESTERHOLT 2 0 0 8 ) , 
Oroszországban, Európa tőlünk nyugatra fekvő területein Belgiumban, Franciaor-
szágban, Hollandiában, Németországban ( C O U R T E C U I S S E és D U H E M 1 9 9 4 ) , továbbá 
Olaszországban (CERVIN1 2 0 0 7 ) és Svájcban ( G A R T Z 1 9 9 5 ) is. 

1. ábra / Fig. 1. Inocybe aeruginascens. Budapest (Soroksár), in populeto culto (P. canescens), 
2004.05.09. Fotó / Photo: Nagy I. 
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2. ábra / Fig. 2. Inocybe aeruginascens. Csévharaszt, Betuletum cultum, 2004.05.14. 
Fotó / Photo: Nagy I. 

3. ábra I Fig. 3. Inocybe aeruginascens. Inárcs, in populeto culto, 2005.05.24. 
Fotó / Photo: Nagy I. 
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Irodalmi adatok / Literature records: Örkény: in populeto culto, leg. Ferencz I., Véssey E. 1965. 
05.24. (BABOS 1989); Ócsa: in populeto, leg. Ferencz I. 1965.06.15. (BABOS 1968, 1989, BOHUS és 
BABOS 1977); Pestlőrinc: in populeto, leg. Ferencz I. 1965.06.22. (BABOS 1968); Pestlőrinc: in popule-
to, leg. Frankó A. 1966.05.31. (BABOS 1968); Pestlőrinc: in populeto, leg. Babos M., Bohus G. 1966. 
06.16. (BABOS 1968); Ócsa: in populeto, leg. Babos M., Ferencz I., Véssey E. 1966.07.12. (BABOS 
1968, 1989, BOHUS és BABOS 1977); Ócsa: in populeto, leg. Ferencz I., Véssey E. 1966.08.05. (BABOS 
1968, 1989, BOHUS és BABOS 1977); Üllő: in silva arenosa (Populus, Quercus), leg. Babos M., Bohus 
G., Véssey E. 1966.10.12. (BABOS 1968, 1989, BOHUS és BABOS 1977); Pestlőrinc: in silva arenosa 
{Populus), leg. Ferencz I. 1967.05.26. (BABOS 1968); Csévharaszt: Junipero-Populetum, leg. Konecsni 
I. 1967.06.16. (BABOS 1968, 1989, BOHUS és BABOS 1977); Ócsa: in populeto, leg. Babos M., Véssey 
E. 1967 .06 .19 . (BABOS 1968, 1989, BOHUS és BABOS 1977) ; ( H O L O T Y P U S ! ) C s é v h a r a s z t : Junipero-
Populetum, leg. Babos M., Bohus G., Konecsni I., Véssey E. 1967.06.20. (BABOS 1968, 1989, BOHUS 
1970, BOHUS és BABOS 1977); Bugac: in populeto, leg. Babos M., Véssey E. 1968.10.08. (BOHUS és 
BABOS 1977, BABOS 1989); Csévharaszt: in populeto, leg. Babos M., Véssey E. 1969.06.16. (BOHUS 
és BABOS 1977, BABOS 1989); Tatárszentgyörgy: in populeto, leg. Babos M., Véssey E. 1969.09.12. 
(BOHUS és BABOS 1977, BABOS 1989); B u g y i : in p o p u l e t o , leg. W a r t a V . 1969 .09 .16 . (BOHUS és 
BABOS 1977, BABOS 1989); Csévharaszt: in populeto culto (P. canescens), leg. Babos M., Konecsni I. 
1972.05.18. (KONECSNI 1971, BABOS 1989); Csévharaszt: Festucetum vaginatae danubiale et saliceto-
sum rosmarinifoliae, leg. Babos M., Konecsni I. 1972.05.18. (BABOS 1989); Pusztavacs: leg. Ferencz 
I., Véssey E. 1972.05.21. (BABOS 1989); Bugac: Junipero-Populetum albae betuletosum, leg. Babos 
M., Friesz A. 1978.05.11. (BABOS 1989); Bugac: Junipero-Populetum albae et in populeto culto (P. 
canescens), leg. Babos M. 1978.05.28. (BABOS 1989); Fülöpháza: Festucetum vaginatae danubiale sti-
petosum, sub juv. Populus alba, pineto culto (Pinus nigra, Populus, Robinia), Robinia pseudacacia, 
leg. Babos M. 1978.05.31. (BABOS 1989); Bugac: Junipero-Populetum albae, leg. Babos M. 1978.06. 
20. (BABOS 1989); Bugac: Junipero-Populetum albae ligustretosum, leg. Babos M., Komáromy Zs., 
Szujkó-Lacza J. 1978.06.20. (BABOS 1989); Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg. Babos M. 
1979.06.27. (BABOS 1989); Csévharaszt: leg. Németh F., Szerdahelyi T. 1979.07.12. (BABOS 1989); 
Bugac: populeto culto (P. canescens), leg. Babos M. 1980.09.18. (BABOS 1989); Kecskemét (Nyomási-
erdő): Populetum canescentis cult., leg. Nagy L. 2001.06.24. (NAGY és GORLICZAI 2007); Kecskemét 
(Nyomási-erdő): Populetum canescentis cult., leg. Nagy L. 2002.06.12. (NAGY 2004); Tőserdő: sub 
Tilia, leg. Nagy L. 2002.07.24. (NAGY 2004); Kecskemét: sub Celtis occidentalism, leg. Nagy L. 2003. 
05.21. (NAGY 2004); Nagykőrös: Convallario-Quercetum roboris, sub Popidus canescens, leg. Nagy 
L. 2003.06.15. (NAGY 2004); Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populetum canescentis cult., leg. Nagy L. 
2003.07.02. (NAGY 2004); Kecskemét: sub Celtis occidentalism leg. Nagy L. 2004.05.10. (NAGY és 
GORLICZAI 2007); Orgovány: Junipero-Populetum albae, leg. Jeppson, M. 2004.05.19. (NAGY és GOR-
LICZAI 2007); Üllő: Populetum cult., sub P. alba, P. nigra, leg. Dima B., Gortva G., Németh M. 2004. 
05.29. (ALBERT 2005); Kecskemét (Törökfái): sub Populus canescens, leg. Nagy L. 2004.08.29. (NAGY 
és GORLICZAI 2007); Szeged (Boszorkány-sziget): Salicetum albae-fragilis, leg. Nagy L. 2004.09.09. 
(NAGY és GORLICZAI 2007); Orgovány: sub Salix rosmarinifolia, leg. Nagy L. 2004.10.14. (NAGY és 
GORLICZAI 2007); Kunbaracs: Junipero-Populetum albae, leg. Nagy L. 2004.10.20. (NAGY és GORLI-
CZAI 2007); Ásotthalom: Festucetum vaginatae stipetosum, sub Pinus sylvestris, leg. Nagy L., Grézal 
G., Barkóczi B. 2005.05.17. (NAGY és GORLICZAI 2007); Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg. 
Nagy L. 2005.05.19. (NAGY és GORLICZAI 2007); Kecskemét (kertben): sub Betida pendula, leg. Nagy 
L. 2005.07.17. (NAGY és GORLICZAI 2007); Kecskemét (Millenáris-erdő): sub Tilia, Populus, leg. Nagy 
L. 2005.07.17. (NAGY és GORLICZAI 2007); Szeged (Sziksós): Quercetum roboris cult., leg. Nagy L. 
2005.07.19. (NAGY és GORLICZAI 2007); Ásotthalom: Populetum albae, leg. Nagy L. 2005.08.20. (NAGY 
és GORLICZAI 2007); Bugac: Quercetum roboris, leg. Nagy L. 2005.08.24. (NAGY és GORLICZAI 2007); 
Ásotthalom: Populo-Pinetum sylvestris cult., leg. Nagy L. 2005.10.07. (NAGY és GORLICZAI 2007); 
Kecskemét (Millenáris-erdő): sub Tilia, Populus, leg. Nagy L. 2006.06.04. (NAGY és GORLICZAI 2007); 
Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, sub Populus alba, leg. Nagy L. 2006.06.04. (NAGY és GORLI-
CZAI 2007); Ladánybene (Jajgatódűlő): Junipero-Populetum albae, sub Populus nigra, leg. Nagy L. 
2006.06.05. (NAGY és GORLICZAI 2007); Örkény: Junipero-Populetum albae, leg. Nagy L. 2006.06.05. 
(NAGY és GORLICZAI 2007); Tatárszentgyörgy (Sarlósár): Junipero-Populetum albae, leg. Nagy L. 
2006.06.05. (NAGY és GORLICZAI 2007); Kerekegyháza (Kaszatanyadűlő): Populetum albae, leg. Nagy 
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L. 2006.06.09. (NAGY és GORLICZAI 2007); Lakitelek (Tőserdő): Fraxino pannonicae-Alnetum, leg. 
Nagy L. 2006.07.30. (NAGY és GORLICZAI 2007). 

További gyűjtési adatok / Further records: (ISOTYPUS!) Csévharaszt: Junipero-Populetum, leg. 
Babos M., Bohus G., Konecsni I., Véssey E. 1967.06.20.; Budapest (Ferihegy-Rákoshegy): in populeto, 
leg. Ferencz I. 1968.09.10.; Csévharaszt: in populeto, leg. Babos M., Véssey E. 1969.06.19.; Budapest 
(Pestlőrinc): in populeto, leg. Ferencz I. 1969.06.26.; Szigetújfalu: in populeto, leg. Babos M., Véssey 
E. 1970.06.21.; Göd (Alsógöd): in populeto, leg. Horváth G. 1970.07.01.; Tatárszentgyörgy: leg. Babos 
M., Bohus G. 1971.10.08.; Isaszeg: in populeto, leg. Babos M., Véssey E. 1971.06.28.; Budapest (So-
roksár, botanikus kert): in populeto, leg. Babos M. 1972.05.23. és 1972.05.29.; Tengelic (Alsótengelic): 
in silva arenosa (Populus, Robinia), leg. Babos M. 1972.08.10.; Budapest (Soroksár, botanikus kert): in 
populeto, leg. Babos M. 1974.05.20.; Horány (Vadgalamb utca): leg. Babos M. 1975.06.13.; Horány: 
in populeto (Populus alba, P. canescens), leg. Babos L. 1975.06.14.; Horány: in silva mixta (Pinus, Po-
pulus, Quercus, Robinia), leg. Babos M., Bohus G. 1975.06.17.; Horány: in silva mixta, leg. Babos M. 
1975.09.13.; Budapest (Pestlőrinc): leg. Németh F. 1978.07.16.; Budapest (Soroksár, botanikus kert): 
leg. Albert L. 1984.05.24.; Fülöpháza: Festucetum vaginatae danubiale, sub Populus alba, leg. Babos 
M„ Szujkó-Lacza J. 1984.05.30.; Horány (Tölgyfa u. 8.): leg. Babos M. 1984.08.14.; Budapest (Sorok-
sár, botanikus kert): leg. Vasas G. 1985.05.27.; Lakitelek (Tőserdő): sub Platanusl leg. Nagy L. 2002. 
06.10.; Budapest (Soroksár): in populeto culto (P. canescens), leg. Nagy I. 2004.05.09.; Csévharaszt: 
Betuletum cult., leg. Nagy I. 2004.05.14.; Kunbaracs: Pinetum sylvestris cult., leg. Nagy L. 2004.05. 
15.; Inárcs: in populeto culto, leg. Nagy 1. 2004.05.16.; Csévharaszt: in silva mixta, sub Populus canes-
cens, leg. Auer P., Nagy I. 2004.06.02.; Kecskemét: Populetum canescentis cult., leg. Nagy L. 2004.06. 
09.; Nagykőrös: Quercetum roboris, sub Populus alba, leg. Nagy L. 2004.06.15.; Inárcs: Betuletum 
cult., leg. Nagy I. 2004.06.17.; Kecskemét (Csalánosi-erdő): Populetum albae cult., leg. Nagy L. 2004. 
06.18.; Szeged (Boszorkánysziget): Salicetum albae-fragilis, leg. Nagy L. 2004.09.09.; Fülöpháza: Ju-
niper o-Populetum albae, leg. Nagy L. 2004.11.04.; Budapest (Soroksár): in populeto culto (P. canes-
cens), leg. Nagy I., Varga I. 2005.05.01.; Budapest (Soroksár, Péterimajor): in populeto culto (P. canes-
cens), leg. Nagy I. 2005.05.22.; Inárcs: in populeto culto, leg. Nagy I. 2005.05.24.; Kunbaracs: sub Po-
pulus alba, leg. Nagy L. 2006.06.05.; Kunbaracs (kunbaracsi elágazás): Populo-Pinetum sylvestris cult., 
leg. Nagy L. 2006.06.05.; Kecskemét (Törökfái): in silva mixta (Tilia, Quercus), leg. Nagy L., Gorli-
czai Zs. 2006.06.06.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., leg. Nagy L., Gorliczai Zs. 
2006.08.03.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., leg. Nagy L. 2008.06.13.; Ásotthalom: 
Populetum albae cult., leg. Nagy L. 2008.06.20.; Ásotthalom: Quercetum roboris, sub Populus, leg. 
Nagy L. 2008.06.20.; Kecskemét (Nyír): Quercetum roboris, leg. Nagy L. 2008.07.31.; Ásotthalom: 
sub Betula, leg. Nagy L., Gorliczai Zs. 2008.10.18.; Ásotthalom: Pinetum sylvestris cult, széle, leg. 
Nagy L., Gorliczai Zs. 2008.10.18.; Szeged (Boszorkánysziget): Populo-Salicetum, leg. Nagy L. 2009. 
06.30.; Inárcs: in populeto culto, leg. Nagy I. 2010.05.28. 

Megjegyzések: Az MTM Növénytár Inocybe aeruginascens preparátumai között 
fellelhető legkorábbi anyagot Örkény mellett 1965.05.24-én találta Ferencz István 
és Véssey Ede. Rövid időn belül többször is gyűjtötték a térségben, Ócsa és Üllő ha-
tárában. Ezeket követően, 1967.06.20-án, a Pesti-síkság és a Kiskunság határán fekvő 
Csévharaszt melletti Ősborókás védett területén fedezték fel azokat a példányokat, 
melyekből később a holotípust kijelölték. Az Inocybe aeruginascens megjelenésé-
ben és mikromorfológiai karaktereiben egyaránt több egyéb Inocybe fajhoz nagyon 
hasonló, azonban a tönkön néha megfigyelhető jellegzetes kékes-zöldes, türkizes el-
színeződéssel olyan jellegzetesség tűnt fel, amely addig csak eltérő kinézetű Inocybe 
fajoknál ismeretes tulajdonságként mutatkozott. A faj leírása nem váratott sokat ma-
gára. Miután publikált jellemzése ( B A B O S 1968) a latin diagnózis hiányában nem 
adott érvényt tudományos fajdefmíciónak, az ezt követő szabályos közlés ( B O H U S 

1970) pótolta azt. Ezek után hazánkban egyre több alkalommal gyűlt adata újabb élő-
helyekről, így hamar a homoki területek egyik jellemző, gyakori fajaként tartották 
számon'. Franciaországi gyűjtésekből származó kollekciókat később, mint Inocybe 
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pintureaui Duchemin ( D U C H E M I N 1 9 7 9 ) , és I. pseudohaemacta Bon et Courtec. 
( B O N 1 9 8 5 ) külön fajokként írták le, azonban K.UYPER ( 1 9 8 6 ) és S T A N G L ( 1 9 8 9 ) 
véleménye szerint ezek a fajok konspecifikusak az I. aeruginascens-szel. 

A gomba tönkjének elszíneződése, hallucinogén anyagok jelenlétére utalt. Ilyen 
irányú laboratóriumi vegyelemző vizsgálatokkal baeocystint, psilocybint és egy ad-
dig ismeretlen új, békák bőréből ismert toxinhoz, a bufotenidinhez közeli vegyületet 
mutattak ki, mely a gomba latin nevéből származtatva az aeruginascin nevet kapta 
(GARTZ 1987, JENSEN és mtsai 2006). Pontos élettani hatása nem ismeretes, de több 
véletlenszerű elfogyasztásáról szóló történet a gomba hallucinációs hatását megerő-
sítette. Azonban az egyik eset tragikussága - mely szerint a gomba elfogyasztója 
máj károsodással elhunyt - az Inocybe aeruginascens mérgező hatásának súlyossági 
fokát bizonytalanná tette (BABOS 1983). 

4. ábra. Az Inocybe aeruginascens mikromorfológiai bélyegei: A) spórák, B) bazídium, C) keilocisztídiu-
mok, D) pleurocisztídiumok, E) tönk csúcsának sejtes bevonata, F) tönk sejtes bevonata a tönk felénél. 
Fig. 4. Microcharacters of Inocybe aeruginascens: A) spores, B) basidium, C) cheilocystidia, D) pleuro-

cystidia, E) cystidia and hairs at the stipe apex, F) hyphal covering in the median part of the stipe. 

Hasonló fajok: Makro- és mikromorfológiai karaktereiben több hozzá nagyon 
hasonló faj található a nemzetségben, s mivel kiemelkedő tulajdonságként csak a 
néha megjelenő kékes-zöldes elszíneződés könnyítheti határozását, ezért a nehezen 
határozható Inocybe fajok közé sorolható. A sima spórás, metuloidokkal rendelkező 
Inocybe fajok között több hasonló, különleges makro- és/vagy mikromorfológiai 
tulajdonsággal nem rendelkező faj is van, melyek határozása sok gondot okozhat. 
Ilyenek többek között az I. auricoma (Batsch) J. E. Lange, az I. catalaunica Singer, 
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az I. fuscidula Velen., az I. glabrodisca P. D. Orton, az I. nitidiuscula (Britzelm.) 
Lapl., az I. phaeodisca Kühner stb. Ezek közül - a kékes elszíneződés hiányában -
az /. aeruginascens zsírfényű, gyakran teljesen sima, világos kalapjával és élőhelyé-
vel emelkedik ki, bár ha kevert erdőkben vagy nem Populus alatt nő, akkor több faj 
is szóba jöhet. Különösen nagy hasonlóságot mutat makroszkópos megjelenésében 
az I. langei R. Heim fajhoz, azonban ennek tönkjét végig valódi kaulocisztídiumok 
borítják, és jóval kisebb spórái vannak (6,5-7,5 x 4-5 pm, KUYPER 1986). 

Az Inocybe nemzetségben több faj zöldes vagy kékes árnyalataival hívja fel ma-
gára a figyelmet, melyek azonban makromorfológiailag nagyban különböznek az I. 
aeruginascens-tői. Ilyenek például a sötétbarna és erősen pikkelyes I. calamistrata 
(Fr.) Gillet, az édes illatú, szürkés kalapszínü/. corydalina Quél. vagy a kellemetlen 
szagú, jellemzően fehér, vöröses és zöldes színű I. haemacta (Berk, et Cooke) Sacc. 

Inocybe javorkae Babos et Stangl 1985, Annls hist.-nat. Mus. natn. hung. 77: 113. 
(5-7. ábrák) 

Kalap: 30-70 mm, fiatalon domború, széles gyűszű alakú, általában nem púpos, 
később kiterülő, a kalap közepén nagy tompa púppal, idősen ellaposodó, széle nem 
begöngyölt, vastag, nem bordás, felületét fiatalon sötét múlékony vélum borítja, ami 
gyorsan eltűnik, kifejletten gyakran pikkelykés, kissé sugarasan szálas, általában ho-
mokkal borított, kifejletten nem tapadós, színe világostól sötétbarnáig terjed, a kö-
zepén általában sötétebb, akár feketésbarna is lehet. Lemezek: keskenyen tönkhöz 
nőttek, hasasak, 4—8 mm szélesek, fiatalon fehéresek, majd szürkések, éretten világos 
rozsdabarnák, élük finoman pelyhes, a lemez felületénél világosabbak. Tönk: 40-90 
x 3-15 mm, robusztus, hengeres vagy lefelé kissé szélesedő, alja lekerekített vagy 
kissé peremes gumóban végződik, fiatalon világos, fehéres, gyakran rózsaszínes ár-
nyalattal a csúcsán, később okkeres, sárgásbamás árnyalatú, teljes hosszában korpá-
zott, gallér, gallérzóna nincs, a gumó külső oldalán fekete. Hús: világos, a kalapban 
vékony, a tönkben lehet kissé okkeres, többnyire fiatalon a csúcsban rózsás árnyala-
tú; szaga, íze nem jellegzetes. 

Spórák: (20,1,1); 10,2-14 x 6,2-8,8 pm, átlagosan 12,35 x 7,51 pm, elliptikus-
hengeres, tompa, alig kiemelkedő dudorokkal, amiktől a spóra körvonala szögletessé, 
entolomatoiddá válik, faluk vastag. Bazídiumok: négyspórásak, bunkósak, méretük 
kb. 40 x 12 pm. Pleurocisztídiumok: bunkósak vagy tömlő alakúak (utriform), erő-
sen fénytörő, színtelen, maximum 3 pm-ig vastagodott sejtfallal, és dús kristályko-
ronával, méretük 52-68 x 14-17 pm. Keilocisztídiumok: bőségesek, kis számban 
paracisztídiumokkal keverednek, alakjukban hasonlóak a pleurocisztídiumokhoz, 
de változatosabbak, hengeresek, bunkósak, vagy tömlő alakúak (utriform), faluk 
2,5-3 pm vastag, hialin, csúcsukon erőteljes kristálykoronával, méretük 41-68 x 
14-21 pm. Kaulocisztídiumok: bunkósak a tönk felső harmadában figyelhetők meg, 
de itt is nagy számban keverednek kevéssé differenciált, bunkós, alig vastagodott 
vagy vékony falú sejtekkel és paracisztídiumokkal, a tönk felső harmada alatt szinte 
csak vékony falú szőrök és paracisztídiumok vannak. 

Élőhely és elterjedés: Elsősorban a Duna-Tisza közi homoki nyáras-borókások-
ból ismert, ahol leggyakrabban a napnak kitett, gyér vegetációjú foltokon vagy csu-

Mikol. Közlem.. Clusiana 50(1), 2011 



Két Magyarországról leírt susulykafaj, az Inocybe aeruginascens és az Inocybe javorkae 3 I 

pasz homokfelszíneken jelennek meg a termőtestei, azonban vannak adatai telepített 
fenyvesek széleiről is (ahol a Populus jelenléte sem zárható ki). Szintén nem tisztá-
zott, hogy a csupasz homokfelszíneken képes-e mikorrhizakapcsolatot létesíteni a 
Fumana-w al, ahogy azt több homoki tax ónra (pl. /. heitnii Bon) már publikálták (MA-
GYAR és mtsai 1999). 

5. ábra / Fig. 5. Inocybe javorkae. Fülöpháza, Junipero-Populetum albae, 2006.06.04. 
Fotó / Photo: Nagy L., Gorliczai Zs. 

Irodalmi adatok / Literature records: Tatárszentgyörgy: in pineto arenoso, leg. Babos M., Bohus 
G. 1964.09.23. (BABOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Táborfalva: Junipero-Populetum albae festuce-
tosum vaginatae, leg. Babos M., Friesz A. 1975.11.08. (BABOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Fülöp-
háza: Festucetum vaginatae danubiale fumanetosum, leg. Babos M., Friesz A., Németh F. 1977.11.12. 
(BABOS és STANGL 1985. BABOS 1989); (HOLOTYPUS!) Bugac: Junipero-Populetum albae festuce-
tosum vaginatae, leg. Babos M., Friesz A. 1977.11.13. (BABOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Bugac: 
Junipero-Populetum albae festucetosum vaginatae, ad terram nudam, leg. Babos M. 1978.05.28. (BA-
BOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Fülöpháza: Festucetum vaginatae danubiale fumanetosum, leg. Ko-
máromy Zs., Szujkó-Lacza J. 1978.05.31. (BABOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Fülöpháza: in pine-
tum cultum (Pinus nigra, Populus, Robinia), leg. Babos M. 1978.05.31. (BABOS és STANGL 1985, BA-
BOS 1989); Bugac (prope Balassi-erdészház): Junipero-Populetum albae festucetosum vaginatae, leg. 
Babos M„ Friesz A. 1978.07.27. (BABOS és STANGL 1985, BABOS 1989); Kunbaracs: Junipero-Popule-
tum albae, csupasz homokon, leg. Nagy L. 2004.10.20. (NAGY és GORLICZAI 2007); Fülöpháza: Junipe-
ro-Populetum albae, csupasz homokon, leg. Nagy L., Gorliczai Zs. 2004.11.04.; ibid., leg. Nagy L. 
2 0 0 6 . 0 9 . 0 3 . (NAGY és GORLICZAI 2007) . 

További gyűjtési adatok / Further records: (ISOTYPUS!) Bugac: Junipero-Populetum albae fes-
tucetosum vaginatae, leg. Babos M., Friesz A. 1977.11.13.; Fülöpháza: in prato, leg. Lizon, P., Locs-
mándi Cs., Vasas G. 1989.05.30.; Kunbaracs: Junipero-Populetum, leg. Nagy L. 2004.10.24.; Fülöp-
háza: Junipero-Populetum albae, leg. Nagy L., Gorliczai Zs. 2006.06.04.; Örkény: Junipero-Populetum 
albae, leg. Nagy L. 2006.06.05.; Kecskemét (Nyomási-erdő): Populetum albae cult., leg. Nagy L., Gor-
liczai Zs. 2007.09.08.; Fülöpháza: Junipero-Populetum albae, leg. Nagy L. 2008.06.15.; Fülöpháza: 
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Junipero-Populetam albae, leg. Nagy L., Jeppson, M., Knuttson, T., Larsson, E. 2008.10.12.; Ásottha-
lom: Pinetum sylvestris cult, széle, leg. Nagy L., Gorliczai Zs. 2008.10.18. 

Megjegyzések: Első ismert adata 1964.09.23-áról, egy Tatárszentgyörgy melletti 
telepített erdeifenyves (.Pinetum sylvestris cultum) felvételezéséből származik. E 
gyűjtés után sokáig nincs adata, így az egyébként is nehezen határozható faj leírása 
csak jóval később, egy 1977.11.13-án Bugacon az Ősborókás tipikus homoki nyáras-
borókásában gyűjtött anyaga alapj án készült el ( B A B O S és S T A N G L 1985). Azóta 
több természetes állapotú területről és kultúrerdőből is előkerült. 

6. ábra. Az Inocybe javorkae mikromorfológiai bélyegei: A) spórák, B) bazídium, C) keilocisztídiumok, D) 
pleurocisztídiumok, E) tönk csúcsának sejtes bevonata, F) tönk sejtes bevonata a tönk felénél. 

Fig. 6. Microcharacters of Inocybe javorkae: A) spores, B) basidium, C) cheilocystidia, D) pleurocystidia, 
E) cystidia and hairs at the stipe apex, F) hyphal and cellular covering in the median part of the stipe. 

Hasonló fajok: Az Inocybe javorkae diagnosztikus bélyegei a 11-13 pm hosszú, 
gyengén dudoros (entolomatoid) spórái és gumójának fekete bevonata. Az Inocybe 
nemzetség dudoros spórás fajai között a robusztus, gyengén dudoros, entolomatoid 
spórájú és csak a tönk csúcsán kaulocisztídiumos Inocybe fajok közé tartozik, ame-
lyeknek számos képviselője létezik, és a csoportban sok taxont írtak le. Ezek közül 
az ismertebbek és általánosan taxonómiailag önállónak elfogadottak az I. dunensis 
P. D. Orton és az I. decipiens Bres. Ezeken belül, bizonyos szerzők megkülönböztet-
nek számos taxont (pl. I. dunensis var. paucicystidiosa Bon), azonban ezek elkülöní-
tése az esetek döntő többségében problémás. Nem ritkán az I. javorkae is nehezen 
különíthető el az I. dunensis-tö\. A szakirodalom szerint elkülönítő bélyeg, hogy az 
I. dunensis többnyire Salix, esetleg Pinns fajokkal képez mikorrhizát, és gumóját 
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nem borítja fekete bevonat. Az Alföldön az I. dunensis morfológiai bélyegeivel ren-
delkező példányokat elsősorban Populus és Pinns mikorrhizapartnereként találjuk, 
ami nem meglepő, hiszen a Populus és Salix mikorrhizásként ismert fajok sokszor 
jól ismert területükön kívül gyakran képeznek mikorrhizát a másik fafajjal is. Ta-
pasztalataink szerint, az I. dunensis kalapja általában világosabb, bár lehet találkozni 
világos kalapú, fekete gumójú termőtestekkel is. Igazolásra vár, hogy azokban az 
esetekben, amikor vegyes bélyegekkel bíró termőtestek kerülnek elő, azok egy faj 
variabilitását tükrözik, vagy az I. javorkae és az I. dunensis keveredve fordul elő. Az 
entolomatoid spórákkal rendelkező fajok közül az I. decipiens mikroszkópos bélye-
geiben szinte megegyezik az említett két fajjal, azonban élőhelye alapján (hegyvidéki 
Picea, Pinus vagy Betula erdők) könnyen elkülöníthető. 

7. ábra. Az Inocybe aeruginascens és az I. javorkae termőhelyei Magyarországon (o = az ismert /. 
aeruginascens termőhelyek; • = ismert I. javorkae termőhely; • = a két faj ismert közös termőhelyei). 

Fig. 7. Hitherto known localities for Inocybe aeruginascens and I. javorkae in Hungary (o = known 
localities of I. aeruginascens; • = known locality of I. javorkae; • = known localities of both species). 

Bár a korpázottság szabad szemmel is jól láthatóan a tönköt teljes hosszában bo-
rítja, az I. javorkae, az 1. dunensis és az I. decipiens rendszertanilag mégis azokhoz 
a fajokhoz állnak közelebb, amelyek tönkjének csak a felső harmadában észlelhetünk 
valódi kaulocisztídiumokat, az alsó kétharmadban pedig csak ún. kaulocisztídioid 
szőröket, melyek lehetnek vastagodott falúak, azonban alakjukban eltérnek a valódi 
kaulocisztídiumoktól, és nem viselnek kristálykoronát. Ezért a tönk makroszkópos 
megjelenése a határozás szempontjából félrevezető lehet. B A B O S (1999) diagnoszti-
kus bélyegként említi a kalap pikkelykés felületét. Ez ideális esetekben, friss példá-
nyoknál általában megfigyelhető, azonban öregebb, száraz termőtesteknél nem min-
dig látszik, ilyen esetekben a spórák alakja és a gumó fekete színe irányadó lehet. 
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Az I. javorkae-1 Magyarországon kívül csak Ausztriából jelezték (KRISAI-GREIL-
HUBER 1992), azonban véleményünk szerint a szerző által I. javorkae-ként jelzett 
gomba egy másik, szintén fekete gumóval rendelkező fajhoz tartozik, amelynek azon-
ban jóval kisebb és karcsúbb (/. mixtilis (Britzelm.) Sacc. habitusú) termőtestei, ál-
talában sötétebb, és sima kalapja, továbbá határozottan (hegyesen) dudoros spórái 
vannak. Ez utóbbi taxont mi is megfigyeltük több helyen, faji rangjának igazolása 
azonban még további munkát igényel. 

KONKLÚZIÓ 

Dokumentált adataik alapján az Inocybe aeruginascens gyakoribb fajnak mond-
ható, mint az Inocybe javorkae (7. ábra), ami egybevág B A B O S (1989, 1999) megfi-
gyeléseivel. Nagyrészt azonos jellegű biotópokban találhatjuk meg őket, bár az /. 
aeruginascens - gyakoriságánál és/vagy környezeti igényénél fogva - többször kerül 
elő emberi hatásoktól zavart élőhelyekről. Mindkét faj megtalálható egyaránt az érin-
tetlen területeken és a művelés alatt álló faültetvényeken is. 

Az 1. aeruginascens és az I. javorkae számára, környezeti igényüknek megfele-
lően, főként a speciális talajadottság és a klimatikus tényezők játszanak szerepet ab-
ban, hogy a viszonylag száraz, sík vidéki homokterületeink csapadékos időszakaiban 
megjelenő mikológiái hungarikumoknak tekinthető fajokként élnek hazánkban. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönettel tartozunk Babos Lórántnak a cikkhez adott útbaigazító 
információkért. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

AZ ASPROINOCYBE NODULOSPORA ÚJABB MAGYARORSZÁGI 
ELŐFORDULÁSA HARMINC ÉV UTÁN 

DIMA Bálint1, ALBERT László2 és AUER Péter3 

1 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1; cortinariusl@gmail.com 
'1121 Budapest, Karthauzi u. 4/a; gasztromiko@freemail.hu 
31036 Budapest, Pacsirtamező u. 3; auer.peter.m@gmail.com 

Az Asporinocybe nodulospora újabb magyarországi előfordulása harminc év után. - A 
lilás színű, pereszkeszerű, korhadéklakó Asproinocybe nodulospora újabb előfordulási ada-
tát közöljük részletes jellemzéssel és termőtest-, valamint mikroszkópos fotókkal kiegészít-
ve. Az új termőhely is a Budai-hegységben (Budapest, Szépvölgy) található, néhány km-re 
a típuslelőhelytől. A jelenlegi két hazai és egyben európai adat alapján az A. nodulospora 
meszes alapkőzeten kialakult, dombvidéki, száraz, meleg lomberdőkben él, bükk, tölgyek, 
kőrisek alatt, és nyári előfordulású. Ezt a lila pereszkére (Lepista nuda) nagyon hasonlító 
gombafajt az 1980-as évek elején Magyarországról írta le Babos Margit és Bohus Gábor Tri-
choloma nodulosporum néven. Azóta a fajról bizonyított hazai előfordulást nem publikáltak. 
A szabálytalanul dudoros spórák, a lilás színek, valamint a keilo- és pleurocisztídiumok jelen-
léte miatt jelenleg az Asproinocybe nemzetségbe tartozik, ahová további négy, Európán kí-
vüli taxont sorolnak. Korábban a Tricholosporum nemzetségben is tárgyalták. Néhány éve 
Mexikóból, trópusi erdőből jelezték a faj előfordulását. Ez a diszjunkt elterjedés (több mint 
10 000 km a két ismert lelőhely között) evolúciós kérdéseket vethet fel, melyet a jövőben 
molekuláris biológiai vizsgálatokkal kell tisztázni, csakúgy, mint az Asproinocybe, a Tri-
cholosporum és a Lepista nemzetségek közötti rokonsági viszonyokat. 

Asproinocybe nodulospora (Agaricales, Basidiomycota) re-discovered in Hungary after 
thirty years. - The new Hungarian and European record of Asproinocybe nodulospora is 
presented with detailed description and colour photographs of fruit-bodies as well as of mi-
croscopic characters. The distance between the type and the new locality is only a few km and 
both are located in Budapest (Buda Mts). Based on the two known records of the species so 
far, A. nodulospora fruiting in summer, on calcareous soil, in warm, dry mixed deciduous 
forests with Fagus, Quercus and Fraxinus. This violet, tricholomatoid, saprotrophic species is 
strongly similar to Lepista nuda. It was described as Tricholoma nodulosporum in the early 
1980s by Margit Babos and Gábor Bohus from Hungary. The species was also placed to Tri-
cholosporum later, but at present it belongs to the genus Asproinocybe with other four extra-
European taxa due to the tuberculate, nodulose spores, the presence of cheilo- and pleurocys-
tidia as well as the violet colours in the fruit-bodies. One single record of the species from 
tropical Mexico is also known from the literature, but this might be questionable, according 
to the more than 10 000 km distance between the localities. This interesting case of disjunct 
distribution raises evolutionary questions, which should be clarified in the near future with 
help of the molecular methods. Further studies are needed to recognise the relationship be-
tween the genera Asproinocybe, Tricholosporum and Lepista too. 

Kulcsszavak: Asproinocybe nodulospora, diszjunkt, Magyarország, Tricholomataceae, Tricholosporum 
Key words: Asproinocybe nodulospora, disjunct, Hungary, Tricholomataceae, Tricholosporum 
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BEVEZETÉS 

Babos Margit és Bohus Gábor a Magyar Természettudományi Múzeum Növény-
tárának mikológusai közel 40 éves közös munkájuk során számos gombataxont fe-
deztek fel külön-külön a tudomány számára (VASAS és DlMA 2005, VASAS 2011). 
Közösen azonban mindössze egy fajt írtak le, Tricholoma nodulosporum Babos et 
Bohus néven (BOHUS 1983). Valószínűleg nem is sejtették, hogy Európa minden bi-
zonnyal egyik legérdekesebb kalaposgombáját fedezték fel. Ezt a lila pereszkére 
(Lepista nuda) külsőleg nagyon hasonlító, fehér spórás, pereszkehabitusú fajt mind-
össze egyszer gyűjtötték (1980-ban), és e példányok alapján készült el a típusleírás 
is. A gyűjtés 30 évig az egyetlen magyarországi és egyben egyetlen európai előfor-
dulási adata volt ennek a gombának. A 2010-es extrém csapadékos évben, a típusle-
lőhelytől kb. 5 km-re található Szépvölgyben, a cikk harmadik szerzője ismét meg-
találta ezt a különleges fajt. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A gombafaj jellemzése a friss termő testekről készült. A mikroszkópos vizsgála-
tokat Zeiss Laboval 2/I/C típusú fénymikroszkóp és 100x-os nagyítású apokromati-
kus immerziós objektív segítségével végeztük 1600x-os nagyításban. A mikroszkó-
pos fotók Canon PowerShot A520 típusú digitális fényképezőgéppel készültek. A 
spóra-, illetve cisztídiumpreparátumokat szárított herbáriumi példányokból készítet-
tük, és kongóvörösben, valamint Melzer-reagensben nedvesítettük. A spórahosszú-
ság és spóraszélesség mérése mellett a spórák Q-értékét (Q = hosszúság/szélesség 
aránya) is megállapítottuk. A spórajellemzésnél a „Spórák" szó utáni zárójelben lát-
ható adatok a megmért spórák számát jelölik, valamint, hogy ezek hány termőtestből 
származnak. A vizsgált példányok Albert László (AL) és Auer Péter (AP) magán-
gyűjteményében találhatók. 

TAXONÓMIAI HÁTTÉR 

A Tricholoma nodulosporum-ot leírásakor Babos Margit és Bohus Gábor a Tri-
choloma nemzetség Iorigida szekciójába helyezte, a spórák dudorossága miatt (BO-
HUS 1983). A szekciót SINGER (1945) hozta létre a szabálytalan spóraalakkal rendel-
kező pereszkehabitusú fajok részére. BOHUS (1985) későbbi dolgozatában is SINGER 
(1945, 1975) felfogását követte, és a T. nodulosporum mellett ide sorolta az európai 
T. goniospermum Bres. fajt, a René Maire által leírt észak-afrikai T. cossonianum-ot, 
továbbá két Európán kívüli taxont is (T. pseudosordidum Singer, T. porphyrophyllum 
S. Imai). Tíz évvel Bohus e munkája előtt a mexikói Gaston Guzmán már leválasz-
totta a Tricholoma nemzetségről a tricholomatoid habitusú, kereszt alakú spórákkal 
rendelkező fajokat, létrehozva a Tricholosporum nemzetséget (GUZMÁN 1975). Tí-
pusfajnak Giacomo Bresadola európai gombáját, a Tricholoma goniospermum-ot je-
lölte ki, Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán kombinációban. Ezenkívül 
további két trópusi elterjedésü gombát sorolt ide, egyiket a Singer-féle Iorigida szek-
cióból kombinálta át {Tricholosporum porphyrophyllum (S. Imai) Guzmán), míg a 
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másikat újként írta le (Tricholosporum subporphyrophyllum Guzmán). A nemzetsé-
get érvényesen publikálta, de a fajok kombinációjakor nem hivatkozott a basionymre 
(Botanikai Kódex, Art. 33.2, ICBN 2011). Ezeket az érvénytelen kombinációkat 
BARONI (1982) érvényesítette (Tricholosporum goniospermum (Bres.) Guzmán ex 
T. J. Baroni, T. porphyrophyllum (S. Imai) Guzmán ex T. J. Baroni), és további két 
fajt sorolt át a Tricholosporum nemzetségbe (T. pseudosordidum (Singer) T. J. Ba-
roni és T. atroviolaceum (Murrill) T. J. Baroni). 

Az 1980-as évek elejének alapvető szakirodalmai (pl. MOSER 1983, BON 1984, 
SINGER 1986) azonban nem vették figyelembe a Tricholosporum nemzetség létezé-
sét, és továbbra is Tricholoma-ként tárgyalták a keresztspórás pereszkéket. Először 
RIVA (1988) alkalmazta a Tricholoma sensu stricto nemzetség ma is elfogadott defi-
nícióját és rendszertanát, és csak mikorrhizás fajokat sorolt a Tricholoma-k közé, si-
ma felületű, gömbölyded vagy ellipszis alakú spórákkal. 

Az 1990-es évek elején GUZMÁN és mtsai (1990, 1994) dolgozataikban párhu-
zamba állították a Tricholosporum nemzetséget egy másik morfológiailag nagyon 
hasonló, ám mikroszkópos karakterekben eltérő rokon taxonnal az Asproinocybe 
nemzetséggel, melyet Roger Heim publikált először (HEIM 1970). Az Asproinocybe 
és a Tricholosporum nemzetség is a Tricholomataceae családba tartozik (KIRK és 
mtsai 2008), és közös jellemzőjük a tricholomatoid (pereszkeszerű) habitus mellett, 
a lilás lemezek megléte a fiatal termőtesteken, a fehér színű spórapor, valamint a 
szaprotróf életmód. E két genust csak spóráik alakja alapján lehet megkülönböztetni. 
A Tricholosporum fajok spórái szabálytalan, kereszt alakúak, míg az Asproinocybe 
nemzetségbe dudoros spórájú (egyes Inocybe fajok spóráira hasonlító) gombákat so-
rolnak. Mivel napjainkban RÍVA (1988) rendszertana széles körben elfogadottá vált 
(pl . BREITENBACH és KRANZLIN 1991 , KRIEGLSTEINER 2 0 0 1 , KNUDSEN és VESTER-
HOLT 2008), ezért a Babos Margit és Bohus Gábor által leírt fajt semmiképp sem 
szabad e nemzetség keretein belül tárgyalni. 

Ezt a tényt először CONTU és MUA (2000) állapította meg, akik áthelyezték a két 
magyar mikológus gombáját a Tricholosporum nemzetségbe, a nem sima spórái mi-
att: Tricholosporum nodidosporum (Babos et Bohus) Contu. Mivel azonban a spórák 
dudorossága nem egyezik a többi Tricholosporum faj kereszt alakú spóráihoz, ezért 
három évvel később GUZMÁN és mtsai (2004) átsorolták az Asproinocybe nemzetség-
be Asproinocybe nodulospora (Babos et Bohus) Guzmán et Contu néven. így a ko-
rábban kizárólag Afrikából és Dél-Amerikából ismert Asproinocybe nemzetségnek 
európai adata is ismertté vált (GUZMÁN és mtsai 2004). Ugyanebben a munkában a 
szerzők közlik az A. nodulospora - a budapesti típuslelőhely utáni - második lelő-
helyét egy mexikói trópusi erdő talajáról, 1000 m-es tengerszint feletti magasságból, 
így a faj jelenleg ismert lelőhelye két kontinensen helyezkedik el, több mint 10 000 
km-re egymástól, teljesen más éghajlati és növényzeti körülmények között. Ez a 
diszjunkt elterjedés nagyon ritka a gombavilágban, sőt valószínűleg az élővilág más 
csoportjainál is, és további evolúcióelméleti, valamint egyéb, fajképződéssel kapcso-
latos kérdéseket vethet fel. A magyar és mexikói példányok molekuláris biológiai 
vizsgálata kideríthetné, hogy valóban ugyanahhoz a fajhoz tartoznak-e. 

További molekuláris vizsgálatok szükségesek az Asproinocybe nemzetség és a 
Lepista nuda fajcsoport közötti rokonsági viszony felderítésére is, mivel a nyilván-
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való makroszkópos hasonlóságok, valamint a szaprobionta életmód mellett az Aspro-
inocybe nodulospora és a Lepista nuda spórái is nagyon hasonló - szabálytalanul 
dudoros - felépítésűek. 

FAJJELLEMZÉS 

Asproinocybe nodulospora (Babos et Bohus) Guzmán et Contu 

Tricholoma nodulosporum Babos et Bohus, in Bohus 1983, Studia bot. hung. 16: 41. - Tricholo-
sporum nodulosporum (Babos et Bohus) Contu, in Contu és Mua 2000, Riv. Micol. 43(3): 251. 

Pileus 4—6,5 cm latus, carnosus, compactus, e convexo expansus, parum viscidus, pubescens-breviftb-
rillosus, luride albidus aut luride violaceus, brunnescens, parum argenteo nitidus, margine primitus 
involuta. Lamellae confertae aut moderate, violaceae vei lilacino-violaceae, tactu luride brunneae, 
emarginatae - dente decurrentes. Stipes solidus, 2,5—4 cm longus, 1-2 cm crassus, ventricosus aut basi 
parum bulbosus, metallice violaceus vei lilacino-violaceus, praecipue tactu brunnescens. Caro albida 
vei violacea, parum brunnescens. Odor nullus. Sapor non specialis. Sporae in cumulo albae. Sporae 
nodulosae, 7,8-9,5 x 6—8,5 /um. Basidia clavata, 30-35 x 6-8,5 fim. Habitatio: ad folia coacervata in 
silva frondosa. Typus: 73168 in Herbario Musei Hist.-nat.Hung., Budapest. Mts. Budai: Mt. Szarvas-
hegy, in Fageto-Orneto hungaricum, 5 Aug. 1980, leg. Sarkadi, Babos, Bohus, Nehéz, Rimóczi. 

Kalap: 5-8 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, a közepén tom-
pán púpos, felülete fiatalon hamvas, később sugarasan szálas, fémesen fénylő, színe 
kezdetben szürkéskék, ibolyáslila, később barnán foltosodó, végül barnás lesz. Le-
mezek: közepesen sűrűn állók, a tönkhöz foggal illeszkedők, az idősebb példányok-
nál kissé lefutók, liláskékek, nyomásra barnán foltosodók, világosabb lemezélüek. 
Tönk: 5-8 x 1-1,5 cm, fiatalon hasas, később hengeres, a tövénél bunkós-gumós, 
ibolyáskék színű, a felső részén korpás vagy finoman pikkelykés, a töve felé hosszan 
szálas, nyomásra barnuló. Hús: vaskos, kompakt, a tönkben szálas, színe a kalapban 
fehéres, a tönkben kékesszürke, vágásfelületen lassan barnuló, íze enyhe, kissé fa-
nyar, szaga nem feltűnő. Spórák: (30/1); 7,5-9,5 * 5,5-7,5 pm, átlag: 8,5 * 6,5 pm, 
Qáti. = 1,3; gömbölyded vagy széles ellipszis alakú, szabálytalan, erősen dudoros fe-
lületű, hialin, nem amiloid. Keilo- és pleurocisztídiumok: szinte azonos méretűek 
és formájúak, 34-66 * 7,5-10,5 pm, bunkósak vagy orsó alakúak, általában kihegye-
sedő vagy gömbölyded fejecskével a csúcsúkon, gyakran hullámos szélűek. 

Élőhely és elterjedés: Magyarországról csak a Budai-hegységből ismert két elő-
fordulása. Típuslelőhelye (Szarvas-hegy) kb. 350 m tengerszint feletti magasságban 
található, meszes talajú, bükk (Fagus sylvatica), virágos kőris (Fraxinus ornus) és 
molyhos tölgy (Quercus pubescens) alkotta karszterdő, míg a szépvölgyi gyűjtése 
300 m tengerszint feletti magasságban, szintén meszes talajon, tölgyekkel (Quercus 
spp.), kőrissel (Fraxinus sp.) elegyes erdőből származik. A mexikói példányokat tró-
pusi erdőben találták, 1000 méter tengerszint feletti magasságban. 

Megjegyzések: A dolgozatunkban publikált új hazai lelőhely a második Magyar-
országra és Európára nézve, míg a harmadik a világon. Jelen ismereteink szerint en-
nek a fajnak rendkívül szűk az ökológiai igénye, termőtestképzésének megindulásá-
hoz valószínűleg nagy mennyiségű és rendszeres tavaszi, kora nyári csapadék szük-
séges, hiszen két ismert termőhelye meleg, száraz lomberdő. Nem zárható ki, hogy a 
faj gyakrabban hoz termőtestet hazánkban. Mivel ismert termőhelyei a leglátogatot-

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Az Asproinocybe nodulospora újabb magyarországi előfordulása harminc év után 41 

tabb gombászhelyek közé tartoznak Budapest környékén, a sok kiránduló és hobbi-
gombász begyűjtheti a gombát az ehető lila pereszkével való nagy összetéveszthető-
ség miatt, amely így szakemberhez nem jut el. 

Irodalmi adatok / Literature records: Magyarország (Hungary): Budai-hg., Budapest (Szarvas-
hegy), Fageto-Ornetum hungaricum, leg. Sarkadi Z., Babos M., Bohus G., Nehéz Z., Rimóczi I. 1980. 
08.05., herb. BP 73168 (BOHUS 1983). Mexikó (Mexico): Jalisco, Zapopan régió, Barranca de Rio San-
tiago, Cascada La Soledad közelében, trópusi erdőben, talajon 1000 m tszf. m., leg. Arroyo (86-J, ada-
tok né lkü l ) , herb . I B U G (GUZMÁN és mtsa i 2 0 0 4 ) . 

Vizsgált példány / Specimen examined: Magyarország (Hungary): Budai-hg., Budapest (Szép-
völgy), lomberdőben, meszes talajon, leg. Auer P. 2010.06.28., herb. AL 10/50, AP 20100628. 
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1. ábra. Asproinocybe nodulospora termötestei (herb. AL 10/50). Fotó: Albert L. 
Fig. 1. The fruit-bodies of Asproinocybe nodulospora (herb. AL 10/50). Photo: L. Albert. 

2. ábra Asproinocybe nodulospora termőtestei (herb. AL 10/50). Fotó: Albert L. 
Fig. 2 The fruit-bodies of Asproinocybe nodulospora (herb. AL 10/50). Photo: L. Albert. 
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3. ábra. Asproinocybe nodulospora termötestei (herb. AL 10/50). Fotó: Albert L. 
Fig. 3. The fruit-bodies of Asproinocybe nodulospora (herb. AL 10/50). Photo: L. Albert. 

4. ábra. Az Asproinocybe nodulospora mikroszkópos tulajdonságai (herb. AL 10/50): A-B) keilocisztídiu-
mok, C) pleurocisztídium, D) spóra és keilocisztidium, E) spórák és bazidium. Fotó: Dima B. 

Fig. 4 Microcharacters of Asproinocybe nodulospora (herb. AL 10/50): A-B) cheilocystidia, C) 
pleurocystidium, D) spore and cheilocystidium, E) spores and basidium. Photo: B Dima. 
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Babos Margit akvarellje az akác-pereszkéről (Floccularia rickenii). 
The watercolour of Floccularia rickenii by Margit Babos. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

BABOS MARGIT-EMLÉKSÉTA BUGACON, A KISKUNSÁGI NEMZETI 
PARKBAN 

LUKÁCS Zoltán1, KISS CZAKÓ Imre2, MOLNÁR László3 és MOLNÁR Ákos4 

' 1071 Budapest, Damjanich u. 54; z.lukacsgomba@freemail.hu 
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36042 Fülöpháza, Madárvárta, Pf. 2; cumaniaminor@gmail.com 
41024 Budapest, Lövőház u. 27/b, 4/2; mezociklon@yahoo.com 

Babos Margit-emlékséta Bugacon, a Kiskunsági Nemzeti Parkban. - 2010. szeptember 
végén néhány órás terepbejárás keretében közel hetven, ebből két védett (Chlorophyllum aga-
ricoides, Cortinarius paracephalixus) makroszkopikus taxont figyelhettünk meg a Kiskun-
sági Nemzeti Park bugaci gombavilágából. 

Mycological field trip in Bugac (Kiskunság National Park, Hungary) for the memory 
of Margit Babos. - At the end of September 2010 a short field trip was devoted to the hon-
our of the late Margit Babos, the famous Hungarian mycologist. Almost 70 macrofungi taxa 
were found (47 were identified) in the sandy area of the Kiskunság National Park, including 
two protected species (Chlorophyllum agaricoides, Cortinarius paracephalixus). 

Kulcsszavak: Bugac, homok- és füvespuszták, Kiskunsági Nemzeti Park, Magyarország, nagygombák, 
védett gombák 
Key words: Bugac, Hungary, Kiskunság National Park, macrofungi, protected species, sandy grasslands, 
steppes 

BEVEZETÉS 

Babos Margit kutatásának jelentős részét töltötte a homoki térségek gombavilá-
gának tudományos feldolgozásával (BABOS 1980, 1981, 2004, 2006, BABOSNÉ 
GRESKOVITS 1973, 1976), köszönhetően zuglói lakhelyének és a Szentendrei-szige-
ten levő horányi hétvégi házának is. BABOS (2006) utolsó befejezett dolgozatában 
a Rákoskeresztúri új köztemetőből is számos érdekes homoki taxont ismertetett. 
Tapasztalatait megosztotta több hazai mikológussal, alapot és segítséget nyújtva Rl-
MÓCZI (1994, 2004), NAGY (2004) és NAGY és GORLICZAI (2007) publikációihoz. 
KONECSNI (1984) mellett BABOS (1999) a Kiskunsági Nemzeti Park területén szer-
zett eredményeiről is beszámolt, Bugac település térségében többször is végzett mi-
kológiái feltáró munkát. Ez a tényező is oka volt annak, hogy terepmunkánkat Babos 
Margit emlékének szenteljük. 

MÓDSZEREK 

A határozáshoz COURTECUISSE és DUHEM (1994), valamint MENDAZA RLNCÓN 
DE ACUNA és DÍAZ MONTOYA (1994, 1996, 1999) és Do VERI (2004) munkáit hasz-
náltuk. A ritkább fajokról térképet, fotó-, illetve herbáriumi dokumentációt készítet-
tünk. A szárítmányok Lukács Zoltán magángyűjteményében találhatók. 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(1), 2011 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 
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EREDMÉNYEK 

A csapadékban kiemelkedő 2010-es évben hazánk száraz területein is jelentős 
gombaproduktum mutatkozott, és bár két héttel emléksétánk előtt nagyobb fajbő-
ségről számoltak be a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai, így is 66 taxonra buk-
kantunk, melyek közül 48 fajt sikerült meghatároznunk. A szélnek kitett legelőn a 
vékony húsú szegfügomba-nemzetségek, mint a Crinipellis, kisebb Marasmius-ok 
összeszáradt állapotban, gyér egyedszámban fordultak elő. Az állati ürülékeken a 
koprofil fajok, Coprinus s. 1., Panaeolus és Stropharia fajok jelentős termőtestszám-
ban mutatkoztak. A ritkább előfordulású Poroniapunctata lótrágyán megjelenő pél-
dányait rózsaszín penészes bevonat borította. A homoki kikerics (Colchicum are-
narium W. et K.) virágai mellett a lemezes pöfeteg (Chlorophyllum agaricoides), 
egy nyárasban pedig a nyárfa-pókhálósgomba (Cortinarius paracephalixus) védett 
gombafajok mintegy tucatnyi friss termőtestét is megfigyelhettük. Előbbi faj már 
1912-ben előkerült ebből a térségből, mely BABOS (1989) szerint gyakori, míg a 
pókhálósgombát Babos Margit 1974-es horányi leletének köszönhetően írhatta le 
munkatársa Bohus Gábor (BOHUS 1976). 

A fajokban leggazdagabb terület egy tölgyes erdőrész volt, szélén nyárfákkal. 
Ezen a részen a korhadó faanyagokon és az égett foltokon élő 23 szaprotróf faj mel-
lett 15 mikorrhizás és 1 parazita gombát is megfigyeltünk. Szokatlan volt, hogy igen 
apró méretben, mindössze 1-1,5 cm kalapátmérővel és ehhez arányos tönkmérettel 
jelentkeztek a halálosan mérgező gyilkos galóca (.Amanitaphalloides) példányai. 

Fajlista (Bugac, 2010.09.28.) 

Pásztormúzeum környéke, marhalegelőn 
Chlorophyllum agaricoides (Czern.) Vellinga 
Conocybe sp. 
Crinipellis scabella (Alb. et Schwein.) Murrill (= C. stipitarius) 
Hygrocybe cf. conica (Schaeff.) P. Kumm. 
Lepistapanaeolus (Fr.) P. Karst. 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser (= L. naucinus) 
Marasmius anomalus Peck 
Marasmius oreades (Bolton) Fr. (fehér kalapokkal) 
Melanoleuca sp. 

Pásztormúzeum környéke, lótrágyán 

Bolbitius cf. coprophilus (Peck) Hongo 
Coprinopsis stercorea (Fr.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo 
Panaeolus foenisecii (Pers.) Maire 
Panaeoluspapilionaceus (Bull.) Quél. (= P. sphinctrinus) 
Peziza fimeti (Fuckel) Seaver 
Poronia punctata (L.) Fr. 
Psilocybe coprophilus (Bull.) P. Kumm. 
Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. 
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Pásztormúzeum és a „Mohos-kút" közötti gyep mélyebb részén a turjánosban. 

Nyárasban 
Coprinopsis gonophylla (Quél.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo (útszélen) 
Cortinarius paracephalixus Bohus 
Cortinarius subbalaustinus Rob. Henry 
Cortinarius sp. 1 
Inocybe sp. 
Panaeolus guttulatus Bres. 

Nagybugaci-erdő 

Nyárral elegyes tölgyesben 
Amanita citrina (Pers.) Pers. 
Amanitaphalloides (Vaill. ex Fr.) Link (apró termettel rendelkező populáció) 
Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. 
Chlorophyllum brunneum (Fari. et Burt) Vellinga 
Clavulina cinerea (Bull.) J. Schröt. 
Clitocybe collina (Velen.) Klán 
Cortinarius (Tel.) sp. 2 
Cortinarius (Tel.) sp. 3 
Cortinarius torvus (Fr.) Fr. 
Crepidotus sp. 
Entoloma cf. cyanulum (Lasch) Noordel. (barna kalapú, kék tönkű, apró faj) 
Entoloma sp. 
Geastrum saccatum Fr. 
Helminthosphaeria clavariarum (Desm.) Fuckel 
Helvetia lacunosa Afzel. (ezt a szürkés süvegénél sötétebb tönkü változatot M E N D A Z A 

RLNCÓN DE A C U N A és DÍAZ M O N T O Y A (1996) Helvella lacunosa Afzel. var. cinerea 
Bres. néven mutatja be, de a taxont ezen a néven, érvényesen sohasem közölték. 
Létezik egy H. sulcata var. cinerea (Bres.) Velen., ám V E L E N O V S K Y (1934) 
munkájában a tönk színe fehér). 

Hymenoscyphus sp. 
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. 
Inocybe sp. 1 
Inocybe sp. 2 
Lactarius evosmus Kühner et Romagn. 
Lactarius quietus (Fr.) Fr. 
Lactarius zonarius (Fr.) Fr. (= L. insulsus) 
Lepiota grangei (Eyre) J. E. Lange 
Lepiota subincarnata J. E. Lange (= L. josserandii) 
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. (= L. inversa) 
Leucoagaricus sp. 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer 
Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. 
Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. 
Mycena galericulata (Scop.) Gray 
Mycena inclinata (Fr.) Quél. 
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. 
Mycena sp. 
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Peziza sp. 1 (sárgás színű) 
Peziza sp. 2 (tűznyomon) 
Pluteus ephebeus (Fr.) Gillet (= P. murinus) 
Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot 
Russula praetervisa Sarnari (= R. pectinatoides) 
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. 

Akácos tölgyesben 
Laccaria laccata (Scop.) Cooke 
Leucopaxillus cutefractus Noordel. 
Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. 
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZA TOK RESEARCH ARTICLES 

ÉRDEKES GOMBÁK A FŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTBŐL 

LUKÁCS Zoltán1, LOVAS János2 és KÁRNYÁCZKI Csaba3 
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Érdekes gombák a Fővárosi Állat- és Növénykertből. - A szerzők 11 gombataxon jelen-
létét mutatták ki a Fővárosi Állat- és Növénykert zárt, üvegházi körülményeket adó területei-
ről. A hat újonnan talált taxonnal (Conocybe sp., Coprinellus disseminatus, Lentinus tigrinus, 
Leucocoprinus cepaestipes, L. heinemannii, Pluteus sp.) 19-re gyarapodott a korábbi mun-
kákból ismertté vált, 13 taxonból álló lista, továbbá 3 faj előfordulása pedig megerősítést 
nyert (Leucocoprinus birnbaumii, L. straminellus, Melanophyllum haematospermum). A Leu-
cocoprinus heinemannii-TÓl és a L. straminellus-ró\ részletes jellemzés és fotó kerül közlésre. 

Interesting fungi in the Budapest Zoo. - Occurrences of 11 fungi are reported from the 
glasshouses of Budapest Zoo. The list of 13 species known from former publications is in-
creased to 19 by the six taxa (Conocybe sp., Coprinellus disseminatus, Lentinus tigrinus, 
Leucocoprinus cepaestipes, L. heinemannii, Pluteus sp.) found recently. The former occur-
rences of three taxa (Leucocoprinus birnbaumii, L. straminellus, Melanophyllum haemato-
spermum) are confirmed. Detailed descriptions and colour pictures of Leucocoprinus heine-
mannii and L. straminellus are given. 

Kulcsszavak: Basidiomycota, Leucocoprinus heinemannii, L. straminellus, Magyarország, üvegház 
Key words: Basidiomycota, glasshouse, Hungary, Leucocoprinus heinemannii, L. straminellus 

BEVEZETÉS 

A Fővárosi Állat- és Növénykert Pálma- és Majomházában a tőzeges, humuszos 
talajon időszakonként apró termetű őzlábgombák (Lepiota s. 1.) jelennek meg. E 
csoportba több nemzetség is beletartozik, így a Cystolepiota, Leucoagaricus, Leuco-
coprinus és a Melanophyllum nemzetségek is. Ezeknek a gombáknak Európában 
Babos Margit volt a híres specialistája. BABOS (1980, 1985) és az olasz MlGLIOZZI 
(1986, 1987), MlGLIOZZI és mtsai (1989) mellett VELLINGA (2001), VELLINGA és 
HUIJSER (1998), valamint VELLINGA és mtsai (1998) dolgozatai nyújtanak segítséget 
a határozásokhoz. BABOS (1985) a Macrolepiota rhacodes var. hortensis-sze\ kiegé-
szítve üvegházakból 11 ide tartozó taxon hazai előfordulásáról számolt be, ebből egy 
faj, a Lepiota bettinae jelenlétét mutatta ki a budapesti állatkertből (1. táblázat). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A begyűjtött anyagot Carl Zeiss Jena mikroszkóppal vizsgáltuk, a mikrojellegek-
ről BioLux AL kamera segítségével felvételeket készítettünk. A határozáshoz a már 
említett munkákon kívül BON (1993) és CANDUSSO és LANZONI (1990) kulcsait, 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(1), 2011 
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illetve monográfiáját használtuk. A szárítmányok Lukács Zoltán magángyűjtemé-
nyében találhatók. 

EREDMÉNYEK ÉS MEGFIGYELÉSEK 

2008 júliusának végétől 20 alkalommal figyeltünk meg kalaposgomba-termő-
testeket a Pálma- és a Majomházban (2. táblázat), melyből az Agaricus endoxanthus 
jelentkezett legnagyobb termőtestszámmal. Korábbi munkánkban, LUKÁCS és mtsai 
(2010) beszámoltunk e tropikus faj és a Gymnopus luxurians állatkerti előfordulásá-
ról. A Coprinellus disseminatus, a Lentinus tigrinus, egy Pluteus sp. és egy Cono-
cybe sp. mellett a többi megfigyelt gomba az őzlábgombákhoz (Lepiota s. 1.) tarto-
zott. A Majomház alacsonyabb páratartalmával két sárga színű gomba, a Leucocop-
rinus birnbaumii (= L. flos-sulphuris) és a L. straminellus (= L. denudatus) termő-
testképzésének kedvezett a fentebb említett Pluteus és Conocybe fajok mellett, míg 
az igen magas páratartalmú Pálmaház növényei között teremtek az Agaricus endo-
xanthus, a Gymnopus luxurians, a Melanophyllum haematospermum (tömegesen), 
és a csoportos megjelenésű Leucocoprinus cepaestipes. Figyelemre méltó volt a Leu-
cocoprinus heinemannii felbukkanása, melyre mindössze egy Margittól kapott kü-
lönlenyomatban találtunk hazai utalást, a Leucoagaricus melanotrichus mellé kézzel 
írt megjegyzés formájában (Migliozzi cikk, L. heinemannii?), ám sajnálatos halála 
miatt már nem tudtunk vele konzultálni felvetéséről. MARTINELLI és MARTINELLI 
(2006) irodalmi adatok alapján megjegyzik, hogy a L. heinemannii csak üvegházak-
ban fordul elő Európában, HORAK (2005) talajt és üvegházakat említ. Miután a Pál-
maházban változtattak a talajtakarón, az utóbbi fajt leszámítva a korábban megfi-
gyelt gombák termőtestképzése megszűnt. Egy BABOS (1980) által leírt új faj, a Leu-
coagaricus brunneolilacinus után is kutattunk, ám ezt eddig még nem leltük meg. A 
zürichi állatkertből WILHELM (2009a, b) számos trópusi vagy egzotikus térségekben 
élő fajt mutat be, ezek hazai előfordulása a további potenciális élőhelyek kiterjesz-
tésével, újabb üvegházak vizsgálatainak bevonásával várható, reményeink szerint. 

MORFOLÓGIA 

Leucocoprinus heinemannii Migl. (1. ábra) 

Kalap: 1-3 cm, kezdetben harang alakú, szürkéslilás, sötét színű, majd kiterülő, 
fehér alapon szürkéslilás pontozott pikkelyekkel, közepén sötét folttal, széle bordá-
zott. Lemezek: fehérek, szabadon állók. Tönk: 3-5 x 0,2-0,4 cm, fehér, hengeres, 
alja kissé kiszélesedő, fehér bázismicéliummal, felfelé álló fehér gallérja a tetején 
szürkésbamás. Hús: fehérjellegtelen szagú. Spórák: (5,5-)6-7,5 x 3,3^4,2(-5) pm. 
Megjegyzés: talajon, egyesével terem. 

Herbáriumi adatok: Fővárosi Állat- és Növénykert, Pálmaház, leg. Lukács Z., Lovas J., Kárnyácz-
ki Cs. 2009.09.12., 2009.09.22., herb. LZ 200909121, LZ 200909221. 

Leucocoprinus straminellus (Bagl.) Narducci et Caroti (2. ábra) 

Kalap: 3-5 cm, kezdetben harang alakú, majd kiterülő, halványsárga, a közepén 
sötétebb tónussal, széle hosszan bordázott. Lemezek: halványsárgák, szabadon állók. 
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Tönk: 2,5—4 x 0,2-0,3 cm, egyszínű a kalappal, kezdetben felálló, gyenge, halvány-
sárga gallérral. Hús: sárgás, különösebb íz és illat nélkül. Spórák: (4,7-)5,2-7 x 
(3,5-)4-4,6(-5) t̂m. Megjegyzés: talajon, csoportosan terem. 

Herbáriumi adatok: Fővárosi Állat- és Növénykert, Majomház, leg. Lukács Z., Lovas J., Kár-
nyáczki Cs. 2009.09.12., 2009.10.31., herb. LZ 200909122, LZ 200910131. 

1. táblázat. Üvegházakból ismert gombataxonok Magyarországon (BABOS 1985); 
fajnevek a ma használatos, érvényes elnevezéseket jelölik; CABI 2011). 
Table 1. Macrofúngi taxa found in glasshouses in Hungary (BABOS 1985); (species 
are in boldface; CABI 2011) . 

(a vastaggal szedett 

names in current use 

Fajok/Taxa Gyűjtés helye 
/ Collecting locality 

Gyűjtés időpontja 
/ Date.of collecting 

Cystolepiota luteicystidiata (D. A. Reid) Bon 
= C. fumosifolia (Murrill) Vellinga 

Lepiota bettinae Dörfelt 

Leucoagaricus brunneolilacinus Babos 

Leucoagaricus melanotríchus (Malenipon et 
Bertault) Trimbach sensu BABOS (l 985) 
= 1 Leucocoprinus heinemannii Migl. 

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer 

Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq. 
Leucocoprinus denudatus (Rabenh.) Singer 

= L. straminellus (Bagl.) Narducci et Caroti 

Leucocoprinus lilacinogranulosus (Henn.) 
Locq. 
= L. ianthinus (Cooke) P. Möhr 

Leucocoprinus medioflavus (Boud.) Bon 
Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Pilát) 

Wasser 
= Chlorophyllum brunneum (Fari. et Burt) 

Vellinga 
Melanophyllum echinatum (Roth) Singer 

= M. haematospermum (Bull.) Kreisel 

Szombathely 

Szombathely 

Fővárosi Állat- és Növénykert 
Soroksár 

Szombathely 

Vácrátót 
Szombathely 

Budapest, Rozmaring MGTSZ 

Budapest, ELTE Füvészkert 
(Illés utca) 
Soroksár 
Szombathely 

Szombathely 

Budapest, Rozmaring MGTSZ 
Soroksár 
Szombathely 

Szombathely 
Soroksár 

1981.09.24. 
1983.05.11., 08.30., 

1 1 . 1 0 . 
1981.09.24. 
1983.05.11., 08.30., 

11.10. 
1983.03.20., 03.22. 
1975.07.16. 
1976.04.27. 
1979.03.27., 06.13. 
1983.05.11. 

1974.04.27. 
1977.04.25. 
1981.09.24. 
1983.08.30., 11.10. 
1981.10.05. 
1985.03.29. 
1985.03.29. 

1983.05.27., 06.03. 
1981.09.24. 
1983.05.11., 08.30.. 

1 1 . 1 0 . 

1977.04.25. 
1981.09.24. 
1983.05.11., 08.30.. 

11 .10 . 
1981.05.27. 
1980.07.29., 09.10. 
1983.11.10. 

1983.05.03. 
1983.08.10. 
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1. ábra. Leucocoprinus heinemannii termőtestei (2009.09.18.). Fotó Lukács Z. 
Fig. 1. The fruit-bodies of Leucocoprinus heinemannii (18.09.2009). Photo: Z. Lukács. 

2. ábra. Leucocoprinus straminellus termőtestei (2009.09.18.). Fotó Lukács Z. 
Fig. 2. The fruit-bodies of Leucocoprinus straminellus (18.09.2009). Photo: Z. Lukács. 
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2. táblázat. A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2008 és 2011 között megfigyelt kalaposgomba-fajok. 
Table 2. Macrofungi species found in the Budapest Zoo between 2008 and 2011. 

Fajok / Taxa Gyűjtés időpontja / Date of collecting 
Agaricus endoxanthus Berk, et Broome 

Conocybe sp. 

Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange 
Gymnopus luxurious (Peck) Murrill 
Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer 

Leucocoprinus cepaestipes (Sowerby) Pat. 
Leucocoprinus heinemannii Migl. 
Leucocoprinus straminellus (Bagl.) Narducci et Caroti 

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel 

Pluteus sp. 

2008.07.28., 10.10., 10.31. 
2009.02.01., 03.01., 03.15., 04.03., 04.24.. 

07.13., 07.30., 09.12., 09.18., 11.13., 
12.20. 

2010.09.23. 
2011.05.27. 
2009.12.20. 

2009.07.13., 09.12., 12.20. 
2008.10.31. 
2011.05.27. 
2009.09.18., 09.22., 11.13. 
2010.07.26., 09.23. 
2011.05.27. 
2009.09.12., 10.30. 
2009.09.12., 09.18., 09.22., 11.13. 
2009.09.12., 09.18., 09.22., 11.13., 12.20. 
2010.07.15., 07.26., 09.23. 
*2010.07.24. 
2008.07.28., 10.31. 
2009.09.12. 
2010.07.26. 

* a gyűjtés helye: Oázis Kertészet (Budapest X., Kőbányai út 47.) 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

MECSEKI ERDEI ÉLŐHELYEK NAGYGOMBAKÖZÖSSÉGEINEK 
JELLEMZÉSE 

PÁL-FÁM Ferenc 
Kaposvári Egyetem, Allattudományi Kar, Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszék, 
7400 Kaposvár, Guba S. u. 40; pjf3@hotmail.com 

Mecseki erdei élőhelyek nagygombaközösségeinek jellemzése. - Bár a különböző élőhe-
lyeken előforduló nagygombaegyüttesek közösségként való szemlélete nem új keletű, mégis 
kevés kutatás folyt ebben a témában, ennek megfelelően aránylag kevés információval ren-
delkezünk ezen közösségek szerkezetéről, működéséről. Hazánkban Bohus Gábor és Babos 
Margit nevéhez fűződik a nagygombák közösségszemlélete és a gombaközösségek vizsgála-
tának elkezdése, valamint az első komoly módszertan kidolgozása is. A Mecsek nagygom-
báinak vizsgálatát 1994-ben kezdtem, ez napjainkban is zajlik. A kutatás keretében a hegy-
ség négy legfontosabb élőhelyének egy-egy állományában végeztem cönológiai felmérést, a 
teljes állomány mellett, öt éven át, 500 m2-es kvadrátokban is. Az élőhelyeken kialakult gom-
baközösségeket klasszikus gombacönológiai módszerekkel, valamint funkcionális és közös-
ségi struktúra szempontjából jellemeztem. Összehasonlítottam az egyes közösségek diverzi-
tását is. A Mecsek legelterjedtebb erdőtársulása, a gyertyános-tölgyes mintaállománya mel-
lett egy edafikus állomány, a mészkerülő bükkös bizonyult a legértékesebbnek mind faj- és 
termőtestszámok, mind közösségi struktúra és diverzitás tekintetében. A vizsgált élőhelyek 
mindegyike a mikorrhizás fajok elterjedése szempontjából fontos, különböző antropogén, il-
letve természetes okok miatt ezek az élőhelyek nem megfelelőek a xilofág szaprotróf és nek-
rotróf parazita gombafajoknak. Az élőhelyek talajlakó gombakészleteinek mindegyike teljes, 
jó szerkezetű közösségnek bizonyult, szemben a xilofág gombakészletekkel, ahol mindössze 
két élőhelyen alakult ki valamilyen közösségi struktúra, illetve ennek kezdeménye. 

Characterisation of forest macrofungal communities from the Mecsek Mts, SW Hun-
gary. - Although the community approach of macrofungi species of a particular habitat is 
not new, this topic is rather under-represented in the mycological literature. Consequently, 
the structure and function of these communities are very little studied. The community ap-
proach and mycocoenological studies in Hungary were started by Gábor Bohus and Margit 
Babos elaborating the first methodology for those. The macrofungi of the Mecsek Mts have 
been investigated by the author since 1994. A mycocoenological study has been done in four 
stands of each most important habitats of the area for five years. Furthermore, four sample 
plots of 500 m2 within the studied stands were surveyed, too. Classical mycocoenological 
methods as well as novel methods of functional distribution and community structure were 
applied to characterise these macrofungal communities and a comparison of their diversities 
was also involved. The highest number of species and fruit-bodies was established in the 
studied stand of the hornbeam-oak forest (the most widespread zonal plant association char-
acteristic to the Mecsek Mts) and as well as in that of the acidophilous beech forest (an ed-
aphic association) regarding their community structure and diversity. All of the investigated 
habitats were dominated by mycorrhizal fungi, because they are unfavourable (from differ-
ent reasons) for wood saprotrophic fungi and necrotrophic parasites. All soil-inhabiting fungi 
showed good community structures, however wood-inhabiting species showed good com-
munity (or initial) structure only in two habitats. 
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Kulcsszavak: jellemzés, Mecsek, nagygombaközösségek, összehasonlítás 
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BEVEZETÉS 

A Mecsek hegység az utóbbi két évtizedben hazánk egyik legjobban kutatott és 
feltárt területévé vált mikológiái szempontból. A hegység kutatásának fontosságát 
adja, hogy mind földrajzi helyzete (délnyugat-Magyarország), mind klimatikus és 
növényföldrajzi adottságai (mediterrán és atlanti hatások) révén egyedi értéket kép-
visel hazánkban. A 70-es évek előtt a terület nagygombavilága gyakorlatilag feltárat-
lan volt, miközben az ország más területei, de kiváltképp a Budapest körüli élőhe-
lyek mikológiái feltárása egyre nagyobb tempóban haladt. Az első nagygombaadat 
a területről Kitaibel Pál naplójából származik (GOMBOCZ és HORVÁT 1942). Herbá-
riumában 47 gombafaj van, de egyetlenegy sem mecseki (MOESZ 1923). Az 1800-as 
évek baranyai botanikusai (NENDTVICH 1836, MAJER 1859, KERNER 1863) munká-
iban nyoma sincs nagygombaadatoknak. Ugyanez a helyzet az 1900-as évek mecse-
ki botanikusainak (BALOG 1918, HORVÁT 1972) munkáiban is. MOESZ (1926, 1938) 
munkáiban a legközelebbi lelőhelyek Mohács, Szekszárd, Baja, de a Mecsek nincs 
említve. A hegység környékéről megemlítendő HOLLÓS (1933) munkája Szekszárd 
vidékének gombáiról. Az első mikológiái tudományos publikáció a Mecsekből 
VASS és TÓTH (1957) nevéhez fűződik, 62 mikrogombafaj termőhelyi adatairól. 
Ebben a témában publikációk sorozata következett a fenti szerzőktől, ezeknek felso-
rolásától eltekintek. 

Az első nagygombákról szóló publikációk Vass Anna nevéhez fűződnek (VASS 
1977, 1978). Második dolgozatában (VASS 1978) az 1956 és 1966 között gyűjtött 
278 faj 510 előfordulási adatát közli, a termőhely megjelölésével, de lelőhely nélkül. 
Ezenkívül négy növénytársulás egy-egy állománya nagygombaközösségének cöno-
lógiai jellemzése is megtalálható benne. BŐSZ (1984) három évig vizsgálta a pécsi 
piacok gombafelhozatalát, és több mint 70 fajt regisztrált (lelőhely és termőhely nél-
kül), főleg Baranya megyéből, de csak öt fajt és egy nemzetséget említ név szerint. 
1989-ben Babos Margit 30 mecseki nagygombaadatot közölt a Magyar Természet-
tudományi Múzeum Növénytára gyűjteménye alapján (BABOS 1989). RLMÓCZI 
(1994) 158 nagygombafaj 202 előfordulási adatát publikálta pontos lelőhely- és ter-
mőhely-megjelöléssel a hegységből. Első munkáim az 1994 és 1996 közötti gyűjté-
sek anyagát és négy élőhely előzetes cönológiai jellemzését, illetve 163 vörös listás 
faj gyűjtési adatait tartalmazzák (PÁL-FÁM 1998, 1999). A 2001-ben publikált, ösz-
szesített Mecsek-faj listában már 523 nagygombataxon több mint 2500 előfordulási 
adata szerepel, a szakirodalmi adatok mellett hat év alatt végzett 89 terepnap eredmé-
nyeként (PÁL-FÁM 2001a). Ez a taxonszám 605-re nőtt a későbbi gyűjtési adatokkal 
( P Á L - F Á M és LUKÁCS 2002). Négy erdőállomány általános mikológiái jellemzését 
tartalmazza a 2002-ben publikált munkám (PÁL-FÁM 2002). A mecseki adatokra is 
erősen alapozva a nagy gombák megőrzéséről (BENEDEK és mtsai 2003), valamint a 
védelemre javasolt és védett gombákról (SILLER és mtsai 2005, 2006b) születtek 
publikációk. Egyes mecseki élőhelyek bevonásával kezdődött a Nemzeti Biodiverzi-
tás-monitorozó Rendszer (NBmR) keretében a nagygombák monitorozása, mely 
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helyszíneken a mai napig folyik ez a munka. Eredményeinek publikálása elkezdő-
dött (SILLER és mtsai 2006a, PÁL-FÁM és mtsai 2007). 

A különböző élőhelyeken előforduló nagygombaegyüttesek közösségként való 
szemlélete HAAS (1932) és HÖFLER (1938) munkáival kezdődött. A szakirodalom-
ban HUECK (1953) fogalmazta meg először a gombaközösségek létezését. A nagy-
gomba-cönológiai vizsgálatok kezdete (a 30-as évek) óta rengeteg különféle vizs-
gálati módszer alakult ki. Ennek az oka abban keresendő, hogy a gombaközösségek 
specifikus jellegzetességei több szempontból lényegesen eltérnek a növénytársulások 
jellegzetességeitől, vizsgálatuk jóval több problémát vet fel. Ezek az eltérések több 
szerző (HÖFLER 1938, 1955, HUECK 1953, KREISEL 1957, BOHUS és BABOS 1960, 
1967, 1973, DÖRFELT 1981, ARNOLDS 1981, 1992) véleménye alapján a követke-
zőkben foglalhatók össze: 

1. A vegetatív struktúrák (micélium) hozzáférhetetlensége a terepen a vizsgálat 
számára. Ezért a vizsgálatok zöme a termőtesteken alapul, ami nem feltétlenül tük-
rözi a vegetatív micélium mennyiségi tulajdonságait. Bár a szakirodalomban vannak 
micéliumra alapozott vizsgálatok (CHAMURIS és FALK 1987, DAHLBERG és STENLID 
1990), ezeket a kombinált terepi-laboratóriumi módszereket eddig kevesen és csak 
gombapopulációk vizsgálatára használták. 

2. A termőtestek rövid létezése, valamint erős periodicitás és fluktuáció a termő-
testképzésben. Emiatt, míg egy növénytársulást egy év felmérései alapján is jól lehet 
jellemezni, addig egy gombacönózist több évig és évente többször kell vizsgálni. 

3. A gombafajok ökológiai funkcióinak nagy változatossága. A nagygombák több 
funkcionális csoportba sorolhatók (szaprotróf, mikorrhizás, parazita), illetve többféle 
szubsztrátumon élnek (humusz, avar, fa stb.). Ez megnehezíti egy gombaközösség 
jellemzését, azonkívül sok faj ökológiai igénye még nem vagy nem teljesen ismert. 

Magyarországon Bohus Gábor és Babos Margit nevéhez fűződik a nagygombák 
közösségként való szemlélete és ezen közösségek vizsgálata. Az első vizsgálati mód-
szereket is ők foglalták össze, fogalmazták meg és használták (BOHUS és BABOS 
1963). Ezeket a módszereket akkoriban több kutató is átvette, az alap gombacönoló-
giai publikációikat a mai napig töretlenül idézik a nemzetközi szakirodalomban. A 
legközismertebb, 1960-ban publikált munkájukban a Bükkben és a Budai-hegység-
ben végzett gombacönológiai kutatásaik eredményei szerepelnek. Itt talaj lakó gom-
baközösségeket vizsgáltak abundancia, termőtest-dominancia, tömegdominancia, 
konstancia, produkció alapján, valamint karakter- és differenciális fajokat állapítottak 
meg (BOHUS és BABOS 1960). A másik fő munkájuk témája a savanyú talajú lomb-
erdők gombaközösségeinek vizsgálata az ország számos pontján a Zempléni-hegy-
ségtől az Őrségig (BOHUS és BABOS 1967). Ez a munka nem annyira a gombaközös-
ségekről, mint inkább az egyes gombafajokról szól, pontosabban jellemző és karak-
terfajokról és ezek mennyiségi (tömeg-) viszonyairól, valamint a fajok élőhely-pre-
ferenciájáról a talaj pH függvényében. Ezen vizsgálatok közös jellemzője az igen 
erős botanikai (fítocönológiai) szemléletmód. Az adatok feldolgozása és értékelése 
nagyon hasonlít a növénytársulások esetében használt módszerekhez. 

Egy-egy élőhely nagygombáinak funkcionális csoportosításban történő vizsgálata 
ARNOLDS és mtsai ( 1 9 9 5 ) munkájával kezdődött, ők állították össze a mai napig leg-
teljesebb fajlistát, mely az egyes fajok funkcionális csoportokba történő besorolását 
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tartalmazza. A gombaközösségek faj-abundancia (dominancia-diverzitás) görbékkel 
történő jellemzése, illetve a közösségek diverzitásának összehasonlítása diverzitás-
profíl alapján hazánkban SILLER és MAGLÓCZKY (1999) munkájában jelent meg elő-
ször, alkalmazása nem terjedt el túlságosan a későbbiekben sem (SILLER 2004, SIL-
LER és mtsai 2004, 2006a, PÁL-FÁM és mtsai 2007). 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Vizsgálataim 1994-ben kezdődtek és a mai napig tartanak, a Mecsek összes jel-
lemző erdőtársulásának és faültetvényének nagygombáit felölelik. Jelen munka célja 
a hegység négy legfontosabb, legnagyobb területű élőhelye nagygomba-közösségei-
nek jellemzése, részben a klasszikus Bohus-Babos módszerekkel, részben újabb 
módszerek segítségével. Ehhez a célkitűzéshez az adatgyűjtés az 1994-es év ősze és 
a 2000-es év nyár eleje között történt, összesen 89 terepnapon. Az eredmények egy 
részét - a gyertyános-tölgyes és a bükkös vonatkozásában - a 2002-es munkám már 
tartalmazza, de az átfedés minimális (PÁL-FÁM 2002). 

Négy élőhely egy-egy állományában végeztem cönológiai felmérést 500 nr-es 
mintaterületeken (kvadrát), öt éven keresztül. Feljegyeztem mintavételenként a fajo-
kat termőtestszámmal a kvadrátokban, illetve a fajokat az élőhelyek egészén. Min-
den élőhelyen külön tárgyaltam a talaj lakó (mikorrhizás, talaj szaprotróf) és a faanya-
gon élő (biotróf és nekrotróf parazita, xilofág szaprotróf) nagygombaközösségeket, 
mert a különböző szubsztrátum miatt két különböző gombaközösség alakul(hat) ki 
minden élőhelyen. A koprofil, a mohához kötött, valamint a speciális szubsztrátu-
mon élő fajokat, mint „közösségidegen" fajokat kizártam a cönológiai jellemzésből, 
ugyanis ezen fajok esetlegesen fordultak elő az adott élőhelyen, nem tekinthetők a 
közösség részeinek (ARNOLDS 1992). 

A klasszikus cönológiai jellemzéshez az alábbi mutatókat számoltam ki. 
B O H U S és BABOS ( 1 9 6 0 ) szerint: 
- a dominanciát (eudomináns, domináns, szubdomináns csoportosítás nélkül), 

ami az adott faj termőtestszáma x 100 / össztermőtestszám. 
ARNOLDS ( 1 9 8 1 ) szerint: 
- teljes termőtestdenzitást (tDCy), ami a termőtestszám x 1000 / mintaterület 

mérete m2-ben; 
- az átlagos évi termőtestdenzitást (aDCy), ami tDCy / évek száma; 
- a mintavételek maximális termőtestdenzitását (mDCv), ami a legmagasabb 

termőtestszám egy mintavétel alatt x 1000 / mintaterület mérete m2-ben; 
- az időbeli frekvenciát (tTF), ami az adott mintaterületen az előfordulási 

adatok száma az összes mintavétel alatt. 

Minden mintaterület esetén kiszámoltam a fajok funkcionális csoportok szerinti 
megoszlását (ARNOLDS és mtsai 1995) az egész élőhelyre fajszám alapján, illetve 
500 m2-re termőtestszám alapján. Az egyes élőhelyeket domináns, frekvens és, ahol 
volt, lokális karakterfajokkal jellemeztem. 

A gombaközösségek diverzitásának jellemzéséhez, összehasonlításához faj-abun-
dancia (dominancia-diverzitás) görbéket (MAGURRAN 1988), valamint diverzitásren-
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dezést alkalmaztam, a TÓTHMÉRÉSZ (1997) által közepes és nagy fajszámú közössé-
gek vizsgálatára ajánlott Rényi-féle és a jobboldali dominanciaösszeg logaritmusán 
alapuló függvények segítségével. Ehhez a NuCoSA programcsomagot használtam 
(TÓTHMÉRÉSZ 1996). 

A gombafajok megnevezésénél alapvetően KRIEGLSTEINER (1991, 1993) mun-
káira támaszkodtam, de az elmúlt évtizedben bekövetkező nagyobb nevezéktani vál-
tozásokat KNUDSEN és VESTERHOLT (2008) és az Index Fungorum adatbázis (CABI 
2011) alapján aktualizáltam. A határozáshoz használt szakirodalom részletesen, min-
den faj esetében külön-külön megtalálható 200l-es munkámban (PÁL-FÁM 2001a). 

A vizsgált élőhelyek rövid jellemzése 

A mecseki gyertyános-tölgyes1 (Asperulo taurinae-Carpinetum Soó et Borhidi 
in Soó 1962) a Mecsek legelterjedtebb zonális erdőtársulása, állományai üde, barna 
vagy agyagbemosódásos barna erdőtalajon, főleg mészkövön alakultak ki. Erdőalkotó 
fafajai a Quercus petraea és a Q. cerris a felső, a Carpinus betulus az alsó lombko-
ronaszintben. Emellett a Tilia tomentosa, a Cerasus avium, az Acer campestre és az 
A. platanoides fordulhat elő. Cserjeszintjére a tipikus lomberdei cserjék mellett jel-
lemző a Staphylea pinnata és a Ruscus aculeatus is. Gyepszintjének fáciesképző fajai 
a Melica uniflora, a Carex pilosa, a Galium odoratum és az Aegopodium podagraria, 
differenciális fajai a Helleborus odorus, a Doronicum Orientale és a Lonicera capri-
folium. 

A mintaterület egy közel kéthektáros állomány, mely Árpádtetőn található, észak-
keleti kitettségben, mészkő alapkőzeten kialakult agyagbemosódásos barna erdőta-
lajon, melynek pH-ja a felső 20 cm-es rétegben 4,6 és 4,8 között van. A lombkorona-
szintjére a cser- és kocsánytalan tölgy mellett a gyertyán jellemző, szálanként korai 
juhar, bükk, ezüsthárs és vadcseresznye is előfordul. Cserjeszintje gyér, a lombko-
ronaszint újulatai mellett mogyorós hólyagfa, szúrós csodabogyó és vadkörte alkotja. 
A gyepszint fáciesképző faja az egyvirágú gyöngyperje, mellette bükk sásos foltok 
is előfordulnak. Az állomány déli része szárazabb, a lombkoronaszintben kevesebb 
gyertyánnal, az aljnövényzete viszont változatlan. 

A mecseki bükkös2 (Helleboro odori-Fagetum Soó et Borhidi in Soó 1960) üde, 
agyagbemosódásos barna erdőtalajon, általában mészkő alapkőzeten kialakult extra-
zonális társulás a Mecsek számos, hűvösebb, főleg északi kitettségü részén. Erdőal-
kotó fafaja a Fagus sylvatica, de előfordul még a Tilia tomentosa, a Quercus cerris, 
a Q. petraea és a Carpinus betulus is. Cseijeszintje hiányzik, gyepszintjére jellemző 
a mezofil bükkösök fajkészletén kívül a Lonicera caprifolium, a Tamus communis, 
a Ruscus aculeatus, a R. hypoglossum, a Scutellaria altissima, a Potentilla micrantha 
és a Festuca drymeia. Fáciesképző fajok a Carex pilosa, a Galium odoratum, a Me-
lica uniflora, az Allium ursinum, az Oxalis acetosella és az Aegopodium podagraria. 

A mintaterület egy kb. 1,5 hektáros állomány, mely Árpádtetőn található, észak-
keleti kitettségben, völgyaljban, mészkő alapkőzeten kialakult agyagbemosódásos 

' Továbbiakban, mint gyertyános-tölgyes. 
2 Továbbiakban, mint bükkös. 
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barna erdőtalajon, melynek pH-ja 4,7 a felső 20 cm-ben. A lombkoronaszintet bükk 
alkotja, szálanként gyertyán, mezei juhar és csertölgy is található benne, cserjeszint-
je nincs, a gyepszint fáciesalkotója a bükk sás és az egyvirágú gyöngypeije, fele-fele 
arányban. 

A mecseki mészkerülő bükkös1 (Sorbo torminalis-Fagetum (Horvát A. O. 1972) 
Borhidi et Kevey 1997) meredek északi lejtőkön, rhaeti és permi homokkövön, szi-
likátokon, podzolos barna erdőtalajon kialakult intrazonális, kis kiterjedésű állomá-
nyokból álló társulás, a Mecsek számos pontján megtalálhatók kis foltjai. Lombko-
ronaszintje közepes záródású, alacsony (10-15 m), erdőalkotó fafaja a Fagus sylva-
tica, előfordulhat még a Quercus petraea, a Fraxinus ornus és a Sorbus torminalis 
is. Cserjeszintje nincs, gyepszintjének fajai a Cytisus nigricans, a C. supinus, a Ge-
nista pilosa, a Luzula luzuloides, a Hieracium sylvaticum, a H. lachenalii és a H. sa-
baudum. Mohaszintje fejlett, jellemző a Dicranum scoparium, a Leucobryum glatt-
cum és a Polytrichastrum formosum jelenléte. 

A vizsgált mintaterület egy közel kéthektáros állomány, mely Vasas község mel-
lett található, északi kitettségben, meredek domboldalon, homokkövön kialakult vé-
kony termőrétegű podzolos erdőtalajon, melynek pH-ja 4,1 és 4,4 között van. Nagyon 
alacsony lombkoronaszintű, szinte bokorerdő jellegű állomány, melynek lombkoro-
naszintjét bükk alkotja, néhány szál barkócaberkenyével. Cserjeszintje nincs, gyep-
szintje gyér, legnagyobb borításban Luzida luzuloides alkotja. Igen fejlett a moha-
szintje, szinte 100%-os borítással. Jellemző fajai: a Chrysohypnum sommerfeltii, a 
Cladonia rangiformis, a Dicranum scoparium, a Hypnum cupressiforme, a Leuco-
bryum glaucum és az Ortotrichum lyelii. 

Az erdei- és feketefenyő-ültetvények (Pinetum sylvestris cultum, Pinetum nig-
rae cultum, Pinns sylvestris-Pinus nigra ültetvény) a Mecsek különböző helyszínein, 
kizárólag erdészeti, gazdasági okok miatt, cseres-tölgyes vagy gyertyános-tölgyes 
termőhelyekre ültetett erdők. Mivel a szubmediterrán éghajlat nem kedvez a lucfe-
nyőültetvények létesítéséhez, ezért a Mecsek legnagyobb területű faültetvényeit 
ezek adják. Általában erdeifenyvesek a legjellemzőbbek, de számos esetben fekete-
fenyőt is elegyítettek az állományokba. Az őshonos lombos fafajok mindegyike elő-
fordulhat ezekben az állományokban, változó fajösszetételben. Cserje- és gyepszint-
jében is többé-kevésbé az eredeti cseres-, illetve gyertyános-tölgyes fajok dominál-
nak. Mikológiái szempontból a kéttűs fenyőkhöz kötött gombafajok miatt van jelen-
tőségük, melyek a Mecsek esetében jelentősen megemelik a hegység nagygombái-
nak faj számát. 

A vizsgált állomány egy 1,3 hektáros, sík területre ültetett erdeifenyves (.Pinetum 
sylvestris cultum), mely Vasas község mellett található. Cseres-tölgyes termőhelyre 
ültették, mészkő alapkőzeten kialakult agyagbemosódásos barna erdőtalajra, mely-
nek pH-ja 5,1 a felső 20 cm-es rétegben. A lombkoronaszintet az erdeifenyő alkotja, 
egy-egy szál csertölggyel és kocsánytalan tölggyel, ezüsthárssal és mezei juharral. 
Az aljnövényzetben számos cseres-tölgyes növény megtalálható: fagyai, egyvirágú 
gyöngyperje, emellett magas a szederfajok borítása is. 

3 Továbbiakban, mint mészkerülő bükkös. 
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EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

A vizsgált élőhelyeken, illetve a kvadrátokban dokumentált faj- és termőtestszám-
adatok összesítése az 1. táblázatban látható. 

1. táblázat. Faj- és termőtestszámadatok a vizsgált élőhelyeken, illetve a kvadrátokban. 
Table 1. Number of species and fruit-bodies in the studied habitats and sample plots. 

Élőhely / Habitat Faj szám az élőhelyen 
/ Species number in 
habitats 

Fajszám a kvad-
rátban / Species 
number in plots 

Termőtestszám a 
kvadrátban / Fruit-
body number in plots 

Asperulo taurinae-Carpinetum 153 60 3257 
Helleboro odori-Fagetum 81 44 891 
Sorbo torminalis-Fagetum 83 56 3034 
Pinetum sylvestris cultum 48 47 1977 

A gyertyános-tölgyes gombacönológiai adatait a 2. táblázat tartalmazza. 

2. táblázat. Az Asperulo taurinae-Carpinetum gombacönológiai adatai (tDCy = teljes termőtestdenzitás, 
aDCy = az átlagos évi termőtestdenzitás, mDCv = a mintavételek maximális termőtestdenzitása, D = 
dominancia, tTF = az időbeli frekvencia). 
Table 2. Mycocoenological data of Asperulo taurinae-Carpinetum (tDCy = total density of fruit-bodies, 
aDCy = average density of fruit-bodies per year, mDCv = maximum density of fruit-bodies per visit, D = 
dominance, tTF = total temporal frequency). 

Xilofág fajok / Wood-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Hypholoma lateritium 442 88,4 92 41,70 6 
Stereum hirsutum 256 51,2 34 24,15 5 
Armillaria mellea 66 13,2 16 6,23 4 
Mycena galericulata 50 10,0 25 4,72 1 
Hypholoma fasciculare 46 9,2 13 4,34 2 
Pholiota lenta 36 7,2 16 3,40 2 
Schizophyllum commune 36 7,2 18 3,40 1 
Xerula radicata 32 6,4 8 3,02 6 
Pluteus cervinus 28 5,6 4 2,64 7 
Marasmiellus ramealis 22 4,4 11 2,08 1 
Panellus stipticus 20 4,0 10 1,89 1 
Megacollybia platyphylla 8 1,6 2 0,75 2 
Trametes versicolor 8 1,6 4 0,75 1 
Psathyrella piluliformis 6 1,2 3 0,57 1 
Auricularia mesenterica 4 0,8 2 0,38 1 

1060 212 100,00 
Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species 
Laccaria amethystina 2826 565,2 891 51,91 4 
Russula nigricans 402 80,4 120 7,38 10 
Laccaria laccata 338 67,6 127 6,21 4 
Clavulina coralloides 268 53,6 84 4,92 2 
Lactarius decipiens 236 47,2 118 4,34 1 
Lactarius quietus 190 38,0 83 3,49 5 
Gymnopus dryophilus 176 35,2 64 3,23 6 
Lactarius chrysorrheus 172 34,4 63 3,16 6 
Russula undulata 172 34,4 37 3,16 7 
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2. táblázat (folyt.) / Table 2 (cont.) 

Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Xerocomus chrysenteron 146 29,2 53 2,68 5 
Craterellus cornucopioides 102 20,4 31 1,87 4 
Amanita citrina 94 18,8 27 1,73 4 
Aleuria aurantia 30 6,0 7 0,55 3 
Russula cyanoxantha 30 6,0 6 0,55 6 
Russula delica 24 4,8 11 0,44 2 
Russula heterophylla 22 4,4 7 0,40 4 
Tricholoma sulphureum 22 4,4 7 0,40 3 
Macrolepiota procera 16 3,2 6 0,29 3 
Cantharellus cibarius 14 2,8 7 0,26 1 
Cortinarius cf. glandicolor 12 2,4 6 0,22 1 
Russula alutacea 12 2,4 4 0,22 2 
Tricholoma saponaceum 12 2,4 3 0,22 2 
Lactarius piperatus 10 2,0 4 0,18 2 
Lycoperdon molle 10 2,0 5 0,18 1 
Lycoperdon perlatum 10 2,0 3 0,18 2 
Russula pectinata 10 2,0 3 0,18 1 
Amanita rubescens 8 1,6 2 0,15 3 
Clitopilus prunulus 8 1,6 4 0,15 1 
Lactarius blennius 8 1,6 3 0,15 2 
Lactarius vellereus 8 1,6 2 0,15 3 
Xerocomus subtomentosus 8 1,6 3 0,15 2 
Agaricus bresadolanus 6 1,2 3 0,11 1 
Gymnopus erythropus 6 1,2 3 0,11 1 
Gymnopus peronatus 4 0,8 2 0,07 1 
Cortinarius torvus 4 0,8 2 0,07 1 
Paxillus involutus 4 0,8 2 0,07 1 
Russula aeruginea 4 0,8 1 0,07 2 
Russula lepida 4 0,8 1 0,07 2 
Russula vesca 4 0,8 1 0,07 2 
Boletus edulis 2 0,4 1 0,04 1 
Lepista nuda 2 0,4 1 0,04 1 
Phallus impudicus 2 0,4 1 0,04 1 
Russula foetens 2 0,4 1 0,04 1 
Russula ochroleuca 2 0,4 1 0,04 1 
Tricholoma portentosum 2 

5444 
0,4 

1088,8 
1 0,04 

100,00 
1 

A gyertyános-tölgyes messze a legfajgazdagabb a mintaterületek közül. Az élő-
helyen 153 faj termett, ebből 60 faj 3257 termőtesttel az 500 m2-es kvadrátban. 

A fajösszetétel alapú funkcionális megoszlás alapján (1. ábra) a mikorrhizás funk-
ció a legnagyobb arányú, 44%, ami a középkorú kezelt lomberdők jellemző értéke. 
A 32%-os xilofág szaprotróf arány a második legfontosabb, ezt követi a talajlakó 
szaprotrófoké, 17%-al. Fontos megemlíteni a nekrotróf paraziták arányát is, mert, 
bár ez egy kis faj- és termőtestszámú csoport, csak ott jelennek meg, ahol megfelelő 
mennyiségű és minőségű beteg fa van. A kvadrát termőtestszám szerinti funkcionális 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Mecseki erdei élőhelyek nagy gombaközösségeinek jellemzése 63 

megoszlása 75%-os mikorrhizás túlsúlyt mutat, a többi csoport részesedése arányo-
san kisebb (2. ábra). A xilofág szaprotróf arány 16%, a többi csoporté elenyésző. 

A talaj lakó gombaközösség fajainak zöme kevés termőtesttel szerepel (< 16, de 
főleg 6 alatt), 7 faj termett nagy termőtestszámmal (50-130 termőtest). A teljes ter-
mőtestdenzitás 5444, míg az átlagos éves termőtestdenzitás 1088,8. Ezek az értékek 
a mészkerülő bükkös hasonló értékeivel gyakorlatilag megegyeznek. 

A domináns fajok sorrendje az alábbiak szerint alakult (3. ábra): a dominancia-
érték mellett mindhárom mutató alapján a Laccaria amethystina szerepel a legma-
gasabb értékekkel, ezt követik csökkenő sorrendben a Russula nigricans, Laccaria 
laccata, Clavulina coralloides, Lactarius decipiens és L. quietus, melyek a dominan-
ciaérték mellett magas aDCy és mDCv értékeket mutatnak. Frekvens fajnak bizo-
nyult a közösségben a Russula nigricans, a R. undulata, a R. cyanoxantha, a Gym-
nopus dryophilus és a Lactarius chrysorrheus. Lokális karakterfajoknak tekinthető 
a Lactarius circellatus és a L. decipiens, de mindkét faj esetében kevés az eddigi 
előfordulási adat, így a későbbiekben lehet majd igazolni vagy cáfolni ezt az állítást. 

A diverzitásprofil ritka és közepesen fontos fajok tekintetében ezt a közösséget 
mutatja a legdiverzebbnek, míg a gyakori, domináns fajok tekintetében ellenkezőleg, 
ez a közösség a legkevésbé diverz (5. ábra). 

A faanyagot bontó gombaközösség fajainak zöme 36 alatti termőtestszámmal ter-
mett, egy faj termett 130 körülivel. A teljes termőtestdenzitás 1060, az átlagos éves 
termőtestdenzitás 212. A négy élőhely xilofág gombaközösségei közül messze ezek 
a legmagasabb értékek. 

A domináns fajok (4. ábra) közül a Hypholoma lateritium és Stereum hirsutum a 
dominancián kívül mindhárom mutató alapján a legfontosabb fajoknak bizonyultak. 
Ezeket követi az aDCy és mDCv alapján a Mycena galericulata. Három frekvens faj 
volt a közösségben: Pluteus cervinus, Xerula radicata és Hypholoma lateritium. Lo-
kális karakterfajoknak tekinthető a Hymenochaete rubiginosa és Hapalopilus ruti/ans. 

A diverzitásprofil alapján ez a közösség ritka fajok tekintetében a legdiverzebb 
a xilofág közösségek közül, míg gyakori fajok tekintetében a bükkös után a második 
legdiverzebb (6. ábra). 

A bükkös gombacönológiai adatait a 3. táblázat tartalmazza. 

3. táblázat. A Helleboro odorí-Fagetum gombacönológiai adatai (tDCy = teljes termőtestdenzitás, aDCy = 
az átlagos évi termőtestdenzitás, mDCv = a mintavételek maximális termőtestdenzitása, D = dominancia, 
tTF = az időbeli frekvencia). 
Table 3. Mycocoenological data of Helleboro odori-Fagetum (tDCy = total density of fruit-bodies, aDCy = 
average density of fruit-bodies per year, mDCv = maximum density of fruit-bodies per visit, D = domi-
nance, tTF = total temporal frequency). 

Xilofág fajok / Wood-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Marasmius rotida 66 16,5 22 25,38 2 
Megacollybia platyphylla 64 16,0 23 24,62 3 
Psathyrella piluliformis 56 14,0 28 21,54 1 
Xerula radicata 40 10,0 16 15,38 2 
Armillaria mellea 22 5,5 11 8,46 1 
Pluteus cervinus 10 2,5 2 3,85 4 
Coprinopsis lagopus 2 0,5 1 0,77 1 

260 65,0 100,00 
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3. táblázat (folyt.) / Table 3 (cont.) 

Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Lactarius quietus 432 108,0 215 29,07 2 
Hygrophorus eburneus 206 51,5 101 13,86 3 
Lactarius blennius 160 40,0 51 10,77 6 
Clavuiina coralloides 80 20,0 30 5,38 3 
Laccaria amethystina 80 20,0 35 5,38 2 
Russula undulata 72 18,0 31 4,85 5 
Gymnopus dryophilus 62 15,5 31 4,17 1 
Russula delica 50 12,5 15 3,36 8 
Stropharia aeruginosa 46 11,5 16 3,10 4 
Xerocomus chrysenteron 44 11,0 21 2,96 2 
Amanita vaginata 38 9,5 10 2,56 3 
Russula ochroleuca 30 7,5 11 2,02 2 
Russula nigricans 28 7,0 10 1,88 5 
Russula cyanoxantha 26 6,5 12 1,75 2 
Tricholoma sulphureum 24 6,0 11 1,62 2 
Laccaria laccata 14 3,5 6 0,94 2 
Lycoperdon perlatum 14 3,5 7 0,94 1 
Clitocybe nebularis 12 3,0 6 0,81 1 
Mutinus caninus 10 2,5 5 0,67 1 
Paxillus involutus 10 2,5 5 0,67 1 
Clitocybe inornata 8 2,0 4 0,54 1 
Lycoperdon molle 6 1,5 3 0,40 1 
Agaricus silvaticus 4 1,0 3 0,27 1 
Rhodocollybia butyracea 4 1,0 2 0,27 1 
Macrolepiota procera 4 1,0 2 0,27 1 
Amanita ceciliae 2 0,5 1 0,13 1 
Amanita citrina 2 0,5 I 0,13 1 
Gymnopus peronatus 2 0,5 1 0,13 1 
Lactarius chrysorrheus 2 0,5 1 0,13 1 
Lepiota eristata 2 0,5 1 0,13 1 
Lepista nuda 2 0,5 1 0,13 1 
Lyophyllum rancidum 2 0,5 1 0,13 1 
Russula heterophylla 2 0,5 1 0,13 1 
Russula pectinata 2 0,5 1 0,13 1 
Xerocomus subtomentosus 2 

1484 
0,5 

371,0 
1 0,13 

99,87 
1 

Kizárva / Excluded: Marasmius wynnei, Mycetinis scorodonius. 

A bükkös a harmadik legfaj gazdagabb az élőhelyek közül, de a termő testszám 
tekintetében messze a legkisebb értéket mutatta. Az állományban 81 faj termett, eb-
ből 44 faj 891 termőteste az 500 m2-es kvadrátban. 

A fajösszetétel alapú funkcionális megoszlás alapján (1. ábra) a mikorrhizás funk-
ció a legnagyobb arányú, 45%, ami a középkorú kezelt lomberdők jellemző értéke. 
A 28%-os xilofág szaprotróf arány a második legfontosabb, ezt követi a talaj lakó 
szaprotrófoké, 20%-al. A nekrotróf paraziták aránya mindössze 3%. A kvadrát ter-
mőtestszám szerinti funkcionális megoszlása 69%-os mikorrhizás túlsúlyt mutat, a 
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többi csoport részesedése arányosan kisebb (2. ábra). A talajlakó szaprotrófok ará-
nya 14%, a xilofág szaprotrófoké 13%, a többi csoporté elenyésző. 

A talaj lakó gombaközösség fajainak zöme kevés termőtesttel szerepel (< 26, de 
főleg 6 alatt), 6 faj termett nagy termőtestszámmal (35-100 termőtest). A teljes ter-
mőtestdenzitás 1484, az átlagos éves termőtestdenzitás 371, ezek a négy élőhely kö-
zül messze a legalacsonyabb értékek. 

Domináns fajok (3. ábra) a dominanciaérték mellett mindhárom mutató alapján 
a Lactarius quietus, a Hygrophorus eburneus és a Lactarius blennius', az aDCy és 
mDCv alapján a Clavulina coralloides, a Laccaria amethystina, a Russula undulata 
és a Gymnopus dryophilus. Két frekvens faj termett, a Russula delica és a Lactarius 
blennius. Saját lokális karakterfajai nincsenek a közösségnek, de a gyertyános-töl-
gyessel közös karakterfajok a Lactarius blennius és a L. fluens (bár ennél a fajnál 
kevés az adat). 

A diverzitásprofil alapján ritka fajok tekintetében a közösség a legkisebb értéket 
mutatja, míg a közepesen gyakori és gyakori fajoknál a legdiverzebb (5. ábra). 

A faanyagot bontó gombaközösség fajai kevés termőtesttel szerepelnek. A teljes 
termőtestdenzitás 260, az átlagos éves termőtestdenzitás 65. Ezek az értékek alacso-
nyak, az ültetett erdeifenyves értékeihez hasonlóak. 

Domináns fajok (4. ábra) a dominanciaérték mellett mindhárom mutató alapján 
a Marasmius rotula, a Psathyrella piluliformis és a Megacollybia platyphylla. Frek-
vens és lokális karakterfajok nincsenek. 

A diverzitásprofil ritka fajok szempontjából a harmadik legdiverzebbnek mutatja 
a közösséget, míg gyakori fajok tekintetében a legdiverzebb a xilofág közösségek 
közül (4. ábra). 

A mészkerülő bükkös gombacönológiai adatait a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat. A Sorbo torminalis-Fagetum gombacönológiai adatai (tDCy = teljes termőtestdenzitás, 
aDCy = az átlagos évi termőtestdenzitás, mDCv = a mintavételek maximális termőtestdenzitása, D = do-
minancia, tTF = az időbeli frekvencia). 
Table 4. Mycocoenological data of Sorbo torminalis-Fagetum (tDCy = total density of fruit-bodies, aDCy = 
average density of fruit-bodies per year, mDCv = maximum density of fruit-bodies per visit, D = domi-
nance, tTF = total temporal frequency). 

Xilofág fajok / Wood-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Hypholoma fasciculare 448 89,6 119 66,67 3 
Xerula radicata 74 14,8 20 11,01 8 
Schizophyllum commune 48 9,6 24 7,14 1 
Gymnopus fusipes 28 5,6 14 4,17 1 
Stereum hirsutum 22 4,4 11 3,27 1 
Marasmiellus ramealis 18 3,6 9 2,68 1 
Omphalotus olearius 16 3,2 8 2,38 1 
Trametes versicolor 14 2,8 7 2,08 1 
Coprinopsis atramentaria 4 0,8 2 0,60 1 

672 134,4 100,00 
Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species 
Cantharellus tubaeformis 2236 447,2 750 41,01 5 
Laccaria amethystina 1276 255,2 401 23,40 10 
Russula nigricans 836 167,2 176 15,33 11 
Lactarius chrysorrheus 190 38,0 67 3,48 4 
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4. táblázat (folyt.) / Table 4 (cont.) 

Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 

Craterellus cornucopioides 130 26,0 47 2,38 5 
Amanita citrina 110 22,0 36 2,02 7 
Hydnellum concrescens 86 17,2 33 1,58 2 
Cortinarius phoeniceus 68 13,6 14 1,25 6 
Cantharellus cibarius 56 11,2 19 1,03 3 
Hydnum repandum 36 7,2 7 0,66 6 
Phellodon confluens 34 6,8 19 0,62 2 
Cantharellus cinereus 34 6,8 15 0,62 2 
Russula emetica s. 1. 34 6,8 12 0,62 5 
Xerocomus chrysenteron 30 6,0 10 0,55 5 
Cortinarius torvus 28 5,6 9 0,51 3 
Lactarius blennius 20 4,0 6 0,37 3 
Amanita rubescens 18 3,6 6 0,33 4 
Clavulina cinerea 16 3,2 3 0,29 2 
Ramaria botrytis 14 2,8 7 0,26 1 
Russula foetens 14 2,8 3 0,26 3 
Tricholoma portentosum 14 2,8 7 0,26 1 
Leccinum aurantiacum 12 2,4 6 0,22 1 
Russula cyanoxantha 10 2,0 3 0,18 
Tricholoma saponaceum 10 2,0 4 0,18 
Clavulina coralloides 8 1,6 4 0,15 1 
Russula undulata 8 1,6 4 0,15 1 
Russula fellea 8 1,6 4 0,15 1 
Cortinarius orellanus 6 1,2 2 0,11 
Russula luteotacta 6 1,2 3 0,11 1 
Ramaria farmosa 4 0,8 2 0,07 1 
Russula heterophylla 4 0,8 1 0,07 
Tricholoma lascivum 4 0,8 1 0,07 
Tricholoma ustale 4 0,8 0,07 1 
Amanita pantherina 2 0,4 1 0,04 1 
Astraeus hygrometricus 2 0,4 1 0,04 1 
Boletus aereus 2 0,4 1 0,04 1 
Boletus reticulatus 2 0,4 1 0,04 1 
Gymnopus dryophilus 2 0,4 1 0,04 1 
Gymnopus peronatus 2 0,4 1 0,04 1 
Cortinarius infractus 2 0,4 1 0,04 1 
Cortinarius magicus 2 0,4 1 0,04 1 
Entoloma sinuatum 2 0,4 1 0,04 1 
Lactarius quietus 2 0,4 1 0,04 1 
Lycoperdon perlatum 2 0,4 1 0,04 1 
Ramaria aurea 2 0,4 1 0,04 1 
Russula lepida 2 

5390 
0,4 

1078,0 
1 0,04 

98,86 
1 

Kizárva / Excluded: Asterophora lycoperdoides. 

Az élőhelyen 83 faj termett, ebből 56 faj 3034 termőtesttel az 500 m2-es kvadrát-
ban. így ez az élőhely a második leggazdagabb a gyertyános-tölgyes után. 
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A fajösszetétel alapú funkcionális megoszlás alapján (1. ábra) a mikorrhizás funk-
ció ezen az élőhelyen a legfontosabb, mintegy 73%, ami a savanyú talaj miatti igen 
erős mikorrhizaképzési kényszerrel magyarázható (2. ábra). Ugyancsak a savanyú 
talaj magyarázza az alacsony, 9%-os talajlakó szaprotróf arányt, míg a szintén ala-
csony, 15%-os xilofág szaprotróf arány a szubsztrátum csaknem teljes hiánya miatt 
mutatkozik. A termőtestszám alapú funkcionális megoszlás a még hangsúlyozottabb 
mikorrhizás funkció mellett a xilofág szaprotrófok fontosságát is mutatja. 

A talaj lakó gombaközösség fajainak zöme kevés termőtesttel szerepel (< 21, de 
főleg 6 alatt), 7 faj termett nagy termőtestszámmal (30-95 termőtest). A teljes termő-
testdenzitás 5390, az átlagos éves termőtestdenzitás 1078, mely értékek gyakorlati-
lag megegyeznek a gyertyános-tölgyes hasonló értékeivel. 

Domináns fajok (3. ábra) a dominanciaérték mellett mindhárom mutató alapján 
a Cantharellus tubaeformis, a Laccaria amethystina és a Russula nigricans, aDCy 
és mDCv alapján pedig a Lactarius chrysorrheus, a Craterellus cornucopioides, az 
Amanita citrina és a Hydnellum concrescens. Frekvens fajok: Russula nigricans, 
Laccaria amethystina, Amanita citrina, Cortinarius phoeniceus és Hydnum repan-
dum. Lokális karakterfajok: Cantharellus tubaeformis, Cortinarius phoeniceus, Ra-
maria farmosa és Tricholoma ustale. Bár még kevés az adat, de potenciális lokális 
fajok lehetnek: Albatrellus eristatus, Boletus calopus, Cortinarius vibratilis, Hydnel-
lum concrescens, Phellodon confluens, Sarcodon scabrosus és Tricholoma lascivum. 

A diverzitásprofil alapján a közösség a gyertyános-tölgyessel együtt a legdiver-
zebb ritka fajok szempontjából, de közepesen gyakori és gyakori fajok szempontjá-
ból is a bükkös után a második legdiverzebb (5. ábra). 

A faanyagot bontó gombaközösség fajainak zöme kevés termőtesttel (< 26) sze-
repel, egy fajnak volt mindössze nagyobb termőtestszáma. A teljes termőtestdenzi-
tás 672, az átlagos éves termőtestdenzitás 134,4. így a faj- és termőtestszám alapján 
a gyertyános-tölgyes után a második legfontosabb élőhelynek tekinthető. 

Domináns fajok (4. ábra) a Hypholoma fasciculare és a Xerula radicata mind-
három mutató alapján, valamint a Schizophyllum commune az mDCv alapján. Egyet-
len frekvens faj jellemzi, a Xerula radicata. Lokális karakterfajok nincsenek. 

A diverzitásprofil ritka fajok tekintetében a gyertyános-tölgyes után másodiknak, 
míg gyakori fajok tekintetében a legutolsónak mutatja (6. ábra). 

Az erdeifenyő-ültetvény gombacönológiai adatait az 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat. A Pinetum sylvestris cultum gombacönológiai adatai (tDCy = teljes termőtestdenzitás, aDCy = 
az átlagos évi termőtestdenzitás, mDCv = a mintavételek maximális termőtestdenzitása, D = dominancia, 
tTF = az időbeli frekvencia). 
Table 5. Mycocoenological data of Pinetum sylvestris cultum (tDCy = total density of fruit-bodies, aDCy = 
average density of fruit-bodies per year, mDCv = maximum density of fruit-bodies per visit, D = domi-
nance, tTF = total temporal frequency). 

Xilofág fajok / Wood-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 

Hypholoma fasciculare 140 70 39 61,95 3 
Marasmius androsaceus 46 23 23 20,35 1 
Tricholomopsis rutilans 28 14 12 12,39 3 
Pluteus cervinus 10 5 3 4,42 3 
Xerula radicata 2 1 1 0,88 1 

226 113 100,00 
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5. táblázat (folyt.) / Table 5 (cont.) 

Talajlakó fajok / Soil-inhabiting species tDCy aDCy mDCv D tTF 
Laccaria laccata 1528 764 432 40,99 3 
Laccaria amethystina 1272 636 612 34,12 3 
Cortinarius cf. glandicolor 394 197 98 10,57 7 
Cortinarius praestans 62 31 24 1,66 3 
Russula foetens 56 28 19 1,50 5 
Gymnopus acervatus 52 26 26 1,39 1 
Cortinarius firmus 42 21 16 1,13 2 
Hygrophorus hypothejus 36 18 11 0,97 4 
Russula nigricans 34 17 17 0,91 1 
Cortinarius variecolor 30 15 15 0,80 1 
Lepista nuda 26 13 12 0,70 2 
Mycena pura 20 10 7 0,54 4 
Cortinarius purpurascens 16 8 3 0,43 4 
Russula alutacea 16 8 8 0,43 1 
Russula delica 16 8 5 0,43 4 
Mycena epipterygia 12 6 6 0,32 1 
Chroogomphus rutilus 10 5 4 0,27 2 
Stropharia aeruginosa 10 5 3 0,27 3 
Amanita rubescens 8 4 4 0,21 1 
Cortinarius infractus 8 4 2 0,21 2 
Russula undulata 8 4 3 0,21 2 
Amanita excelsa 6 3 3 0,16 1 
Lactarius camphoratus 6 3 1 0,16 3 
Lepista flaccida 6 3 3 0,16 1 
Leucocortinarius bulbiger 6 3 3 0,16 1 
Amanita pantherina 4 2 2 0,11 1 
Gymnopus peronatus 4 2 2 0,11 1 
Inocybe asterospora 4 2 2 0,11 1 
Lactarius hepaticus 4 2 2 0,11 1 
Lyophyllum rancidum 4 2 2 0,11 1 
Russula fragilis 4 2 2 0,11 1 
Scleroderma citrinum 4 2 2 0,11 1 
Amanita citrina 2 1 1 0,05 1 
Amanita muscaria 2 1 1 0,05 1 
Gymnopus dryophilus 2 1 1 0,05 1 
Cortinarius triviális 2 1 1 0,05 1 
Lactarius semisanguifluus 2 1 1 0,05 1 
Lycoperdon perlatum 2 1 1 0,05 1 
Chlorophyllum rachodes 2 1 1 0,05 1 
Russula heterophylla 2 1 1 0,05 1 
Suillus granulatus 2 1 1 0,05 1 
Tricholoma terreum 2 

3728 
1 

1864 
1 0,05 

100,00 
1 

Az élőhelyen 48 faj termett, ebből 47 faj 1977 termőtesttel az 500 m2-es kvadrát-
ban. Ez az élőhely bizonyult a legfajszegényebbnek a vizsgált élőhelyek közül, bár 
termőtestszáma a bükkösét kétszeresen meghaladta. 
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1. ábra. Az élőhelyek fajösszetétel alapú funkcionális megoszlása (ATC = Asperulo taurinae-Carpinetum, 
HOF = Helleboro odori-Fagetum, STF = Sorbo torminalis-Fagetum, PIN = Pinetum sylvestris cultum, m = 
mikorrhizás, sh = xilofág szaprotróf, st = talajlakó szaprotróf, pn = nekrotróf parazita, sk = lágyszárú növé-

nyi maradványokon élő, am = mohához kötött, pb = biotróf parazita). 
Fig. 1. Functional spectra of the habitats based on species composition (ATC = Asperulo taurinae-Carpi-

netum, HOF = Helleboro odori-Fagetum, STF = Sorbo torminalis-Fagetum, PIN = Pinetum sylvestris cul-
tum, m = mycorrhizal, sh = saprotrophic on wood, st = saprotrophic on soil, pn = necrotrophic parasite, 

sk = living on herb debris, am = associated with moss, pb = biotrophic parasite). 

2. ábra. Termőtestszám alapú funkcionális megoszlás az élőhelyeken (ATC = Asperulo taurinae-Carpine-
tum, HOF = Helleboro odori-Fagetum, STF = Sorbo torminalis-Fagetum, PIN = Pinetum sylvestris cultum, 
m = mikorrhizás, sh = xilofág szaprotróf, st = talajlakó szaprotróf, pn = nekrotróf parazita, sk = lágyszárú 

növényi maradványokon élő, am = mohához kötött, pb = biotróf parazita). 
Fig. 2. Functional spectra of the habitats based on number of fruit-bodies (ATC = Asperulo taurinae-Carpi-
netum, HOF = Helleboro odori-Fagetum, STF = Sorbo torminalis-Fagetum, PIN = Pinetum sylvestris cul-
tum, m = mycorrhizal, sh = saprotrophic on wood, st = saprotrophic on soil, pn = necrotrophic parasite, 

sk = living on herb debris, am = associated with moss, pb = biotrophic parasite). 
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3. ábra. A talajlakó gombaközösségek dominancia-diverzitás görbéi (1 = Asperulo taurinae-Carpinetum, 
2 = Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. A vízszintes 

tengelyen az egyes közösségek fajszáma, a függőlegesen az egyes fajok relatív fontossága). 
Fig. 3. Dominance-diversity curves of the soil-inhabiting macrofungal communities (1 = Asperulo taurinae-
Carpinetum, 2 = Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. 
X axis = number of species in a particular habitat, Y axis = relative importance values of a single species). 

4. ábra. A xilofág gombaközösségek dominancia-diverzitás görbéi (1 = Asperulo taurinae-Carpinetum, 2 = 
Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. A vízszintes ten-

gelyen az egyes közösségek fajszáma, a függőlegesen az egyes fajok relatív fontossága). 
Fig. 4. Dominance-diversity curves of the wood-inhabiting macrofungal communities (1 = Asperulo taurinae-
Carpinetum, 2 = Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. 
X axis = number of species in a particular habitat; Y axis = relative importance values of a single species). 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Mecseki erdei élőhelyek nagy gombaközösségeinek jellemzése 71 

scale parameter : OÍ 

5. ábra. A talajlakó gombaközösségek Rényi-féle diverzitásgörbéi (1 = Asperulo taurinae-Carpinetum, 2 = 
Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. A vízszintes ten-

gelyen a skálaparaméter, a függőlegesen a hozzá tartozó diverzitásérték). 
Fig. 5. Rényi diversity of the soil-inhabiting macrofungal communities (1 = Asperulo taurinae-Carpinetum, 

2 = Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. X axis = 
scale parameter; Y axis = Rényi diversity values). 

scale parameter : c< 

6. ábra. A xilofág gombaközösségek Rényi-féle diverzitásgörbéi (1 = Asperulo taurinae-Carpinetum, 2 = 
Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. A vízszintes ten-

gelyen a skálaparaméter, a függőlegesen a hozzá tartozó diverzitásérték). 
Fig. 6. Rényi diversity of the wood-inhabiting macrofungal communities (1 = Asperulo taurinae-Carpine-

tum, 2 = Sorbo torminalis-Fagetum, 3 = Helleboro odori-Fagetum, 4 = Pinetum sylvestris cultum. X axis = 
scale parameter; Y axis = Rényi diversity values). 
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A funkcionális megoszlás esetében itt csupán három csoport képviselt. Fajössze-
tétel szempontjából (1. ábra) a legfontosabb a 65%-os mikorrhizás arány, ezt követi 
a 25%-os talajlakó szaprotróf, majd a 10%-os xilofág szaprotróf részesedés. Ter-
mőtestszám alapján a mikorrhizás arány 90% fölötti (2. ábra). 

A talajlakó gombaközösség fajai kevés termőtesttel szerepelnek (< 36, de főleg 
6 alatt). A teljes termőtestdenzitás 3728, ez a harmadik legalacsonyabb érték, míg 
az átlagos éves termőtestdenzitás 1864, a legmagasabb a négy vizsgált élőhely közül. 

Domináns fajok (3. ábra) mindhárom mutató alapján a Laccaria laccata, a L. 
amethystina és a Cortinarius cf. glandicolor, aDCy és mDCv alapján pedig a Corti-
narius praestans. Frekvens fajoknak minősülnek a Cortinarius cf. glandicolor és a 
Russula foetens. Lokális karakterfajokból kettő termett, a Hygrophorus hypothejus 
és a Cortinarius cf. glandicolor. 

Mind gyakori, mind pedig ritka fajok tekintetében a harmadik legdiverzebb kö-
zösség (5. ábra). 

A faanyagot bontó gombaközösség fajainak zöme kevés termőtesttel (< 26) sze-
repel, egy faj termett nagy (90 körüli) termő testszámmal. A teljes termőtestdenzitás 
226, az átlagos éves termőtestdenzitás 113, mely értékek a bükkös xilofág közössé-
gének az értékeihez hasonlóan a legalacsonyabbak. 

Domináns faj (4. ábra) mindhárom mutató alapján a Hypholoma fasciculare. 
Frekvens fajok nincsenek, lokális karakterfajnak minősülnek a Strobilurus tenacellus 
és Tricholomopsis rutilans, ez utóbbi más fenyő- és lombelegyes erdőkkel közösen. 

Ritka fajok tekintetében a legalacsonyabb a diverzitása, míg gyakoriak tekinteté-
ben a mészkerülő bükkös után a legalacsonyabb (6. ábra). 

A különböző élőhelyek fajgazdagsága 48 és 153 között változott. A legfajgaz-
dagabb a gyertyános-tölgyes, majd lényegesen kisebb faj számmal a mészkerülő 
bükkös és a bükkös következik. Az erdeifenyő-ültetvény fajgazdagsága a legkisebb, 
kevesebb, mint egyharmada a gyertyános-tölgyesének. Ez azért érdekes, mert az ül-
tetvényben számos, az eredeti cseres-tölgyesre jellemző faj mellett a fenyőhöz kötött 
fajok is megjelentek, ennek ellenére is ilyen alacsonynak bizonyult az élőhely össz-
fajszáma. A kvadrátok fajszáma és termőtestszáma tekintetében a sorrend csak kissé 
módosult. A leginkább faj- és termőtestgazdag gyertyános-tölgyest itt is a mészke-
rülő bükkös követi, de a sorrendben az erdeifenyő-ültetvény következik, legvégül 
pedig a bükkös. A kvadrátok faj számai között a különbség lényegesen kisebb, mint 
az állományok faj számai között, ami arra utal, hogy a három honos élőhelyen - bár 
domborzat és talaj szempontjából homogén - a nagygombák mégis sokkal mozaiko-
sabban fordulnak elő, mint az ültetvényben, mely a gombák térbeni elterjedése szem-
pontjából is homogénnek bizonyult. A kvadrátok termő testszámai között viszont 
lényeges különbségek vannak. A gyertyános-tölgyes és a mészkerülő bükkös 3000 
fölötti termőtestszámánál az erdeifenyő-ültetvény 2000 alatti termőtestszáma lénye-
gesen alacsonyabb, csakúgy, mint a bükkös 1000 alatti értéke. A kezelt, zonális er-
dők termőtestszáma jóval alatta marad a kezeletlen, rezervátum jellegű erdők hasonló 
értékeinél (8-33 ezer termőtest, S I L L E R és mtsai 2006a). 

A fajok funkcionális csoportok szerinti megoszlása alapján a két zonális, kezelt 
állomány - a gyertyános-tölgyes és a bükkös - spektruma nagyon hasonlít a Mecsek 
általános funkcionális megoszlásához ( P Á L - F Á M 2001 b). Nem véletlen, ugyanis a 
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hegység erdőterületeinek legnagyobb részét ilyen kezelt zonális lomberdők, különö-
sen gyertyános-tölgyesek teszik ki, így az összesített funkcionális spektrum kialakí-
tásában is ezeknek az erdőknek van döntő szerepük. Itt a legfontosabb funkció a mi-
korrhizás, melyet a xilofág szaprotróf funkció követ. A mészkerülő bükkös gomba-
fajainak funkcionális megoszlását alapvetően a savanyú és vékony termőrétegű talaj, 
illetve a holt faanyag majdnem teljes hiánya határozza meg. Az erdeifenyves a zo-
nális erdőknél magasabb, de a mészkerülő bükkösnél alacsonyabb mikorrhizás arányt 
mutat, itt is ez a funkció a legfontosabb. Termőtestszámok tekintetében az összes 
élőhelyen a mikorrhizás funkció hangsúlyozottabb, mint ahogy azt a faj összetétel 
mutatja, a többi funkció pedig arányosan kisebb. A vizsgált erdőállományokban a 
xilofág szaprotróf és a nekrotróf parazita fajok száma és aránya egyaránt alacsony. 
A Mecsek és a Bükk hegység egy-egy erdőrezervátuma magterületének funkcionális 
spektrumával összehasonlítva ( S I L L E R és mtsai 2006a, P Á L - F Á M és mtsai 2007) a 
legfontosabb különbség pontosan ezen csoportok fontosságában van. Az erdészeti 
kezelés alatt nem álló, rezervátum jellegű lomberdőkben a nagy mennyiségű és vál-
tozatos minőségű holt faanyag jelenléte miatt a fajok nagy többsége (60% felett) xi-
lofág szaprotróf, míg 10-20%-uk nekrotróf parazita a jelenlévő beteg fák miatt. így 
e két csoport fajainak a vizsgált erdőállományok nem jelentenek megfelelő élőhelyet, 
szemben a mikorrhizás fajokkal, melyek éppen ezeken az élőhelyeken teremnek a 
legnagyobb faj- és termőtestszámmal, a kezeletlen, öreg erdőkben a számuk és ará-
nyuk elenyésző. A talaj lakó szaprotrófok száma és aránya párhuzamban áll az élő-
hely degradációjának mértékével. A kevésbé bolygatott élőhelyeken (mészkerülő 
bükkös) alacsony, a két zonális, közepesen bolygatott állományban pedig magasabb. 
Az ültetvény létrejötte egy bizonyos fokú élőhely-degradációval járt, ezért itt a leg-
magasabb a talajlakó szaprotrófok aránya. Ez egybevág R U D O L F és P Á L - F Á M (2005) 
csereháti, erős antropogén hatás alatt álló erdőállományok vizsgálatának eredmé-
nyeivel, ott lényegesen nagyobb (40-55%) talaj lakó szaprotróf arányok jellemezték a 
degradált élőhelyeket, míg a közepesen bolygatottak 20% körüli értékeket mutattak. 

A gyertyános-tölgyes talajlakó gombaközössége egy jól körvonalazott gomba-
közösség mind a domináns, mind a frekvens és karakterfajok tekintetében. A domi-
náns fajok között a társulásközömbösek (Laccaria laccata, Clavulina coralloides) 
mellett acidomezofil (Lactarius decipiens) és acidofil (Russula nigricans) fajok egy-
aránt előfordultak ( B O H U S és B A B O S 1960, 1967). A. Lactarius chrysorrheus B O H U S 

és B A B O S (1960, 1967) szerint a mészkerülő tölgyesek karakterfaja, a Mecsekben 
viszont a gyertyános-tölgyes frekvens faja. A lokális karakterfajok közül a Lactarius 
circellatus gyertyánhoz kötődő mikorrhizás faj. 

A bükkös talajlakó gombaközössége stabil közösségi struktúrát mutat, de a négy 
talajlakó közösség közül ez a legkevésbé strukturált. Az állományt mind faj-, mind 
termőtestszámban a legalacsonyabb értékek jellemzik a négy vizsgált közösség kö-
zül. Karakterfajai csak a gyertyános-tölgyessel közösen vannak. A domináns és frek-
vens fajok közül társulásközömbös (Clavulina coralloides, Russula delica), acido-
mezofil (Laccaria amethystina) és fajspecifikus mikorrhizás (Lactarius quietus, L. 
blennius) egyaránt előfordult. Lokális karakterfajai közül a Lactarius blennius és a 
L.fluens is előkerült a gyertyános-tölgyesből is, természetesen bükkhöz kötötten. Az 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



74 PÁL-FÁM F. 

előbbi fajt több kutató (BOHUS és BABOS 1960, 1967, DÖRFELT 1981, TAKÁCS 1983) 
is a bükkösök karakterfajának tartja. 

A mészkerülő bükkös talajlakó közössége a legjobb közösségi struktúrával bíró 
gombaközösség, mind a domináns, mind a frekvens fajok szempontjából. Nagyon 
sok karakterfaj és potenciális karakterfaj jellemzi. A domináns és frekvens fajok kö-
zül a legtöbb acidofil (Cantharellus tubaeformis, Russula nigricans, Lactarius chry-
sorrheus, Cortinarius phoeniceus), de vannak acidomezofil (Laccaria amethystina) 
és kisebb mértékben társulásközömbös (Craterellus cornucopioides, Amanita citri-
na) fajok is. A lokális karakterfajok közül számosat a mészkerülő erdők sorozatérté-
kü vagy társulásértékü karakterfajának tartanak (BOHUS és BABOS 1960, 1967). 
Ezek: Albatrellus eristatus, Boletus calopus, Cantharellus tubaeformis, Cortinarius 
phoeniceus, C. vibratilis, Ramaria farmosa, Sarcodon scabrosus, Tricholoma ustale. 

Az erdeifenyő-ültetvény talajlakó gombaközössége minden szempontból jó kö-
zösségi struktúrát mutat. A domináns fajok közt találunk társulásközömbös (.Lacca-
ria laccata) és acidomezofil (.Laccaria amethystina) fajokat is (BOHUS és BABOS 
1960, 1967). Jellemző volt a sok Cortinarius faj. Ez a jó közösségi struktúra azzal 
is magyarázható, hogy számos, az eredeti lombos élőhelyre jellemző faj megmaradt 
a fenyő beültetése után is, ehhez jöttek a fenyőhöz kötött fajok, melyek közösen ki-
alakíthatták ezt a közösséget. 

Összességében a talaj lakó gombaközösségek mindegyike teljes szerkezetű, jól 
körvonalazott közösségi struktúrát mutat. Közösségenként 1-3 faj bír nagy relatív 
fontossággal (ez megegyezik a mindhárom mutató által egyaránt dominánsnak jel-
zett fajokkal), 4-10 faj relatív fontossága jelentős (ez megegyezik az aDCy és/vagy 
mDCv mutatók által dominánsnak jelzett fajokkal), míg a fajok zöme mennyiségileg 
ritka a közösségben. 

A gyertyános-tölgyes faanyagot bontó gombaközössége az élőhelyek közül a 
leginkább jellegzetes, de a domináns és frekvens fajok zöme elterjedt, közönséges 
faj. A jó közösségi struktúrához szükséges ritka fajok száma alacsony. Ez az erdé-
szeti kezelésnek tulajdonítható, ugyanis a xilofág közösség számára szükséges meg-
felelő mennyiségű és minőségű holt faanyag, az igazán öreg fák és a korhadó tuskók 
hiányoznak az állományból. 

A bükkös xilofág fajkészlete nem mutat stabil közösségi struktúrát. A domináns 
fajok elterjedt, gyakori lomberdei fajok, kevés a közepesen fontos fajok száma. A 
ritka fajok, karakterfajok és frekvens fajok hiányoznak. Valószínűleg nem tekinthető 
közösségnek, a kevés faj és a mozaikos előfordulás miatt nem valószínű, hogy szoros 
kölcsönhatás lenne a fajok között. Ez egyértelműen az erdészeti tevékenység ered-
ménye, ugyanis az állományból gyakorlatilag hiányzik a holt fa. 

Nem jellegzetes közösség a mészkerülő bükkös xilofág fajkészlete sem, elterjedt, 
gyakori fajokkal, karakterfaj nélkül. A dominancia-diverzitás görbéje egy közösség-
kezdeményt mutat gyakori és közepesen fontos fajokkal, de ritka fajok nélkül. Ennek 
magyarázata a lebontandó faanyag majdnem teljes hiánya, ami itt nem az erdészeti 
kezelés miatt van, hanem az élőhely bokorerdő jellege miatt, ugyanis itt eredendően 
kevés az élő faanyag is, ebből értelemszerűen kevés holt faanyag keletkezik. 

Az erdeifenyő-ültetvényben a legkisebb a xilofág fajok száma. A bükköshöz ha-
sonlóan, xilofág közösségről itt sem beszélhetünk. 
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Összességében a faanyagot bontó gombaközösségek, illetve fajkészletek távolról 
sem mutatnak olyan közösségi szerveződést, mint a talaj lakók. Mindössze a gyer-
tyános-tölgyesben figyelhető meg közösségi struktúra, viszont itt is alacsony a ritka 
fajok száma. A gyertyános-tölgyesben és a bükkösben ez minden kétséget kizáróan 
az erdészeti tevékenységre vezethető vissza, ugyanis a kezeletlen, rezervátum jellegű 
erdők igen stabil, jellegzetes, a talaj lakókéhoz hasonló közösségi strukturát mutat 
nak, mind a Mecsekben, mind a Bükk hegységben (SILLER és mtsai 2006a). A mész-
kerülő bükkösben természetes módon alacsony a holt faanyag mennyisége és rossz 
a minősége, így itt csak egy kezdetleges közösség figyelhető meg, nagyon kevés rit-
ka fajjal. Azt a tényt, hogy ebben az állományban nem erdészeti tevékenység okozza 
a xilofág fajok alacsony számát és arányát, a funkcionális spektrumok is alátámaszt-
ják, ugyanis csak ebben az állományban mutatkozik közel ugyanaz a xilofág szapro-
tróf arány mindkét diagramon (1. és 2. ábra), az összes többi esetében a termőtest-
szám alapú spektrumon jóval alacsonyabb a xilofág szaprotrófok aránya, mint a faj-
összetétel alapú spektrumon. Ugyanezt a nekrotróf paraziták jelenléte is alátámasztja. 

A talajlakó gombaközösségek közül kettő rendezhető diverzitás alapján: a mész-
kerülő bükkös diverzebb, mint az erdeifenyő-ültetvény, mind a ritka, mind pedig a 
gyakori fajok tekintetében. Mind a közösségi struktúra, mind a természetvédelem 
szempontjából fontos, ritka fajok alapján a legdiverzebb a gyertyános-tölgyes, majd 
a mészkerülő bükkös következik. Ezt követi az erdeifenyő-ültetvény, végül a legke-
vésbé diverz a bükkös. A gyakori fajok alapján történő diverzitásrendezés a követ-
kező rangsort mutatja: legdiverzebb a bükkös, majd a mészkerülő bükkös, az erdei-
fenyő-ültetvény és a gyertyános-tölgyes. 

A faanyagot bontó gombaközösségek közül a gyertyános-tölgyes diverzebb, mint 
a mészkerülő bükkös, a bükkös pedig diverzebb, mint az erdeifenyő-ültetvény mind a 
ritka, mind a gyakori fajok tekintetében. A ritka fajoknál a sorrend: gyertyános-töl-
gyes, mészkerülő bükkös, bükkös, legkevésbé diverz az erdeifenyő-ültetvény, míg 
a gyakori fajoknál: bükkös, gyertyános-tölgyes, erdeifenyő-ültetvény, legkevésbé 
diverz a mészkerülő bükkös. Ennél az összehasonlításnál figyelembe kell venni, 
hogy a bükkös és az erdei fenyő-ültetvény xilofág fajkészlete nem tekinthető közös-
ségnek, így ezek diverzitásrendezése nem bír jelentős információtartalommal. 

CHARACTERISATION OF FOREST MACROFUNGAL COMMUNITIES 
FROM THE MECSEK MTS, SW HUNGARY 

Ferenc PÁL-FÁM 
Department of Botany and Plant Production, Faculty of Animal Sciences, Kaposvár University, 
H-7400 Kaposvár, Guba S. u. 40, Hungary; pff3@hotmail.com 

INTRODUCTION 

The Mecsek Mts became one of the most explored and investigated areas of 
Hungary from mycological point of view during the last two decades. The impor-
tance of mycological exploration of the area is due to its geographical position 
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(southwest Hungary), as well as the specific climatic and plant geographical fea-
tures (Mediterranean and Atlantic influences). Before the 1970s the Funga of the 
mountains was practically unexplored, while similar investigations became more 
frequent in other areas of Hungary, mainly in the environs of Budapest. The first 
noted macrofúngi data from the Mecsek Mts appeared in the travel diaries of Pál 
Kitaibel ( G O M B O C Z and H O R V Á T 1942). Kitaibel's Fungaria contains 47 species, 
but none from the Mecsek Mts ( M O E S Z 1923). No macrofúngi data from the Mecsek 
Mts were reported by the botanists from the 1800s ( N E N D T V I C H 1836, M A J E R 1859, 
K E R N E R 1863) and the 1900s ( B A L O G 1918, H O R V Á T 1972). Other macrofúngi 
records from localities the closest to the Mecsek Mts (e.g. Mohács, Szekszárd and 
Baja) were published by M O E S Z (1926, 1938). Further data from the neighbouring 
areas of the Mecsek Mts were listed by H O L L Ó S (1933) from the environs of Szek-
szárd. The first mycologicai publication from the Mecsek Mts by V A S S and T Ó T H 

(1957) focussed only microfungi (62 species), as well as later, other works from 
the same authors. 

The papers of V A S S (1977, 1978) contained the first macrofúngi data from the 
Mecsek Mts. In the latter 510 occurrence data of 278 species collected between 1956 
and 1966 were published including the details on the habitats, but without exact 
locality data. In addition, the mycocoenological characterisations of 4 stands of the 
main habitats were also given. BŐSZ (1984), studying the macrofúngi sold in the 
market of Pécs for three years, reported on more than 70 macrofúngi mostly from 
Baranya County (without exact locality and habitat data), but unfortunately only 5 
species and one genus were listed. Only 30 macrofúngi data from the Mecsek Mts 
were documented from the macrofúngi collection of the Hungarian Natural History 
Museum ( B A B O S 1989). Altogether 202 occurrence data of 158 macrofúngi species 
were summarised by RlMÓCZI (1994). I have started the mycologicai exploration of 
the Mecsek Mts since 1994, with the first results in PÁL-FÁM (1998, 1999) on myco-
coenological characterisation of some habitats, a list of 163 red-listed species from 
the area, as well as a preliminary checklist. More than 2,500 occurrence data of 523 
taxa were included in the checklist of the Mecsek Mts as a result of a thorough lit-
erature survey and the fieldwork of 89 collecting days in 6 years (PÁL-FÁM 2001a). 
The number of species increased to 605 due to further fieldwork (PÁL-FÁM and LU-
KÁCS 2002). The general mycologicai characterisation of 4 forest stands of the Me-
csek Mts was given in PÁL-FÁM (2002). The papers on macrofúngi conservation 
and protected species in Hungary based also on records from the Mecsek Mts (BE-
N E D E K et al. 2003, S I L L E R et al. 2005, 20066). Macrofúngi monitoring studies have 
been started in Hungary in 2000 in the framework of the Hungarian Biodiversity 
Monitoring System including some habitats of the Mecsek Mts. The first results are 
presented in S I L L E R et al. (2006a) and PÁL-FÁM et al. (2007). 

The approach of macrofungal communities living in different habitats first ap-
peared in the works of H A A S (1932) and H Ö F L E R (1938). The existence of macro-
fungal communities was established by H U E C K (1953). Since the 1930s several dif-
ferent methods have been developed for the examination of these communities, be-
cause the specific characters of the fungi communities differ considerably from that 
of the plant communities. These differences between plant and fungi communities 
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are summarised below, according to the following authors: H Ö F L E R (1938, 1955), 
H U E C K (1953), K R E I S E L (1957), B O H U S and B A B O S (1960, 1967, 1973), D Ö R F E L T 

(1981) and A R N O L D S (1981, 1992). 
1) The inaccessibility of vegetative structures (mycelia) for field investigations. 

That is why the majority of investigations are based on fruit-bodies. Very few my-
celia-based investigations have been made combining the field and the laboratory 
methods for examination of fungal populations (e.g. D A H L B E R G and S T E N L I D 1 9 9 0 ,  

C H A M U R I S and F A L K 1 9 8 7 ) , but the majority of investigations are based on fruit-
bodies. 

2) Limited time period of fruit-body development and strong periodicity and 
fluctuation of fruit-body production. That's why a mycocoenological investigation 
needs many years, in every single year with many fieldworks. 

3) The high variability of ecological functions of the fungi. Macrofungi belong 
to many functional groups (saprotrophic, mycorrhizal, parasitic, etc.), and live on 
many substrates (litter, soil, wood, etc.). The ecological function of many species is 
not known at the moment. 

The investigations of macrofungal communities and the relevant methods were 
established in 1963 ( B O H U S and B A B O S 1963). These methods have been used and 
adapted by several mycologists, and their mycocoenological publications ( B O H U S 

and B A B O S 1960, 1967) are cited in the recent mycological literature, too. The re-
sults of mycocoenological investigations were presented in the Bükk and the Buda 
Mts ( B O H U S and B A B O S 1960), characterising terricolous macrofungal communities 
based on abundance, dominance, weight dominance, constancy and production of 
the fruit-bodies. Furthermore, character and differential species were also determined 
( B O H U S and B A B O S 1960). Several characteristic and character species, determined 
by quantitative features, as well as habitat preferences, were mapped in connection 
with soil pH during mycocoenological investigations on acidophilous deciduous 
forests in several localities in Hungary from the Zemplén Mts to the Őrség ( B O H U S 

and B A B O S 1967). The common character of these investigations is the strong simi-
larity to the phytocoenological approach, regarding the data collection, processing 
and valuation, too. 

The investigation on the role of different functional groups of macrofungi start-
ed with the work of A R N O L D S et al. (1995), compiling the currently most complete 
checklist providing functional groups for each taxa. The first characterisation and 
comparison of macrofungal communities using species-abundance curves (or domi-
nance-diversity curves) and diversity ordering in Hungary were presented by S I L L E R 

and M A G L Ó C Z K Y (1999). These methods were applied in the following publica-
tions: S I L L E R (2004), S I L L E R et al. (2004, 2006a), and P Á L - F Á M et al. (2007). 

MATERIAL AND METHODS 

My investigations on macrofungi of the Mecsek Mts have been started since 
1994, and it is still in progress up to the present, focusing on the macrofungi of all 
characteristic forest stands of the area. Characterisation and comparison of macro-
fungal communities of the most important 4 forest types in the Mecsek Mts were 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



78 PÁL-FÁM F. 

achieved, using both classical Bohus-Babos methods and other, new methods, too. 
A fieldwork of 89 collecting days was carried out between 1994 and 2000. Data 
from two habitats (Asperulo taurinae-Carpinetum, Helleboro odori-Fagetum) were 
partly published ( P Á L - F Á M 2002). 

Coenological investigations have been made in 1 -1 stands of four, different for-
est types in the Mecsek Mts, as well as in four sample plots of 500 m2. The qualita-
tive data (species composition) were documented from the whole area of the stands, 
while the quantitative data (fruit-body numbers) were documented from the plots 
within the stands. Lists of soil- and wood-inhabiting species belonging to different 
communities (soil-inhabiting macrofungi were soil saprotrophic and mycorrhizal 
species; wood-inhabiting macrofungi were wood saprotrophic, necrotrophic parasite 
and biotrophic parasite species) were treated separately. The species connected with 
special substrates (coprotrophic, moss-associated, etc.) were excluded from the 
characterisation of the particular communities as "aliens" ( A R N O L D S 1992). 

The classical coenological indices were the following: 
According to B O H U S and B A B O S (1960): 
- dominance (without eudominant, dominant and subdominant subgroups), which 

means fruit-body number of a species x 100 / total fruit-body number in the plot. 
A c c o r d i n g to ARNOLDS ( 1 9 8 1 ) : 
- total density of carpophores (tDCy), which means the fruit-body number x 

1000 / plot size in m2; 
- average density of carpophores per year (aDCy), which means the tDCy / 

number of years; 
- maximal density of carpophores per visit (mDCv), which means the highest 

number of carpophores per one sampling x 1000 / plot size in m2; 
- total temporal frequency (tTF), which means the total number of occurrence 

data during all samplings. 

The functional spectra of all sample stands have been made, according to AR-
N O L D S et al. (1995) for the whole stand based on species composition, as well as for 
the 500 m2 sample plot based on fruit-body numbers. The stands were character-
ised with dominant and frequent species, and, if it was possible, with local charac-
ter species, too. 

The characterisation and comparison of the macrofungal communities have been 
made by species-abundance (or dominance-diversity) curves, according to MAGUR-
RAN (1988). Diversity ordering was used, too, with the Rényi and the Right Tail Sum 
functions, designated to compare communities with high and medium species num-
bers (TÓTHMÉRÉSZ 1997). For these measurements the NuCoSA software has been 
used (TÓTHMÉRÉSZ 1996). 

The nomenclature follows basically K R I E G L S T E I N E R ( 1 9 9 1 , 1 9 9 3 ) , but the latest 
name changes were updated according to K N U D S E N and V E S T E R H O L T (2008), and 
the C A B I ( 2 0 1 1 ) . A detailed literature used for the identifications is listed in P Á L -

FÁM (2001a). 
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Brief characterisation of the investigated habitats 

The Mecsek hornbeam-oak forest4 (Asperulo taurinae-Carpinetum Soó et 
Borhidi in Soó 1962) is the most widespread zonal plant association of the Mecsek 
Mts, developed on brown forest soils, mainly on limestone. Upper canopy are form-
ed by Quercus petraea and Q. cerris, and lower canopy by Carpinus betulus. In ad-
dition, Tilia tomentosa, Cerasus avium, Acer campestre and A. platanoides can oc-
cur. Shrub level can be characterised by the occurrence of Staphylea pinnata and 
Ruscus aculeatus, together with the common, widespread deciduous shrubs. Facies-
forming species in herb layer are Melica uniflora, Carex pilosa, Galium odoratum, 
Aegopodium podagraria, differential species are Helleborus odorus, Doronicum 
Orientale and Lonicera caprifolium. 

The studied stand (ca. 2 ha) is located in Árpádtető, at NE exposition, on brown 
forest soil developed on limestone. The soil pH in the upper 20 cm level is between 
4.6 and 4.8. Characteristic species are Quercus petraea, Q. cerris and Carpinus be-
tulus in the canopy level, but Acer platanoides, Fagus sylvatica, Tilia tomentosa and 
Cerasus avium are also present. The shrub level is characterised by Staphylea pin-
nata, Ruscus aculeatus and Pyrus pyraster. Facies-forming species in the herb 
layer is Melica uniflora, but small patches of Carex pilosa also exist. 

The Mecsek beech forest5 (,Helleboro odori-Fagetum Soó et Borhidi in Soó 
1960), developed on brown forest soils, is extrazonal and widespread in the Mecsek 
Mts. It is frequent in humid, cool places at N exposition, mainly on limestone. The 
canopy consists of Fagus sylvatica, but Tilia tomentosa, Quercus cerris, Q. petraea 
and Carpinus betulus also occur. The shrub layer is missing; the herb layer is com-
posed of Lonicera caprifolium, Tamus communis, Ruscus aculeatus, R. hypoglossum, 
Scutellaria altissima, Potentilla micrantha and Festuca drymeia. Facies-forming 
species are Carex pilosa, Galium odoratum, Melica uniflora, Allium ursinum, Oxalis 
acetosella and Aegopodium podagraria. 

The studied stand (ca. 1.5 ha) is located also in Árpádtető, at NE exposition, in a 
valley, on brown forest soil developed on limestone, with soil pH 4.7 in the upper 
20 cm. The canopy is composed of beech, with some Carpinus betulus, Acer cam-
pestre and Quercus cerris. Facies-forming species in herb layer is Carex pilosa and 
Melica uniflora in 50-50%. 

The Mecsek acidophilous beech forest'1 (Sorbo torminalis-Fagetum (Horvát A. 
O. 1972) Borhidi et Kevey 1997) is developed in steep slopes at N exposition, on 
podzolic brown soil, on sandstone and siliceous rocks. It occurs intrazonally in sev-
eral small patches in the Mecsek Mts. The canopy is low (about 10-15 m), with Fa-
gus sylvatica, but Quercus petraea, Fraxinus ornus and Sorbus torminalis can also 
be found. The shrub layer is missing, the herb layer is characterised by the occur-
rence of Cytisus nigricans, C. supinus, Genista pilosa, Luzula luzuloides, Hieracium 
sylvaticum, H. lachenalii and H. sabaudum. The moss layer is well developed, the 

4 Further as hornbeam-oak forest. 
5 Further as beech forest. 
6 Further as acidophilous beech forest. 
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characteristic moss species are Dicranum scoparium, Leucobryum glaucum and 
Polytrichastrum formosum. 

The studied stand (ca. 2 ha) is located near Vasas village, at N exposition, on 
podzolic soil, developed on sandstone, with soil pH between 4.1 and 4.4. The can-
opy is very low, consisting of mostly from Fagus sylvatica and some Sorbus tormi-
nalis. The shrub layer is missing, the herb layer is poor, with Luzula luzuloides. 
The well-developed moss layer (ca. 100% coverage) is characterised by the occur-
rence of Chrysohypnum sommerfeltii, Cladonia rangiformis, Dicranum scoparium, 
Hypnum cupressiforme, Leucobryum glaucum and Ortotrichum lyelii. 

The pine plantations (Pinetum sylvestris cultum, Pinetum nigrae cultum, Pinus 
sylvestris-Pinus nigra mixed plantation) can be found in several places in the Mecsek 
Mts. These are planted in the place of oak and hornbeam-oak stands. The most char-
acteristic plantations are Pinus sylvestris plantations, but in many cases Pinus nigra 
was planted, too, or mixed with Pinus sylvestris. All of the native deciduous trees 
can be found in these plantations with various species compositions. The shrub layer 
can be characterised by the remains of the original forest shrubs. Their mycologicai 
importance is given by the occurrence of the macrofúngi species connected with 
pine, which increase the number of macrofúngi species of the mountains. 

The studied stand (ca. 1.3 ha) is a Pinus sylvestris plantation, located near Vasas, 
with some Tilia tomentosa, Acer campestre, Quercus cerris and Q. petraea in the 
canopy; Ligustrum vulgare, Rubus spp. and Melica uniflora in the poor lower layers. 
The Pinus sylvestris was planted in the place of oak forest, on brown forest soil 
developed on limestone, with soil pH 5.1 in the upper 20 cm. 

RESULTS 

The number of species and fruit-bodies in the studied habitats and sample plots 
are presented in Table 1. 

The mycocoenological data of the Asperulo taurinae-Carpinetum are compiled 
in Table 2. 

The hornbeam-oak stand was the richest in macrofúngi, with 153 species in the 
stand, and 3,257 fruit-bodies of 60 species in the sample plot. 

The functional distribution based on the species composition (Fig. 1) showed the 
mycorrhizal function as the highest (44%), which is the characteristic value of the 
middle-aged deciduous forests managed by forestry. The second important function 
was wood saprotrophic (32%), followed by the soil saprotrophic proportion (17%). 
It is important to mention the necrotrophic parasites, a small group of macrofúngi, 
occurring in places where diseased trees exist. Hence they are good indicators of the 
intensity of forest management. The functional distribution based on fruit-body num-
bers showed the predominance of the mycorrhizal group (75%), while the wood 
saprotrophic proportion was only 16% (Fig. 2). The other functional groups had 
lower percentages. 

The majority of the species of the soil-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (< 16, mostly below 6), only 7 species fructified with high 
numbers (50-130). The total density of carpophores was 5,444; the average density 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Mecseki erdei élőhelyek nagy gombaközösségeinek jellemzése 81 

of carpophores per year was 1,088.8. These values are practically similar to those of 
the acidophilus beech stands. 

The sequence of the dominant species was the following (see dominance-diver-
sity curves, too, Fig. 3): according to all indices Laccaria amethystina was of the 
highest values, followed by Russula nigricans, Laccaria laccata, Clavulina coral-
loides, Lactarius decipiens and L. quietus (with, also high values of the aDCy and 
mDCv). Frequent species were Russula nigricans, R. undulata, R. cyanoxantha, 
Gymnopus dryophilus and Lactarius chrysorrheus, local character species were 
Lactarius circellatus and L. decipiens. 

This community showed the highest diversity according to rare and medium-
dominant species, while according to dominant species the community was the less 
diverse (Fig. 5). 

The majority of the species of the wood-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (below 36), only one species fructified with 130. The total 
density of carpophores was 1,060; the average density of carpophores per year was 
212. These values were the highest among the wood-inhabiting communities of the 
four studied habitats. 

The dominant species were the following (see dominance-diversity curves, too, 
Fig. 4): Hypholoma lateritium and Stereum hirsutum (according to all indices), fol-
lowed by Mycena galericulata according to the aDCy and mDCv values. There 
were three frequent species: Pluteus cervinus, Xerula radicata and Hypholoma late-
ritium. Local character species were Hymenochaete rubiginosa and Hapalopilus 
rut ilans. 

This community was the most diverse regarding rare species, while according to 
dominant species the second after the beech stand (Fig. 6). 

The mycocoenological data of the Helleboro odori-Fagetum are compiled in 
Table 3. 

The beech stand was the third regarding the number of species, but the last ac-
cording to the number of fruit-bodies among the four habitats. A total of 81 species 
were documented in the stand, and 891 fruit-bodies of 44 species in the sample plot. 

The functional distribution based on the species composition (Fig. 1) showed the 
mycorrhizal function as the highest (45%), which is the characteristic value of the 
middle-aged deciduous forests managed by forestry. This was followed by the wood 
saprotrophic function (28%), then the soil saprotrophic proportion (20%). The pro-
portion of necrotrophic parasites was low, 3%. The functional distribution based on 
fruit-body numbers showed higher mycorrhizal predominance (69%), while that of 
the other groups was lower, 14% and 13% for soil saprotrophic and wood saprotro-
phic functions, respectively (Fig. 2). 

The majority of the species of the soil-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (< 26, mainly below 6), only 6 species fructified with high 
numbers (35-100). The total density of carpophores was 1,484; the average density 
of carpophores per year was 371. These values were the lowest among four studied 
habitats. 

The dominant species were (see dominance-diversity curves, too, Fig. 3): Lacta-
rius quietus, Hygrophorus eburneus and Lactarius blennius (according to all indi-
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ces), and Clavulina coralloides, Laccaria amethystina, Russula undulata and Gym-
nopus dryophilus according to the aDCy and mDCv values. Two frequent species 
were Russula delica and Lactarius blennius. There were no local character species 
in this community, but character species together with the hornbeam-oak stand were 
Lactarius blennius and L. fluens. 

This community showed the lowest diversity according to the rare species, while 
according to the medium-dominant and dominant species this community was the 
most diverse (Fig. 5). 

The majority of the species of the wood-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies. The total density of carpophores was 260; the average den-
sity of carpophores per year was 65. These values were the lowest, similarly to those 
of the pine plantations. 

The dominant species were (see dominance-diversity curves, too, Fig. 4) Maras-
mius rotida, Psathyrella piluliformis and Megacollybia platyphylla, according to 
all indices. Frequent and local character species were missing. 

This community showed the highest diversity according to the dominant species, 
while according to rare species this community was the third diverse (Fig. 6). 

The mycoenological data of Sorbo torminalis-Fagetum are compiled in Table 4. 
The number of species in this stand was 83, while 3,034 fruit-bodies of 56 spe-

cies were found in the sample plot. Hence it was the second habitat regarding the 
number of species and fruit-bodies, after the hombeam-oak stand. 

The functional distribution based on the species composition (Fig. 1) showed the 
mycorrhizal function as the highest (73%), due to the strong pressure of the acidic 
soil on forming mycorrhiza. From the same reasons, the proportion of the soil sap-
rotrophic fungi was very low, 9%. Since the dead wood was almost completely mis-
sing from the sample plot the proportion of the wood saprotrophic fungi was also 
low (15%). The proportions of the other functional groups were insignificant. The 
functional distribution based on fruit-body numbers showed both the mycorrhizal 
and the wood saprotrophic fungi as of higher importance. 

The majority of the species of the soil-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (<21, mainly below 6), only 7 species fructified with high 
numbers (30-95). The total density of carpophores was 5,390; the average density 
of carpophores per year was 1,078. These values were practically the same as those 
of the hornbeam-oak stand. 

The sequence of the dominant species was the following (see dominance-diversi-
ty curves, too, Fig. 3): Cantharellus tubaeformis, Laccaria amethystina and Russula 
nigricans (according to all indices), and Lactarius chrysorrheus, Craterellus cor-
nucopioides, Amanita citrina and Hydnellum concrescens according to the aDCy 
and mDCv values. The frequent species were Russula nigricans, Laccaria amethys-
tina, Amanita citrina, Cortinarius phoeniceus and Hydnum repandum. The local 
character species were Cantharellus tubaeformis, Cortinarius phoeniceus, Ramaria 
formosa and Tricholoma ustale. Potential local character species were Albatrellus 
cristatus, Boletus calopus, Cortinarius vibratilis, Hydnellum concrescens, Phellodon 
confluens, Sarcodon scabrosus, and Tricholoma lascivum (with insufficient num-
ber of occurrence data). 
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This community showed the highest diversity (together with the hornbeam-oak 
stand) regarding to the rare species, while it was the second diverse community ac-
cording to medium-dominant and dominant species (Fig. 5). 

The majority of the species of the wood-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (< 26), only one species had higher. The total density of 
carpophores was 672; the average density of carpophores per year was 134.4. Re-
garding the number of species and fruit-bodies this was the second important com-
munity among the four studied habitats, following the hornbeam-oak stand. 

The dominant species were (see dominance-diversity curves, too, Fig. 4): Hy-
pholoma fasciculare and Xerula radicata (according to all indices), and Schizo-
phyllum commune according to the mDCv value. The only one frequent species was 
Xerula radicata. Local character species were missing. 

This community showed the second highest diversity (after the hornbeam-oak 
stand) regarding to the rare species, while it was the less diverse community accord-
ing to the dominant species (Fig. 6). 

The mycocoenological data of the pine plantation are compiled in Table 5. 
The number of species in this stand was 48, while 1977 fruit-bodies of 47 species 

were found in the sample plot. Hence this plantation had the lowest number of spe-
cies, but the number of fruit-bodies was twice as much as that of the beech stand. 

Only three functional groups were represented in this habitat. The functional 
distribution based on the species composition (Fig. 1) showed the mycorrhizal func-
tion as the highest (65%), followed by the soil saprotrophic (25%) and the wood 
saprotrophic (10%) proportions. According to the numbers of fruit-bodies the my-
corrhizal proportion was over 90% (Fig. 2). 

The majority of the species of the soil-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (< 36, mainly below 6). The total density of carpophores was 
3,728; the average density of carpophores per year was 1,864 (the highest among the 
four studied habitats). 

The sequence of the dominant species was the following (see dominance-diversi-
ty curves, too, Fig. 3): Laccaria laccata, L. amethystina and Cortinarius cf. glandi-
color (according to all indices), and Cortinarius praestans according to the aDCy 
and mDCv values. The frequent species were Cortinarius cf. glandicolor and Rus-
sula foetens. The local character species were Hygrophorus hypothejus and Cortina-
rius cf. glandicolor. 

This was the third diverse community according to both rare and dominant spe-
cies (Fig. 5). 

The majority of the species of the wood-inhabiting fungal community had low 
number of fruit-bodies (< 26), only one species had higher (90). The total density of 
carpophores was 226; the average density of carpophores per year was 113. These 
values are the lowest, similarly to those of the beech stand. 

Hypholoma fasciculare was the only one dominant species according to all in-
dices (see dominance-diversity curves, too, Fig. 4). The frequent species were mis-
sing, the local character species were Strobilurus tenacellus and Tricholomopsis 
rutilans (this latter is a common character species of other coniferous and mixed 
deciduous-coniferous plantations). 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



84 PÁL-FÁM F. 

The diversity values were the lowest regarding rare species, and the third lowest 
according to the dominant species (Fig. 6). 

DISCUSSION 

The numbers of species of the studied habitats varied from 48 to 153. The horn-
beam-oak stand was the richest in macrofungi species, followed by the acidophilous 
beech and the beech stands (with considerably lower values), and at last by the pine 
plantation (less than one third of that of the hornbeam-oak stand). This low number 
in the pine plantation is surprising. Since both the conifer-associated species and the 
non-conifer-associated species (originated from the former oak stand on the same 
place) have occurred, a much higher number of species was expected. Regarding the 
sample plots this sequence has changed only a little bit according to the numbers of 
both species and fruit-bodies. The sample plot of the pine plantation comes up to the 
third place in the sequence (instead of the last place). 

The differences in species number of the plots were considerably lower than 
those of the stands, suggesting a mosaic-like spatial distribution of the species in the 
three native stands (being homogeneous regarding the relief and soil) differently 
from the pine plantations, which are homogeneous not only by relief and soil, but by 
the spatial pattern of the macrofungi species. However, significant differences be-
tween the numbers of fruit-bodies of the sample plots were pointed out. The num-
ber of fruit-bodies was above 3,000 in the plots of the hornbeam-oak and the acido-
philous beech stands; 2,000 in that of the pine plantation; while the lowest, below 
1,000 in that of the beech stand. The number of fruit-bodies in managed, zonal for-
ests in the Mecsek Mts (e.g. hornbeam-oak and acidophilous beech) was much 
lower than that of the unmanaged, reserve-like forests in the Mecsek and Bükk Mts 
(8-33,000 fruit-bodies, S I L L E R et al. 2006a). 

The functional distribution of the species showed that the spectra of the two 
zonal stands - the hornbeam-oak and the beech - were very similar to the general 
functional spectra of the Mecsek Mts (PÁL-FÁM 20016), as it was expected. The 
mycorrhizal function was the most important in these associations, followed by the 
wood saprotrophic function. The functional distribution of the macrofungi of the 
acidophilous beech stand was determined by the shallow, acidic soil, as well as the 
very small quantity of dead wood. The mycorrhizal proportion in the pine plantation 
was higher than in the zonal forests, but lower than in the acidophilous beech stand; 
this function was the most important here, too. According to the functional distribu-
tion based on number of fruit-bodies the mycorrhizal function was more accented 
in all of the habitats, the values of the other groups were proportionally lower. 

The numbers of species and percentages of wood saprotrophic and necrotrophic 
parasites were low. Comparing to the functional spectra of the core areas of the un-
managed forest reserves in the Mecsek and Bükk Mts ( S I L L E R et al. 2006a, P Á L - F Á M 

et al. 2007) these two groups are of higher importance. A high amount of dead wood 
of various conditions is available in these unmanaged, reserve-like deciduous forests; 
therefore these stands show significantly higher values (over 60%) of wood sapro-
trophic function, as well as those of necrotrophic parasites (10-20%). On the other 
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hand, the dead wood suitable for species belonging to these two groups is less avail-
able in the studied stands of this paper, but these habitats are more favourable for 
mycorrhizal macrofúngi. 

The number of species and percentage of the soil saprotrophic macrofúngi de-
pend on the habitat disturbation. In less disturbed habitats, such as the acidophilous 
beech stand their number and percentage \ftere the lowest, while in the two managed, 
medium disturbed, zonal habitats showed higher values. The pine plantation was the 
most disturbed stand, with the highest values of soil saprotrophic macrofúngi. This 
fact coincides with the results of RUDOLF and PÁL-FÁM (2005) in forest stands under 
strong anthropogenic influence in Cserehát (NE Hungary), where the disturbed 
stands showed much higher soil saprotrophic values (40-55%), and the medium 
disturbed stands showed ca. 20%. 

The soil-inhabiting macrofungal community of the hornbeam-oak stand was a 
well-defined community according to dominant, frequent and character species, too. 
Regarding the dominant species, indifferent (Laccaria laccata, Clavulina coralloi-
des) acidomesophilous {Lactarius decipiens) and acidophilous species {Russula nig-
ricans) were also present (BOHUS and BABOS 1960, 1967). According to BOHUS and 
BABOS (1960, 1967) Lactarius chrysorrheus is a character species of the acidophi-
lous oak forests, but in the studied hornbeam-oak stand the same was found as a fre-
quent species. Among the local character species Lactarius circellatus is a mycor-
rhizal species associated exclusively with hornbeam. 

The soil-inhabiting macrofungal community of the beech stand was characterised 
by a stable community structure, too, but among the four soil-inhabiting communi-
ties this was the less structured. This stand showed low values of number of species 
and fruit-bodies. Regarding the dominant and frequent species, indifferent (Clavulina 
coralloides, Russula delica), acidomesophilous {Laccaria amethystina) and obligate 
mycorrhizal species {Lactarius quietus, L. blennius) were also found. Among the 
local character species both Lactarius blennius and L. fluens fructified also in the 
hornbeam-oak stand, obviously associated with beech. In the mycologicai literature 
Lactarius blennius is considered as a character species of beech forests by several 
authors ( B O H U S and B A B O S 1 9 6 0 , 1 9 6 7 , D Ö R F E L T 1 9 8 1 , T A K Á C S 1 9 8 3 ) . 

The acidophilous beech stand had the best-structured soil-inhabiting macrofun-
gal community according to both the dominant and the frequent species. This stand 
was represented by several character and potential character species. The majority 
of these species were acidophilous (Cantharellus tubaeformis, Russula nigricans, 
Lactarius chrysorrheus, Cortinarius phoeniceus), but it can be found acidomesophi-
lous {Laccaria amethystina) and also indifferent species (Craterellus cornucopioi-
des, Amanita citrina). Among the local character species lots of are regarded as 
character species also on higher community ranks (BOHUS and BABOS 1960, 1967), 
i.e. Albatrellus cristatus, Boletus calopus, Cantharellus tubaeformis, Cortinarius 
phoeniceus, C. vibratilis, Ramaria formosa, Sarcodon scabrosus, Tricholoma ustale. 

The pine plantation established a good community structure for the soil-inhabit-
ing macrofungal community. Regarding the dominant species, indifferent {Laccaria 
laccata) and acidomesophilous {Laccaria amethystina) species were found (BOHUS 
and BABOS 1960, 1967). The stand can be characterised by the occurrence of many 
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Cortinarius species. The good community structure of the soil-inhabiting macrofungi 
is due to the effect of the mixed forest. 

In all the four soil-inhabiting macrofungal communities 1-3 dominant species 
per community (according to all indices) were found, and 4-10 species had medium 
relative importance (according to the aDCy and/or mDCv values), while the major-
ity of the species are considered to be rare in the communities. 

The wood-inhabiting macrofungal community of the hornbeam-oak stand was 
the most characteristic among the studied stands, but the majority of the dominant 
and frequent species was common and widespread. The number of rare species, nec-
essary for the good community structure, was low, due to the forestry management 
decreasing considerably the amount of dead wood. 

The beech stand does not support a stable community structure of wood-inhabit-
ing macrofungi. The dominant species were common and widespread, characteris-
tic to all deciduous forests. The number of species of medium relative importance is 
low. The rare, frequent and character species were missing. These macrofungi do not 
function as a real community, the low number of species and their mosaic-like pat-
tern do not allow closer relations between the species. This is most probably due to the 
forestry management, as the dead wood was almost totally removed from the stand. 

The acidophilous beech stand also does not carry characteristic wood-inhabiting 
macrofungal community. The dominant species were common and widespread, 
without character species. The dominance-diversity curve showed an initial stage of 
a community with species of high and medium relative importance, but without rare 
species. The amount of dead wood is also very few due to natural reasons. This is 
supported by the functional spectra, too, only in this stand the wood saprotrophic 
proportions were almost the same according to both species composition and num-
ber of fruit-bodies. The presence of the necrotrophic parasites also confirms the lack 
of heavy forestry management. 

The pine plantation had the lowest number of wood-inhabiting macrofungi spe-
cies. A stable community structure of wood-inhabiting macrofungi also has not been 
developed (similarly to that of beech stand). 

Two soil-inhabiting macrofungal communities could be ordered unambiguously 
by diversity: the acidophilous beech stand was more diverse than the pine plantation 
according to rare and dominant species, too. According to the rare species - being 
important for community structure, as well as for nature conservation - the diversi-
ties show the following sequence: hornbeam-oak, acidophilous beech, pine planta-
tion and beech stands. According to the dominant species, the sequence is: beech, 
acidophilous beech, pine plantation and hornbeam-oak stands. 

Regarding the wood-inhabiting macrofungi, the hornbeam-oak stand was more 
diverse than the acidophilous beech stand. On the other hand the beech stand was 
more diverse than the pine plantation, according to both dominant and rare species, 
too. According to the rare species, the diversities show the following sequence: horn-
beam-oak, acidophilous beech, beech stands and pine plantation. According to the 
dominant species, the sequence is: beech, hombeam-oak stands, pine plantation and 
acidophilous beech stand. 
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Gombacönológiai vizsgálatok a Központi-Börzsöny erdeiben. - 2001 és 2010 között gom-
bacönológiai vizsgálatokat végeztünk a Központi-Börzsönyben. Az élőhelyek kiválasztásánál 
arra törekedtünk, hogy a nagygombák tekintetében fontos és a területen jellemző minden er-
dőtípus szerepeljen a mintavételekben. Értékeltük az élőhelyeket fajszámok és termőtestszá-
mok alapján, valamint jellemeztük a fajok funkcionális csoportjainak megoszlása szempont-
jából, mind fajszám, mind termőtestszám szerint. Az egyes évek összehasonlítása kapcsán 
megállapítható, hogy a fajszám és a termőtestszám az évjáratok időjárásának függvényében 
erősen változik, nem tekinthető stabil jellemzőnek, mint ahogy a fajösszetétel sem. Az egyes 
évjáratokban tapasztalt tendenciák alapján a funkcionális összetétel bizonyult a nagygomba-
közösségek olyan stabil jellemzőjének, mely akár egy termőtestképzési periódus alatt is érté-
kelhető eredményt ad. A gombaközösségek meglétét dominancia-diverzitás vizsgálatokkal 
mutattuk ki, külön a talajlakó és xilofág faj készletekre. A honos növényzeti egységek talaj -
lakó fajkészlete jó gombaközösséget alkot az égeres kivételével, míg a két telepített fenyves-
ben a kevés idő vagy a tájidegen fajok miatt nem alakult ki talajlakó gombaközösség. A xilo-
fág fajkészletek nem szerveződtek közösségbe, foként az erdészeti kezelés miatt, mivel ennek 
eredményeképpen a szubsztrátumok jelentős része eltávolításra kerül. A honos növényzeti 
egységek mindegyike közösség kezdeteit mutatja, melyek a megfelelő szubsztrátum jelenlé-
tében közösséggé is alakulhatnak. A gombaközösségek diverzitásának összehasonlításához 
diverzitásrendezést alkalmaztunk. 

Mycocoenological investigations in the forest types of the central Börzsöny Mts. - My-
cocoenological investigations were carried out in the central Börzsöny Mts, North Hungary 
between 2001 and 2010 in all forest types of the area. Mycological characterisation of the 
habitats was made based on the numbers of species and fruit-bodies, as well as functional 
spectra. The species and fruit-body numbers of the single years showed high variation, they 
are not stable characteristics referring to each year. In contrary, the functional spectra of the 
particular years proved to be a good characteristic of a certain habitat, even in one single 
year. The existence of fungal communities and their structure were investigated using domi-
nance-diversity (or species-abundance) curves. All soil-inhabiting species of the native forest 
stands showed good community structure except the alder stand, while the two coniferous 
plantations do not show any community structure. No wood-inhabiting community structure 
was observed, mainly because of the forestry influences in the stands. Only the preliminaries 
of the community structure appeared in all native stands. For comparing diversities of the 
fungal communities, diversity ordering was used. 

Kulcsszavak: Börzsöny, diverzitás, gombacönológia, gombaközösség 
Key words'. Börzsöny Mts, diversity, fungal communities, Hungary, mycocoenology 
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B E V E Z E T É S 

Az utóbbi években örvendetes módon intenzívebbé vált a hazai nagygombák ku-
tatása, így egyre több előfordulási adattal rendelkezünk, egyre több fajról. Ezáltal 
lehetségessé vált a statisztikai módszerek szélesebb körű alkalmazása, az adatok ér-
tékelése, a gombaközösségek jellemzése és összehasonlítása. A fúngisztikai jellegű 
vizsgálatok mellett a hazai mikológiában is mindinkább nagyobb szerepet kap a 
gombák közösségként való szemlélete. Ez a felfogás és a gombaközösségek kutatása 
egyre több publikációban megjelenik, kiemelendők a Nemzeti Biodiverzitás Moni-
torozó Rendszer (NBmR) nagygomba-monitorozáshoz kapcsolódó publikációi (pl. 
S I L L E R és mtsai 2 0 0 6 , P Á L - F Á M és mtsai 2 0 0 7 ) . Ezekben a talajlakó és xilofág gom-
bakészletek közösségi struktúrája, illetve diverzitása alapján történik a közösségek 
jellemzése és összehasonlítása. A lignikol gombák közösségi vizsgálata S I L L E R 

( 2 0 0 4 ) disszertációjában a legalaposabb és a legrészletesebb a téma hazai publikációi 
közül. F O D O R ( 2 0 0 3 ) munkájában a gombaközösségek fajösszetétel alapú összeha-
sonlítása szerepel a Szigetköz jellemző erdőállományaiban. 

A nagygombaközösségek és ezek növényközösségekkel való összefüggéseinek 
vizsgálata kapcsán megemlítendő B E N E D E K és mtsai (2005a), valamint P Á L - F Á M és 
B E N E D E K (2005) és P Á L - F Á M (20056) munkája. Az ezekben szereplő megállapítások 
szerint az élőhelyek jelentős hányadánál stabil és jól jellemezhető gombaközösségek 
alakulnak ki, melyek minden, a környezetükben lezajló változásra gyorsan és érzéke-
nyen reagálnak. Ezért ezek a közösségi jellemzők sok esetben a növényzetnél ha-
marabb jelzik a környezetben bekövetkező változásokat egy-egy adott élőhelyen. A 
vizsgált talaj lakó és xilofág közösségek esetében a főkoordináta- és a korreszponden-
ciaanalízis bizonyult alkalmazhatónak. A talaj lakó közösségeknél külön csoportosul-
tak a fajok a következő környezeti paraméterek függvényében: a lombkorona össze-
tétele, a talaj nedvességtartalma és pH-ja, valamint az erdészeti kezelés jelenléte vagy 
hiánya. A xilofág közösségek ordinációjakor a talaj nedvességtartalma és pH-ja 
esetében adódtak értékelhető eredmények, a lombkorona összetétele esetében pedig 
nehezen értelmezhető tendenciák mutatkoztak. 

A N Y A G É S M Ó D S Z E R 

A Központi-Börzsöny északról a Kemence-völgy, nyugatról a Kemence-Nagy-
börzsöny, délről a Nagybörzsöny -Kóspallag-Szokolya, keletről a Szokolya-Nógrád-
Diósjenő vonal által körülhatárolt kb. 150 km2 nagyságú terület, amely a hegység 
legmagasabb, zárt központi tömbjét foglalja magába ( N A G Y 2004). A Központi-Bör-
zsöny a zárt lombos erdők övébe tartozik, legnagyobb része erdővel fedett. Fátlan 
élőhelyek csak a legmeredekebb, délies lejtőkön és irtásréteken találhatók. 

A 2001. október 28-án tájékozódó terepi felmérést végeztünk dr. Nagy József 
kollégánkkal a Központi-Börzsöny erdeiben azzal a céllal, hogy a későbbiekben a 
jellemző erdőtársulásokban és ültetvényekben párhuzamos növény- és gombacönoló-
giai vizsgálatokat indítsunk el. A 2010 végéig tartó börzsönyi kutatásaink eredmé-
nyeit folyamatosan publikáltuk ( B E N E D E K és P Á L - F Á M 2001, 2005, 2006a, b, 2008, 
B E N E D E K és mtsai 2003, 2005a, b, P Á L - F Á M és B E N E D E K 2005,2006, P Á L - F Á M és 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Gombacönológiai vizsgálatok a Központi-Börzsöny erdeiben 91 

mtsai 2002, 2003, 2004), az azonosított nagygombák teljes fajlistája a közeljövőben 
jelenik majd meg. 

A kiválasztott élőhelyek a tektonikus eredetű, nagyjából háromszög alakú, 270-
300 m tengerszint feletti magasságú Királyréti-medencében és annak környékén he-
lyezkednek el. Az élőhelyek kiválasztásánál lényeges szempont volt, hogy a nagy-
gombák tekintetében fontos, és a Központi-Börzsönyben jellemző minden erdőtípus 
szerepeljen a mintavételekben. A társulások elnevezésénél és azonosításánál F E K E T E 

és mtsai ( 1 9 9 7 ) , B O R H I D I ( 2 0 0 3 ) , valamint B O R H I D I és S Á N T A ( 1 9 9 9 ) munkáit vettük 
figyelembe. A rendszeres mikológiái mintavételek az alábbi vegetációegységek állo-
mányaiban történtek: 

1) Hegyvidéki gyertyános-tölgyes (Carici pilosae-Carpinetum Neuhäusl et 
Neuháuslová-Novotná 1964 em. Borhidi 1996): Deszkametsző-völgy. 

2) Podagrafüves égerliget (Aegopodio-Alnetum V. Kárpáti, I. Kárpáti et Jurko 
1961): Török-patak-völgye, Királyrét-alsó. 

3) Telepített erdeifenyves (Pinetum sylvestris cultum): Vasfazék-völgy. 
4) Középhegységi cseres-tölgyes (Quercetumpetraeae-cerris Soó 1963): Taxi-

nyiladék. 
5) Telepített lucos (Piceetum cultum): Bajdázó. 
6) Középhegységi mészkerülő bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae 

Meusel 1937): Boros-hegy. 
7) Középhegységi mészkerülő bükkös (Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae 

Meusel 1937): Vasfazék-völgy (Lukács-szállás). 
8) Középhegységi mészkerülő tölgyes (Deschampsio flexuosae-Quercetum ses-

siliflorae Firbas et Sigmond 1928): Cseresnyés-völgy. 

Az egyes ábráknál, táblázatnál a könnyebb áttekinthetőség miatt a kiválasztott 
nyolc élőhely elnevezésének következő rövidítéseit alkalmaztuk: CST = cseres-töl-
gyes, GYT = gyertyános-tölgyes, MT = mészkerülő tölgyes, MB 1 = mészkerülő bük-
kös (Boros-hegy), MB2 = mészkerülő bükkös (Vasfazék-völgy, Lukács-szállás), 
ALN = égeres, PIN = erdeifenyves, PIC = lucos. 

A mintavételi kvadrátok (500 m2) kijelölésénél fontos szempont volt a homogeni-
tás, mind a növényzet, mind a talajtani adottságok szempontjából. Az élőhelyenkén-
ti kvadrátszámok szempontjából P Á L - F Á M ( 2 0 0 1 ) munkáját követtük, így minden 
vizsgálati helyszínen egy mintavételi négyzeten dolgoztunk. Ezek méreténél pedig 
B O H U S és B A B O S ( 1 9 6 0 ) munkájára támaszkodtunk. 

A minimálarea mérete a növényzet szempontjából ismert, ez körülbelül a növény-
zet 85%-át tartalmazza. A gombáknál azonban a mintaterületek nagyságának növelé-
sével párhuzamosan emelkedő fajszám gyakran sokáig nem mutat telítődési görbét, 
csak a teljes élőhelyen (PÁL-FÁM 2001). Ezért nem lehetett kutatásaink során eltekin-
teni attól, hogy egy gombaközösség faj készletének minél alaposabb megismeréséhez 
(ez egyik elsődleges cél volt) a teljes élőhelyet vizsgáljuk. Mivel az élőhelyek nem 
egyformák, így csak a mennyiségi viszonyokat lehet standard területeken vizsgálni. 
Ha mindenütt azonos méretű élőhelyeken dolgoztunk volna, úgy akár 50%-os adat-
vesztés is felléphetett volna egyes esetekben. 
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A gombafajokat dátummal, lelőhellyel, termőhellyel, a szubsztrátum feljegyzé-
sével regisztráltuk és fungáriumi példányokkal (656 db) dokumentáltuk, melyeknél 
a módosított Herpell-féle eljárást alkalmaztuk ( L O W Y 1958, B O H U S 1963, V A S A S 
1993). Ezek Benedek Lajos magángyűjteményében megtalálhatók és elérhetők. Sok 
esetben a fajokról fotó és részletes leírás is készült. 

A fajok funkcionális csoportjainak megállapításánál A R N O L D S és mtsai (1995) 
munkáját vettük alapul. Azokban az esetekben, ahol több lehetőség is felmerült, saját 
terepi tapasztalatainkra támaszkodtunk. Az egyes vizsgálati évek, faj számon és ter-
mőtestszámon alapuló funkcionáliscsoport-megoszlásait elkészítettük ugyan, de ezek 
terjedelmük miatt a munkában nem szerepelnek. 

A statisztikai elemzéseket a NuCoSA programcsomag felhasználásával végeztük 
( T Ó T H M É R É S Z 1996). A gombaközösségek meglétét dominancia-diverzitás vizsgá-
latokkal mutattuk ki, külön a talajlakó és xilofág fajkészletekre. A gombaközösségek 
diverzitásának összehasonlításához diverzitásrendezést alkalmaztunk, a T Ó T H M É -
RÉSZ (1997) által közepes és nagy faj számú közösségek vizsgálatára ajánlott Rényi-
féle és a jobboldali dominanciaösszeg logaritmusa alapján készített függvények se-
gítségével. A xilofág közösségek esetében, a közösségi struktúra kezdeteit mutató 
élőhelyek fajkészlete belekerült a diverzitásrendezésbe, mert az erdészeti kezelés 
esetleges felhagyása után ezeken az élőhelyeken gombaközösség jöhet létre. A talaj-
lakó fajok esetében, ahol a dominancia-diverzitás vizsgálat nem mutatott közösségi 
struktúrát, azokat a diverzitásrendezésbe nem vettük bele. 

A későbbiek során tervezzük kutatásaink kiterjesztését az eddig nem vizsgált 
Déli-, Délnyugati- és Északi-Börzsöny területére is, elsősorban olyan élőhelyeken, 
amelyek a Központi-Börzsöny területén nem fordulnak elő. Várhatóan e jövőbeli 
kutatásaink során tovább fog emelkedni a hegységből ismertté vált nagy gombafaj ok 
száma, és így még pontosabb és teljesebb képet kaphatunk a hegység nagygomba-
világáról fungisztikai, cönológiai, ökológiai és természetvédelmi szempontból is. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Az élőhelyek mikológiái jellemzése faj szám és termőtestszám alapján 

A tízéves munka során a kiválasztott élőhelyeken és ezek kvadrátjaiban gyűjtött 
fajok számát, valamint a kvadrátok összesített termőtestszámát az 1. táblázat mutatja. 

1. táblázat. A vizsgált állományok fajszámai (élőhely, kvadrát) és termötestszámai a kvadrátokban. 
Table 1. The number of species of the studied stands (habitat and sample plots) and the number of fruit-
bodies of the sample plots. 

C S T G Y T M T M B 1 MB2 ALN PIN P I C 

Fajszám az élőhelyen 145 247 155 253 173 72 73 150 

Faj szám a kvadrátban 59 77 73 59 52 27 28 39 

Termőtestszám a kvadrátban 893 2267 1203 1250 1700 1254 1431 2144 

Az élőhelyek faj szám alapú összehasonlításánál (1. táblázat, 1. ábra) jól látható, 
hogy az égeres és az erdeifenyves messze a legalacsonyabb, míg a gyertyános-töl-
gyes és a mészkerülő bükkös (Boros-hegy) a legmagasabb faj számú élőhelypáros. 
Ez ellentmond EGRI (2009) megállapításának, mely szerint a legkevésbé fajgazdag 
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élőhelynek a középhegységi mészkerülő bükkös bizonyult (56 fajjal), zempléni-hegy-
ségi vizsgálatai során. A börzsönyi mészkerülő bükkösben a faj számot a mikorrhiza-
partnerek széles spektruma még tovább emelte, hiszen ebben a társulásban szálan-
ként Larix decidua, Pinus nigra és P. sylvestris is előfordul. A következő csoportot 
a cseres-tölgyes, mészkerülő tölgyes, mészkerülő bükkös (Lukács-szállás) és a lucos 
alkotja. Ezekben az élőhelyekben is magas a fajszám, de lényegesen alacsonyabb a 
gyertyános-tölgyeshez és a mészkerülő bükköshöz (Boros-hegy) képest. 

Az égeres esetében valószínűleg az időszakos vízborítás és a gyepszint buja nitro-
fíta növényzetének gombákra gyakorolt kedvezőtlen hatásával magyarázható az igen 
alacsony fajszám. Jelenlegi ismereteink szerint ugyanis a dús aljnövényzet negatívan 
befolyásolja főként a gyökérkapcsolt fajok szaporodását (S ILLER és M A G L Ó C Z K Y 
2002). Az erdeifenyvesnél azonban az igen alacsony fajszám már nehezebben indo-
kolható. Itt az eredeti gyertyános-tölgyes társulás elemei egyre inkább megjelennek, 
és ezáltal nemcsak az erdeifenyőhöz, hanem lombos fákhoz kötődő nagygombák is 
életteret nyerhetnek. Nagy valószínűséggel ennek az élőhelynek az alacsony fajszá-
ma részben az ökológiai egyensúlytalansággal is magyarázható, bár a nagygombák 
esetében ez sokszor - rövid ideig ugyan de a fajszám emelkedését vonja maga 
után. További nehézséget jelent az alacsony fajszám indoklásánál, hogy az egészen 
közel elhelyezkedő és hasonló edaftkus sajátosságú, de némileg szárazabb cseres-töl-
gyesben kétszer annyi fajt sikerült kimutatni. 

Az 500 m2-es mintaterületeken gyűjtött fajok és az élőhelyek teljes fajszáma vi-
szonylatában (1. ábra) minden esetben igaz, hogy 50% alatti a kvadrátok fajszáma 
a teljes állományéhoz képest. Ebből a szempontból a legmagasabb érték a mészke-
rülő tölgyesben adódott (47,1%), ezt a cseres-tölgyes követi (40,6%). A fajok több 
mint 1/3-a előfordult még az égeres (37,5%) és az erdeifenyves (38,3%) esetében is 
a kvadrátban, azonban ez alatt maradnak a gyertyános-tölgyes (31,1%) és a mész-
kerülő bükkös (Lukács-szállás) (30%) értékei. A két legalacsonyabb értékkel pedig 
a lucos (26%) és a mészkerülő bükkös (Boros-hegy) (23,3%) zárja a sort. 

300 
247 253 • Fajszám az élőhelyen 

CST GYT MT MB1 MB2 ALN PIN PIC 

1. ábra. A fajszámok alakulása az élőhelyeken és a kvadrátokban. 
Fig. 1. Numbers of species in the habitats and sample plots. 

A kvadrátokban feljegyzett termőtestszámok összesítése alapján (2. ábra) a lucos-
ban és a gyertyános-tölgyesben volt a legnagyobb a produkció, mindkét helyen 
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kétezer feletti értékkel. A következő csoportba tartozó élőhelyeken is igen jelentős 
volt a produkció: mészkerülő bükkös (Lukács-szállás, 1700) és erdeifenyves (1431). 
A harmadik csoportot azok az állományok képzik, melyek termőtestszáma 1200 kö-
rüli: mészkerülő bükkös (Boros-hegy, 1250), égeres (1254), mészkerülő tölgyes 
(1203). A legkisebb produkció a cseres-tölgyesben volt tapasztalható, ahol mindössze 
893 termőtest került felvételezésre. 

Összegzésként és az egyes évek összehasonlítása kapcsán megállapítható, hogy 
a fajszám és a termőtestszám az évjáratok időjárásának függvényében erősen válto-
zik, nem tekinthető stabil jellemzőnek, mint ahogy a fajösszetétel sem. 

2. ábra. Termőtestszámok a kvadrátokban. 
Fig. 2. Numbers of fruit-bodies in the sample plots. 

Az élőhelyek értékelése a nagygombafajok funkcionális csoportjai alapján 

A kiválasztott élőhelyeken gyűjtött fajok funkcionális csoportjainak összesítése 
kapcsán (3. ábra, 2. táblázat) az alábbi megállapítások tehetők, illetve következteté-
sek vonhatók le. A középhegységi lomberdőkre jellemző mikorrhizás túlsúly a cse-
res-tölgyes, gyertyános-tölgyes és a három mészkerülő állomány esetében egyértel-
műen megmutatkozott. Ugyanez a tendencia mutatkozik EGRI (2009), RUDOLF és 
PÁL-FÁM (2005), valamint PÁL-FÁM (2001) munkájában is. Figyelemre méltó, de 
természetes sajátosság, hogy a két zonális lomberdő, a cseres-tölgyes és a gyertyá-
nos-tölgyes funkcionális csoportjainak százalékos megoszlása igen hasonlóan ala-
kult: kevéssel 50% alatti mikorrhizás részesedéssel és nagyságrendileg ekkora szap-
rotróf aránnyal. Mindkét élőhelyen a xilofág szaprotrófok voltak többségben a talaj-
lakó szaprotrófokhoz képest. A nekrotróf paraziták alacsony aránya ebben az esetben 
is az erdészeti kezelés jelenlétére, valamint az erdők viszonylag fiatal korára utal. 
A xilofág szaprotrófok viszonylag magas aránya azonban arra vezethető vissza, hogy 
mindkét társulásban van bizonyos mennyiségű holt faanyag. Ha az erdőművelés so-
rán a beteg vagy már holt fákat teljes mértékben eltávolítják, ez nemcsak a talaj táp-
anyagokban való elszegényedését vonja maga után, hanem a faanyag bontására épült 
táplálkozási lánc is megszakad (SILLER és M A G L Ó C Z K Y 2002). 
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2. táblázat. A fajszámok alakulása az élőhelyeken a funkcionális spektrumok alapján (pn = nekrotróf pa-
razita, am = mohához kötődő, st = talajlakó szaprotróf, sk = egyéb növényi maradványokon élő szapro-
tróf, sh = fán élő szaprotróf, sc = koprofil, m = mikorrhizás, pb = biotróf parazita). 
Table 2. The number of the species in the habitats based on the functional spectra (pn = necrotrophic 
parasite, am = associated with moss, st = saprotrophic on soil, sk = living on herb debris, sh = saprotrophic 
on wood, sc = coprophilous, m = mycorrhizal, pb = biotrophic parasite). 

Élőhelyek CST GYT M T MB1 MB2 ALN PIN PIC 
pn 5 10 9 11 5 7 2 3 
am 0 0 1 1 1 0 0 0 
st 30 48 17 37 20 13 26 60 
sk 2 1 1 3 3 1 1 4 
sh 41 73 28 57 39 45 28 32 
sc 0 1 0 0 0 0 1 0 
m 67 114 97 143 105 6 15 50 

P b 0 0 2 1 0 0 0 1 
Összesen 145 247 155 253 173 72 73 150 

A három vizsgált mészkerülő társulás esetében még inkább a mikorrhizás fajok 
túlsúlya érzékelhető, 60% körüli részesedéssel, aminek magyarázata főként a táp-
anyagokban szegény, savanyú talajban keresendő, mely egyfajta mikorrhizaképzési 
kényszert alakít ki. A három említett állomány funkcionális csoportjainak diagramja 
szintén sok egyezést mutat. Mindhárom helyszínen szignifikánsan kisebb a szaprotróf 
fajok részesedése a cseres-tölgyes és a gyertyános-tölgyeshez képest, azonban ezek-
hez hasonlóan a xilofág szaprotrófok részesedése jelentősebb a talaj lakó szaprotró-
fokkal szemben. Ez könnyen magyarázható, hiszen ezek az élőhelyek igen meredek 
hegyoldalakon találhatók, ahol még a talaj termőrétege is helyenként sekély. Ezek-
nek az adottságoknak tudható be, hogy erősen mozaikosan ugyan, de jelentősebb 
mennyiségű holt faanyag jellemző, mely főleg a széldöntések miatt halmozódik fel. 

A xilofág nagy gombafaj ok erős dominanciája kizárólag az égeres társulásban mu-
tatkozik (a fajok 62,5%-a), ahol a mikorrhizás fajok részesedése a legalacsonyabb és 
a nekrotróf parazitáké pedig a legmagasabb az összes vizsgált élőhely közül. A nek-
rotróf fajok előfordulása és aránya mindig összefüggésben áll az erdő egészségi ál-
lapotával ( I G M Á N D Y 1991), és fontos mutatója egy élőhely természetességének is. 
Valószínűsíthetően ez a megoszlás, mely az összes többi élőhelyen tapasztalttól lé-
nyegesen eltér, az időszakos vízborítással szoros összefüggésben alakult ki, és emel-
lett létrejöttében fontos tényező még az erdészeti kezelés szinte teljes hiánya. A xi-
lofág fajok megjelenéséhez életteret biztosító faanyag egy része a társuláson kívülről, 
az áradások hordalékával „érkezik". A xilofág szaprotróf fajok dominanciája azon-
ban nem jelenti ezen fajok magas számát a társulásban, hiszen az égeres fajszáma 
volt a legalacsonyabb (1. táblázat). A gyökérkapcsoltak alacsony fajszáma is egyér-
telműen összefüggést mutat az időszakos vízborítással. A vízborítás hatással van a 
talajlakó szaprotróf fajokra is, ugyanis ezeknél az efemer fajok voltak gyakoribbak. 

A két fenyőültetvény esetében jellemző volt, hogy nem a mikorrhizás fajok voltak 
többségben, hanem az erdeifenyvesnél a xilofág szaprotrófok, míg a lucosnál a talaj-
lakó szaprotrófok dominanciája volt érzékelhető. Ezen a két élőhelyen mutatkozott a 
legmagasabb talajlakó szaprotróf részesedés (erdeifenyves: 35,6%, lucos: 40%), ami 
a mély termőrétegü, szerkezetes talaj jelenlétével indokolható. Hasonló tendenciát 
mutatott ki T Ó T H (1999), gyepes-völgyi (Arló) lucosban végzett felmérései alapján. 
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A nekrotróf parazita fajok ezen a két élőhelyen képviseltették magukat a legalacso-
nyabb arányban. Ez a két élőhely esetében összesen négy fajt jelentett (Heterobasi-
dion annosum, Fomitopsis pinicola, Armillaria tabescens, Pleurotus pulmonarius), 
melyek közül ez utóbbi kettő a lombos fák miatt jelent meg. Nekrotróf parazita fajok 
legnagyobb számban pedig a boros-hegyi mészkerülő bükkösben voltak. E fajok te-
kintetében levonható az a konzekvencia, a szakirodalmi adatokat is figyelembe véve 
( P Á L - F Á M 2 0 0 1 ) , hogy arányuk átlagosan 5 % körüli az ilyen és hasonló élőhelyeken, 
e fölött jelentős, 3% alatt pedig már nagyon alacsony. 

CST GYT MT MB1 MB2 ALN PIN PIC 

3. ábra. Az élőhelyeken előforduló fajok funkcionális csoportok szerinti megoszlása (pn = nekrotróf para-
zita, am = mohához kötődő, st = talajlakó szaprotróf, sk = egyéb növényi maradványokon élő szaprotróf, 

sh = fán élő szaprotróf, sc = koprofil, m = mikorrhizás, pb = biotróf parazita). 
Fig. 3. The functional spectra of the species occurred in the habitats (pn = necrotrophic parasite, am =. 
associated with moss, st = saprotrophic on soil, sk = living on herb debris, sh = saprotrophic on wood, 

sc = coprophilous, m = mycorrhizal, pb = biotrophic parasite). 
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A mohához kötődő (pl. Rickenella fibula), valamint biotróf parazita (pl. Astero-
phora lycoperdoides, Elaphocordyceps ophioglossoides, Tremella encephala) és a 
koprofil fajok (pl. Bolbitius titubans, Stropharia semiglobata) nem fordultak elő min-
den vizsgált élőhelyen, de ahol megjelentek ott is nagyon alacsony részesedéssel. 
Ezeknek a fajoknak az előfordulása esetleges az adott élőhelyen, és a populációk 
közötti ismert kölcsönhatások közül egy sem áll fenn ezen fajok esetében, így nem 
tekinthetők a közösség részeinek. 

A többéves vizsgálatsorozat összegzéseként és az egyes évjáratokban tapasztalt 
tendenciák alapján a funkcionális összetétel bizonyult a nagygombaközösségek olyan 
stabil jellemzőjének, mely akár egy termőtestképzési periódus alatt is értékelhető 
eredményt ad (BENEDEK és PÁL-FÁM 2003, 2004, BENEDEK 2005, 2006). Minden 
termőhelynek jellemző, egyedi spektruma van. Ez a spektrum minden évben viszony-
lag stabil. A nehézség csak az extrém időjárású években van (pl. 2003), ilyenkor az 
eltérések nagyok, a spektrum nem a valós helyzetet tükrözi. Kísérleti eredmények 
mutatják a funkcionális összetétel gyors reagálását a termőhely jellemzőinek válto-
zására (pl. kiszáradás), a változás évekkel a növényzet változása előtt, legkésőbb a 
változást követő termőtestképzési periódusban mérhető (PÁL-FÁM 2005a). A fajszá-
mon alapuló funkcionális spektrum tehát stabil jellemzőnek tekinthető, még az eltérő 
időjárású évek is kevésbé módosítják. 

Az élőhelyek értékelése termőtestszám alapú funkcionáliscsoport-megoszlás 
szerint 

A termőtestszámok alapján készített funkcionális megoszlás (4. ábra, 3. táblázat) 
minden esetben a xilofág szaprotrófok arányának emelkedését mutatja, a fajösszeté-
tel alapján készítetthez képest. Ennek mértékében azonban jelentős eltérések mutat-
koznak. A gyertyános-tölgyes, mészkerülő bükkös (Lukács-szállás) és az erdeifeny-
ves élőhelyeken a legnagyobb a növekedés az egyéb típusok rovására. A mészkerülő 
tölgyes és a mészkerülő bükkös (Boros-hegy) esetében a megoszlás nem mutat jelen-
tősebb eltérést a fajszám alapon számítotthoz képest, illetve a mészkerülő tölgyesnél 
a mohához kötődők előtérbe kerülése mutatható ki a talaj lakó szaprotrófokkal szem-
ben. A cseres-tölgyesben is jelentős a fán élő szaprotrófok arányának emelkedése, 
ezzel párhuzamosan a mikorrhizások részesedése lecsökken, míg a talaj lakó szapro-
trófok aránya is kismértékben növekszik. Emelkedik a xilofág szaprotrófok aránya 
az égeresnél is, míg a nekrotróf paraziták részesedése állandó marad. A mikorrhizás 
funkció szinte teljesen eltűnik, a talaj lakó szaprotrófok részesedése harmadára csök-
ken. A lucosban megmarad a talajlakó szaprotrófok túlsúlya, sőt még emelkedik is, 
míg a xilofágok részesedése szintén növekszik kismértékben. A mikorrhizás része-
sedés mindezekkel párhuzamosan mintegy harmadára csökken. 

A nekrotróf paraziták szempontjából lényeges kiemelni, hogy a vizsgált állomá-
nyok többségében a termőtestszámok alapján készített funkcionális értékelésnél ez a 
csoport gyakorlatilag eltűnik. Ez alól kivételt képez az égeres és a mészkerülő töl-
gyes, ahol hasonló értékeket kaptunk a fajszám alapján számítotthoz. Egyetlen élő-
helynél (erdeifenyves) pedig kismértékű emelkedés volt tapasztalható, a Heteroba-
sidion annosum és az Armillaria tabescens kvadrátban fejlesztett 69 termőteste miatt. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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3. táblázat. A termőtestszámok alakulása az élőhelyeken a funkcionális spektrumok alapján (am = mohá-
hoz kötődő, st = talajlakó szaprotróf, sk = egyéb növényi maradványokon élő szaprotróf, sh = fán élő 
szaprotróf, pn = nekrotróf parazita, m = mikorrhizás, pb = biotróf parazita). 
Table 3. The number of the fruit-bodies in the habitats based on the functional spectra (am = associated 
with moss, st = saprotrophic on soil, sk = living on herb debris, sh = saprotrophic on wood, pn = necro-
trophic parasite, m = mycorrhizal, pb = biotrophic parasite). 

Élőhelyek CST GYT MT MB1 MB2 ALN PIN PIC 
am 0 0 106 0 0 0 0 0 
st 258 85 25 108 2 65 414 1186 
sk 0 0 1 1 0 0 16 57 
sh 418 1721 308 402 1204 1063 902 622 
pn 0 5 72 0 1 123 69 0 
m 217 456 691 739 493 3 30 271 
pb 0 0 0 0 0 0 0 8 
Összesen 893 2267 1203 1250 1700 1254 1431 2144 

Az egyes évek termőtestszámon alapuló funkcionális spektrumainak összehason-
lítása kapcsán jól érzékelhető, hogy az az adott év időjárásától is függ, de nem olyan 
mértékben, mint a faj szám alapú spektrum, viszont valamelyest tükrözi a kezelést 
vagy a zavarást (BENEDEK és PÁL-FÁM 2 0 0 3 , 2 0 0 4 , BENEDEK 2 0 0 5 , 2 0 0 6 ) . 

4. ábra. Funkcionális megoszlás a kvadrátonkénti termőtestszám alapján (am = mohához kötődő, st = 
talajlakó szaprotróf, sk = egyéb növényi maradványokon élő szaprotróf, sh = fán élő szaprotróf, pn = 

nekrotróf parazita, m = mikorrhizás, pb = biotróf parazita). 
Fig. 4. Functional spectra based on number of fruit-bodies found in the plots (am = associated with moss, 
st = saprotrophic on soil, sk = living on herb debris, sh = saprotrophic on wood, pn = necrotrophic parasite, 

m = mycorrhizal, pb = biotrophic parasite). 
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A gombaközösségek vizsgálata dominancia-diverzitással 

A xilofág faj készletek termőtestszámai tekintetében az élőhelyek többsége nem 
mutat közösségi struktúrát (5. ábra), illetve egy leendő közösségi struktúra kezdeteit 
mutatja. Ez annak köszönhető, hogy ezen élőhelyek többsége erdészeti kezelés alatt 
áll, ami többek között a holt faanyag és a beteg fák eltávolításával jár együtt. Egyér-
telmű gombaközösség mindössze a gyertyános-tölgyesben és az égeresben alakult 
ki, de mindkét élőhelyen a ritka fajok száma kevesebb a kelleténél (a „közepesen fon-
tosak" többen vannak, mint a ritka fajok). Közösségi struktúra kezdeteit mutatja a 
cseres-tölgyes, a mészkerülő tölgyes és a két mészkerülő bükkös. Ezeken az élőhe-
lyeken az erdészeti kezelés felhagyása és ennek eredményeként a holt és sérült fák 
felhalmozódása eredményezhetné a xilofág gombaközösség kialakulását, de erre ta-
pasztalati adatok nincsenek. A két fenyves xilofág gombakészlete semmilyen közös-
ségi struktúrát nem mutat. Különösen igaz ez a lucos mindössze nyolc xilofág fajára. 

A talajlakó fajkészletek termőtestszámai alapján az élőhelyek zöme jól struktu-
rált közösségnek minősül (6. ábra). Ez azt jelenti, hogy élőhelyenként 1-3 faj domi-
náns, 15-20 faj „közepesen fontos", és a fajok több mint fele ritka az adott élőhelye-
ken. Ez a struktúra a legjellegzetesebb a gyertyános-tölgyesben és a mészkerülő töl-
gyesben. A cseres-tölgyes és a mészkerülő bükkösben (Boros-hegy) valamivel keve-
sebb a ritka fajok száma a kelleténél, de a közösségi struktúra jól látszik. A másik 
mészkerülő bükkösben (Lukács-szállás) is jó közösségi struktúra alakult ki, de a kvad-
rát faj száma itt a legalacsonyabb ezen élőhelyek közül. A fennmaradó három élőhely 
esetében az égeres és az erdeifenyves nem mutat közösségi struktúrát, míg a lucosban 
ennek kialakulásának kezdetei láthatók a talajlakó fajok szempontjából. Az égeresben 
a talaj időszakos vízborítottsága miatt nagyon kevés a talaj lakó faj és ebből adódóan 
nem tud kialakulni kölcsönhatás a fajok között. Az erdeifenyves kvadrátban doku-
mentált 15 talajlakó faj szintén nagyon kevés, itt a 3 domináns faj mellett 9 „köze-
pesen fontos" faj van, a ritka fajok száma mindössze 3, emiatt ez a talajlakó fajkész-
let nem tud közösségként működni. A lucosban dokumentált 29 talaj lakó faj esetében 
5 faj tekinthető dominánsnak, és 5 faj ritkának. A fennmaradó 19 faj „közepesen fon-
tos", relatív egyenletes eloszlásban a görbén, így ez a fajkészlet sem tekinthető kö-
zösségnek. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy a honos növényzeti egységek talaj lakó 
fajkészlete jó gombaközösséget alkot az égeres kivételével, míg a két ültetvényben 
a kevés idő vagy a tájidegen fafajok miatt nem alakult ki talajlakó gombaközösség. 

A gombaközösségek összehasonlítása diverzitás alapján 

A xilofág gombaközösségek, illetve közösségkezdemények esetében egyértelmű-
en megállapítható, hogy a gyertyános-tölgyes diverzebb az égeresnél, valamint a cse-
res-tölgyes diverzebb a három mészkerülő erdőnél (7. ábra), mind a ritka (kis termő-
testszámú), mind a gyakori (nagy termőtestszámú) fajok esetében. 

A ritka fajok tekintetében a legdiverzebb a gyertyános-tölgyes, ezt követi az ége-
res, majd a cseres-tölgyes, a mészkerülő tölgyes, a mészkerülő bükkös (Lukács-szál-
lás), végül a legkevésbé diverz a mészkerülő bükkös (Boros-hegy). 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 
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A gyakori fajok tekintetében a legdiverzebb a cseres-tölgyes és a mészkerülő bük-
kös (Boros-hegy). Ezt követi a gyertyános-tölgyes, a mészkerülő tölgyes, majd a 
mészkerülő bükkös (Lukács-szállás), és végül legkevésbé diverz az égeres. 

A közösségek stabilitása, illetve a természetvédelmi szempontú értékelés miatt a 
ritka fajok szerinti diverzitássorrend a hangsúlyosabb. Ezt támasztja alá a közösségi 
struktúra vizsgálata is, mely alapján a gyertyános-tölgyes és az égeres mutat egyér-
telmű közösségi struktúrát. 

A talaj lakó gombaközösségek diverzitásrendezése alapján (8. ábra) megállapítha-
tó, hogy a gyertyános-tölgyes diverzebb a mészkerülő bükkösnél (Boros-hegy) és a 
cseres-tölgyesnél, és ezek diverzebbek a mészkerülő bükkösnél (Lukács-szállás), 
mind a gyakori, mind a ritka fajok szempontjából. 

Ritka fajok szempontjából a legdiverzebb a mészkerülő tölgyes, ezt követi a gyer-
tyános-tölgyes és a boros-hegyi mészkerülő bükkös, majd ezután a cseres-tölgyes 
következik, míg a legkevésbé diverz a mészkerülő bükkös (Lukács-szállás). 

A gyakori fajok tekintetében viszont a legdiverzebb a gyertyános-tölgyes, majd a 
cseres-tölgyes, ezután a mészkerülő bükkös (Boros-hegy) következik, majd a másik 
mészkerülő bükkös állomány (Lukács-szállás), míg a legkevésbé diverz a mészkerülő 
tölgyes. 

an E 53 > 
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scale p a r a m e t e r : oc 

7. ábra. A xilofág gombaközösségek diverzitásrendezése Rényi-féle diverzitásfüggvény alapján (1 = 
cseres-tölgyes, 2 = gyertyános-tölgyes, 3 = mészkerülő tölgyes, 4 = mészkerülő bükkös (Boros-hegy), 5 = 
mészkerülő bükkös (Lukács-szállás), 6 = égeres. A vízszintes tengelyen a skálaparaméter, a függőle-

gesen a hozzá tartozó diverzitásérték). 
Fig. 7. Diversity ordering of the wood-inhabiting macrofúngi communities based on Rényi diversity (1 = 
Quercetum petraeae-cerris, 2 = Carici pilosae-Carpinetum, 3 = Deschampsio-Quercetum, 4 = Luzulo-Fa-
getum (Boros-hegy), 5 = Luzulo-Fagetum (Lukács-szállás), 6 = Aegopodio-Alnetum; X axis = scale para-

meter. Y axis = Rényi diversity values). 
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° - 8 1.6 2.4 3.2 4.0 
scale parameter : or 

8. ábra. A talajlakó gombaközösségek diverzitásrendezése Rényi-féle diverzitásfüggvény alapján (1 = 
cseres-tölgyes, 2 = gyertyános-tölgyes, 3 = mészkerülő tölgyes, 4 = mészkerülő bükkös (Boros-hegy), 5 = 
mészkerülő bükkös (Lukács-szállás). A vízszintes tengelyen a skálaparaméter, a függőlegesen a hozzá 

tartozó diverzitásérték). 
Fig. 8. Diversity ordering of the soil-inhabiting macrofungi communities based on Rényi diversity (1 = 
Quercetum petraeae-cerris, 2 = Carici pilosae-Carpinetum, 3 = Deschampsio-Quercetum, 4 = Luzulo-

Fagetum (Boros-hegy), 5 = Luzulo-Fagetum (Lukács-szállás). X axis = scale parameter; Y axis = Rényi 
diversity values). 

Mivel egy adott közösség stabilitása, mind pedig természetvédelmi értéke akkor 
nagyobb, ha több ritka faj fordul elő benne, ezért a ritka fajok szempontjából felállí-
tott diverzitássorrendet itt is hangsúlyosabban kell figyelembe venni. Ezt támasztja 
alá a közösségi struktúra vizsgálata is, mely szerint a mészkerülő tölgyes, gyertyános-
tölgyes és a boros-hegyi mészkerülő bükkös mutatja a legjobb közösségi struktúrát, 
ezeket követi a cseres-tölgyes, majd a másik mészkerülő bükkös állomány (Lukács-
szállás). 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönet illeti dr. Rimóczi Imrét, a Budapesti Corvinus Egyetem 
Kertészettudományi Kar Növénytani Tanszéke vezetőjét, a kutatás feltételeinek biztosításá-
ért. Ugyancsak a BCE KeTK Növénytani Tanszéke adjunktusának, dr. Nagy Józsefnek az élő-
helyek kiválasztásában nyújtott segítségéért mondunk köszönetet.-Munkánkat a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium Természetvédelmi Hivatala, a Nemzeti Biodiverzitás-mo-
nitorozó Rendszer keretén belül, valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Deák Ferenc 
ösztöndíja és a TÁMOP 4.2.1./B-09/01/KMR/2010-0005 pályázat is támogatta. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



104 BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. 

IRODALOMJEGYZÉK 

ARNOLDS, E., KUYPER, TH. W. és NOORDELOOS, M. E. (szerk.) (1995): Overzicht van de paddestoelen 
in Nederland. - Nederlandse Mycologische Vereniging, Wijster, 872 pp. 

BENEDEK L. (2005): Kutatási jelentés az NBMR nagygomba projektjének keretében a Börzsönyben vég-
zett monitorozásról. - Kézirat, KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 10 pp. 

BENEDEK L. (2006): Kutatási jelentés az NBMR nagygomba projektjének keretében a Börzsönyben vég-
zett monitorozásról. - Kézirat, KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 10 pp. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2001): A Gautieria graveolens Vitt. előfordulása a Börzsönyben. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 40(3): 3-10. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2003): Kutatási jelentés az NBMR nagygomba projektjének keretében a 
Börzsönyben végzett monitorozásról. - Kézirat, KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 7 pp. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2004): Kutatási jelentés az NBMR nagygomba projektjének keretében a 
Börzsönyben végzett monitorozásról. - Kézirat, KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 6 pp. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2005): Occurrence of rare macrofűngi in Central Börzsöny Mts. - Acta 
Microbiol. Immunol. Hung. 52(2): 225. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2006a): Rare macrofűngi from Central Börzsöny I. Hungarian occurrence 
data and habitat preference. -Intern. J. Horticult. Sei. 12(1): 45-52. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (20066): Védett és veszélyeztetett nagy gombafaj ok élőhely-preferenciájá-
nak vizsgálata a Központi-Börzsönyben. - Előadások és poszterek összefoglalói, 7. Magyar Öko-
lógus Kongresszus, p. 26. 

BENEDEK L. és PÁL-FÁM F. (2008): New occurrence of some rare macrofűngi species in the Carpathian 
Basin. —Acta Microbiol. Immunol. Hung. 55(2): 177-178. 

BENEDEK L., PÁL-FÁM F. és NAGY J. (2003): Ritka és veszélyeztetett gombafajok a Börzsöny erdeiben. 
- Összefoglalók, Lippay János-Ormos Imre-Vas Károly Tudományos Ülésszak, Budapest, pp. 
138-139. 

BENEDEK L., PÁL-FÁM F.'és NAGY J. (2005a): Comparison of macrofűngi communities and examina-
tion of macrofiingi-plant interactions in forest stands in North Hungary. - Intern. J. Horticult. Sei. 
11(2): 101-103. 

BENEDEK L., PÁL-FÁM F. és NAGY J. (20056): Degradáltsági vizsgálat a növényzet és a nagygomba-
közösségek szempontjából a Központi Börzsönyben. - Összefoglalók, 3. Magyar Természetvédel-
mi Biológiai Konferencia, Eger, p. 93. 

BOHUS G. (1963): New suggestions for preparing fleshy fungi for the herbarium. - Mycologia 55: 
1 2 8 - 1 3 0 . 

BOHUS G. és BABOS M. (1960): Coenology of terricolous macroscopic fungi of deciduous forests. -
Bot. Jahrb. 80: 1-100. 

BORHIDI A. (2003): Magyarország növénytársulásai. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 610 pp. 
BORHIDI A. és SÁNTA A. (szerk.) (1999): Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól 1-2. - KöM 

Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei 6, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Buda-
pest, 362 pp, 404 pp. 

EGRI K. (2009): Sárospatak környéki nagygombák fungisztikai, ökológiai és természetvédelmi jellem-
zése. - Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola, 
Budapest, 87 pp. 

FEKETE G., MOLNÁR ZS. és HORVÁTH F. (1997): A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer 2. A 
Magyarországi élőhelyek leírása, határozója és a Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer. - Magyar 
Természettudományi Múzeum, Budapest. 

FODOR L. (2003): Nagygombák rendszertani, környezettani és társulástani vizsgálata a Szigetközben. 
- Doktori (PhD) értekezés, Szent István Egyetem, Kertészettudományi Kar, Budapest. 

IGMÁNDY Z. (1991): A magyar erdők taplógombái. - Akadémiai Kiadó, Budapest, 112 pp. 
LOWY, B. (1958): On preparing fleshy fungi for the herbarium. - Mycologia 50: 442 -444. 
NAGY J. (2004): A Börzsöny hegység edény es flórája és a Központi-Börzsöny erdővegetációja. - Dok-

tori (PhD) disszertáció, Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Gombacönológiai vizsgálatok a Központi-Börzsöny erdeiben 105 

PÁL-FÁM F. (2001): A Mecsek hegység nagygombái (és néhány mikrogomba). Fungisztikai, ökológiai 
és cönológiai vizsgálatok. - Doktori (PhD) disszertáció, Szent István Egyetem, Kertészettudomá-
nyi Kar, Budapest, 174 pp. 

PÁL-FÁM F. (2005a): The role of functional composition in characterization of macrofungal communi-
ties. - Acta Microbiol. Immunol. Hung. 52(2): 200. 

PÁL-FÁM F. (2005ft): Nagygomba-közösségek jellemzésének és összehasonlításának módszerei. - Össze-
foglalók, 7. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, p. 45. 

PÁL-FÁM F. és BENEDEK L. (2005): Nagygombák élőhely-preferenciájának vizsgálata sokváltozós sta-
tisztikai módszerekkel. - Összefoglalók, 7. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, p. 12. 

PÁL-FÁM F. és BENEDEK L. (2006): Adventivitás a nagygombák szempontjából: esettanulmány. — Elő-
adások és poszterek összefoglalói, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, p. 166. 

PÁL-FÁM F., BENEDEK L. és NAGY J. (2002): Nagygomba-adatok a Központi-Börzsönyből. - Összefog-
lalók, 5. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében, pp. 46^47. 

PÁL-FÁM F., BENEDEK L. és NAGY J. (2003): Gomba- és növényközösségek összehasonlító vizsgálata 
a Börzsönyben. - Összefoglalók, 6. Magyar Ökológus Kongresszus, Gödöllő, p. 211. 

PÁL-FÁM F., BENEDEK L. és NAGY J. (2004): Macrofungi-plant interactions in forest stands in North 
Hungaty. - Proceedings, Int. Conf. Horticult. post-graduate Study System and Conditions in Europe, 
Lednice, Czech Republic, p. 6. 

PÁL-FÁM F., SILLER I. és FODOR L. (2007): Mycological monitoring in the Hungarian Biodiversity 
Monitoring System. - Acta Mycologica 42(1): 35-58. 

RUDOLF K. és PÁL-FÁM F. (2005): A nagygombák funkcionális eloszlásának vizsgálata erős antropogén 
hatásnak kitett élőhelyeken a Belső-Cserehátban. - Mikol. Közlem., Clusiana 44(1-2): 37^44. 

SILLER I. (2004): Hazai montán bükkös erdőrezer\'átumok (Mátra: Kékes Észak, Bükk: Őserdő) nagv-
gombái. - Doktori (PhD) disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Bu-
dapest, 113 pp. 

SILLER I. és MAGLÓCZKY ZS. (2002): Mikológiái vizsgálatok. - In: HORVÁTH F. és BORHIDI A. (szerk.): 
A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. A KvVM Természetvédelmi Hiva-
talának Tanulmánykötetei 8. TermészetBUVAR Alapítvány Kiadó, Budapest, pp. 182-202. 

SILLER I., PÁL-FÁM F. és FODOR L. (2006): A nagygomba-monitorozás első, felmérő szakaszának ered-
ményei. - In: TÖRÖK K. és FODOR L. (szerk.): Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer eredmé-
nyei I. KvVM, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, pp. 153-188. 

TÓTH B. (1999): Gombacönológiai vizsgálatok a Gyepes-völgyben (Heves-Borsodi dombság). - Mikol. 
Közlem., Clusiana 38(1-3): 25-52. 

TÓTHMÉRÉSZ B. (1996): NuCoSA. Programcsomag botanikai, zoológiai és ökológiai vizsgálatokhoz. 
-Synbiol. Hung. 2(1): 1-84. 

TÓTHMÉRÉSZ B. (1997): Diverzitási rendezések. - Scientia Kiadó, Budapest, 98 pp. 
VASAS G. (1993): A gombák régi és új konzerválási módja a Magyar Természettudományi Múzeum 

Növénytárában. - Mikol. Közlem., Clusiana 32(1-2): 33^12. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(1), 2011 



Babos Margit akvarellje a rézvörös őzlábgombáról (Leucoagaricus americanus). 
The watercolour of Leucoagaricus americanus by Margit Babos. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

HÁROM ÚJ PÖFETEGFÉLE A HAZAI FUNGÁBAN 

JEPPSON, Mikael1, BENEDEK Lajos2 és RIMÓCZI Imre2 

'L. Hájumsgatan 4, S-461 35 Trollhättan, Svédország; jeppson@svampar.se 
'Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus 
Kert, 1118 Budapest, Ménesi út 44; lajos.benedek@uni-corvinus.hu, imre.rimoczi@uni-corvinus.hu 

Három új pöfetegféle a hazai fungában. - Három hazánkból eddig nem ismert pöfetegféle, 
a Disciseda hyalothrix (Basidiomycota, Agaricales), a Tulostoma cyclophorum és a T. leio-
sporum (Basidiomycota, Agaricales) előfordulását sikerült igazolni az elmúlt években Ma-
gyarországon. Cikkünkben a hazai példányok alapján készült leírások mellett a makro- és 
mikroszkopikus jellemzők rajzait és a termőhelyeken készült fotókat is közöljük. 

Three gastroid species new to the Hungarian mycobiota. - Three gastroid species, Dis-
ciseda hyalothrix (Basidiomycota, Agaricales), Tulostoma cyclophorum and T. leiosporum 
(Basidiomycota, Agaricales) have recently been observed in Hungary. Descriptions of Hun-
garian samples are provided along with drawings of macro- and microscopical characters, as 
well as photos in situ. 

Kulcsszavak: Disciseda hyalothrix, első adatok, gasteroid fajok, Magyarország, Tulostoma cyclopho-
rum, T. leiosporum 
Key words'. Disciseda hyalothrix, first records, gastroid species, Hungary, Tulostoma cyclophorum, T. 
leiosporum 

BEVEZETÉS 

A hazai pöfetegfélék elmúlt években végzett intenzív kutatása során három koráb-
ban Magyarországról nem ismert faj (Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hol-
lós, Tulostoma cyclophorum Lloyd és T. leiosporum R. E. Fr.) előfordulását sikerült 
kimutatni (RIMÓCZI és mtsai 2011). Ennek a három fajnak a bemutatására közöljük 
a leírásukat, észrevételeinket, a termőhelyen készült habitusfotókat, valamint a ter-
mőtestek és a mikroszkopikus jellemzők rajzait. A D. hyalothrix és T. cyclophorum 
fajok esetében javaslatot tettünk magyar elnevezésükre. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A vizsgált anyagok fungáriumi példányai megtalálhatók Mikael Jeppson (herb. 
MJ) és Nagy László magángyűjteményében, továbbá a Budapesti Corvinus Egyetem 
Növénytani Tanszékén lévő gyűjteményben. A számmal nem rendelkező fungáriumi 
példányokat az s. n. (sine numero = szám nélkül) rövidítéssel jelöltük. Az érett gleba 
vizsgálatát előzetesen fénymikroszkóppal végeztük (immerziós objektívet használva, 
1200x-os nagyításig). A preparátumokat laktofenol-gyapotkékkel festettük meg, 
majd néhány másodpercig forraltuk. A spórafal mintázatát a spórák mérésénél nem 
vettük figyelembe. A spórák és kapillíciumok ultrqstruktúráját pásztázó elektronmik-
roszkóppal (SEM, HITACHI S-2600-N és HITACHI 2360N) tanulmányoztuk. 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(1), 2011 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 
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FAJLEÍRÁSOK 

Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós 1902, Növényt. Közlem. 1: 107. 
(1-2. ábrák) 

Bovista hyalothrix Cooke et Massee in Cooke 1888, Grevillea 16(79): 73. - Catastoma hyalothrix 
(Cooke et Massee) Lloyd 1905, Mycol. Writ. 1(7): 27. 

Catastomapedicellatum Morgan 1892, J. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 14(3-4): 143. - Disciseda pedi-
cellata (Morgan) Hollós 1902, Term.rajz. Füz. 25: 103. 

Jellemzés: A termőtest kerekded, 10-30 mm átmérőjű. Fejlődése a talajban kez-
dődik, majd az érés során jelenik meg a talaj felszíne fölött. Az exoperídium homok-
tól kérges, fedőszerű nyílással hasad fel, ekkor láthatóvá válik a szürkés, bőrszerű 
endoperídium. Az exoperídium kupakszerűen megmarad a termőtest csúcsi részén. 
Amikor a termőtest megfordul - mivel a csúcsi része nehezebb - , egy többé-kevésbé 
szabálytalan, lekerekített szájadék jelenik meg az endoperídium alapi részén. A Dis-
ciseda nemzetség termőtesteinek sajátságos megfordulását több szerző is leírta, töb-
bek között J E P P S O N ( 1 9 9 7 ) , K E R S ( 1 9 7 5 ) , M A T T I R O L O ( 1 9 3 4 ) . A spórák gömbölyde-
dek, ( 6 , 5 - ) 7 , 5 - 8 ( - 1 0 ) pm átmérőjűek, jól láthatóan szemölcsösek, és megmaradó 
nyéllel rendelkeznek, amely 7-13 pm hosszú. A kapillícium törékeny, 3-5 pm átmé-
rőjű, általában széttöredezik, fala vékony, pórusok nélküli. Javasolt magyar név: 
nyelesspórás csészéspöfeteg. 

Megjegyzések: A D. hyalothrix több kontinensen is előforduló faj. Eredetileg 
Ausztráliában írták le (mint Bovista hyalothrix Cooke et Massee). M O R E N O és mtsai 
( 2 0 0 3 ) igazolták, hogy az ausztráliai faj azonos az Észak-Amerikában leírt D. pedi-
cellata fajjal (basionym: Catastoma pedicellatum Morgan). Európában R E B R I E V 

( 2 0 0 7 ) jelezte előfordulását (D. pedicellata néven) Oroszországból (Rosztov vidé-
kéről), homokos, sztyepi élőhelyről. A D. pedicellata svédországi előfordulásáról 
szóló beszámoló ( R Y D B E R G 1 9 4 9 ) azonban tévesnek bizonyult ( K E R S 1 9 7 5 ) . 

A négy európai Disciseda faj (D. bovista (Klotzsch) Henn., D. Candida (Schwein.) 
Lloyd, D. hyalothrix és D. verrucosa G. Cunn.) nagyon hasonló makroszkopikus tu-
lajdonságokkal bír, ami a terepen történő azonosításukat szinte lehetetlenné teszi. 
Mikroszkóp segítségével azonban a D. hyalothrix egyértelműen felismerhető a nye-
les spóráiról. A D. hyalothrix hazai lelőhelye homokos úton, vasúti töltés mentén 
helyezkedik el, olyan területen, ahol az eredeti homoki sztyepvegetációt mára nagy-
részt Robinia és Pinus ültetvények váltották fel. A D. hyalothrix élőhelye jellemzően 
száraz, nyílt és napos. Mivel a termőtestek kizárólag homokos, nyitott részeken jelen-
nek meg, az állandó és folyamatos emberi taposás a vasút mentén, a faj túlélésének 
szempontjából fontos tényezőnek tűnik. Mivel a két európai élőhelye közül az egyik 
Magyarországon található, hazánknak különösen nagy a felelőssége e faj megőrzé-
sében. Ez a magyarországi lelőhely (Lakitelek-Szikra) egyébként is igen gazdag pö-
fetegfélékben. A Disciseda bovista és D. candida, a Tulostoma brumale Pers. és a 
T. melanocyclum Bres. tömegesen jelenik meg, míg a Tulostoma leiosporum és a T. 
pulchellum Sacc. szórványosan fordul elő itt. 

Vizsgált példányok: Bács-Kiskun megye: Lakitelek (Szikra): leg. et det. Nagy L., Gunnarsson, 
T„ Knutsson, T„ Jeppson, J„ Jeppson, M. 2006.04.10., herb. MJ 7737, 7738, 7739; leg. Nagy L. 2006. 
07.27., det. Jeppson, M., herb. MJ s. n. 

Mikol. Közlem.. Clusiana 50(1), 2011 
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1. ábra. Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós. A) termőtest, átfordult helyzetben; B) spórák; 
C) kapillícium részlet. Rajz: Jeppson, M. (herb. MJ 7738). 

Fig. 1. Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós. A) sporocarp (inverted position); B) spores; C) 
detail of capillitium. Drawings: M. Jeppson (herb. MJ 7738). 

2. ábra. Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós. Fotó: Jeppson, M. (herb. MJ 7737). 
Fig. 2. Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós. Photo: M. Jeppson (herb. MJ 7737). 

Mikol. Közlem., Clusicma 50(1), 2011 
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Tulostoma cyclophorum Lloyd 1906, Mycol. Writ. 2(7): 25. 
(3-4. ábrák) 

Tulostoma berteroanum (Lév. ex Lév.) Sacc. et Trotter f .pampeanum Speg. 1898, Anal. Mus. nac. 
B. Aires, Ser. 3, 6: 187. - Tulostoma pampeanum (Speg.) J. E. Wright 1977, Boln Soc. argent. 
Bot. 18(1-2): 133. 

Jellemzés: Az endoperídiummal borított test 10-15 mm átmérőjű, fehér vagy hal-
ványbarna, finoman szőrözött, bársonyos felületű, kiemelkedő, emlőszerü, rojtos szá-
jadékkal. Az exoperídium erősen hártyás, a felső részről lepattogzik, a külső oldala 
szürkés vagy barnás, homokkal és humusszal borított, a belső oldala viszont teljesen 
fehér. A tönk 20-50 x 2-5 mm, barna, rostos, kissé pikkelyes. A spórák gömbölyde-
dek, 3-4 (im átmérőjűek, fénymikroszkóppal vizsgálva kissé szemölcsösek, tipikus 
hálózatos jellegük SEM-vizsgálat során látható. A kapillícium 3-10 jam átmérőjű, 
enyhén bilaterálisán ellaposodó szeptummal. Az endoperídium szőrözött felületét 
számos „mycosclereida", azaz többé-kevésbé különálló, megnyúlt vagy kerekded, 
vastag falú sejt alkotja. Javasolt magyar név: bársonyos nyelespöfeteg. 

Megjegyzések: A T. cyclophorum könnyen felismerhető erősen hártyás exoperí-
diumáról és a halvány, bársonyos, „mycosclereidákkal" borított endoperídiurnáról. 
Morfológiailag némileg hasonló faj a T. pulchellum, amelynek viszont másmilyen a 
szájadéka és „mycosclereidái" sincsenek. A T. cyclophorum jellemzően kis spórás, 
és SEM-mel jól látható a spórák hálózatos mintázata is. 

3. ábra. Tulostoma cyclophorum Lloyd. A) termötest; B) spórák; C) kapillícium részlet; D) „mycosclerei-
dák" az endoperídium felszínéről. Rajz: Jeppson, M. (herb. MJ 8862). 

Fig. 3. Tulostoma cyclophorum Lloyd. A) sporocarp; B) spores; C) details of capillitium; D) mycosclereids 
from endoperidial surface. Drawings: M. Jeppson (herb. MJ 8862). 
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A 27. Európai Cortinarius Konferencián, 2009 októberében sikerült megtalálni 
Nyíregyházán, városi gyepben (DlMA és mtsai 2010). Európában ezelőtt csak kevés 
helyről ismerték, Spanyolországból, Olaszországból és Franciaországból (CALONGE 
1998, DEMOULIN 1984, MORENO és mtsai 1990, MORNAND 1995, SARASINI 2005, 
WRIGHT 1987). A magyarországi példányok összehasonlításra kerültek Mikael Jepp-
son gyűjteményében lévő spanyolországi anyaggal, mellyel tökéletesen megegyeztek. 

WRIGHT (1987) szerint a T. cyclophorwn kozmopolita elterjedésü faj, Észak- és 
Dél-Amerikából, Dél-Afrikából, Európából, Ausztráliából, és Ázsiából (Izrael) is-
mert. Európai adatai közül néhány, erős emberi behatás alatt lévő területről szárma-
zik: erdei ösvények mentén, városi parkok gyepében, botanikus kertekben, parkolók 
szélén, homokozókban stb. A magyarországi adata is egy park gyepéből származik, 
főként Cynodon dactylon-na\ borított, félárnyékos helyről, idős platánfák (Platanus 
acerifolia) alól (két kis termőtestcsoport, összesen 15 példány). KREISEL (2001) sze-
rint a humuszos, agyagos talajokat kedveli, míg MORENO és mtsai (1990) homokos 
élőhelyről jelzik. Nyíregyházi lelőhelyén is homoktalaj voltjellemző. 

Vizsgált példányok: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: Nyíregyháza (Nyíregyházi Főiskola, Stadi-
on út): leg. et det. Jeppson, M. 2009.10.20., herb. MJ 8862. Spanyolország: Madrid (Parque del Oueste): 
leg. Löwen, R. 1984.10.20. (no. 99), det. Jeppson, M., herb. MJ s. n.; Madrid (Alameda de Osuna, Par-
que el Capricho): leg. Gonzales, V. 1994.10.22., det. Altés, A., herb. AH s. n. 

4. ábra Tulostoma cyclophorum Lloyd. Fotó: Rimóczi I. (herb. MJ 8862). 
Fig. 4. Tulostoma cyclophorum Lloyd. Photo: I. Rimóczi (herb. MJ 8862). 

Tulostoma leiosporum R. E. Fr. 1909, Arkiv f. Bot. 8(11): 28. 
(5-6. ábrák) 

Tulostoma exitum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 254. sensu MORENO és mtsai (1995) 
Tulostoma operculatum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 256. 
Tulostomapuncticulosum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 246. 
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Jellemzés: A termőtest általában kicsi és nyúlánk. Az endoperídiummal borított 
test 3-8 mm átmérőjű, fehértől a halványszürkéig, emlőszerü, szabálytalan, többé-
kevésbé rojtos szájadékkal. Az exoperídium hifás. A tönk 10-15 x 1-3 mm, sima 
vagy kissé ráncos, fehéres vagy halványbarna. A spórapor rozsdavörös színű, spórái 
3,5-4 pm átmérőjűek, gömbölydedek, rövid köldöknyúlvánnyal (apiculus). Teljesen 
sima felszínük fénymikroszkópban is látszik. A kapillícium 2,5-6 pm átmérőjű, hia-
lin, halványsárgás, kissé (néha csak az egyik oldal felé) kiszélesedő szeptummal. 
Magyar név: apró nyelespöfeteg. 

Megjegyzések: Ez a faj egy kisméretű és fakó T. fimbriatum Fr.-hoz hasonló, 
de ettől könnyen megkülönböztethető a sima spórái alapján. Az egyetlen sima spórás 
Tulostoma faj az országban a T. obesum Cooke et Ellis, amely azonban jóval na-
gyobb termőtestet képez, és a spórapora éretten sötétbarna. 

A T. leiosporum meszes homoktalajon, nyílt homokpusztagyepi (Festucetum va-
ginatae-Stipetosum) élőhelyeken került elő Közép-Magyarországon. A mintákat el-
küldtük Gabriel Morenonak és Alberto Altésnek (Alcalá de Henares Egyetem, Mad-
rid, Spanyolország), akik a spórák SEM-fotói alapján T. leiosporum-nak azonosítot-
ták. Ezt a fajt korábban Dél-Amerikában (FRIES 1909, M O R E N O és mtsai 1997), 
Észak-Amerikában (Baja California, mint T. exitum, M O R E N O és mtsai 1995), Dél-
Afrikában ( C O E T Z E E 2007, W R I G H T 1987) és Indiában (mint T. exitum, T. opercu-
latum és T. puncticulosum, L O N G és A H M A D 1947) találták meg. 

5. ábra. Tulostoma leiosporum R. E. Fr. A) termőtest; B) spórák; C) kapillícium részlet. Rajz: Jeppson, 
M. (herb. MJ 3792). 

Fig. 5. Tulostoma leiosporum R. E. Fr. A) sporocarp; B) spores; C) details of capillitium. Drawings: M. 
Jeppson (herb. MJ 3792). 
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Európában kizárólag Magyarországról ismert, ennél fogva hazánknak rendkívüli 
felelőssége van a megőrzésében. Az eddigi adatok többsége védett homoki sztyep-
élőhelyekről származik. A fajról az élőhelyén készült fotót RlMÓCZI (2008) közölte. 

Vizsgált példányok: Bács-Kiskun megye: Fülöpháza (fülöpházi homokbuckák): leg. Jeppson, 
S., Jeppson, J., Jeppson, M. 1997.06.17., det. Moreno, G., Altés, A., herb. MJ 3792; leg. et det. Jepp-
son, J„ Jeppson, M. 1999.06.13., herb. MJ 4916; leg. et det. Vetter, M„ Jeppson, M. 2001.06.26., herb. 
MJ 5499; leg. et det. Jeppson, J„ Jeppson, M. 2002.11.01., herb. MJ 5997; leg. et det. Nagy L., Knuts-
son, T., Gunnarsson, T., Jeppson, J., Jeppson, M. 2006.04.11., herb. MJ 7763; leg. et det. Larsson, E., 
Knutsson, T., Nagy L., Jeppson, M. 2008.10.12., herb. MJ 8750; Kerekegyháza (Kákás): leg. et det. 
Andersson, U.-B., Gunnarsson, T., Jeppson, M. 2009.04.16., herb. MJ 8924; Kunbaracs: leg. et det. 
Knutsson, T., Gunnarsson, T., Nagy L., Jeppson, J., Jeppson, M. 2006.04.11., herb. MJ 7775; Lakitelek 
(Szikra): leg. et det. Jeppson, J., Jeppson, M. 2004.02.17., herb. MJ 6633; leg. et det. Nagy L., Knuts-
son, T., Gunnarsson, T., Jeppson, J„ Jeppson, M. 2006.04.11., herb. MJ 7734, 7735; leg. et det. Knuts-
son, T., Gunnarsson, T., Andersson, U.-B., Nagy L., Jeppson, M. 2009.04.13., herb. MJ s. n.; Orgo-
vány (Orgoványi-rét): leg. et det. Jeppson, J., Jeppson, M. 1999.06.07., herb. MJ s. n.; leg. et det. Be-
nedek L., Rimóczi I., Nagy L., Knutsson, T., Gunnarsson, T., Jeppson, J., Jeppson, M. 2006.04.12., 
herb. MJ s. n. Pest megye: Csévharaszt (Osborókás): leg. et det. Knutsson, T., Gunnarsson, T., Anders-
son, U.-B., Jeppson, M. 2009.04.11., herb. MJ 8904; Örkény (korábbi katonai gyakorlóterület): leg. et 
det. Jeppson, J., Jeppson, M. 2002.11.03., herb. MJ 6059; leg. et det. Benedek L., Rimóczi 1., Nagy L., 
Knutsson, T., Gunnarsson, T., Jeppson, J., Jeppson, M. 2006.04.13., herb. MJ s. n.; leg. et det. Knuts-
son, T., Gunnarsson, T., Andersson, U.-B., Rimóczi I., Jeppson, M. 2009.04.17., herb. MJ 8964.' 

Mexikó: Baja California (San Quentín-Catarina): leg. Ochoa, C., Ayala, N., Esteve-Raventós, F., 
Altés, A., Moreno, G. 1991.11.07., herb. AH 15118. 

6. ábra. Tulostoma leiosporum R. E. Fr. Fotó: Benedek L. (herb. MJ s. n.). 
Fig. 6. Tulostoma leiosporum R. E. Fr. Photo: L. Benedek (herb. MJ s. n.). 
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Köszönetnyilvánítás - Köszönet illeti Gabriel Morenót és Alberto Altést (Alcalá de Henares 
Egyetem, Madrid, Spanyolország) az első Tulostoma leiosporum mintáink meghatározásáért 
valamint, hogy lehetővé tették Mikael Jeppson számára a Tulostomatales herbáriumi példá-
nyaik tanulmányozását egyetemükön. Hálásak vagyunk továbbá Nagy Lászlónak (Szeged) is, 
aki Disciseda hyalothrix gyűjtését (Lakitelek-Szikra) rendelkezésünkre bocsátotta. Munkán-
kat a TÁMOP 4.2.1./B-09/01/KMR/2010-0005 pályázat is támogatta. 

THREE GASTROID SPECIES NEW TO THE HUNGARIAN MYCOBIOTA 

Mikael JEPPSON1, Lajos BENEDEK2 and Imre RIMÓCZI2 

'L. Hájumsgatan 4, S-461 35 Trollhättan, Sweden; jeppson@svampar.se 
'Department of Botany and Botanical Garden of Soroksár, Corvinus University of Budapest, H-l 118 
Budapest, Ménesi u. 44, Hungary; lajos.benedek@uni-corvinus.hu, imre.rimoczi@uni-corvinus.hu 

INTRODUCTION 

Intensified studies of gastroid species in Hungary during recent years have re-
vealed three species previously unknown from the country: Disciseda hyalothrix 
(Cooke et Massee) Hollós, Tulostoma cyclophorum Lloyd and T. leiosporum R. E. 
Fr. (RIMÓCZI et al. 2011). The three species are described and briefly commented 
upon and illustrations of their habitus in situ as well as drawings of sporocarps and 
microscopical characters are presented 

MATERIAL AND METHODS 

Specimens are deposited in the private herbaria of Mikael Jeppson (herb. MJ), 
László Nagy and in the collection of the Department of Botany, Corvinus University 
of Budapest. Those without inventory number are indicated as s. n. (sine numero). 
The mature gleba was preliminary examined by light microscope (LM) using a mag-
nification of up to 1200x (immersion objective lens). The preparations were mounted 
in lactophenol cotton blue and heated to boiling for a few seconds. Length and width 
of the spores were measured without the spore wall ornamentation. Later the ultra-
structure of the spores and capillitia were investigated by scanning electron micro-
scope (SEM, HITACHI S-2600-N and HITACHI 2360N). 

SPECIES DESCRIPTIONS 

Disciseda hyalothrix (Cooke et Massee) Hollós 1902, Növényt. Közlem. 1: 107. 
(Figs 1-2) 

Bovista hyalothrix Cooke et Massee in Cooke 1888, Grevillea 16(79): 73. - Catastoma hyalothrix 
(Cooke et Massee) Lloyd 1905, Mycol. Writ. 1(7): 27. 

Catastoma pedicellatum Morgan 1892, J. Cincinn. Soc. Nat. Hist. 14(3-4): 143. - Discisedapedi-
cellata (Morgan) Hollos 1902, Term.rajz. Füz. 25: 103. 

Description: Sporocarp subglobose, 10-30 mm in diameter, developing hypoge-
ously and appearing above ground at maturity. The exoperidium incrusts sand and 
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splits up ± circumscissely to expose the greyish, leathery endoperidium. The exo-
peridium remains on the apical side of the fruiting body to form a disc. When the 
fruiting bodies turn over, due to being top heavy, a ± irregularly rounded stoma is 
revealed in the basal part of the'endoperidium. The peculiar inversion of the fruiting 
bodies in the genus Disciseda has been described by e.g. JEPPSON (1997), KERS 
(1975), MATTIROLO (1934) and others. Spores are globose (6.5—)7.5-8(-10) pm in 
diameter, distinctly verrucose and provided with a well preserved pedicel, 7-13 pm 
long. Capillitium fragile, 3-5 pm in diameter, usually broken up in segments. Capil-
litial walls thin and without pores. 

Discussion: D. hyalothrix appears to have a sub-cosmopolitan distribution. It 
was originally described from Australia (as Bovista hyalothrix Cooke et Massee). 
M O R E N O et al. (2003) proved that the Australian species was identical with D. pedi-
cellata described from North America (basionym: Catastoma pedicellatum Morgan). 
From Europe D. hyalothrix (as D. pedicellata) was previously recorded from a sandy 
steppe habitat in Russia (Rostov region) by R E B R I E V (2007). Reports from Sweden 
of D. pedicellata ( R Y D B E R G 1949) have proved to be erroneous ( K E R S 1975). 

The four European Disciseda species, viz. D. bovista (Klotzsch) Henn., D. Can-
dida (Schwein.) Lloyd, D. hyalothrix and D. verrucosa G. Cunn., all have very simi-
lar macroscopical characters which make field identifications impossible. However 
under the microscope D. hyalothrix is readily identifiable by its pedicellate spores. 
The Hungarian locality of D. hyalothrix is situated on a sandy path leading along a 
railway embankment in an area with original sand steppe vegetation where currently 
Robinia and Pinus plantations dominate. The habitat of D. hyalothrix is dry, open 
and exposed to sunlight. Since its sporocarps occur only in open, sandy patches, con-
stant and continuous disturbance by human trampling along the railway seems to 
be an important factor for its survival. Since this is one of two European records of 
this species, Hungary has a special responsibility for its conservation. Anyway, this 
Hungarian habitat along the railway at Lakitelek-Szikra is especially rich in gastroid 
species. Disciseda bovista and D. Candida, Tulostoma brumale Pers. and T. mela-
nocyclum Bres. occur in abundance, whereas Tulostoma leiosporum and T. pulchel-
lum Sacc. have scattered occurrences here. 

Specimens examined: Hungary: Bács-Kiskun County, Lakitelek (Szikra): leg. et det. L. Nagy, 
T. Gunnarsson, T. Knutsson, J. Jeppson, M. Jeppson 10.04.2006, herb. MJ 7737, 7738, 7739; leg. L. 
Nagy 27.07.2006, det. M. Jeppson, herb. MJ s. n. 

Tulostoma cyclophorum Lloyd 1906, Mycol. Writ. 2(7): 25. 
(Figs 3-4) 

Tulostoma berteroanum (Lév. ex Lév.) Sacc. et Trotter f .pampeanum Speg. 1898, Anal. Mus. nac. 
B. Aires, Ser. 3, 6: 187. - Tulostoma pampeanum (Speg.) J. E. Wright 1977, Boln Soc. argent. 
Bot. 18(1-2): 133. 

Description: Endoperidial body 10-15 mm in diameter, white to pale brownish 
with a tomentose velvety surface, with a prominent, mammose, fimbriate stoma. 
Exoperidium strongly membraneous, flaking off from above; exterior side greyish, 
brownish, encrusting sand and humus, interior side pure white. Stipe 20-50 x 2-5 
mm, brown, fibrillose, slightly scaly. Spores subglobose, 3^1 pm in diameter, aspe-
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rulate in light microscope, characteristically subreticulate in SEM. Capillitium 3-10 
pm in diameter with slightly, bilaterally widened septa. The tomentose surface of 
the endoperidium consists of abundant so-called "mycosclereids", i.e. ± isolated 
elongated to rounded, thick-walled cells. 

Discussion: T. cyclophorum is easily identified by its strongly membraneous 
exoperidium and its pale and velvety endoperidium covered with "mycosclereids". 
A morphologically somewhat similar species is T. pulchellum, which however has 
a different stomal morphology and lacks the "mycosclereids". Microscopically T. 
cyclophorum is characterised by its small spores, showing a semi-reticulate ornamen-
tation in SEM. 

This species was found in a lawn in an urban environment in the town centre of 
Nyíregyháza, East Hungary during the 27th European Cortinarius Conference in 
October 2009 ( D I M A et al. 2010). In Europe T. cyclophorum was previously known 
only from a few sites in Spain, Italy and France ( C A L O N G E 1998, D E M O U L I N 1984, 
M O R E N O et al. 1990, M O R N A N D 1995, S A R A S I N I 2005, W R I G H T 1987). The Hungar-
ian sample was compared with Spanish material kept in the herbarium of the first 
author (MJ) and was found to match perfectly. 

According to W R I G H T ( 1 9 8 7 ) T. cyclophorum is a species with a cosmopolitan 
distribution having been reported from North and South America, South Africa, 
Europe, Australia and Asia (Israel). Some of the European records are from sites 
with a strong human influence: along forest tracks, in lawns in city parks, botanical 
gardens, at the margin of car parks, sand pits, etc. As for the recent record in Hun-
gary, two small groups of sporocarps (altogether 15 specimens) were found among 
grasses (mainly Cynodon dactylon) in a lawn in a semi-shaded situation under old 
Platanus trees (Platanus acerifolia). According to K R E I S E L ( 2 0 0 1 ) it prefers humi-
ferous argillaceous soils, whereas M O R E N O et al. ( 1 9 9 0 ) also report it from sandy 
habitats. The soil of the Hungarian locality was also dominated by sand. 

Specimens examined: Hungary: Szabolcs-Szatmár-Bereg County, Nyíregyháza (College of Nyír-
egyháza, Stadion u.): leg. et det. M. Jeppson 20.10.2009, herb. MJ 8862. Spain: Madrid (Parque del 
Oueste): leg. R. Lowen 20.10.1984 (no. 99), det. M. Jeppson, herb. MJ s. n.; Madrid (Alameda de Osu-
na, Parque el Capricho): leg. V. Gonzales 22.10.1994, det. A. Altés, herb. AH s. n. 

Tulostoma leiosporum R. E. Fr. 1909, Arkiv f. Bot. 8(11): 28. 
(Figs 5-6) 

Tulostoma exitum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 254. sensu MORENO és mtsai (1995) 
Tulostoma operculatum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 256. 
Tulostomapuncticulosum Long et S. Ahmad 1947, Farlowia 3: 246. 

Description: Sporocarps generally small and slender. Endoperidial body 3-8 mm 
in diameter, white to pale grey, with a mammose, irregular, ± fimbriate stoma. Exo-
peridium hyphal. Stipe 10-15 * 1-3 mm, smooth to slightly rugose, whitish to pale 
brown. Spore print ferruginous. Spores are 3.5-4 pm in diameter, subglobose with 
short apiculus, completely smooth in light microscope. Capillitium 2.5-6 pm in diame-
ter, hyaline to pale yellowish, with slightly widened septa (sometimes unilaterally). 

Discussion: This species resembles a small, pale coloured T. fimbriatum Fr. but 
is easily distinguished by its smooth spores. The only other species of Tulostoma 
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with smooth spores in the region is T. obesum Cooke et Ellis, which differs in much 
larger fruiting bodies and a dark brown spore print when mature. 

Tulostoma leiosporum was collected in exposed habitats on calcareous sand in 
open steppe localities (Festucetum vaginatae-Stipetosum) in central Hungary. Sam-
ples were sent to Drs Gabriel Moreno and Alberto Altés (University of Alcalá de 
Henares, Madrid, Spain) who, with the help of SEM-photos of the spores, were able 
to identify it as T. leiosporum, a species previously known from South America 
( F R I E S 1 9 0 9 , M O R E N O et al. 1 9 9 7 ) , North America (Baja California; as T. exitum-, 
M O R E N O et al. 1 9 9 5 ) , South Africa ( W R I G H T 1 9 8 7 , C O E T Z E E 2 0 0 7 ) and India (as T. 
exitum, T. operculatum and T. puncticulosum according to L O N G and A H M A D 1 9 4 7 ) . 

The Hungarian samples seem to be the only European records of T. leiosporum, 
hence Hungary has a special responsibility for its conservation. A majority of the 
records so far are from protected sandy steppe areas. A photo in situ of T. leiosporum 
was published by R I M Ó C Z I (2008). 

Specimens examined: Hungary: Bács-Kiskun County, Kiskunság National Park, Fülöpháza (fü-
löpházi homokbuckák): leg. S. Jeppson, J. Jeppson, M. Jeppson 17.06.1997, det. G. Moreno, A. Altés, 
herb. MJ 3792; leg. et det. J. Jeppson, M. Jeppson 13.06.1999, herb. MJ 4916; leg. et det. M. Vetter, 
M. Jeppson 26.06.2001, herb. MJ 5499; leg. et det. J. Jeppson, M. Jeppson 01.11.2002, herb. MJ 5997; 
leg. et det. L. Nagy, T. Knutsson, T. Gunnarsson, J. Jeppson, M. Jeppson 11.04.2006, herb. MJ 7763; 
leg. et det. E. Larsson, T. Knutsson, L. Nagy, M. Jeppson 12.10.2008, herb. MJ 8750; Kerekegyháza 
(Kákás): leg. et det. U.-B. Andersson, T. Gunnarsson, M. Jeppson 16.04.2009, herb. MJ 8924; Kunba-
racs: leg. et det. T. Knutsson, T. Gunnarsson, L. Nagy, J. Jeppson, M. Jeppson 11.04.2006, herb. MJ 
7775; Lakitelek (Szikra): leg. et det. J. Jeppson, M. Jeppson 17.02.2004, herb. MJ 6633; leg. et det. L. 
Nagy, T. Knutsson, T. Gunnarsson, J. Jeppson, M. Jeppson 11.04.2006, herb. MJ 7734, 7735; leg. et 
det. T. Knutsson, T. Gunnarsson, U.-B. Andersson, L. Nagy, M. Jeppson 13.04.2009, herb. MJ s. n.; 
Orgovány (Orgoványi-rét): leg. et det. J. Jeppson, M. Jeppson 07.06.1999, herb. MJ s. n.; leg. et det. 
L. Benedek, I. Rimóczi, L. Nagy, T. Knutsson, T. Gunnarsson, J. Jeppson, M. Jeppson 12.04.2006, 
herb. MJ s. n. Pest County: Csévharaszt (Ősborókás): leg. et det. T. Knutsson, T. Gunnarsson, U.-B. 
Andersson, M. Jeppson 11.04.2009, herb. MJ 8904; Örkény (former military training field): leg. et det. 
J. Jeppson, M. Jeppson 03.11.2002, MJ 6059; leg. et det. L. Benedek, 1. Rimóczi, L. Nagy, T. Knuts-
son, T. Gunnarsson, J. Jeppson, M. Jeppson 13.04.2006, herb. MJ s. n.; leg. et det. T. Knutsson, T. Gun-
narsson, U.-B. Andersson, I. Rimóczi, M. Jeppson 17.04.2009, herb. MJ 8964. 

Mexico: Baja California (San Quentin-Catarina): leg. C. Ochoa, N. Ayala, F. Esteve-Raventós, A. 
Altés, G. Moreno 07.11.1991, herb. AH 15118. 

* * * 
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1121 Budapest, Karthauzi u. 4/a; gasztromiko@freemail.hu 

(Fordította / translated: DIMA Bálint) 

A fajok listája kötetszám-hivatkozással / List of species with volume references 
Agaricus altipes (s. n. A. annulospecialis) 44(3) Cortinarius platypus 49(1-2) 
Agaricus babosiae (123-124. o.) 50(1) Cortinarius pratensis 40(3) 
Agaricus bresadolanus 44(3) Cortinarius rufoolivaceus 44(1-2) 
Agaricus cappellii 36(2-3) Cortinarius semisanguineus 43(1-3) 
Agaricus iodosmus (s. n. A. pilatianus) 44(3) Cortinarius sodagnitus 44(1-2) 
Agaricus litoralis (s. n. A. maskae) 42(3) Cortinarius subcompar 44(3) 
Agaricus pampeanus 36(2-3) Cortinarius subpurpurascens 
Agaricus porphyrocephalus 47(1) (s. n. C. purpurascens var. largusoides) 40(3) 
Agaricus pseudopratensis 44(3) Cortinarius uliginosus 37(1-3) 
Amanita caesarea 41(1) Cortinarius violaceus 47(1) 
Amanita lepiotoides 37(1-3) Cortinarius xanthochlorus (s. n. C. olivascentium)35(3) 
Amanita vittadinii 41(2-3) Cortinarius xanthophyllus 35(3) 
Armillaria gallica 41(1) Craterellus konradii 36(2-3) 
Aureoboletus gentilis 37(1-3) Cystoderma adnatifolium 41(2-3) 
Boletus dupainii 48(1) Cystoderma superbum 46(1) 
Boletus edulis 40(1-2) Cystolepiotapulverulenta (s.n. Pulverolepiotap.) 40(1-2) 
Boletus fechtneri 43(1-3) Dermoloma cuneifolium 49(1-2) 
Boletus fragrans 40(3) Entoloma euchroum 49(1-2) 
Boletus fuscoroseus (s. n. B. pseudoregius) 46(1) Entoloma klofacianum 48(2) 
Boletus legaliae 42(3) Entoloma nitidum 46(1) 
Boletus lupinus 48(1) Floccularia rickenii 41(1) 
Boletus pinophilus 40(1-2) Galerina paludosa 46(1) 
Boletus pulverulentus 48(1) Gomphidius roseus 38(1-3) 
Boletus queletii 47(2) Gomphus clavatus 36(2-3) 
Boletus radicans 41(1) Gyrodon lividus 44(1-2) 
Boletus regius 48(1) Gyroporus cyanescens 40(3) 
Boletus rhodopurpureus 40(3) Haasiella venustissima 41(2-3) 
Boletus rhodoxanthus 43(1-3) Hebeloma ammophilum 44(3) 
Callistosporium luteoolivaceum 38(1-3) Hebeloma ochroalbidum 38(1-3) 
Chalciporus piperatus 47(2) Hydnellum compactum 47(2) 
Chroogomphus helveticus 46(2) Hygrocybe calciphila 39(1-2) 
Conocybe deliquescens 49(1-2) Hygrocybe calyptriformis 39(1-2) 
Cortinarius alboviolaceus 37(1-3) Hygrocybe cantharellus 39(1-2) 
Cortinarius arcuatorum (s. n. C. fulvoincarnatus) 41(2—3) Hygrocybe laeta 40(3) 
Cortinarius balteatocumatilis 42(1-2) Hygrocybe psittacina var. perplexa 39(1-2) 
Cortinarius caperatus 47(1) Hygrocybe punicea 39(1-2) 
Cortinarius caroviolaceus (s. n. C. europaeus) 40( 1—2) Hygrocybe reidii 39(1-2) 
Cortinarius cinnabarinus 49(1-2) Hygrocybe subpapillata 40(1-2) 
Cortinarius cotoneus 47(1) Hygrophorus latitabundus 47(2) 
Cortinarius croceocaeruleus 41(2-3) Hygrophorus leporinus 46(2) 
Cortinarius cyanites 38(1-3) Inocybe aeruginascens 44(1-2) 
Cortinarius flexipes (s. n. C. paleiferus) 40(1-2) Inocybe haemacta 41(2-3) 
Cortinarius limonius 42(1-2) Lactarius controversus 39(1-2) 
Cortinarius mucosus 42(3) Lactarius luteolus 44(1-2) 
Cortinarius paracephalixus 42(3) Lactarius quieticolor 48(1) 
Cortinarius phoeniceus 42(1-2) Leccinum albostipitatum 46(2) 
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Leccinum aurantiacum (s. n. L. quercinum) 40(1-2) Russula aquosa 46(1) 
Leccinum brunneogriseolum 37(1-3) Russula font-queri 48(2) 
Leccinum chioneum 48(2) Russula ilicis 48(1) 
Leccinum crocipodium 42(1-2) Russula laccata 40(3) 
Leccinum duriusculum 41(2-3) Russula nigricans 41(1) 
Leccinum holopus 36(1) Russula rhodomelanea 46(2) 
Leccinum scabrum (s. n. L. molle) 38(1-3) Russula seperina 47(1) 
Leccinum scabrum f. avellaneum Sarcodon imbricatus 47(2) 

(s. n. L. avellaneum) 43(1-3) Sarcodon joeides 44(1-2) 
Leccinum umbrinoides 42(3) Sarcodon squamosus 46(2) 
Leccinum variicolor 43(1-3) Scutiger oregonensis (s.n. Albatrellus pes-caprae) 42(1-2) 
Leccinum versipelle 43(1-3) Suillus cavipes f. aureus 49(1-2) 
Lepiota grangei 49(1-2) Suillus lakei 46(1) 
Lepiota micropholis 48(2) Suillus variegatus 46(2) 
Leucoagaricus hrunneolilacinus (127-128. o.) 50(1) Tricholoma apium 46(2) 
Leucoagaricus ionidicolor 47(1) Tricholoma bresadolanum 46(1) 
Leucoagaricus subvolvatus (s. n. Sericeomyces s.) 47( 1) Tricholoma fucatum 40(3) 
Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus Tricholomella constricta 48(1) 

(125-126.0.) 50(1) Tricholomopsis decora 38(1-3) 
Leucopaxillus rhodoleucus 37(1-3) Tricholosporum goniospermum 38(1-3) 
Lycoperdon lividum 48(2) Volvariella caesiotincta 43(1-3) 
Lyophyllum decastes 41(1) Xerocomus bubalinus 43(1-3) 
Mycena belliae (129-130. o.) 50(1) Xerocomus communis 42(3) 
Oudemansiella mucida 41(1) Xerocomus depilatus (s. n. Boletus d.) 38(1-3) 
Phaeocollybia jennyae 46(2) Xerocomus ferrugineus 42(3) 
Phellodon confluens 47(2) Xerocomus impolitus 47(2) 
Pholiota conissans 49(1-2) Xerocomus marekii 48(1) 
Pluteus variabilicolor (133-134. o.) 50(1) Xerocomus moravicus 44(1-2) 
Polyporus rhizophilus 48(2) Xerocomus porosporus 42(1-2) 
Polyporus umbellatus 41(1) Xerocomuspruinatus (sn. Boletellusp.) 36(1) 
Porpoloma spinulosum 42(1-2) Xerocomus ripariellus 40(1-2) 
Psilocybe cyanescens (131-132. o.) 50(1) 

Szakcikkekhez kapcsolódó képek / Colour pictures from research articles 
Agaricus biberi 48(1) Cortinarius xanthoochraceus 47(2) 
Agaricus macrosporoides 48(1) Entoloma bisporigerum 49(1-2) 
Agaricus subrufescens 48(1) Exidia recisa 49(1-2) 
Amanita regalis 46(1) Faerberia carbonaria 46(1) 
Arrhenia obscurata 49(1-2) Flammulaster granulosus 49(1-2) 
Bankéra fuligineoalba 46(2) Flammulaster limulatus 47(1) 
Campanella caesia 49(1-2) Geopyxis carbonaria 46(2) 
Cantharellus melanoxeros 44(1-2) Grifola frondosa 47(1) 
Clitocybe anisata 49(1-2) Gyromitra gigas 46(2) 
Conocybe enderlei 46(2) Gyromitra parma 42(1-2) 
Conocybe microrrhiza 46(2) Hebeloma pusillum 49(1-2) 
Coprinus bellulus 46(1) Hericium coralloides 47(1) 
Coprinus krieglsteineri 46(2) Hydnellum concrescens 47(2) 
Coprinus marculentus 46(1) Hydnellum scrobiculatum 47(2) 
Coprinus ochraceolanatus 46(1) Hydnellum spongiosipes 47(2) 
Cortinarius albertii 48(2) Hygrocybe aurantiosplendens 39(1-2) 
Cortinarius argutus 49(1-2) Hygrocybe ceracea 46(1) 
Cortinarius aureocalceolatus 47(2) Hygrocybe sciophanoides 39(1-2) 
Cortinarius balteatoalbus 48(2) Hygrocybe splendidissima 39(1-2) 
Cortinarius elegantior 47(2) Hypholoma subericaeum 49(1-2) 
Cortinarius fulvocitrinus 48(2) Inocybe mytiliodora 46(2) 
Cortinarius luhmannii 47(2) Lactarius resimus 46(1) 
Cortinarius prasinocyaneus 48(2) Lactarius rostratus (s. n. L. cremor) 44(1-2) 
Cortinarius rapaceotomentosus 47(2) Lactarius rubrocinctus 46(2) 
Cortinarius subporphyropus 47(2) Lactarius salmonicolor 44(1-2) 
Cortinarius vesterholtii 47(2) Lepiota echinella 44(1-2) 
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Limacella illinita var. rubescens 46(1) 
Lobaria pulmonaria 48(1) 
Lycoperdon mammiforme 46(2) 
Mycena arcangeliana 49(1-2) 
Mycena pseudocorticola 49(1-2) 
Naucoria scolecina 49(1-2) 
Ochrolechia arborea 48(1) 
Paxillus obscurisporus 49(1-2) 
PezizeUa alniella 49(1-2) 
Phaeolepiota aurea 46(1) 
Phellodon melaleucus 47(2) 
Phellodon niger 44(1-2) 
Phellodon tomentosus 46(1) 
Pholiota highlandensis 46(2) 
Poronia punctata 47(1) 
Psathyrella pennata 46(2) 

Pyronema domesticum 41(2-3) 
Ramariopsis pulchella 49(1-2) 
Rhizina undulata 46(2) 
Sarcodon joeides 47(2) 
Sarcoscypha austriaca 42(3) 
Scutellinia crinita 41(2-3) 
Steccherinum robustius 49(1-2) 
Tapesia retincola 41(2-3) 
Tephrocybe anthracophila 46(2) 
Tephrocybe putida 46(2) 
Trichoderma sp. 48(1) 
Tricholoma arvernense 46(2) 
Tuber mesentericum 47(2) 
Xanthoria parietina 48(2) 
Xerocomus marekii 48(1) 
Xerocomus porosporus 48(1) 
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Agaricus babosiae Bohus „Babos-csiperke" 

Kalap: 10-13 cm átmérőjű, domborúból kiterülő, a közepén sima vagy szálas, a szé-
le felé világosabb alapon odanyomottan szálas-pikkelyes, sötétbarna színű. Lemezek: 
szabadon és sűrűn állók, 5-10 mm szélesek, húsrózsásak, később rózsás-csokoládé-
barnák, végül feketések. Tönk: 14-23 x 1,5-2,5 cm, hengeres a töve felé kiszélese-
dő, fehéres, a gallér alatt zónásan, sötéten szálas-pikkelyes, nyomásra vörösödő, gal-
lérja dupla, az alsó részén sugarasan pikkelyes. Hús: a kalapban 1-1,2 cm vastag, a 
tönkben csövesedő, vágásra vérvörösen elszíneződő. Spórák: 7-9 x 4-5 pm, ellipti-
kusak. Keilocisztídiumok: 20-35 x 13-20 pm, hólyag alakúak. Termőhely: ismert 
előfordulásai telepített lucfenyvesekből származnak. Lelőhely: Aggteleki-karszt, 
Szelcepuszta, Piceetum cultum, 1990. július 25. 

Leg. Albert L., Bathó A., Vasas G. det. Bohus G. herb. Albert L. 90/22 
Fotó. Albert Na 1872 

Pileus: 10-13 cm in diameter, convex to applanate, smooth or fibrous at centre, 
towards margin with appressed fibrous-scales on lighter background, dark brown. 
Lamellae: free, crowded, 5-10 mm wide, rosaceous, later rose brown, finally black-
ish. Stipe: 14—23 x 1.5-2.5 cm, cylindrical, widened towards base, whitish, with dark 
fibrous-scales below ring, becoming reddish when touched. Ring double, lower part 
radially scaly. Context: 1-1.2 cm thick in the pileus, becoming hollow in the stipe, 
turning blood red when cut. Spores: 7-9 x 4-5 pm, ellipsoid. Cheilocystidia: 20-35 
x 13-20 pm, balloon-shaped. Habitat: occurring in planted spruce forests, in Hun-
gary. Locality: Hungary, Aggtelek karst, Szelcepuszta, Piceetum cultum, 25 July 
1990. 



Leucocoprinus cepistipes var. roriilentus (Panizzi) Babos 
Hagymatönkű bordásőzlábgomba (változat) 



Leucocoprinus cepistipes (Sowerby) Pat. var. rorulentus (Panizzi) Babos 
Hagymatönkű bordásőzlábgomba (változat) 

Kalap: 2-7 cm átmérőjű, nyújtottan harang alakú, később kiterülő, a közepén púpos, 
felülete sima-matt, később felpikkelyesedő, idősebb korban bordás peremű, fehéres, 
szürkésfehér, idősen piszkos rózsás színű. Lemezek: szabadon és sürün állók, fehé-
rek, idősebb korban enyhén rózsás, olívzöldes árnyalattal. Tönk: 3-16 x 0,2-0,7 cm, 
nyúlánk, gyakran csoportos, a tövénél orsósán kiszélesedő, hamvas felületü, fehér, 
később rózsás árnyalatú, felálló hártyás gallérral, a tövénél fehér micéliumistrángok-
kal. Hús: vékony, a kalapban törékeny, a tönkben szálas-rostos, fehér, a tönk kérgé-
ben rózsás árnyalatú, enyhén kesernyés ízű. Spórák: 7,9-10,9(-l 1,7) x 6,2-7,8(-8,5) 
pm, elliptikusak, röviden oválisak, csírapórussal, rózsás árnyalatúak, metakromati-
kusan színeződök. Keilocisztídiumok: 40-62 x 11-16 pm, orsó alakúak, rövidebb 
vagy hosszabb nyúlvánnyal. Termőhely: bemelegedő fűrészpor- vagy fakéreghal-
mokon előforduló faj. Lelőhely: Visegrádi-hegység, Lepence, fürészporhalmon, 
1980. szeptember 27. 

Leg., det. Albert L., Babos M. herb. BP 65260 Fotó. Albert N2 380 

Pileus: 2-7 cm in diameter, narrowly bell-shaped, later expanding, with umbo at 
centre, smooth, dull at first, then becoming scaly, striate at margin when older, whit-
ish, greyish white, rosaceous when mature. Lamellae: free, crowded, white when 
young, with slightly rosaceous, greenish olive tinge when old. Stipe: 3-16 x 0.2-0.7 
cm, elongate, widened, then tapering towards base, pruinose, white at first, later rosa-
ceous, with white rhizoids at the base. Ring erect and membranous. Context: thin, 
fragile in the pileus, fibrous in the stipe, white but with rosaceous tinge in the cor-
tex of the stipe, taste slightly bitter. Spores: 7.9-10.9(-l 1.7) x 6.2-7.8(-8.5) pm, 
ellipsoid, broadly ovoid, with germ pore, rosaceous, metachromatic. Cheilocystidia: 
40-62 x 11-16 pm, fusiform, with shorter or longer appendage. Habitat: fruiting 
on warming sawdust heaps or on wood chips. Locality: Hungary, Visegrád Mts, Le-
pence, on sawdust, 27 September 1980. 



Leiicoagaricus brunneolilacinus Babos „Barnáslila tarlógomba" 



0 0"D 00 0 

Babos M. rajza (Annls hist.-nat. Mus. natn. Hung. 72: 83. (1980)) 

Leucoagaricus brunneolilacinus Babos „Barnáslila tarlógomba" 

Kalap: 3 8,5(—12) cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, barnáslila, 
bíborlila színű, nemezes-gyapjas, később szálas-pikkelyes felületű. Lemezek: sza-
badon és sűrűn állók, fehéres-krémszínűek, rózsásan, barnásan foltosodók, fehéres 
élűek, megszáradva olajos-dohánybarnák. Tönk: 3-10 x 0,5-1 cm, hengeres, a csú-
csán fehéren pikkelykés, a gallér alatt lilásan gyapjasan zónás, gallérja hártyás, fe-
héres, az alsó része lilásbarna. Hús: fehéres, a tönkben barnás, a vágásfelületen kissé 
vöröses, enyhe ízű, szúrós szagú (Lepiota cristata-hoz hasonló). Spórák: 4-5(-5,5) 
x 2,4-3,2 pm, elliptikusak, dextrinoidok, metakromatikusak. Altalános burok: szá-
las szerkezetű, bíborlilás, a hifák simák vagy inkrusztáltak, 4-10 pm vastagok. Ter-
mőhely: eddig ismert egyetlen hazai lelőhelyén, szubtrópusi üvegházban, Strelitzia-k 
között, talajon nőtt. Lelőhely: Budapest, Soroksár (Péteri-major), botanikus kert, 
dísznövényházban, 1979. június 13. 

Leg. Albert L. det. Babos M„ Albert L. herb. BP 31206 Fotó. Albert N2 189 

Pileus: 3-8.5(-12) cm in diameter, from hemispherical expanding, applanate, brown-
ish lilac, purple lilac, tomentose, woolly, later fibrous-scaly. Lamellae: free, crowd-
ed, whitish-cream, with rosaceous, brownish spots, olive brown, tobacco brown when 
dried, edge white. Stipe: 3-10 x 0.5-1 cm, cylindrical, with finely whitish scales at 
the apex, with lilac, woolly zones below ring, which is membranous, whitish, lower 
part lilac brown. Context: whitish, in the stipe brownish, slightly reddish when cut, 
taste mild, smell reminiscent of Lepiota cristata. Spores: 4-5(-5.5) x 2.4-3.2 pm, 
ellipsoid, dextrinoid, metachromatic. Velum universale: fibrous, purplish lilac, the 
hyphae smooth or incrusted, 4-10 pm wide. Habitat: on its only known locality in 
Hungary it was growing on soil among Strelitzia in subtropical glasshouse. Local-
ity: Hungary, Budapest, Soroksár (Péteri-major), botanical garden, 13 June 1979. 
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Mycena belliae (Johnst.) P. D. Orton Nádi kígyógomba 

Kalap: 0,4-2 cm átmérőjű, fiatalon köldökösen domború, később kiterülő, tölcséres, 
áttetszően bordás, tapadós, lehúzható bőrű, világos szürkésbarna, idősebb korban 
sárgásbarna színű. Lemezek: lefutók, ritkán állók, fehéresek, viaszszürkék, néha ró-
zsás árnyalattal. Tönk: 1-6 x 0,05-0,3 cm, vékony, hengeres, fehéren hamvas felü-
letű, csúcsán fehéres, a töve felé eltérően sárgásbarna, sötétbarna színű, a tövénél 
fehéren bozontos. Hús: jelentéktelen, fehéres színű, dohos szagú, enyhe ízű. Spórák: 
10-13 x 5-7,2 pm, nyújtottan elliptikusak, csepp alakúak, simák, amiloidok. Keilo-
ciszlítliumok: 30^-5 x 7-10 pm, bunkósak, simák vagy csúcsi ágas-bogas kinövé-
sekkel. Termőhely: vizes élőhelyeken, nád (Phragmites) korhadékán, vízben álló 
szárakon. Lelőhely: 1) Csepel-sziget, Szigetcsép, Salici cinereae-Sphagnetum, 1990. 
április 18. 2) Pesti-síkság, Veresegyház, Malom-tó, 2011. november 20. 

1) Leg., det. Albert L„ Balogh M. herb. Albert 90/01 Fotó. Albert N2 3333 
2) Leg., det. Krenedits S. herb. Albert 11/191 Fotó. Albert D-8999 

Pileus: 0.4-2 cm in diameter, convex with umbilicate centre when young, later ex-
panded, funnel-shaped, translucently striate, sticky, light greyish brown, yellowish 
brown when mature, pileipellis separable. Lamellae: decurrent, distant, whitish, wax 
greyish, sometimes with rosaceous reflex. Stipe: 1-6 x 0.05-0.3 cm, thin, cylindri-
cal, whitish pruinose, whitish at the apex, variously yellowish brown, dark brown 
downwards, white puberulous at the base. Context: insignificant, whitish, taste mild, 
smell somewhat musty. Spores: 10-13 x 5-7.2 pm, narrowly ellipsoid, dacryoid, 
smooth, amyloid. Cheilocystidia: 30-45 x 7-10 pm, clavate, smooth or with apical 
excrescences. Habitat: in wetlands, on debris and on standing stalks of Phragmites. 
Locality: 1) Hungary, Csepel-sziget, Szigetcsép, Salici cinereae-Sphagnetum, 18 
April 1990. 2) Hungary, Pesti-síkság, Veresegyház, lake Malom-tó, 20 November 
2011. 



Psilocybe cyanescens Wakef. Kékülő badargomba 



Babos M. rajza (Mikol. Közlem., Clusiana 36(1): 11. (1997)) 

Psilocybe cyanescens Wakef. Kékülő badargomba 

Kalap: 1-3,5 cm átmérőjű, félgömb alakú, enyhén púpos, később kiterülő, hullámos, 
bordás peremű, csupasz, tapadós felületű, higrofán, fiatalon sötét datolyabarna, szá-
razon sárgásbarna, később eltérő mértékben olajos-kékeszölden foltosodó. Lemezek: 
szélesek, tönkhöz nőttek, a tönknél kissé felkanyarodók vagy foggal lekanyarodók, 
gyakran villásan elágazók, fiatalon szürkésbarnák, később csokoládébarnák, világo-
sabb lemezéllel. Tönk: 5-10 x 0,2-0,3 cm, nyúlánk, hengeres, selymesen fénylő fe-
lületű, múlékony pókhálós burokkal, a fiatal példányok csúcsán hamvasan deres, fe-
héres színű, de hamar zöldeskékre színeződő, a tövénél fehéres micéliumbozonttal. 
Hús: vékony, törékeny, a tönkben csöves, a kalapban krémszínű, a tönkben barna. 
Spórák: 9,3-13,5 x 5,4-7,5 pm, elliptikusak, vastag falúak, jól fejlett csírapórussal. 
Keilocisztídiumok: 20-40 x 5-9 pm, orsó vagy palack alakúak. Termőhely: faaprí-
tékban, korhadó ágdarabokban gazdag talajon, üde, középhegységi lombos erdőkben. 
Lelőhely: Börzsöny, Diósjenő (Magas-hegy), Melittio-Fagetam, 1994. október 26. 

Leg., det. Albert L., Babos M., Brandrud, T. E. herb. Albert 94/100 
Fotó. Albert Nö 2171 

Pileus: 1-3.5 cm in diameter, hemispherical, slightly umbonate, then expanded, with 
wavy, striate margin, naked, sticky, hygrophanous, dark dates brown when young, 
yellowish brown when dried out, later variously spotted olivaceous bluish green. 
Lamellae: wide, adnate, slightly adnexed or emarginate, often forked, greyish brown 
when young, later chocolate brown with lighter edge. Stipe: 5-10 x 0.2-0.3 cm, slen-
der, cylindrical, silky, shiny, with fugacious cobweb-like veil, young fruit-bodies 
with pruinose apex, whitish but soon turning greenish blue, mycelial cords white at 
the base. Context: thin, fragile, hollow downwards, cream in the pileus, brown in 
the stipe. Spores: 9.3-13.5 x 5.4-7.5 pm, ellipsoid, thick-walled, with distinct germ 
pore. Cheilocystidia: 20-40 x 5-9 (am, fusiform or lageniform. Habitat: on wood 
chips and decaying twigs in moist deciduous forests. Locality: Hungary, Börzsöny 
Mts, Diósjenő (Magas-hegy), Melittio-Fagetum, 26 October 1994. 



Pluteus variabilicolor Babos Változószínű csengettyűgomba 



Pluteus variabilicolor Babos Változószínű csengettyűgomba 

Kalap: 1,8—7,5(—15) cm átmérőjű, harang alakú, púposán kiterülő, fiatalon mustár-
barnás, olajbarnás, narancssárgás, a közepén sötétebb, dudorosan ráncos, majd szálas-
pikkelykés, a peremén bordás. Lemezek: szabadon és sűrűn állók, rózsásak, fehéres 
élüek. Tönk: 2,5-10 x 0,3-2 cm, hengeres vagy bunkós, fehéres krémszínű, eltérő 
mértékben barnás-feketésen nemezes, korpás felületű. Hús: a kalapban puha, töré-
keny, a tönkben szálas, merev, sárgás, a tönk csúcsán rózsás színű, enyhe ízű, szaga 
jellegtelen. Spórák: (4,7-)5,4—7 x 4,7-5,6 jim, gömbölydedek, szélesen elliptikusak, 
rózsás színűek. Keilocisztídiumok: 23-62 x 8,5-39 pm, bunkósak, orsó vagy palack 
alakúak, néha függelékesek. Pleurocisztídiumok: 30-70 x 10-23 pm, bunkósak, pa-
lack alakúak. Kalapbőr: vegyes szerkezetű, körte, bunkó, orsó alakú, 28-80 x 9-26 
pm méretű végsejtekkel. Termőhely: bemelegedő fűrészpor- vagy fakéreghalmokon 
előforduló faj. Lelőhely: 1) Budai-hegység, Budakeszi, fürészporon, 1979. június; 
2) Visegrádi-hegység, Lepence, fürészporon, 1980. szeptember 27. 

1) Leg., det. Albert L. Fotó. Albert N2 181 
2) Leg. Albert L. det. Babos M. herb. BP 65146 Fotó. Albert Nö 1269 

Pileus: 1.8—7.5(—15) cm in diameter, bell-shaped, expanding with umbo, yellowish 
brown, olive brownish, orange yellow, darker at centre, with prominent wrinkles, later 
fibrous, finely scaly, striate at margin. .Lamellae: free and crowded, rosaceous, with 
white edge. Stipe: 2.5-10 x 0.3-2 cm, cylindrical or clavate, whitish cream, brown-
ish-blackish tomentose, scaly-punctate in variable quantity. Context: soft and frag-
ile in the pileus, fibrous, firm, yellowish in the stipe, rose at the apex, taste mild, 
without distinct smell. Spores: (4.7-)5.4-7 x 4.7-5.6 pm, subglobose, broadly ellip-
soid, spore print rose. Cheilocystidia: 23-62 x 8.5-39 pm, clavate, fusiform, lageni-
form, sometimes with appendix. Pleurocystidia: 30-70 x 10-23 pm, lageniform, 
clavate. Pileipellis: hyphae mixed, 28-80 x 9-26 pm, with pyriform, clavate and fu-
siform terminal cells. Habitat: fruiting on warming sawdust heaps or on wood chips. 
Locality: 1) Hungary, Buda Mts, Budakeszi, on sawdust, June 1979, 2) Hungary, 
Visegrád Mts, Lepence, on sawdust, 27 September 1980. 



Babos Margit akvarellje a változószínű csengettyűgombáról (Pluteus variabilicolor). 
The watercolour of Pluteus variabilicolor by Margit Babos. 
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TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

A CORTINARIUS HUMOLENS M A G Y A R O R S Z Á G O N 

DIMA Bálint1 és ALBERT László2 

1 Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet, 
Természetvédelmi és Tájökológiai Tanszék, 2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1; cortinariusl@gmail.com 
21121 Budapest, Karthauzi u. 41a; gasztromiko@freemaiI.hu 

A Cortinarius humolens Magyarországon. - A hazai szakirodalomban eddig még nem is-
mert pókhálósgombának, a Cortinarius humolens-nek a magyarországi elterjedési adatait kö-
zöljük. Nyolc középtájunkból 14 termőhelyről 37 gyűjtési adatot és 52 herbáriumi példányt 
publikálunk. A példányok a saját és mások magángyűjteményében, illetve az MTM Növény-
tárában találhatók. A fajról részletes morfológiai leírást adunk, színes termőtest- és spórafo-
tókkal, illetve elterjedési térképpel kiegészítve. A C. humolens spóraméretének megállapítá-
sához összesen 47 kollekció 582 spóráját mértük meg. Áttekintést adunk a faj európai elterje-
déséről, valamint összefoglaljuk a vele rokon és hozzá hasonló taxonokat is. A C. humolens 
Magyarországon főleg a bükk (Fagus sylvatica) és tölgyek (Quercus spp.), ritkább esetben 
a gyertyán (Carpinus betulus) mikorrhizapartnere. Stabil populációi ismertek a Visegrádi-
hegység (Tahi, Szentendre) néhány völgyében. A nemzetséget érintő revízió során, az M T M 
Növénytára makrogomba-gyüjteményében a C. corrosus, a C. olivellus és a C. orichalceus 
összes, valamint a C. olivascentius egyik herbáriumi példánya bizonyult C. humolens-nek. 

Cortinarius humolens in Hungary. - The distribution records of Cortinarius humolens in 
Hungary are summarised, since the species has been unknown in the Hungarian literature 
until now. A total of 52 herbarium specimens of 37 field records are published f rom 14 vari-
ous localities of 8 subregions of the Hungarian Middle Range. The specimens are deposited 
at the authors ' , and others herbaria, as well as at the Hungarian Natural History Museum 
(BP). Detailed descriptions on morphological characters (including measurements of 582 
spores of 47 collections) are given with additional colour photographs of fruit-bodies, spores 
and a distribution map. The survey on its European distribution, as well as the related and 
the similar species are also discussed. C. humolens is mycorrhizal mostly with beech (Fagus 
sylvatica) and oaks (Quercus spp.), and more rarely with hornbeam (Carpinus betulus) in 
Hungary. Considerable populations are known f rom the Visegrád Mts (near Tahi and Szent-
endre), where C. humolens occurs in narrow, moist valleys on calcareous soil, with deep litter 
layer. Some collections f rom BP were also revised, and we established that all of the speci-
mens labelled as C. corrosus, C. olivellus and C. orichalceus and one specimen of C. olivas-
centius were identical with C. humolens. 

Kulcsszavak: Cortinarius humolens, elterjedés, Magyarország, Phlegmacium, revízió. 
Key words: Cortinarius humolens, distribution, Hungary, Phlegmacium, revision. 

B E V E Z E T É S 

A Cortinarius humolens Brandrud pókhálósgombafajt mindössze 13 éve, 1998-
ban fedezték fel ( B R A N D R U D és mtsai 1998). Tulajdonképpen a Meinhard Moser 
által C . claroflavus-ndk vélt gombát (MOSER 1978, 1983) írta le Tor Erik Brandrud 
újként a tudomány számára, mivel a gomba húsának negatív KOH-reakciója nem 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(2), 2011 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 
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egyezett a C. claroflavus Rob. Henry eredeti leírásában szereplő pozitív (lilásvörös) 
reakcióval ( H E N R Y 1952). Molekuláris genetikai módszerek segítségével - a típus-
anyagok vizsgálatakor - bebizonyították, hogy a C. claroflavus nem más, mint a C. 
xanthophyllus (Cooke) Rob. Henry lila színektől mentes formája. Mivel a C. xantho-
phyllus-t korábban írták le ( C O O K E 1886), mint a C. claroflavus-t ( H E N R Y 1952), 
ezért ez utóbbit a prioritás elve alapján a C. xanthophyllus szinonimájaként kell ér-
telmeznünk ( F R 0 S L E V és mtsai 2007). 

B R A N D R U D (2000) említi a C. humolens magyarországi gyűjtését a Budapesten 
megrendezett 1994. évi Európai Cortinarius Konferencia alkalmával, azonban a mun-
kájában semmilyen konkrét termőhelyi adatot nem közölt erről a fajról. A C. humo-
lens még nem szerepelt egyetlen hazai publikációban sem. A Cortinarius nemzetség 
hazai kutatása és revíziója során azonban megállapítottuk, hogy ennek a fajnak több, 
régebbi adata is létezik, a korábbi téves határozások miatt más-más név alatt. 

Dolgozatunk célja, hogy összesítse a C. humolens-rő\ eddig meglévő hazai isme-
reteinket és elterjedési adatokat. 

A N Y A G É S M Ó D S Z E R 

A C. humolens makroszkópos jellemzéseit friss termőtestekről készítettük, a mak-
rokémiai reakciókhoz 30%-os KOH-oldatot használtunk. A mikroszkópos spóravizs-
gálatokat Zeiss 36419, valamint Zeiss Laboval 2/I/C típusú fénymikroszkópokkal, 
100-szoros nagyítású apokromatikus vízimmerziós, illetve olajimmerziós objektívek 
segítségével végeztük, 1500-1600-szoros nagyításban. A spórafotók ALPHA DCM 
130E típusú digitális kamera segítségével készültek. A spórapreparátumokat szárított 
herbáriumi példányokból készítettük, és 2%-os KOH-oldatban nedvesítettük. A spó-
rahosszúság és spóraszélesség mérése mellett a spórák Q-értékét (Q = hosszúság/ 
szélesség aránya) is megállapítottuk. Egy kollekcióból 10^10 spórát mértünk le. A 
spórajellemzéseknél a „Spórák" utáni zárójelben látható adatok a megmért spórák 
számát jelölik, valamint, hogy ezek hány kollekcióból származnak. 

A vizsgált példányok a szerzők magángyűjteményében (Albert László = AL, Di-
ma Bálint = DB), valamint az MTM Növénytárának makrogomba-gyűjteményében 
(BP), Koszka Attila (KA) és Benedek Lajos (BL) gyűjteményében találhatók. Az 
adatok közlésekor feltüntettük a gyűjtőt (leg.), a határozót (det.), valamint - az esetek 
többségében - a feltételezett partnernövényeket (sub) is. Az aktuális vöröslista-terve-
zet szerint (RlMÓCZI és mtsai 1999) megállapítottuk a C. humolens hazai veszélyez-
tetettségi kategóriáját (VL), valamint az általunk megfelelőnek tartott nemzetközi 
védettségi kategóriát is, az IUCN (2001) besorolását követve. 

E R E D M É N Y E K É S É R T É K E L É S Ü K 

Cortinarius humolens Brandrud 1998 in BRANDRUD és mtsai (1998), Cortin. Flora 
Photogr. 4: 20. 

Cortinarius claroflavus Rob. Henry 1952 sensu Moser 
Cortinarius sulphurinus sensu auct. p. p. 
Cortinarius olivascentius sensu BABOS (1989) p. p. 

Cortinarius orichalceus sensu BABOS (1989), RIMÓCZI és ALBERT (1992), RIMÓCZI (1994) 
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Kalap: 6—12(—14) cm, fiatalon félgömb alakú, később kiterülő, ellaposodó, a pe-
remé sokáig begöngyölt, nyálkás, tapadós felületü, a közepén fehéres később okke-
resre fakuló burokfoltokkal; színe változatos, fiatalon citrom-, élénk- vagy olívsárga, 
kifejlődve többnyire okkersárga, szalmasárga, olívabarna, a sötét példányoknál eltérő 
mértékben lilás árnyalatú lehet, idősebb korban foltosán kifakuló. Lemezek: sürün 
állók, foggal a tönkhöz nőttek, fakó-, szalmasárga színűek (a lilás kalapszínü termő-
testeknél a kalap pereménél gyakran lilás árnyalatú), világosabb, fogazott lemezélűek, 
éretten rozsdabarnák. Tönk: 6-12 x 1-3 cm, erősen peremes gumós, ami legömbölyí-
tett élű, fakó szalmasárga, de a gumó peremén élénksárga, vagy a sötét kalapszínü 
formánál lilás árnyalatú, a pókhálós részleges burok dús, fakósárga színű, a bázismi-
célium fehér, ritkán megliluló. Hús: vastag, fiatalon kemény, fehéres, krémszínű, a 
tönk kérgében sárgás, a gumóban sárgás-rozsdabarnán foltosodó (a sötét kalapszínű 
példányoknál a kalapbőr alatt lilás), ritkán a tönk tövében enyhén lilás árnyalatú; 
enyhe ízű, szaga változatos, általában zöldségre emlékeztető (karalábé), de néha édes-
kés (ánizsos) is lehet, idős korban többé-kevésbé dohos földszagú. Spórák: (582/47); 
(9,5—)10—11,5(—12) x (5,5—)6—7,2 pm; átlag: 10,8 x 6,4 pm; Qátl. = 1,58-1,67-1,72; 
általában citrom alakúak (1. ábra), ritkán azonban a mandula- és a citromalak közti 
átmenet („subcitriform") is megfigyelhető. Élőhely és elterjedés: Lomberdőkben, 
Magyarországon többnyire bükk (Fagus sylvaticá), ritkábban tölgyek (Quercus spp.), 
esetleg gyertyán (Carpinus betulus) alatt fordul elő, főleg meszes vagy bázikus tala-
jokon. Az eddigi hazai adatai alapján a Dunántúli-középhegységből (Bakony, Vértes, 
Budai-hegység) és az Északi-középhegységből (Visegrádi-hegység, Börzsöny, Cser-
hát, Bükk, Aggteleki-karszt) ismertek termőfoltjai (2. ábra). Októberben és novem-
berben fejleszt termőtestet, kedveli a védett, üde völgyeket, a vastag avartakarójú ré-
szeket. A Visegrádi-hegység több ilyen élőhelyén (Tahi és Szentendre környékén) 
évek óta végzünk vizsgálatokat a nemzetségre vonatkozóan. Az eddigi tapasztalatok 
alapján a C. humolens-nek ezekben a szűk, vastag avartakarójú, jó vízellátottságú, 
párás mikroklímájú, meszes, tápanyagban gazdagabb talajú völgyekben stabil popu-
lációi élnek, és az itt megtalálható Phlegmacium-ok közül a legnagyobb termőtest-
számot produkáló faj. 

1. ábra. A Cortinarius humolens spórái; DB 3845; (mérce = 5 pm). Foto: Dima B. 
Fig. 1. The spores of Cortinarius humolens; DB 3845; (scale bar = 5 pm). Photo: B. Dima. 
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2. ábra. A Cortinarius humolens elterjedése Magyarországon [1 = Börzsöny (Magyarkút, Királyrét), 2 = 
Budai-hegység (Budapest), 3 = Visegrádi-hegység (Tahi, Leányfalu), 4 = Visegrádi-hegység (Szentendre), 

5 = Visegrádi-hegység (Dobogókő), 6 = Aggteleki-karszt (Aggtelek), 7 = Bükk (Miskolc), 8 = Bakony 
(Szentbékkálla), 9 = Vértes (Mór), 10 = Cserhát (Legénd)]. 

Fig. 2. The distribution of Cortinarius humolens in Hungary [(1 = Börzsöny Mts (Magyarkút, Királyrét), 2 
= Buda Mts (Budapest), 3 = Visegrád Mts (Tahi, Leányfalu), 4 = Visegrád Mts (Szentendre), 5 = Visegrád 
Mts (Dobogókő), 6 = Aggtelek Karst (Aggtelek), 7 = Bükk Mts (Miskolc); 8 = Bakony Mts (Szentbékkálla); 

9 = Vértes Mts (Mór); 10 = Cserhát Mts (Legénd)]. 

Alapvetően melegkedvelő, főleg mediterrán-szubmediterrán, dél-európai elterje-
désit (Franciaország, Olaszország, Spanyolország), de Közép- (Ausztria, Csehország, 
Lengyelország, Németország, Svájc) és Észak-Európában (Dánia, Svédország) is 
megtalálható ( B R A N D R U D 2 0 0 0 , B A L L A R Á és mtsai 2 0 0 7 , J E P P E S E N és mtsai 2 0 0 8 , 

K R I E G L S T E I N E R és G M I N D E R 2 0 1 0 ) , azonban mindenütt ritkának vagy szórványos 
előfordulásúnak tekintik, sok más lomberdei Phlegmacium-mai együtt. VL: 3, VU 
(vulnerable - sebezhető); javaslat: EN (endangered - veszélyeztetett). 

Megjegyzések: A nemzetség revíziója során az MTM Növénytára makrogomba-
gyüjteményében négy különböző név alatt is találtunk C. humolens példányokat. A 
legrégebbi egy több mint 40 éves, Magyarkútról (Börzsöny) származó gyűjtés, me-
lyet C. olivascentius Rob. Henry (helyesen C. olivascentium) elnevezéssel határoztak 
meg. Ez a faj azonban zöldesebb színű, lényegesen nagyobb spórás, és már régóta a 
C. xanthochlorus Rob. Henry szinonimja (BRANDRUD 1 9 9 8 ) . A C. corrosus Fr., il-
letve a C. orichalceus (Batsch) Fr. (jelenleg érvényes neve C. cupreorufus Brandrud) 
gyűjteményi példányai is kivétel nélkül a C. humolens-1 reprezentálták. Mindkét faj 
hegyvidéki, illetve boreális fenyőerdők (főleg lucfenyvesek) gombája, hazánkban 
eddig bizonyított előfordulásuk nincs. Az aggteleki példány (C. olivellus Rob. Henry 
név alatt) szintén C. humolens-nek bizonyult. A fenti négy névből korábbi hazai mun-
kákban csak kéttőt közöltek; a C. orichalceus-1 BABOS ( 1 9 8 9 ) , RlMÓCZI és ALBERT 
( 1 9 9 2 ) , valamint RIMÓCZI ( 1 9 9 4 ) , míg a C. olivascentius-1 BABOS ( 1 9 8 9 ) . A z MTM 
Növénytárában megtalálható „C. olivascentius"-ok közül csak egy preparátum (BP 
4 8 1 7 4 ) bizonyult C. humolens-nek, a többi pedig C. xanthochlorus-mk. 
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A C. humolens a Phlegmacium alnemzetségbe, azon belül a Calochroi szekcióba 
tartozik. Régebben a Fulvi szekcióba sorolták, de a genetikai vizsgálatok bebizonyí-
tották, hogy a két szekciót nem indokolt különválasztani (FR0SLEV és mtsai 2007). 
A legújabb (még publikálatlan) genetikai vizsgálatok alapján a legközelebbi rokonai 
a C. osloensis Brandrud, T. S. Jeppesen et Froslev, valamint a C. pseudoglaucopus 
(Jul. Schäff. ex M. M. Moser) Quadr., melyek Magyarországon nem fordulnak elő. 

Morfológiailag hasonló hozzá a mediterrán területeken élő C. natalis D. Antonini 
et M. Antonini, illetve a C. ianuarius Franchi et M. Marchetti (ez utóbbi talán azonos 
is vele), továbbá a hegyvidéki fenyves zónában (és csak ritkán bükkösökben) előfor-
duló C. sulphurínus Quél., melynek több hazai publikált adata is van (RIMÓCZI 1994, 
1998, EGRI 2007, 2009). Ezek revideálása még nem teljes mértékben történt meg, 
így nem állíthatjuk biztosan, hogy ez a faj előfordul hazánkban. A nálunk megtalál-
ható Ph/egmacium-ok közül a hasonló színű fajokkal téveszthető össze (pl. C. alcali-
nophilus Rob. Henry, C. citrinus (J. E. Lange) P. D. Orton, C. quercilicis (Chevas-
sut et Rob. Henry) Rob. Henry), főleg fiatal korban, amikor néha élénksárga vagy 
zöldessárga színű. Ezek azonban más lúgreakcióval és/vagy más méretű/alakú spó-
rákkal rendelkeznek. Kifejlődve jellegzetes szalmasárga, okkeres színei (3. ábra) és 
minden felületén negatív KOH-reakciója alapján többnyire jól elkülöníthető a többi 
sárgás színű Phlegmacium-tói. A néhány hónappal ezelőtt leírt, lilás árnyalatokkal 
rendelkező C. lavandulochlorus Eyssart. faj makro- és mikromorfológiailag, vala-
mint termőhelyileg is nagyon hasonlít a C. humolens-hez (EYSSARTIER 2011), főleg 
a lilásan pigmentált termőtestekhez (4. ábra), sőt gyakorlatilag megkülönböztethetet-
len ezektől. A 4. ábrán látható példányok (DB 2108) ITS-analízisét Koppenhágában 
végezték el (génbanki szám: DQ663321), és a kapott nukleotidsorrend 99%-os egye-
zőséget mutatott a C. humolens normálisan pigmentált példányaival, köztük a típus-
anyaggal is (FR0SLEV és mtsai 2007). A genetikai vizsgálatok a két faj ITS-szakaszá-
ban viszont szignifikáns különbséget mutattak ki (Günter Saar, szóbeli közlés). To-
vábbi vizsgálatok szükségesek a két faj morfológiai bélyegeken alapuló elkülöníté-
séhez. Elképzelhető, hogy a C. lavandulochlorus is előfordul Magyarországon, sőt 
az is, hogy a most közölt C. humolens-szek között is megtalálható, azonban ennek 
bizonyítására az összes hazai herbáriumi példány molekuláris genetikai ellenőrzése 
lenne szükséges. 

Gyűjtési adatok / Specimens examined: Börzsöny: Magyarkút: leg. Véssey E., Vasadi S. 1970. 
09.13., det. Bohus G„ Babos M„ herb. BP 48174 (mint C. olivascentius). Királyrét: leg. TIT 2008.10. 
12., det. Dima B„ herb. DB 3333; Királyrét (Királyréti-tó), sub Carpinus, leg. Benedek L. 2010.10.02., 
det. Dima B., herb. BL (lásd BENEDEK (2011) munkájában is). Budai-hegység: Budapest (Normafa): 
in silva frondosa, leg. Albert L. 1982.11.29., det. Bohus G., herb. BP 85241 (mint C. claroßavus); sub 
Fagus, leg. et det. Albert L. 1984.10.23., herb. AL 84/182; sub Fagus, leg. et det. Albert L. 1984.10. 
28., herb. AL 84/186; sub Carpinus, leg. et det. Albert L. 1988.09.16., herb. AL 88/131; sub Carpinus, 
leg. et det. Albert L. 1993.10.08., herb. AL 93/56; leg. Makay A. 2001.09.30., det. Albert L., herb. 
AL 01/55; sub Carpinus, Quercus, leg. et det. Albert L. 2001.10.03., herb. AL 01/62; sub Carpinus, 
Quercus, leg. et det. Albert L. 2010.09.18., herb. AL 10/214. Budapest (Széchenyi-hegy): sub Fagus, 
leg. et det. Albert L. 2005.10.12., herb. AL 05/52; sub Fagus, leg. et det. Albert L. 2005.10.15., herb. 
DB 2158; sub Fagus, leg. et det. Albert L. 2005.10.17., herb. DB 2176; sub Fagus, leg. et det. Albert 
L. 2007.09.30., herb. AL 07/76. Budapest (János-hegy): sub Quercus, leg. et det. Dima B. 2010.10.03., 
herb. DB 4309. Visegrádi-hegység: Tahi: in fageto, leg. Albert L. 1983.10.16., herb. AL 83/79, BP 
79781 (mint C. orichalceus); in silva frondosa, leg. Albert L. 1984.10.14., herb. AL 84/169, AL 84/171, 
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3. ábra. A Cortinarius humolens tipikus példányai; (DB 3354). Fotó: Dima B. 
Fig. 3. Typical fruit-bodies of Cortinarius humolens-, (DB 3354). Photo: B. Dima. 

4. ábra. A Cortinarius humolens iilásan pigmentált kalapú és tönkű példányai; (DB 2108). Fotó: Albert L. 
Fig. 4. Cortinarius humolens with distinct violet hues on cap, on bulb margin and cortex; (DB 2108). 

Photo: L. Albert. 
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Fig. 4. Cortinarius humolens with distinct violet hues on cap, on bulb margin and cortex; (DB 2108). 
Photo: L. Albert. 

BP 79790 (mint C. orichalceus), BP 79793 (mint C. orichalceus); in fageto, leg. et det. Albert L. 1984. 
10.14., herb. BP 91191 (mint C. corrosus): sub Fagus, Carpinus, leg. Makay A. 2003.10.18., det. Al-
bert L„ herb. AL 03/10; sub Fagus, leg. Dima B„ Makay A. 2003.10.18., herb. DB 549; sub Fagus, leg. 
et det. Dima B. 2003.11.09., herb. DB 602, DB 610, DB 614; sub Fagus, leg. et det. Albert L., Dima 
B. 2003.11.11., herb. AL 03/19, AL 03/26, DB 619, DB 620, DB 629; sub Fagus, leg. Albert L„ Dima 
B„ Németh M. 2004.10.07., det. Albert L„ Dima B„ herb. AL 04/69, AL 04/70, DB 1354, DB 1355, 
DB 1356; sub Fagus, leg. Auer P., Lukács Z„ Dima B. 2004.10.23., det. Dima B.. herb. DB 1439; sub 
Fagus, leg. Albert L„ Dima B„ Németh M. 2005.10.05., det. Albert L„ Dima B„ herb. AL 05/63, DB 
2108; sub Fagus, leg. Gáborné Barakonyi Ágnes 2008.10.11., det. Dima B„ herb. DB 3328; sub Fagus, 
leg. et det. Albert L., Dima B. 2008.10.14., herb. AL 08/158. Leányfalu: sub Fagus, Carpinus, Quer-
cus, leg. et det. Dima B. 2004.11.14., herb. DB 1561. Szentendre (Király-völgy): sub Fagus, leg. et det. 
Dima B. 2007.10.14., herb. DB 2916; sub Fagus, Carpinus, Quercus, leg. et det. Dima B. 2008.10.16., 
herb. DB 3354. Dobogókő (Felső-rét): sub Fagus, leg. Papp V. 2008.10.30., det. Dima B„ herb. DB 
3423. Aggteleki-karszt: Aggtelek (Hármashatár): leg. et det. Vasas G., Locsmándi Cs. 1998.09.24., 
herb. BP 92485 (mint C. olivelius). Bükk: Miskolc (Csanyik): sub Carpinus, Quercus, leg. et det. Al-
bert L„ Dima B. 2007.10.16., herb. DB 2924. Bakony: Szentbékkálla (Fekete-hegy): sub Quercus, 
Carpinus, Fagus, leg. et det. Dima B. 2009.11.04., herb. DB 3845. Vértes: Mór (Kakas-domb): sub 
Quercus cerris, leg. Koszka A. 2010.09.22., det. Dima B. (lásd KOSZKA (2011) munkájában is), herb. 
KA 1028. Cserhát: Legénd: leg. Németh M. 2010.10.04., det. Dima B„ herb. DB 4315. 

Összehasonlításhoz vizsgált egyéb példány / Additional specimen examined for comparison: 
Olaszország: Szardínia, Gavoi (Lago di Gusana), sub Quercus ilex, leg. Niskanen, T., Liimatainen K., 
Dima B. 2004.11.04., herb. DB 1499. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Köszönjük Tobias G. Fr0slevnek a molekuláris vizsgálatok elvég-
zését; Vasas Gizellának az MTM Növénytára Cortinarius példányainak kölcsönzését; Bene-
dek Lajosnak, Koszka Attilának, Makay Attilának, Németh Máriának, Papp Viktornak és más 
kollégáinknak, akiktől herbáriumi példányokat és/vagy elterjedési adatokat kaptunk. Dima 
Bálint köszönettel tartozik a "J.E.C. Phlegmacium Kutatócsoportnak" (Francesco Bellü, Tor 
Erik Brandrud, Bernhard Oertel, Günter Saar, Geert Schmidt-Stohn) az értékes taxonómiai 
eszmecserékért, információkért. Lőkös Lászlónak köszönjük a kézirathoz fűzött javaslatait. 
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Adatok a Vértes déli részének gombavilágához. - Alábbi dolgozatban a Vértes déli részén 
(Mór-Pusztavám-Csákvár-Zámoly sarokpontokkal rendelkező négyszög) folytatott nagy-
gombakutatásaim eddigi eredményeit és módszerét igyekszem bemutatni. Összesen 340 taxon 
(köztük 8 védett faj) egy-egy vértesi előfordulási adatát ismertetem. 21 kiválasztott gombáról 
(Agaricus augustus, Cortinarius melanotus, Entoloma chalybeum var. lazulinum, E. livido-
cyanulum, E. sericeum, Exidia glandulosa, Hygrocybe calciphila, H. mucronella, Ischnoder-
ma resinosum, Lactarius violascens, Lycoperdon lividum, Pterula subulata, Rugosomyces 
ionides, Strobilomyces strobilaceus, Tricholoma bresadolanum, T. sciodes, Tricholomella 
constricta, Tubaria dispersa, Urnula craterium, Xerocomus depilatus, X. pelletiert) rövid le-
írást, jellemzést készítettem. Munkám során megkísérlem növelni a nagygombák fontossá-
gát a természetvédelmi értékelésekben. 

Data to the fungi of the southern area of the Vértes Mts (Central Hungary). - Methods 
and first results of macrofungi research in the southern region of the Vértes Mts (Transdanu-
bian Mountain Range) are presented. The study area is encircled by the settlements Mór, Pusz-
tavám, Csákvár and Zámoly. A total of 340 taxa (incl. 8 legally protected species) are listed 
with single distributional data for each. 21 selected taxa (Agaricus augustus, Cortinarius 
melanotus, Entoloma chalybeum var. lazulinum, E. lividocyanulum, E. sericeum, Exidia glan-
dulosa, Hygrocybe calciphila, H. mucronella, Ischnoderma resinosum, Lactarius violascens, 
Lycoperdon lividum, Pterula subulata, Rugosomyces ionides, Strobilomyces strobilaceus, 
Tricholoma bresadolanum, T. sciodes, Tricholomella constricta, Tubaria dispersa, Urnula 
craterium, Xerocomus depilatus, X. pelletieri) are described and discussed in details, with 
additional literature records. The importance of the macrofungi is intended to be increased 
in the evaluations of nature conservation. 

Kulcsszavak: előfordulási adatok, mikológia, nagygomba, ritka fajok, természetvédelem, Vértes 
Key words', distributional data, macrofungi, mycology, nature protection, rare species, Vértes Mts 

B E V E Z E T É S 

Az alábbi oldalakon főként a Vértes hegység azon gombáiról lesz szó, amelyek a 
R I M Ó C Z I és mtsai ( 1 9 9 9 ) által kiadott javasolt vörös listán valamilyen besorolással 
rendelkeznek, de a besorolás nélküli fajokról is közlök adatokat. Szándékomban áll 
minél több vörös listás gombafajt dokumentálni a Vértesből, sőt, a hegység azon pe-
remterületeiről is, ahol az adott termőhely védelmének megalapozásához hozzájá-
rulhat az adat. Egyik fontos célom, hogy a védelembe vont területek természetvédel-
mi értékének meghatározásakor a mikológiái szempontok is megjelenjenek, és (az 
állatokhoz és a növényekhez hasonló diverzitású regnumként) egyre nagyobb teret 
hódítsanak a gyakorlatban is. A gombák természetvédelmi értékükben rendkívül 
alábecsült élőlények, annak ellenére, hogy igen alkalmasak a természetközeliség, a 
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biológiai sokféleség felmérésére, prezentálására. Igen változatos igényeik, a környe-
zetükkel való bonyolult (részben nem is ismert), szövevényes kapcsolatrendszereik, 
túlélési stratégiáik egyedülállóak az élővilágban. Azokat a területeket, ahol az egyéb-
ként ritka megjelenésű fajok is termőtestet tudnak fejleszteni, a jelenlegi felfogásnál 
sokkal jobban kellene értékelnünk. 

Az eddigi adataimból már körvonalazódik az a tendencia, hogy a vörös listás gom-
bák gyakran koncentráltan jelennek meg; azaz, míg egy bizonyos erdőrészletben sok 
ritka fajra akadunk, addig a szomszédos négyzetkilométereken át esetleg hiába kere-
sünk. Bizonyára nem véletlen az sem, hogy a vörös listás gombafajokat tömörítő ter-
mőterületeken gyakran magas számban találhatók ritka, védett növények is. Jó példa 
erre az a gérbicses hely (egy meleg csertölgyes), ahol 8 db vörös listás Boletus fajt 
egy időben sikerült megtalálni. Hasonló példa az a méhbangókban, kosborfajokban 
bővelkedő orchideamező, ahol a Hygrocybe nemzetség 5 fajjal van jelen. Említést 
érdemel az az árvalányhajas régi legelő is, ahol a Disciseda, Geastrum, Tulostoma 
ritka fajai az apró nőszirom és a borzas szulák mezőnyi termőfoltjain jelennek meg. 

Ezeket a természeti értékeket fel kell ismerni, meg kell védeni; ami pedig csak a 
teljes termőterület védelmével oldható meg. 

A Vértes déli részének éghajlati és geológiai adottságai mikológiái szempontból 

A Vértes déli részén jelen dolgozatban a Mór-Pusztavám-Csákvár-Zámoly sarok-
pontokkal rendelkező négyszöget értem. A terület éghajlati viszonyai változatosak. 
A legcsapadékosabb helyek a 300 métert meghaladó magasságú területek, amelyek 
átlagosan évi 650-700 mm csapadékot kapnak. Szárazabbak viszont a déli-délkeleti 
lankák, ahol az előbbi érték 600-650 mm. A domborzati viszonyokból adódik, hogy 
a Vértesben minél keletebbre és minél délebbre haladunk, az évi csapadékmennyiség 
úgy csökken. A hegység vízfolyásokban és talajfelszíni vizekben szegény. Ez két 
okra vezethető vissza: a hegység javát alkotó dolomit vízelnyelő és áteresztőképes-
ségére, valamint a közelmúlt bányászati tevékenységével járó karsztvízkiemelésre. 
A legcsapadékosabb hónap a június és a november, míg a legszárazabb általában a 
március. Összegezve, a Vértesre jellemző az ország többi hegységéhez viszonyítva 
szárazabb és szelesebb éghajlat, aminek a nagygombák megjelenésére gyakorolt ked-
vezőtlen hatása (kevesebb termőtest) a változatos domborzati, növényföldrajzi és 
geológiai viszonyokkal kompenzálódik (több faj). 

Tavasszal, április második felében emelkedik 10 °C fölé a napi középhőmérsék-
let. Jellemző a déli és északi kitettségü területek közötti szembeötlő eltérés a bio-
massza fejlettségi állapotában. Márciusban például a Kőkapu-völgy jégkorszaki han-
gulatú szakadékában járva még dermedt tél van, míg kiérve egy déli fekvésű cseres-
tölgyesben már javában tombol a tavasz. Ugyanez érvényes a Vértes magasabb fenn-
síkjait és alsó, hegylábi rétjeit összevetve. A tavasz előrehaladottságának különbsé-
geit és az összefüggéseket figyelni kell az eredményes gyűjtőutak érdekében. 

Nyáron jellemzőek a nagy intenzitású felhőszakadások - a meteorológia hazai 
történetében a Vértesben mérték a 24 óra alatt lezúdult legnagyobb csapadékmennyi-
séget (260 mm!) - , amelyek sokszor kis területre koncentrálva adják le a csapadékot, 
nagy eltérést okozva így a szomszédos területek pillanatnyi gombahozamában. A 
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napsütéses órák száma és a napfényellátottság az országos átlagnak felel meg, ennek 
ellenére a nyári átlaghőmérséklet kissé az országos átlag alatt van (20 °C). Mindent 
összevetve elmondható, hogy a nyár első fele sokszor nagy gombabőséget hoz. 

Az ősz (főként a szeptember) gyakran meglehetősen száraz. A középhőmérséklet 
október második felében már 10 °C alá süllyed, és a november eleje rendszerint meg-
hozza az első fagyot. Gombatermés szempontjából ősszel a hegylábi rétek, legelők 
és a tűlevelű erdők a leggazdagabbak. A hegység belsejében a meredek lejtésű völgy-
oldalak a legígéretesebbek. Ősszel gyakori a ködképződés, az éves szinten 30—40 kö-
dös nap zöme ebben az időszakban jelentkezik. Az utóbbi években többször előfor-
dul, hogy az ősz hosszúra nyúlik és viszonylag enyhe, ami kedvező a gombatermésre. 

Télen hullik az éves csapadékmennyiség több mint fele. A januári középhőmér-
séklet - 2 °C. A jó néhány kifejezetten zord nap, és a télen megerősödő szél ellenére 
itt is akadnak enyhébb időszakok, amikor eredményes gyűjtőutakat lehet tenni. Gyak-
ran a nedvesebb területek, tó- és patakpartok kínálják a legtöbb fajt. 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

Dokumentálás 

1) Fénykép készítése 

Egy jól megkomponált, megfelelően közelről fényképezett, éles, nagy felbontású, 
színes fénykép elengedhetetlen a gomba megfelelő prezentálásához, dokumentálásá-
hoz. Az alábbiakban leírom az általam fontosnak tartott szempontokat és elveket a 
gombák fényképes dokumentálásához. 

A dokumentálni kívánt faj termőtesteiből teljes kollekciót kell gyűjteni. A csoport-
kép kompozícióját azon a helyen célszerű kialakítani, ahol egymáshoz közel esetleg 
több példány nő ki az aljzatból, és beleférnek egy képkivágásba. így nem kell eze-
ket kiszedni. Fontos a fényképezés során, hogy a faj felismerhető legyen egy későbbi 
szemlélő számára, hiszen meglehet, hogy a gombát más, tekintélyesebb szakértelmű 
gombász fogja meghatározni. Az összes jellegzetes faj meghatározó makrobélyegnek 
egyértelműen látszódnia kell. Amennyiben nem ismerjük a fényképezett gombát, 
nem tudjuk azt sem, hogy melyek ezek a bélyegek, ezért fontos a teljes fejlődési fo-
lyamatot szemléltető kollekció (fiataltól az elöregedettig) együttes lefényképezése. 
Egy átlagos méretű kalaposgombánál ez kb. 3-7 példányt jelent. 

Törekedni kell a gombák tudatos elhelyezésére. Minden termőtestet úgy fordít-
sunk, hogy valamely jellegzetességét (amit a fajhatározó bélyeg szemléltetésére ki-
szemelt egyed legjobban mutat) a néző felé kihangsúlyozzuk. Ideális esetben akár 
10-15 példány közül lehet kiszelektálni ki azt a 4—5 darabot, amelyek majd a fényké-
pen szerepelni fognak. A gombafotón nem csak a gombák szerepelnek. Megeshet, 
hogy a legfontosabb információkat egy helyesen kihangsúlyozott háttér nyújtja. Ez-
zel nemcsak az élőhelyi információk kerülnek a képdokumentációra, hanem a termő-
idő is. A megörökített képen szerencsés esetben a természet adott időpontbeli széles 
szegmense látható lesz, és az egyes ismert méretű háttérelemek összehasonlítási ala-
pot nyújtanak a gomba méretéhez is. A technikai kivitelezéssel kapcsolatban érdemes 
a makrofotózás témakörét tanulmányozni. 
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2) Környezeti és földrajzi adatok felvétele 

Néhány adatot célszerű rögzíteni a gomba termőhelyéről. Ideális esetben megold-
ható az élőhely növénytársulás szerinti besorolása. Ez azonban sokszor elég szub-
jektív lehet, vagy akár egész éven át tartó monitorozást igényelhet, ezért célszerűbb a 
konkrét domináns társnövényeket feljegyezni. Hosszabb távon érdemes a társgom-
bákat is számon tartani, mert értékes információt nyújtanak a terület jellemzésében, 
és fontos összefüggések állapíthatók meg segítségükkel. Egy-egy terület gombafajai-
nak több éven át tartó feltérképezése után egészen árnyalt képet lehet kapni az élő-
helyről, legalább annyira jellemző összbenyomással, mint amilyet a növénytársulás 
szerinti besorolás nyújt. Érdekes lehet például két teljesen hasonló talajú és növény-
világú élőhely mikobióta szerinti összehasonlítása, vizsgálva a gombafajok összeté-
telében, megjelenésében, illetve hiányában mutatkozó különbségeket és azok okait. 

A gomba becsült termőhelyét egy 1 : 25 000 léptékű, CorelDRAW állományú 
vektorgrafikus turistatérképen rögzítem egy kb. 50 m átmérőjű rajzelem segítségével. 
Háromféle rajzjelet használok: 

°o - egy termőfolt, max. 10 termőtest; 
- egy termőfolt 10-nél több termőtesttel / több, egymástól független termőfolt; 

e - lelőhely tömeges megjelenéssel. 

A vektorgrafikus térkép nagy előnye, hogy tetszőlegesen nagyítható, és a rajzele-
mek a fokozott nagyítás során sem szenvednek torzulást. További előny, hogy az 
egyes fajok termőhelyeit külön-külön rajzrétegekre lehet felvinni. Ezeket a rétegeket 
ki-be lehet kapcsolgatni tetszőlegesen, így megoldva például több faj együttes meg-
jelenítését. Példaként a Xylaria filiformis, az Agaricus benesii, a Clitopilus popinalis 
és a Xerocomus depilatus megjelenése látható egy közös térképkivágáson (1. ábra). 

1. ábra . Négy gombafaj tömegességi viszonyai négy termőhelyen. 
Fig. 1. Quantitative representation of four species in four localities. 
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3) Herbáriumba illesztés 

Miután a gombát lefényképeztem, termőhelyi és földrajzi adatait rögzítettem, egy-
két kifejlett, egészséges példányt kb. 60 °C hőmérsékleten egyben összeszárítok. A 
gombamúmiák egy kis zacskó szilikagél kíséretében egy simítózáras nylontasakba 
kerülnek, és mellettük egy kartonlapon található a termőhely megnevezése, a gyűj-
tés ideje, illetve a herbárium képanyagában a gombáról szereplő fénykép törzsszáma. 
A fényképfájlhoz csatoltan (jobb egérgomb - tulajdonságok - összegzés) rögzítem 
a herbáriumi zacskóban levő információkat, kiegészítve a termőhely leírásával. 

A herbárium így gyakorlatilag két részre osztható: az egyik a fiókokban található 
vizsgálati anyag, a másik pedig a számítógépen hozzá kapcsolódó adatbázis. 

A herbáriumi anyag részét képezik még a mikroszkópos spórafelvételek, amelye-
ket számos gombánál már rögzítettem. A spórafelvételekhez Bresser Biolux AL 
gyártmányú fénymikroszkópot használtam, 960-szoros nagyítással, USB-MicrOcular 
képdigitalizálóval. A fajokról készült fényképek Fujitsu Finepix S5000 digitális fény-
képezőgéppel készültek. 

A fajok meghatározásához főként az alábbi szakirodalmakat használtam: A L B E R T 

és mtsai (1995,1997), B R E I T E N B A C H és K R A N Z L I N (1984,1986,1991,1995,2000), 
G E R H A R D T (2008), L / E S S O E (1998), P H I L L I P S (2006), R I M Ó C Z I (2000,2004,2005«, 
b, 2006,2007a, b, 2008a, b), valamint több internetes oldalt is (AMINT 2011, KUO 
2011, MIGE 2 0 1 1 , P H I L L I P S 2 0 1 1 , W O O D 2011 ) . A fajok elnevezésénél a MycoBank-
ot ( R O B E R T és mtsai 2 0 1 1 ) és az IndexFungorum-ot (CABI 2 0 1 1 ) vettem alapul. A 

Vértes földtani, éghajlati és botanikai viszonyairól V L S Z L Ó és mtsai (2005) müvéből 
és a „Vértes" című könyvből ( A N O N Y M . 1958) nyertem fontos információkat. A vek-
torgrafikus munkatérképet a Pro Vértes Közalapítvány bocsátotta rendelkezésemre. 

A vizsgált mintaterületek rövid jellemzése 

Azok a gombagyűjtési adatok, amiket közölni szeretnék, a Mór-Pusztavám-Csák-
vár-Zámoly sarokpontokkal rendelkező négyszögben helyezkednek el. E terület 
meglehetősen nagy ahhoz, hogy növényföldrajzi szempontból kellően részletezhető 
legyen ebben a dolgozatban. A gombalelőhelyek (főként a gyakorlat alapján fajgaz-
dagabbnak bizonyuló területek célzottabb kutatása miatt) többé-kevésbé néhány ki-
emelt fontosságú földrajzi helyre koncentrálódnak. 

(1) Pátrácos-völgy. Fokozottan védett természeti terület! Jégkorszaki reliktum-
fajokat rejtő növényzetű, rendkívül fajgazdag gombavilágű, meredek oldalú, mély 
szurdokvölgy, amely a „Volt Csókái-legelő" nevű füves fennsíkról indulva a Horog-
völgy bükköseibe fut le. Jellemző növénytakarója a nyugat-középhegységi bükkös 
(Daphno laureolae-Fagetum), amelyet a völgyoldalak felső peremén egy vékony do-
lomittörmeléklejtő-erdő (Primulo veris-Tilietum platyphyllae) szegélyez, majd fo-
kozatosan cseres-tölgyesbe (Quercetum petraeae-cerris) vált át. Hasonló adottságú, 
igen értékes élőhely a Mór határában lévő Harmatos-völgy, amely szintén védendő. 

(2) Cica-homok. Telepített homoki erdeifenyves (Pinetum sylvestris cult.). A 
Kisalföld homokja elér a Vértes nyugati részére, ezeken a területeken gyakran talá-
lunk telepített erdeifenyő-állományokat. A Vértesben sokáig folyó erőszakos bauxit-
bányászat miatt sok területet feltártak, és a visszatelepítéskor tájidegen erdeifenyőket 
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hoztak ide. A Lépa-kút környéki bányameddőkön élő pionír erdeifenyvesek, nyírrel 
és rezgőnyárral keveredve, néhol nádasba torkollva érdekes élőhelyek, sok értékes 
fajjal gazdagítják a Vértes fungáját. 

(3) Horog-völgy alja. A Horog-völgy talán a Vértes leghosszabb völgye. A Csó-
ka-hegy mögül, az évszázados Pátrácos szubmontán bükköséből indul, és gyertyá-
nos, kőrises keveredés után az ország talán legszebb cserszömörcés karsztbokorerdői 
alá ér ki. Az itt vizsgált mészkedvelő, meleg, száraz cseres-tölgyes (Quercetumpet-
raeae-cerris) ritka gombákban rendkívül gazdag, mikológiái szempontból feltétlenül 
védendő lenne! 

(4) Sarok-legelő. Zárt dolomitsziklagyepen kialakult töviskes (Pruno spinosae-
Crataegetum). A Vértes déli, délkeleti lába előtt elterülő lankás dolomitsziklagyepe-
ken, löszpusztagyepeken, sziklafüves lejtősztyeppeken sok helyen legelőket alakí-
tottak ki, ilyen módon hasznosítva a mezőgazdaság szempontjából egyébként érték-
telen területeket. Szerencsére ezek természetközeli legelők, csak annyira intenzív 
hasznosítással, hogy gombaviláguk igen gazdag maradt. Sok Alföldet idéző faj él 
ezeken a területeken. 

A fajlistában, a lelőhely leírásánál az alábbi mintatérületek sorszámát (1-4) záró-
jelben feltüntetve jelzem az adott gomba termőhelyének jellegét. Amelyik fajnál ez 
nem sorolható egyik csoportba sem, ott a szöveges részre kell hagyatkozni a növény-
társulás jellegének megállapításához. A csillaggal (*) jelzett fajokat Dima Bálint ha-
tározta meg. VL = vöröslista-kategória. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

Faj lista 

Agaricus augustus Fr. - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú csertölgyes, 2010.08.29. - VL: 2. 
Agaricus benesii (Pilát) Pilát - Pusztavám, Nyilasok, gyertyános-bükkös, 2007.09.29. 
Agaricus bresadolanus Bohus - Mór, vajali szőlők, fiatal lomberdő széle, 2010.09.22. 
Agaricus comtulus Fr. - Csákberény, Öreg-tó, árvalányhajas száraz rét, 2010.09.11. 
Agaricus moelleri Wasser - Nagy-bükk, bükkös, 2007.09.29. 
Agaricus semotus Fr. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2008.10.01. 
Agaricus silvaticus Schaeff. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2) 2006.08.15., Nagy-förtés, bük-

kös, 2007.08.19. 
Agaricus urinascens (Jul. Schaff, et F. H. M0ller) Singer - Gánt, Réti-dűlő, 2008.06.21. 
Agaricus xanthodermus Genev. - Mór, Kakas-domb, csertölgyes erdőszél, 2004.07.11. 
Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel - Pátrácos-völgy feletti erdeifenyves, bolygatott úton (2), 2006.09.10. 

- VL: 4. 
Amanita caesarea (Scop.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2008.08.05. - VL: 2. 
Amanita citrina (Schaeff.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy, U-kanyar (1), 2007.10.02. - VL: 3. 
Amanita crocea (Quél.) Singer - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2008.07.03. - VL: 3. 
Amanita echinocephala (Vittad.) Quél. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.08.15. -

VL: 3. 
Amanita fúlva (Schaeff.) Fr. - Csókakő, Ördögkonyha, gyertyános csertölgyes, 2005.09.01. - VL: 3. 
Amanita lividopallescens (Secr. ex Boud.) Kühner et Romagn. - Csákberény, Horog-völgy, meszes 

alaptalaj, néhol kisavanyodott foltokkal, bükk szálerdő (1), 2008.06.04. - VL: 2. 
Amanita muscaria (L.) Lam. - Pusztavám, Cica-homok, erdeifenyves (2), 2007.10.14. - VL: 3. 
Amanita pantherina (DC.) Krombh. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes, 2010.06.15. 
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link - Mór, Török-sánc, csertölgyes (3), 2005.08.29. 
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Amanita rubescens Pers. - Csákberény, Horog-völgy, bükkös (1), 2007.10.02. 
Amanita strobiliformis (Paulet ex Vittad.) Bertill. - Pusztavám, Bánya-hegy, gyertyános-bükkös, út-

szél, 2008.07.26. - VL: 3. 
Amanita vaginata (Bull.) Lam. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.08.14. - VL: 3. 
Armillaría lutea Gillet - Csákberény, Horog-völgy teteje, bükkös (1), 2009.10.23. 
Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. - Csókakő, Nagy-bükk. bükkösben, 2007.09.29. 
Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. - Csókakő, Harmatos-völgy (1), 2006.12.05. 
Auricularia mesenterica (Dicks.) Pers. - Mór, Vajai, bükktuskón, 2004.11.12. 
Auriscalpium vulgare Gray - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves (2), 2007.10.31. 
Baeospora myosura (Fr.) Singer - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves (2), 2008.09.27. 
Bolbitius titubans (Bull.) Fr. - Mór, Kakas-domb feletti bükkös, 2004.05.04. 
Boletus aereus Bull. - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2008.08.01. - VL: 3. 
Boletus fuscoroseus Smotl. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2007.08.31. - VL: 3. 
Boletus impolitus Fr. - Csákvár, Német János-völgy (3), 2010.08.21. - VL: 4. 
Boletus luridiformis Rostk. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2008.05.30. - VL: 4. 
Boletus luridus Schaeff. - Csókakő, Horog-völgy, U-kanyar (1), 2008.06.21. - VL: 4. 
Boletus queletii Schulzer - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2007.08.31. - VL: 4. 
Boletus radicans Pers. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.08.15. - VL: 3. 
Boletus regius Krombh. - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2008.07.31. - VL: 2. 
Boletus reticulars Schaeff. - Csókakő, Csóka-hegy (1), 2005.08.28. - VL: 4. 
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb. - Csákberény. Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.08.21. 

- VL: 2. 
Boletus satanas Lenz - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2007.08.31. - VL: 3. 
Bulgaria inquinans (Pers.) Fr. - Csókakő, volt csókái legelő, vörös tölgyes, 2008.07.26. 
Calocera cornea (Batsch) Fr. - Csókakő, Harmatos-völgy (1), 2006.08.20. - VL: 3. 
Calocera furcata (Fr.) Fr. - Pusztavám, Szép-víz-ér, hullott égergallyon, 2010.07.03. - VL: 3. 
Calocybe gambosa (Fr.) Donk - Csókakő, Csóka-hegy, meszes talajú csertölgyes, 2004.05.09. 
Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd - Csókakő, Csóka-hegy, bükkösben, 2005.09.01. 
Cantharellus cibarius Fr. - Mór, Csóka-hegy délnyugati lejtő, bükkös (1), 2008.07.19. - VL: 4. 
Cantharellus cinereus Pers. - Csákberény, Pátrácos, bükkös (1), 2008.07.16. - VL: 3. 
Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga - Csókakő, Ördögkonyha, bükkös, 2007.09.29. 
Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar - Csókakő, Horog-völgy, bükktuskón (1), 2006.12.05. 
Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007. 09.22. 
Clavaria fragilis Holmsk. - Mór, Kakas-domb, lombos erdőszél, 2004.06.19. - VL: 3. 
ClavariadéIphuspistillaris (L.) Donk - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2005.10.01. - VL: 3. 
Clavulina rugósa (Bull.) J. Schröt. - Csókakő, csókái legelő, vörösfenyves szélén, 2007.10.31. - VL: 3. 
Clavulinopsis helvola (Pers.) Corner - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2010.09.22. -

VL: 2. 
Clitocybe nebularis (Batsch) P. Kumm. - Csákberény, Nagy-bükk, gyertyános-bükkös, 2006.12.08. 
Clitocybe odora (Bull.) P. Kumm. - Csákberény, Pátrácos-völgy (1), 2008.07.26. - VL: 3. 
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007.10.31. - VL: 3. 
Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. - Csákberény feletti meszes talajú erdeifenyves, 2009.11.29. - VL: 2. 
Clitopiluspopinalis (Fr.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy teteje, bükkös, 2008.08.05. - VL: 2. 
Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves, elszáradt galambgombán, 

2008.10.01. 
Coltriciaperennis (L.) Murrill - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú lomberdő, útszél, 2010.08.20. 

- V L : 3. 
Conocybe deliquescens Hauskn. et Krisai - Mór, belterület, kultúrgyep, 2008.09.13. - VL: 2. 
Coprinellus disseminatus (Pers.) J. E. Lange - Mór, Csóka-hegy (1), 2005.09.01. 
Coprinopsis picacea (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo - Csákberény, tölgyes bozótos, 2006.11. 19. 
Coprinus comatus (O. F. Müll.) Pers. - Mór, belterület, kultúrgyep, 2009.11.20. 
Cortinarius arcuatorum Rob. Henry* - Mór, Kakas-domb, csertölgyes (3), 2010.09.22. - VL: 3. 
Cortinarius bulliardii (Pers.) Fr. - Csákberény, Horog-völgy, molyhos tölgyes (3), 2010.09.04. - VL: 3. 
Cortinarius humolens Brandrud* - Mór, Kakas-domb, csertölgyes (3), 2010.09.22. - VL: 3. (lásd 
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Cortinarius infractus (Pers.) Fr. - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2005.10.08. - VL: 3. 
Cortinarius largus Fr. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.09.05. - VL: 3. 
Cortinarius melanotus Kalchbr.* - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.09.05. - VL: 3. 
Cortinarius orellanus Fr. - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú gyertyános-bükkös, 2010.08.20. -

VL: 3. 
Cortinarius phoeniceus (Vent.) Maire* - Csákberény, Horog-völgy, bükkös (1), 2010.10.10. - VL: 3. 
Cortinarius sodagnitus Rob. Henry - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.09.18. - VL: 3. 
Cortinarius suaveolens Bataille et Joachim* - Mór, Kakas-domb, csertölgyes (3), 2010.09.22. - VL: 3. 
Cortinarius torvus (Fr.) F r* - Mór, Kakas-domb, csertölgyes (3), 2010.09.22. - VL: 3. 
Cortinarius triviális J. E. Lange - Csákvár, Német János-völgy, 2009.11.21. - VL: 3. 
Craterellus cornucopioides (L.) Pers. - Csákberény, Pátrácos, bükkös (1), 2008.06.04. - VL: 4. 
Crepidotus mollis (Schaeff.) Staude - Mór, Csóka-hegy, nyereg, bükktörzsön (1), 2004.09.07. 
Crinipellis scabella (Alb. et Schwein.) Murrill - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves erdőszél (4), 

2009.11.08. 
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod - Pusztavám, Homok-tisztás, homoki erdeifenyves (2), 2009. 

11.15.-VL: 3. 
Cystoderma carcharias (Pers.) Fayod - Csókakő, Pátrácos-völgy feletti vörösfenyves, 2009.11.27. 
Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja - Pusztavám, Cica-homok, erdeifenyves (2), 2008.10.25. 

- VL: 3. 
Cystolepiota pulverulenta (Huijsman) Vellinga - Mór, Harmatos-völgy (1), 2006.08.27. - VL: 2. 
Daedalea quercina (L.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy, korhadó csertölgy törzsén (3), 2009.11.27. 
Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. - Pusztavám, külterület, Gerencsér-ér, égeres patakvölgy, 

kidőlt éger törzsén, 2010.07.31. 
Daldinia concentrica (Bolton) Ces. et De Not. - Mór, Csóka-hegy, lombos fa tuskóján, 2007.02.25. 
Disciseda bovista (Klotzsch) P. Henn. - Csákvár, repülőtér (4), 2009.11.14. - VL: 3. 
Dumontinia tuberosa (Bull.) L. M. Kohn - Pusztavám, fiatal vegyes erdőben, 2007.03.21. - VL: 3. 
Entoloma chalyabeum (Pers.) Noordel. var. lazulinum (Fr.) Noordel. - Csákberény, Horog-völgy, 

csertölgyes erdőszél, 2010.08.22. - VL: 3. 
Entoloma clypeatum (L.) P. Kuram. - Pusztavám, Tüskés-hegy, galagonya alatt, 2008.05.01. 
Entoloma incanum (Fr.) Hesler - Mór, Csóka-hegy nyerge, csertölgyes erdőszél, 2005.08.27. - VL: 3. 
Entoloma lividocyanulum Noordel. - Csákberény, Öreg-tó (4), 2010.09.11. - VL: 3. 
Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm. - Pusztavám, Szépvízér, gyertyános erdőrészlet, 2010.08.20. 
Entoloma sericeum Quél. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves, füves erdőszél (4), 2009.11.11. -

VL: 3. 
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.08.19. 
Exidia glandulosa (Bull.) Fr. - Csákvár, Pap-irtás, csertölgy hullott ágán, 2009.11.21. - VL: 3. 
Exidia nigricans (With.) P. Roberts - Pusztavám, Szépvízér, kutatóintézetnél, 2006.11.25. 
Fistulina hepatica (Schaeff.) With. - Mór, Csóka-hegy, csertölgyön, 2005.08.29. 
Flammulaster muricatus (Fr.) Watling - Pusztavám, Malom-berek, hullott lombosfa-gallyon, 2009. 

06 .21. -VL: 2. 
Flammulina velutipes (Curtis) Singer - Csákberény, Horog-völgy, Nagy-förtés, 2006.12.08. 
Fuscoporia torulosa (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. - Csákberény, Nyári-állás, csertölgyön, 2010.08. 

19 . -VL: 3. 
Galerina marginata (Batsch) Kühner - Csákberény, erdeifenyves (2), 2006.12.01. - VL: 3. 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. - Pusztavám, Tüskés-hegy, csertölgy mellett, 2010.08.28. 
Geastrum campestre Morgan - Csákvár, Sarok-legelő, töviskes száraz rét (4), 2009.11.29. - VL: 3. 
Geastrum melanocephalum (Czern.) V. J. Stanék - Csókakő, Horog-völgy, kőrises vegyes szurdok-

erdő (nem friss példány), 2009.12.20. - VL: 1. 
Geastrum rufescens Pers. - Csákberény, Horog-völgy teteje, bükkös (1), 2008.10.08. - VL: 3. 
Geastrum triplex Jungh. - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2006.08.16. - VL: 3. 
Geopora arenicola (Lév.) Kers - Mór, Látó-hegyi tavak, nyár alatt, 2004.04.04. 
Gymnopilus penetrans (Fr.) Murrill - Pusztavám, Cica-homok, homoki erdeifenyves (2), 2007.08.31. 
Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín et Noordel. - Csákberény, meszes talajú erdeifenyves (2), 

2009.11.28. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



Adatok a Vértes déli részének gombavilágához 157 

Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Hailing et Noordel. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös, 
2008.07.26. 

Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill - Csákberény, Horog-völgy vége, meszes talajú molyhos és cser-
tölgyes (3), 2008.05.23. 

Gymnopus erythropus (Pers.) Antonín, Hailing et Noordel. - Csákberény, Nagy-bükk, cseres-bükkös-
ben, 2007.09.29. 

Gymnopus foetidus (Sowerby) J. L. Mata et R. H. Petersen - Mór, Csóka-hegy, nyugati lejtő, bükktör-
zsön, 2004.05.09.-VL: 3. 

Gymnopus fusipes (Bull.) Gray - Csókakő, Ördögkonyha, csertölgytuskón, 2007.08.19. 
Gymnopusperonatus (Bolton) Gray - Mór, Csóka-hegy nyugati lába, bükkös. 2005.08.28. 
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehm - Csókakő, Ördögkonyha, meszes talajú vegyes lombos erdő, 

2006.04.21. - VL: 2. 
Gyroporus castaneus (Bull.) Quél. - Mór, Csóka-hegy nyerge, vegyes erdő, 2005.08.28. - VL: 4. 
Gyroporus cyanescens (Bull.) Quél. - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú gyertyános-tölgyes, 2010. 

08.20.-VL: 2. 
Hapalopilus rutilans (Pers.) P. Karst. - Csákvár, Pap-irtás, korhadó csertölgyágon (3), 2009.11.25. 
Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. - Csákvár, Pap-irtás, fiatal csertölgyes, 2009.11.21. 
Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh. - Pusztavám, Lépa-kút. meddőhányón kialakult pionír erdei-

fenyves (2), 2007.10.02. - VL: 3. 
Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves erdőszél (2), 2007. 

10.31. 
Hebeloma sacchariolens Quél. - Csákvár, Horog-völgy alja, csertölgyes, 2011.08.13. - VL: 3. 
Helvetia acetabulum (L.) Quél. - Mór, Látó-hegyi I. tó, 2004.04.21. - VL: 3. 
Helvella cupuliformis Dissing et Nannf. - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú, fiatal lomberdő, 

2010.11.21.-VL: 3. 
Helvella elastica Bull. - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves erdőszél (2), 2007.10.06. - VL: 3. 
Helvella lacunosa Afzel. - Mór, Csóka-hegy, savanyú talajú bükkös (1), 2005.08.18. - VL: 3. 
Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. - Pusztavám, Szépvízér, erdeifenyves meddőhányók (2), 2004. 

05.11.-VL: 3. 
Helvella leucopus Pers. - Mór, Látó-hegyi I. tó, 2004.04.21. - VL: 3. 
Hemimycena sp. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkavaron (1), 2008.10.09. - VL: 2. 
Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükktuskón (1), 2008.07.17. - VL: 2. 
Hericium coralloides (Scop.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy vége, fiatal csertölgyes, 2009.11.15. -

VL: 3. 
Hericium erinaceus (Bull.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy vége, fiatal csertölgyes, 2009.11.15. — 

VL: 2. 
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer - Csákberény, Nyári-állás, 2007.09.20. - VL: 3. 
Humaria hemisphaerica (F. H. Wigg.) Fuckel - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2008.07.18. 
Hydnum repandum L. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.08.15. - VL: 4. 
Hydnum rufescens Pers. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.10.10. - VL: 3. 
Hydropus subalpinus (Höhn.) Singer - Pusztavám, külterület, fiatal gyertyános-bükkös, 2008.04.26. 

- VL: 2. 
Hygrocybe acutoconica var. acutoconica (Clem.) Singer - Csákberény, Nyári-állás, csertölgyes, tisz-

tás, 2007.09.20. - VL: 2. 
Hygrocybe acutoconica var. konradii (R. Haller Aar.) Boertm. - Pusztavám Szépvízér, kutatóállomás, 

pionír erdeifenyves (2), 2007.09.20. - VL: 2. 
Hygrocybe calciphila Arnolds - Pusztavám, Lépa-kút melletti meddőhányón kialakult pionír erdeifeny-

ves szélén (2), 2006.09.03. - VL: 2. 
Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm. - Csákberény, Nyári-állás, csertölgyes, tisztás, 2007.10.14. -

VL: 3. 
Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. - Csákvár, Haraszt-hegy lába, bokros erdőszél, 2010.10.24. -

VL: 1. 
Hygrocybe pratensis (Schaeff.) Murrill - Csákvár, Haraszt-hegy lába, kőris alatt, 2010.10.24. - VL: 3. 
Hygrocybe psittacina (Schaeff.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgy alatt, mohapárnában 

(3),2010.05.23.-VL: 2. 
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Hygrocybe virginea (Wulfen) P. D. Orton et Watling - Csákvár, Haraszt-hegy, keleti gyertyán alatt, 
2010.10.24. - V L : 4. 

Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen) Maire - Pusztavám, erdeifenyves (2), 2007.11.03. 
Hygrophorus arbustivus Fr. - Csákberény, Nagy-bükk, gyertyán-bükk-cser vegyes erdő, 2007.10.04. 

- VL: 3. 
Hygrophorus chrysodoti (Batsch) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.10.10. - VL: 3. 
Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr. - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2007.09.29. - VL: 3. 
Hygrophorus lucorum Kalchbr. - Csókakő, Pátrácos-völgy feletti vörösfenyves, 2009.11.27. - VL: 3. 
Hygrophorus penarius Fr. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.09.12. - VL: 3. 
Hygrophorus persoonii Arnolds - Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes (3), 2010.10.10. - VL: 3. 
Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.10.10. 

- V L : 3. 
Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. - Csákberény, Nagy-bükk, bükktuskón, 2006.12.08. 
Hypholoma lateritium (Schaeff.) P. Kumm. - Csákberény, Nagy-bükk, bükktuskón, 2007.10.02. 
Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. - Csákberény, Horog-völgy, bükktörzsön, 2008.04.19. 
Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead - Csákvár, Német János-völgy, bükktuskón, 2009.11.21. - VL: 2. 
Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja - Gánt, Pap-irtás, bokros dolomitsziklagyep, 2009.11.21. -

VL: 3. 
Infundibulicybe gibba (Pers.) Harmaja - Csákberény, Horog-völgy alja, csertölgyes (3), 2008.07.19. 

- V L : 3. 
Inocybe adaequata (Britzelm.) Sacc. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.08.19. - VL: 3. 
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél* - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.09.04. - VL: 3. 
Inocybe dulcamara (Pers.) P. Kumm. - Pusztavám, Lépa-kút melletti meddőhányó, erdeifenyves (2), 

2007.09.20.-VL: 3. 
Inocybe erubescens A. Blytt - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes (3), 2010.09.12. - VL: 3. 
Inocybe lilacina (Peck) Kauffman - Pusztavám, Homok-tisztás, homoki erdeifenyves (2), 2007.11.03. -

VL: 3. 
Inocybe maculata Boud. - Pusztavám, Szépvízér, homokos talajú csertölgyes, 2010.08.29. - VL: 3. 
Ischnodenna resinosum (Schrad.) P. Karst. - Mór, Harmatos-völgy, kidőlt bükktörzsön (3), 2010.09.22. 

- V L : 2. 
Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm. - Csókakő, Ördögkonyha, bükkösben, 2007. 

09.29. 
Laccaria amethystina Cooke - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2004.09.06. - VL: 3. 
Laccaria laccata (Scop.) Cooke - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2004.09.06. 
Laccaria tortilis (Bolton) Cooke - Pusztavám, Szépvízér, homokos erdei úton, 2010.07.01. - VL: 3. 
Lactarius azonites (Bull.) Fr. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.08.20. 
Lactarius circellatus Fr. - Csákberény, Hajdúvár, gyertyános erdőszél, 2008.07.12. 
Lactarius controversus Pers. - Csákvár, Sarok-legelő, nyáras erdőszél, 2008.10.12. 
Lactarius deliciosus (L.) Gray - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves (2), 2007.09.22. - VL: 4. 
Lactarius mairei Malen§on - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes erdőszél (3), 2010.08.21. 
Lactarius piperatus (L.) Pers. - Csákberény, Pátrácos, bükkös (1), 2008.07.12. 
Lactarius sanguifluus (Paulet) Fr. - Csákvár, Sarok-legelővel szembeni meleg, száraz erdeifenyves 

(2), 2008.10.11. 
Lactarius violascens (J. Otto) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.09.05. - VL: 1. 
Lactarius volemus (Fr.) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2008.07.28. - VL: 3. 
Lactarius zonarius (Bull.) Fr. - Csákberény, nyári állás, csertölgyes, 2008.09.20. 
Lanzia echinophila (Bull.) Korf - Pusztavám, Szépvízér, csertölgy kupacsán, 2010.08.29. - VL: 3. 
Leccinum duriusculum (Schulzer ex Kalchbr.) Singer - Pusztavám, szürke nyár alatt, 2007.09.30. -

VL: 4. 
Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Sutara - Csákberény, Horog-völgy, gyertyános csertölgyes, 

2008.07.03.-VL: 4. 
Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. - Csákberény, Horog-völgy, kőrissel elegyes bükkös, 2007. 

10.31. 
Lentinellus ursinus (Fr.) Kühner - Mór, Harmatos-völgy, korhadt lombosfa-tuskón (1), 2009.11.01. 
Lentinus strigosus Fr. - Pusztavám, Hosszú-mogyorós, bükkfatuskón, 2005.05.01. 
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Leotia lubrica (Scop.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes (3), 2010.10.10. - VL: 2. 
Lepiota clypeolaria (Bull.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy, bükkös erdőszél, 2008.10.08. 
Lepiota eristata (Bolton) P. Kumm. - Mór, Csóka-hegy lába. 2004.06.13. 
Lepiota enninea (Fr.) P. Kumm. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2008.10.01. - VL: 3. 
Lepiota ignicolor Bres. - Csákvár, Sarok-legelő, nyílt réten (4), 2010.09.18. - VL: 3. 
Lepiota magnispora Murrill - Pusztavám, Csuka-tó melletti erdeifenyves (2), 2007.09.16. - VL: 3. 
Lepiota subincarnata Murrill - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2008.09.29. - VL: 3. 
Lepista flaccida (Sowerby) Pat. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007.09.20. 
Lepista irina (Fr.) H. E. Bigelow - Csákberény, Nyári-állás, 2006.12.01. 
Lepista nuda (Bull.) Cooke - Csákberény, Horog-völgy, bükkös (1), 2008.10.08. 
Lepista saeva (Fr.) P. D. Orton - Csákvár, Sarok-legelő (4), 2007.10.31. 
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser - Csákvár, Sarok-legelő, vadetető 2008.09.27. 
Leucopaxillus compactus (P. Karst.) Neuhoff - Pusztavám, Bánya-hegy, gyertyános-bükkös, 2010. 

09.04.-VL: 3. 
Leucopaxillus gentianeus (Quél.) Kotl. - Csákberény, Nagy-bükk, bükkös, 2007.09.30. - VL: 3. 
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer - Csákberény, Öreg-tó (4), 2010.09.11. - VL: 3. 
Leucopaxillus macrocephalus (Huijsman) Bohus - Pusztavám, Pőr-dűlő, homokos talajú molyhos, és 

csertölgyes, 2010.08.17. - VL: 3. 
Lycoperdon echinatum Pers. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2008.08.01. - VL: 2. 
Lycoperdon lividum Pers. - Csákberény, csákberényi dombok, zárt dolomitsziklagyep (4), 

2009.11.14.-VL: 2 
Lycoperdon molle Pers. - Csókakő, volt csókái legelő, erdeifenyves, 2006.09.09. 
Lycoperdon nigrescens Wahlenb. - Csókakő, volt csókái legelő, vörösfenyves, 2006.09.10. - VL: 2. 
Lycoperdon perlatum Pers. - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves (2), 2007.09.22. 
Lycoperdon pyrifonne Schaeff. - Csákberény, Nagy-bükk, bükktuskón, 2005.09.01. 
Lycoperdon utriforme Bull. - Csákberény-Gánt, Mohar-pagony, 2007.04.09. 
Lyophyllum decastes (Fr.) Singer - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkavaron (1), 2008.10.09. 
Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner - Csákvár, Nagy-hegy, csertölgyes vegyes erdő, 2011.08.07. -

VL: 2. 
Macrolepiota procera (Scop.) Singer - Csákvár, Sarok-legelő, akácos erdőszél, 2008.10.01. 
Marasmius bulliardii Quél. - Mór, Csóka-hegy, tölgyavaron, 2005.08.27. 
Marasmius cohaerens (Pers.) Cooke et Quél. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.09.05. 
Marasmius graminum (Lib.) Berk. - Gánt, lólegelő (4), 2010.05.23. 
Marasmius oreades (Bolton) Fr. - Pusztavám, Lépa-kút melletti bükkös erdőszél, 2007.09.04. 
Marasmius rotula (Scop.) Fr. - Mór, Harmatos-völgy, bükkgallyon (1), 2007.06.08. 
Marasmius wynnei Berk, et Broome - Pusztavám, Lépa-kút melletti bükkös, 2007.09.04. 
Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar - Mór, Csóka-hegy, bükkös útszél, 2004.08.10. 
Melanogaster variegatus (Vittad.) Tul. et C. Tul. - Csákberény, Horog-völgy, csertölgyes, molyhos 

tölgy alatt (3), 2008.05.26. - VL: 4. 
Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad et Maubl. - Mór, Teréz-halom, lombos erdőszél, 2005.09.30. 
Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst. - Mór, Harmatos-völgy, öreg bükk gyökerén (1), 2008.07.17. -

VL: 2. 
Merulius tremellosus Schrad. - Csákberény, Horog-völgy, korhadó bükktörzsön, 2009.11.27. 
Mitrophora semilibera (DC.) Lév. - Csákberény, Nagy-bükk, bükkös, 2004.04.27. - VL: 4. 
Morchella esculenta (L.) Pers. - Csákberény, Horog-völgy, kőrisfák alatt, nitrogéndús talajon, 2008. 

05.03.-VL: 4. 
Morchella steppicola Zerova - Csákberény, Bucka-hegy, zárt dolomitsziklagyep (4), 2004.04.14. -

VL: 4. 
Mutinus caninus (Huds.) Fr. - Mór, Csóka-hegy, gyertyános-bükkös, 2005.08.28. - VL: 3. 
Mycena galericulata (Scop.) Gray - Csákvár, Pap-irtás, korhadó bükktörzsön, 2009.11.21. 
Mycena galopus (Pers.) P. Kumm. var. nigra Rea - Csókakő, Pátrácos-völgy feletti vörösfenyves, 

2009.11.27.-VL: 3. 
Mycena pelianthina (Fr.) Quél. - Mór, Harmatos-völgy feletti bükkös, 2005.10.23. 
Mycena polygramma (Bull.) Gray - Csákberény, csertölgyes bozótos, 2006.11.19. 
Mycena pura (Pers.) P. Kumm. - Csákberény, Meszes-völgy, gyertyános-bükkös avarján, 2008.09.15. 
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Mycena renati Quél. - Mór, Harmatos-völgy, bükkön (1), 2004.09.07. - VL: 3. 
Mycena rosea Gramberg - Csákberény, Nagy-bükk, bükkös, 2007.09.29. 
Mycenastrum corium (Guers.) Desv. - Csákvár, Sarok-legelő (4), 2009.10.10. - VL: 3. 
Mycetinis alliaceus (Jacq.) Earle ex A. W. Wilson et Desjardin 2005 - Mór, Harmatos-völgy, bükkön 

(1), 2007.08.28. 
Omphalotus olearius (DC.) Singer - Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes (3), 2006.08.27. 
Otidea cochleata (Huds.) Fuckel - Pusztavám, Szépvízér, 2010.08.29. - VL: 3. 
Otidea onotica (Pers.) Fuckel - Csákberény, Horog-völgy vége, meleg csertölgyes (3), 2008.10.01. -

VL: 3. 
Oudemansiella mucida (Schrad.) Höhn. - Mór, Harmatos-völgy, bükkön (1), 2005.10.03. 
Parasola conopilus (Fr.) Örstadius et E. Larss. - Csóka-hegy, pihenőhely, 2004.09.07. - VL: 3. 
Paxillus involutus (Batsch) Fr. - Csákvár, Sarok-legelő, rezgő nyár alatt, 2008.10.05. 
Peziza vesiculosa Bull. - Pusztavám, hosszú-mogyorósi nyiladék, (erdei út mellett), fiatal, vegyes gyer-

tyános-bükkös; korhadó fatuskó közelében, 2008.04.27. - VL: 4. 
Phallus hadriani Vent. - Csákberény, Sarok-legelővel határos erdeifenyves, nyáras, pionír átmeneti 

erdőszél, 2007.10.14. - VL: 4. 
Phallus impudicus L. - Csákberény, Nagy-bükk, gyertyános-bükkös, 2007.10.04. 
Phellinus igniarius (L.) Quél. - Mór, Látó-hegyi tavak, fűzőn, 2010.04.01. - VL: 3. 
Pholiota lenta (Pers.) Singer - Csókakő, Cseresnyés-völgy, hullott bükkágon, 2009.11.28. 
Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. - Csókakő, Ördögkonyha, nyíren, 2008.10.29. 
Pleurotus cornucopiae (Paulet) Rolland - Mór, Kakas-domb feletti bükkös, bükktörzsön, 2005.08.27. 

- VL: 3. 
Pleurotus eryngii (DC.) Quél. - Csákvár, repülőtér (4), 2009.11.17. - VL: 4. 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. - Csákvár, Pap-irtás, korhadó bükktörzsön, 2009.11.21. 
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. - Mór, Harmatos-völgy, bükktuskón (1), 2006.12.08. 
Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quél. - Mór, Harmatos-völgy, bükktörzsön (1), 2005.09.19. - VL: 4. 
Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükktuskón (1), 2010.08.19. -

VL: 4. 
Pluteus salicinus (Pers.) P. Kumm. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükktuskón (1), 2010.07.17. - VL: 4. 
Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. - Mór, Harmatos-völgy, bükktuskón (1), 2006.08.27. - VL: 2. 
Polyporus arcularius (Batsch) Fr. - Pusztavám, hosszú-mogyorósi irtás, kivágott öreg bükkfa tuskóján, 

2008.04.26. 
Polyporus squamosus (Huds.) Fr. - Mór, belterület, diófán, 2004.05.04. 
Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2008.07.26. -

VL: 3. 
Polyporus varius (Pers.) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, hullott bükkágon, 2009.11.21. 
Poroniapunctata (L.) Fr. - Csákvár, Sarok-legelő, lótrágyán (4), 2006.11.18. 
Psathyrella multipedata (Peck) A. H. Sm. - Pusztavám, Lépa-kút melletti meddőhányó (2), 2007.09. 

28 . -VL: 3. 
Psathyrella olympiana A. H. Sm. - Mór, Harmatos-völgy, korhadt lombosfa-tuskón, 2009.11.01. -

VL: 3. 
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves erdőszél (2), 2008. 

10.01.-VL: 3. 
Pseudocraterellus undulatus (Pers.) Rauschert - Mór, Kakas-domb alja, csertölgyes (3), 2005.09.14. 

- V L : 3. 
Pterula multifida (Chevall.) Fr. - Gánt, lólegelő, fu között (4), 2010.05.23. - VL: 3. 
Ramaria formosa (Pers.) Quél. - Mór, Csóka-hegy, nyugati lejtő, savanyú talajú bükkös (1), 2005.09. 

14 . -VL: 3. 
Ramariopsis pulchella (Boud.) Corner - Mór, Kakas-domb feletti gyertyános csertölgyes (3), 2010. 

09.22.-VL: 2. 
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. - Pusztavám, Szépvízér, meddőhányók (2), 2004.05.11. - VL: 4. 
Rhodocollybia butyracea f. asema (Fr.) Antonín, Hailing et Noordel. - Csákberény, Horog-völgy haj-

dúvári része, bükkös, 2007.09.29. 
Rhodocollybia butyracea f. butyracea (Bull.) Lennox - Csákberény, Horog-völgy, U-kanyar, bükkös 

(1), 2006.11.25. 
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Rhodocollybia maculata (Alb. et Schwein.) Singer - Pusztavám, Csuka-tó melletti erdeifenyves (2), 
2007.09.02. 

Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. - Mór, Csóka-hegy nyugati lába, bükkös, mohapárnában, 2007.08.31. 
Ripartites tricholoma (Alb. et Schwein.) P. Karst. - Csókakő, Pátrácos-völgy feletti vörösfenyves, 

2009.11.27. 
Royoporus badius (Pers.) A. B. De - Mór, Csóka-hegy, bükktuskón. 2004.09.07. 
Rugosomyces carneus (Bull.) Bon - Csákberény, Réti-dűlő (4), 2010.05.23. - VL: 2. 
Rugosomyces ionides (Bull.) Bon - Mór, Csóka-hegy lába, gyertyános csertölgyes, 2005.08.28. -

V L : 2. 
Russula aurea Pers. - Csákberény, Pátrácos-völgy, csertölgy alatt (1), 2009.07.24. - VL: 3. 
Russula delica Fr. - Pusztavám, Határ-kői-pagony, lomberdőben, 2009.07.05. 
Russula foetens (Pers.) Pers. - Pusztavám, Malom-berek, gyertyános-bükkös, 2009.06.25. 
Russula heterophylla (Fr.) Fr. - Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes (3), 2008.07.26. 
Russula nigricans Fr. - Mór, Csóka-hegy, nyugati oldal, savanyú talajú bükkös (1), 2005.09.14. -

VL: 3. 
Russula rosea Pers. - Vértes, Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes, 2011.08.13. - VL: 3. 
Russula vesca Fr. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2009.07.12. 
Russula virescens (Schaeff.) Fr. - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2010.08.15. - VL: 3. 
Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. - Pusztavám, Cica-homok, homoki erdeifenyves (2), 2008.11.08. 

- V L : 3. 
Sarcodontia delectans (Peck) Spirin - Pusztavám. Kő-völgy, kidőlt csertölgy törzsén, 2008.08.05. -

VL: 3. 
Sarcoscypha austriaca (O. Beck ex Sacc.) Boud. - Mór, Vajai, lombos fa gallyán, 2005.04.03. - VL: 4. 
Schizophyllum commune Fr. - Pusztavám. Szép-víz-ér völgye, égeren, 2009.10.23. 
Scleroderma citrinum Pers. - Csákberény, Pátrácos, bükkös útmente (1), 2008.06.04. - VL: 4. 
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte - Mór, Móri-árok, Móri-víz melletti nedves réten, nyárfatuskón, 

2009.05.07.-VL: 4. 
Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. - Csákberény, Pátrácos-völgy, savanyú talajú bükkös (1), 

2010.07.09.-VL: 3. 
Strobilurus stephanocystis (Hora) Singer - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2004.04.04. 
Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél. - Csákberény, Nagy-förtés, bükkös, 2007.09.30. 
Stropharia luteonitens (Fr.) Quél. - Csákberény, száraz rét, 2010.09.12. - VL: 3. 
Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. - Csákvár, Sarok-legelő, lótrágyán (4), 2008.06.29. 
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze - Pusztavám, Lépa-kút melletti meddőhányó (2), 2007.09.20. 
Suillus granulatus (L.) Roussel - Pusztavám, Cica-homok, homoki erdeifenyves (2), 2008.09.23. 
Suillus luteus (L.) Roussel - Csákvár, Sarok-legelővel szembeni meleg, száraz erdeifenyves (2), 2008. 

10.11. 
Tapinella atrotomentosa (Batsch) Sutara - Pusztavám, Csuka-tó melletti erdeifenyves (2), 2007.09.16. 
Thelephora anthocephala (Bull.) Fr. - Pusztavám, Szép-víz-ér, 2010.08.20. - VL: 3. 
Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. - Csákvár, Sarok-legelő melletti erdeifenyves (2), 2007.09. 

22 . -VL: 3. 
Thelephora terrestris Ehrh. - Mór, Vajai, 2008.06.21. - VL: 3. 
Trametes gibbosa (Pers.) Fr. - Csókakő, Jónás-völgy, bükktuskón, 2007.02.25. 
Trametes versicolor (L.) Lloyd - Mór, külterület, gyertyánon, 2008.10.30. 
Tremella mesenterica (Schaeff.) Retz. - Pusztavám, korhadó lombosfa-ágon, 2004.10.24. - VL: 3. 
Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden - Pusztavám, Szép-víz-ér, égeren, 2010.07.03. 
Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.09.04. 
Tricholoma bresadolanum Clémengon - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.09.17. - VL: 2. 
Tricholoma imbricatum (Fr.) P. Kumm. - Pusztavám, pionír erdeifenyő alatt (2), 2007.10.16. - VL: 3. 
Tricholoma populinum J. E. Lange - Csákvár, Sarok-legelő, rezgő nyár alatt, 2007.10.14. - VL: 3. 
Tricholoma saponaceum (Fr.) P. Kumm. - Gánt, Vadaskert, csertölgyes (3), 2006.09.29. - VL: 3. 
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007.10.06. 
Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín - Csákberény, Horog-völgy, bükkös (1), 2008.10.08. - VL: 3. 
Tricholoma sulphureum (Bull.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy (3), 2010.10.10. - VL: 3. 
Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007.10.06. 
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Tricholoma ustale (Fr.) P. Kumm. - Csákberény, Horog-völgy (1), 2010.08.15. - VL: 3. 
Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees - Csákvár, Sarok-legelő (4), 2006.11.25. - VL: 3. 
Tricholomopsis rutilans (Schaeff.) Singer - Csákvár, Sarok-legelő, erdeifenyves (2), 2007.10.06. 
Tubaria dispersa (Pers.) Singer - Csákvár, Sarok-legelő, galagonya alatt (4), 2007.10.06. 
Tubaria furfuracea (Pers.) Gillet - Pusztavám, Koporsó-hegy, juhartuskón, 2007.02.01. 
Tuber aestivum Vittad. - Mór, Kakas-domb feletti csertölgyes, 2005.08.28. - VL: 4. 
Urnula craterium (Schwein.) Fr. - Pusztavám, vegyes erdő, 2007.03.21. - VL: 2. 
Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. - Csákberény, Horog-völgy vége, csertölgyes (3), 2004.04.04. 

- VL: 4. 
Verpa digitaliformis Pers. - Csákberény, Horog-völgy alja, erdőszél, 2004.04.22. - VL: 3. 
Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer - Pusztavám, Tüskés-hegy, állva korhadó öreg bükkön, 2010. 

08.28.-VL: 3. 
Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout et Enderle - Csákvár, Sarok-legelő, szalmán (4), 2008.10.15. 
Volvariella taylorii (Berk, et Broome) Singer - Csákberény, csertölgyes, erdei út szélén (3), 2010.08.14. 
Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr. Binder et Besl - Pusztavám, gyertyán alatt, 2007.08.19. -

VL: 4. 
Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky et Manfr. Binder - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös szur-

dokerdő, meszes alapkőzeten savanyú talajfoltok (1), 2009.07.24. - VL: 2. 
Xerocomus rubellus (Krombh.) Quél. - Pusztavám, külterület, vegyes lombos erdőben, 2004.08.07. -

VL: 4. 
Xerocomus subtomentosus (L.) Quél. - Csákvár, Pap-irtás, csertölgyes karsztbokorerdő, 2010.07.12. 

- VL: 4. 
Xerula pudens (Pers.) Singer - Gánt, Vadaskert, csertölgyes karsztbokorerdő, 2006.09.08. 
Xerula radicata (Relhan) Dörfelt - Csákberény, Pátrácos-völgy, bükkös (1), 2008.07.18. 
Xylaria filiformis (Alb. et Schwein.) Fr, - Pusztavám, Köves-völgy, kőszikla alatt (1), 2009.04.05. 
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. - Csákberény, Horog-völgy, bükktuskón (1), 2008.10.23. 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. - Mór, Csóka-hegy, bükkös (1), 2007.08.31. 

Néhány taxon rövid leírása 

Megjegyzés: a spóraméreteket B R E I T E N B A C H és K R Ä N Z L I N ( 1 9 8 4 , 1 9 8 6 , 1 9 9 1 , 

1 9 9 5 , 2 0 0 0 ) , illetve G E R H A R D T ( 2 0 0 8 ) müveiből nyertem. 

Agaricus augustus Fr. 1838 - Óriás csiperke 

Jellemzés: Nagy termetű, mégis törékeny csiperkefaj. Kalapja kezdetben göm-
bölyű, majd félgömbölyű, enyhén szögletes is lehet. Később ellaposodó, kiterülő, a 
20 cm-es átmérőt rendszerint eléri. Világos alapfelszíne sűrű, finom koncentrikus 
pikkelyekkel, rányomott szálakkal borított, amelyek okkerbarna, rozsdabarna színű-
ek, a kalap sötétebb közepe felé egyre sűrűbbek. A kalapszél gyakran kissé cafran-
gos. Tönkje hosszú, fehér, fejlett lelógó gallérral. A gallér alatt látható pikkelyes, 
pelyhes zóna a tönkbázis felé egyre csupaszabb, a gallér feletti tönkrész csupasz, 
gyakran barnás árnyalatú. Sűrűn álló lemezei sokáig világos krémszínűek, majd a 
húsrózsás, szürkésbarnás árnyalatokon át sötétbarnává érnek. A gomba húsa fehér, 
nem túl vastag, a kalapban puha, a tönkben rostos. Megvágva halvány lazacszínűre, 
barnásvörösre színeződik, kellemes marcipán- vagy ánizsillatú, jó ízű. Spórapora 
sötétbarna, spórái simák, elliptikusak, 8-9 x 5,5-6,5 ptm méretűek, vastag falúak. 
A lemezélek hifavégződései nem jellegzetesek, füzéresek. 

Előfordulás: Nyáron és ősszel fejleszt termőtestet, lomb- és fenyőerdőkben, par-
kos helyeken, erdőszéleken. Ritka, kímélendő faj. VL: 2. 
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Cortinarius melanotus Kalchbr. 1874 - Olajbarna pókhálósgomba 

Jellemzés: Kalapja 2-6 cm átmérőjű, kezdetben félgömbölyű, majd lassan a dom-
borún át ellaposodik, közepén gyakran tompa púppal; felszíne finoman, bársonyosan 
pikkelykés, színe fiatalon élénk olajbarna, zöldes olívbarna, majd idővel kissé kifa-
kuló. Lemezei kezdetben halvány zöldessárgák, majd tompa zöldesbarnák, olajbarnák 
lesznek, szélesek, szélesen a tönkhöz nőttek. Tönkje hengeres, a kalapnál világosabb 
színű, fiatalon gyűrűszerű pókhálómaradvánnyal, amely később szétoszlik, finoman 
szálassá teszi a tönköt, később a beleragadó spóráktól gyenge fahéjbarna gyapjakat 
alkot. A gomba húsa világossárga, illata és íze földes retekszerü. Spórapora fahéjszí-
nü, spórái szélesen elliptikusak, enyhén szemcsések, méretük 6,5-8 x 4,5-5 pm. 

Előfordulás: Lomb- és fenyőerdőkben (főként jegenyefenyő és bükk alatt) fordul 
elő nyár végén, ősszel. Hazánkban nem gyakori gombafaj. VL: 3. 

Entoloma chalybeum var. lazulinum (Fr.) Noordel. 1984 - Kéklemezü pitykegomba 

Jellemzés: Kis termetű, karcsú döggombafaj. 1-3 cm átmérőjű kalapja fiatalon 
félgömb vagy harang alakú, majd lassan kiterül, és a közepe gyakran köldökösen 
benyomottá válik; színe ibolyásfekete, feketéskék, a kalap közepe felé sötétebb, fe-
lülete finoman nemezes. A kalapszél bordázottsága feltűnőbb, ahogy a gomba idősö-
dik. Lemezei közepesen sűrűn állók, felkanyarodók, színük kékesfehér, halvány lilás-
fehér. Tönkje hosszú, vékony, hengeres; színe a kalapéhoz hasonló, felülete sima, a 
tönkbázisnál fehéren filces. Húsa vékony, vizenyős, szaga és íze nem jellegzetes. 
Spórapora okkerrózsaszín, spórái szögletesek, 8,5-11,5 x 6-8 pim méretűek, a lemez-
éleken hengeres vagy bunkós keilocisztídiumok láthatók. 

Előfordulás: Háborítatlan gyepekben, füves erdőszéleken, tisztásokon élő, ritka 
megjelenésű gombafaj. VL: 3. 

Entoloma lividocyanulum Noordel. 1984 
(2. ábra) 

Jellemzés: Kis termetű, karcsú döggombafaj. cm átmérőjű kalapja félgömb 
alakúból kiterül, idősebb korban köldökösen benyomottá válik; okkerbarna, szürkés-
barna alapon sötétebb szálakkal, pikkelykékkel futtatott. A kalap benyomott közepe 
mindig sötétebb. A kalapszél idősen kissé bordás. Lemezei krémfehérek, később hal-
vány piszkos rózsaszínűek, közepesen sűrűn állók, tönkhöz nőttek, idősebb korban 
kissé lefutónak tűnnek. Tönkje hosszú, vékony, törékeny, idősebb korban üregesedik; 
felülete fénylő, csupasz, szürke, kékesszürke árnyalatú, a tönkbázisnál fehéren gyap-
jas. Húsa vékony, vizenyős, szaga és íze gyenge, nem jellegzetes. Spórapora barnás 
rózsaszín, spórái szögletesek, 8-10 x 6-7,5 pim méretűek. 

Előfordulás: Meszes talajú réteken, legelőkön, erdőszéleken, erdei tisztásokon 
nő, kisebb csoportokban, nyár végén és ősszel. Hazánkban ritka gombafaj. VL: 3. 

Entoloma sericeum (Bull.) Quél. 1872 - Selymes döggomba 

Jellemzés: Kis termetű, karcsú döggombafaj. Kalapja 2-8 cm átmérőjű, félgömb 
alakúból kiterülő, erősen higrofán, ezért változatos színű; nedvesen élénk vöröses-
barna, sötét fahéjbarna, míg szárazon fakóbb, szürkésbarna, barnásokker árnyalatú. 
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A kalap felülete sima, selymes fényű. A kalapszél bordázottsága is főként nedves ál-
lapotban feltűnő. Lemezei közepesen ritkán állók, szélesek, felkanyarodók, krémfe-
hérből piszkos rózsaszínűre érnek. Karcsú, hosszú tönkje hengeres, idővel csövesedő, 
törékeny; szürkésbarna, sötétbarna felületét nagyon finom hosszanti fehér szálak bo-
rítják, a tönkbázis felé haladva egyre sűrűbben. A gomba húsa piszkosfehér, vékony, 
vizenyős; erősen lisztszagú és lisztízű. Spórapora barnás rózsaszín, spórái szöglete-
sek, 7,5-9,5 x 7-8 fim méretűek. 

Előfordulás: Száraz réteken, legelőkön, erdőszéleken és erdei tisztásokon nő, 
nyár végén és ősszel. Hazánkban nem ritka faj. VL: 3. 

Exidia glandulosa (Bull.) Fr. 1822 
Exidia truncata Fr. 

Jellemzés: Termőteste kifejlett korában 3-10 cm méretű, amorf. Karéjos lebenyei 
az aljzattól elállók. A gomba fényesen fekete színű, állaga kocsonyás, zselés. Termő-
testének meddő felülete nemezesen, borostásan szemcsés, míg a termőfelület sima, 
fényes, elszórtan néhány daraszerű szemcsével. Elöregedve merev, kemény aszal-
mánnyá szárad össze. Húsa szagtalan, íztelen. Spórapora fehér, spórái hengeresek, 
kolbász alakúak, 14—19 x 4,5-5,5 pim hosszúak. Bazídiumai hosszában osztottak, 4 
epibazídiával. 

Előfordulás: Lombos fák elhalt ágain, főként csertölgyön jelenik meg. Egész év-
ben megtalálható, gyakoribb a tavaszi aszpektusban. Hazánkban nem gyakori faj. 
VL: 3. 

Hygrocybe calciphila Arnolds 1985 - Mészkedvelő nedűgomba 

Jellemzés: Apró termetű nedűgombafaj. Kalapja 0,5-1 cm átmérőjű, félgömb ala-
kúból lassan kinyíló, a közepe néha kissé benyomottá válhat. Kalapszíne változatos, 
élénkvörös, narancsvörös, narancssárga is lehet, felszíne száraz, matt, egészen fino-
man bársonyos. Lemezei ritkán állók, vastagok, színük narancsos krémszínűtől a sö-
tétsárgáig változik. Hosszú, karcsú tönkje kalapszínű vagy (főként a felső részén) 
annál kissé világosabb, lefelé enyhén vékonyodhat; felülete hamvas, többnyire szá-
raz. A gomba húsa vékony, vizenyős, íze és szaga nem jellegzetes. Spórapora fehér, 
spórái 7,5-8,5 x 5-6 ftm méretűek, elliptikusak, apró olajcseppekkel. 

Előfordulás: Meszes talajú réteken, vízmosások mentén, bányameddőkön jelenik 
meg, nyár végén és ősszel. Hazánkban nem gyakori faj. VL: 2. 

Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. 1879 - Keserű nedűgomba 

Jellemzés: Apró termetű, keserű ízű nedűgombafaj. Kalapja 0,5-3 cm átmérőjű, 
cseresznyepiros, narancsvörös, a szélén gyakran világosabb, élénksárga szegéllyel; 
felszíne sima, nedves időben nyálkás-ragadós, szárazon kissé tapadós. Lemezei ritkán 
állók, vastagok, szélesen a tönkhöz nőttek, sőt, kissé lefutónak tűnhetnek idősebb 
példányokon. A lemezek a kalaphústól a lemezélig vizsgálva az élénk cseresznye-
piros-narancsvörös árnyalatból világosodnak, a lemezéi gyakran kontrasztos citrom-
sárga. A tönkje hengeres, esetleg lefelé kissé vékonyodik, szálas; felülete nedves 
időben nyálkás-ragadós, szárazon kissé tapadós; színe valamivel világosabb, mint a 
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kalapé, narancsvörös, fakópiros. Húsa vékony, vizenyős, szagtalan, erősen keserű 
ízű. Intenzív keserű íze még a sértetlen kalapot nyelvvel érintve is erősen érződik! 
Spórapora fehér, spórái szabálytalanul elliptikusak, 6,5-8,5 x 4—5 pim méretűek, 
gyakran olajcseppeket tartalmaznak. 

Előfordulás: Füves erdőszéleken, réteken, erdei tisztásokon jelenik meg nyár 
derekától őszig. Hazánkban ritka gombafaj. VL: 2. 

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. 1879 - Gyantás kérgestapló 

Jellemzés: Közepes méretű taplófaj. Termőteste konzolos, 5-15 cm átmérőjű; 
színe a bázis környékén sötét vörösesbarna, feketésbarna, a széle felé az élénk vörös-
barna és a világos narancsokker árnyalatokon át a tompa növekedési fázis fehérjéig 
világosodik. A fiatal példányokon gyakran vérvörös, borvörös cseppkiválások látha-
tók. A gomba felszíne nemezes, borostás, később lecsupaszodik, gyakran Sugárirá-
nyú finom szálak, ráncok láthatók rajta. Trámája fiatalon hófehér, idősebb korban 
piszkosfehér, krémszínű. Pórusai nagyon szűkek, szabad szemmel alig láthatók, 4— 
6 db esik egy mm-re. A gomba húsa közepesen vastag, fehér, piszkosfehér, rugal-
mas, szívós. Kellemes gombaillatú és -ízű. Spórapora fehér, spórái hialinok, henge-
resek, egy hegyes és egy legömbölyített véggel, méretük 5,5-8 x 1,5-2 //m. Termő-
teste dimitikus szövetű, vázhifákkal és csatos generatív hifákkal. 

Előfordulás: Lombos fák elhalt anyagán, főként bükkön fejleszt termőtestet, nyá-
ron és ősszel. Hazánkban ritka gombafaj. VL: 2. 

Lactarius violascens (J. Otto) Fr. 1838 - Lilásodó tejelőgomba 

Jellemzés: Kalapja 4—15 cm átmérőjű, már fiatalon is laposan domború, majd ki-
terül, sokszor tölcséresedik, de a széle sokáig begöngyölt marad; felszíne kissé tapa-
dós, színei változatosak, de jellemző a sárgásszürke és a lilásbarna árnyalatok válta-
kozása, amely körkörös zónázottságot alkot. Lemezei sűrűn állók, szélesen a tönkhöz 
nőttek és kissé lefutók, krémszínűek, gyakran apró lila foltokkal. Tönkje rövid, vas-
tag, hengeres, felülete sima; színe a lemezekéhez hasonlóan halvány krémszínű, a 
tönkbázisnál sárgás foltokkal. Húsa fehéres, megtörve fehéres tejnedvet ereszt. A 
hús megtörése után néhány perccel feltűnő, sötétibolyás színváltozás tapasztalható, 
amely az idős példányokban sérülés nélkül is „ott bujkál". A tejnedv papírzsebken-
dőre fölitatva nem vált színt, csak a gombahússal való érintkezés vált ki színreakciót. 
Szaga és íze nem jellegzetes (némely külföldi irodalom kesernyésnek írja, én ezt nem 
tapasztaltam). Spórapora sárgás krémszínű, spórái gömbölydedek, 8-10,5 x 6,5-8 
jAm méretűek, többé-kevésbé hálózatosan érdes, az ornamentáció kb. 1,5 //m magas. 

Előfordulás: Meszes talajú lomberdőkben, főként bükk és tölgy alatt jelenik meg 
nyár derekán és ősszel. Hazánkban ritka gombafaj. VL: 3. 

Lycoperdon lividum Pers. 1809 - Gesztenyebarna pöfeteg 

Jellemzés: 2-4 cm átmérőjű, gömbölyded, körte vagy vese alakú termőteste eny-
hén lapított; felszíne fiatalon szürkésfehér, majd szürkésbarna, gesztenyebarna lesz. 
Külső burka hamar felrepedezik, később lecsupaszodik. A belső burok felnyílásával 
kialakuló szájadék széles, szabálytalan, cafrangos. A termőtest bázisa a talajban laza 
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micéliumistrángok szövedékeként, gyökérszerűen folytatódik. Húsa kezdetben fehér, 
tömör, később olajzöldes, majd barnás spóratömeggé érik. Illata és íze fiatalon kel-
lemes. Spórapora olívbarna, spórái gömbölyűek, finoman pontozottak, átmérőjük 
3,5-5 fim. Zömök, bunkós bazídiumain 1-3 sterigma található. 

Előfordulás: Száraz réteken, legelőkön, homokos pusztákon fordul elő, nyár de-
rekán és ősszel. Hazánkban nem ritka faj. VL: 2. 

Pterula subulata Fr. 1825 - Fehéres sertegomba 

Jellemzés: A gomba termőteste a korallgombákéhoz hasonló felépítésű, számta-
lan vékony serteszerű ágból áll, amelyek sokszorosan elágaznak. Fiatal korban a ser-
ték rövidek, de már ekkor is nyúlánkak, ecsetszerüek; később egyre hosszabbak, vé-
konyabbak és hegyesebbek lesznek; színük fehérből, piszkosfehérből halvány krém-
színűre, krémokkeresre változik; felületük enyhén deres. A hús állaga puha, rugalmas, 
vizenyős, de viszonylag szívós; illata és íze kellemes, fűszeres. Spórapora fehér, spó-
rái keskeny oválisak-elliptikusak, 5-6 x 2,5-3,5 fim méretűek, simák, olajcseppeket 
tartalmaznak. Dimitikus hifaszerkezetű gomba, generatív és vázhifákkal. 

Előfordulás: Erdőszéleken, tisztásokon, füves területeken fordul elő, nyár végétől 
ősz derekáig. Hazánkban nem gyakori gombafaj. VL: 3. 

Rugosomyces ionides (Bull.) Bon 1991 - Ibolyás pereszke 
(3. ábra) 

Jellemzés: Kalapja 3-8 cm átmérőjű, már fiatalon ellaposodik, kiterül; élénklila, 
mályva-, illetve levendulaszínű, közepe kissé sötétebb. A kalapszél -főként fiatalon 
- kissé nemezes, közepe simább. Lemezei fehérek, világos krémszínűek, sűrűn áll-
nak, tönkhöz nőttek, nagyon törékenyek. Üregesedő tönkje a kalaphoz hasonló színű, 
felületén hosszanti szálakkal; a tönk teteje kissé világosabb, míg a tönkbázis gyakran 
fehéren filces. Húsa fehér, halványlila, viszonylag vékony jellegzetesen lisztszagú 
és lisztízű. Spórapora fehér, spórái 4,5-6 x 2,5-3 fim méretűek, elliptikusak, simák, 
olajcseppet tartalmaznak. 

Előfordulás: Lombos és fenyőerdőkben, tápanyagban gazdag, humuszos talajo-
kon jelenik meg nyár derekától őszig, egyesével vagy néhány fős csoportokban. Ha-
zánkban ritka faj. VL: 2. 

Strobilomyces strobilaceus (Scop.) Berk. 1851 - Pikkelyes tinóru 

Jellemzés: Kalapja kezdetben gömbölyű, már fiatal korában is durván, szálasan 
pikkelyes, később lassan félgömbölyűvé nyílik, 5-10 cm átmérőjű; piszkosfehér, 
szürkésfehér alapon sötétszürke, feketésszürke pikkelyei nagyok, táblásán repedezet-
tek, szálas-gyapjasak. Tönkje hosszú, sötétszürke szálaktól gyapjas. A kalap kinyílá-
sa után a tönkön egy gallérzóna alakul ki, amely felett a tönkfelület simább. Pórusai 
piszkosfehérek, fehéresszürkék, nyomásra előbb lazacvörösek, majd feketék lesznek, 
csakúgy, mint a húsa. Illata és íze nem jellegzetes. Spórapora ibolyásfekete, spórái 
gömbölydedek, szabálytalan, durva ráncokkal, bordázattal, átmérőjük 9,5-11,5 fim. 

Előfordulás: Lomb- és fenyőerdőkben, nálunk főleg bükkösökben és gyertyános-
bükkösökben fejleszt termőtestet, nyáron, ősszel. Hazánkban ritka, védett faj. VL: 3. 
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2. ábra. Entoloma lividocyanulum Noordel. Vértes, Csákberény (Öreg-tó), 2010.09.11. Fotó: Koszka A. 
Fig 2. Entoloma lividocyanulum Noordel. Vértes Mts, Csákberény (Öreg-tó), 11.09.2010. Fotó: A. Koszka. 

3. ábra Rugosomyces ionides (Bull.) Bon. Vértes, Mór (Csóka-hegy), 2005.08.28. Fotó: Koszka A. 
Fig 3. Rugosomyces ionides (Bull.) Bon. Vértes Mts, Mór (Csóka-hegy), 28.08.2005. Photo: A. Koszka. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



168 KOSZKA A. 

4. ábra. Urnula craterium (Schwein.) Fr. Vértes, Pusztavám, 2007.03.21. Fotó: Koszka A. 
Fig. 4. Urnula craterium (Schwein.) Fr. Vértes Mts, Pusztavám, 21.03.2007. Photo: Koszka A. 

Tricholoma bresadolanum Clémenson 1977 - Pikkelyestönkü pereszke 

Jellemzés: Közepes termetű, húsos pereszkefaj. Kalapja 4-10 cm átmérőjű, kú-
pos gyűszü alakúból háromszögletűen púpossá válik, lassan nyílik; fehéresszürke, 
egérszürke felszínén finom pikkelyek, szálak vannak, amelyek valamivel sötétebbek, 
és többnyire koncentrikusan helyezkednek el; nedves időben ezek kevésbé feltűnőek. 
Lemezei közepesen sűrűn állók, szélesek, szürkésfehérek, élükön elszórt feketés pon-
tokkal. Tönkje vaskos, hengeres, néha bunkós; világosszürke felszínét sötétebb szá-
lak, pikkelyek díszítik, bázisánál gyakran kissé barnás. Húsa fehéres, szaga nem jel-
lemző, kóstolva íze először keserű, majd csípőssé válik. Spórapora fehér, spórái el-
iptikusak, sima felületűek, méretük 7-8 * 5,5-6,5 pm. 

Előfordulás: Melegkedvelő lomberdőkben, gyakran tölgy alatt nő, humuszos ta-
lajon, nyár végén, ősz elején. Hazánkban ritka faj. VL: 2. 

Tricholoma sciodes (Pers.) C. Martín 1919 - Bükki pereszke 

Jellemzés: Kalapja 3-8 cm átmérőjű, kezdetben kúpos, majd lassan kiterül, álta-
lában tompa púppal a közepén; felülete selymes, sugarasan szálas, finom pikkelye-
zettséggel; szürke, barnásszürke színű. Lemezei vaskosak, szélesek, piszkosfehérek, 
élük fűrészes. A lemezeken - főként élükön - idővel apró feketés pontok jelennek 
meg, ez első ránézésre gyakran szennyezett hatást kelt. Hengeres tönkje szürkésfehér, 
gyenge hosszanti szálazottsággal, idővel csövesedik. Húsa vékony, merev, fehéres; 
szaga nem jellegzetes, íze először kesernyés, majd égetően csípős lesz. Spórapora fe-
hér, szélesen elliptikus spórái 6-8 x 4,5-6,5 pm méretűek, simák, kis olajcseppekkel. 
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Előfordulás: Lomberdőkben, elsősorban bükkösökben fordul elő, kisavanyodott 
talajfoltokon, gyakran meszes alapkőzeten. Hazánkban nem gyakori faj. VL: 3. 

Tricholomella constricta (Fr.) Zerova ex Kalamees 1992 - Gyűrűs pereszke 
Jellemzés: Kis-közepes termetű gomba. Pogácsa alakúból hamar kiterülő kalapja 

2-8 cm átmérőjű; hófehér, esetleg piszkosfehér színű; felülete kezdetben finoman 
szemcsés, később sima. Lemezei közepesen sűrűn állók, sok köztes lemezzel, fehé-
rek, törékenyek, felkanyarodók. Tönkje általában rövid, vaskos, hengeres vagy lefelé 
enyhén vékonyodó, bázisa kissé gyökerező. A többé-kevésbé üreges tönk fehéres 
színű, gyenge gallérzónával. A gallér gyakran csak a tönk alsó felén lévő szennyező-
dések éles vonalban való megszűnéseként látszik. Húsa fehér, jellegzetesen liszt-
vagy uborkaszagú; kellemes íze idősebb korban kissé fanyar lehet. Spórapora fehér, 
spórái elliptikusak 7-8 x 4,5-5,5 m méretűek, jellegzetesen durván szemölcsösek. 

Előfordulás: Viszonylag későn, ősztől tél elejéig jelenik meg, bolygatott réteken, 
túltrágyázott legelőkön, gyakran a talajba taposott trágyakupacokból. Többnyire bo-
szorkánykörökben vagy csoportosan jelenik meg. Hazánkban nem gyakori faj. VL: 3. 

Tubaria dispersa (L.) Singer 1961 - Sárgalemezű szemétgomba 

Jellemzés: Apró termetű gomba. Kalapjának átmérője 0,5-2 cm; színe szalmasár-
ga, fehéressárga, világos okkerbarna, már fiatal korában ellaposodik, később sokszor 
laposra kiterül; felszíne finoman deres. Lemezei már fiatalon is sárgásak, később 
egyre élénkebb sárgás, okkersárgás színűek lesznek, szélesek, szélesen a tönkhöz 
nőttek, idősen enyhén lefutónak tűnnek. Tönkje hosszú, karcsú, hengeres, idővel csö-
vesedő; színe fehéres, felületén egészen finom fehér szálak lehetnek. Húsa vékony, 
illata és íze nem jellegzetes. Spórapora sötét okkerszínü, mandula alakú, sima spórái 
6-7,5 x 3,5^4 ptm méretűek, csírapórus nélkül. 

Előfordulás: Erdőszéleken, cserjésekben, bokros réteken fordul elő, a galagonya-
fajok korhadó maradványain él. Hazánkban nem gyakori gombafaj. VL: - . 

Urnula craterium (Schwein.) Fr. 1851 - Fekete kehelygomba 
(4. ábra) 

Jellemzés: 5-15 cm magas, megnyúlt kelyhei egész fiatalon zártak, de hamar 
csipkés szájadékkal felnyílnak. Külseje szürkésfekete, mattfekete, felülete finoman 
szálas, nemezes, gyakran kissé pikkelyes; belső oldala mélyfekete, barnásfekete, si-
ma. A termőtest lefelé fokozatosan keskenyedik, a bázis közelében tönkszerű, nem 
üreges nyélrészbe vékonyodik. Az aljzathoz fekete, tömött micéliumgyapjakkal rög-
zül. Húsa fekete, szálas, rostos, illata és íze nem jellegzetes. Spórapora fehér, spórái 
hosszúkás elliptikusak, sima felületűek, méretük 25-30 x 10-15 /vm. 

Előfordulás: Korhadó lombosfa-gallyakon jelenik meg, tavasszal, humuszos tala-
jú, üde, parkos erdőkben, általában csoportosan. Hazánkban ritka gombafaj. VL: 2. 

Xerocomus depilatus (Redeuilh) Manfr. Binder et Besl 2000 - Ragyás tinóru 

Jellemzés: Kalapja 6-20 cm átmérőjű, kezdetben félgömb alakú, majd hamar la-
posan dombomra terül ki; felülete finoman nemezes, felszíne tompán gödörkés-rán-
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cos, találó magyar neve alapján: ragyás; színe gesztenyebarna, bézsbarna, a ráncok 
magasabb felszíne világosabb erezetet alkot kalapján. Pórusai kezdetben citromsár-
gák, majd hamar zöldessárgák, olajzöldek lesznek, a nemezestinórukéhoz képest szű-
kek, a valódi tinórukéhoz képest tágak, de nem szabályos kör keresztmetszetűek, 
hanem kissé szögletesek. Tönkje leggyakrabban görbülő és lefelé orsósán vékonyo-
dik; felülete enyhén szemcsés, hosszanti irányban finoman barázdált; színe piszkos-
fehér, homokszínű, gyakran borvörös színsávval, ami hiányozhat. Húsa világossárga, 
fehéressárga, nem kékül, hanem idővel enyhén vöröses árnyalatúvá válik; illata kel-
lemes, a tönkbázisnál enyhén vegyszerszagú lehet, íze nem jellegzetes. Spórapora 
zöldesbarna, spórái orsósán elliptikusak, sima felületűek, általában 2 (1-3) nagyobb 
olajcseppel, méretük 12-14 x 5-5,5 pm. 

Előfordulás: Meszes talajú, száraz lombos erdőkben él, leginkább gyertyán és 
bükk alatt. Nyártól ősz elejéig fejleszt termőtestet. Hazánkban nem gyakori. VL: 4. 

Xerocomus pelletieri (Lév.) Bresinsky et Manfr. Binder 2003 - Lemezes tinóru 

Jellemzés: Kalapja 3-8 cm átmérőjű, félgömbölyűből hamar enyhén domborúvá 
nyílik; színe vörösesbarna, rozsdabarna, barnásokker, felülete finoman nemezes, bár-
sonyos. Termőrétegtartója a csöves és lemezes forma közötti átmenet, inkább leme-
zes, lemezei durvák, vastagok, hullámos-kanyargósak, gyakori elágazásokkal, anasz-
tomózisokkal. A lemezek színe élénksárga, aranysárga, a tönkre sokszor rövid bor-
dákban végződve lefutnak. Tönkje többnyire görbült, bázisa felé vékonyodó, élénk-
sárga színű, felső harmadában gyakran kevés rézbarnán futtatott zónával. Húsa puha, 
sárgásfehér, a tönkbázisban citromsárga, kellemes illatú és ízű. Spórapora okkersárga, 
spórái hosszan elliptikusak, simák, olajcseppet tartalmaznak, 10,5-12,5 x 4-4,5 pm. 

Előfordulás: Savanyú talajú lomb- és fenyőerdőkben fordul elő, nyáron-ősszel. 
Hazánkban ritka és védett gombafaj. VL: 2. 

Összegzés 

Az adatgyűjtést 2004-ben kezdtem el. Azóta 340 taxont határoztam meg (fajlista). 
Mivel ezt a kutatási tevékenységet csak hobbi szinten tudom folytatni, és figyelembe 
véve a legalább még kétszer ennyi meghatározásra váró gyűjtött fajt, megállapítható, 
hogy a terület értékesnek, gombafajokban bővelkedőnek számít. A javasolt vörös lista 
( R I M Ó C Z I és mtsai 1 9 9 9 ) és kiegészítő javaslatainak ( A L B E R T és D I M A 2007, Z A G Y -

VA 2000) kategóriái alapján az itt közölt gombák vöröslista-besorolása a következő. 
VL: 0. Nem találtam ilyet. - VL: 1. Három fajt találtam, egyik a Geastrum me-

lanocephalum, bár elterjedése, adatmennyisége alapján nem biztos, hogy indokolt az 
l-es besorolás. Másik faj a Lactarius violascens, amelyet A L B E R T és D I M A (2007) 
javasoltak ebbe a kategóriába sorolni. A harmadik a Hygrocybe mucronella, amelyet 
Z A G Y V A (2000) javasolt a 2-es nemzetségszintű kategóriából kiemelni. A szakiro-
dalomban igen kevés és zömében régi, hazai előfordulási adata ismert, ezért ebben 
a munkában követem a javaslatot. A javasolt vörös listán ebben a kategóriában sze-
replő Creolophus cirrhatus faj neve Hericium cirrhatum lett, a gomba elterjedése 
nem indokolja az 1 -es fokozatot, ezért jelen munkámban 2-es besorolású fajként ke-
zeltem. - VL: 2. 36 faj. - VL: 3. 124 faj. - VL: 4. 33 faj. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



Adatok a Vértes déli részének gombavilágához 171 

Nem szerepel a vörös listán 144 faj, amelyek közül az alábbiakat emelném ki j a -
vasolt besorolással: Bulgaria inquinans VL: 3, Collybia cirrhata VL: 3, Ganoderma 
lucidum VL: 4, Geopora arenicola VL: 3, Poronia punctata VL: 2, Trichaptum bi-
forme VL: 4, Tubaria dispersa VL: 3. 

A vizsgált fajok vöröslista-kategóriáinak megoszlása az 5. ábrán látható. 

5. ábra. A vizsgált fajok vöröslista-kategóriáinak (VL) megoszlása, zárójelben a fajszámokkal. 
Fig. 5. Proportions of red list categories (VL) of the collected species with number of species in brackets. 

Végül néhány gombafaj, melyeket az elmúlt 6 év kb. 280 gyüjtőútja során csak 
egyszer sikerült megfigyelni a területen: Amanita echinocephala, Boletus rhodoxan-
thus, Calocera fiircata, Clavaria fragilis, Cortinarius arcuatorum, C. humolens, C. 
melanotus, Cystolepiota pulverulenta, Gyroporus cyanescens, Hygrocybe mucronel-
la, Ischnoderma resinosum, Lactarius violascens, Leotia lubrica, Leucopaxillus 
compactus, L. macrocephalus, Lycoperdon echinatum, Pluteus umbrosus, Volvari-
ella bombycina. Ezek hazánkban máshol sem gyakoriak, itt is kifejezetten ritkák. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - Ezúton szeretném megköszönni Sós Viktóriának a kitartását, támo-
gatását. Köszönöm Dima Bálintnak az útmutatást és a pókhálósgombák meghatározásában 
nyújtott segítségét. Köszönet illeti a Pro Vértes Közalapítványt, amiért rendelkezésemre bo-
csátották a vektorgrafikus Vértes munkatérképet. Zavartalan munkámat segítette a Pusztavá-
mi Erdészet által kiadott, az elzárt területekre való bejutást lehetővé tevő engedély. 

IRODALOMJEGYZÉK 

ALBERT L . , LOCSMÁNDI CS. és VASAS G. ( 1 9 9 5 ) : Ismerjük fel a gombákat! - Gabo, Budapest. 
ALBERT L „ LOCSMÁNDI CS. és VASAS G. ( 1 9 9 7 ) : Ismerjük fel a gombákat! 2 . - Gabo, Budapest. 
ALBERT L . és D I M A B . ( 2 0 0 7 ) : Ritka nagygombafajok (Basidiomycetes) előfordulása Magyarorszá-

gon. 2. - Mikol. Közlem., Clusiana 46(1): 5-28. 
AMINT ( 2 0 1 1 ) : Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica, A.M.I.N.T. - http://www. 

funghiitaliani.it. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



172 KOSZKA A. 

A N O N Y M . (1958): Vértes. - Fejér és Komárom Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala, 238 pp. 
BREITENBACH, J . és K R Ä N Z L I N , F. (1984): Fungi of Switzerland. 1. - Mykologia, Luzern, 313 pp. 
BREITENBACH, J. és K R Ä N Z L I N , F. (1986): Fungi of Switzerland. 2. - Mykologia, Luzern, 415 pp. 
BREITENBACH, J. és K R Ä N Z L I N , F. (1991): Fungi of Switzerland. 3. - Mykologia, Luzern, 362 pp. 
BREITENBACH, J. és K R Ä N Z L I N , F. (1995): Fungi of Switzerland. 4. - Mykologia, Luzern, 370 pp. 
BREITENBACH, J. és K R Ä N Z L I N , F. (2000): Fungi of Switzerland. 5. - Mykologia, Luzern, 342 pp. 
C A B I (2011): The Index Fungorum. - www.indexfungorum.org. 
D I M A B . és ALBERT L. (2011): A Cortinarius humolens Magyarországon. - Mikol. Közeim., Clusiana 

50(2): 141-148. 
G E R H A R D T , E. (2008): Gombászok kézikönyve. - M-érték Kiadó Kft., Budapest. 
Kuo, M. (2011): MushroomExpert.Com. - www.mushroomexpert.com. 
L/ESS0E.T. (1998): Gombák. - Panemex Kft. és Grafo Kft., Budapest, 304 pp. 
MIGE (2011): Miskolci Gombász Egyesület (MIGE) honlapja. - www.miskolcigombasz.hu. 
PHILLIPS , R . (2006): Mushrooms. - Pan Macmillan Ltd., London. 
PHILLIPS , R . (2011): RogersMushrooms. - www.rogersmushrooms.com. 
RIMÓCZI I. (2000): Gombaválogató 4. -Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 131 pp. 
RIMÓCZI I. (2004): Gombaválogató 5. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 132 pp. 
RIMÓCZI I . (2005a): Gombaválogató 6. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 149 pp. 
RIMÓCZI I. (2005b): Gombaválogató 7. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 154 pp. 
RIMÓCZI I. (2006): Gombaválogató 8. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 142 pp. 
RIMÓCZI I.(2007a): Gombaválogató 1 . - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 171 pp. 
RIMÓCZI I. (2007b): Gombaválogató 2. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 173 pp. 
RIMÓCZI I. (2008a): Gombaválogató 3. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 163 pp. 
RIMÓCZI I. (2008b): Gombaválogató 9. - Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, 136 pp. 
RIMÓCZI I., SILLER I., V A S A S G., ALBERT L., VETTER J. és B R A T E K Z . (1999): Magyarország nagygom-

báinakjavasolt vörös listája. - Mikol. Közlem., Clusiana 38(1-3): 107-132. 
R O B E R T , v . , STEGEHUIS, G. és STALPERS, J. (2011): The MycoBank engine and related databases. -

http://www.mycobank.org. 
V I S Z L Ó L . , FEKETÉNÉ S Z . E . , KARSA D . , KLÉBERT A . , N A G Y I . , PATAKI Z S . , PIMMER I . , RÁNTÓ A . , 

SZALAI G „ SOMOSSY E . , SZILLISI E . , T A K Á C S A . A . , BÉNI K . , ISÉPY I . , LÁSZLÓ G Y . , SCHÄFFER F . ,  

KULCSÁR M . , S Z E Ő K E K . , SZILI I . , F Ü L Ö P G Y . , HORVÁTH J . , LUKÁCS L . é s SZABÓ L . V . ( 2 0 0 5 ) : 

Vértesi Natúrpark alapító dokumentuma. - Pro Vértes Közalapítvány, Csákvár, 272 pp. (www. 
vertesinaturpark.hu/_blog/VNaP_doku_teljes_ebook.pdf). 

Z A G Y V A T. ( 2 0 0 0 ) : Szubalpin gyepek mikológiái felmérése az Őrségi Tájvédelmi Körzetben. - Mikol. 
Közlem., Clusiana 39(1-2): 31-92. 

WOOD, M. (2011): Mushrooms, Fungi, Mycology. - www.mykoweb.com. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(2): 173-148. (2011) 

TUDOMÁNYOS DOLGOZATOK RESEARCH ARTICLES 

A D A T O K A XYLOBOLUS N E M Z E T S É G M A G Y A R O R S Z Á G I 

E L Ő F O R D U L Á S Á R Ó L 

PAPP Viktor 

Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék és Soroksári Botanikus 
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Adatok a Xylobolus nemzetség magyarországi előfordulásáról. - A Xylobolus nemzetség-
nek eddig két faját sikerült kimutatni Magyarországon: a X.frustulatus-1 és a X. subpileatus-t. 
Mind a két, hazánkban megtalálható fa j Európa-szerte ritka. A Xylobolus frustulatus-nak 
mindösszesen néhány magyarországi előfordulási adatát ismerjük. A jelen munkában közölt 
adatok a Visegrádi-hegységre, valamint a Vértesre nézve újnak bizonyultak. A Xylobolus sub-
pileatus előfordulásáról csak egy közel 70 évvel ezelőtti, korhadó lécről dokumentált bizony-
talan adat áll rendelkezésünkre, 2010-ben azonban első természetes előfordulását a Vértes 
hegységben található Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban tapasztaltam. A cikkben ismertetem 
mindkét fa j elterjedését és ökológiai jellemzőit is, valamint a nemzetközi vörös listák figye-
lembevételével javaslatot fogalmazok meg a magyarországi vörös listára való felvételükre és 
veszélyeztetettségük mértékére. 

Data on the Hungarian occurrences of the genus Xylobolus. - Only two Xylobolus species 
are known from Hungary, i.e. X.frustulatus and X. subpileatus. Both are rare all over Europe. 
Xylobolus frustulatus were reported in Hungary from a few localities until now. It was found 
in the Visegrád and the Vértes Mts for the first time. In case of X. subpileatus, only a single 
record was published ca 70 years ago f rom rotten wood (without voucher specimen). Its first 
natural occurrence was discovered in the Vértes Mts (Juhdöglő-völgy Forest Reserve) in 2010. 
Distribution and ecological requirements of both species are discussed. Suggestions on their 
conservational and red listed status in Hungary are given. 
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B E V E Z E T É S 

A Xylobolus P. Karst. ( K A R S T E N 1881) nemzetség a réteggombák (Stereaceae) 
családjába tartozó monofiletikus csoport (Wués mtsai 2001), a bazídiumos gombák 
(Basidiomycota) russuloid kládján (Russulales rendjén) belül ( B I N D E R és H L B B E T T 

2002, L A R S S O N 2007). Az ide tartozó fajok döntő többsége szubtrópusi vagy trópusi 
területeken fordul elő ( J A H N 1971), így Európából mindösszesen négy fajuk ismert, 
a X. apricans, X.frustulatus, X. illudens és a X. subpileatus. Ezek közül a X. illudens 
makroszkóposán a Stereum fajokhoz hasonlít, de jól megkülönböztethető ibolyás szí-
nű termőrétege (himenofor) alapján. Jellemzően Eucalyptus fajokon terem ( B E R N I C -

C H I A és G O R J Ó N 2010), ezért ez a faj Európában vélhetően idegenhonosnak tekint-
hető. A X. apricans ritka nyugat-európai faj, franciaországi, nagy-britanniai, valamint 
spanyolországi adatai ismertek. A többi fajtól elkülöníthető a termőtest kisméretű, 
egybefolyó foltjai, valamint nagyméretű, elliptikus spórái alapján ( B E R N I C C H I A és 

Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(2), 2011 
Magyar Mikológiái Társaság, Budapest 



174 PAPP V. 

G O R J Ó N 2010). A nemzetségnek Magyarországon mindösszesen két faját találták 
meg eddig: a X.frustulatus-1 és a X. subpileatus-t. 

A Xylobolus fajok megjelenésükben a Stereum-okhoz hasonlóak. Fehérkorhasz-
tók, de azoktól eltérően nem diffúz korhadást okoznak, hanem jellegzetes pórusokat 
képeznek a fában. A termőtestek egyévesek vagy jellegzetesen évelők, az aljzathoz 
simulok, vagy attól elállók, szívósak, parafaszerűek. A szubhiménium bolyhos, gyak-
ran koncentrikusan zónázott. A himenofor sima vagy dudoros, halvány színű, gyakran 
repedezett. A hifarendszer monomitikus, de egyes fajoknál látszólag dimitikus. A ge-
neratív hifák szeptáltak, hialin vagy halvány sárgásbarna színűek. A szubsztrátummal 
párhuzamos hifaréteg a kalapot képező fajoknál fordul elő. A csatok a termőtestek-
ben és a micéliumkultúrában ritkák, örvösen állók. A himéniumban jól fejlett, tüskés 
cisztídiumok (acanthocystidia) találhatóak. A Stereum-októl eltérően a pleurocisztí-
diumok (vagy olajtartó hifák) szürkésfeketék lesznek szulfovanillin hatására. Spóráik 
simák, amiloidok, elliptikusak és rövidebbek a Stereum fajok spóráinál ( B E R N I C C H I A 

és G O R J Ó N 2 0 1 0 , H J O R T S T A M és mtsai 1 9 8 8 , J A H N 1 9 7 1 ) . 

ANYAG ÉS MÓDSZER 

A hazai Xylobolus fajok újabb előfordulási adatai két helyszínről, a Vértesben 
található Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumból, valamint a Visegrádi-hegység legma-
gasabb pontjáról, Dobogókő településrész határából származnak. A fajok dokumen-
tálása céljából herbáriumi anyagot gyűjtöttem, valamint digitális fényképeket készí-
tettem. A minták a szerző gyűjteményében (PV) találhatók, és a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Növénytani Tanszékén tekinthetők meg. 

A fajok meghatározásához szükséges mikromorfológiai vizsgálatokhoz Zeiss 
Axio Imager A2 típusú fénymikroszkópot használtam. A Xylobolus frustulatus meg-
határozását J A H N (1971), H J O R T S T A M és mtsai (1988), valamint B E R N I C C H I A és 
G O R J Ó N (2010) munkái alapján végeztem. A Xylobolus subpileatus határozása csak 
J A H N (1971), valamint B E R N I C C H I A és G O R J Ó N (2010) munkáiból volt lehetséges, 
mivel ez a faj az észak-európai országokban nem fordul elő. 

Mindkét faj esetében javaslatot fogalmaztam meg a vörös listára való felvételük, 
valamint az általam megfelelőnek tartott veszélyeztetettségi kategóriákra, az IUCN 
( 2 0 1 1 ) besorolását követve. Nevezéktanilag B E R N I C C H I A és G O R J Ó N ( 2 0 1 0 ) munká-
ját követtem, a rendszertani besorolást és szinonim neveket pedig a CABI ( 2 0 1 1 ) 

és a MycoBank ( R O B E R T és mtsai 2 0 1 1 ) internetes adatbázisok alapján adtam meg. 

A MAGYARORSZÁGI FAJOK ISMERTETÉSE 

A Xylobolus frustulatus termőtesteit először 2010. április elején találtam Dobo-
gókőn, egy kifordult tölgyfatuskón. 2010 őszén, valamint 2011. kora tavasszal a 
Vértesben található Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban is tapasztaltam jelenlétüket 
kocsánytalan (Quercus petraea) és molyhos tölgy (Q. pubescens) rönkjeiről. A X. 
subpileatus termőtesteit szintén a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban, 2010 októbe-
rében, egy 76 cm átmérőjű, lábon álló, elhalt csertölgyön (Q. cerris) nagyjából három 
méteres magasságban találtam meg. A fiatal termőtestek a kéreg repedései között 
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nőttek. 2011 tavaszán pedig egy földön fekvő tölgyrönkről (Quercus sp.) is sikerült 
kimutatni ;• 

Xylobolus frustulatus (Pers.) Boidin, Revue Mycol., Paris 23: 341, 1958. 
(1-2. ábrák) 

Thelephora frustulata Pers. 1801 - Auricularia frustulata (Pers.) Mérat 1821 -Stereum frustulatum 
(Pers.) Fr. 1838 

Stereum frustulosum Fr. 1838 - Xylobolus frustulosus (Fr.) P. Karst. 1881 - Xerocarpus frustulo-
sus (Fr.) P. Karst. 1882 

Morfológiai és anatómiai jellemzők: A termőtest évelő, fás állagú, reszupinátus, 
vagy csak nagyon kissé emelkedik el az aljzattól. Táblásán felrepedező, többnyire 
1-2 mm vastagságú, de esetenként ennél jelentősen vastagabb is lehet. A himenofor 
gumós, rétegzett, színe szürkéstől barnásig terjedhet, a szubhiménium sötétbarna vagy 
fekete, zónázott. A hifarendszer monomitikus (pszeudodimitikus), függőleges ren-
dezettségű. A hifák nem csatosak, színük hialintól sárgásbarnáig változhat. A csú-
csukon tüskékben végződő cisztídiumok (acanthocystidia) 25-30 pm hosszúak és 4—5 
pm szélesek. Ritkán pszeudocisztídiumokat is találhatunk. A spórák elliptikusak, 
vékony falúak, simák 4,5-5(-6) x 2,5-3,5 pm, amiloidok ( B E R N I C C H I A és G O R J Ó N 

2010, H J O R T S T A M és mtsai 1988, J A H N 1971). 
Ökológia: Leginkább idős, öreg tölgyek (Quercus) ágain vagy tuskóin, valamint 

törzsén vagy vágásfelszínén terem, ha a faanyag már több évig elfeküdt a talajon, 
kérgét vesztette és korhadásnak indult ( K R I E G L S T E I N E R 2000, S T A S I N S K A 2008). 
Elsősorban szaprotróf gomba, amely holt faanyagon nő, és csak egyes esetekben ké-
pes élő fákat megtámadni ( S T A S I N S K A 2008). K O T L A B A (1986) szerint ritkán az élő 
fát is megtámadó, később az elhalt faanyagot lebontó szaproparazitaként is viselked-
het, amit megerősít, hogy S C H M I D T és mtsai (2008) Németország Brandenburg tar-
tományában öreg tölgyfák parazitájaként is említik. Szubsztrátumpreferenciájának 
vizsgálatánál megállapítható, hogy egyes kivételektől eltekintve különböző tölgyfa-
jokhoz (Quercus spp.) kötődik. Európában leginkább a Q. cerris, Q.frainetto, Q.pet-
raea, Q. pubescens és Q. robur, Iránban a Q. castaneifolia, Kelet-Ázsiában pedig a 
Q. crispula és Q. mongolica fajokon fordul elő ( K O T L A B A 1986). Emellett vannak 
adatai (a pontos határozást feltételezve) gyertyánról (Carpinus), kőrisről (Fraxinus) 
és szelídgesztenyéről (Castanea) ( K O T L A B A 1986), valamint nyírről (Betula) és tuli-
pánfáról (Liriodendron tulipifera) is ( S T A S I N S K A 2008). A nyitvatermők közül is-
mert himalájai cédrusról (Cédrus deodara) ( K O T L A B A 1986), simafenyőről (Pinus 
strobus) és duglászfenyőről (Pseudotsuga menziesii) ( S T A S I N S K A 2008). Közép-euró-
pai viszonylatban mértékadó K O T L A B A (1986) munkája, aki Csehország és Szlová-
kia területén 123 lelőhelyről származó adat alapján megállapította, hogy az esetek 
61,9%-ában kocsánytalan tölgyön (Quercus petraea) fordult elő. 

A faanyag bontását tekintve fehérkorhasztó faj ( B E R N I C C H I A és G O R J Ó N 2 0 1 0 , 

H J O R T S T A M és mtsai 1 9 8 8 , J A H N 1 9 7 1 ) , tehát a sejtfalban lévő cellulózt és lignint is 
képes lebontani, de mint szukcesszív korhasztó kezdetben a lignint gyorsabban bontja, 
mint a cellulózt ( S Z A B Ó 2 0 0 3 ) . A korhasztás során a szubsztrátum makromorfoló-
giai mintázatának egyedisége megkülönbözteti a többi fajtól ( O T J E N és B L A N C H E T T E 

1 9 8 4 ) , mivel a rozsdabarna színű faanyagban először sok fehér cellulózfoltot képez, 
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amelyek később hosszúkás üregekké olvadnak össze (DlMA és mtsai 2 0 1 0 ) . Ezt a 
korhadási képet az erdészeti szakirodalomban „fogolyfa" néven ismerik ( S Z A B Ó 

2 0 0 3 ) . M I R I C és P O P O V I C ( 2 0 0 7 ) vizsgálataik során kocsányos tölgyön (Quereus ro-
bur) megfigyelték, hogy a fának nemcsak a szíjács, hanem a geszt zónájában is el-
bontja a farostok falát. 

Elterjedés: A Xylobolus frustulatus széles körben elterjedt, de nem gyakori faj. 
Megtalálható Európában, Ázsiában, Észak-Amerikában és Ausztráliában is. Az ame-
rikai kontinensen Kanadából, az Egyesült Államokból, Mexikóból és Brazíliából 
vannak adatai ( B A L T A Z A R és G I B E R T O N I 2009, K O T L A B A 1986). Ázsiából ismert 
Japánban, Koreában, Kínában és Tajvanon, India északi részéről, Nepálban, valamint 
a Fülöp-szigeteken ( C H A N G 1993, D A I és mtsai 2004, K I M és mtsai 2009, K O T L A B A 

1986), továbbá megtalálták Azerbajdzsánban, Grúziában, Iránban és Örményország 
területén is ( G H O B A D - N E J H A D és mtsai 2009). Európában K O T L A B A (1986) szerint 
szubatlantikus elterjedésű. K R I E G L S T E I N E R (2000) véleménye, hogy az északi és 
közép-európai országokban is ritka, és Európa déli részén teljesen hiányozni látszik. 
Előfordulását a következő országokban tapasztalták: Ausztria, Belgium, Bulgária, 
Csehország, Dánia, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Franciaország, Len-
gyelország, Macedónia, Magyarország, Németország, Norvégia, Olaszország, Orosz-
ország, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és 
Ukrajna ( B E R N I C C H I A és G O R J Ó N 2010, C L O R T A N 2009, K O T L A B A 1986, K R I E G L -

S T E I N E R 1991, K U T H A N és mtsai 1999, P L L T A V E R és mtsai 2002, S A A R és mtsai 2007). 
Magyar név: összenőtt réteggomba, mozaik réteggomba. 
Irodalmi adatok / Literature records: M O E S Z (1942) a budai hegyekből, tölgyfáról közölt adatot. 

Az MTM Növénytárában azonban csak egy 1909-ből származó anyaga szerepel, Budapest, János-hegy, 
X. frustulatus Quercus-on lévő termőtest nélküli bontásnyoma említéssel (DIMA és mtsai 2010). Hodo-
bay Mária 2006. január 14-én a Bükkben, Garadna-völgy, Helyipari-forrásnál készített fotódokumentá-
ciót. Mintát azonban nem gyűjtött, továbbá a szubsztrátum típusát sem jegyezte fel. Siller Irén a szintén 
Bükkben található Csanyik-völgyben, 2009. október 23-án találta meg (DIMA és mtsai 2010). 

Gyűjtési adatok / Collected specimens: Visegrádi-hegység: Dobogókő, Quercuspetraea, leg. et 
det. Papp V. 2010.04. 07., herb. PV 51; Esztergom (Nagy-Strázsa-hegy), Quercus cerris, leg. et det. 
Dima B. 2011.06.11., herb. PV 613. Vértes: Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum, Quercus petraea, leg. et 
det. Papp V. 2010.10.07., herb. PV 250; Quercus petraea, Q. pubescens, leg. et det. Papp V. 2011.03. 
04., herb. PV 280; Quercus sp., leg. et det. Papp V. 2011.04.25., herb. PV 304; Quercus sp., leg. et det. 
Papp V. 2011.08.08., herb. PV 452. 

Xylobolus subpileatus (Berk, et M. A. Curtis) Boidin, Revue Mycol. 23: 341,1958. 
(3-4. ábrák) 

Stereum subpileatum Berk, et M. A. Curtis 1849 - Lloydella subpüeata (Berk, et M. A. Curtis) 
Höhn, et Litsch. 1907 - Stereum frustulatum var. subpileatum (Berk, et M. A. Curtis) A. L. 
Weiden 1971 

Stereum scytale Berk. 1854 
Stereum insigne Bres. 1891 
Hymenochaete tjibodensis Henn. 1899 
Stereum sepiaceum Burt 1920 - Lloydella sepiacea (Burt) S. Ito 1955 
Stereum burtissimum Lloyd 1924 

Morfológiai és anatómiai jellemzők: A termőtest évelő, kalaposodó, szívós, ru-
galmas, parafaszerű, szárazon keményedő, csaknem fássá válik. A szubsztrátumtól 
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elálló kalap felszíne fahéj- vagy vörösesbarna, sűrű, filcszerűen szőrös réteggel borí-
tott, koncentrikusan zónázott. Az aktívan növekvő szegélye sárgás. A termőréteg 
kezdetben sima, később dudoros, krémszínű, sárgás vagy halvány okkeres, idősebb 
korban többé-kevésbé szürkül, szárazon repedezik, majd felújul, és újra rétegződik. 
A kalap filces rétegét a himéniumtól egy sűrű, sötét vonalszerű sáv választja el. Hifái 
a Stereum-okhoz hasonlóan vízszintesen rendeződnek. A himéniumból áttörnek a 
tüskés cisztídiumokban (acanthocystidia) végződő vázhifák és a részben kristályok-
kal fedett pszeudocisztídiumok, melyek nagy számban fordulnak elő. A spórák ellip-
tikusak, 4-4,7 x 2,5-3 pm nagyságúak (BERNICCHIA és GORJÓN 2010, JAHN 1971). 

Ökológia: Európában leginkább tölgyeken (Quercus) fordul elő (JAHN 1971). 
TORTIC (1975) szerint valószínűsíthető, hogy főként Q. cerris-hez kötődik. Ezt meg-
erősíti, hogy Csehország és Szlovákia területén is főleg csertölgyön találták (Pouzar 
cit. in, JAHN 1971). A szubmediterrán elterjedésű, dél-európai molyhos tölgyes-virá-
gos kőrises karsztbokorerdők kísérő fajáról (GENCSI és VANCSURA 1992), a kom-
lógyertyánról (Ostrya carpinifolia) is van adata (BERNICCHIA és GORJÓN 2010). 

Elterjedés: Trópusi, szubtrópusi elterjedésű faj, megtalálható Észak-Afrikában, 
valamint Európában, ahol kifejezetten mediterrán elem ( J A H N 1971). Ismert adatai 
vannak Ausztria, Csehország, Horvátország, Macedónia, Magyarország, Olaszország, 
Románia, Spanyolország és Szlovákia területéről ( B E R N I C C H I A és G O R J Ó N 2010, 
K A R A D E L E V 1994, T O R T I C 1975). S A F O N O V (2006) emellett az Oroszországban ta-
lálható Urál hegység déli részén is megtalálta. D E N C H E V és A S S Y O V (2010) Bulgá-
ria bazidiumos nagygombáit ismertető munkájukban egyedül a Stara Planina hegy-
ségből közölnek adatot. Lengyelország területéről 2003-ban sikerült dokumentálni 
( W O J E W O D A 2003). Az amerikai kontinens délkeleti részén, Észak-Amerika déli te-
rületein ( J A H N 1971), és Mexikóban ( N A V A és V A L E N Z U E L A 1997) fordul elő. Ázsi-
ából elsősorban Kínából és Tajvan szigetéről ( C H A N G 1993, D A I és mtsai 2004) 
ismert, de megtalálható India, Indonézia és Japán területén is ( J A H N 1971). A Kau-
kázus térségéből, Azerbajdzsánból és Iránból vannak adatai ( G H O B A D - N E J H A D és 
mtsai 2009). T U R A és mtsai (2008) Izrael területén is kimutatták. 

Irodalmi adatok / Literature records: B Á N H E G Y I és mtsai (1953) szerint Magyarországon ritka 
faj, ami „lombos fák, főleg tölgyfélék korhadó tönkjén vagy megmunkált faanyagán (bányákban) terem, 
inkább ősszel". A szerzők megfigyeléseit alátámasztó előfordulási adatokat, azonban nem sikerült fel-
lelni. M O E S Z (1942) Budapest környékének gombáit feldolgozó munkájában Lloydella subpileata néven 
közöl a budapesti Rózsadombon, korhadó lécről gyűjtött adatot. Azonban sem a szubsztrátum anyagá-
ról, sem a gyűjtés időpontjáról, illetve a preparátum helyéről nem közöl további információt. 

Gyűjtési adatok / Collected specimens: Vértes: Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum, Quercus cerris, 
leg. et det. Papp V. 2010.09.14., herb. PV 251; Quercus sp., leg. et det. Papp V. 2011.04.25., herb. PV 
305; Quercus sp., leg. et det. Papp V. 2011.08.08., herb. PV 453. 

KÖVETKEZTETÉSEK 

A Xylobolus subpileatus most közölt adatát a hazai fungára vonatkozó első bizo-
nyított adatnak tekinthetjük, mivel MOESZ (1942) nem természetes élőhelyről, va-
lamint bizonytalan eredetű és meghatározatlan anyagú lécről származó adatát közli, 
ráadásul a gyűjtött minta sem ellenőrizhető. A Xylobolus frustulatus előfordulását a 
Vértesből, illetve a Visegrádi-hegységből első alkalommal sikerült kimutatni. 
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1. ábra. Xylobolus frustulatus. Visegrádi-hg. (Dobogókő), Quercus petraea, 2010.04.07. Fotó: Papp V. 
Fig. 1. Xylobolus frustulatus. Visegrád Mts (Dobogókő), Quercus petraea, 07.04.2010. Photo: V. Papp. 

2. ábra. A Xylobolus frustulatus termőtestei. A) termőtestek elhelyezkedése Quercus rönkön, 2011.03.04. 
B) fiatal termötestek, 2011.03.04. C) kifejlett termőtestek, 2010.10.07. Fotó: Papp V. 

Fig. 2. Basidiocarps of Xylobolus frustulatus. A) location of basidiocarps on Quercus logs, 04.03. 2011, 
B) juvenile basidiocarps, 04.03.2011, C) adult basidiocarps, 07.10.2010. Photo: V. Papp. 
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3. ábra. Xylobolus subpileatus. Vértes (Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum), Quercus cerris, 2010.09.14. 
Fotó: Papp V. 

Fig. 3. Xylobolus subpileatus. Vértes Mts (Juhdöglő-völgy Forest Reserve), Quercus cerris, 14.09.2010. 
Photo: V. Papp. 

4. ábra. A Xylobolus subpileatus termőtestei. A) reszupinátus, fiatal termőtest, 2011.03.04. B) kifejlett 
termőtestek, 2011.04.25. C) idős termőtest, 2011.08.08. Fotó: Papp V. 

Fig. 4. Basidiocarps of Xylobolus subpileatus. A) resupinate, juvenile basidiocarp, 04.03.2011, B) 
aduit basidiocarps, 25.04.2011, C) old basidiocarps, 08.08.2011. Photo: V. Papp. 
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Az aktuális vöröslista-tervezetben (RIMÓCZI és mtsai 1 9 9 9 ) a Xylobolus nemzet-
ség egyik hazai képviselője sem szerepel, viszont az újabb adatok ismeretében, öko-
lógiájuk és a környező országok vörös listáinak figyelembevételével (1. táblázat) 
mindkét faj listára vétele indokoltnak látszik. A két hazai faj közül a Xylobolus frus-
tulatus a környező országokhoz hasonlóan Magyarországon is gyakoribbnak tűnik, 
de többnyire csak azokon az élőhelyeken van lehetősége a fennmaradásra, ahol az 
évtizedekig megmaradó, kidőlt, öreg tölgyeket az erdészeti kezelések során nem 
szállítják el. Talán ez lehet az oka, hogy számos európai ország vörös listáján is sze-
repel. Ezek alapján a „sebezhető" (VU = vulnerable) kategóriába való besorolását 
javaslom. A Xylobolus subpileatus számos jellegzetes makroszkopikus bélyeggel is 
rendelkező faj, ezért kevés adata nem csupán a határozási nehézségekkel, hanem sok-
kal inkább a környező országokban is tapasztalt ritkaságával magyarázható. Kevés 
adata miatt indokoltnak tűnik a „hiányos adat" (DD = data deficient) kategóriába 
való sorolása, de a környező országok vörös listáinak alapján a „veszélyeztetett" 
(EN = endangered) kategóriába való felvételét javaslom. 

1. táblázat. A hazai Xylobolus fajok európai vöröslista-kategóriái és javaslat magyarországi besorolásra 
(VN* = Hollandiában kihaltnak tekintik azokat a fajokat, melyeknek 1975 óta nincs adatuk. A Xylobolus 
frustulatus utolsó adata 1900-ból származik). 
Table 1. European red list categories of Xylobolus frustulatus and X. subpileatus and their proposed 
classification in Hungary. (VN* = the species is considered extinct in the Netherlands, which have not 
been found since 1975. The last record of X. frustulatus was documented in 1900). 

Faj név Ország (IUCN-kategória) Referenciák 
Xylobolus frustulatus Ausztria (VU) KRISAI-GREILHUBER ( 1 9 9 9 ) 

ARON és mtsai (2005) 
Dánia (CR, E) STOLTZE é s PIHL ( 1 9 9 8 ) 

Észtország (VU) JARVA és mtsai (1999) 
Finnország (VU) RASSI és mtsai ( 2 0 1 0 ) 

Hollandia (VN)* ARNOLDS és KUYPER (1996) 
Lengyelország (VU) WOJEWODA é s LAWRYNOWICZ ( 2 0 0 6 ) 

Lettország (EN) ANDRUBAITIS (1996) 
Magyarország (VU) jelen munka 
Németország - Bajorország (CR); 

Észak-Rajna-Vesztfália (EN) 
Norvégia (NT) 

KARASCH é s H A H N ( 2 0 0 9 ) 

SONNEBORN és mtsai ( 1 9 9 9 ) 

BRANDRUD és mtsai ( 2 0 1 0 ) 

Svédország (NT) DAHLBERG és mtsai ( 2 0 1 0 ) 

Xylobolus subpileatus Ausztria (VU) 
(EN) 

KRISAI-GREILHUBER ( 1 9 9 9 ) 

ARON és mtsai (2005) 
Magyarország (EN/DD) jelen munka 
Csehország (CR) HOLEC é s BERAN ( 2 0 0 6 ) 

Köszönetnyilvánítás - Köszönettel tartozom dr. Siller Irénnek és dr. Erős-Honti Zsoltnak 
a munkám megírása során nyújtott hasznos tanácsaikért , valamint Dima Bálintnak, hogy 
rendelkezésemre bocsátotta az általa gyűjtött Xylobolus frustulatus gyűjtési adatát. Ez a 
munka a T Á M O P 4.2.1./B-09/01/KMR/20I0-00CI5 támogatásával készült. 
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TUDOMÁNYTERÜLETI A TTEKINTES REVIEW 

GOMBÁK AZ ÉTKEZÉSBEN, AVAGY A VILÁG GOMBAFOGYASZTÁSA, 
-TERMESZTÉSE, -GYŰJTÉSE ÉS -KERESKEDELME 

KOVÁCS Dániel 

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani Tanszék, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 
50; adonyidani@gmail.com 

Gombák az étkezésben, avagy a világ gombafogyasztása, -termesztése, -gyűjtése és 
-kereskedelme. - A gombafogyasztást kedvelő népeket általánosságban mikofilnek, az ezt 
elutasító népeket mikofóbnak nevezhetjük. Ez a két kategória jól alkalmazható, amennyiben 
a vadon termő fajok fogyasztását vizsgáljuk, azonban kevéssé használhatók egyes népek ter-
mesztett fajokkal meglévő viszonyának leírására. A termesztett gombákat elsősorban a fejlett 
országokban fogyasztják, hiszen a gombatermesztéshez a legtöbb fa j esetében komoly ipari 
és tudományos háttér kell, tőkéről nem is beszélve. Ez a megállapítás különösen igaz a ter-
mesztett csiperkékre (Agaricus spp.), amelyeket elsősorban az európai kultúrához tartozó or-
szágokban fogyasztanak. A nyugat-európai országok büszkélkedhetnek a legnagyobb gom-
bafogyasztással a világon. A statisztikákat Hollandia vezeti, ahol a fejenkénti gombafogyasz-
tás 11,5 kg évenként! Kína, mely a világ legnagyobb gombatermesztője elég kevés fejenkénti 
gombafogyasztással rendelkezik, mely azonban ütemesen, az ország fejlődésével párhuza-
mosan nő. Jelenleg a világ gombatermése évi 3,6 millió tonna, és gyorsan növekszik. Ezt a 
növekedést elsősorban a kínai termelés növekedése okozza, mely 1,6 millió tonnájával a vi-
lágtermés 44%-át adja hivatalosan! A régi nyugati termelőknél (USA, Hollandia, Franciaor-
szág) a gombaipar termelése azonban ennél lassabban nő, illetve stagnál. Ezzel szemben a 
csiperketermesztés kirobbanóan fejlődik Európa keleti felén, ahol nagyon alacsony költségek-
kel tudják a termelők a gombát előállítani. Az egyes gombafajok részesedése az összterme-
lésből szintén nagyon gyorsan változik. Ha a nemzetközi gombakereskedelmet vizsgáljuk, 
láthatjuk, hogy Kína a gombaexportálók között is az első. Kína főleg gombakonzervet és szá-
rítmányokat exportál, a friss gomba kereskedelme inkább Európán belül zajlik, hiszen a leg-
nagyobb csiperketermesztők és exportpiacaik is itt helyezkednek el. A vadon termő csemege-
gombák kereskedelme szintén világszerte növekszik, ez a tevékenység a GDP-nek is komoly 
részét adja sok fejlődő országban. A vadon termő fajok fogyasztása minden régióban különb-
ségeket mutat. A tehetősebb országoknak mind megvannak a kedvenc gombafajaik, és azok 
a forrásaik, ahonnan ezeket beszerzik. Nyugaton a legkedveltebbek a vargányák, a rókagom-
bák, a kucsmagombák és a szarvasgombák, míg Japán kedvenc gombája a matsutake. 

Mushrooms as food, or the consumption, production, collecting and trade of mush-
rooms in the world. - Those nations fond of mushrooms are called mycophilous and the 
others are called mycophobic. These two categories can be applied well if the wild mush-
rooms are considered in different cultures, but they are useless in case of the consumption 
of cultivated mushrooms. The latter are mostly eaten in developed countries, because mush-
room cultivation requires considerable industrial, scientific and financial investment, like in 
the case of champignons (Agaricus spp.), which are typically grown and eaten in countries 
with European cultural heritage. Western European countries have the biggest mushroom 
consumption in the world. The Netherlands is leading this statistics with 11.5 kg per capita 
consumption annually! China the world's largest mushroom producer has rather low per 
capita consumption, but it is increasing parallel with the country's development. The current 
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m u s h r o o m production of the world is 3.6 million tons that is rapidly growing, due to the fast 
development of the Chinese mush room cultivation. The mushroom production of China is 
off icial ly 1.6 million tons, 4 4 % of the wor ld ' s total, whereas that of the old western pro-
ducers (USA, France, the Nether lands) is increasing more slowly, or stagnant. In contrary, 
the champignon industry is prosper ing in Eastern Europe, at a very low cost. The propor-
t ions of the different mushroom species f r o m the wor ld ' s total production are changing fast , 
too. Being the largest exporter, China contributes considerably to the international mushroom 
t rade , too. Mainly canned and dried mushrooms are exported by China. Fresh mushrooms 
are mainly traded within Europe , where the largest champignon producers and export mar-
kets are located. The trade of wild edible mushrooms is also growing in the world, and in 
some developing countries it is responsible for the high proport ion of the G D P . T h e con-
sumpt ion of these wild mushrooms dif fers in each culture; every wealthy nation has its fa-
vourite mushrooms. Boletes, morels , chantarelles and truff les are the most popular species 
in western countries, whereas the matsutake in Japan. 

Kulcsszavak: ehető gombák, gombafogyasztás, gombagyűjtés, gombakereskedelem, gombatermesztés 
Key words: collecting, consumption, cultivation and trade, edible mushrooms 

BEVEZETÉS 

A gombák iránti kulináris érdeklődés világszerte nagy különbségeket mutat a kü-
lönböző kultúrákban. Néhol a háziasszonyok semmi pénzért sem tennének gombát 
a család asztalára, más helyeken viszont akár tetemes összegeket is hajlandók kiadni 
a különlegesen jónak tartott fajokra. Egy-két kivételtől eltekintve elmondható, hogy 
a gomba még ezekben a gombakedvelő (mikofil) társadalmakban sem számít alap-
élelmiszernek, inkább az étkezések színesebbé tételében van szerepe, hiszen egyszer-
re alkalmazható „húsként" és „zöldségként" is. Az egyes országok össztermeléséről 
és kereskedelméről meglehetősen pontos statisztikáink vannak, amelyekből az orszá-
gonkénti gombafogyasztásra is következtetni lehet. Ha viszont a gombaforgalom faji 
összetételét akarjuk vizsgálni, már nehezebb dolgunk van. Sok országban a gomba 
egyenlő a termesztett csiperkével, azonban azokban az országokban, amelyekben a 
többi termesztett faj is jelentős, nehéz fajonkénti bontású statisztikákra bukkanni. 
Tovább bonyolítja a képet, hogy több országban a vadon termő gombák gyűjtése és 
fogyasztása is szokás. Ezeknek a mennyisége a pontos adatok ritkasága miatt igen 
nehezen becsülhető, holott számottevően hozzájárulhatnak az egyes nemzetek gom-
bafogyasztásához. Cikkem témájába tulajdonképpen csak az étkezési gombák forgal-
ma tartozik, bár ezeket igen nehéz pontosan elkülöníteni a gyógyászati célból for-
galmazottaktól (egy-két egyértelmű esettől eltekintve), és ezt a szétválasztást a sta-
tisztikák sem mindig teszik meg. 

A gombaforgalom tanulmányozása izgalmas téma, hiszen ez az ágazat a mező-
gazdaságon belül szinte páratlan fejlődésen ment át az elmúlt pár évtizedben. A világ 
jelenlegi gombatermése kb. 3,6 millió tonna évente (FAOSTAT 2011), ami több mint 
háromszorosa a harminc évvel ezelőttinek (1,1 millió tonna), de még a tíz évvel eze-
lőttinek (2,4 millió tonna) is másfélszerese. Ez a töretlen ütemű növekedés előreve-
títi az ágazat további sikereit. Magyarországot korábban joggal tekintették európai 
léptékben gombahatalomnak, hazánkban a nyolcvanas években volt az ipar fénykora. 
A termelési kedv, a természeti adottságaink, valamint a konkurencia hiánya sokáig 
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lendületben tartotta ezt az ágazatot, mely mostanra mintha elfogyott volna. A nem-
zetközi trendek ismerete, puszta érdekességük mellett, abból a szempontból sem ha-
szontalan, hogy felfedezzük, hol lehet ismét piacot találni a magyar gomba számára. 

EGYES RÉGIÓK GOMBAFOGYASZTÁSA 

A világ egyes régióinak gombafogyasztását több tényező együttesen határozza 
meg. Vizsgálatunk szempontjából indokolt elkülöníteni a termesztett csiperke fo-
gyasztását az összes többi fajétól. A termesztett csiperke a nyugati polgári kultúra 
terméke, fogyasztása elsősorban attól függ, hogy ez a kultúra hogyan hat az adott 
ország társadalmára. A legtöbb országban ezért a gombafogyasztás növekedésének 
oka a polgárosodásban keresendő. Ezek a tendenciák a statisztikai adatokból egyér-
telműen kiolvashatók, és ezeket általában nem módosítja jelentősen a saját gyűjtésű 
gombából eredő „látens gombafogyasztás". Az 1. táblázat a kereskedelmi forgalomba 
került gombamennyiségből származtatott személyenkénti frissgomba-fogyasztást 
mutatja a 2007-es évre számított adatokkal (USDA 2009). A táblázatban nem feltét-
lenül csak „átlagos" országok szerepelnek, többet azért választottam, mert a gomba-
fogyasztás számított mértéke eltér az általam várt adatoktól. Összehasonlításként 
megjegyzendő, hogy az európai gombafogyasztás átlaga két kiló fölött van. 

1. táblázat. A gombafogyasztás számított értéke a világon (kg/fö/év). 
Table 1. Mushroom consumption values in various countries (kg/capita/year). 

Ország Ország Ország 
Hollandia 11,56 Olaszország 1,56 Mexikó 0,36 
Írország 6,45 Magyarország 1,35 Lengyelország 0,35* 
Spanyolország 3,12 Németország 1,27 Oroszország 0,25* 
Nagy-Britannia 2,81 USA 1,24 Dél-Afrika 0,21 
Franciaország 2,53 Kína 1,16 India 0,04 
Ausztrália 2,20 Japán 0,61* Törökország 0,01 
Kanada 1,70 Finnország 0,51* * a valós adat ennél magasabb 

A csillaggal megjelölt országok esetében feltételezhető, hogy a saját szedésű gom-
bák fogyasztása jelentősen módosítja a számított adatokat, hiszen itt a gombaszedés 
milliók által űzött nemzeti sport. A gombafogyasztók listáját Hollandia és Írország 
vezeti. Ennek a két valóban hatalmas értéknek az oka, hogy ez a két ország a legna-
gyobb csiperketermesztők közé tartozik, és bár hagyományosan nem voltak gomba-
fogyasztó nemzetek, a csiperke a polgárosodással megbecsült élelmiszerré vált. Spa-
nyolország a harmadik ezen a listán, ahol a gyorsan fejlődő gombaipar a gombák 
hagyományos szeretetével párosul. Nagy-Britannia, Ausztrália és Kanada, bár angol-
szász nemzetként nem rendelkeznek nagy gombászhagyományokkal, a csiperke irán-
ti nagy kereslet miatt szintén a lista elején vannak. Franciaországban és Olaszország-
ban a gomba régtől fogva kedvelt táplálék, a fizetőképes kereslet is megvan rá, ezért 
itt is magas a gombafogyasztás. A hazai közvélekedéssel ellentétben Magyarorszá-
gon nem fogyasztunk kirívóan kevés gombát, hiszen például a gazdagabb németeket 
is megelőzzük. Ennek oka a megfizethető hazai gomba, valamint a csiperke általános 
elfogadottsága. 
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Kína gombafogyasztására az 1,16 kg elég alacsonynak tűnhet, hiszen ez az or-
szág magasan vezeti a gombatermesztési statisztikákat, azonban ez a mennyiség az 
óriási számú lakosságra elosztva mégsem jelentős. Itt kell azonban megjegyezni, 
hogy az eddigi országokkal ellentétben ez az érték egyáltalán nem csak a csiperke-
fogyasztást tükrözi, hiszen a kínai gombakínálat nagyon sokszínű. Japán és Finnor-
szág általam számított gombafogyasztása a gazdasági fejlettségükhöz viszonyítva 
elég alacsony. A saját fogyasztásra gyűjtött gombák miatt azonban esetükben a valós 
fogyasztás a táblázatban közöltnél magasabb lehet. Lengyelországban és Oroszor-
szágban ugyanez a helyzet, azzal a megjegyzéssel, hogy itt a valós adat akár kilo-
grammokkal is eltérhet a számítottól ( C H E R N Y A K H O V S K A Y A 2 0 0 8 ) ! Dél-Afrika, mely 
részben európai kultúrájú ország, egyedüliként szerepel Afrikából a listán, hiszen a 
kontinens többi országában a kereskedelmi gombaforgalom elenyésző. A lista legvé-
gén India és Törökország áll. Esetükben érdekes, hogy ez a két iparosodó, a nyugat-
hoz lassan felzárkózó ország, kulturális okokból mennyire elutasító a gombák kuliná-
ris felhasználásával szemben. Ez persze annak is bizonyítéka, hogy az étkezési szo-
kások a kultúra egyik leglassabban változó összetevői. 

GOMBATERMESZTÉS 

A világon összesen 16 olyan ország van, amelyek gombatermelése meghaladja 
az össztermelés 1%-át (FAOSTAT 2011), ám számuk az erős verseny miatt folyama-
tosan csökken. A világ legnagyobb gombatermesztője vitán felül Kína, amely 2008-
ban a világ gombatermelésének hivatalosan 44%-át adta, de kínai források ezt a szá-
mot már 70% körülire teszik, ugyanis bizonyos, nyugaton nem termesztett (gyógy)-
gombafajokat a FAO statisztikák nem vesznek figyelembe (Hu és Z H A N G 2010). 
Ebből is kitűnik, hogy Kína gombatermesztése más, mint a nyugaté. A fajösszetétel 
sokkal színesebb, a csiperke szerepe alárendelt, a technológia és az üzemméret sem 
hasonítható az Európában vagy Amerikában megszokotthoz. Az sem hagyható figyel-
men kívül, hogy megelőzve az európai csiperketermesztés kialakulását, egyes nép-
szerű kínai gombafajok termesztése itt már több száz évre nyúlik vissza. Kínán belül 
hagyományosan a szubtrópusi, délkeleti tartományok adják a termelés nagy részét, 
újabban azonban a termesztés egyre északabbra tolódik az olcsóbb munkaerő miatt. 
Egyes becslések szerint kb. 35 millió fizikai munkást foglalkoztat az ágazat (Hu és 
Z H A N G 2010). Az utóbbi időben sokat fejlődött a termelők integrációja, illetve a gom-
bához kapcsolódó marketing is. 

A világ második legnagyobb gombatermesztője az USA, de már messze elmarad-
va Kínától, éppen meghaladva az össztermés FAO által számított 10%-át. Ameriká-
ban, különösen Pennsylvania államban a felhagyott bányákban történő csiperketer-
mesztés nagy múltra tekint vissza. Ez a tagállam adja az amerikai össztermés 65%-
át, a fejlett kertészeti kultúrájú Kalifornia 15%-át, a többi 48 állam pedig a maradék 
20%-on osztozik (USDA 2009). A régi hagyományok és a nagy produkció ellenére 
az amerikai gombaipar leszálló ágban van. A magyar helyzethez hasonlóan itt is a 
„barlangos" termesztés túlsúlya okozza a problémát, hiszen ezeket a termesztő beren-
dezéseket egyre nehezebb rentábilisan üzemeltetni, a külföldi versenytársak pedig 
lassan kiszorítják ezeket a termesztőket. 
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A világ harmadik gombatermesztője Hollandia, az össztermés valamivel keve-
sebb, mint 7%-ával. A holland gombakertészek voltak a modern csiperketermesztés 
úttörői, a róluk elnevezett „holland gombaházak" kitalálói, melyek a csiperketermesz-
tésben mára lassan egyeduralkodóvá válnak. Hollandia gombaipara produkcióját te-
kintve stagnál. A holland kertészek újabban már nem kívánják a megtermelt csiper-
ke mennyiségét növelni, viszont folyamatosan javítanak a minőségen, így növelve 
bevételeiket. Az óriási hazai gombafogyasztás mellett, hatalmas a holland gomba-
export is, bár ezen a téren egyre erősebb a lengyel konkurencia! 

A világ negyedik legnagyobb gombatermelője a feltörekvő Lengyelország. Itt a 
gombaipar szinte teljesen exportorientált, a hazai csiperkefogyasztás viszonylag ala-
csony, a lengyelek egyértelműen az ízletesebb erdei fajokat részesítik előnyben. A 
lengyel csiperketermesztés hosszú ideig stagnált, gyors felfutása az elmúlt 10 évre 
tehető. Ez egyrészt az ezredforduló kedvező gazdasági helyzetének, illetve az olcsó 
munkaerőnek volt köszönhető, másrészt a gazdák a holland technológia iránti nyitott-
ságának, hiszen ebben az országban a termelőket nem kötötték annyira régi, már el-
avult termelési hagyományok, mint például Magyarországon. E tényezők miatt Len-
gyelország a világ legnagyobb gombaexportőrévé vált az elmúlt években, a nehéz-
kesebben mozduló magyar gombaipart sorra kiszorította régi exportpiacairól. A len-
gyel fejlődés továbbra is töretlen. Nem kizárt, hogy itthon is hamarosan megjelenik 
a lengyel gomba az üzletek polcain! 

Gombatermesztésben, 2008-ban Franciaország holtversenyben állt Lengyelország-
gal, de mára már visszacsúszott az ötödik helyre. Az európai gombatermesztés kez-
detei ebbe az országba nyúlnak vissza, a francia kertészek voltak, akik elkezdték tu-
datosan szaporítani a komposztjukon talált csiperkét, valamikor a 18. században. A 
termesztés technológiája innen terjedt szét Európába, majd a többi kontinensre. Azon-
ban a francia termelők a 20. század végére lemaradásba kerültek versenytársaikkal 
szemben, és mára a gombaipar ebben az országban is hanyatlik. A francia statisztikák 
tartalmazzák az ország szarvasgomba-termesztését is, mely ugyan elhanyagolható 
mennyiség, mégis meg kell említeni. A franciák a lombos fák gyökeréhez kapcsolt 
szarvasgomba termesztésében szintén úttörők voltak, melyhez a lökést a szőlő kipusz-
tulása jelentette Dél-Franciaországból a filoxéravész után. Ugyanebben az időben 
sok terület szabadult fel a selyemhernyók járványos betegsége miatt, hiszen már az 
eperültetvényekre sem volt tovább szükség. A lelkes francia gazdák néhány évtized 
alatt csúcsra járatták a szarvasgomba-termesztést. A 19. sz. végére a mikorrhizált 
csemetékkel betelepített területek elérték a 750 000 ha nagyságot, az éves termelés 
(időjárástól függően) meghaladta az 1500 tonnát ( B A G I és FEKETE 2007). A szarvas-
gomba Franciaországban széles rétegek számára hozzáférhető, népszerű étellé vált. 
A szarvasgomba-ágazat azonban az első világháború után hanyatlani kezdett. Ebben 
közrejátszott a háborús pusztítás, a munkaerő hiánya, valamint az új telepítések el-
mulasztása. Napjainkban a francia termelés csupán évi 30 tonna körül mozog, és a 
trifla az emberek többsége számára elérhetetlen csemegévé vált. A szarvasgomba-
termesztés azonban az óriási kereslet miatt újból fellendülőben van a világban. A 
hagyományos európai termesztők mellett már olyan országok is bekapcsolódnak a 
termesztésbe, mint Chile vagy Új-Zéland ( B R O W N és mtsai 1994). 
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Az 1. ábrán az öt, vezető gombatermesztő ország elmúlt húszéves fejlődésének 
üteme látható a 2008-as termelési szinthez viszonyítva (FAOSTAT 2011). 

1. ábra. A gombatermesztés fejlődése öt, vezető gombatermesztő országban. 
Fig. 1. Trends in mushroom production of the five, largest mushroom producer countries. 

Európában a lengyel mellett a spanyol és a török gombaipar fejlődik hasonlóan 
gyors ütemben, míg a holland, az ír, a magyar, az olasz és a német a lassabban nö-
vekvő/stagnáló országok között van. Összességében elmondható, hogy a kontinensen 
a csiperketermesztés azokban az országokban sikeres ágazat, amelyek időben váltot-
tak a modern termesztőberendezésekre. Ezek közül is azok fejlődnek a leggyorsab-
ban, ahol az önköltség az alacsonyabb munkabérek miatt kisebb, így tolódik el a gom-
batermesztés Kelet-Európa felé. Az új, feltörekvő országokkal ellentétben, a régi, 
nagy hagyományokkal rendelkező csiperketermesztő országok gombaipara, az ela-
vult technológia miatt kevés kivétellel leáldozóban van. A 2. táblázatban az első 16 
ország a világ gombatermesztéséből való részesedését foglalom össze a FAO 2008. 
évi adatai alapján (FAOSTAT 2011). Magyarország 23 900 tonna össztermeléssel, 
a 19. volt ezen a listán. 

2. táblázat. A világ vezető gombatermesztői és részesedésük az össztermésből (tonnában). 
Table 2. The largest mushroom producer countries and their proportions of the total production (in tons). 

Ország Termelés Arány Ország Termelés Arány Ország Termelés Arány 
Kína 1 608 219 44,0% Olaszország 100 000 2,9% Ausztrália 47 102 1, 
USA 363 560 10,4% Kanada 86 946 2,5% Anglia 43 752 1, 
Hollandia 240 000 6,9% Írország 75 000 2,1% Litvánia 40 000 1, 
Lengyelország 180 000 5,1% Japán 67 000 1,9% India 37 000 1, 
Franciaország 180 000 5,1% Indonézia 61 349 1,8% 
Spanyolország 131 974 3,8% Németország 50 000 1,4% 
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Míg az egyes országok gombatermesztése összmennyiségére meglehetősen pontos 
statisztikákat lehet találni, ennek a termésnek faji összetétele már nehezebben álla-
pítható meg, sokszor csupán a változások tendenciáit ismerjük. Az utolsó megbízható 
adatsor ( 3 . táblázat) ebben a kérdésben 1999-ben készült (CHANG 1999) Az európai 
kultúrájú országokban a gombatermelés kb. 90%-át a csiperkefajok (Agaricus spp.) 
adják, a maradék 10%-ot nagyrészt a laskagomba (Pleurotus spp.), kisebbrészt a shii-
take (Lentinula edodes), esetleg más fajok teszik ki. A kép azonban Ázsiában ennél 
sokkal változatosabb, hiszen itt a gombafogyasztók igénye az európaitól jelentősen 
eltérő, továbbá a gyógy gombák felhasználásának évezredes, élő hagyománya van. 
Az étkezési és a gyógy gombákat nem célszerű elválasztani egymástól, hiszen nagy-
jából minden ehető fajnál igazolható valamilyen gyógyhatás is, másrészt viszont a 
szigorú értelemben használatos gyógygombákat (pl. Cordyceps) sokszor ételként is 
fogyasztják a Távol-Keleten. Kínáról elmondható, hogy a termesztett csiperkefajták 
iránt a kereslet elég alacsony, a gombafogyasztás gerincét az Európában különleges-
ségnek számító fajok adják, melyek termesztése óriási mértékben növekszik. Ezek 
a kedvelt keleti fajok nagyrészt a farontó gombák közül kerülnek ki. így termesztésük 
egyszerűen megoldható háztáji körülmények között is, forgácson, rizsszalmán vagy 
egyéb mezőgazdasági mellékterméken, valamint a csiperketermesztéshez képest sok-
kal kevesebb befektetést igényelnek. A „sok kicsi sokra megy" elv alapján ezek a 
hozamok összegződnek, így vált Kína a világ első számú gombatermesztő hatalmává, 
mely még mindig óriási növekedési tartalékokkal rendelkezik. 

3. táblázat. A gombatermesztés változása fajonkénti bontásban 1986-1997 között (tonnában). 
Table 3. Mushroom production of various species in 1986 and 1997 (in tons). 
Fajok 1986 1997 

Mennyiség Arány Mennyiség Arány 
Agaricus bisporus 1 227 000 56% 1 956 000 32% 
Lentinula edodes 314 000 14% 1 564 000 25% 
Pleurotus spp. 169 000 8% 876 000 14% 
Auricularia spp. 119 000 6% 485 000 8% 
Volvariella volvacea 178 000 8% 181 000 3% 
Flammulina velutipes 100 000 5% 285 000 5% 
Tremella fuciformis 40 000 2% 130 000 2% 
Hypsizygus marmoreus - - 74 000 1% 
Pholiota nameko 25 000 1% 56 000 1% 
Grifola frondosa - - 33 000 1% 
Egyéb 10 000 - 0 % 518 000 8% 

A világ gombatermesztése nemcsak mennyiségileg, hanem faji összetételét tekint-
ve is változik, amint ezt a 3. táblázat mutatja. Naprakész statisztikákat ebben a témá-
ban gyakorlatilag lehetetlen találni, sok adat egymásnak ellentmond, azonban a tren-
dek már hosszú idő óta azonosak. A kínai termesztés előretörésével párhuzamosan 
csökken a csiperkefajok aránya. Az 1997-es statisztikák óta bizonyára megváltozott 
az elsőség is, a csiperke minden bizonnyal a harmadik helyen áll a laskafajok és a 
shiitake mögött! Kínában az ezredfordulóig a shiitake volt az elsőszámú termesztett 
faj, de az egyre újabb és újabb laskafajták megjelenésével 200l-re ezek léptek a rang-
lista élére. 2003-ban például csupán laskából Kínában 2 488 000 tonna termett! A 
többi táblázatban szereplő fajnak is egyre nagyobb a részesedése a távol-keleti gom-
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bafogyasztásban. Figyelemre méltó, hogy már 1997-ben a nem nevesített „egyéb" 
kategória adta a gombafogyasztás 8%-át, olyan, azóta széles körben termesztett fa-
jokkal, mint például a Hericium erinaceus, a süngomba. Ezek a fajok számunkra ma 
még egzotikusnak hatnak, de idővel megtalálják az utat a nyugati üzletek polcaira is. 

G O M B A G Y Ű J T É S 

A vadon termő gombák élelmezésben elfoglalt helyét igen nehéz felmérni. Azt 
valószínűsíthetjük, hogy a föld egyes régióiban milyen kedvelt fajokat fogyaszt a la-
kosság (ha egyáltalán esznek gombát abban a kultúrában) szívesen, de a mennyisé-
gekről, így az egyes fajok tényleges jelentőségéről még becslés is alig van. A gombák 
és a különböző kultúrák viszonyát kutató tudomány, az etnomikológia a világ népeit 
mikofil és mikofób csoportokba sorolja, annak függvényében, hogy az adott kultúra 
hogyan viszonyul a vadon termő gombákhoz. Azt a kérdést, hogy egy nép a történel-
me során mitől vált gombakedvelővé vagy gombakerülővé, nem lehet megválaszol-
ni. Úgy tűnik, hogy sem a környezet gombabősége, sem a társadalmi fejlettség nem 
meghatározó ebben a kérdésben. Ami bizonyosnak látszik, hogy ez a hozzáállás már 
nagyon korán kialakult, mivel a hasonló kultúrájú rokon népek hasonlóképpen viszo-
nyulnak a vadon termő gombákhoz is. Ettől persze ugyanazon kultúrán belül is le-
hetnek (és vannak is) regionális különbségek a gombaismeretben. Magyarországon 
is ismerünk olyan tájakat, ahol a lakosság kiemelkedő gombaismerettel rendelkezik, 
és olyanokat is, ahol ez csupán elenyésző. A gombákhoz való hozzáállás idővel is 
változik. Ujabban a fejlett nyugati társadalmakban megfigyelhető a fokozódó igény 
a szabadidő természetben való eltöltésére, a hobbigombászat évről évre népszerűbb, 
még az alapjában véve mikofób országokban is. Ezzel párhuzamosan egy ellentétes 
folyamat is lejátszódik a fejlődő országok urbanizációja során. Sok országban a gom-
bák ismeretének ősi tudása éppen napjainkban merül feledésbe, mert a fiatalok váro-
sokba költözésével nincs, aki az öregek tudását átvegye. így egy társadalmi rétegző-
dés is kialakulhat. Mexikóban például megfigyelhető, hogy minél nagyobb települé-
sen él egy polgár, és minél magasabb a társadalmi státusa, annál elutasítóbb a vadon 
termő gombafajok fogyasztásával szemben ( R U Á N - S O T O és mtsai 2 0 0 6 ) . A hagyo-
mányos gombaismeret értékelésénél megjegyzendő, hogy az sosem ad 100%-os vé-
delmet a mérgezések ellen, még a nagy tudású gombásznépeknél sem. Dél-Kínában, 
hegyi falvakban például évről évre meglepően sok a halálos gombamérgezés ( S T O N E 

2 0 1 0 ) . A mikofil társadalmak ennek ellenére rendíthetetlenül kitartanak a vadon ter-
mő gombák fogyasztása mellett! 

Európában a totális elutasítástól a szenvedélyes gombaszeretetig az egész viszo-
nyulási skálát megfigyelhetjük. Németalföld, valamint a Brit-szigetek angolszász-
kelta népei egyértelműen mikofóbok. Szinte babonás félelemmel tekintenek a gom-
bákra, és ezt a hozzáállást örökítették tovább tengerentúli kolóniáikon is. Emiatt Ka-
nada, az USA, Ausztrália és Új-Zéland brit lakosai is ódzkodnak a gombáktól. Skan-
dinávia germán lakossága általánosságban nem mutat érdeklődést a vadon termő 
gombák iránt. Dél- és Közép-Európa ezzel szemben inkább mikofilnek tekinthető. 
A latin népek (katalánok, franciák, olaszok) általában mind lelkes gombászok, a me-
diterrán gasztronómia rendkívül sok ízletes gombaételt ismer. Ezeken a vidékeken 
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kezdődött az ókorban a Tuber fajok fogyasztása is. A délnémet tájak lakói, a svájci-
ak, bajorok és osztrákok szintén ismernek jó pár vadon termő fajt, amelyet ételeik-
hez szívesen felhasználnak. Ezt az Alpok vidékének gazdag népi gombanevei is bi-
zonyítják (AMANN 1966). A magyar népre is igaz, hogy mindig ismerte és fogyasz-
totta a környezetében előforduló gyakori fajokat. A finneknél, ebben a kérdésben 
hagyományosan kelet-nyugati irányú tagozódás volt megfigyelhető. Az ország nyu-
gati, svéd befolyás alatt álló részén a lakosság nem szedett gombát. Keleten, Karéliá-
ban viszont orosz kulturális hatásra gombagyűjtőkké váltak (WONG 2003). A keleti, 
nyugati és déli szlávok még közös őseiktől hozhatták a gombák iránti lelkesedésüket, 
mely világszinten is kiemelkedő. A lengyel gyerekek például a főbb ehető és mérges 
gombafajokat már kiskoruktól ugyanúgy felismerik, mint a tulipánt vagy az ibolyát. 
Minden népen túltesz azonban az oroszok gombaszeretete. Míg más népeknél való-
ban megfigyelhető, hogy a városi lakosság gyűjtögetési kedve kisebb a vidékinél, 
nem érvényes ez a volt Szovjetunió lakóira. Moszkvában például szinte minden la-
kos (éljen akár a fényűző belvárosban vagy egy szürke lakótelepen) ismeri a közeli 
erdők titkos ösvényeit, és a gombaszezonban rendszeresen bújja is azokat családjá-
val. Ez a különleges affinitás nem csupán a szláv népek általános mikofiliájának kö-
szönhető, hanem jelentős mértékben az ország 20. századi történelmének. Az orosz 
népnek az országot sújtó diktatórikus rendszer miatt az elmúlt 100 évben többet kel-
lett éheznie, mint korábban bármikor. A Szovjetunióban a központi elosztás miatt a 
lakosság számára az éhezés ellen sok esetben csak az erdei gyűjtögetés volt az alter-
natíva. Az oroszok a mai napig a világ legnagyobb gombafogyasztói között találha-
tók, mely becslések szerint legalább 3 kg/fő/év (CHERNYAKHOVSKAYA 2008). Az 
előbb említett okok miatt a fogyasztásnak azonban csak kevesebb mint 1/10-e szár-
mazik termesztésből, a többit még mindig gyűjtögetésből szerzi a lakosság, mely 
egyedülálló Európában. A szibériai tajga és tundra népeinél a gomba hasonlóan fon-
tos szerepet játszik a táplálkozásban, mint az európai orosz lakosság körében (YA-
MIN-PASTERNAK 2008). 

Ázsia Európához hasonló tarka etnomikológiai képet mutat. A Közel-Keleten (ide 
értve Észak-Afrikát) a kevés csapadék miatt a gombavilág elég gyér, viszont gyako-
riak az ehető föld alatti homokitriflafajok (Terfezia spp.). Az arab lakosság ezeket 
évezredek óta fogyasztja, bizonyos helyeken, például Szíriában, máig népélelmezési 
cikknek számítanak (BAGI és FEKETE 2007). Törökországban is régi hagyományai 
vannak a vadon termő fajok felhasználásának, de Indiában a gombák nem örvende-
nek túlzott népszerűségnek. Ennek fő oka, hogy a gombafogyasztás vallási tilalom 
alá esik (YAMIN-PASTERNAK 2008), ezért itt csak a bennszülött törzsek gyűjtenek 
bizonyos fajokat. Ezzel szemben Kína nem csupán a gombatermesztésnek, hanem a 
gombagyűjtésnek is fellegvára. Különösen igaz ez a szubtrópusi déli tartományokra. 
A nedves, kiegyenlített klíma miatt a gombafajok száma elképesztően nagy. Yünnan 
tartományban például több mint kétszáz fajt árulnak a piacokon (BAGI és FEKETE 
2007). Csak a Boletus fajok száma eléri a 100-at, de a lakosság ezeken kívül még 
rengeteg más fajt is fogyaszt, az ehető galócáktól kezdve a szömörcsögökön át a her-
nyógombáig (Cordyceps sinensis). Ez utóbbi faj fő termőterülete a Tibeti-fennsík, 
ahol a vidéki lakosság jövedelmének 40%-át e gombafaj gyűjtése szolgáltatja (WINK-
LER 2008). A kínaiak többsége azonban olyan sűrűn lakott agrárvidékeken él, ahol 
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nem lehet a siker reményében gombák után kutatni, ezért nagy a kereslet a termesz-
tett gombakülönlegességek iránt. Japán, Kínához hasonlóan mikofil nemzet. Az or-
szágban nagy a népsűrűség, azonban Kínával ellentétben, itt viszonylag sok az érin-
tetlen erdős vidék, mivel a szigetek közepén magas hegyláncok futnak. Japánban a 
hegyi erdőkben folytatott gombászat éppen úgy nemzeti sport, mint az oroszoknál. 
Az ország nemzeti gombája a Tricholoma matsutake, egy fenyőmikorrhizás peresz-
kefaj. Újabban egy nematódafertőzés miatt a japán fenyvesek egészségi állapota le-
romlott, s jelenleg emiatt a matsutake termés nem éri el a 100 évvel ezelőtti 1/10-ét 
sem, így egyre több család kénytelen lemondani hagyományos kikapcsolódási mód-
járól ( H E N D R Y és R Á V E R I 2 0 0 2 ) . A délkelet-ázsiai országok lakossága egyértelműen 
mikofil. Thaiföldön a gombaszedés népszerű hobbi, egyszersmind fontos gazdasági 
tevékenység ( B U T K R A C H A N G és mtsai 2 0 0 7 ) , de Malajzia bennszülötteinek gomba-
fogyasztásáról is vannak adataink ( C H A N G és mtsai 2 0 0 5 ) . Ausztrália őslakói viszont 
inkább mikofóbok, kevés vadon termő gombát fogyasztanak az itteni törzsek. Az 
ország nagy részét elfoglaló félsivatagok föld alatti gombáit (pl. Ulurua) egyes ősla-
kók gyűjtik és fogyasztják is ( B A G I és F E K E T E 2 0 0 7 ) . 

Altalánosságban Fekete-Afrika mikofil régiónak tekinthető. Vannak olyan népek, 
például Nigériában, ahol a gomba alapélelmiszernek számít. A szavannavidék leg-
fontosabb gyűjtött fajai a Termitomyces-ek. A trópusi felföldeken, például Malawiban 
a lakosság körülbelül 60 fajt ismer és gyűjt rendszeresen (BOA 2004). Ezekben a tár-
sadalmakban a gyűjtögetés a nők dolga, sajnos az utóbbi időkben az urbanizációval 
a bennszülöttek hagyományos tudása egyre jobban megkopik. 

Amerikában az őshonos indiánok többnyire gombakerülők. Észak-Amerikában 
vannak olyan népek, amelyek hagyományosan semmilyen gombát nem fogyasztot-
tak, még a gombákban gazdag tajgaövezetben sem! Dél-Amerikában sem kedvelik 
az indiánok a gombát, csak pár nép ismeri az ehető fajokat ( W O N G 2 0 0 3 ) . Mexikó 
valamelyest kilóg a sorból, hiszen itt az indiánok elég sok fajt gyűjtenek, még olyan 
gombákat is fogyasztanak, amelyeket más népek soha, például a kukorica üszöggom-
báját ( F A B R I C A N T 2 0 0 0 ) ! Az amerikai indiánok, bár nem gyakran fogyasztanak gom-
bát, gyógyításra és vallási szertartásaikhoz felhasználják azokat. Közép-Amerikában 
mély hagyományai vannak a hallucinogén gombákkal végzett varázslásnak. 

G O M B A K E R E S K E D E L E M 

Jelenleg a világon a frissen megtermelt gombamennyiség 14%-a nem a termesztő 
országban kerül felhasználásra, évente körülbelül félmillió tonna a nemzetközi friss-
gomba-forgalom. Ennek a forgalomnak túlnyomó része Európán belül zajlik, a leg-
nagyobb exportpiacok, és a termesztő országok is itt helyezkednek el (4. és 5. táblá-
zat) (USDA 2009). A nemzetközi kereskedelemben a friss gombánál jóval meghatá-
rozóbb a tartósított termékek forgalmazása, ebben azonban ismét Kína áll az első 
helyen. 

A világ legnagyobb frissgomba-exportőre 2005 óta Lengyelország. A holland tech-
nológián alapuló lengyel csiperketermesztés a már korábban vizsgált okok miatt min-
den más vetélytársat maga mögé utasított. Egyértelműen exportorientált az iparág, 
a hazai csiperkefogyasztásuk elenyésző. Hollandia, Írország és Belgium ugyancsak 
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a legnagyobb exportőrök között vannak. Ezek az országok kiválóan végzik az inten-
zív csiperketermesztést, és jól kihasználják az exportpiacaik közelségéből származó 
előnyöket. Magyarország ezen a listán 2007-ben a 9. helyen állt, 7800 tonna export-
gombával. A legnagyobb öt frissgomba-exportőr között szerepel Kína is. Mivel ebben 
az országban a csiperketermesztés nem jelentős, és az európai felvevőpiacok úgyis 
messze lennének, ezért Kína csak a közeli országokba exportál friss gombát, például 
shiitakét Japánba. Kínában a konzervipar sok gombát dolgoz fel exportra, melyek 
(mint például a csíkos bocskorosgomba) az egész világon kaphatók. Ebben az ország-
ban a konzervgomba exportja tízszerese a friss kivitelnek, meghaladja a 400 000 ton-
nát. A szárítmányok kivitelében szintén világelső az ázsiai óriás (33 700 tonna/év) 
(USDA 2009). 

4. táblázat. A világ legnagyobb frissgomba-exportőrei 2007-ben. 
Table 4. The largest exporters of fresh mushrooms in 2007. 

Ország Export (tonna) Export részesedése a termelésből 
Lengyelország 148 000 92% 
Hollandia 84 000 35% 
Írország 50 000 66% 
Kína 40 000 3% 
Belgium 37 000 86% 

5. táblázat. A világ legnagyobb frissgomba-importőrei 2007-ben. 
Table 5. The largest importers of fresh mushrooms in 2007. 

Ország Import (tonna) Import részesedése a fogyasztásból 
Nagy Britannia 100 000 58% 
Németország 54 000 52% 
Franciaország 37 000 23% 
Hollandia 34 000 18% 
Belgium 34 000 85% 

A világ legnagyobb frissgomba-importőre Nagy-Britannia. Bár a királyságnak 
számottevő csiperketermesztése van, a hazai igényeket mégsem tudja kielégíteni, 
hiszen a gombafogyasztás itt az egyik legmagasabb a világon. Ezt a hatalmas piacot 
nagyrészt Írország látja el gombával, mely a többi vetélytársánál kedvezőbb szállítási 
helyzetben van. Németország a világ második legnagyobb csiperke-felvevőpiaca. Ide 
a Benelux államokból, illetve Lengyelországból érkezik a gomba. Korábban Magyar-
ország is fontos ellátója volt a német piacnak, de mára ez a részesedés lecsökkent. 
Jellemző Belgiumra, de kisebb mértékben Hollandiára is, hogy a magas export mel-
lett az import is tetemes. Ez azt bizonyítja, hogy az EU-n belül, kereskedelmi szem-
pontból már nincs jelentősége az államhatároknak, a boltok onnan vásárolják a csi-
perkét, ahol az éppen a legolcsóbb. A csiperkét a nemesítők teljesen a kereskedők el-
várásaihoz alakították. Napjainkra már több olyan fajtát sikerült előállítani, amelyek 
bírják a szállítást és a polcon való állást akár egy hétig is! E tulajdonságok elősegítik 
a termesztés keletebbre tolódását, hogy az áru oda is megfelelő minőségben eljusson a 
fogyasztókhoz. Ez a folyamat azonban valószínűleg lassulni fog, hiszen a szállítási 
költségek így egyre jobban növekednek a drasztikus üzemanyag-áremelések miatt. 
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A vadon termő gombák kereskedelmi célú gyűjtése és kivitele több országban is 
jelentős tétel a külkereskedelmi mérlegben. Habár nem független ország, mégis érde-
kes adat, hogy a gombaexport Tibet Autonóm Tartományban szerepel a legnagyobb 
súllyal a GDP-ben. Itt kizárólag egy faj, a már említett hernyógomba kivitele adja a 
tartomány GDP-jének 8,5%-át ( W I N K L E R 2008). A szomszédos Nepálban is straté-
giai ágazat a hernyógomba gyűjtése. Ott a legutóbbi időkig is fegyveres harcok zaj-
lottak a királyhü csapatok és a kommunisták között azokért a hegyi gyepekért, ahol 
ez az aranyat érő gomba terem. 

A világ erdeiben megtermett és exportra kerülő ehető gombák legnagyobb felve-
vőpiaca Európa és Japán. A gasztronómiai kultúra különbségei miatt azonban a két 
piac más-más fajokat igényel. Európában és Észak-Amerikában a vargányák, a róka-
gomba és a szarvasgombák számítanak a legkeresettebb árunak, míg Japánba első-
sorban a matsutake áramlik. A nyugat-európai piacok a vargányát és a többi erdei 
fajt frissen a kontinens keleti országaiból szerzik, mivel a szabályozás hiánya miatt a 
természet és a gyűjtők kizsigerelésével sok és olcsó gomba hozható be. Kivételesen 
jó években a fillérekért gyűjtött keleti gomba még a termesztett csiperkének is kon-
kurense lehet a piacokon. Közép- és Kelet-Európa gombatermése mellett újabban a 
távoli Szibériából is megindult a gombaforgalom nyugati irányba. Csupán a nyugat-
szibériai Tyumenyi Területen évente 7000 tonna gombát vesznek át a kereskedők a 
felvásárló pontokon ( Y E R Y O M I N A és M A Z H A R O V A 2009). Ennek a gombának jó ré-
sze eddig EU-s exportra került, de az Oroszországon belül eladott mennyiség is nő 
a növekvő hazai vásárlóerő miatt. Érdekes, hogy Dél-Afrika is exportál újabban var-
gányát, mivel ez a faj az afrikai fenyőültetvényeken is megjelent (BOA 2004). 

Nehéz kérdés megállapítani azt, hogy Magyarországon tulajdonképpen az erdei 
gombatermés hányadrésze kerül begyűjtésre, de bizonyos jelek azt mutatják, hogy 
a produkció jócskán növelhető lenne. 1963-ból származó adatunk szerint abban az 
évben kb. 1200 tonna erdei gombát adtak le a gyűjtők a kereskedőknek az átvevőállo-
másokon ( L U K Á C S 1965). 1999-ben az exportált erdei gomba mennyisége kb. 500 
tonna volt hazánkban ( J A K U C S és V A J N A 2003). A belső forgalmat azonban lehetet-
len megbecsülni. A piacokon, talán 100 tonna erdei gomba cserél gazdát évente, a 
kereskedelmi cégek hazai forgalma azonban üzleti titok tárgyát képezi. Ha hozzáad-
juk a személyes felhasználásra történő gyűjtést, összességében talán az 1000 tonnás 
nagyságrendben lehet a hazai gombagyűjtés volumene. Biztosan tudható azonban, 
hogy a Cseh Köztársaságban évente 20 000 tonna erdei gombát gyűjtenek ( V E L I N -

GER 2009). Ez elgondolkoztató adat, hiszen a cseh erdőterületek alig 35%-al nagyob-
bak a hazaiaknál. A begyűjtött mennyiség ekkora különbségét szerintem nem indo-
kolja pusztán az ottani erdők jobb állapota vagy a kedvezőbb éghajlat, a csehek egy-
szerűen jóval lelkesebb gombászok, mint a magyarok. A szedés és a kereskedelem 
jobb megszervezésével jelentősen növelni lehetne a begyűjtött mennyiséget, munka-
alkalmat biztosítva az elmaradott vidékek lakosságának. A gombagyűjtés fenntart-
hatósága miatt azonban nem szabad a természetvédelmi érdekeknek sem sérülnie. 

A nyugati piacokra kerülő szarvasgomba jó része is természetes állományokból 
származik, különösen igaz ez a legdrágább gombafajra, a fehér színű isztriai szarvas-
gombára (Tuber magnatum), melynek termesztése még gyerekcipőben jár. Utóbbi faj-
ból az évjárattól függően 10-15 tonna terem Olaszországban, valamint ugyanennyi 
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Horvátországban ( B A G I és FEKETE 2007). Horvátország a többi föld alatti fajnak is 
fontos exportőrévé vált. A szarvasgombák kereskedelméről pontos, világszintü kimu-
tatás nem található, annyi azonban bizonyos, hogy az USA importjának jó része 2008-
ban Horvátországból származott, melyet mennyiség tekintetében csak Kína előzött 
meg (USDA 2009). A gomba értéke tekintetében messze a horvát export vezeti a lis-
tát, mely ebben az évben több mint 1 100 000 US dollár volt! Beszédes adat, hogy 
míg a horvát gomba kilója 988 US dollárért kelt el, a kínaiért csak 47 US dollárt fi-
zettek az amerikai kereskedők. Az árkülönbség oka az, hogy míg a megfelelően érett 
európai szarvasgombafajok igen aromásak, addig a kínai szarvasgomba (Tuber indi-
cum) nem rendelkezik karakteres illattal. Az 1990-es évek elején ez a tulajdonsága 
nem volt köztudott, ezért sok kereskedő, a hozzá kívülről megtévesztésig hasonló és 
aranyárban mért périgordi szarvasgombát (Tuber melanosporum) hamisította ezzel 
a gombával. A kínai Yünnanban a T. indicum egy igen közönséges gombafaj, ame-
lyet tonnaszámra gyűjtenek nyugati exportra, a kínaiak viszont nem fogyasztják (BA-
GI és FEKETE 2007). Kína nemcsak ezt a fajt szállítja a nyugati piacokra a vadon ter-
mő fajai közül. Vargányák és kucsmagombák bőven teremnek ott is, ezek leginkább 
szárítva, esetleg sózva kerülnek forgalomba. 

Japán nagy felvevőpiaca a vadon termett gombáknak, leginkább a Tricholoma 
matsutake-nak és a rokon pereszkefajoknak. A japánok 3000 tonnát is elfogyasztanak 
ebből a fajból évente, melynek kétharmada importból származik ( W A N G és H A L L 
1998)! Bár a szigetországban az utóbbi években visszaszorultak, a fajcsoport tagjai 
egyébként eléggé elterjedtek az északi félteke fenyveseiben, ahol Pinus fajok alatt 
nőnek. A gombaexportőrök felfedezték a kínálkozó lehetőséget, ezért napjainkban 
a világ különböző tájairól érkeznek Japánba friss matsutakeszállítmányok. A legjobb 
ára a szezon elején van a gombának, amikor a megbízható hazai termésért akár 2000 
US dollárt is elkérnek kilónként. A Skandináviából származó gomba is majdnem 
egyenértékű ezzel, az ázsiai, valamint az észak-amerikai viszont már kevesebbet ér, 
de ezért is megadják Japánban a 90 US dollárt. Amerika csendes-óceáni partvidéke 
jó termőhelye e pereszkéknek. A gyűjtés itt nagyon jól jövedelmez, sok a gyűjtő. 
Ezért egyes államokban, Oregontól Brit Columbiáig szigorúan szabályozni kellett a 
gyűjtést, hogy az ne váljon a természet kárára. Az engedélyek kiadása emellett az 
államoknak is jó bevételt hoz. 1997-ben az USA-ból 275 tonna matsutakét exportál-
tak Japánba, összesen 9,5 millió US dollár értékben (PERLIS 2003). A Himalája vidé-
ke is bekapcsolódott ennek az értékes fajnak a kereskedelmébe. Bhutánban már az 
1980-as évek óta gyűjtenek japán exportra gombát. Az utóbbi években a durva gyűj-
tési módszerek miatt a termések erősen visszaestek ( A C H A R Y A 2003). Kína és Dél-
Korea szintén fontos ellátói a japán piacnak. 

Ö S S Z E G Z É S 

A gombafogyasztás a polgári társadalom fejlődésével párhuzamosan világszerte 
növekszik. Ez teljesen érthető is, mivel a termesztett fajok tekintetében a gombater-
mesztés beindításához elengedhetetlen egy minimális szaktudás és ipari háttér. A 
kertészet többi ágazata közel sem igényli ezeket olyan mértékben, mint a gombater-
mesztés. Sütőtököt vagy paradicsomot bárki tud elfogadható eredménnyel termesz-
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teni saját előállítású maggal, még szakismeretek nélkül is, de gombát laboratórium-
ban előállított csíra, és az adott faj élettanának ismerete nélkül már aligha. Ezért máig 
nem fejlődött ki a gombatermesztés a világ elmaradott régióiban, noha a vadon ter-
mő fajokat a lakosság sokszor szívesen fogyasztja. Azokban az országokban, ahol a 
gazdaság fejlődik, és nő az életszínvonal, a termesztett gomba egyre gyakrabban jele-
nik meg a családok asztalán. Különösen igaz ez a legfejlettebb polgári társadalmakra, 
ahol a gombát sokan már tudatosan egészségmegőrzési célból fogyasztják. Ezekben 
a gazdag társadalmakban a vadon termő fajok étkezési jelentősége is növekszik. A 
jóléti társadalmakban az étkezés, az egészséges étel a családok belügyéből az orszá-
gos érdeklődés középpontjába került. A színesebbnél színesebb szakácskönyvek óri-
ási példányszámban kelnek el a boltokban, sokszor fesztiválok szerveződnek egy-
egy ételkülönlegesség ünneplésére. A fejlett országokban jelentkező gasztronómiai 
láz egyik hozadékaként a vadon termő gombák is egyre megbecsültebb részévé vál-
hatnak az étkezési kultúrának. 

A világon a gombaforgalmi statisztikák növekedésének másik nyilvánvaló oka a 
legnagyobb fogyasztó országok (mindenekelőtt Kína) lakosságának folyamatos nö-
vekedése. Nem nehéz tehát megjósolni, hogy jelenlegi demográfiai trendek mellett 
a gombatermesztés keleten még a mai szinthez képest is hatalmas növekedés előtt 
áll, messze maga mögé utasítva a lassabban növekvő nyugatot. A világ gombater-
mesztésének kétarcúsága elég szembetűnővé vált az elmúlt évtizedekben. Az Atlanti-
óceán két partján a termesztett gomba még sokáig egyenlő lesz a csiperkével, ame-
lyet a termelők ipari technológiával, automatizált rendszerekben állítanak elő. A csi-
perkeágazatnak a kertészet többi ágazatához képest nagyobb tőkeigénye miatt óha-
tatlan a termelés koncentrációja. Kínában ezzel szemben a gombát jellemzően kis, 
családi vállalkozások állítják elő, igen nagy élőmunka-befektetéssel. Ebben a konti-
nensnyi országban, mint láttuk, a fogyasztói igények is nagyban eltérnek a nyugatitól, 
a termesztett fajok száma oly gyorsan bővül, hogy a mezőgazdasági statisztikusoknak 
is lehetetlen követni ezt az ütemet. Kelet és nyugat ebből a szempontból is mintha 
más világ lenne, és úgy tűnik nem is nagyon kíváncsiak egymás gombatermesztésben 
elért eredményeire. Az más kérdés, hogy az eltérő kultúra és a társadalmi viszonyok 
miatt nem sok területen lehet egymás eredményeit kamatoztatni. 

Magyarország, bár számottevő a csiperkeprodukciója, már nem tartozik a konti-
nens gombatermesztőinek élvonalába. Az elmúlt évtizedekben sorra hagytak le ben-
nünket azok az országok, amelyek a gombatermesztést és általában a mezőgazdasá-
got stratégiai ágazatként kezelték. Ha pár évvel korábban eszméltünk volna, mint 
vetélytársaink, akkor most Lengyelország vagy Litvánia helyét mi foglalhatnánk el 
a világranglistán. Ettől függetlenül vannak lehetőségek a magyar gombatermesztés 
előtt. A magyar piacok megtartása mellett (amely stratégiai kérdés), esetleg Dél-Eu-
rópa irányába lehetne a termést exportálni, hiszen észak felé a lengyelek minden pia-
cot „terítenek". Bár a Balkánon az életszínvonal elég lassan növekszik, azonban ezek 
a területek már messze esnek északi vetélytársainktól, a helyi gombatermesztés pedig 
még nem jelentős. Emellett itt minden bizonnyal elég stabil a kereslet a gombára, 
hiszen hagyományosan mikofil társadalmak élnek ebben a régióban. 

Az erdei gomba Magyarországnak mindig is megbecsült exportcikke volt, mely-
nek várhatóan a jövőben sem lesz nehéz piacot találni. A hazai érdeklődés is érezhe-
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tőén növekszik ezek iránt a különleges termékek iránt. Szükséges azonban a termé-
szetromboló gyűjtési módszerek gyakorlásának megakadályozása és a kereskedelmi 
célú gombászat hatósági felügyelete. Az ilyen, jól szervezett gombagyűjtés viszont 
az államnak is komoly bevételt jelenthet, ahogyan ezt az oregoni példa is mutatja. 
A természeti kincsekkel való fenntartható gazdálkodáshoz azonban szükséges a ha-
tóságok részéről a probléma felismerése és az állami szerepvállalás. A komolyabb 
szerepvállalásnak a gombatermesztési ágazat szereplői is éppen így örülnének, ugyan-
is azokban az országokban, ahol a gombatermesztés komoly fejlődésen ment át az 
elmúlt évtizedekben, ott ezt mindenhol állami stratégiai döntés előzte meg. 
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A termesztett cs iperke zöldpenészes fertőzése. - A tanulmány cél ja irodalmi áttekintést 
nyújtani a termesztett kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) Trichoderma fa jok által oko-
zott zöldpenészes megbetegedéséről . Az első je lentős zöldpenészjárvány Észak-Írországban 
ütötte fel a fejét 1985-ben, ezt követően pedig a probléma számos más országban is je lentke-
zett. A zöldpenész tünetei a komposztban nagy, zöldes foltok formájában je lentkeznek. A já r -
ványszerü kitöréseket a Trichoderma aggressivum két a lfaja okozza. Ez a fa j eredményesen 
verseng a tápanyagokért és a területért; emellett extracelluláris enzimeket, toxikus szekunder 
metabolitokat és i l lékony szerves vegyületeket termel , mely drasztikus terméskieséshez ve-
zethet. A T. aggressivum természetes előfordulási helye egyelőre ismeretlen. A levegő, a jár-
művek, szennyezett ruhák és állati vektorok lehetnek a fertőzés forrásai . A T. aggressivum 
hatékony nyomon követésére ma már fajspecif ikus indítószekvenciák (primerek) is rendel-
kezésre állnak. A fertőzés megelőzését segítheti a fertőtlenítőszerek alkalmazása, a pasztőrö-
zés, a takaróanyag megfelelő pH-jának beállítása, vegyszeres kezelések, antagonista baktériu-
mok alkalmazásán alapuló biológiai védekezés, továbbá rezisztens csiperkefajták termesztése. 

Green mould disease of cultivated white button mushroom. - The aim of this review is 
to give an overview of the literature about the green mould disease of cultivated white button 
mushroom (Agaricus bisporus) caused by Trichoderma species. The first significant green 
mould epidemic appeared in Northern Ireland in 1985, which was quickly fol lowed by sub-
sequent outbreaks in several countries. The symptoms of green mould appear as large patches 
of compost turning green rapidly. Epidemic outbreaks are due to two varieties of the spe-
cies Trichoderma aggressivum. This species competes efficiently for space and nutrients, 
produces extracellular enzymes, toxic secondary metabolites and volatile organic compounds, 
which may result in drastic crop losses. The natural habitat of T. aggressivum is still un-
known. Possible routes of infection include the air, vehicles, contaminated clothes and animal 
vectors. A primer pair for the specific identification of T. aggressivum is available for the 
efficient monitoring of the causal agent. Possible management strategies include the applica-
tion of disinfectants, pasteurisation, adjustment of casing pH, chemical treatments, biologi-
cal control by antagonistic bacteria, as well as the cult ivation of resistant Agaricus varieties. 

Kulcsszavak: Agaricus bisporus, csiperke, Trichoderma, zöldpenész 
Key words: Agaricus bisporus, green mould, Trichoderma, white button mushroom 

B E V E Z E T É S 

A Trichoderma fajok imperfekt, talajlakó fonalasgombák, ivaros alakjaik a Hypo-
crea nemzetségbe (Ascomycota, Pezizomycotina, Sordariomycetes, Hypocreales, 
Hypocreaceae) tartoznak. Egyes Trichoderma fajok ipari szempontból jelentősek 
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( K U B I C E K és P E N T T I L Ä 1 9 9 8 ) , míg mások növénypatogén gombákat képesek anta-
gonizálni ( P A P A V I Z A S 1 9 8 5 ) . Az antagonizmus háttérmechanizmusai közül a legfon-
tosabbak a sejtfalbontó enzimek működésén alapuló mikoparazitizmus, az antibioti-
kumok termelése révén megvalósuló antibiózis, a tápanyagokért és az élettérért foly-
tatott hatékony versengés a rizoszférában, a növény csírázásának és növekedésének 
serkentése fontos ásványi anyagok és nyomelemek felszabadítása útján, valamint a 
növény védekezési reakcióinak indukciója ( B E N Í T E Z és mtsai 2 0 0 4 , H E R R E R A - E S T -

R E L L A és C H E T 2 0 0 3 , H O W E L L 2 0 0 3 ) . Az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a nem-
zetség egyes képviselői opportunista humán kórokozók is lehetnek ( D R U Z H I N I N A és 
mtsai 2 0 0 8 , K R E D I C S és mtsai 2 0 0 3 ) . Egyes fajok pedig a zöldpenészbetegség kór-
okozóiként lépnek fel, jelentős terméskieséseket okozva a kétspórás csiperke (Aga-
ricus bisporus), a shiitake (Lentinula edodes) és a laskagomba (Pleurotus ostreatus) 
termesztésében. 

A C S I P E R K E Z Ö L D P E N É S Z E S M E G B E T E G E D É S E : T Ö R T É N E T I 

Á T T E K I N T É S 

A világon a csiperke (Agaricus bisporus), a shiitake (Lentinula edodes) és a las-
kagomba (Pleurotus ostreatus) a három legjelentősebb termesztett gomba ( C H A N G 

1999). A gombatermesztésben jelentkező, ún. zöldpenészfertőzéseket a Trichodemia 
fonalasgomba-nemzetség képviselői okozzák. A csiperke esetében régóta ismert, 
hogy a Trichoderma-va\ fertőzött komposzt csökkenti a terméshozamot ( S I N D E N és 
H Ä U S E R 1953). Eleinte a T. viride és T. koningii fajokat tették felelőssé a termesz-
tésben időszakosan jelentkező terméskiesésekért ( S L N D E N és H Ä U S E R 1953). S L N D E N 

(1971) a Trichoderma nemzetség képviselőit a termesztett gombákkal versengő fa-
jokként jellemezte, melyek a gyenge minőségű komposzt indikátorai, megjelenésük 
összefüggésbe hozható a savas körülményekkel és az oldott cukormolekulák jelen-
létével . Az 1980-as évekig a csiperke-zöldpenészt jelentéktelen problémaként tartot-
ták számon, mely gyenge minőségű komposztban, illetve nem megfelelő higiénés 
viszonyok fennállása esetén jelentkezik, és kezelhető a komposzt minőségének javí-
tásával, valamint a megfelelő higiéné biztosításával ( G E E L S és mtsai 1988). E nézetet 
az 1985-86-ban Észak-Írországban és Írországban, majd később 1990-9l-ben a Brit-
szigeteken kitört, mintegy 3^1 millió angol font veszteséget okozó zöldpenészjárvá-
nyok alapjaiban változtatták meg ( D O Y L E 1991, F L E T C H E R 1990, M O R R I S és mtsai 
1995a, b, S E A B Y 1987, 1989, 1996a, b, 1998). A fertőzés 1994-ben, Hollandiában 
szintén komoly veszteségeket okozott ( G E E L S 1997). Az 1990-es évek elején hasonló 
betegség bukkant fel, és okozott több mint 30 millió amerikai dollárra tehető veszte-
séget az észak-amerikai (Alberta, Brit Kolumbia, Ontario, és Pennsylvania) gomba-
termesztésben ( C A S T L E és mtsai 1998, O S P I N A - G L R A L D O és mtsai 1998, 1999, R L N -

K E R 1993, 1994, R O M A I N E és mtsai 1996, S P I L L M A N N 2002). Franciaországban 
1997-ben okozott először ismert problémát a zöldpenész ( M A M O U N és mtsai 2000a, 
b). Spanyolországban 1996-97 telén a La Riója növénynemesítői figyeltek fel első-
ként az addig ismerteknél sokkal agresszívabb Trichoderma törzsekre ( G A R C Í A -

M O R R Á S és O L I V Á N 1999, H E R M O S A és mtsai 1999), a fertőzés pedig később meg-
jelent a szomszédos területeken is. Az elmúlt évtizedekben a csiperke Trichoderma 
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okozta zöldpenészes betegsége a felsoroltakon kívül megjelent többek között Magyar-
országon ( H A T V A N I és mtsai 2007, K R E D I C S 2008, K R E D I C S és mtsai 2010), Len-
gyelországban ( S Z C Z E C H és mtsai 2008, S O B I E R A L S K I és mtsai 2009a, b), Horvát-
országban ( H A T V A N I és mtsai 2010), Mexikóban ( R O M E R O - A R E N A S és mtsai 2009), 
Iránban ( V A H A B I 2005) és Ausztráliában ( C L I F T és S H A M S H A D 2009) is. A problé-
ma terjedése miatt a kórokozó azonosítását és tanulmányozását célzó, intenzív kuta-
tási programok indultak. 

A C S I P E R K E - Z Ö L D P E N É S Z K Ó R O K O Z Ó I 

Bár számos Trichoderma faj (T. citrinoviride, T. crassum, T. hamatum, T. konin-
gii, T. longibrachiatum, T. spirálé) izolálható gombakomposztból ( C A S T L E és mtsai 
1998), a járványok kitörését eredményező, agresszív kolonizációt eleinte kizárólag 
a T. harzianum faj képviselőinek tulajdonították ( D O Y L E 1991, S E A B Y 1987, 1989). 
A brit-szigeteki komposztból izolált, és T. harzianum-ként azonosított törzseket 3 
biotípusba sorolták ( D O Y L E 1991, S E A B Y 1987). A Thl, Th2 és Th3 biotípusok ( S E A -

BY 1987) növekedési rátájukban, konídiumképzési mintázatukban és kolonizációs 
képességükben térnek el egymástól. A tapasztalatok alapján a zöldpenészjárványok 
kialakulásáért az agresszív Th2 biotípust tették felelőssé ( F L E T C H E R 1990, S E A B Y 

1987, 1989, S T A U N T O N 1987). A biotípusok telepmorfológiájukban és mikromorfo-
lógiai jellegeikben (fialidok és konídiospórák) is különböznek egymástól ( S E A B Y 

1996a). A Thl biotípus általában a nyers komposztösszetevőkben fordul elő, a pasz-
tőrözött komposztban csak ritkán jelentkezik ( S E A B Y 1987). Növekedési sebessége 
27 °C-on gyors (1 mm/h), megvilágítás mellett két napon belül konídiumokat termel, 
és sok légmicéliumot képez. A sporuláló tenyészet spenóthoz hasonló zöld színű, a 
telep malátaszagot áraszt (GARCÍA-MORRÁs és O L I V Á N 1999). A Th2 biotípus első-
sorban a fertőzött komposztban fordul elő, nyers komposztösszetevőkben csak ritkán 
található meg (MORRIS és mtsai 1995a, b). 27 °C-on szintén gyorsan növekszik (1 
mm/h) és gyapotszerü légmicélium-réteget hoz létre. A konídiumképzés 4 nap eltel-
tével indul meg: zöld koncentrikus sávok alakulnak ki. A Th3 biotípus a Thl-hez 
hasonlóan a nyers komposztösszetevőket kolonizálja, de konídiumai esetenként a le-
vegőből a pasztőrözött komposztba is belekerülhetnek ( S E A B Y 1996a). Növekedési 
üteme 0,5-1 mm/h, telepe kókuszillatot áraszt. 

A kezdeti csoportosítás később 81, komposztból izolált Trichoderma törzs mole-
kuláris biológiai módszerekkel (RFLP: restrikciós fragmenthossz-polimorfizmus, 
RAPD: random amplifikált polimorf DNS, ITS: internal transcribed spacer régió 
szekvenciaelemzése) történő vizsgálata során is megerősítést nyert. A Th2 biotípus 
képviselői genetikailag homogénnek bizonyultak (MUTHUMEENAKSHI és mtsai 1994), 
mely alátámasztja azt a feltételezést, hogy a Brit-szigeteken elterjedő zöldpenészjár-
ványnak egyetlen kiindulási pontja lehetett, valószínűleg Észak-Írországban (MOR-
RIS és mtsai 1995a, b), ahol egy mutáció következtében alakulhatott ki az agresszív 
komposztkolonizáló képesség (SEABY 1987). A mitokondriális DNS-ben talált kisebb 
eltérések alapján viszont elkülöníthetőek egymástól az ír és a brit törzsek (MUTHU-
MEENAKSHI és mtsai 1994). Ez a genetikai változatosság a feltételezett első mutációs 
eseményt követő, számos további mutáció eredménye lehet. 
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A fent említett molekuláris biológiai technikákat később az észak-amerikai gomba-
termesztő farmokról izolált Trichoderma törzsek molekuláris tulajdonságainak vizs-
gálatára is bevetették ( C A S T L E és mtsai 1998, M U T H U M E E N A K S H I és M I L L S 1995, 
M U T H U M E E N A K S H I és mtsai 1998, Ql és mtsai 1996). A brit-szigeteki agresszív Th2 
biotípus az észak-amerikai kórokozótól egyértelműen elkülöníthetőnek bizonyult, 
utóbbi biotípus a Th4 nevet kapta. A Th4 törzsek genetikailag egységesnek tűntek, 
arra utalva, hogy a Th4 biotípus is egyetlen forrásból eredeztethető. Az ITS1 régió 
szekvenciaelemzése alapján 5 bázispárnyi különbség mutatkozott a Th2 és Th4 bio-
típusok között, és mindkettő közeli fdogenetikai rokonságot mutatott a T. harzianum 
Thl biotípusával ( M U T H U M E E N A K S H I és mtsai 1998). A Th4 biotípus növekedési 
üteme 0,8 mm/h, a telepek hullámos szélűek, légmicéliumokat képeznek és a koní-
diumképzés sávokban történik ( S E A B Y 1996a). Fenti eredmények alapján a csiperke 
zöldpenészes fertőzését nem egyetlen törzs okozza, az agresszív formák legalább 2 
független forrásból (Brit-szigetek és Észak-Amerika), a már meglévő formák adap-
tációjával alakulhattak ki. E hipotézis magyarázatot ad az észak-amerikai és a brit-
szigeteki izolátumok közt mutatkozó különbségekre is. 

Mivel a T. harzianum faj képviselőit gyakran alkalmazzák a növénypatogén gom-
bák elleni biológiai védekezés céljaira, aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, 
hogy a biokontroll törzsek esetleg képesek lehetnek zöldpenészfertőzéseket okozni. 
RAPD-analízisen, valamint az ITS1-5,8S rDNS-ITS2 régió szekvenciaelemzésén 
alapuló molekuláris filogenetikai vizsgálatok azonban bebizonyították, hogy bár a 
biológiai védekezésben alkalmazott, és a zöldpenészt okozó Trichoderma törzsek 
közeli rokonok, de egyértelműen elkülöníthetőek egymástól ( H E R M O S A és mtsai 
2000, O S P I N A - G I R A L D O és mtsai 1999, R O Y S E és mtsai 2001). A Th2 és Th4 biotípu-
sok és a biokontroll törzsek tehát feltehetően egy közös őstől származnak. Mindezt 
alátámasztja a ß-tubulin gén fdogenetikai analízise ( R O M A I N E és mtsai 1999), ezen-
túl mesterséges fertőzési kísérletek eredményeiből kiderült, hogy a biológiai véde-
kezésben alkalmazott T. harzianum törzsek és a Th 1 biotípus képviselői a Th4 izo-
látumokkal ellentétben nem képesek megtámadni az Agaricus bisporus-1 ( R L N K E R 

és mtsai 1997a, R O M A I N E és mtsai 2001). A Thl-Th3 biotípusok molekuláris kü-
lönbségeire alapozva M U T H U M E E N A K S H I és mtsai (1994) feltételezték elsőként, 
hogy azok képviselői három külön fajba sorolhatók. Későbbi molekuláris filogeneti-
kai vizsgálatok igazolták, hogy a Th3 valójában T. atroviride ( C A S T L E és mtsai 1998, 
O S P I N A - G I R A L D O és mtsai 1998), míg a Thl biotípust T. harzianum sensu stricto-
ként ismerték el ( G A M S és M E Y E R 1998). Ez a két Trichoderma faj fordul elő leg-
gyakrabban az ausztráliai gombatermesztésben ( C L I F T és S H A M S H A D 2009), Horvát-
országban pedig a legújabb kutatási eredmények szerint a T. harzianum egy változa-
ta okoz zöldpenészproblémákat ( H A T V A N I és mtsai 2010). A két agresszív biotípust, 
a Th2-t és a Th4-et morfológiai jellegeik, valamint az ITS1 régió és a transzlációs 
elongációs faktor 1-alfa ( te f l ) gén filogenetikai analízisének eredményeként T. agg-
ressivum f. europaeum és T. aggressivum f. aggressivum néven írták le ( S A M U E L S 

és mtsai 2002). Míg az előbbi az európai zöldpenészproblémák többségéért felelős, 
addig az utóbbi Kanadában, az USA-ban és Mexikóban okoz problémákat a csiperke-
termesztésben. Egy angliai felmérés 2007 decemberétől kezdődően 6 hónapig, 15 
farmon vizsgálta a gombatermesztésben előforduló Trichoderma fajokat, de T. agg-
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ressivum f. aggressivum-ot nem azonosítottak (LANE 2008). így nem tudható, hogy 
az észak-amerikai biotípus vajon veszélyt jelent-e az Egyesült Királyság gombater-
mesztésére (WOODHALL és mtsai 2009). A T. aggressivum f. aggressivum bekerü-
lése növelné a T. aggressivum faj genetikai diverzitását Európában, és valószínűleg 
új, váratlan problémákat okozna az európai gombatermesztőknek. Ennek fennáll a 
reális veszélye, hiszen például Ausztráliában már megtalálták az észak-amerikai bio-
típust egy farmon, ahol súlyos terméskiesést okozott (KHAN és mtsai 2008). 

A korábban Th2-ként és Th4-ként ismert biotípusok a továbbiakban Ta2 és Ta4 
néven kerülnek említésre. Bár a T. aggressivum f. europaeum (Ta2) és a T. aggres-
sivum f. aggressivum (Ta4) mutatnak némi különbséget 25 °C-on, szintetikus, ala-
csony tápanyagtartalmú agaron (SNA) való növekedési ütemükben, és statisztikailag 
szignifikáns mikromorfológiai különbségek is vannak közöttük, pusztán morfológiai 
alapon történő, biztos elkülönítésük gyakorlatilag nem lehetséges. 

A C S I P E R K E Z Ö L D P E N É S Z E S F E R T Ő Z É S É N E K T Ü N E T E I 

A patogén zöldpenészek kolonizálhatják a csiperke termesztésére alkalmazott 
alapanyagot, de nőhetnek akár a fejlődő termőtestek felszínén is. A látszólag normá-
lis átszövetési fázist követő 10-35 napig nem észlelhetők tünetek. A Trichoderma 
fajok fehéres micéliumait az átszövetési fázis alatt nem lehet megkülönböztetni a 
csiperke micéliumától, így ebben a stádiumban a fertőzést nehéz felismerni (LAR-
GETEAU-MAMOUN és mtsai 2002). Később, ahogy a Trichoderma micéliuma spóráz-
ni kezd, nagy, zöld foltok jelentkeznek a komposzton (RLNKER 1996, SEABY 1996a) 
(1. ábra). MORRIS és mtsai (1995a, b) alapján a zöldpenész fő tünetei a zöld konídio-
spórák keletkezése a gombakomposztban vagy takarórétegben a termesztési ciklus 
2-5. hetében. A terméskiesés arányos a fertőzött terület nagyságával: a csiperke ko-
moly fertőzések esetében nem is terem. Ha meg is jelennek a csiperke termőtestei, 
a termés nem piacképes, mivel gyakran foltok, torzulások jelentkeznek a termőteste-
ken (SEABY 1989), a Trichoderma illatanyagai emellett a piros paprikaatkákat (Pyg-
mephorus mesembrinae) is odavonzzák, melyek a Trichoderma konídiumait fogyaszt-
ják (MORRIS és mtsai 1995a, b, SZILI 2008). 

1. ábra. A Trichoderma aggressivum f. europaeum okozta zöldpenész csiperkekomposzton. Fotó: Nagy L. G. 
Fig. 1. Symptoms of green mould caused by Trichoderma aggressivum f. europaeum on compost used 

for Agaricus cultivation. Photo: L. G. Nagy. 
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TRICHODERMA-AGARICUS K Ö L C S Ö N H A T Á S O K A K O M P O S Z T B A N 

A gombatermesztés körülményei (szén- és nitrogénforrások jelenléte, magas re-
latív nedvességtartalom, magas hőmérséklet, a fény hiánya az átszövetési ciklus 
alatt) a csiperke mellett ideális feltételeket biztosítanak a Trichoderma fajok számára 
is, melyek így könnyen megtelepedhetnek a komposzton. A komposzt Trichoderma 
általi kolonizációjának gyorsaságát és mértékét befolyásolja annak nedvességtartal-
ma és fermentáltsági szintje ( S H A R M A és mtsai 1 9 9 9 ) . Az Agaricus fejlődésére pozi-
tívan ható paraméterek tehát a Trichoderma kolonizációjának is kedveznek. Kedve-
ző feltételek mellett a Trichoderma penészgombák gyorsan növekednek, és a csiper-
kénél hatékonyabban versengenek az élettérért és a tápanyagokért, ezentúl extracel-
luláris enzimeket, toxikus szekunder metabolitokat és illékony szerves vegyületeket 
termelnek ( M U M P U N I és mtsai 1 9 9 8 , W I L L I A M S és mtsai 2 0 0 3 b ) , ami jelentős termés-
csökkenéshez vagy akár teljes terméskieséshez vezethet. 

A komposzt nagy mennyiségben tartalmaz lignint, így ez a közeg erősen szelek-
tív bazídiumos gombákra, melyek extracelluláris enzimeik működése révén képesek 
a lignint szénforrásként felhasználni ( M A T C H A M és W O O D 1992). A komposztkolo-
nizáló Trichoderma biotípusoknak növekedésükhöz szükségük van a csiperke micé-
liumának jelenlétére ( S E A B Y 1987, 1996a). A T. aggressivum f. europaeum (Ta2) 
komposztban történő fejlődésével kapcsolatosan különböző elképzelések láttak nap-
világot a szakirodalomban. S E A B Y (1996a) szerint csiperke hiányában a Ta2 micéli-
uma nem fejlődik ki észlelhető mértékben. R O M A I N E és mtsai (1998) is arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy a csiperke jelenléte nélkül a zöldpenész csak nehézkesen 
képes növekedni a komposztban. R I N K E R (1996) kutatásai szerint viszont az agresz-
szív Trichoderma csiperke jelenléte nélkül is képes a komposzt kolonizációjára, ko-
nídiumokat viszont csak becsírázott komposzton képez. További tanulmányok ered-
ményei alapján a Ta2 mind a csiperkével beoltott, mind a csiperke nélküli komposz-
tot képes kolonizálni ( M A M O U N és mtsai 2000a, M O R R I S és mtsai 1995a, b). M A -

M O U N és mtsai (2000a) eredményei magyarázattal szolgáltak a fent említett, eltérő 
megfigyelésekre: a Ta2 intenzív konídiumképzésének indukciójához szükség van a 
csiperke micéliumára. A Ta2 képes csiperke jelenléte nélkül is kolonizálni a kom-
posztot, de vékony hifái mikroszkóp nélkül nem észlelhetők. A nagy micéliumtömeg 
képzésére való képesség és a késletett konídiumképzés lehetnek a Ta2 becsírázott 
komposzt kolonizációjára való képességének kulcstényezői. S H A R M A és mtsai (1999) 
eredményei alapján becsírázáskor komposztba oltva a Ta2 gyorsan megtelepszik, és 
minden irányba szétterjed. Ezzel ellentétben a T. harzianum (Thl) és a T. atroviride 
(Th3) csak nehezen telepszenek meg, és a beoltási ponttól csak kis távolságokra ké-
pesek eljutni. Ezek a biotípusok is csökkentik ugyan a termésminőséget, de a ter-
méshozamot általában nem befolyásolják jelentős mértékben. 

M U M P U N I és mtsai ( 1 9 9 8 ) arról számoltak be, hogy a Thl, Ta2, és Th3 biotípu-
sok in vitro illékony metabolitokat termelnek, melyek hasonló mértékben gátolják 
a csiperke növekedését. A Thl és Th3 magasabb szintű toxicitást mutatott (ellentét-
ben a Ta2-vel, melytől a legerősebb toxicitást várták). Ezentúl a Thl-et és Th3-at a 
Ta2-nél sokkal erőteljesebben gátoltá(k) a csiperke által termelt vegyület(ek), így 
ezen biotípusok megjelenése általában a csiperkétől mentes, kis komposztterületekre 
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korlátozódott (SEABY 1987). Fentiek alapján a csiperke, valamint a Thl és Th3 bio-
típusok között kölcsönös gátlás feltételezhető. Ta2 esetében a csiperke által termelt 
vegyület(ek) stimuláló hatását mutatták ki ( M U M P U N I és mtsai 1998). A feltételezé-
sek alapján ez a stimuláció és a csiperke Ta2 toxinjaival szembeni relatív toleranciája 
teszi lehetővé a két gomba komposztban történő, párhuzamos növekedését. Az A. 
bisporus és a Ta2 szimultán növekedése azelőtt is megfigyelhető, mielőtt a csiperke 
micéliuma serkenti a Ta2 konídiumképzését. Amint a konídiumképzés beindul, a 
csiperke micéliumának növekedése jelentősen lelassul, és gyorsan kialakulnak a 
zöldpenész tipikus tünetei ( M A M O U N és mtsai 2000a). 

K R U P K E és mtsai (2003) azonosítottak egy metabolitot, a 3,4-dihidro-8-hidroxi-
3-metilizokumarint, melynek termelésére in vitro körülmények között a T. aggressi-
vum f. aggressivum izolátumai képesek, a nem agresszív izolátumok viszont nem. 
Ez a vegyület a zöldpenész kifejlődése alatt gátolja az A. bisporus növekedését és 
termőtestképzését; ezáltal lehetővé téve a Ta4 számára az elterjedést és a csiperke 
extracelluláris enzimei által a komposzt összetevőiből felszabadított tápanyagok 
hasznosítását. A Ta4-nek a komposzt komplex összetevőinek egyszerű, felvehető és 
hasznosítható szénforrásokká történő lebontásához szüksége van az A. bisporus által 
termelt extracelluláris enzimekre ( K R U P K E és mtsai 2003). 

A Trichoderma fajok számos olyan extracelluláris, hidrolitikus enzim termelésére 
képesek, melyek elbontják a különböző polimereket, melyek ily módon tápanyag-
forrásként szolgálnak. A komposztlakó Trichoderma törzsek extracelluláris ß-1,3-
glükanázai mind az A. bisporus sejtfalát, mind pedig a szalmát (a gombakomposzt 
legfőbb komponensét) képesek bontani, kitinázaik és proteázaik pedig feltehetően a 
komposzt gombákban és baktériumokban gazdag mikroközösségén történő szapro-
tróf növekedést segítik. 

A Ta2 és a nem agresszív törzsek esetében 17 extracelluláris enzim aktivitását 
vizsgálták, de nem tapasztaltak jelentős különbségeket ( L A R G E T E A U - M A M O U N és 
mtsai 2002, SAVOIE és mtsai 2001). Huszonhét baktériumtörzzsel végrehajtott kon-
frontációs tesztek eredményei alapján azt is megállapították a fenti tanulmányokban, 
hogy a Ta2-re a nem agresszív törzsekhez képest sokkal kevesebb baktérium van 
hatással. Ezek alapján feltételezhető, hogy a Ta2 jobb adaptációs képessége a gomba-
komposztban jelen lévő baktériumok gátló hatásaival szembeni toleranciának, nem 
pedig a komposzt összetevőinek lebontására való képességnek köszönhető. Ez teszi 
lehetővé, hogy a Ta2 még a csiperkével történő direkt kölcsönhatás létrejötte előtt 
képes a komposzt bizonyos területeit kolonizálni. Amikor a komposztban lévő táp-
anyagok mennyisége már limitált, bekövetkezik az A. bisporus hifáinak Ta2 általi 
lízise ( M U M P U N I és mtsai 1998). 

W I L L I A M S és mtsai (2003b) a Thl (T. harzianum), Th3 (T. atroviride), valamint 
a Ta2 és Ta4 biotípusokba tartozó, komposztlakó Trichoderma izolátumok mikopa-
razita és szaprotróf viselkedését tanulmányozták a csiperkével szembeni agresszivi-
tás mechanizmusának tisztázása céljából. Mikoparazita struktúrák ritkán voltak meg-
figyelhetők, így feltételezhető, hogy a T. aggressivum csiperkével szembeni anta-
gonizmusa nem elsősorban a mikoparazitizmuson alapul. Az összes vizsgált Tri-
choderma csoport esetében kimutatták olyan polimerbontó extracelluláris enzimek 
termelését, melyek képesek a csiperke és a búzaszalma sejtfalát is bontani. Néhány 
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extracelluláris enzimet, pl. kimoelasztázt és tripszin-típusú proteázt csak a Ta2 és 
Ta4 biotípusok termeltek, így ezek összefüggésbe voltak hozhatóak az agresszivi-
tással. Az eredmények arra engedtek következtetni, hogy a polimerbontó extracellu-
láris enzimek mind a szaprotróf, mind a parazita növekedéshez nélkülözhetetlenek. 
Néhány Th3 biotípusba (T. atroviride) tartozó izolátum viszont a T. aggressivum-
hoz hasonló mértékben volt képes kolonizálni a steril komposztot, és vele azonos 
mennyiségű és minőségű polimerbontó extracelluláris enzimet termelt, az agresszi-
vitás tehát nem magyarázható kizárólag ezekkel a tényezőkkel. A kutatók szerint az 
agresszivitás az extenzív szaprotróf kolonizációs képesség mellett az ezzel szoros 
kapcsolatban álló kompetíciótól is függ. A kompetíció és a kolonizáció előfeltételei 
lehetnek az Agaricus bisporus-szal szembeni antagonizmusnak, melynek a mikopa-
razitizmus csak egy tényezője a sok közül ( W I L L I A M S és mtsai 2003b). 

G U T H R I E és C A S T L E ( 2 0 0 6 ) kéthetes inkubációs idő alatt vizsgálták az intra- és 
extracelluláris kitinázok aktivitását A. bisporus és Ta4 kettős tenyészeteiben. Ered-
ményeik alapján a csiperke esetében detektált három /V-acetil-glükózaminidáz egyi-
ke (mólsúly 96 kDa) szerepet játszhat a barna kalapú termesztett törzsek zöldpe-
nésszel szembeni rezisztenciájában (lásd A csiperke-zöldpenész megelőzésének és 
kezelésének lehetőségei részt), míg a Ta4 esetében kimutatott három /V:acetil-glükóz-
aminidáz egyike (mólsúly 122 kDa) az antagonista képesség fontos indikátora lehet. 

A C S I P E R K E Z Ö L D P E N É S Z E S M E G B E T E G E D É S É N E K 

E P I D E M I O L Ó G I Á J A 

T. aggressivum-ot eddig még nem sikerült természetes környezetből izolálni. A 
Pleurotus ostreatus zöldpenészes megbetegedését okozó egyik patogén Trichoder-
ma fajt, a Trichoderma pleuroticola-t a közelmúltban sikerült kimutatni a vadon ter-
mő laskagomba természetes szubsztrátumában és termőtesteinek felszínén is (KRE-
D I C S és mtsai 2009a, b). Ezek alapján felmerült, hogy a vadon termő Agaricus fajok 
szubsztrátuma és a termőtestek felszíne esetleg a Trichoderma aggressivum faj ter-
mészetes rezervoárjai lehetnek. Ennek vizsgálatára vadon termő csiperke környeze-
téből származó három mintából (Kecskemét, Nagykőrös, Szeged) Trichoderma tör-
zseket izoláltunk ( C Z I F R A és mtsai 2010). Az Agaricus fajok környezetéből izolált, 
összesen 65 Trichoderma törzset a Trichoderma aggressivum-ra specifikus PCR-
technikával (lásd A csiperke-zöldpenész diagnosztizálási lehetőségei fejezetet), és 
az ITS-régió, valamint a tefl gén negyedik és ötödik intronját tartalmazó fragment 
szekvenciáinak elemzésével vizsgáltuk. Az ISTH (International Subcommission on 
Trichoderma and Hypocrea Taxonomy) honlapján elérhető TrichOKEY 2.0 (DRU-
Z H I N I N A és mtsai 2005) és TrichoBLAST ( K O P C H I N S K I Y és mtsai 2005) programok 
segítségével a szekvenciák alapján 7 különböző fajt (T. atroviride, T. hamatum, T. 
harzianum, T. koningii, T. koningiopsis, T. tomentosum és T. virens) azonosítottunk. 
A vadon termő csiperke környezetéből származó mintákban a T. aggressivum jelen-
létét mindezidáig nem sikerült kimutatnunk, ennek a fajnak a természetben történő 
előfordulásáról tehát továbbra sincs adat (CziFRA és mtsai 2010). 

A T. aggressivum f. europaeum által okozott járvány a brit-szigeteki komposzt-
előállító üzemek között kezdetben feltehetőleg közös vásárlók útján terjedhetett. A 
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szállító járművek nagy mennyiségű port, spórát, micéliumtörmeléket, szúnyogokat 
és atkákat hordozhatnak, így a létesítmények közötti terjedés rizikófaktorának számí-
tanak. Ezentúl a termesztők az eredeti járvány alatt Trichoderma-val fertőzött zsá-
kok ezreit dobták ki, vagy szórták szét a földeken, ami szintén hozzájárulhatott a fer-
tőzés kezdeti terjedéséhez ( S E A B Y 1 9 9 6 6 ) . Az érintett farmok gyakran szembesül-
nek elhúzódó zöldpenészes fertőzésekkel, és csak szigorú higiénés beavatkozások 
segítségével kerülhető el a frissen leoltott alapanyag zöldpenésszel történő fertőző-
dése ( R I N K E R és mtsai 1 9 9 7 6 , S E A B Y 1 9 8 7 ) . 

További fontos kérdés, hogy mi a fertőzés útja. Egy termesztő feljegyzései szerint 
60%-kal magasabb a zöldpenészes fertőzöttség, ha a komposzt zsákolásakor száraz, 
szeles az idő, továbbá a szélhatásnak leginkább kitett hőkezelő alagutakból származó 
komposzt fertőződik a legnagyobb mértékben, ami arra utal, hogy a levegőben lévő 
porszemcsék nagymértékben hozzájárulhatnak a szennyeződéshez ( S E A B Y 1 9 9 6 6 ) . 

S E A B Y ( 1 9 9 6 6 ) részletes epidemiológiai vizsgálatokat végzett az Észak-Írország-
ban és az Írországban jelentkező, Ta2 biotípus által okozott zöldpenésszel kapcso-
latban. Ezeken a területeken az ún. szatellitrendszert alkalmazzák csiperketermesz-
tésre, melynek lényege, hogy különvált a komposztgyártás és a termesztés: a kom-
posztüzemek sok kicsi, szatellitüzemet látnak el zsákokba csomagolt komposzttal 
( G Y Ő R F I 2 0 0 1 ) . S E A B Y ( 1 9 9 6 6 ) közleménye komposztból és gombatermesztő üze-
mek területéről vett mintákkal végzett kísérletek, valamint mesterséges fertőzési kí-
sérletek eredményeit egyaránt magába foglalja. A termesztőüzemek szennyvizéből 
nem sikerült Ta2 törzseket izolálni, viszont az érintett üzemekben és csomagolóhe-
lyiségekben vizsgált szinte valamennyi felület (csomagológépek, termesztőegységek 
padlózata, korlátok, létrafokok, gombacsíra-adagolók, útburkolatok, vontatógépek, 
raklapok, a betakarító munkások által használt ebédlőasztalok, székek, kilincsek) 
pozitívnak bizonyult a Ta2 biotípusra nézve. A munkások ruházatáról (pamutfelsők, 
kabátok, szedőkesztyűk) elektrosztatikus és vákuum-módszerrel vett mintákból is 
sikerült Trichoderma törzseket izolálni, leggyakrabban a Ta2 biotípust. Nem sikerült 
viszont Ta2 törzseket visszaizolálni a hőkezelt, szennyezett komposztból, ami arra 
utal, hogy a Ta2 nem éli túl a hőkezelést. A zsákokról izolált törzsek száma tumbler-
szárítógéppel 60 °C-on történő, 30 perces kezelés hatására nullára csökkent. A tanul-
mány azonosította a zöldpenészes fertőzés lehetséges biológiai vektorait is: mikrosz-
kópos vizsgálattal paprikaatkák testfelszínén Trichoderma spórák csoportjai voltak 
megfigyelhetők, és Ta2 törzseket is sikerült izolálni. A paprikaatkák a megfigyelé-
sek szerint valamennyi, a komposztban előforduló Trichoderma fajon képesek sza-
porodni, jelenlétük tehát nem csak bizonyos zöldpenészfajok indikátora (CLIFT és 
S H A M S H A D 2 0 0 9 ) . Ta2 törzseket sikerült izolálni sciarid gombalegyekről is, továbbá 
amikor egy atkákkal borított egértetem érintkezésbe került a csírával, akkor is meg-
jelent a zöldpenész ( S E A B Y 1 9 9 6 6 ) . 

Mesterséges fertőzési kísérletek alapján a 7. napon történő, korai leoltás a Ta2 
biotípus intenzív fejlődését eredményezte, míg a kései, 14 nap után történő leoltás 
esetében nem volt tapasztalható számottevő kolonizáció ( S E A B Y 1 9 9 6 6 ) . A kísérlete-
sen fertőzött CACing-adalék alkalmazása (CACing: kis mennyiségű, csiperkemicé-
lium által kolonizált komposzt hozzáadása a takaróanyaghoz az átszövetés gyorsítása 
érdekében) nem vezetett Ta2 megjelenéséhez, bár bizonyos zöldpenészfertőzéses 
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esetek tapasztalata alapján a Ta2 biotípus termesztőzsákok felszínén történő konídi-
umképzése összefüggésben lehet a fertőzött komposzt CACing-adalékként történő 
felhasználásával. Ha becsírázott komposztzsákokat Ta2 biotípussal mesterségesen 
szennyezett kézzel érintettek, valamennyi zsák erősen fertőződött. A csiperke szá-
mára esszenciális fémek (Cu, Fe, Mn és Zn) alkalmazása nem csökkentette a Ta2 
biotípus kolonizációját, egyes, komposztból izolált baktériumok alkalmazása viszont 
képes volt azt gátolni ( S E A B Y 1996b). 

R O Y S E és mtsai (1999) többszintes, polcos termesztési technológiát alkalmazó 
észak-amerikai gombatermesztő üzemekben vizsgálták a Ta4 biotípus megjelenésé-
nek térbeli mintázatát. Az eredmények alapján a Ta4 megjelenési mintázata nem vé-
letlenszerű: a zöldpenészgócok aggregált mintázatban jelentek meg a polcok szélei-
nél, ami nem levegő útján történő fertőződést sejtet. R I N K E R (1996) Kanadában 
végzett kísérletei alapján a levegő csak kevés Ta4 konídiumot hordoz. Az észak-
amerikai termesztési rendszerben tehát a fertőzések feltehetően a munkásoktól és a 
szennyezett eszközökről származnak, tehát a legvalószínűbb, a zöldpenész megjele-
nését befolyásoló tényezők a polcok mentén történő mozgással járó tevékenységek 
(polcok feltöltése, csírázás, takaróanyag terítése, tápanyag-kiegészítés stb.) ( R O Y S E 

és mtsai 1999). 

A C S I P E R K E - Z Ö L D P E N É S Z D I A G N O S Z T I Z Á L Á S I L E H E T Ő S É G E I 

W I L L I A M S és mtsai (2003a) kidolgoztak egy kloramfenikolt, sztreptomicint, 
kvintozént és propamokarbot tartalmazó, szelektív táptalajt Trichoderma törzsek 
csiperkekomposztból történő izolálására. A táptalaj lehetőséget teremt az agresszív 
és nem agresszív biotípusok összehasonlítására is. 

Mivel a Trichoderma agresszív és nem agresszív formái egyaránt képesek a ter-
mesztési alapanyagban növekedni (MORRIS és mtsai 1995a), és a Trichoderma izolá-
tumokat morfológiai alapon nehéz megkülönböztetni egymástól, ezért gyors, haté-
kony, érzékeny és olcsó módszerek kifejlesztése vált szükségessé az agresszív Tri-
choderma törzsek azonosítására. Az ilyen módszerek egyben segíthetnek feltárni a 
Trichoderma termesztőüzemekbe történő bekerülési útját, a már kialakult zöldpe-
nészfertőzések továbbterjedésének mechanizmusait, a betegség kialakulását meg-
engedő, esetleg segítő tevékenységek azonosítását és a higiénés intézkedések haté-
konyságát ( C A S T L E és mtsai 1 9 9 8 ) . 

A Ta4 biotípus DNS-ének egy RAPD-módszerrel amplifikált terméke alapján az 
agresszív Ta2 és Ta4 biotípusok azonosítására alkalmas PCR-indítószekvenciákat 
(Th-F és Th-R) fejlesztettek ki abból a célból, hogy felmérjék a növénypatogén gom-
bák elleni biológiai védekezésben alkalmazni tervezett Trichoderma törzsek gomba-
termesztésre jelentett esetleges kockázatát ( C H E N és mtsai 1999a). A két indítószek-
vencia egy, a Ta4 biotípus (T. aggressivum f. aggressivum) genomjában jelen lévő, 
444 bp hosszú DNS-szakaszt céloz, de a Ta2 biotípus (T. aggressivum f. europae-
um) genomjából is ugyanazt a terméket szaporítja fel. Ez a T. aggressivum-ra speci-
fikus indítószekvenciákon alapuló PCR-teszt a betegségkezelési programokban is 
hasznosnak bizonyult. A módszert ezentúl a RAPD-PCR technikával együtt bevetet-
ték az Egyesült Államokban a zöldpenészjárvány kitörése előtt, és a járvány során 
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izolált Trichoderma törzsek összehasonlítására is ( C H E N és mtsai 19996). A kutatá-
sok eredményei arra utalnak, hogy az erősen virulens genotípus nemrég jelenhetett 
meg; a járvány kitörése előtt izolált Trichoderma törzsek között ugyanis nem sike-
rült a Ta4 biotípust azonosítani. A módszer segítségével sikerült a T. aggressivum 
jelenlétét kimutatni magyar és lengyel gombatermesztő üzemekben is ( H A T V A N I és 
mtsai 2007, S Z C Z E C H és mtsai 2008). H A T V A N I és mtsai (2007) munkájában a spe-
cifikus PCR eredményeit mitokondriális DNS-RFLP technikával és ITS-szekvencia-
elemzéssel is sikerült megerősíteni, ezáltal egyértelműen bizonyítást nyert, hogy a 
T. aggressivum f. europaeum Közép-Európában is megjelent. A zöldpenésszel fertő-
zött hazai laskagomba-termesztő üzemekből származó Trichoderma izolátumok 
azonban negatív eredményt adtak a T. aggressivum-ra specifikus PCR-teszttel (HAT-
V A N I és mtsai 2007, K R E D I C S és mtsai 2009a). A laskagomba termesztési alapanya-
gából izolált Trichoderma törzsek ITS-régióinak, valamint tefl és chi!8-5 (endokiti-
náz) génszekvenciáinak elemzése ( K O M O N - Z E L A Z O W S K A és mtsai 2007, K R E D I C S 

és mtsai 2009a) során kiderült, hogy a laskagomba-termesztésben Magyarországon 
- Dél-Koreához hasonlóan - a T. pleurotum és T. pleuroticola fajok ( P A R K és mtsai 
2006) okozzák a zöldpenészes megbetegedést. Bár ez a két Trichoderma faj közeli 
rokonságban van a csiperkepatogén T. aggressivum-mai, attól filogenetikailag egy-
értelműen elkülöníthető. A T. pleurotum és T. pleuroticola tefl génjeinek egyedi 
szekvenciájú intronszakaszai levetővé tették egy specifikus PCR kifejlesztését, mely-
nek segítségével a két laskagomba-patogén faj gyorsan azonosítható és biztosan el-
különíthető a T. aggressivum, T. harzianum fajoktól, valamint a Trichoderma nem-
zetség többi tagjától is ( K R E D I C S és mtsai 2009a, b). 

A C S I P E R K E - Z Ö L D P E N É S Z M E G E L Ő Z É S É N E K É S K E Z E L É S É N E K 

L E H E T Ő S É G E I 

A zöldpenészek konídiumok milliárdjait képzik, melyek a gombatermesztő mun-
kások ruhájára, eszközeire és rovarokra egyaránt könnyedén rákerülhetnek. Ezért a 
fertőzés gyorsan terjed, a betegség kezelése pedig rendkívül nehéz ( A N D E R S O N és 
mtsai 2 0 0 1 , R L N K E R és A L M 2 0 0 0 ) . A betegség korai szakaszban történő kezelésé-
nek sikertelensége komoly anyagi következményekkel járhat, mivel a nem megfele-
lően megtisztított területeken konídiumok képződnek, melyek a betegséget a termesz-
tőüzem többi területére is továbbterjesztik ( G R O G A N 2 0 0 8 ) . A termesztőeszközök 
nem megfelelően kivitelezett fertőtlenítése, valamint a szennyezett levegő csírázó-
helyiségekbe történő beáramlása elősegíthetik a patogén bejutását. A patogén a ter-
mesztőüzem környezetében történő megtelepedésének megakadályozására a higiéné 
szigorú betartása és megfelelő fungicid szerek alkalmazása szükséges ( C H E N 1 9 9 8 , 

G R O G A N 2 0 0 8 ) . Sokáig bevett gyakorlat volt, hogy sót szórtak, vagy benomiltartal-
mú oldatot öntöttek a zöldpenészes foltokra. Bizonyos esetekben a fertőzött takaró-
anyag egészét eltávolították, és új takaróanyagot alkalmaztak ( G Y Ő R F I 2 0 0 2 ) . Az 
ipari méretű csiperketermesztésben az általános higiénés eljárás kiegészítésére gyak-
ran alkalmaznak fertőtlenítőszereket, melyek számos, nemkívánatos mikroorganiz-
mus szaporodását gátolják ( L E L L E Y 1 9 8 7 ) . Ilyen szerekkel tisztítják a polcokat, ter-
mesztési felületeket, gépeket, munkafelületeket, folyosókat, falakat, valamint belépő-

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



210 K R E D I C S L . és munka tá r sa i 

tálcák alkalmazásával a lábbeliket is ( F L E T C H E R és mtsai 1 9 8 9 , L E L L E Y és S T R A E T -

M A N 1 9 8 6 ) . A komposzt (PEEL és mtsai 1 9 9 6 ) , illetve a termesztőhelyiségek építésére 
alkalmazott faanyagok pasztőrözése ( C A T L I N és mtsai 2 0 0 4 ) minimális zöldpenészes 
fertőzöttséget, magas terméshozamot és nagyobb számú hullám megjelenését ered-
ményezte. C A T L I N és mtsai ( 2 0 0 4 ) a betakarítás utáni pasztőrözés céljára hatórás, 
60 °C-on történő kezelést javasoltak. Ez a módszer azonban nem minden esetben 
hatékony: izoláltak már frissen pasztőrözött komposztból is zöldpenészt ( M O R R I S és 
mtsai 2 0 0 0 ) , a patogének ugyanis képesek bizonyos ideig túlélni a 6 0 °C-os hőmér-
sékletet. A takaróanyag pH-jának szabályozása is a zöldpenész kezelésének lehetsé-
ges módszere ( R L N K E R és A L M 2 0 0 8 ) . Figyelmet kell fordítani a gombatermesztésben 
alkalmazott felületek minőségére is. A zöldpenészszennyezés nagyobb mértékben 
képes fennmaradni az érdesebb, durvább felületeken (fa, beton), mint a sima, üvege-
zett felszíneken. 

A zöldpenésszel szembeni védekezés legjobb módszere a megelőzés, azonban ha 
mégis bekövetkezik a fertőzés, akkor a kezelés leghatékonyabb eszközei a kémiai 
eljárások. Hatvani és mtsai (nem publikált eredmények) számos fungicid minimális 
gátló koncentrációját meghatározták Trichoderma aggressivum-mai szemben, és az 
értékeket összehasonlították a gombatermesztésben előforduló, más Trichoderma 
fajok és az Agaricus bisporus érzékenységeivel: az eredmények az 1. táblázatban 
láthatók. Az egyre jelentősebb méreteket öltő kereskedelmi gombatermesztésben 
csak kisszámú fungicid alkalmazását javasolták a komposzt, a takaróanyag és a csíra 
kezelésére ( A B O S R I W I L és C L A N C Y 2 0 0 3 ) . A csíra benzimidazol fungicidekkel tör-
ténő kezelése eleinte hatékonynak bizonyult, egy idő után azonban a gombapatogén 
Trichoderma fajok körében megjelent a szerekkel szembeni rezisztencia ( G R O G A N 

2 0 0 8 , R O M A I N E és mtsai 2 0 0 5 , 2 0 0 8 ) . Kiderült továbbá, hogy bizonyos fungicide-
ket (pl. benomil, karbendazim) a talajban élő mikrobák lebontanak ( F L E T C H E R és 
mtsai 1 9 8 0 , Y A R D É N és mtsai 1 9 9 0 ) , így a patogénekkel szembeni hatékonyságuk 
csökken. A Trichoderma törzsek általi komposztkolonizáció visszaszorítására szá-
mos fungicid alkalmazhatóságát vizsgálták, közülük az Environ nevű fertőtlenítőszer 
( A B O S R I W I L és C L A N C Y 2 0 0 2 ) , a prokloráz, a prokloráz-karbendazim kombináció 
( A B O S R I W I L és C L A N C Y 2 0 0 3 ) és a tiabendazol ( R I N K E R és A L M 2 0 0 8 ) bizonyultak 
a leghatékonyabbnak. R O M A I N E és mtsai ( 2 0 0 8 ) a benzimidazol-rezisztens törzsek 
ellen egy imidazol-vegyület, az imazalil-szulfát alkalmazását javasolták. A B O S R I W I L 

és C L A N C Y ( 2 0 0 3 ) megállapították, hogy a csíra fungicidekkel történő kezelésének 
a komposztba keverésnél jobb a hatásfoka a Trichoderma kolonizáció visszaszorítá-
sában. Ezek a szerek azonban a csiperke micéliumnövekedését is gátolhatják, alkal-
mazásuk során ezért meg kell találni az egyensúlyt a Trichoderma törzsek gátlásá-
ból eredő előnyök és a csiperke terméshozamának csökkenéséből adódó hátrányok 
között. Mivel azonban számos kémiai szer alkalmazása már nem engedélyezett, és 
egyre nagyobb az igény a peszticidhasználat csökkentésére, a termesztőknek a vegy-
szeres védekezéssel szemben egyre inkább a megelőzésre és az alternatív, környezet-
kímélő védekezési módszerek alkalmazására kell fektetniük a hangsúlyt ( G R O G A N 

2 0 0 8 ) . 
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A mikroorganizmusok alkalmazásán alapuló biológiai védekezés a Trichoderma 
által okozott zöldpenész-megbetegedés vegyszeres kezelésének egyik alternatívája 
lehet. Bizonyos, a takaróanyagban természetesen előforduló baktériumok (pl. Bacil-
lus fa jok) az agresszív Trichoderma törzsek hatékony antagonistái, ezért potenciáli-
san felhasználhatók a zöldpenész-megbetegedés kezelésére (2. ábra). BHATT és 
SlNGH (2002) in vitro és gombaágyakon is vizsgálták a takaróanyagban természete-
sen előforduló, antagonista baktériumok felhasználhatóságát csiperkepatogén szer-
vezetek, köztük a Trichoderma zöldpenész ellen. A baktériumok közül a BI III jelű 
izolátum jelentős mértékben gátolta a zöldpenészt, és növelte a terméshozamot. 
GYŐRFI és GEÖSEL (2008a, b, 2009) in vivo kísérletekben, termesztési körülmények 
között vizsgálták egyes antagonista baktériumok (Bacillus fajok) védőhatását a T. 
aggressivum f. aggressivum és T. aggressivum f. europaeum által okozott zöldpené-
szes fertőzésekkel szemben. Két törzs hatékonynak bizonyult termesztési körülmé-
nyek között a Trichoderma törzsekkel szembeni védekezésre, a baktériumok emel-
lett a terméshozamot is növelték. 

2. ábra. Trichoderma aggressivum f. europaeum (a csészék bal oldalán) növekedésének in vitro gátlása 
antagonista Bacillus törzsek által. Fotó: Hatvani L. 

Fig. 2. In vitro inhibition of Trichoderma aggressivum f. europaeum (left side of the plates) by antagonistic 
Bacillus strains. Photo: L. Hatvani. 

Az oltóanyagban jelen lévő gabonaszemek táplálékforrásként szolgálhatnak a 
Trichoderma számára. SPEAR (2010) mesterséges fertőzési kísérleteket hajtott végre 
T. aggressivum f. aggressivum-mai, különböző típusú oltóanyagokkal becsírázott 
komposzton. Míg a redukált gabonaszem-tartalmú csíra alkalmazása nem csökken-
tette a Trichoderma-fertözés mértékét, a gabonaszemmentes csírával leoltott, mester-
ségesen Trichoderma-val fertőzött komposzton nem jelentek meg a zöldpenész tü-
netei, a gabonaszemmentes csíra alkalmazása tehát megoldás lehet a Trichoderma 
zöldpenész visszaszorítására. 

A csiperketermesztésben a Trichoderma zöldpenész által okozott gazdasági károk 
megelőzésének egy másik lehetősége az agresszív Trichoderma törzsekkel szemben 
rezisztens csiperkefajták termesztése lehet. Trichoderma aggressivum fertőzése ese-
tén számos csiperkefajta részéről nem tapasztalhatók védekezési reakciók (MAMOUN 
és mtsai 2000a, MUMPUNI és mtsai 1998) . ANDERSON és mtsai (2001) összehason-
lították három, termesztésben használatos csiperkefajta törzseinek Ta4 Trichoderma 
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biotípussal szembeni ellenálló képességét. A fehér ('white') hibrid törzsek extrém 
érzékenynek, a piszkosfehér ('off-white') hibrid törzsek közepesen érzékenyek, a 
barna kalapú ('brown') törzsek pedig rezisztensnek bizonyultak a fertőzéssel szem-
ben. A barna kalapú törzsek rezisztenciájáról C H E N és mtsai (2003) is beszámoltak. 
S A V O I E és M A T A (2003).T. harzianum-bó\ származó extracelluláris metabolitokkal 
próbálták növelni az Agaricus bisporus T. aggressivum-ma\ szembeni ellenálló ké-
pességét (indukált rezisztencia), a csiperke azonban képtelen volt adaptálódni ezek-
hez az anyagcseretermékekhez, és nagyfokú érzékenységet mutatott a fertőzésre. 

K Ö V E T K E Z T E T É S E K 

A csiperketermesztők szerte a világon várhatóan egyre gyakrabban fognak szem-
besülni a Trichoderma nemzetségbe tartozó penészgombafajok által okozott zöldpe-
nészes fertőzésekkel. A zöldpenészt okozó Trichoderma fajok tápanyagként haszno-
sítják a gombatermesztésre alkalmazott alapanyagokat, így versenyhelyzetbe kerül-
nek a termesztett gombával, képesek azt károsítani, kiszorítani. A csiperke Tricho-
derma által okozott zöldpenészes megbetegedése hazánkban is jelentkezett, súlyos 
gazdasági károkat okozva. 

A csiperke zöldpenészes megbetegedésének kialakulásáért a T. aggressivum faj 
formái felelősek: egyik típusa Európában, míg egy másik típusa Észak-Amerikában 
okoz problémákat. Molekuláris biológiai vizsgálatok bizonyították, hogy a magyar-
országi csiperkekomposztból származó, zöldpenésszel fertőzött mintákban az európai 
változat mutatható ki, a 80-as évek közepén, Írországban megjelent járvány tehát 
hazánkat is elérte. 

A T. aggressivum penészgombát mostanáig kizárólag a csiperke termesztésében 
sikerült megtalálni, természetes előfordulásáról egyelőre nincsen információ. Terje-
désében az esetlegesen fertőzött komposzt- és csíraszállítmányok mellett bizonyítot-
tan szerepet játszanak a Trichoderma illatanyagai által odavonzott paprikaatkák, 
melyek aztán a termesztett gomba termőtesteit is ellepik, csökkentve annak piaci 
minőségét. 

A probléma megelőzési és kezelési lehetőségeinek kidolgozására intenzív hazai 
és nemzetközi kutatások irányulnak. A Trichoderma által okozott zöldpenészfertőzés, 
valamint a telepen belüli terjedés visszaszorításának alapfeltétele a jól hőkezelt ter-
mesztési alapanyagok használata, valamint a higiénés és termesztéstechnológiai elő-
írások betartása. A gombaellenes szerek - fungicidek - alkalmazása a káros szerma-
radványok felhalmozódása miatt kerülendő. Megoldást jelenthet a zöldpenésszel 
szemben ellenálló termesztett gombák nemesítése, illetve a komposzt és egyéb 
gombatermesztési alapanyagok ellenállóvá tétele a zöldpenész kórokozóival szem-
ben. Utóbbi célra ígéretes lehet a Trichoderma fajokat gátló, hasznos baktériumok 
alkalmazása, amelyek a komposzthoz keverve képesek abban elnyomni az agresszív 
penészgombákat. A megelőzési stratégia során figyelmet kell fordítani a zöldpenész-
fertőzést terjesztő rovarok elleni védekezésre is. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - A tanulmány az OTKA F68381 pályázatának támogatásával készült. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 
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B A Z Í D I U M O S N A G Y G O M B Á K A N T I O X I D Á N S H A T Á S Ú B I O A K T Í V 

A N Y A G A I 

KRÜZSELYI Dániel 

Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Növénytani Tanszék, 1077 Budapest, Rottenbiller u. 
50; kruzselyi.daniel@aotk.szie.hu 

Bazídiumos nagygombák antioxidáns hatású bioaktiv anyagai . - A gombáka t régóta 
használják a népi gyógyászatban, sőt a tradicionális kínai gyógyászat is kiemelt helyen kezeli. 
Az orvos tudomány az 1960-as évek elején kezdte fel ismerni a gombákban levő különböző 
szervetlen és szerves vegyületek pozitív hatásait. Először a termő testeket, a micél iumokat és 
ezek kivonatait vizsgálták. Néhány izolált, e lsődleges anyagcseretermékük (fehér jék, szénhid-
rátok) terápiás célokra is felhasználhatók. Másod lagos anyagcseretermékeik (pl. fenoloidok, 
f lavonoidok stb.) szintén fontos szerepet já t szha tnak az egészség megőrzésében, és különféle 
betegségek, elváltozások prevenciójában. Egyre több ilyen anyag válik ismertté molekulárisán 
és hatásmechanizmus szintjén egyaránt, és ezek mennyiségét több termesztett és vadon ter-
mő gombafa jban is megmérték. Magyarországon a vadon termő gombák gyűj tése és haszná-
lata egyre nagyobb jelentőséggel bír. Néhány gombafa j t hatalmas mennyiségben termesztenek 
Ázsia különböző országaiban, míg ezeknek Magyarországon csak kísérleti termesztésük va-
lósult meg idáig (kivéve a Ganoderma lucidum és a Hericium erinaceus). A legfontosabb bio-
aktiv anyagokat (előfordulás, biológiai hatás stb.) 11 termesztett (Agaricus bisporus, A. bi-
torquis, A. subrufescens, Agrocybe cylindracea, Auricularia auricula-judae, Coprinus coma-
tus, Flammulina velutipes, Grifola frondosa, Lepista nuda, Pleurotus eryngii, P. ostreatus) 
és 5 nem termesztett (Boletus edulis, Inonotus obliquus, Lactarius deterrimus, Leucopaxillus 
giganteus, Russula delica) gombafajnál tárgyaljuk. 

Antioxidative, bioactive substances of bas idiomycetes . - Mushrooms are used for a long 
time in folk medicine, especial ly in the traditional Chinese medicine. Favourable therapeutic 
effects of various inorganic and organic substances of the mushrooms have been recognised 
by the medical science since the beginning of the 1960s. At first f rui t -bodies, mycel ia and 
their extracts had been examined . Both pr imary (proteins, polysaccharides) and secondary 
metabolites (e.g. phenoloids, f lavonoids) were found to be effective in the maintenance of 
health or in prevention of different diseases. Molecular structure and mechanism of more and 
more such metabolites have been revealed by modern sciences. The quanti t ies of these sub-
stances have been measured in some cultivated as well as in wild mushrooms. Collecting and 
pharmacological use of wild mushrooms in Hungary have increasing importance. Some spe-
cies are cultivated in several Asian countries in great quantities, while those are only in experi-
mental cultivation in Hungary (except Ganoderma lucidum and Hericium erinaceus). The 
most important bioactive substances (composi t ion, biological effects , etc.) of 11 cultivated 
(Agaricus bisporus, A. bitorquis, A. subrufescens, Agrocybe cylindracea, Auricularia auri-
cula-judae, Coprinus comatus, Flammulina velutipes, Grifola frondosa, Lepista nuda, Pleu-
rotus eryngii, P. ostreatus) and five non-cultivated (Boletus edulis, Inonotus obliquus, Lac-
tarius deterrimus, Leucopaxillus giganteus, Russula delica) mushroom species are discussed. 

Kulcsszavak: bazídiumos nagygombák, bioaktiv anyagok, fenoloidok, flavonoidok, szabadgyökök 
Key words: basidiomycetes, bioactive materials, flavonoids, free radicals, phenolics 
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B E V E Z E T É S 

A modern orvosi kutatások csak az 1960-as évektől kezdtek foglalkozni a gombák 
jótékony hatásaival. Általában a termőtesteket, a micéliumokat, illetve kivonataikat 
vizsgálták. A fenoloid- és flavonoidszármazékok általában az egészség megőrzésében, 
illetve a betegségek megelőzésében játszhatnak szerepet. Fontos antioxidáns tulaj-
donságokkal rendelkeznek, s ez még inkább fontossá teszi vizsgálatukat. Ilyen anti-
oxidáns hatású vegyületeket számos termesztett és vadon termő gombából sikerült 
kimutatni. Napjaink alapvető tendenciája, hogy egyre több ilyen anyagot ismerünk 
meg. Az ázsiai országokban, melyek élenjárnak a gombafogyasztásban és -termesz-
tésben, jelentős kutatások folynak a gombák bioaktiv anyagainak további megisme-
rése érdekében. A jövőben lehetséges, hogy egy-egy gombát azért fogunk nagyüze-
mileg termeszteni, mert egy vagy több olyan vegyületet tartalmaz, amely preventív 
vagy terápiás célokat szolgálhat. 

Magyarországon a vadon termő fajok gyűjtése és megismerése egyre nagyobb 
teret nyer. A hazai gombatermesztést, a hazai piac igényei szabályozzák, így nehéz 
egy-egy új gombafajt megismertetni és elfogadtatni a hazai fogyasztókkal. Emiatt a 
jobb antioxidáns kapacitással rendelkező fajokat ritkán vagy csak kapszulázott for-
mában lelhetjük fel. Remélhetőleg ez a jövőben megváltozik, és a sokrétűbb gomba-
fogyasztás válik mindennapossá. A cikkben a Magyarországon előforduló ehető ter-
mesztett és vadon termő gombafajokra, és a bennük található jelentősebb antioxidáns 
hatású vegyületekre helyeztük a fő hangsúlyt. A fajok elnevezésekor az Index Fungo-
rum (CABI 2011) oldal adatbázisában található elnevezéseket használtam fel. 

A N T I O X I D Á N S O K H A T Á S M E C H A N I Z M U S A É S C S O P O R T J A I 

A levegő oxigénje bizonyos körülmények között oxidálja a biomolekulákat, és ez 
szerkezeti változást okoz bennük. A földfelszínre érkező fény közel 4%-a az ultraibo-
lya tartományba esik, ez pedig elegendő a kovalens kötések felszakításához, így köz-
vetett és közvetlen módon is a biomolekulákat károsítja ( L A R S O N 1 9 8 8 ) . A szabad-
gyökök párosítatlan elektronnal rendelkező molekulák vagy molekularészletek, me-
lyek emiatt rendkívül reakcióképesek. Ezáltal könnyen és gyorsan kémiai reakcióba 
lépnek más vegyületekkel. Ilyen gyökök az élő szervezetben is keletkeznek élettani 
körülmények között. Ilyenek például a kórokozók elleni, illetve az önszabályozó re-
akciókból származó szabadgyökök, melyeket a szervezet által termelt enzimek, endo-
gén antioxidánsok semlegesítenek ( H A L L I W E L L és G U T T E R I D G E 1 9 8 9 ) . A külső kör-
nyezetben is keletkeznek szabadgyökök, például a molekuláris oxigénből redukcióval 
vagy gerjesztéssel, más molekulákból ultraibolya vagy radioaktív sugárzás hatására, 
illetve hő és különböző vegyi anyagok hatására. Bizonyos gyógyszerek, vegyszerek, 
altatószerek és a dohányfüst szintén szabadgyökforrásnak tekinthetők. A környeze-
tünkben levő szabadgyökök, amelyeket élelmiszerekkel elfogyasztunk, belélegzünk, 
vagy a bőrön át jutnak a testünkbe, befolyásolják szervezetünk biokémiai folyama-
tait, ezt nevezik oxidatív stressznek. Az elszabadult szabadgyökös reakciók azonban 
valamennyi biomolekulában károsodásokat idéznek elő, ezért különböző betegségek 
kialakulását segítik elő ( F R E I 1 9 9 4 ) . A szabadgyökök először a zsírsavmolekulákat 
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(lipideket) támadják meg, mert a bennük levő kettős kötések nagyon érzékenyek az 
oxidációra. Ez a gyökös mechanizmusú láncreakció a lipidperoxidáció. A láncreak-
ciók sajátosságaiból következően már néhány szabadgyök is rendkívüli károsodá-
sokat idézhet elő. Az iniciációs folyamatot, vagyis a lipidperoxidáció első lépését va1 

lamilyen külső vagy belső hatás (UV-fény, élettani enzimreakció, fémek okozta kata-
lízis) indítja meg. A második lépcső, a propagáció, az előbbinél sokkal intenzívebb 
folyamatokat foglal magában, ugyanis a szabadgyökök (szuperoxid, hidroxil, hidro-
peroxid, nitrogén-monoxid) a telítetlen zsírsavak kettős kötéseivel lépnek reakcióba, 
és ennek eredményeként újabb szabadgyökök (lipid-hidroperoxidok, peroxi-nitrit) 
keletkeznek. A folyamat a terminációval, vagyis nem gyök jellegű termékek (pl. al-
dehidek) képződésével zárul. így károsítva a biogén molekulákat, illetve géneket 
( B E C K M A N és mtsai 1 9 9 4 , F E H É R és V E R E C K E I 1 9 8 5 ) . Az élő szervezet az 0 2 ala-
csony szöveti nyomásával védekezik a biológiai oxidációval szemben, illetve az elő-
zőekben említett enzimatikus antioxidánsokkal. A definíció alapján az antioxidáns 
olyan molekula, amely az oxidálandó szubsztráthoz képest kis koncentrációban van 
jelen, és szignifikánsan lassítja vagy teljesen meggátolja annak oxidációját. Az anti-
oxidánsok hatékonyságát (erősségét) az indukciós idővel fejezzük ki. Minél hatéko-
nyabb egy antioxidáns, annál hosszabb az indukciós periódus, vagyis annál később 
következik be a szubsztrát oxidációja ( G O R D O N 1 9 9 3 ) . Az antioxidánsok első- és 
másodrendű hatással rendelkeznek. Az elsőrendű, vagyis láncmegszakító antioxidán-
sok olyan vegyületek, amelyek semlegesíteni képesek a lipidszabadgyököket úgy, 
hogy hidrogén átadásával megszüntetik a gyökállapotukat, s kevésbé reaktív vegyü-
leteket hoznak létre. A viszonylag stabil vegyületek már nem vesznek részt a lipid-
peroxidációban, ezért a láncreakció megszakad. Ilyen típusú antioxidánsok, a feno-
los szerkezetű molekulák, tokoferolok (E-vitamin), galluszsav és származékai, illetve 
a flavonoidok. Ezek a vegyületek az indukciós periódusban hatnak jelenlétükben az 
oxidáció később kezdődik el ( G O R D O N 1 9 9 3 ) . A másodrendű vagy preventív anti-
oxidánsok, gátolják az iniciációt úgy, hogy eloxidálódnak a lipidmolekulák helyett, 
vagy a köztes, illetve végterméket redukálják nem toxikus formává. Önmagukban 
nem túl aktívak ezek a vegyületek, de más antioxidánsokkal igen hatékonyak: növe-
lik az elsőrendű antioxidánsok indukciós idejét, vagy gátolják a prooxidáns hatású 
vegyületek működését. Ebbe a csoportba tartoznak a foszfolipidek (elsőrendű anti-
oxidánsokkal szinergizálnak), illetve a citromsav, amely komplexbe köti a prooxi-
dáns hatású átmeneti fémionokat, amelyek képesek katalizálni a lipidperoxidációt. 
Az antioxidánsok tehát többféle hatásmechanizmus révén képesek gátolni az oxidá-
ciót, és sok esetben egymással szinergizálva hatnak ( G O R D O N 1 9 9 3 ) . 

Az antioxidáns védelmi mechanizmus enzimes és nem enzimes részekből áll. Az 
enzimes védelmi rendszer legismertebb tagjai a kataláz, a glutation-peroxidáz és a 
szuperoxid-dizmutáz, amelyek a szabadgyökökhöz kötődnek. De fontosak a glutation-
S-transzferázok és a kinonreduktáz, amelyek a mérgező anyagokat semlegesítik. A 
kis molekulájú antioxidánsok közé tartoznak a vitaminok (C-, az E- és az A-vitamin, 
illetve a béta-karotin). A vitaminokon kívül antioxidáns hatásúak a flavonoidok, a 
fenolsavak és származékaik, az izoflavonoidok, a fitinsav, néhány kéntartalmú ami-
nosav, a redukált glutation, ásványi elemek (pl. Fe, Zn, Se, Mn, Mg), bizonyos kö-
rülmények között a szőlőcukor, a húgysav, a bilirubin, az ubikinon ( Q - 1 0 ) , liponsav 
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és a többszörösen telítetlen zsírsavak (Omega 3 és 6) ( S H A H I D I 1997). Közülük néhá-
nyat a növényi élelmiszerek nagy mennyiségben tartalmaznak. A táplálékkal bevitt 
antioxidánsokat exogén antioxidánsoknak is nevezzük ( H A L L I W E L L és G U T T E R I D G E 

1990). A bazídiumos gombákban általában a flavonoidok és fenoloidok vannak je-
lentős mennyiségben, de a vitamin- és ásványielem-tartalmuk sem elhanyagolható. 

T E R M E S Z T E T T F A J O K 

Agaricus bisporus (kétspórás csiperke) 

A csiperkefélék családjába (Agaricaceae) tartozó gombák között találjuk a legna-
gyobb mennyiségben termesztett és fogyasztott gombát, a kétspórás csiperkét (BAS 
1991). Több mint 70 országban termesztik és fogyasztják a világon ( C A P P E L L I 1984). 
Az Agaricus nemzetség fajai farmakológiai hatásuk révén előnyösek az oxidatív 
stresszel szemben ( C A R V A L H O és mtsai 2007). Egy in vitro vizsgálat bizonyította, 
hogy a csiperkegomba antiproliferativ hatással van az emberi hámsejtekre, például a 
rákos sejteket működésképtelenné teszi ( C A R R I Z O és mtsai 2005). Bioaktiv vegyüle-
teket, mint például fenoloidokat, flavonoidokat, aszkorbinsavat (0,03 mg/g), béta-
karotint (1,95 //g/g) és likopint (0,91 //g/g) is meghatároztak a csiperkében ( B A R R O S 

és mtsai 2008b). A csiperkék is tartalmaznak nagy mennyiségű D-vitamint (18,0 
IU/g), amely UV-besugárzással még növelni is lehet ( K O Y Y A L A M U D I és mtsai 2009). 
E témában jelenleg is kísérletek folynak a BCE-KTK Zöldség- és Gombatermesztési 
Tanszékén. A csiperke B12-vitamin-tartalma is jelentős, emellett nagy mennyiségben 
tartalmaz káliumot, vasat (0,3 mg/100 g), szelént (8,6 //g/100 g), magas a B6-vitamin 
(0,1 mg/100 g). 100 g csiperke tartalmaz továbbá 0,1 mg tiamint, 0,4 mg riboflavint, 
3,6 mg niacint, 1,5 mg pantoténsavat és 17,3 mg kolint is ( M A T T I L A és mtsai 2001). 
Az összes fenoloid tartalom a csiperkében 4,49 mg/g, mely következőképpen oszlik 
el: galluszsav 0,06 mg/g, kávésav 2,11 mg/g és egyéb fenolszármazékok. A csiperke 
flavonoidtartalma pedig 1,73 mg/g, ennek a mennyiségnek a túlnyomó része katechin 
( B A R R O S és mtsai 2008/?, F R O U F E és mtsai 2009). A kétspórás csiperke tehát jelen-
tős forrása a bioaktiv anyagoknak. A kutatások további irányvonala a csiperkében 
található bioaktiv anyagok mennyiségének növelése és új hibridek előállítása. 

Agaricus bitorquis (ízletes csiperke) 

Az Agaricus bitorquis a csiperkék között a második legkedveltebb (az A. bisporus 
után) termesztett gombafaj. Számos ázsiai országban használják ezt a gombát, élel-
miszerként és gyógyszerként is (GUIL GUERRERO és mtsai 1998). Az A. bitorquis-nak 
magas a rost-, ásványianyag- és vitamintartalma, többek között: B-vitaminokat, C-
vitamint, vasat, szelént, káliumot is tartalmaz (SAIQA és mtsai 2008). Fontos anti-
oxidáns hatású anyagai az ergotionin és a szelén mellett a likopin és a béta-karotin 
(ALECTOR 1995). A mikroelem-tartalomban az A. bitorquis kiemelkedik a többi ter-
mesztett Agaricus fa j közül. Krómot (0,12 mg/g), rezet (0,093 mg/g), kobaltot (0,024 
mg/g), cinket (0,283 mg/g), mangánt (0,029 mg/g) és nikkelt (0,125 mg/g) is tartal-
maz. A fenoloidtartalma 2,83 mg/g (főként galluszsav), flavonoidtartalma 1,5 mg/g 
(izoflavon), C-vitamin koncentrációja 0,35 mg/g, béta-karotin-tartalma 2,97 //g/g, a 
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likopin mennyisége 1,0 fi g/g (BARROS és mtsai 20076). Az A. bitorquis béta-karotin-, 
likopin- és aszkorbinsav-tartalma magasabb, mint az A. bisporus-ban mért értékek. 
Ellenben a fenoloid- és flavonoidtartalma alacsonyabb (közel fele). A kutatások to-
vábbi iránya a flavonoid- és a fenoloidtartalom növelése lehet. 

Agaricus subrufescens 

Az A. subrufescens az Agaricus nemzetség egyik legintenzívebben kutatott faja, 
termesztéstechnológiája és gyógyhatásai e kutatások középpontjában állnak (KERRI-
GAN 2005). Fenoloidtartalma jelentős, megközelíti a 7,8 mg/g-ot, fenolkomponensei 
a kávésav és a galluszsav. Emellett a-tokoferol-tartalma is magas: 2,96 mg/g (TSAI 
és mtsai 2007). Egy másik kísérletben szárított gombából nyertek ki fenolokat, külön 
mérve a fiatal és az érett példányok fenoloidtartalmát, amely a fiatal példányokban 
29,64 mg/g, míg az érett példányokban 28,8 mg/g volt (SOARES és mtsai 2009). Ja-
pánban közel félmillió ember fogyaszt A. subrufescens-bö\ készült étrend-kiegészítő 
tablettákat, így ez a legkedveltebb, az alternatív gyógyászat által is használt gomba-
faj (HYODO és mtsai 2005). A kutatások további célja, az A. subrufescens egyéb 
anyagainak megismerése és hatékonyabb termesztésének kidolgozása. 

Agrocybe cylindracea (déli tőkegomba) 

Főként Kínában, Koreában, Ausztráliában és Japánban termesztett és értékesített 
gombafaj, emellett Észak-Amerikában és már Európa egyes országaiban is haszno-
sítják. Hazánkban egyelőre főként vadon termő példányait használják fel. Ez a faj 
gazdag vitaminokban és fenoloidokban is, főleg tokoferolokban bővelkedik (5,27 
mg/g), de fenoloidtartalma sem elhanyagolható (5,7 mg/g), ami körülbelül azonos 
az Agaricus subrufescens koncentrációival. További másodlagos anyagcseretermé-
kekben is gazdag, mint az indolszármazékok (ZHONG és mtsai 2009). Az indolszár-
mazékok adják a fenoloidtartalom 75-80%-át. A gomba flavonoidtartalma kicsi, béta-
karotint és C-vitamint pedig egyáltalán nem tartalmaz (FERREIRA és mtsai 2009). 
Számos terápiás célra használják, főleg Japánban. Hazánkban még nem terjedt el a 
mikoterápiás hasznosítása. 

Auricularia auricula-judae (júdásfülgomba) 

A júdásfülgomba vadon terem egész Európában, Ázsiában és az Egyesült Álla-
mokban, konzisztenciáját nagyra értékeli az ázsiai konyha (CONTE és L/ESS0E 2008). 
Nyersen nem ehető, de főzve és szárítva fogyasztható. A júdásfülgomba-termőtestek-
ben sok a poliszacharid, főként ezek adják a gomba értékét, de fenolokat is kimutat-
tak belőle (HUANG és mtsai 2010). A fenoloidtartalom 2,89 mg/g (KHO és mtsai 2009), 
flavonoidtartalma már tágabb határok között mozog, a kivonatkészítés módjától füg-
gően 2,21^1,67 \ig!g (KALYONCU és mtsai 2010). Béta-karotin-tartalma 0,3-0,5 mg/g 
körül mozog (HOBBS 1995). A júdásfülgomba fenoloidtartalma elmarad a csiperke 
vagy a laskagomba (lásd később) fenoloidtartalmaitól. A flavonoidszint pedig rend-
kívül kicsi, a fő értékét így a poliszacharidok adják. A magas poliszacharid-tartalom 
alapján nagy jövőt jósolhatunk a gombának az étrend-kiegészítők piacán. 
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Coprinus comatus (gyapjas tintagomba) 

A C. comatus jellegzetes kalapja miatt közkedvelt a gombagyüjtök körében, mi-
vel e bélyeg alapján nem téveszthető össze más gombákkal. A gomba termesztését 
tulajdonképpen már korábban megoldották, de a leszedett gombatestek hasznosítása 
azonban (tárolás, szállítás stb.) problematikus. A C. comatus-ból számos antioxidáns 
típusú vegyületet izoláltak, így például C- és E-vitamint, illetve fenolokat, flavonoi-
dokat (Li és mtsai 2 0 1 0 , Y A N G és mtsai 2 0 0 3 ) . A tintagomba fenolvegyületei leg-
inkább a gomba ízanyagai közül kerülnek ki. Több mint harminc vegyület felelős a 
Coprinus jellegzetes ízéért. A fenoloidszármazékok mennyisége 2 , 2 6 - 7 , 3 3 mg/g kö-
zött mozog. Ez több tényezőtől is függ, a kivonatkészítés módjától (vizes vagy alko-
holos), illetve attól, hogy melyik részét használják fel a gombának (kalapját vagy a 
tönkjét). Flavonoidvegyületeinek mennyisége 0 , 1 9 - 3 , 5 2 mg/g között mérhető (Li 
és mtsai 2 0 1 0 ) . Vitaminokban is gazdag, C-vitamin-tartalma magasnak mondható 
(2,95 mg/g), ami az ajánlott napi bevitel közel 50%-át fedezné. Sajnálatosan hazánk-
ban kevésbé terjedt el a tintagomba fogyasztása. Tokoferoltartalma is jelentős (4,94 
mg/g), ami a-, 8-, és y-tokoferol keverékét jelenti ( 7 0 : 2 0 : 1 0 % - o s arányban). Előfor-
dul még a tiolok közé tartozó antioxidáns ergotionin is ( B A D A L Y A N és mtsai 2 0 0 3 ) . 

Flammulina velutipes (téli fülőke) 

A F. velutipes az egyik legrégebben termesztett gomba, Japánban nagy népszerű-
ségnek örvend. Hazánkban vadon termő példányait fogyasztják. Sajnálatos módon 
magyarországi termesztése csak kisüzemi és kísérleti keretek között valósult meg. A 
téli fülökének több bioaktiv vegyülete ismert, többek között aszkorbinsavat, polife-
nolt és ergotionint tartalmaz. Több mérést végeztek az elmúlt években a F. velutipes 
beltartalmi értékeit és e beltartalmi értékek hatását vizsgálva. Jelentős különbséget 
mutattak ki a termőtest és a micélium fenoloidtartalma között. A termőtestben 3,75 
mg/g, ellenben a micéliumban a fenoloidszint 11,48 mg/g. Ez a tendencia fordított 
az ergotionin esetében, a termőtest 0,38 mg/g, míg a micélium csak 0,06 mg/g ergo-
tionint tartalmaz (BAO és mtsai 2010). A többi termesztett gombához képest a téli fü-
lőke C-vitamin-tartalma is jelentősnek mondható, 0,046 mg/g (Fu és mtsai 2002). 
A Flammulina szűrletében szerb kutatók nem találtak flavonoidokat, ellenben szapo-
ninokat és tanninokat kimutattak ( K A R A M A N és mtsai 2009). A kutatások további irá-
nyát a gomba fenoloidtartalmának növelése jelentheti. Remélhetőleg hazánkban is 
elkezdődik a faj béltartalmának jobb megismerése és nagyüzemi termesztése. 

Grifola frondosa (ágas tapló) 

A G. frondosa élősködő gombafaj, főleg tölgyfákat parazitái, Ázsiában maitake 
néven közismert. Népszerű termesztett gomba Koreában, Japánban és Kínában. Ha-
zánkban is kísérleteznek termesztésbe vonásával. A kelet-ázsiai gyógyászatban több 
ezer éve hasznosítják, s felhasználását számos betegséggel szemben ajánlják ( M L Z U -

N O és Z H U A N G 1995). Vitaminokban gazdag, niacint (2,6 mg/g), riboflavint (0,1 
mg/g), pantoténsavat (0,1 mg/g), D- (0,6 pg/g), C- (0,05 mg/g) és E-vitamint (0,05 
mg/g) is tartalmaz ( B A R R O S 2008). Hazánkban termesztése még nem megoldott, de 
ezt a fajt táplálékkiegészítő és gyógyhatású készítményekben is megtalálhatjuk. 
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Pleurotus eryngii (ördögszekér-laskagomba) 

Magyarországon is fontos termesztési lehetőségek rejlenek az ördögszekér-laska-
gombában. Ez a hazai termesztésben kevésbé ismert faj gasztronómiai értéke és ter-
mésmennyisége alapján méltó lehet arra, hogy termesztésével többen foglalkozzanak, 
termesztési sajátosságait a BCE-n kutatják ( S Z A R V A S 2 0 1 1 ) . Emellett antioxidáns-
tartalma sem elhanyagolható. A gomba összes fenoltartalmát tekintve értékesebb a 
késői laskagombánál. A késői laskagomba fenoloidtartalma 3,9 mg/g, amely főleg 
kávésav, az ördögszekér-laskagombában ez az érték 9,1 mg/g, mivel itt több kom-
ponens is található benne, kávé- és galluszsavat is tartalmaz, flavonoidokban viszont 
szegényebb (1,43 mg/g). A bioaktiv vegyületek közül a tannin is jelentős mennyiség-
ben ( 1 0 , 7 mg/g) van jelen a gomba vizes kivonatában ( Y I M és mtsai 2 0 0 9 ) . A többi 
termesztett gombához képest alacsonyabb a C-vitaminszintje. További kutatások 
szükségesek e gomba jobb megismeréséhez, illetve nagyüzemi termesztéséhez. 

Pleurotus ostreatus (késői laskagomba) 

A kései laskagomba hazánkban és a világon is kiemelt jelentőségű, évi termés-
mennyisége alapján a második legnagyobb mennyiségben termesztett gombafaj (Bo-
B E K és mtsai 1 9 9 6 ) . A laskagomba bioaktiv vegyületek sorát tartalmazza, amelyek 
a laskagombával kapcsolatos kutatások gerincét adják. Vitaminokban is rendkívül 
gazdag, leginkább B-vitaminokban bővelkedik. Legnagyobb mennyiségben niacint 
(B5) tartalmaz ( S O L O M K O és E L I S E E V A 1 9 8 8 ) . C-vitamin-tartalma nem sokkal marad 
el a csiperkéétől, számszerűen 0 , 0 2 mg/g (Fu és mtsai 2 0 0 2 ) . Összes fenoltartalmát 
tekintve elmarad a termesztett gombák értékeitől, ez csak 3,9 mg/g (Fu és mtsai 
2 0 0 2 ) , amelynek kávésav a főkomponense. További fenoloidkomponensei a lovasz-
tatin és az ergoszterol ( 6 mg/g) ( M A T T I L A és mtsai 2 0 0 2 ) . A lovasztatin a koleszte-
rinszint csökkentésében játszik szerepet. Száraztömegre levetítve 2,8%-át lovasztatin 
adja ( A L A R C Ó N és mtsai 2 0 0 3 , G U N D E - C I M E R M A N és C I M E R M A N 1 9 9 5 ) . Az eddigi 
anyagok mellett a gomba flavonoidtartalma sem elhanyagolható (1,82 mg/g), amit 
a vitaminok és a színanyagok összmennyisége ad ( V E N K A T A K R I S H N A N és mtsai 
2 0 1 0 ) . További fontos bioaktiv anyagai közül kiemelkedik a tannin, amelyet 7 , 3 

mg/g mennyiségben tartalmaz ( Y L M és mtsai 2 0 0 9 ) . Ezek az anyagok szervezetünk 
általános kondícióját javítják, és erősítik az immunrendszert. A laskagomba-kutatá-
sok az új hibridek és a bennük lévő bioaktiv anyagok növelése felé irányulhatnak. 

VADON TERMŐ FAJOK 

Boletus edulis (ízletes vargánya) 

A B. edulis kozmopolita gombafaj, amely főleg a mérsékelt szubtrópusi régiókban 
elterjedt ( H A L L és mtsai 1 9 9 8 ) . Alacsony a zsír- és a szénhidrátmennyisége, emellett 
magas a fehérje-, vitamin- és ásványianyag-tartalma ( A L V A R E Z - P A R R I L L A és mtsai 
2 0 0 7 , R I B E R I O és mtsai 2 0 0 8 ) . A kereskedelmi forgalomba kizárólag a gyűjtött var-
gánya kerül, mivel az üzemi termesztése még nem megoldott. A rendelkezésre álló 
mennyiség főként a közép- és dél-európai országokból, ősszel, leggyakrabban friss 
állapotban kerül forgalomba, emellett fagyasztva és szárítva is megtalálható az év 
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legnagyobb részében. A vargányában változatos biológiai aktivitású szerves vegyüle-
tek találhatóak, ilyenek például az ergoszterol, az antioxidánsok, illetve a kelátok, 
melyek a mérgező hatású nehézfémeket kötik meg. Képes tolerálni a nehézfémekkel 
szennyezett talajt a kelátok révén ( H A N S E N és mtsai 2 0 0 7 ) . A vargánya kiemelkedő 
forrása az élelmi rostoknak, vitaminoknak és ásványi anyagoknak. A B. edulis eltérő 
helyekről gyűjtött példányai között lényegesek a különbségek, mivel a talajok elem-
koncentrációja nagyban befolyásolja a gomba kémiai összetételét ( K A L A C 2 0 0 9 ) . A 

faj jelentős mennyiségű szelént tartalmaz (akár 30 ppm), de ennek a biológiai hasz-
nosulása alacsony ( F A L A N D Y S Z 2 0 0 8 , V E T T E R 1 9 9 3 ) . A vargánya ergoszteroltartalma 
magas (5 mg/g szárított gomba), emellett jelentős a szteroidszármazékok mennyisége, 
melyek széles spektrumú biológiai aktivitásúak, beleértve az antimikrobiális és gyul-
ladáscsökkentő hatást is ( K R Z Y C Z K O W S K I és mtsai 2 0 0 8 ) . Magas antioxidáns-kapa-
citású a vargánya, mert sokféle szerves savat tartalmaz, pl. oxálsav, citromsav, alma-
sav, borostyánkősav, és fumársav, emellett fenolos vegyületek (5,73 mg/g) és alkalo-
idok is komoly mennyiségben fordulnak elő. Flavonoidtartalma nem jelentős (0,458 
mg/g), de 52,8 mg antioxidáns van 1 0 0 g vargányában ( E Y és mtsai 2 0 0 7 ) . Magyar-
országon igen kedvelt kulináris csemege, sajátos íz- és illatanyagai miatt. 

Inonotus obliquus (terülő rozsdástapló) 

A terülő rozsdástapló, más néven Chaga, a Hymenochaetaceae családba tartozik, 
nyírek és egyéb fafajok parazitája. Megtalálható Oroszországban, Koreában, Euró-
pában, illetve az Egyesült Államokban ( K I M és mtsai 2 0 0 6 , Cui és mtsai 2 0 0 5 ) . A 

belőle készített gyógyszerek az ázsiai mikoterápiában fontos helyet foglalnak el a 
shiitake mellett. Már a 16. századból is vannak feljegyzések népi gyógyászatban való 
felhasználásáról, a kelet-európai országokban is orvosoltak vele fekélyeket, gyomor-
hurutot, és a tuberkulózist ( Z H E N G és mtsai 2 0 1 0 ) . Vitaminokban szegény, nem sike-
rült izolálni sem E-, sem C-vitamint. Összes fenoloidtartalma is csak 0,55 mg/g. Spó-
rái gátolják a szabadgyökök oxidációs hatását, illetve indukálják az interferonterme-
lést, mely segíti a DNS-molekulák „kijavítását". Rákellenes tulajdonságai miatt fon-
tos vegyülete a betulin (betulinsav) (Ju és mtsai 2 0 1 0 ) . Ez az anyag megtalálható 
sok immunstimuláló gyógyszerben, melyek maitake-t vagy shiitake-t is tartalmaznak. 
Megállapították, hogy a betulinsav szelektíven viselkedik, mivel a tumorsejtek pH-
ja alacsonyabb, mint az egészségeseké, és a betulinsav alacsonyabb pH-nál jobban 
aktiválható ( R Z Y M O W S K A 1 9 9 8 ) . F U L D A ( 1 9 9 7 ) megállapította, hogy a betulin apop-
tózist indukál, így segíthet a rosszindulatú daganatok kezelésében. Hazánkban csak 
táplálékkiegészítőként, illetve vadon termő példányai szerezhetők be. 

Lactarius deterrimus (lucfenyvesi rizike) 

A rizikék gasztronómiai ínyencségnek számítanak sok országban. A L. deterrimus 
mikorrhizás faj, mely késő nyáron és ősszel terem, kizárólag lucfenyők körül, ter-
mesztése még nem lehetséges. Kettévágva narancssárga tejnedvet ereszt, mely meg-
zöldül. A szeszkviterpenoidok felelősek egy enzimatikus átalakulás során bekövet-
kező, narancssárga-zöld átmenetért, amely a gomba sérülését követi ( B E R G E N D O R F F 

és S T E R N E R 1988). Fenoloidok (pl. galluszsav, kávésav, sziringsav) nagy mennyiség-
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ben mutathatók ki (8,66 mg/g), ez több mint a korábban tárgyalt, termesztett gom-
bákban található fenoloidok mennyisége ( S A R I K U R K C U és mtsai 2 0 0 8 ) . Jelentős a 
C-vitamin- ( 0 , 9 7 mg/g), béta-karotin- ( 0 , 0 9 // g/g) és likopintartalma ( 1 3 , 0 4 // g/g) is 
( B A R R O S és mtsai 2 0 0 7 6 ) . Jelenleg is számos kutatást végeznek ezzel a fajjal. 

Lepista nuda (lila tölcsérpereszke) 

Vadon termő bazídiumos gomba, amely több bioaktiv vegyületet tartalmaz. Feno-
loidok és flavonoidok adják a bioaktiv anyagok jó részét. Közel azonos mennyiségű 
fenoloidvegyületet tartalmaz, mint az eddigiekben tárgyalt fajok (6,31 mg/g), kivéve 
a Boletus edulis-1. Flavonoidokat 3,36 mg/g mennyiségben tartalmaz, főleg izoflavo-
nokat mutattak ki a tölcsérpereszkéből ( B A R R O S 2008). Tokoferolokban is gazdag 
(34,72 //g/g), a-, ß- és 5-tokoferolokat tartalmaz. C-vitamin-tartalma nem jelentős 
(0,23 mg/g) (Li és mtsai 2010). Színanyagai között megtaláljuk a béta-karotint (2,52 
//g/g) és a likopint is (0,98 //g/g) ( K U B O és K I M 1986). 

Leucopaxillus giganteus (óriás álpereszke) 

A L. giganteus vadon termő, szaprotróf gombafaj. Gyűjtött példányait az ázsiai 
országokban a vegyipar és az éttermek (főként a fiatal példányokat) hasznosítják. 
Antibakteriális és daganatellenes tulajdonságú bioaktiv molekulákat tartalmaz. A fe-
noloidtartalom jelentős (6,29 mg/g), amely a termesztett gombákhoz képest közel 
harmadát, felét jelenti ( B A R R O S 2008). Flavonoidokban is gazdag (1,44 mg/g), de a 
süngombában például ennek többszöröse található. C- (0,13 mg/g) és E-vitamin-tar-
talma (0,3 mg/g) számottevő. Az egyik legfontosabb vegyület - amit a vegyipar fel-
használ - , a klitocibin, amely számos humánpatogén baktériumot képes elpusztítani 
( B A R R O S és mtsai 2008a). Színanyagokat, főleg béta-karotint (1,88 //g/g) és likopint 
(0,69 //g/g) is tartalmaz ( B A R R O S és mtsai 2007a). Remélhetőleg a közeljövőben 
nálunk is fellendül a biokémiájához és termesztéséhez kapcsolódó kutatómunka. 

Russula delica (földtoló galambgomba) 

Régóta használják gyógyításra, kezelésre a keleti országokban (Japán, Korea, 
Kína), a modern klinikai gyakorlat még napjainkban is támaszkodik a gombákból 
nyert készítményekre. A földtoló galambgombát évek óta használja a keleti kultúra, 
főleg teaként, illetve élelmiszerként ( M A N Z I és mtsai 1999). A tudomány új terápiás 
módszerek kidolgozásán fáradozik, és egyre több gombát vagy gombából izolált 
anyagot használ fel változatos célokra, pl. antikarcinogenitás, gyulladáscsökkentés, 
immun- és antibiotikum-szuppresszió ( L O N G V A H és D E O S T H A L E 1998). A R. delica 
egy jól ismert és használt gomba Törökországban, több közlemény foglalkozik etano-
los kivonata antioxidativ és antimikrobális tulajdonságainak értékelésével ( T Ö R K O G -

LU és mtsai 2007). Alkoholos extraktumának kiváló a redukáló képessége, ezt ma-
gas fenoloid- (6,23 mg/g) és aszkorbinsav-tartalma (2,93 mg/g) okozza. Emellett 
E-vitamin-tartalma (4,2 mg/g) is fokozza ezt a hatást ( Y A L T I R A K és mtsai 2009). 
Színanyagai közül a béta-karotin (0,11 mg/g) és a likopin (0,03 mg/g) van jelen leg-
nagyobb mennyiségben. Egyik legfontosabb vegyülete a katechin (5,33 mg/g), amely 
a fejezet elején taglalt antimikrobiális hatásért felelős ( Y A L T I R A K és mtsai 2009). 
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B I O K O N T R O L L S Z E K U N D E R G O M B Á M É T A B O L I T O K 
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Biokontroll szekunder gombametabol i tok . - A gombák antibiotikus, szekunder metabolit-
jai közül mezőgazdasági szempontból fontosak lehetnek a biokontrollként használható toxi-
kus vegyületek is. Különösen tanulmányozottak a Trichoderma nemzetség mikoparazita fajai , 
amelyeknek az alapvetően fontos hidrolázaikon kívül szekunder metaboli t jaik is fontos sze-
repet játszhatnak a parazita é le tmód megvalósulásában. Az összefoglaló - alapvető szakiro-
dalmi források felhasználásával - a gombatoxinoknak a talajban élő fonálférgekre gyakorolt 
hatására hívja fel a f igyelmet . 

Biocontrol secondary fungal metabolites . - Among the antibiotic secunder metaboli tes of 
fungi also toxic compounds may be important biocontrol tools in agriculture. Mycoparasi t ic 
species of the Trichoderma genus have been well studied. Together with hydrolase enzymes , 
secunder fungal metaboli tes may also play an important role in parasitic life strategy. Based 
on the most important literature data, this review calls the attention to the impact of different 
fungal toxins on soil nematodes . 

Kulcsszavak: biokontroll, gombametabolit, Nematoda, Trichoderma 
Key words: biocontrol, fungal metabolite, Nematodes, Trichoderma 

Ismeretes, hogy a fonálférgek (Nematoda) mintegy 28 ezer faját írták eddig le 
( H U G Ó T és mtsai 2 0 0 1 ) . Gyakran állati és növényi paraziták, emiatt kártételük jelen-
tős lehet. Ivarosan szaporodó állatok, amelyeknek nőstényei többnyire nagyobbak, 
mint a hímek. Az érett peték megtermékenyülés után vízi vagy szárazföldi közegbe 
kerülnek. Biológiai-genetikai kísérletekben az egyik leggyakrabban használt mo-
dellfajuk már fél évszázada - a Nobel-díjas Sydney Brenner kezdeményezése óta -
a Caenorhabditis elegáns. 

A növényvédelmi gyakorlatban már az 1950-es években a gáznemű halogénezett 
szénhidrogéneket (pl. 1,2-diklórpropán, 1,3-diklórpropén, illetve etilén-dibromid, 
1,2-dibróm-3-klórpropán) kezdték alkalmazni fonálférgek irtására. Az 1960-as évek-
ben az organofoszfát- és a karbamátinszekticidek megjelenése és elterjedése tovább 
bővítette a nematicidek kínálatát (pl. fosztiazáttartalmú nemathorin, karbamát-oxim-
származékot tartalmazó oxamyl), azonban pár évtized alatt bebizonyosodott, hogy 
e xenobiotikumok használata a környezet élővilágára (köztük az emberre is) számos 
nem kívánt hatással jár (STIRLING 1991, THOMASON 1987). 

Jelenleg változatlanul időszerű a biológiai védekezés. Az integrált növényvéde-
lem megvalósítása szükségszerű. Ezzel kapcsolatban fellendültek az alapkutatások. 
Közülük is alapvető a kórokozók és természetes ellenségeik közötti kapcsolat alapo-
sabb megismerése. Napjainkban a molekuláris biológia egyre aktívabban részesévé 
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vált a kórokozók elleni évszázados küzdelemnek. A modern molekuláris biológiai 
módszerek lehetővé teszik a fertőzés során indukálódó gének j e l - és anyagésereutak 
jobb megismerését. A várható eredmények hozzájárulhatnak hatásos és környezetkí-
mélő szerek kifejlesztéséhez. Új lehetőségeket nyújtanak azok a rovar- és nematóda-
gombaparaziták is, amelyek alkalmasak lehetnek nem csak nematicidek, hanem sze-
lektív inszekticidek használatára is ( D E A C O N 2 0 0 6 ) . A Trichoderma fajokkal történő 
biokontroll nagy hagyományokkal rendelkezik, a vonatkozó szakirodalom gazdag (PA-
P A V I Z A S 1 9 8 5 ) . Nemcsak opportunista, avirulens növényszimbionták és számos nö-
vényi kórokozó antagonistái, illetve hiperparazitái ( V L N A L E és mtsai 2 0 0 8 ) , de nema-
tódagyérítő képességgel is rendelkeznek ( P A R V A T H A és mtsai 1 9 9 6 , R A O és mtsai 
1 9 9 8 , S A H E B A N I és H A D A V I 2 0 0 8 , S E I F U L L A H és T H O M A S 1 9 9 6 , S H A R O N és mtsai 
2 0 0 1 , S P I E G E L és mtsai 2 0 0 7 , W I N D H A M és mtsai 1 9 8 6 , Y A N G és mtsai 2 0 1 0 ) . 

Hatásuk főleg intenzív hidroláz típusú enzimaktivitásuknak köszönhető, közülük 
is endokitinázuk emelhető ki ( V L T E R B O és mtsai 2 0 0 1 ) . Hazai kísérletek szerint a 
Trichoderma dohánynövényekbe transzformált 42 kDa-os endokitinázát kódoló 
génje felhasználhatónak tűnik szürkepenész-ellenállóság kialakításában is ( K Á L A I 

és mtsai 2 0 0 5 ) . 

Az intenzív rendszertani kutatás következtében a Trichoderma fajok száma ma 
már megközelíti a százat ( S A M U E L S 2006). Biokontrollként való felhasználás szem-
pontjából a legtöbb adat három fajra vonatkozik: Trichoderma harzianum, T. viride, 
T. hamatum. Ipari szempontból fontos a kitinázban gazdag T. harzianum, a cellulázt 
és hemicellulázt szolgáltató T. reesei, és a xilanázt produkáló T. longibrachiatum is. 

A T. asperellum-bó\ előállított szer, a Trifender (Kwizda) a hazai kertészeti gya-
korlatban eredményesen használható (BÍRÓ és TÓTH 2009). 

A gombámétabolitokra vonatkozó szakirodalom áttekintése során - a monogra-
fikus feldolgozások közül - ma is alapvető TURNER (1971) monográfiája. 

Különösen fontosnak tartjuk mikokémiai vonatkozásban Z H A N G és mtsai (2007), 
valamint R E I N O és mtsai (2008) közleményét, mivel adataikból bizonyossá válik, 
hogy sok gomba esetében a különféle kémiai szerkezetű antimikrobiális vegyületek 
között bőven található nematicid hatású is (1. táblázat). A Trichoderma-kat biokon-
trollként jelenleg inkább, mint mikoparazitákat tartják nyilván, pl. a Tusai készítmény 
komponensei: T. harzianum, T. viride. Figyelemre méltók a Trichoderma fajok azon 
szekunder gombametabolitjai is, amelyeknek szerepük lehet nematódaellenes hatá-
suk kifejtésében. A 2. táblázatban kémiai szerkezet szerint csoportosítottam a Tri-
choderma fajokra jellemző, többé-kevésbé speciális metabolitokat. A biológiailag 
aktív vegyületek sokfélesége bizonyára fontos szerepet játszik hiperparazita élet-
módjuk megvalósulásában. Az a tény is igazolódik, hogy képződésükben a poliketid-
oligoketid (mevalonát-út), valamint a sikimisav-bioszintézis utaknak van döntő sze-
repük. Különösen indokolt e reakciósorozatok minél jobb molekuláris genetikai meg-
ismerése. 

* * * 

Köszönetnyilvánítás - A szerző megköszöni a D D K K K Innovációs Zrt.-nek a kutatási 
munká j ához nyújtott anyagi támogatást ( K O B I O C H G , TECH_09_A4-2009-0124 és GOP-
1.1.2-07/1-2008-0008). 
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1. táblázat. Gombák nematotoxikus vegyületei (ZHANG és mtsai 2007 nyomán), az idézett szerzők szerinti 
taxonnevek használatával. 

Vegyület Gomba Célszervezet 
ALKALOID 
Oxindol, paraherquamid 

Fenoxazon 

Peciloxazon 
Aminokinolin 
Gliotoxin 

Diketopiperazin, glioklazin 
PEPTID 
Chrysospermin 
Trichozianin 
Omphalotin 
TERPENOID 
Bizabolan, keimonofillonok, 
p-Mentán (1,2-dihidroxi-
mentalakton) 
Marazmin és izovelleral 
Laktarorufin 
Ofiobolin 

Nivalenol, Scirpenol 
Fumagillin 

MAKROLID 
Nonaketid radicikol, letaloxin 

IZOKUMARIN 
Mellein 
KÍNON 
Klór-benzokinon, micenon 
.Kochliokinon A 

Antrakinon, emodin 

Penicillium paraherquei 

Calocybe gambosa 
Pycnoporus sanguineus 
Paecilomyces spp. 
Leucopaxillus spp. 
Trichoderma virens 
Penicillium obscurum 
Gliocladium spp. 
Candida albicans 
Aspergillus fumigatus 
Gliocladium roseum 

Apiocrea chrysosperma 
Trichoderma harzianum 
Omphalotus olearius 

Caenorhabditis elegáns 
Haemonchus contortus 
Trichostrongylus columbriformis 
Meloidogyne incognita 

Rhabditis pseudoelongata 
Nippostrongylus braziliensis 
több fonálféregfaj 

Caenorhabditis elegáns 

Meloidogyne incognita 

Cheimonophyllum candidissimum Caenorhabditis elegáns 

Lactarius vellereus 
Lactarius aurantiacus 
Aspergillus spp. 
Cochliobolus spp. 
Helminthosporium spp. 
Fusarium equiseti 
Aspergillus fumigatus 
Penicillium nigricans 

Mycosphaerella lethalis 
Chaetomium spp. 
Penicillium decumbens 

Lachnum papyraceum 

Mycena spp. 
Cochliobolus spp. 
Helminthosporium spp. 
Aspergillus glaucus 

Meloidogyne incognita 
Caenorhabditis elegáns 
Caenorhabditis elegáns 

Heterodera glycines 
Anguillula aceti 

Caenorhabditis elegáns 

Caenorhabditis elegáns 

Caenorhabditis elegáns 
Caenorhabditis elegáns 

Meloidogyne incognita 

2. táblázat. Biokontroll szekunder metabolitok Trichoderma fajokban (REINO és mtsai 2008 nyomán), az 
idézett szerzők szerinti taxonnevek használatával. 

Vegyület Gomba Hatás 
ANTRAKINON, XANTON 
Trichodermaol, pachibazin, 
krizofanol, emódin 

Trichoderma spp. baktericid, mikotoxikus 
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2. táblázat, folyt. 

Vegyület Gomba Hatás 
SZESZK VITERPEN 
Daukánok = karotánok, 
trichokaránok 
Trichotecének (trichodermin), 
pl. zearalenon 

Ciklonerodiol 
Sztatinok, pl. kompaktin 
(mevasztatin) 

Akoran-spiroszeszk viterpén, 
pl. trichoakorenol, akorenon 
TRITERPÉN 
Viridinek (szteroid) 

Ergoszterolok 

LAKTON 
Harzialaktonok, 
mevalonolakton 
Butenolidok 
Laktonok (illékony típus) 
CIKLOPENTAN 
Trichodenonok 
ALKIL-FENIL-KETON 
Bisorbicillinoidok 
ALKILCITRÁT 
Viridofunginok 
IZOKUMARIN 
Mellein, 4-hidroxi-mellein 
stb. 
N-TARTALMÚ 
METABOLITOK 
Trichodermamidok 

Piridin, pl. harzianopiridon, 
pirrolidindion, pl. 
harzianinsav 
Oxazol 
Azafilonok 
Izocianátok (epoxi-izonitri-
lek), pl. trichoviridin 

Trichoderma virens 

Fusarium spp. 

Trichoderma lignorum 
Trichoderma viride 
Trichoderma polysporum 
Trichoderma sporulosum 
Trichoderma reesei 
Trichoderma polysporum 

Trichoderma longibrachiatum 

Trichoderma pseudokoningii 
Penicillium hrevicompactum 
Monascus, Verticillium, 
Aspergillus spp. 

Trichoderma koningii 

Trichoderma virens 
Trichoderma koningii 
Trichoderma pseudokoningii 
Trichoderma viride 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum 
Trichoderma spp. 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma longibrachiatum 

Talaromyces trachyspennus 

Trichoderma aggressivum 

Trichoderma virens 
Spicaria elegáns 
Aspergillus unilateralis 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum 
Trichoderma harzianum 

Trichoderma spp. 

mikotoxikus, allelopátiás 

citotoxikus 

antibiotikus, fitotoxikus 

citotoxikus 

(HMG-CoA-reduktáz-inhibitorok) 

antibakteriális 

szelektív mikotoxikus 
fitotoxikus 
szelektív mikotoxikus 

miko- és fitotoxikus 

miko- és fitotoxikus 
mikotoxikus 

citotoxikus 

cito- és mikotoxikus 

mikotoxikus 

miko- és nematotoxikus 

citotoxikus 

miko- és fitotoxikus 

inszekticid 
cito- és mikotoxikus 

antibiotikus 
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2. táblázat, folyt. 

Vegyület 
Pirrolidin-ciklodekanoid 
(trichoszetin) 
Diketopiperazinok, pl. 
gliotoxin 
Peptaibol, pl. trichogin 

Gomba 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma hamatum 

Trichoderma spp. 

Hatás 

antibakteriális, fitotoxikus 

citotoxikus 

antibakteriális 

Table 1. Nematotoxic secondary compounds of fungi (ZHANG et al. 2007). 

Compound Fungi Object 
ALKALOID 
Oxindole, paraherquamide 

Fenoxazone 

Peciloxazone 
Aminokinoline 
Gliotoxin 

Diketopiperazine, glioklazine 
PEPTID 
Chrysospermin 
Trichozianine 
Omphalotin 
TERPENOID 
Bizabolan, cheimonophyl-
lons, p-Menthane (1,2-di-
hidroxi-mental akton) 
Marasmin and isovelleral 
Lactarorufin 
Ofiobolin 

Nivalenol, Scirpenol 
Fumagillin 

M A K R O L I D 
Nonaketid radicicol, 
lethaloxin 

ISOCUMARIN 
Mellein 
QUINONE 
Chloro-benzoquinone, 
mycenon 
Cochlioquinone A 

Anthraquinone, emodin 

Penicillium paraherquei 

Calocybe gambosa 
Pycnoporus sanguineus 
Paecilomyces spp. 
Leucopaxillus spp. 
Trichoderma virens 
Penicillium obscurum 
Gliocladium spp. 
Candida albicans 
Aspergillus fumigatus 
Gliocladium roseum 

Apiocrea chrysosperma 
Trichoderma harzianum 
Omphalotus olearius 

Caenorhabditis elegáns 
Haemonchus contortus 
Trichostrongylus columbriformis 
Meloidogyne incognita 

Rhabditis pseudoelongata 
Nippostrongylus braziliensis 
Nematoda spp. 

Caenorhabditis elegáns 

Meloidogyne incognita 

Cheimonophyllum candidissimum Caenorhabditis elegáns 

Lactarius vellereus 
Lactarius aurantiacus 
Aspergillus spp. 
Cochliobolus spp. 
Helminthosporium spp. 
Fusarium equiseti 
Aspergillus fumigatus 
Penicillium nigricans 

Mycosphaerella lethalis 

Chaetomium spp. 
Penicillium decumbens 

Lachnum papyraceum 

Mycena spp. 

Cochliobolus spp. 
Helminthosporium spp. 
Aspergillus glaucus 

Meloidogyne incognita 
Caenorhabditis elegáns 
Caenorhabditis elegáns 

Heterodera glycines 
Anguillula aceti 

Caenorhabditis elegáns 

Caenorhabditis elegáns 

Caenorhabditis elegáns 

Caenorhabditis elegáns 

Meloidogyne incognita 
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Table 2. Biocontrol secondary compounds of Trichoderma species (REINO et al. 2008). 

Fungi 

Trichoderma spp. 

Trichoderma virens 

Fusarium spp. 

Trichoderma lignorum 
Trichoderma viride 
Trichoderma polysporum 
Trichoderma sporulosum 
Trichoderma reesei 
Trichoderma polysporum 

Compound 
ANTHRAQUINONE, 
XANTHONE 
Trichodermaol, pachibazin, 
chrysophanol, emodin 
SESQUITERPENE 
Daucan = carotan, 
trichocaran 
Trichothecene (trichodermin), 
e.g. zearalenon 

Cyclonerodiol 
Statins, e.g. compactin 
(mevastatin) 

Acorane-spirosesquiterpene, 
trichoacorenol, acorenone 
TRITERPENE 
Viridins (steroid) 

Ergosterol derivatives 

LACTONE 
Harzialactones, 
mevalonolactone 
Butenolides 
Lactones (volatile type) 
CYCLOPENTANE 
Trichodenones 
ALCYL-PHENYL-
KETONE 
Bisorbicillinoids 
ALKYLCITRATE 
Viridofungins 
ISOCOUMARIN 
Mellein, 4-hydroxi-mellein 
NITROGEN CONTAINING 
COMPOUNDS 
Trichodermamides 

Pyridine, harzianopyridon, 
pyrrolidindion, harzianic acid 
Oxazole 
Azaphilones 

Trichoderma longibrachiatum 

Trichoderma longibrachiatum 

Talaromyces trachyspermus 

Trichoderma aggressivum 

Effect  

bactericid, mycotoxic 

mycotoxic, allelopathic 

cytotoxic 

antibiotic, phytotoxic 

cytotoxic 

(HMG-CoA-reductase-
inhibitors) 

antibacterial 

selective mycotoxic, phytotoxic 

selective mycotoxic 

myco- and phytotoxic 

myco- and phytotoxic 
mycotoxic 

cytotoxic 

cyto- and mycotoxic 

mycotoxic 

myco- and nematotoxic 

Trichoderma virens 
Spicaria elegáns 
Aspergillus unilateralis 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum 
Trichoderma harzianum 

cytotoxic 

myco- and phytotoxic 

insecticid 
cyto- and mycotoxic 

Trichoderma pseudokoningii 

Penicillium brevicompactum 
Monascus, Verticillium, 
Aspergillus spp. 

Trichoderma koningii 

Trichoderma virens 
Trichoderma koningii 
Trichoderma pseudokoningii 
Trichoderma viride 

Trichoderma harzianum 

Trichoderma harzianum 
Trichoderma spp. 

Trichoderma harzianum 
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Table 2. cont. 

Compound Fungi Effect 
Isocyanides (epoxy-iso-
nitriles), e.g. trichoviridin 
Pyrrolidine-cyclodecanoid 
(trichosetin) 

Trichoderma spp. 

Trichoderma harzianum 

antibiotic 

antibacterial, phytotoxic 

Thiodioxopiperazines, glio-
toxin 

Trichoderma hamatum cytotoxic 

Peptaibol, e.g. trichogin Trichoderma spp. antibacterial 
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1121 Budapest, Karthauzi u. 41a; gasztromiko@freemail.hu 

(Fordította / translated: DIMA Bálint) 

A fajok listája kötetszám-hivatkozással / List of species with volume references 
Agaricus altipes (s. n. A. annulospecialis) 44(3) Cortinarius mucosus 42(3) 
Agaricus babosiae 50(1) Cortinarius olivaceofuscus (249-250. o.) 50(2) 
Agaricus bresadolanus 44(3) Cortinarius paracephalixus 42(3) 
Agaricus cappellii 36(2-3) Cortinarius phoeniceus 42(1-2) 
Agaricus iodosmus (s. n. A. pilatianus) 44(3) Cortinarius platypus 49(1-2) 
Agaricus litoralis (s. n. A. maskae) 42(3) Cortinarius pratensis 40(3) 
Agaricus pampeanus 36(2-3) Cortinarius rufoolivaceus 44(1-2) 
Agaricus porphyrocephalus 47(1) Cortinarius scaurotraganoides (251-252. o.) 50(2) 
Agaricus pseudopratensis 44(3) Cortinarius semisanguineus 43(1-3) 
Amanita caesarea 41(1) Cortinarius sodagnitus 44(1-2) 
Amanita lepiotoides 37(1-3) Cortinarius subcompar 44(3) 
Amanita pachyvolvata (243-244. o.) 50(2) Cortinarius subpurpurascens 
Amanita vittadinii 41(2-3) (s. n. C. purpurascens var. largusoides) 40(3) 
Armillaria gallica 41(1) Cortinarius uliginosus 37(1-3) 
Aureoboletus gentilis 37(1-3) Cortinarius violaceus 47(1) 
Boletus dupainii 48(1) Cortinarius xanthochlorus (s. n. C. olivascentium) 35(3) 
Boletus edulis 40(1-2) Cortinarius xanthophyllus 35(3) 
Boletus fechtneri 43(1-3) Craterellus konradii 36(2-3) 
Boletus fragrans 40(3) Cystoderrna adnatifolium 41(2-3) 
Boletusfuscoroseus (s. n. B. pseudoregius) 46(1) Cystoderma superbum 46(1) 
Boletus legaliae 42(3) Cystolepiota pulverulenta (s.n. Pulverolepiotap.) 40( 1-2) 
Boletus lupinus 48(1) Dermoloma cuneifolium 49(1-2) 
Boletus pinophilus 40(1-2) Entoloma euchroum 49(1-2) 
Boletus pulverulentus 48(1) Entoloma klofacianum 48(2) 
Boletus queletii 47(2) Entoloma nitidum 46(1) 
Boletus radicans 41(1) Floccularia rickenii 41(1) 
Boletus regius 48(1) Galerina paludosa 46(1) 
Boletus rhodopurpureus 40(3) Gomphidius roseus 38(1-3) 
Boletus rhodoxanthus 43(1-3) Gomphus clavatus 36(2-3) 
Boletus torosus (245-246. o.) 50(2) Gyrodon lividus 44(1-2) 
Callistosporium luteoolivaceum 38(1-3) Gyroporus cyanescens 40(3) 
Chalciporus piperatus 47(2) Haasiella venustissima 41(2-3) 
Chroogomphus helveticus 46(2) Hebeloma ammophilum 44(3) 
Conocybe deliquescens 49(1-2) Hebeloma ochroalbidum 38(1-3) 
Cortinarius alboviolaceus 37(1-3) Hydnellum compactum 47(2) 
Cortinarius arcuatorum (s. n. C.fulvoincarnatus) 41(2-3) Hygrocybe calciphila 39(1-2) 
Cortinarius balteatocumatilis 42(1-2) Hygrocybe calyptriformis 39(1-2) 
Cortinarius caperatus 47(1) Hygrocybe cantharellus 39(1-2) 
Cortinarius caroviolaceus (s. n. C. europaeus) 40(1-2) Hygrocybe laeta 40(3) 
Cortinarius cinnabarinus 49(1-2) Hygrocybe psittacina var. perplexa 39(1-2) 
Cortinarius cotoneus 47(1) Hygrocybe punicea 39(1-2) 
Cortinarius croceocaeruleus 41(2-3) Hygrocybe reidii 39(1-2) 
Cortinarius cyanites 38(1-3) Hygrocybe subpapillata 40(1-2) 
Cortinarius flexipes (s. n. C.paleiferus) 40(1-2) Hygrophorus latitabundus 47(2) 
Cortinarius limonius 42(1-2) Hygrophorus leporinus 46(2) 
Cortinarius moenne-loccozii (247-248. o.) 50(2) Inocybe aeruginascens 44(1-2) 
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Inocybe haemacta 41(2-3) Polyporus umbellatus 41(1) 
Lactarius controversus 39(1-2) Porpoloma spinulosum 42(1-2) 
Lactarius luteolus 44(1-2) Psilocybe cyanescens 50(1) 
Lactarius quieticolor 48(1) Rugosomyces obscurissimus (257-258. o.) 50(2) 
Leccinum albostipitatum 46(2) Russula aquosa 46(1) 
Leccinum aurantiacum (s. n. L. quercinum) 40(1-2) Russula font-queri 48(2) 
Leccinum brunneogriseolum 37(1-3) Russula ilicis 48(1) 
Leccinum chioneum 48(2) Russula laccata 40(3) 
Leccinum crocipodium 42(1-2) Russula nigricans 41(1) 
Leccinum duriusculum 41(2-3) Russula rhodomelanea 46(2) 
Leccinum holopus 36(1) Russula seperina 47(1) 
Leccinum scabrum (s. n. L. molle) 38(1-3) Sarcodon imbricatus 47(2) 
Leccinum scabrum f. avellaneum Sarcodon joeides 44(1-2) 

(s. n. L. avellaneum) 43(1-3) Sarcodon squamosus 46(2) 
Leccinum umbrinoides 42(3) Scutiger oregonensis (s.n. Albatrellus pes-caprae) 42(1-2) 
Leccinum variicolor 43(1-3) Suillus cavipes f. aureus 49(1-2) 
Leccinum versipelle 43(1-3) Suillus lakei 46(1) 
Lepiota grangei 49(1-2) Suillus variegatus 46(2) 
Lepiota micropholis 48(2) Tricholoma apium 46(2) 
Leucoagaricus brunneolilacinus 50(1) Tricholoma bresadolanum 46(1) 
Leucoagaricus ionidicolor 47(1) Tricholoma fucatum 40(3) 
Leucoagaricus subvolvatus (s. n. Sericeomyces s.) 47( 1) Tricholomella constricta 48(1) 
Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus 50(1) Tricholomopsis decora 38(1-3) 
Leucopaxillus compactus (253-254. o.) 50(2) Tricholosporum goniospermum 38(1-3) 
Leucopaxillus rhodoleucus 37(1-3) Volvariella caesiotincta 43(1-3) 
Lycoperdon lividum 48(2) Xerocomus bubalinus 43(1-3) 
Lyophyllum decastes 41(1) Xerocomus communis 42(3) 
Marasmiellus tricolor (255-256. o.) 50(2) Xerocomus depilatus (s. n. Boletus d.) 38(1-3) 
Mycena belliae 50(1) Xerocomus ferrugineus 42(3) 
Oudemansiella mucida 41(1) Xerocomus impolitus 47(2) 
Phaeocollybia jennyae 46(2) Xerocomus marekii 48(1) 
Phellodon confluens 47(2) Xerocomus moravicus 44(1-2) 
Pholiota conissans 49(1-2) Xerocomus porosporus 42(1-2) 
Pluteus variabilicolor 50(1) Xerocomus pruinatus (sn. Boletellusp.) 36(1) 
Polyporus rhizophilus 48(2) Xerocomus ripariellus 40(1-2) 

Szakcikkekhez kapcsolódó képek / Colour pictures from research articles 
Agaricus biberi 48(1) Cortinarius rapaceotomentosus 47(2) 
Agaricus macrosporoides 48(1) Cortinarius subporphyropus 47(2) 
Agaricus subrufescens 48(1) Cortinarius vesterholtii 47(2) 
Amanita regalis 46(1) Cortinarius xanthoochraceus 47(2) 
Arrhenia obscurata 49(1-2) Entoloma bisporigerum 49(1-2) 
Bankéra fuligineoalba 46(2) Exidia recisa 49(1-2) 
Campanella caesia 49(1-2) Faerberia carbonaria 46(1) 
Cantharellus melanoxeros 44(1-2) Flammulaster granulosus 49(1-2) 
Clitocybe anisata 49(1-2) Flammulaster limulatus 47(1) 
Conocybe enderlei 46(2) Geopyxis carbonaria 46(2) 
Conocybe microrrhiza 46(2) Grifola frondosa 47(1) 
Coprinus bellulus 46(1) Gyromitra gigas 46(2) 
Coprinus krieglsteineri 46(2) Gyromitra parma 42(1-2) 
Coprinus marculentus 46(1) Hebeloma pusillum 49(1-2) 
Coprinus ochraceolanatus 46(1) Hericium coralloides 47(1) 
Cortinarius albertii 48(2) Hydnellum concrescens 47(2) 
Cortinarius argutus 49(1-2) Hydnellum scrobiculatum 47(2) 
Cortinarius aureocalceolatus 47(2) Hydnellum spongiosipes 47(2) 
Cortinarius balteatoalbus 48(2) Hygrocybe aurantiosplendens 39(1-2) 
Cortinarius elegantior 47(2) Hygrocybe ceracea 46(1) 
Cortinarius fulvocitrinus 48(2) Hygrocybe sciophanoides 39(1-2) 
Cortinarius luhmannii 47(2) Hygrocybe splendidissima 39(1-2) 
Cortinarius prasinocyaneus 48(2) Hypholoma subericaeum 49(1-2) 
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Inocybe mytiliodora 46(2) 
Lactarius resimus 46(1) 
Lactarius rostratus (s. n. L. cremor) 44(1-2) 
Lactarius rubrocinctus 46(2) 
Lactarius salmonicolor 44(1-2) 
Lepiota echinella 44(1-2) 
Limacella illinita var. rubescens 46(1) 
Lobaria pulmonaria 48(1) 
Lycoperdon mammiforme 46(2) 
Mycena arcangeliana 49(1-2) 
Mycena pseudocorticola 49(1-2) 
Naucoria scolecina 49(1-2) 
Ochrolechia arborea 48(1) 
Paxillus obscurisporus 49(1-2) 
Pezizella alniella 49(1-2) 
Phaeolepiota aurea 46(1) 
Phellodon melaleucus 47(2) 
Phellodon niger 44(1-2) 
Phellodon tomentosus 46(1) 

Pholiota highlandensis 46(2) 
Poronia punctata 47(1) 
Psathyrella pennata 46(2) 
Pyronema domesticum 41(2-3) 
Ramariopsis pulchella 49(1-2) 
Rhizina undulata 46(2) 
Sarcodon joeides 47(2) 
Sarcoscypha austriaca 42(3) 
Scutellinia crinita 41(2-3) 
Steccherinum robustius 49(1-2) 
Tapesia retincola 41(2-3) 
Tephrocybe anthracophila 46(2) 
Tephrocybe putida 46(2) 
Trichoderma sp. 48(1) 
Tricholoma arvernense 46(2) 
Tuber mesentericum 47(2) 
Xanthoria parietina 48(2) 
Xerocomus marekii 48(1) 
Xerocomus porosporus 48(1) 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 





Amanita pachyvolvata (Bon) Kriegist. 
„Nagybocskoros selyemgomba" 



Amanita pachyvolvata (Bon) Kriegist. „Nagybocskoros selyemgomba" 

Kalap: 6-12 cm átmérőjű, oválisból ellaposodó, a közepén púpos, a pereme erősen 
bordázott, világosabb vagy sötétebb szürkés színű, kissé barnás árnyalatú. Lemezek: 
sűrűn és szabadon állók, kiöblösödők, finoman csipkés élűek, fehér színűek. Tönk: 
10-18 x 1-1,8 cm, hengeres, fehéres alapszínű, szürkés szálas-pikkelykés felületű, 
a tövénél 4-5 cm magas 0,5-0,8 cm vastag bocskorral, aminek a külső oldala rozs-
dásan foltos. Hús: vékony, megpuhuló, fehér színű, a kalap és tönk bőre alatt szürkés 
színű, enyhe ízű, nincs jellegzetes szaga. Spórák: 10,2-11,8 x 9,8-10,8 pm, göm-
bölydedek, simák, hialinok, nem amiloidok. Termőhely: hegyvidéki jellegű lomb-
erdőkben, üde, kisavanyodó talajokon előforduló ritka faj. Lelőhely: Vendvidék, 
Felsőszölnök, Cyclamini-Fagetum, 2011. szeptember 25. 

Leg:. Jakucs E. Det:. Albert L„ Dima B. Herb: Albert L. 11/195 
Fotó. Dima B. 20110925-10 

Pileus: 6-12 cm in diameter, from ovoid expanded, umbonate at centre, margin dis-
tinctly and persistently striate, pale or darker greyish with some brownish tinges. 
Lamellae: crowded and free, ventricose; whitish; edge finely crenate. Stipe: 10-18 x 
1-1.8 cm, cylindrical, greyish fibrillose-scaly on whitish ground. Volva present and 
prominent (4-5 cm high, 0.5-0.8 cm thick), outer surface with brown spots. Context: 
thin, becoming soft, white, somewhat greyish below pileipellis and stipitipellis; taste 
mild, smell indistinct. Spores: 10.2-11.8 x 9.8-10.8 pm, subglobose, smooth, hya-
line, non-amyloid. Habitat: in montane deciduous and coniferous forests, on moist, 
somewhat acid soils, rare. Locality: Vendvidék, Felsőszölnök, Cyclamini-Fagetum, 
25 September 2011. 



B
ol

et
us

 to
ro

su
s 

Fr
. 

F
ol

to
so

dé
 ti

nó
ru

 



Boletus torosus Fr. Foltosodó tinóru 

Kalap: 8-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, sima vagy dudo-
ros, finoman nemezes, lecsupaszodó felületű, fiatalon sárga alapszínű, érintésre erő-
sen kékül, később szürkésbarna, olívbarna, vörösesen, bíborosán foltos. Csöves rész: 
szűk pórusú, a tönknél kis árokkal felkanyarodó, krómsárga színű, sérülésre erősen 
kékülő, a pórusok másodlagosan narancsosan, vörösen foltosodók. Tönk: 6-12 x 
3-6 cm, hengeres, bunkós, sárga alapszínű, a felülete apró szemű, erős hálózattal dí-
szített, ami fiatalon sárga, később megvörösödő, a tövénél vörösen korpázott. Hús: 
vastag, kompakt, egységesen krómsárga alapszínű, de azonnal sötétkékre színeződő, 
a tönk tövében céklavörös színű, íze savanykás, szaga kissé szúrós (áltriflaszerű). 
Spórák: 12,5-14,5 x 5-5,8 //m, boletoidok, sima felületűek. Termőhely: szubaci-
dofil lomberdők nagyon ritka faja, tölgyek (Quercus spp.) és bükk (Fagus sylvaticá) 
mikorrhizapartnereként fordul elő, Magyarországról három adata ismert. Lelőhely: 
Mátra, Parádóhuta (Pisztrángos-tó), Luzulo-Fagetum, 2010. augusztus 29. 

Leg., det:. Albert L. Herb.. Albert L. 10/144 Fotó. Albert D-2743 

Pileus: 8-15 cm in diameter, from hemispherical expanded, applanate, smooth or 
wrinkled, finely tomentose, then naked; yellow when young, but strongly discolour-
ing bluish green when touched, later becoming spotted olive brown, reddish or pur-
plish. Tubes: adnexed, pores narrow, chrome yellow, strongly blueing when bruised, 
later with orange or reddish secondary spots. Stipe: 6-12 x 3-6 cm, cylindrical, cla-
vate; yellow, with fine but distinct yellow reticulum, which turning later reddish; 
base reddish floccose. Context: thick, compact, uniformly chrome yellow, but im-
mediately turning dark blue when cut, stem base purple red; taste acidic, smell slight-
ly pungent (Scleroderma-like). Spores: 12.5-14.5 x 5-5.8 |«n, boletoid, smooth. 
Habitat: associated with oaks (Quercus spp.) and beech {Fagus sylvatica) in sub-
acidophilous deciduous forests, very rare. So far it has been recorded from three lo-
calities in Hungary. Locality: Mátra Mts, Parádóhuta (Lake Pisztrángos-tó), Luzulo-
Fagetum, 29 August 2010. 
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Albert L. rajza 

Cortinarius moenne-loccozii Bidaud Bocskoros pókhálósgomba 

Kalap: 4,5-8 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, csupasz, nedvesen 
tapadós, kissé benőtten szálas felületű, kékes, acélszürke, idősebb korban okkerbar-
nán cirmosán foltos, a közepén gyakran fehéres burokfoltokkal. Lemezek: a tönk-
höz foggal illeszkedők, közepesen sűrűn állók, szürkéskék színűek, idősebb korban 
világos rozsdabarnák, hullámos lemezélűek. Tönk: 4-7 x 1-2 cm, hengeres, tövénél 
peremesen gumós, a csúcsán ibolyáskék, a töve felé fehéres, a gumó fehér, néha hal-
ványkékes, a peremén felálló hártyás burokmaradvánnyal. Hús: viszonylag kemény, 
fehéres, a kalapban és a tönk kérgében kékes színű, enyhe ízű, kellemes maláta- vagy 
gyümölcsillatú. Spórák: 9-10,5 x 5,5-6,5 pm, mandula alakúak, érdes felületűek. 
Termőhely: középhegységi gyertyános-tölgyesekben, cseres-tölgyesekben, meszes 
alapkőzeten termő ritka faj. Lelőhely: Budai-hegység, Budapest (Farkas-völgy), 
Carpino-Quercetum, 2010. szeptember 24. 

Leg., det:. Albert L. Herb:. Albert L. 10/266 Fotó. Albert D-3985 

Pileus: 4.5-8 cm in diameter, from hemispherical expanded, applanate, naked, glu-
tinous when wet, somewhat innately fibrillose; bluish, metal greyish, spotted ochra-
ceous brown at maturity, often with whitish veil patches at centre. Lamellae: me-
dium spaced, emarginate, greyish blue, turning pale rusty brown when old, edge cre-
nate. Stipe: 4-7 x 1-2 cm, cylindrical, with marginated bulb at base; violet bluish 
at apex, whitish towards base, bulb whitish, sometimes pale bluish, with membra-
nous, erect universal veil remnants at margin. Context: fairly firm, whitish, bluish 
in cap and at the cortex of stem; taste mild, smell pleasant malt-like or fruity. Spores: 
9-10.5 x 5.5-6.5 pm, amygdaloid, verrucose. Habitat: in deciduous forests, mostly 
in hornbeam-oak and oak forests on calcareous soil, rare. Locality: Buda Mts, Buda-
pest (Farkas-völgy), Carpino-Quercetum, 24 September 2010. 
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Albert L. rajza 

Cortinarius olivaceofuscus Kühner Gyertyán-pókhálósgomba 

Kalap: 2-A,5 cm átmérőjű, tompán púpos, később kiterülő, sima vagy benőtten szá-
las felületű, olívsárga, olívbarna színű. Lemezek: közepesen sűrűn állók, a tönkhöz 
foggal illeszkedők, sárgás olívzöldek, a lemezek éle élénkebb sárgás színű. Tönk: 
3-6 x 0,5-0,8 cm, hengeres, gyakran görbült, szálas felületű, olívsárga színű, olív-
barna pókhálós burokkal. Hús: vékony, olívsárga színű, a tönk tövében barnás árnya-
latú, kissé csípős ízű, retekre emlékeztető szagú. Spórák: 6,2-8,4 x 4-5,2 pm, man-
dula alakúak, finoman érdes felületűek. Termőhely: üde, mésztartalmú talajokon, 
főleg gyertyán (Carpinus) és bükk (Fagus) partnereként előforduló ritka faj. Lelő-
hely: Visegrádi-hegység, Tahi, Melittio-Fagetum, sub Carpinus betulus, 2010. októ-
ber 14. 

Leg., det. Albert L„ Dima B. Herb.: Albert L. 10/425 Fotó: Albert D-5149 

Pileus: 2-4.5 cm in diameter, low umbonate, later applanate; smooth or innately fib-
rinöse; olive yellow, olive brown. Lamellae: medium spaced, emarginate, yellow-
ish green, edge brighter yellowish. Stipe: 3-6 x 0.5-0.8 cm, cylindrical, often flexu-
ose, fibrillose, olive yellow, with olive brown cobweb-like partial veil. Context: thin, 
olive yellow, with brownish tinges at base; taste slightly acrid, smell reminiscent of 
that of radish. Spores: 6.2-8.4 x 4-5.2 pm, amygdaloid, finely verrucose. Habitat: 
associated with deciduous trees, especially with hornbeam (Carpinus) or beech (Fa-
gus) on moist, calcareous soils, rare. Locality: Visegrád Mts, Tahi, Melittio-Fagetum, 
sub Carpinus betulus, 14 October 2010. 
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Albert L. rajza 

Cortinarius scaurotraganoides Rob. Henry ex Rob. Henry 
„Illatos pókhálósgomba" 

Kalap: 5-9 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, fiatalon szálas-
molyhos, később lecsupaszodó, sugarasan cirmos, csak nedves időben tapadós kis-
sé, színe szürkés, világos okkeres, néha a peremén enyhén kékes árnyalatú, nedve-
sen okkerbarnás, idős korban kissé higrofán. Lemezek: szélesek, sűrűn állók, a tönk-
höz foggal illeszkedők, okkerbarnából rozsdabarnára színeződök, lemezélük világo-
sabb, hullámos. Tönk: 5-8 x 1,5-2 cm, a gumónál 2,5-4 cm, erősen gumós, a pere-
mén dús, szálas burokmaradvánnyal, ezüstszürke pókhálóval, világos szürkésokker 
színű. Hús: vastag, sárgásokker színű, a tönk csúcsán néha lilás árnyalatú, a tönk tö-
vében rozsda- vagy sáfránybarnás, fanyar ízű, erősen aromás, gyümölcsillatú (a C. 
traganus-szal megegyező). Spórák: 7,3-9,1 x 5,2-5,5 /jm, elliptikusak, kissé man-
dula alakúak, finoman érdesek. Termőhely: savanyú talajú lomberdőkben, tölgyek 
(•Quercus) alatt termő ritka faj. Lelőhely: Budai-hegység, Budakeszi, Genisto-Quer-
cetum, 2010. október 2. 

Leg., det.: Albert L. Herb:. Albert L. 10/325 Fotó: Albert D-4398 

Pileus: 5-9 cm in diameter, from hemispherical expanded, applanate; fibrillose-to-
mentose when young, later becoming naked, radially marbled, may slightly sticky 
only in wet conditions; greyish, pale ochre, sometimes with bluish tinges at margin, 
ochre brown when wet, may slightly hygrophanous with age. Lamellae: broad, 
crowded, emarginate; ochre brown at first, finally rusty brown, edge lighter, wavy. 
Stipe: 5-8 x 1.5-2 cm, light greyish ochre, abruptly bulbous (2.5^1 cm wide at 
bulb), with abundant fibrillose silver grey veil remnants at bulb margin. Context: 
thick, yellowish ochre, sometimes with violet tinges at apex, base with rusty or saf-
fron brown; taste sour, smell strongly fruity, like that of C. traganus. Spores: 7.3-9.1 
x 5.2-5.5 fim, ellipsoid, slightly amygdaloid, finely verrucose. Habitat: in decidu-
ous forests on acid soil, associated with oaks {Quercus), rare. Locality: Buda Mts, 
Budakeszi, Genisto-Quercetum, 2 October 2010. 
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Albert L. rajza 

Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff Háromszínű cölöppereszke 

Kalap: 10-15 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, a pereme begöngyölt, dudo-
rosan bordázott, felülete száraz, finoman nemezes, sárgásokker, okkerbarnás, néha 
húsbarnás színű. Lemezek: tönkhöz nőttek vagy kissé felkanyarodók, sűrűn állók, 
keskenyek, hullámos élüek, krémsárgásak, néha rozsdásan foltosodók. Tönk: 4-8 x 
2-5 cm, zömök, hasas vagy bunkós, nemezes felületű, krémfehéres, nyomásra bar-
nán foltosodó. Hús: vastag, kemény, fehéres színű, enyhe ízű, fiatalon kellemes, fű-
szeres (lisztszerű), öregen kellemetlen szagú. Spórák: 6,2-7,5 x 4-5,6 //m, ellipti-
kusak, finoman tüskés felületűek, hialinok, amiloidok, a spórapor fehéres színű. Ter-
mőhely: enyhén vagy erősen savanyú homoktalajokon, lomberdőben, főleg tölgyek 
(Quercus), de néha bükk (Fagus) alatt is előforduló ritka faj. Lelőhely: Heves-Bor-
sodi-dombság, Tarnalelesz, Genisto-Quercetum, 2011 .július 3. 

Leg., det:. Dima B„ Albert L. Herb:. Albert L. 11/12 Fotó: Albert D-6858 

Pileus: 10-15 cm in diameter from hemispherical expanded, margin involute, wrin-
kled, striate; dry, finely tomentose; yellowish ochre, ochraceous brown, sometimes 
pinkish brown. Lamellae: adnate or slightly adnexed, crowded, narrow, edge wavy; 
cream yellow, sometimes with rusty spots. Stipe: 4-8 x 2-5 cm, robust, swollen or 
clavate; tomentose; cream white, spotted brownish when bruised. Context: thick, 
firm; whitish; taste mild, smell pleasant, spicy (farinaceous) when young, becom-
ing unpleasant with age. Spores: 6.2-7.5 x 4-5.6 /<m, ellipsoid, finely spiny, hya-
line, amyloid, spore print whitish. Habitat: in deciduous forests on slightly or strong-
ly acid sandy soils, mostly under oaks {Quercus), seldom under beech (Fagus), rare. 
Locality: Heves-Borsodi-dombság, Tarnalelesz, Genisto-Quercetum, 3 July 2011. 
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Marasmiellus tricolor (Alb. et Schwein.) Singer 
Háromszínű szegfűgombácska 

Kalap: 0,3-1,5 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, kissé benyomott, néha a 
közepén tompa púppal, hamvas-bársonyos, hullámos felületű, fehéres-krémszínű. 
Lemezek: ritkán állók, tönkhöz nőttek vagy kissé lekanyarodók, villásak és anaszto-
mizálók, fehérek, idősebb korban kissé rózsás árnyalatúak. Tönk: 0,6-2 x 0,05-0,1 
cm, hengeres, gyakran görbült, fehéren hamvas, az idősebb példányoknál a töve felé 
szürkül, feketedik. Hús: vékony, szívós, fehéres színű, enyhe ízű,jellegtelen szagú. 
Spórák: 8,2-10,8 x 3,5-5,5 um, nyújtottan oválisak vagy csepp alakúak, sima felü-
letűek. Termőhely: nyílt gyeptársulásokban, korhadó fűszálakon, esős nyári időben. 
Lelőhely: Budai-hegység, Budapest (Széchenyi-hegy), réten, fűben, 2010. június 3. 

Leg., det:. Albert L. Herb:. Albert L. 10/34 Fotó. Albert D-l 174 

Pileus: 0.3-1.5 cm in diameter, from hemispherical expanded, slightly depressed, 
sometimes with low umbo at centre; pruinose-velvety, undulate; whitish cream. La-
mellae: distant, adnate or slightly decurrent, forked and anastomosing; whitish, be-
coming somewhat pinkish with age. Stipe: 0.6-2 x 0.05-0.1 cm, cylindrical, often 
flexuose; white pruinose, turning greyish, blackish from below at older specimens. 
Context: thin, tough, whitish, taste mild, smell indistinct. Spores: 8.2-10.8 x 3.5-5.5 
pim, narrowly ovoid or dacryoid, smooth. Habitat: in open grasslands, on decaying 
grass, at summer by moist, warm weather. Locality: Buda Mts, Budapest (Széche-
nyi-hegy), in meadow, among grasses, 3 June 2010. 
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Rugosomyces obscurissimus (A. Pearson) Bon „Sötét lisztespereszke" 

Kalap: 2-4,5 cm átmérőjű, félgömb alakúból kiterülő, ellaposodó, hamvas-nemezes 
felületű, később sugarasan cirmos, sötét dohánybarna, bíborbarna színű, néha a pere-
mén ibolyás árnyalatú. Lemezek: közepesen sűrűn állók, keskenyek, tönkhöz nőttek 
vagy kissé lekanyarodók, krémfehér színűek, idősebb korban okkeresen, barnásan 
foltosodók. Tönk: 3-5 x 4—8 cm, hengeres, a tövénél fehér micéliumbozonttal, fino-
man nemezes, hosszan szálas felületű, a kalaphoz hasonló színű, néha a csúcsán ibo-
lyás árnyalatú. Hús: vékony, a tönkben szálas-rostos, fehéres színű, enyhe ízű, ned-
ves liszt szagú. Spórák: 5-6,3 x 3,1-3,5 pm, nyújtottan ellipszis alakúak vagy kihe-
gyesedők, sima felületűek, hialinok. Kalapbőr: hengeres, körte alakú vagy amorf 
végsejtekkel. Termőhely: korhadékban gazdag, mésztartalmú talajokon, lomberdők-
ben, ősszel. Lelőhely: Budai-hegység, Budapest (Normafa), Quercetum petraeae-
c err is, 2010. szeptember 30. 

Leg., det.: Albert L. Herb Albert L. 10/307 Fotó. Albert D-4298 

Pileus: 2-4.5 cm in diameter, from hemispherical expanded, applanate; pruinose, 
tomentose, later radially marbled; dark tobacco brown, purple brown, sometimes 
with violet hue at margin. Lamellae: medium spaced, narrow, adnate or slightly de-
current; cream white, becoming ochre or brown spotted. Stipe: 3-5 x 4—8 cm, cylin-
drical, with white mycelial hairs; finely tomentose, lengthwise fibrillose, concolorous 
with the pileus, sometimes with violet hue at apex. Context: thin, fibrous in stipe, 
whitish; taste mild, smell farinaceous. Spores: 5-6.3 x 3.1-3.5 pm, narrowly ellip-
soid or conical, smooth, hyaline. Pileipellis: with mixed elements, terminal cells cy-
lindrical, pyriform or amorphous. Habitat: in deciduous forests on calcareous, rich 
soils, at autumn. Locality: Buda Mts, Budapest (Normafa), Quercetum petraeae-cer-
ris, 30 September 2010. 
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A MUNKA ELŐZMÉNYEI, A KITŰZÖTT CÉLOK 
Magyarország nagygombavilágának kutatottsága, ismertsége még mindig jelentő-

sen elmarad sok más európai ország szintjétől, bár a hazai mikológiái kutatások több 
mint négyszáz éve megkezdődtek ( C L U S I U S 1 6 0 1 ) . Az azóta eltelt hosszú évszáza-
dok során lassan kezdtek a mikológiailag ismeretlen területek fehér foltjai eltünedez-
ni, de még napjainkra is maradtak szép számmal. A hazánkban előforduló fajok szá-
mát is csak becsülni tudjuk, viszonylag tág határok között. Azt azonban bizonyosan 
ki lehet jelenteni, hogy Magyarország fungája európai összehasonlításban is igen 
gazdag. Ez többek között a Kárpát-medence speciális adottságaiból, elhelyezkedésé-
ből is adódik. 

A makrogombák vegetatív struktúrái (micélium) nehezen hozzáférhetők, és ma-
napság még csak esetlegesen alkalmasak a fajok pontos azonosítására, így a gombák 
tanulmányozása kapcsán főként a termőtestekre vagyunk utalva. Ezek a fejlődési 
ciklusukban csak egyetlen fenológiai stádiumot jelentenek, és nem feltétlenül repre-
zentálják a micélium mennyiségi viszonyait. Jóllehet a szakirodalomban vannak mi-
céliumra alapozott kutatások is (talajminták alapján), ezeket a vizsgálatokat csak ke-
vesen alkalmazták, mivel igen időigényesek, és komoly laboratóriumi hátteret is igé-
nyelnek. 

További nehézségeket hordoz a mikológiái vizsgálatok során az is, hogy a nagy-
gombák sporokarpiuma gyorsan elpusztul, így egy felvételezéskor a fajoknak csak 
egy bizonyos része található meg. Emellett az éves és az évszakos gombaaszpektus 
igen nagy változékonyságának is következménye, hogy egy terület makrogombáinak 
összességét csak ismételt felvételezésekkel, több év alatt lehet meghatározni. Egysze-
ri mintavétel nemcsak elégtelen, hanem több hibalehetőséget is rejt magában, ha ab-
ból általánosításokat próbálunk levonni ( B A R K M A N 1965). Egy élőhely teljes vagy 
megközelítőleg teljes termőtestet képző faj készletének felmérése esetén a vizsgála-
tok időtartama a szakirodalom alapján 7 év körüli, évente legalább 8 mintavétel ese-
tén (PÁL-FÁM 2001). Fontos azonban azt is leszögezni, hogy a növénytársulásokban 
élő nagygombák fajszáma általában meghaladja az edényes növényekét ( S I L L E R és 
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MAGLÓCZKY 2002). Tovább növeli a különbséget, ha egy terület mikroszkópos élet-
közösségét vizsgáljuk, itt ugyanis sokkal több gombafaj micéliuma van jelen, mint 
ahánynak a termőtestei makroszkóposán is megjelennek (JONSSONés mtsai 1999). 

A nagygombák ökológiai funkcióinak nagy változatossága is jelentősen megne-
hezíti a gombaközösségek jellemzését. Ezek mellett fontos megemlíteni egyes nagy-
gombataxonok nehezen határozhatóságát és a gombataxonómia és rendszertan fo-
lyamatos változását. Jelentős problémája továbbá a tudományterületnek, hogy a kü-
lönböző vizsgálati módszerek alkalmazása miatt egyes kutatók munkái csak nehezen 
összehason 1 íthatók. 

Az utóbbi években örvendetes módon egyre intenzívebbé vált a hazai nagygom-
bák kutatása, így egyre több előfordulási adattal rendelkezünk, egyre több fajról. 
Ezáltal lehetségessé vált a statisztikai módszerek szélesebb körű alkalmazása, az ada-
tok értékelése, a gombaközösségek jellemzése és összehasonlítása. A fungisztikai 
jellegű vizsgálatok mellett a hazai mikológiában is egyre nagyobb szerepet kap a 
gombák közösségként való szemlélete. 

A hazai szakirodalomban viszonylag kisszámú publikációval találkozunk a nagy-
gombák élőhely-preferenciájával és termőtestképzési dinamikájával kapcsolatosan. 
A növények indikátortulajdonságai gyakorlatilag teljes mértékben ismertek, azonban 
az egyes nagy gombafajok ilyen jellegének kutatottsága is alacsony mértékű. Ezek 
alapján 99 hazai indikátorfajt sikerült megállapítani (PÁL-FÁM és mtsai 2005). A 
nagygombák és a növényzet viszonylatában végzett természetességi-degradáltsági 
vizsgálatok száma szintén igen kevés, főként az utóbbi időszakban láttak napvilágot 
ilyen típusú közlemények. 

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerül a környezetvédelem és ezáltal a nagy-
gombák megőrzése is. A nagy gombák védelme számos olyan gyakorlati problémát 
vet fel, mely a növény- és állatvilág megóvása esetében egyáltalán nem vagy sokkal 
ritkábban fordul elő. Ilyen például a fajok élőhelyeinek, elterjedésének megállapítá-
sa vagy a termőtestek periodikus és fluktuáló megjelenése. Szintén fontos különbség, 
hogy a nagygombák élőhelyen kívüli védelme nem vagy csak nagyon nehezen való-
sítható meg. K O S T és H A A S (1989) véleménye szerint is a nagygombák megőrzése 
kizárólag a területvédelmen keresztül valósítható meg. Ezen indokok alapján a nagy-
gombavédelem leginkább célravezető módjának Magyarországon is a területalapú 
védelem tűnik, mind a fajok, mind a fajdiverzitás szempontjából. 

A nagygombák szempontjából a Börzsöny hazánk egyik közepesen feltárt terüle-
te, de több vizsgálat eredményét még nem publikálták. Az eddig közölt irodalmi ada-
tok alapján 636 faj fordul elő itt. Ugyan gyakori helyszíne mikológiái mintavételek-
nek, mégis hazánk több hasonló középhegységi területe megelőzi a publikált nagy-
gombaadatok számát illetően. Mivel a hegységre fókuszáló, szisztematikus feltáró 
mikológiái munka ez idáig még nem készült, feltétlenül fontosnak tartottam a Bör-
zsöny nagygombáinak lehető legteljesebb felmérését, feldolgozását és kiértékelését. 

A Központi-Börzsöny területén végzett tízéves komplex nagygomba-vizsgálato-
kat az alábbi célkitűzések alapján végeztem: 

1. A Központi-Börzsöny nagygombafajlistájának lehető legteljesebb összeállítá-
sa a saját gyűjtési adatok alapján, és ennek összevetése a hegységre vonatkozó 
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és más hazai irodalmi adatokkal. (Ezen keresztül nemcsak a vizsgált terület, 
hanem a teljes hazai funga alaposabb megismeréséhez is hozzá kívánok járul-
ni.) Rendszertani kiértékelések készítése a gyűjtött fajok alapján. 

2. A Központi-Börzsöny összes jellemző erdei élőhelyének mikológiái jellem-
zése funkcionális spektrum, fajszám, termőtest-produkció, közösségi struktúra 
és fajösszetétel alapján. 

3. Az élőhelyek természetvédelmi értékelése és összehasonlítása a nagygombák 
szempontjából. (Ezáltal támpontot adhatunk a természetvédelem részére, egyes 
területek mikológiái szempontú értékének felbecsüléséhez.) 

4. A vizsgált élőhelyek gombaközösségeinek összehasonlítása mennyiségi viszo-
nyok és diverzitás alapján. 

5. A gomba- és növényközösségek közötti összefüggések vizsgálata. 
6. Termőtestképzési dinamikák vizsgálata. 
7. Az élőhelyek természetességi-degradáltsági vizsgálata a növényzet és a gom-

bafaj-összetétel alapján. 
8. Az élőhelyek jellemzése indikátor-gombafajok alapján. 
9. A gombafajok élőhely-preferenciájának vizsgálata az alábbi szempontok sze-

rint: 
- A jelentősebb számú adattal bíró (legalább 15) nagygombafajok élőhely-

preferenciájának megállapítása a Központi-Börzsöny területén. 
- Egyes ritka és veszélyeztetett nagygombafajok élőhely-preferenciáinak 

vizsgálata a börzsönyi és a hazai előfordulási adatok alapján, és ezek össze-
hasonlítása az európai élőhelyi jellemzőkkel. 

A N Y A G É S M Ó D S Z E R 

A Központi-Börzsöny északról a Kemence-völgy, nyugatról a Kemence-Nagy-
börzsöny, délről a Nagybörzsöny-Kóspallag-Szokolya, keletről a Szokolya-Nógrád-
Diósjenő vonal által körülhatárolt kb. 150 km2 nagyságú terület, amely a hegység 
legmagasabb, zárt központi tömbjét foglalja magába. Uralkodó alapkőzete az andezit 
és andezittufa, ritkábban a dácit. Kizárólag a peremhegyeken Nagybörzsönynél és a 
szokolyai Szőlőhegyen található kisebb kiterjedésben lajtamészkő és jégkori vályog-
takaró. A legelterjedtebb genetikai talajtípus az agyagbemosódásos barna erdőtalaj, 
de gyakoriak a ranker, a gyengén podzolos barna erdőtalajok és a váztalajok is. Klí-
mája a legmagasabb részeken montán jelleget mutat, 6-7 °C évi középhőmérséklet-
tel, 700-900, esetenként 1000 mm körüli éves csapadékkal ( L Á N G 1955). 

A Központi-Börzsöny a zárt lombos erdők övébe tartozik, legnagyobb része erdő-
vel fedett. Fátlan élőhelyek csak a legmeredekebb, délies lejtőkön és irtásréteken ta-
lálhatók. A flóra és a vegetáció középhegységi jellegű, de montán vonásokat is mu-
tat. A kiterjedt, széles bükkös övet szubmontán, montán és mészkerülő bükkösök al-
kotják. A keskeny, mély völgyaljakban andezit szurdokerdők, az alsóbb, kiszélesedő 
völgyszakaszokon gyertyános égerligetek húzódnak. Az alacsonyabban fekvő me-
dencékben és hegylábi peremterületeken nagy kiterjedésűek a gyertyános-kocsány-
talan tölgyesek és cseres-tölgyesek. A tűlevelű fafajok közül a bükkös övben Picea 
abies, Larix decidua, a tölgyesek övében Pinns sylvestris és Pinus nigra telepítések 
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vannak. A tájidegen lombos fafajok közül a peremterületeken Quercus rubra és Ro-
binia pseudacacia ültetvények fordulnak elő. 

A kiválasztott élőhelyek a tektonikus eredetű, nagyjából háromszög alakú, 270-
300 m tengerszint feletti magasságú Királyréti-medencében és annak környékén he-
lyezkednek el. A rendszeres nagygomba-mikológiai mintavételek az alábbi vegetá-
cióegységek állományaiban történtek: a nagy kiterjedésű, zonális társulások közül a 
Carici pilosae-Carpinetum és Quercetum petraeae-cerris, az edafikus társulások 
közül az Aegopodio-Alnetum, Luzulo nemorosae-Fagetum sylvaticae és Deschamp-
sio flexuosae-Quercetum sessiliflorae, valamint az ültetvények közül a Pinetum syl-
vestris cultum és Piceetum cultum. Az élőhelyek kiválasztásánál lényeges szempont 
volt, hogy a nagygombák tekintetében fontos és a Központi-Börzsönyben jellemző 
minden erdőtípus szerepeljen a mintavételekben, emellett szórványosan gyűjtött ada-
taim is szerepelnek munkámban a Központi-Börzsöny területéről. 

A minimálarea mérete a növényzet szempontjából ismert, ez körülbelül a növény-
zet 85%-át tartalmazza. A gombáknál azonban ilyen nincs, ugyanis bármeddig növel-
jük a mintaterületek nagyságát, a fajszám növekedése nem mutat telítődési görbét, 
csak a teljes élőhelyen. Ezért nem lehetett kutatásaim során eltekinteni attól, hogy egy 
gombaközösség fajkészletének minél alaposabb megismeréséhez (ez volt az egyik el-
sődleges célom), a teljes élőhelyet vizsgáljam. Mivel az élőhelyek nem egyformák, 
így csak a mennyiségi viszonyokat lehet standard területeken vizsgálni. Ha minden-
hol azonos méretű élőhelyeken dolgoztam volna, úgy akár 50%-os adatvesztés is fel-
léphetett volna egyes esetekben. 

A kiválasztott élőhelyeken, a mintavételi négyzetekben (500 m2) növény- és gom-
bacönológiai felvételezéseket is végeztem. A mintavételi kvadrátok kijelölésénél fon-
tos szempont volt a homogenitás, mind a növényzet, mind a talajtani adottságok szem-
pontjából. 

A gombafajokat dátummal, lelőhellyel, termőhellyel, a szubsztrátum feljegyzé-
sével regisztráltam és fungáriumi példányokkal (656 db) dokumentáltam. Ezek saját 
gyűjteményemben megtalálhatók és elérhetők. Sok esetben a fajokról fotó és részle-
tes leírás is készült. 

A statisztikai elemzéseket a NuCoSA programcsomag felhasználásával végeztem 
(TÓTHMÉRÉSZ 1996). A fajok funkcionális csoportjainak megállapításánál ARNOLDS 
és mtsai (1995) munkáját vettem alapul, azokban az esetekben, ahol több lehetőség 
is felmerült, saját terepi tapasztalataimra támaszkodtam. 

A gombaközösségek meglétét dominancia-diverzitás vizsgálatokkal mutattam 
ki, külön a talajlakó és xilofág fajkészletekre és termőtestszámokra. A cönológiailag 
is vizsgált nyolc helyszínen minden élőhelyet külön adatsorként kezelve megvizsgál-
tam a hasonlóságokat és különbözőségeket hierarchikus clusteranalízis (teljes kap-
csoltság) segítségével, a fajok prezenciáját vagy abszenciáját figyelembe vevő biná-
ris komparatív függvény (Jaccard-index) alkalmazásával, külön a talajlakó és a fa-
anyagon élő fajokra. A vizsgálatot a termőtestszámokra is elvégeztem, a Matushita-
féle kvantitatív távolságfüggvényen alapuló főkoordináta-analízissel. 

Az élőhelyek természetvédelmi értékelését és összehasonlítását a nagygombák 
szempontjából a magyarországi nagygombák vöröslista-tervezete (RIMÓCZI és mtsai 
1999) alapján végeztem. 
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A gombaközösségek diverzitásának összehasonlításához diverzitásrendezést al-
kalmaztam, a T Ó T H M É R É S Z (1997) által közepes és nagy fajszámú közösségek vizs-
gálatára ajánlott Rényi-féle és a jobboldali dominanciaösszeg logaritmusa alapján 
készített függvények segítségével. A xilofág közösségek esetében, a közösségi struk-
túra kezdeteit mutató élőhelyek fajkészlete belekerült a diverzitásrendezésbe, mert 
az erdészeti kezelés esetleges felhagyása után ezeken az élőhelyeken gombaközös-
ség jöhet létre. A talajlakó fajok esetében, ahol a dominancia-diverzitás vizsgálat 
nem mutatott közösségi struktúrát, azokat a diverzitásrendezésbe nem vettem bele. 

A gomba- és növényközösségek összehasonlító vizsgálatát a növényzet és a gom-
bafajkészlet klasszifikációjára alapozva (Jaccard-index, teljes kapcsoltság) végeztem 
el, külön a lombkorona és gyepszintre, illetve a talajlakó és xilofág fajkészletekre. 

2005-ben és 2006-ban május és december között több alkalommal végeztem te-
repmunkát, mint általában, hogy folyamatosan figyelemmel követhessem az egyes 
fajok termőtestképzését. így megteremtettem a feltételeket a nagygombák termőtest-
képzési dinamikájának vizsgálatához, melyhez a Királyréten mért csapadékadatokat 
is felhasználtam. 

A növényzet degradáltságának megállapítása MORSCHHAUSER (1995) munkája 
alapján készült, míg a gombák esetében ellentétes megközelítést alkalmaztam, vagyis 
a gombaközösségek degradáltságának megítélésére a veszélyeztetett fajok arányát 
vettem figyelembe. 

Az indikátor-nagygombafajokra vonatkozó hazai szakirodalom áttekintése után 
elkészítettem a kiválasztott élőhelyek értékelését e fajok szempontjából. 

Az élőhely-preferencia vizsgálatát a minimum 15 előfordulási adattal bíró fajok 
esetében végeztem. Egy adatsornak egy faj előfordulási számait tekintettem a kü-
lönböző élőhelyeken. A távolságokat Matushita-féle kvantitatív távolságfüggvénnyel 
számoltam ki, mivel a prezencián vagy abszencián kívül fontos volt az előfordulási 
adatok mennyisége is az egyes élőhelyeken. Ezután főkoordináta- és korreszponden-
ciaanalízissel csoportosítottam az adatokat. 

A ritka és veszélyeztetett nagy gombafaj ok élőhely-preferenciájának vizsgálatánál 
a saját börzsönyi, illetve hazai és Európa más országaiban szerzett tapasztalataim 
alapján választottam ki a fajokat. Ezek kiválasztásánál előnyben részesítettem a hazai 
nagygombák vöröslista-tervezetében IUCN l-es és 2-es értékkel szereplő fajokat, de 
ezek mellett más, a vörös listán nem szereplő vagy 3-as értékkel megjelölt fajok is 
kiválasztásra kerültek. 

EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 

1. A tízéves (2001-2010) munkám során 613 nagy gombafaj előfordulását igazol-
tam a Központi-Börzsöny területéről 4101 előfordulási adattal. Ezek közül 281 faj 
új a hegység egészére nézve. így megállapítható (az irodalmi adatokat is figyelembe 
véve), hogy 917 nagy gombafaj bizonyítottan előfordul a Börzsönyben és a hegység 
hazánk fungisztikailag legjobban feltárt középhegységi területévé lépett elő. 

A vizsgálataim során detektált fajok közül az alábbi 13 faj újnak minősül Magyar-
ország egészének fungájára nézve: Cortinarius depressus, Clavulinopsis laeticolor, 
Exidia cartilaginea, Lepiota apatelia, Otidea abietina, O. felina, Pachyella celtica, 
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Russula emeticicolor, R. pseudoromellii, R. sublevispora, Sistotrema confluens, Stec-
cherinum aridum, Tremella encephala. 

A gyűjtött fajok 14 rend 56 különböző családjába tartoznak. A két legnagyobb 
rend az Agaricales (14 család, 427 faj) és az Aphyllophorales (22 család, 108 faj). 
A leginkább képviselt családok a Tricholomataceae, Russulaceae, Cortinariaceae és 
a Boletaceae. 

2. A kiválasztott élőhelyeken gyűjtött fajok funkcionális csoportjainak megoszlá-
sa alapján a középhegységi lomberdőkre jellemző mikorrhizás túlsúly a cseres-töl-
gyes, gyertyános-tölgyes és a három mészkerülő állomány esetében egyértelműen 
megmutatkozott. A xilofág nagy gombafajok erős dominanciája kizárólag az égeres-
ben voltjellemző, itt volt a mikorrhizás fajok részesedése a legalacsonyabb, míg a 
nekrotróf parazitáké pedig a legmagasabb az összes vizsgált élőhely közül. 

A két tűlevelű ültetvénynél nem a mikorrhizás fajok voltak többségben, hanem 
az erdeifenyvesnél a xilofág szaprotrófok, míg a lucosnál a talajlakó szaprotrófok 
dominanciája volt érzékelhető. Ezen a két élőhelyen mutatkozott a legmagasabb ta-
lajlakó szaprotróf részesedés, míg a nekrotróf parazita fajok ezen a két élőhelyen 
voltak a legalacsonyabb arányban. 

A többéves vizsgálatsorozat összegzéseként és az egyes évjáratokban tapasztalt 
tendenciák alapján a funkcionális összetétel bizonyult a nagygombaközösségek olyan 
stabil jellemzőjének, mely akár egy termőtestképzési periódus alatt is értékelhető 
eredményt ad. Minden termőhelynek jellemző, egyedi spektruma van. Ez a spektrum 
minden évben viszonylag stabil. 

A termőtestszám alapján készített funkcionális megoszlás minden élőhelyen a xi-
lofág szaprotrófok arányának emelkedését mutatta a fajösszetétel alapján készített-
hez képest. Ennek mértékében azonban jelentősek az eltérések. 

A xilofág fajkészletek termőtestszámai szempontjából az élőhelyek többsége nem 
mutatott közösségi struktúrát. Egyértelmű gombaközösség mindössze a gyertyános-
tölgyesben és az égeresben alakult ki. A honos növényzeti egységek talajlakó faj-
készlete jó gombaközösséget alkot az égeres kivételével, míg a két ültetvényben a 
kevés idő vagy a tájidegen fajok miatt nem alakult ki talajlakó gombaközösség. 

A talajlakó gombaközösségek, illetve a fajkészletek összetételén alapuló csopor-
tosítás szerint az égeres egyértelműen különbözik az összes többi élőhelytől. Ezek 
két nagy csoportra oszlanak, az egyikben a két fenyves található. A fennmaradt leg-
nagyobb csoport további két alcsoportra oszlik. Az egyikben a két zonális társulás 
(gyertyános-tölgyes és cseres-tölgyes), a másikban pedig a három mészkerülő erdő 
található. 

A xilofág gombaközösségek, illetve fajkészletek összetételén alapuló klasszifi-
kációja két fő csoportba rendezte az élőhelyeket. Az egyik csoport a két fenyvest 
tartalmazza, a másik két alcsoportja közül az egyikben a cseres-tölgyes és az égeres 
van, míg a másik a mészkerülő erdőket és a gyertyános-tölgyest tartalmazza. 

3. A kiválasztott élőhelyek nagygombáinak természetvédelmi értékelése során 
megmutatkozott, hogy a veszélyeztetett fajok legmagasabb arányban a mészkerülő 
állományokban fordultak elő, 60% körüli részesedéssel. A következő jól elkülönülő 
csoportot a cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes és a lucos alkotta 50% körüli értékek-
kel. A legalacsonyabb értékeket tartalmazó harmadik csoportba az égeres (34,7%) 
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és az erdeifenyves (27,4%) tartozott. Munkám során a hazai 35 védett nagy gombafaj 
közül 8-nak az előfordulását sikerült igazolni a hegységből, 33 előfordulási adattal. 

4. A mennyiségi adatokon alapuló főkoordináta-analízis a talajlakó gombaközös-
ségek és fajkészletek szempontjából egyértelműen elkülöníti a két fenyvest a többi 
élőhelytől, és ezeket egymáshoz nagyon hasonlónak mutatja. Ugyanígy elkülönült, 
de egymáshoz nagyon hasonló csoportot alkotnak a mészkerülő erdők. Az égeres 
szintén teljesen különáll az összes többi élőhelytől. A gyertyános-tölgyes és a cseres-
tölgyes helyzetének megítélése nehezebb, faj összetétel ük alapján egymáshoz hason-
lóak, mennyiségi adatok alapján ez a hasonlóság azonban nem áll fenn. A xilofág 
gombaközösségek, illetve fajkészletek esetében is teljesen külön csoportba kerültek 
a fenyvesek. A többi élőhely csoportosítása csak részben egyezik meg a fajösszeté-
tel alapúval. Egy csoportba került a cseres-tölgyes és az égeres, de ugyanehhez a cso-
porthoz tartozik a mészkerülő tölgyes is. Egy másik csoportot alkot a gyertyános-
tölgyes és a mészkerülő bükkös (Lukács-szállás), míg a másik mészkerülő bükkös 
némiképp különáll ezektől. 

A xilofág gombaközösségek diverzitásrendezése esetében egyértelműen megál-
lapítható, hogy a gyertyános-tölgyes diverzebb az égeresnél, valamint a cseres-töl-
gyes diverzebb a három mészkerülő erdőnél, mind a ritka, mind a gyakori fajok ese-
tében. A ritka fajok tekintetében a legdiverzebb a gyertyános-tölgyes, ezt követi az 
égeres, majd a cseres-tölgyes, a mészkerülő tölgyes, a mészkerülő bükkös (Lukács-
szállás), végül a legkevésbé diverz a mészkerülő bükkös (Boros-hegy). A gyakori 
fajok szempontjából a legdiverzebb a cseres-tölgyes és a mészkerülő bükkös (Boros-
hegy). Ezt követi a gyertyános-tölgyes, a mészkerülő tölgyes, majd a mészkerülő 
bükkös (Lukács-szállás), és végül legkevésbé diverz az égeres. 

A talajlakó közösségek diverzitásrendezése alapján a gyertyános-tölgyes diver-
zebb a mészkerülő bükkösnél (Boros-hegy) és a cseres-tölgyesnél, és ezek diverzeb-
bek az mészkerülő bükkösnél (Lukács-szállás), mind a gyakori, mind a ritka fajok 
szempontjából. Ritka fajok tekintetében a legdiverzebb a mészkerülő tölgyes, ezt 
követi a gyertyános-tölgyes és a boros-hegyi mészkerülő bükkös, majd ezután a 
cseres-tölgyes következik, míg a legkevésbé diverz a Lukács-szállásnál elhelyezke-
dő mészkerülő bükkös. A gyakori fajok esetében viszont a legdiverzebb a gyertyá-
nos-tölgyes, majd a cseres-tölgyes, ezután a mészkerülő bükkös (Boros-hegy) követ-
kezik, majd a másik mészkerülő bükkös állomány (Lukács-szállás), míg a legkevésbé 
diverz a mészkerülő tölgyes. 

5. Sem a talajlakó, sem pedig a xilofág gombaközösségek klasszifikációja nem 
mutat semmiféle összefüggést a növényzet lombkoronaszintje alapján történt csopor-
tosítással. Ugyanígy elmondható, hogy a gyepszint és a xilofág gombaközösségek 
között sincs kapcsolat. A talajlakó közösségek klasszifikációja viszont hasonlóságot 
mutatott a gyepszint klasszifikációjával. 

6. A termőtestképzési dinamika vizsgálata alapján megállapítható volt, hogy 
ugyan a termőtestképzésre más környezeti tényezők is hatnak, nagyjából egy hónapos 
késéssel a lehulló csapadék mennyiségének növekedését, illetve csökkenését követi 
a termőtestet képző fajok számának növekedése és csökkenése. A termőtestszámok 
tekintetében azonban nem sikerült összefüggést találni. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 



2 6 6 BENEDEK L. 

7. A vizsgált élőhelyek degradáltsági sorrendje a növényzet fajkészlete alapján 
azonosan alakult a veszélyeztetett gombafajok számának csökkenésével. A degradált-
ság alapján a két mészkerülő állomány (boros-hegyi mészkerülő bükkös és a mész-
kerülő tölgyes) ép, majd a gyertyános-tölgyes, a cseres-tölgyes és az égeres követ-
kezik. Ez utóbbi három közepesen degradált egyre növekvő mértékben. 

8. A zavarásjelző indikátorok alapján, mind fajösszetétel, mind adatszám szem-
pontjából a legkevésbé zavart a mészkerülő tölgyes és a boros-hegyi mészkerülő bük-
kös. A következő csoportba tartozik a két zonális állomány (cseres-tölgyes, gyertyá-
nos-tölgyes), valamint az égeres, az erdeifenyves és a lucos pedig a két legzavartabb 
élőhely. A boros-hegyi mészkerülő bükkös és a gyertyános-tölgyes mellett az égeres-
ben a legmagasabb a természetes állapotokat indikáló fajok aránya. A természetes, 
zavartalan állapotokra utaló fajok legnagyobb számban a gyertyános-tölgyesben és 
a boros-hegyi mészkerülő bükkösben teremtek. A mészkerülő tölgyes természetes-
séget jelző fajainak száma mindössze 3, azonban emellett a zavarásjelző fajok száma 
és adatainak aránya is igen alacsony. A lucosban jellemzően sok széleskörűen elter-
jedt, tágtűrésű faj fordult elő, melyek a zavarásra is utalnak. Ezek az eredeti magas-
hegységi lucos fajai helyett jelennek meg. Az erdeifenyvesben a természetességre 
utaló fajok közül egyedül a Stereum subtomentosum fordult elő (lombos fa miatt), 
de az általánosan elterjedt fajok szinte teljesen ugyanazok, mint a lucosnál. Az indi-
kátorfajok alapján a két zonális társulás közül a gyertyános-tölgyes látszik természe-
tesebbnek. 

9. A legalább 15 előfordulási adattal rendelkező fajok élőhely-preferenciájának 
vizsgálatánál két tendencia mutatkozott. Az első tengely a különböző növényzeti tí-
pusok skálájának felelhet meg. A tengely bal oldalán csoportosultak a mészkerülő 
erdőket előnyben részesítő fajok, majd jobbra haladva megjelentek a mészkerülő és 
zonális lomberdőket egyaránt preferáló fajok is. Később a lomberdő-preferenciájú, 
míg a tengely jobb szélén a fenyvespreferenciájú fajok fordultak elő. A második ten-
gely az élőhelyek talajának pH-jával mutathat összefüggést. Lent a zonális lomber-
dők enyhén savanyú pH-ját, fent pedig a lucos és mészkerülő erdők savanyú talaját 
kedvelő fajok helyezkedtek el. 

34 ritka taxon élőhely-preferenciájának vizsgálata során megállapítottam, hogy 
a többségük élőhelyi jellemzői megegyeznek az európaival, de vannak kivételek. A 
Boletus pinophilus hazánkban savanyú talajú lomberdőkre jellemző fajnak bizonyult, 
tűlevelű élőhelyről nem ismert. A Pluteus umbrosus megfelelő mennyiségű holt fa-
anyagú, háborítatlan lomberdőket preferál, parkokból nem került elő. A Tricholoma 
psammopus a szakirodalomban jelzett hegyvidéki élőhelyektől eltérően, nálunk kö-
zéphegységi lombos és elegyes erdőkben (mindig vörösfenyőhöz kötötten) termett. 
Több faj ritkább hazánkban, mint a legtöbb európai országban, főleg az optimális élő-
helyeik hiánya miatt: Albatrellus confluens, Boletus pinophilus, Tremella encephala, 
Tricholoma aurantium. 

Új tudományos eredmények 

1. Tízéves (2001-2010) munkám során 613 nagy gombafaj előfordulását igazol-
tam a Központi-Börzsöny területéről, 4101 előfordulási adattal. A szakiro-
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dalmi és saját munkám alapján, a teljességre törekedve összeállítottam a Bör-
zsöny fungáját. 

2. Vizsgálataim során 281 új fajt mutattam ki a hegység egészére nézve. Összes-
ségében tehát 917 nagygombafaj bizonyítottan előfordul a Börzsönyben, és 
így jelenleg a hegység hazánk fungisztikailag legjobban feltárt középhegységi 
területe. 

3. A vonatkozó szakirodalom áttekintése után a munkám során detektált fajok 
közül az alábbi 13 faj új Magyarország fungájára nézve: Cortinarius depres-
sus, Clavulinopsis laeticolor, Exidia cartilaginea, Lepiota apatelia, Otidea 
abietina, O. felina, Pachyella celtica, Russula emeticicolor, R. pseudoromel-
lii, R. sublevispora, Sistotrema confluens, Steccherinum aridum, Tremella en-
cephala. 

4. Elvégeztem a Központi-Börzsöny jellemző erdei élőhelyeinek nagygomba-
mikológiai jellemzését funkcionális spektrum, fajszám, termőtest-produkció, 
közösségi struktúra, diverzitás és fajösszetétel alapján. Megerősítést nyert, 
hogy a fajszámon alapuló funkcionális spektrum az élőhelyek viszonylag stabil 
jellemzője. Az egyes évek összehasonlítása kapcsán kitűnt, hogy a fajszám és 
a termőtestszám az évjáratok időjárásának függvényében erősen változik, nem 
tekinthető stabil jellemzőnek. 

5. Megállapítottam, hogy a xilofág és talajlakó fajkészletek termőtestszámai 
szempontjából a két fenyves (erdei- és lucfenyves) nem mutat közösségi struk-
túrát. 

6. Elkészítettem az élőhelyek természetvédelmi értékelését és összehasonlítását a 
nagygombák szempontjából. Veszélyeztetett fajok legmagasabb arányban a 
mészkerülő állományokban fordultak elő, 60% körüli részesedéssel. A legala-
csonyabb értékeket pedig az égeres (34,7%) és az erdeifenyves (27,4%) mu-
tatta. 

7. A hazai 35 védett nagygombafaj közül 8-nak az előfordulását sikerült igazolni 
a hegység területéről, mintegy 33 előfordulási adattal. 

8. A termőtestképzési dinamika vizsgálata alapján megerősítettem, hogy nagyjá-
ból egyhónapos késéssel a lehulló csapadék mennyiségének növekedését, illet-
ve csökkenését követi a termőtestet képző fajok számának növekedése és csök-
kenése. 

9. Megállapítottam, hogy az élőhelyek degradáltsági sorrendje a növényzet faj-
készlete alapján fordítottan arányos a veszélyeztetett gombafajok számával. 

10. Elvégeztem 60 gyakori faj esetében az élőhelypreferencia-vizsgálatokat sta-
tisztikai módszerekkel, 34 ritka fajnál pedig az előfordulási adataik alapján. 

Javaslatok és gyakorlati alkalmazások 

Munkám során egyértelműen bebizonyosodott, hogy az élőhelyek degradáltsága 
mikológiái paraméterek alapján is meghatározható, ami teljes mértékben egybevág 
a botanikai értékeléssel. 

Élőhelyek természetvédelmi értékelésénél egyre nagyobb szerep jut a nagygom-
báknak is. A Központi-Börzsönyben végzett vizsgálataim rámutattak arra, hogy a 
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jelenleg még védelem alá nem helyezett mészkerülő erdőknek, mikológiái szempon-
tok alapján is indokolt a védelme. 

Kutatásaim során újabb megerősítést nyert, hogy bizonyos területeken a fás társu-
lások természetkímélőbb erdészeti kezelése növeli a diverzitást, főként a xilofág fajok 
esetében. 

Munkám gyakorlati felhasználása kapcsán kiemelendők a börzsönyi Pogány-Ró-
zsás erdőrezervátumban végzett nagygomba-mikológiai felméréseim, melyek a Nem-
zeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretén belül folytak. Ennek eredményeiről 
éves jelentés formájában számoltam be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatalának. 

A 2005-ben védelem alá helyezett 35 nagygombafaj hazai elterjedésének meg-
állapításakor a szerzők felhasználták a rendelkezésükre bocsátott saját börzsönyi ada-
tokat is. 

Munkámban közre adott 613 nagygombafaj és ezek 4101 előfordulási adata min-
denképpen hozzájárul a hazai fajok elterjedésének és élőhelyi jellemzőinek alaposabb 
megismeréséhez. Emellett az ismertetett előfordulási adatok, sok más publikációval 
egyetemben, alapot szolgáltatnak az immáron több mint tíz éve közzétett, hazai nagy-
gombafajok vöröslista-tervezetének átdolgozásához is. 
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TARSASAGI HÍREK SOCIETY NEWS 

JEGYZŐKÖNYV 

Készült a Magyar Mikológiái Társaság 2011. február 16-án 17:30 órai kezdettel 
az ELTE TTK Biológiai Múzeumában (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 
1/c.) megrendezett évi közgyűlésén 

Dr. Jakucs Erzsébet köszöntötte a jelenlévőket. A 17:30 órára meghirdetett köz-
gyűlést megnyitotta. Megállapította, hogy a közgyűlés a társasági törvény szabályai 
szerinti határozatképességgel nem rendelkezik, így a következő közgyűlést fél órával 
későbbre, 18 órára hívta össze. 

Dr. Jakucs Erzsébet 18 órakor megkezdi a közgyűlés levezetését. A jegyzőkönyv-
vezetésre felkéri Szilvásy Editet, amit a tagság egyhangúlag (egy tartózkodás mellett) 
megszavaz. Dr. Jakucs Erzsébetet a közgyűlés napirendi pontjaira javaslatot tesz. 

Napirendi javaslat: 
1. Eves beszámoló a 2010. évről 
2. Az ellenőrző bizottság jelentése 
3. A jelenlévők kérdései, javaslatai 
4. A beszámoló elfogadása 
5. A Clusius-emlékérem átadása 
6. Szünet - Dr. Locsmándi Csaba előadása Gelence és környéke gombáiról 

A tagság a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

1. Eves beszámoló a 2010. évről 

Működés 
- a meghirdetett előadások mindegyike megtartásra került; 
- a legfrissebb Mikológiái Közlemények, Clusiana (49/1-2.) jelenleg Dima Bá-

lintnál átvehetők; 
- a Magyar Gombász folyóirat a tavalyi év negatív mérlege alapján ez évtől csök-

kentett példányszámban és évi két alkalommal kerül kiadásra; 
- tagnyilvántartás (mára társaságunk 400 fő feletti tagsággal rendelkezik); 
- postázás: kéri a tagtársakat, hogy a nyilvántartásban szereplő adataik megvál-

tozását a társaságnak is jelentsék be; 
- Könyvtár: új helyiségbe költözött, a folyóiratok, szakkönyvek, tagok nyilván-

tartását a felújított számítógép beszerzése is segíti; 
- Honlap: megújítása a társaság eseményei, tanfolyamok, rendezvények ismer-

tetése a társaság népszerűsítését segíti. 

A társaság aktivitásáról és rendezvényeiről 
- Gombakiállítás, Budapest, 2010. október 15-17., 437 faj került kiállításra; 
- Védett Gombák Adatgyűjtő Hálózata projekt: folyamatos, kéri a tagság továb-

bi és nagyobb aktivitását az adatbázis feltöltéséhez; 
Mikológiái Közlemények, Clusiana 50(2), 2011 
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- a gombarendelet kidolgozásához a társaság javaslataival hozzájárult; 
- a Gombász Emlékmű avatásán az Őrségben a társaság képviseltette magát; 
- az OKJ-s gombatanfolyam 49 fővel 2 csoportban indult. 

Futó pályázatok 
- 1. Civil Alap: A Magyar Mikológiái Társaság működési költségei (posta, kom-

munikáció, honlap) (400 ezer Ft); 
- 2. KvVM Zöld Forrás: A gombák ismeretét és védelmét elősegítő oktatási se-

gédanyagok készítése (630 ezer Ft); 
- 3. KvVM Zöld Forrás: Védett és veszélyeztetett nagy gomba fajokra vonatko-

zó adatgyűjtő hálózat és folyamatosan frissülő, országos adatbázis létrehozása (450 
ezer Ft). 

Beadott pályázat 
- Civil Alap: A Magyar Mikológiái Társaság működési költségei (posta, kom-

munikáció, honlap). 

Pénzügyi beszámoló a 2010. évről 

Tevékenységek Bevételek Kiadások Egyenleg 
Pályázat (NCA) 150 000 - 150 000 
Tagdíj 757 000 - 757 000 
SZJA 1% 294 000 - 294 000 
Gombatanfolyamok 4 734 000 2 987 000 1 747 000 
Gombásztábor 752 000 720 000 32 000 
Folyóiratok, nyomda 243 000 1 865 000 - 1 622 000 
Egyéb (ügyvitel, posta, szolgáltatások, AFA) 604 000 1 449 000 -845 000 

Összesen 7 534 000 7 021 000 513 000 

- A Társaság anyagilag stabil helyzetű, bevételeiből folyóiratai eltartására képes. 

A 2011-es év feladatai 
- rendes évi programok: tagnyilvántartás, tagkártyák frissítése, előadásprogramok 

és kirándulások megszervezése; 
- folyóiratok kiadása (Mikológiái Közlemények, Clusiana és Magyar Gombász); 
- oktatás (OKJ-s tanfolyam indítása); 
- pályázati feladatok elvégzése; 
- nyári táborok az Őrségben; 
- háromnapos társasági kirándulás a Zempléni-hegységbe augusztus végén; 
- a hagyományos, őszi gombakiállítás megszervezése. 

2. Az ellenőrző bizottság jelentése 

Dr. Jakucs Erzsébet kijelentette, hogy a társaság pénzügyi beszámolóját a köny-
velő elkészítette, melyet az ellenőrző bizottság tagjainak rendelkezésére bocsátott. 
Felkérte az ellenőrző bizottság elnökét, Polgári Józsefet, ismertesse jelentését. 

Polgári József beszámolt az ellenőrző bizottság munkájáról. A bizottság a rendel-
kezésére bocsátott mérleget, illetve eredménylevezetést számszakilag megvizsgálta, 
és rendben találta. 

Mikol. Közlem., Clusiana 50(2), 2011 
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3. A jelenlévők kérdései, javaslatai 

Dr. Jakucs Erzsébet megköszönte a bizottság munkáját, majd a jelenlévőket kér-
désekjavaslatok megtételére szólította fel. 

A feltett kérdésekre - a társaság taglétszáma, parkolási lehetőség az egyetem par-
kolójában, felsőfokú gombaismerői tanfolyam indulása, postázási költségek csökken-
tése, a védett gombák adatbázisba történő felvitele - dr. Jakucs Erzsébet válaszolt. 

4. A beszámoló elfogadása 

Dr. Jakucs Erzsébet kézfeltartásos szavazást kért a beszámoló elfogadására. A 
jelenlévők a beszámolót ellenszavazat, tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadták. 

5. A Clusius-emlékérem átadása 

Dr. Jakucs Erzsébet átadta a Clusius-emlékérmet dr. Jancsó Gábornak a hazai mi-
kológiái ismeretterjesztésben végzett több évtizedes önzetlen munkájáért. 

Dr. Jancsó Gábor megköszönte és megtiszteltetésnek vette, hogy lelkes amatőr-
ként ő is a díjazottak sorába került. 

6. Szünet - előadás 

Dr. Jakucs Erzsébet megköszönte a részvételt. Az ülést bezárta, felkérte az ülés 
utolsó napirendi pontjának előadóját dr. Locsmándi Csabát előadása megtartására, 
majd az előadás előtt rövid szünetet rendelt el. 

Budapest, 2011. február 16. 

2011. október 14. és 16. között ismét megrendeztük a már hagyományossá vált 
kiállításunkat a Budapesti Corvinus Egyetem budai campusán (Budapest, Villányi 
út 2SM-3.), az Őszi Kertészeti Napok keretében. A kiállítást dr. Jakucs Erzsébet a 
Magyar Mikológiái Társaság elnöke nyitotta meg, és átadta a díjakat az MMT „Vé-
dett Gombák Országos Adatgyűjtő Hálózata" nevű programjához beküldött, legszebb 
gombafotót készítőknek: 1. díj: Magyar Józsefné; 2. díj: Siffer Sándor; 3. díj: Szil-
vásy Edit. Gratulálunk a nyerteseknek! 

Ebben az évben rendkívül kevés csapadék esett, ezért nagyon aggódtunk azon, 
hogyan tudjuk elkészíteni a kiállítást. Szerencsére társaságunk tagjai fáradságot nem 
ismerve „nyakukba vették az országot", elsősorban az Őrségből és a Vendvidékről 
hoztak be a kiállításra friss anyagot. Berettyóújfaluból Erdei Zoltán és kis csapata 
ebben az évben is felkereste a Bihar-hegységet, reménykedve abban, hogy a magas-
hegységekben talán több csapadék hullott, és fajlistánk bővülhet. Valóban ezen a te-

Dr. Jakucs Erzsébet 
az MMT elnöke 

Szilvásy Edit 
jegyzőkönyvvezető 

GOMB AKIÁLLÍTÁS, 2011 
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rületen jóval több gomba jelent meg, de a hirtelen jött kemény éjszakai fagyok miatt 
jelentős részük csonttá fagyott. A kiállítást színvonalasan csak úgy tudtuk elkészíteni, 
hogy liofilizált (fagyasztva szárított) gombákat is „bevetettünk", elsősorban a szak-
ellenőri tanfolyam hallgatói számára berendezett kiállítási részben. 

Összesen a liofilizált gombákkal együtt 336 gombataxont sikerült bemutatnunk 
a nagyközönségnek, amely igen nagy teljesítménynek számított ebben az évben. A 
Dunakanyar Szarvasgombász Egyesület tagjai az idén is nagysikerű mikroszkópos 
szarvasgomba-bemutatást tartottak a kiállítás látogatói számára. Jövőre is szeretettel 
várjuk őket. 

Hálásan köszönjük mindenkinek, aki tevékenyen segített a kiállítás lebonyolítá-
sában. Külön is köszönjük az alább felsorolt gombásztársak önzetlen segítését! 

Albert László Füredi Réka Pálfalvi György 
Auer Péter Gábor Zoltán Prutkayné Bartha Erzsébet 
Baka Zoltán Gáborné Barakonyi Ágnes Siffer Sándor 
Balogh János Görgényi Gizella Siller Irén 
Balogh Józsefné Hegedűs Lászlóné Stefanovits Pál 
Bathó Attila Homoki Lászlóné Szántó Mária 
Bácskai Adrienn Horváth Lászlóné Tenczer Tamás 
Bársony Kornél Illés Éva Török István 
Benedek Lajos Jakucs Erzsébet Tusnády Mihály 
Bodnár Tamás Janáh Enikő Tusnády Zsanett 
Bognár Bertilla Jancsó Gábor Vadász Éva 
Boros Lajos Kalauz József Varga Gabriella 
Burkus József Locsmándi Csaba Vasas Gizella 
Dima Bálint Marcényi Csaba Vincze Barbara 
Erdei Zoltán Németh Mária Zagyva Imre 
Fehér Márta Oldal Krisztina 

A 2011. évi gombakiállításon bemutatott fajok listája 

Abortiporus biennis (rőt likacsosgomba) 
Agaricus campestris (kerti csiperke) 
Agaricus essettei (gumós csiperke) 
Agaricus phaeolepidotus (barnapikkelyű csiperke) 
Albatrellus confluens (sárga zsemlegomba) 
Albatrellus eristatus (zöldhátú zsemlegomba) 
Albatrellus ovinus (fakó zsemlegomba) 
Aleuria aurantia (narancsszínű csészegomba) 
Amanita citrina (citromgalóca) 
Amanita excelsa (szürke galóca) 
Amanita fúlva (rőt selyemgomba) 
Amanita muscaria var. muscaria (légyölő galóca) 
Amanita muscaria var. regalis (barna galóca) 
Amanita pantherina (párducgalóca) 
Amanita phalloides (gyilkos galóca) 
Amanita porphyrea (bíbor galóca) 
Amanita rubescens (piruló galóca) 
Ampulloclitocybe clavipes (duzzadttönkü tölcsér-

gomba) 
Antrodiella fragrans (kéreggombácskafaj) 
Armillaria mellea (gyűrűs tuskógomba) 

Armillaria tabescens (csoportos tuskógomba) 
Artomyces pyxidatus (csészés álkorallgomba) 
Astraeus hygrometricus (repedéses csillaggomba) 
Auricularia auricula-judae (júdásfülegomba) 
Auriscalpium vulgare (tobozgereben) 
Baeospora myosura (toboz-fenyőfülőke) 
Bjerkandera adusta (szenes likacsosgomba) 
Boletus aereus (bronzos vargánya) 
Boletus edulis (ízletes vargánya) 
Boletus luridiformis (céklatinóru) 
Boletus pinophilus (vörösbarna vargánya) 
Boletus radicans (gyökeres tinóra) 
Boletus reticulatus (nyári vargánya) 
Calocera cornea (árszerű enyveskorallgomba) 
Calocera viscosa (narancsszínű enyveskorall-

gomba) 
Calvatia gigantea (óriás pöfeteg) 
Calvatia lilacinus (lilabelű szétesőpöfeteg) 
Cantharellus cibarius (sárga rókagomba) 
Cantharellus tubaeformis (tölcséres rókagomba) 
Chalciporus piperatus (borsos tinóru) 
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Chlorociboria aeruginascens (rézrozsdaszínű csé-
szegomba) 

Chlorophyllum brunneum (kerti őzlábgomba) 
Chlorophyllum rachodes (piruló őzlábgomba) 
Chroogomphus rutilus (vöröses nyálkásgomba) 
Clavariadelphus pistillaris (vaskos mozsárütő-

gomba) 
Clitocybe nebularis (szürke tölcsérgomba) 
Clitocybe odora (zöld ánizsgomba) 
Clitocybe phaeophtalma (avas tölcsérgomba) 
Clitopilus prunulus (kajsza lisztgomba) 
Coltricia perennis (szalagos likacsosgomba) 
Collybia tuberosa (barnagumós fülőke) 
Coprinopsis atramentaria (ráncos tintagomba) 
Coprinopsis cinerea (trágya-tintagomba) 
Coprinus comatus (gyapjas tintagomba) 
Cordyceps ophioglossoides (triflaáruló-gomba) 
Coriolopsis trogii (fehér egyrétütapló) 
Cortinarius alboviolaceus (lilásfehér pókhálós-

gomba) 
Cortinarius anomalus (lilás pókhálósgomba) 
Cortinarius armeniacus (barackszínű pókhálós-

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

gomba) 
Cortinarius caperatus (gyűrűs ráncosgomba) 
Cortinarius casimiri (színestönkű pókhálósgomba) 
Cortinarius flexipes (muskátliszagú pókhálós-

gomba) 
Cortinarius hinnuleus (rozsdás pókhálósgomba) 
Cortinarius infractus (keserű pókhálósgomba) 
Cortinarius largus (ligeti pókhálósgomba) 
Cortinarius malachius (pókhálósgombafaj) 
Cortinarius mucosus (fehértönkű pókhálósgomba) 
Cortinarius orellanus (mérges pókhálósgomba) 
Cortinarius semisanguineus (vöröslemezű pók-

hálósgomba) 
Cortinarius subpurpurascens (lilafoltos pókhálós-

gomba) 
Cortinarius talus (fakólemezű pókhálósgomba) 
Cortinarius torvus (szagos pókhálósgomba) 
Cortinarius traganus (hagymatönkű pókhálós-

gomba) 
Cortinarius triviális (nyálkástönkü pókhálós-

gomba) 
Cortinarius variecolor (változékony pókhálós-

gomba) 
Cortinarius vibratilis (epeízű pókhálósgomba) 
Cortinarius violaceocinereus (ibolyásszürke pók-

hálósgomba) 
Cortinarius violaceus (sötétlila pókhálósgomba) 
Craterellus cornucopioides (sötét trombitagomba) 
Cyathus striatus (csíkos pohárgomba) 

Cystoderma aminathinum (sárga őzlábgomba) 
Cystodermella cinnabarina (cinóbervörös szem-

csés-őzlábgomba) 
Daedalea quercina (labirintustapló) 
Daedaleopsis confragosa (rózsaszínes egyrétü-

tapló) 
Daldinia concentrica (szenes gömbgomba) 
Entoloma rhodopolium (zöldesszürke döggomba) 
Fistulina hepatica (májgomba) 
Fomes fomentarius (bükkfa-tapló) 
Fomitiporia robusta (vastag tapló) 
Fomitopsis pinicola (szegett tapló) 
Fuscoporia torulosa (vörös tapló) 
Galerina laevis (réti sisakgomba) 
Ganoderma adspersum (vastagkérgű tapló) 
Ganoderma applanatum (deres tapló) 
Ganoderma lucidum (pecsétviaszgomba) 
Geastrum fimbriatum (erdei csillaggomba) 
Geastrum quadrifidum (fészkes csillaggomba) 
Geastrum striatum (galléros csillaggomba) 
Geopora arenicola (parti csészegomba) 
Gloeophyllum odoratum (szagos tapló) 
Gloeophyllum sepiarium (cifra lemezestapló) 
Gomphidius glutinosus (barna nyálkásgomba) 
Gomphidius roseus (rózsás nyálkásgomba, védett!) 
Grifola frondosa (ágas tapló) 
Gymnopilus penetrans (foltoslemezű lánggomba) 
Gymnopilus picreus (narancsbarna lánggomba) 
Gymnopilus spectabilis (aranysárga lánggomba) 
Gymnopus dryophilus (rozsdásszárú fülőke) 
Gymnopus erythropus (vörösbarnatönkű fülőke) 
Gymnopus fusipes (árvégű fülőke) 
Gymnopus peronatus (gyapjaslábú fülőke) 
Gyromitra infula (püspöksüveggomba) 
Gyroporus castaneus (gesztenyebarna tinóru) 
Gyroporus cyanescens (kékesedő tinóru) 
Hapalopilus nidulans (domború likacsosgomba) 
Hebeloma anthracophilum (szenes fakógomba) 
Hebeloma radicosum (gyökeres fakógomba) 
Hebeloma sacchariolens (illatos fakógomba) 
Hemipholiota populnea (nyárfa-tőkegomba) 
Hericium coralloides (petrezselyemgomba) 
Heterobasidion annosus (gyökérrontó tapló) 
Hydnellum ferrugineum (izzadó gereben) 
Hydnum repandum (sárga gerebengomba) 
Hydnum rufescens (sárgásvörös gerebengomba) 
Hygrocybe pratenis (élénkszínű nyirokgomba) 
Hygrophoropsis aurantiaca (narancsvörös tölcsér-

gomba) 
Hygrophorus eburneus (elefántcsont-csigagomba) 
Hygrophorus olivaceoalbus (olajbarna csiga-

gomba) 
Hygrophorus russula (vörösfoltos csigagomba) 
Hypholoma capnoides (fenyő-kénvirággomba) 
Hypholoma fasciculare (sárga kénvirággomba) 
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Hypholoma lateritium (vöröses kénvirággomba) 
Hypocrea citrina (citromsárga pattanásgomba) 
Hypoxylon fragiforme (vöröses ripacsgomba) 
Hypsizygus ulmarius (laskapereszke, védett!) 
Infundibulicybe geotropa (óriás tölcsérgomba) 
Infundibulicybe gibba (sereges tölcsérgomba) 
Inocybe geopylla (selymes susulyka) 
Inonotus hispidus (almafa-rozsdástapló) 
Kuehneromyces mutabilis (ízletes tőkegomba) 
Laccaria amethystina (lila pénzecskegomba) 
Laccaria bicolor (kétszínű pénzecskegomba) 
Laccaria laccata (húsbarna pénzecskegomba) 
Laccaria proximo (pikkelyes pénzecskegomba) 
Lacrymaria lacrymabunda (könnyező szálkás-

gomba) 
Lactarius aurantiacus (enyhe tejelőgomba) 
Lactarius azonites (füstszínű tejelőgomba) 
Lactarius blennius (zöldes tejelőgomba) 
Lactarius camphoratus (kámforszagú tejelőgomba) 
Lactarius chrysorrheus (sárgulótejü tejelőgomba) 
Lactarius circellatus (gyöngyös tejelőgomba) 
Lactarius controversus (rózsáslemezű tejelő-

gomba) 
Lactarius deterrimus (lucfenyvesi rizike) 
Lactarius glaucescens (zöldülőtejű keserűgomba) 
Lactarius helvus (daróc-tejelőgomba, védett!) 
Lactarius hysginus (húsvörös tejelőgomba) 
Lactarius necator (sötét tejelőgomba) 
Lactarius paliidus (fakó tejelőgomba) 
Lactarius picinus (fekete tejelőgomba) 
Lactarius pubescens (fehér szőrgomba) 
Lactarius pyrogalus (mogyoró-tejelőgomba) 
Lactarius quieticolor (zöldesbarna rizike) 
Lactarius quietus (vörösbarna tejelőgomba) 
Lactarius rufus (rőt tejelőgomba) 
Lactarius subdulcis (édeskés tejelőgomba) 
Lactarius torminosus (nyírfa-szőrgomba) 
Lactarius vellereus (pelyhes keserűgomba) 
Lactarius vietus (szürkülő tejelőgomba) 
Lactarius volemus (kenyérgomba) 
Laetiporus sulphureus (sárga gévagomba) 
Laxitextum bicolor (réteggombafaj) 
Leccinum albostipitatum (vörös érdestinóru) 
Leccinum aurantiacum (tölgyfa-érdestinóru) 
Leccinum cyaneobasileucum (szürkésbarna érdes-

tinóru) 
Leccinum duriusculum (nyárfa-érdestinóru) 
Leccinum scabrum (barna érdestinóru) 
Lentinellus cochleatus (ánizsszagú fagomba) 
Lentinellus ursinus (nemezes fagomba) 
Lentinus tigrinus (nyár-fagomba) 
Lenzites warnieri (feketés lemezestapló) 
Leotia lubrica (zöld csuklyásgomba) 
Lepiota ignivolvata (vöröslábú őzlábgomba) 
Lepista flaccida (rozsdasárga tölcsérgomba) 
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Lepista glaucocana (halványlila pereszke) 
Lepista sordida (szürkéslila pereszke) 
Leucoagaricus americanus (rézvörös őzlábgomba) 
Leucoagaricus leucothites (fehér tarlógomba) 
Leucocortinarius bulbiger (gumós pereszke) 
Leucopaxillus cutefractus (fehéres álpereszke) 
Lycoperdon echinatum (tüskés pöfeteg) 
Lycoperdon excipuliforme (változékony pöfeteg) 
Lycoperdon perlatum (bimbós pöfeteg) 
Lycoperdon pyriforme (körtepöfeteg) 
Lyophyllum fiimosum (bokros pereszke) 
Macrolepiota procera (nagy őzlábgomba) 
Marasmius bulliardii (feketeközepű szegfűgomba) 
Megacollybia platyphylla (széleslemezű fülőke) 
Meripilus giganteus (óriás likacsosgomba) 
Merulius tremellosus (kocsonyás redősgomba) 
Mycena epipterygia (enyves kígyógomba) 
Mycena galericulata (rózsáslemezű kígyógomba) 
Mycena haematopus (vérző kígyógomba) 
Mycena inclinata (cifra kígyógomba) 
Mycena pura (retekszagú kígyógomba) 
Mycena rosea (rózsás kígyógomba) 
Mycena vulgaris (nyálkás kígyógomba) 
Mycena zephirus (rozsdafoltos kígyógomba) 
Mycenastrum corium (hasadt pöfeteg) 
Mycetinis alliaceus (sötéttönkű fokhagymagomba) 
Mycetinis scorodonius (barnatönkű fokhagyma-

gomba) 
Myriostoma coliforme (szitaszájú csillaggomba) 
Naucoria escharioides (mézsárga lápigomba) 
Nectria cinnabarina (cinóbervörös pattanásgomba) 
Neolentinus schaefferi (rőt fagomba) 
Omphalotus olearius (világító tölcsérgomba) 
Otidea onotica (nyúlfülegomba) 
Oudemansiella mucida (gyűrűs fülőke) 
Panellus stipticus (kis dücskőgomba) 
Panus conchatus (nyírfa-dücskőgomba) 
Paxillus involutus (begöngyöltszélű cölöpgomba) 
Paxillus obscurisporus (cölöpgombafaj) 
Paxillus rubicundulus (éger-cölöpgomba) 
Phaeolepiota aurea (szemcsés aranygomba) 
Phallus impudicus (erdei szömörcsög) 
Phellodon niger (fekete gereben) 
Pholiota cerifera (rozsdasárga tőkegomba) 
Pholiota conissans (lápi tőkegomba) 
Pholiota gummosa (zöldes tőkegomba) 
Pholiota lenta (fakó tőkegomba) 
Pholiota squarrosa (tüskés tőkegomba) 
Piptoporus betulinus (nyírfa-tapló) 
Pisolithus arhizus (osztott pöfeteg) 
Pleurocybella porrigens (hegyi laskagomba) 
Pleurotus ostreatus (késői laskagomba) 
Pleurotus pulmonarius (nyári laskagomba) 
Pluteus cervinus (barna csengettyűgomba) 
Polyporus alveolarius (sugaras likacsosgomba) 



TÁRSASÁGI HÍREK 277 

Polyporus squamosus (pisztricgomba) 
Polyporus varius (változékony likacsosgomba) 
Postia caesia (elkékülő likacsosgomba) 
Postia stiptica (fehéres likacsosgomba) 
Postia tephroleuca (szürkésfehér likacsosgomba) 
Psathyrella piluliformis (barna porhanyósgomba) 
Pseudocraterellus undulatus (fodros áltrombita-

gomba) 
Pseudohydnum gelatinosum (kocsonyás álgereben-

gomba) 
Pycnoporellus fulgens (aranyos likacsogomba) 
Pycnoporus cinnabarinus (cinóbervörös tapló) 
Ramaria cf. flava (sárga korallgomba) 
Rhizopogon roseolus (rózsaszínes álpöfeteg) 
Rhodocollybia prolixa var. distorta (csavarttönkű 

fülöké) 
Rickenella fibula (narancsos moha-kígyógomba) 
Royoporus badius (szagos likacsosgomba) 
Russula aeruginea (fűzöld galambgomba) 
Russula aquosa (almaillatú galambgomba) 
Russula caerulea (púpos galambgomba) 
Russula chloroides (keskenylemezű galambgomba) 
Russula clavipes (olajzöldes galambgomba) 
Russula cyanoxantha (kékhátú galambgomba) 
Russula delica (földtoló galambgomba) 
Russula densifolia (feketedő galambgomba) 
Russula emetica (hánytató galambgomba) 
Russula faginea (bükkös galambgomba) 
Russula fellea (fakó galambgomba) 
Russula foetens (büdös galambgomba) 
Russula fragrantissima (galambgombafaj) 
Russula grata (szagos galambgomba) 
Russula graveolens (erősszagú galambgomba) 
Russula illota (piszkos galambgomba) 
Russula lepida (piros galambgomba) 
Russula mairei (bükkfa-galambgomba) 
Russula mustelina (sárgásbarna galambgomba) 
Russula nigricans (szenes galambgomba) 
Russula ochroleuca (fakósárga galambgomba) 
Russula olivacea (vöröstönkü galambgomba) 
Russula paludosa (lápi galambgomba) 
Russula pectinatoides (enyhe galambgomba) 
Russula sanguinea (vérvörös galambgomba) 
Russula sardonia (citromlemezű galambgomba) 
Russula undulata (feketésvörös galambgomba) 
Russula vesca (ráncos galambgomba) 
Russula violeipes (ibolyástönkű galambgomba) 
Russula virescens (varashátú galambgomba) 
Russula xerampelina (barnulóhúsú galambgomba) 
Sarcodon imbricatum (cserepes gerebengomba) 
Sarcodontia setosa 

Schizophyllum commune (hasadtlemezű gomba) 
Schizopora cf. carneolutea (bibircses kéregtapló) 
Scleroderma areolatum (leopárdáltrifla) 
Scleroderma citrinum (rőt áltrifla) 
Scleroderma verrucosum (nyeles áltrifla) 
Skeletocutis amorpha (alaktalan likacsosgomba) 
Sparassis crispa (fodros káposztagomba) 
Spongipellis spumeus (alma-likacsosgomba) 
Stereum hirsutum (borostás réteggomba) 
Suillus bovinus (tehéntinóru) 
Suillus collinitus (rózsástövű fenyőtinóru) 
Suillus granulatus (szemcsésnyelű fenyőtinóru) 
Suillus luteus (barna gyűrüstinóru) 
Suillus variegatus (tarka tinóin) 
Tapinella atrotomentosa (bársonyostönkü cölöp-

gomba) 
Trametes gibbosa (púpos egyrétűtapló) 
Trametes hirsuta (borostás egyrétűtapló) 
Trametes ochracea (öves egyrétűtapló) 
Trametes suaveolens (ánizstapló) 
Trametes versicolor (lepketapló) 
Trichaptum biforme (lilaszegélyü egyrétűtapló) 
Tricholoma acerbum (keserű pereszke) 
Tricholoma album (fehér pereszke) 
Tricholoma arvernense (pereszkefaj) 
Tricholoma columbetta (galambpereszke 
Tricholoma fulvum (sárgalemezű pereszke) 
Tricholoma pardinum (párducpereszke) 
Tricholoma populinum (nyárfa-pereszke) 
Tricholoma saponaceum (szappanszagú pereszke) 
Tricholoma scalpturatum (sárguló pereszke) 
Tricholoma sciodes (bükki pereszke) 
Tricholoma sejunctum (zöldessárga pereszke) 
Tricholoma sulphurescens (pereszkefaj) 
Tricholoma sulphureum (büdös pereszke) 
Tricholoma terreum (fenyő-pereszke) 
Tricholoma ustale (szenesedő pereszke) 
Tricholoma vaccinum (szakállas pereszke) 
Tricholomopsis decora (olajbarna fapereszke) 
Tricholomopsis rutilans (bársonyos pereszke) 
Xerocomus badius (barna tinóru) 
Xerocomus bubalinus (nyárfa-nemezestinóru) 
Xerocomus ferrugineus (rozsdabarna nemezes-

tinóru) 
Xerocomus parasiticus (élősdi tinóru, védett!) 
Xerocomus porosporus (csapottspórás nemezes-

tinóru) 
Xerocomus pruinatus (hamvas nemezestinóru) 
Xerocomus rubellus (piros tinóru) 
Xerula radicata (nyálkás gyökeresfülőke) 
Xylaria polymorpha (bunkós agancsgomba) 
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ÚJABB TUDOMÁNYOS FOKOZATOK MIKOLÓGIÁBÓL 

A 2011-es évben egy PhD-fokozattal címmel gyarapodott a hazai mikológustár-
sadalom. 

Benedek Lajos (2011): A Központi-Börzsöny nagygombái: fungisztikai, szün-
biológiai és természetvédelmi értékelés. (PhD; Budapesti Corvinus Egyetem, Kerté-
szettudományi Doktori Iskola). 

Gratulálunk! 

Szomorúan tudatjuk, hogy a Magyar Mikológiái Társaság tagjai közül elhunyt 
Dzúró József és Kónya Károly. Emléküket tisztelettel megőrizzük! 
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ÚTMUTATÓ 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 műkö-
désével 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 szerkesz-
tőség címére: hungmikologia@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, 1 l-es betűnagysággal (Times New Roman), formá-
zás nélkül kérjük benyújtani. Digitális ábrákat nyomdai minőségű felbontásban (min. 
300 dpi a 13 cm x 20 cm tükörméretet figyelembe véve) TIFF vagy JPEG formában 
kérjük mellékelni. Színes fotókat csak a „Színes oldalak" rovatunkban tudunk közölni. 
A kéziratoknak magyar és angol nyelvű összefoglalót, ábrafeliratokat és kulcsszavakat 
is tartalmazniuk 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" és „változtatás nélkül 
elfogadva" lehetnek, a Szerző a benyújtási határidőt követő 45 napon belül, a lektori 
vélemény csatolásával értesítést kap. Az átdolgozott, illetve javított kéziratot a Szerző-
nek ezt követően 30 napon-belül kell benyújtania ismételt bírálatra, amelynek eredmé-
nyéről 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 
provides a public forum for the members of the Hungarian Mycological Society. Pa-
pers 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 
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 format-
ting. Digital figures should be attached as TIFF or JPEG files (min. 300 dpi consider-
ing 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, Eng-
lish 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 or minor corrections" and "accepted without changes". Re-
viewed and corrected manuscripts should be returned within 30 days for repeated revi-
sion, the result of which the authors will be informed about within 15 days. 
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