
Mielõtt nekiindulunk gombászni, 
tájékozódni kell, hogy az erdõ, ahová 
készülünk állami vagy magántulajdon, 
illetve természetvédelmi terület-e. Álla-
mi erdõkben saját (nem kereskedelmi) 
célra lehet gyûjteni, ha a gazdálkodó 
másképp nem rendelkezik. A magán-
erdõ esetében a tulajdonos engedélyét 
kell kérnünk. Védett természeti terüle-
ten pedig csak az illetékes hatóság enge-
délyével lehet gyûjteni, melyet elsõ-
sorban kutatási és oktatási célra szok-
tak megadni. Legyünk körültekintõk, 
mert a jogszabályok be nem tartása 
bírságot vonhat maga után!

A  K Ö R N Y E Z E T T U D A T O S  
GYÛJTÉS

Próbálja meg a lehetõ legkisebbre csök-
kenteni a gombagyûjtés során keletkezõ 
károsodást a növényzetben, az avarban, 
a talajban! 
Kerülje a holt faanyag (pl. lehullott ágak, 
gallyak vagy otthagyott tuskók) eltávolí-
tását, kivéve, hogyha ez a gomba megha-
tározásához nélkülözhetetlen!

A termõtestek összegyûjtéséhez ne 
használjon gereblyét, ásót, és lehetõleg a 
legkevesebbet tapossa a termõtalajt a 
termõtestek közelében!
Hagyja az eredeti termõhelyén a túl 
fiatal és a túl öreg példányokat!

A gombacsoportokból ne szedje le vala-
mennyit, hanem hagyjon ott termõteste-
ket, lehetõvé téve ezzel a további spóra-
szórást!

Ne gyûjtsön gombát akkor, ha azt nem 
szándékozik elfogyasztani.
Tisztelje és védje a gombákat, még a 
mérgezõket is, hiszen ezek is fontos ele-
mei a természetnek! Ne tapossa össze 
ezeket az  Ön számára  nem szükséges 
termõtesteket!

A különbözõ õshonos erdõk általában 
más-más típusú gombákban gazdagok 
és ritka gombafajok is elõfordulhatnak.
Ezeken a területeken különösen 
vigyázzon, ha gyûjt a gombákból! Óvja és 
védje a ritka vagy vörös listás fajokat!

A védett fajok leszedése mindenhol tilos, 
védett természeti területen pedig 
bármely faj gyûjtése tiltott! A szabályok 
megszegése esetén természetvédelmi 
bírságot kell fizetni! A természetvédelmi 
területeken, illetve a legtöbb rezervá-
tumban nem engedélyezett a gomba-
gyûjtés. Ezért gyûjtés elõtt mindig 
engedélyt kell kérni az illetékes ható-
ságtól!

GYÛJTÉS ÉTKEZÉSI CÉLRA

A gombagyûjtés biztonságossága, 
veszélyei, technikája

Mielõtt gombagyûjtéshez fog, végezzen 
el egy gombaismereti tanfolyamot, ame-
lyen biztos tudást szerezhet a gombák 
határozásában, megismerésében!
Ha már járatos a gombák világában, vi-
gye magával a szokásos határozóköny-
vét és próbáljon minél többet helyben (a 
gombák leszedése nélkül) meghatároz-
ni!

Mindig legyen elõvigyázatos, mert sok 
gombafaj súlyosan mérgezõ, illetve több 
is rosszullétet okoz közülük. Egyes 
embereknél a gombafogyasztás is 
allergiás reakciókat válthat ki.

Ha nem rendelkezik megfelelõ tu-
dással a gombák felismeréséhez, 
feltétlenül ellenõriztesse gyûjtését 
g o m b a s z a k e l l e n õ r r e l !  A z  
ellenõrzéskor a teljes gombagyûjtemé-
nyét fajokra elkülönítve mutassa be. A 
határozásra szánt ismeretlen gombából 
csupán 2-3 példányt  gyûjtsön!  
Elõvigyázatosan húzza ki a talajból, ne 
tisztogassa és lehetõség szerint a lelõ-
hely jellemzõit is jegyezze fel. Ezeket a 
határozandó gombafajokat a többitõl el-
különítve (kis dobozkákban vagy alufó-
liában) gyûjtse.

Ne higgyen a babonákban, az állatok által 
megrágott gomba nem biztos, hogy az 
emberek által is fogyasztható!

A begyûjtött gombákat legcélszerûbb 
már az erdõben a rátapadó talajtól, 
levelektõl stb. megtisztítani. Ügyeljünk 
azonban arra, hogy a különleges bélye-
geket, mint a tönk töve, bocskora, 
burokmaradványa stb. ne károsítsuk 
meg.

Gyûjtsünk mindig szakszerûen: a gomba 
termõtestét gondosan válasszuk el a ta-
lajtól (vagy más aljzattól), csavarjuk ki a 
tönkjét, egyidejûleg fedjük be a keletke-
zett mélyedést avarral, hogy a szabaddá 
vált egészséges micéliumok ki ne szárad-
janak!

A gondos gombagyûjtõ nem hagy maga 
után semmi nyomot, az erdõ változatlan 
marad mögötte.

A nagyon fiatal vagy öreg gombák, 
továbbá a kukacos, rágott, penészes, 
ázott vagy fagyott példányok étkezési 
szempontból értéktelenek. Maradjanak 
tehát a termõhelyükön, és így spórák 
millióit tudják majd szétszórni, 
amelyekbõl új micéliumok fejlõdhetnek! 
Másrészt gondoljunk arra is, hogy ter-
mõtestük hány rovarnak szolgál búvó-
helyül, illetve táplálékul a természetben.

A gombáknak idõt kell hagyni a kifejlõ-
désre és a spórák szétszórására, hogy 
aztán nagyobb termõtesteket tudjon a 
késõbbiekben gyûjteni!

Ne gyûjtsön forgalmas utak vagy más 
ipari létesítmények mellett, a gom-
bákban megjelenõ egészségre ártalmas 
anyagok miatt!

Csak a bõséges gombapopulációkból 
gyûjtsön, és ne szedjen fel belõlük töb-
bet, csak amennyi a személyes fogyasz-
tására szolgál.

Összhangban más európai országok 
elõírásaival, azt ajánljuk, hogy ne 
szedjen többet 1,5 kg-nál egy-egy 
alkalommal és ne többet, mint egy-egy 
jelenlévõ faj termõtesteinek a fele.



Nagyobb mennyiség gazdasági vagy más 
célra való gyûjtésekor elõzõleg a tulaj-
donossal vagy a terület kezelõjével kell 
egyeztetnie.

A gombák gyûjtése és szállítása lehetõleg 
szellõs edényben, kosárban történjen, 
mivel a gombáknak ebben további spó-
rázásra és terjedésre nyílik lehetõsége. A 
termõtestek ugyanis a mûanyag zacskó-
ban befüllednek, ezáltal könnyen rom-
lanak, továbbá összetörhetnek, és felis-
merhetetlenné válhatnak.

A GOMBÁK FELHASZNÁLÁSA

A szakszerûen, kosárban gyûjtött és már 
ellenõrzött gombákat otthon mielõbb 
tisztítsuk meg! Lehetõség szerint minél 
elõbb használjuk is fel! Ne tároljuk a 
gombát napokig! Ha még sincs idõnk az-
nap elkészíteni, úgy mindig hideg helyen 
vagy jól szellõzõ körülmények között 
tároljuk a gombákat, egy rétegben, kite-
rítve. A rosszul tárolt (befülledt, bepené-
szedett) gombák a fehérjebontás követ-
keztében ételmérgezést okozhatnak.

Elkészítéskor a gombákat vagdossuk kis 
darabokra, a rovarrágott részeket dob-
juk el! Az így elõkészített gombát lehetõ-
ség szerint mielõbb fõzzük vagy süssük 
meg, illetve különbözõ módon tartó-
sítsuk.

A gombák nem könnyen emészthetõk, 
ezért is kell apróra darabolnunk és a 
gombás ételt fogyasztáskor alaposan 
megrágnunk. Kerüljük a túlzottan nagy 
mennyiségû gomba fogyasztását is, 
mivel ez eléggé megterheli a gyomrot.

A piacon vásárolt, ellenõrzött gomba 
elkészítésére vonatkozó felhívásokat 
mindig tartsuk be, léteznek ugyanis 
olyan árusítható fajok, amelyeket a 
fogyasztáshoz megfelelõ ideig hõkezelni 
kell.

Ha mindezeket a jótanácsokat meg-
szívlelik és betartják, sok örömük lesz az 
év során a gombagyûjtésben, és igazi 
gasztronómiai élvezetekben sem lesz 
hiány!

GYÛJTÉS TUDOMÁNYOS 
CÉLRA

A határozáshoz gyakran szükséges a 
gombagyûjtés. A gombák határozása és 
tanulmányozása fontos az ismereteink 
gyarapításához és biztosítja annak jövõ-
beli fenntartását.

Csak a pontos leíráshoz és a megbízható 
határozáshoz szükséges anyag minimá-
lis mennyiségét vagy a példányát gyûjtse 
be!

A gombákat nagyon sok ember szereti a 
szépségük miatt. Ezért ügyeljen a gyûj-
tött minták vizuális hatásának csökken-
tésére, inkább a pontos morfológiai bé-
lyegek megfigyelésére helyezze a hang-
súlyt!

Jegyezze fel pontosan a ritka fajok 
lelõhelyét és élõhelyi adatait! Ajánlja fel 
mindig a vizsgálata eredményeit a terü-
let tulajdonosának vagy a természetvé-
delmi szakembereknek és fejtse ki rész-
letesen az adott gombafaj jellegzetessé-
geit, amit Ön talált!

Ha tudományos célú engedélye van a 
gombagyûjtésre, ne éljen vele vissza és 
ne gyûjtsön egyúttal étkezési célra is!
Szolgáltassa adatait a helyi vagy nemzeti 
adatbázisok számára, és õrizze meg a 
bizonyító példányokat vagy helyezze el 
múzeumi gyûjteményben!

TANÁCSOK GOMBAGYÛJTÕ 
TEREPGYAKORLATOK 

VEZETÕINEK

Szervezze a gyûjtést úgy, hogy csök-
kentse mind a gyûjtött gombák számát, 
mind a ritka gombafajok gyûjtésének 
veszélyét! Kerülje az ismételt gyûjtést és 
gyõzõdjön meg arról, hogy mindenki 
tudja a résztvevõk közül, hogyan kell 
felelõsen gyûjteni ahhoz, hogy a lehetõ 
legkevesebb legyen az eldobott gomba-
maradék a nap végén.

Helyezzék vissza az eldobott vagy 
felesleges gombákat a gyûjtési helyre!
Ajánljon egy rövid, egyszerû tájékozta-
tót a tulajdonosnak vagy a területkezelõ-
nek, megadva a talált gombák listáját.

Adjon tanácsokat a terület megvédésé-
hez és kezeléséhez, ahol ritka fajokat 
találtak.
Kövesse a tudományos gyûjtésnél hasz-
nálatos elveket, ahol ez szükséges.

TANÁCSOK 
TERMÉSZETVÉDELMI 

SZAKEMBEREKNEK

Ha a terület egy nemzeti park, tájvédel-
mi körzet, természetvédelmi terület, 
valószínûleg a helyes megoldás, ha a 
tudományos célú gombagyûjtést megfe-
lelõ határok között korlátozzák.

Gombagyûjtõ túrák, gombás rendez-
vények általában szívesen látottak és 
bátorítottak, de lehetõség szerint korlá-
tozni kell a látogatók számát.

TANÁCSOK TULAJDONOSOK-
NAK, TERÜLETKEZELÕKNEK

A személyes célú gyûjtést a gazdálkodó a 
saját területén általában nyugodtan en-
gedélyezheti, mivel az nem jár számára 
kártétellel.
Ha a kereskedelmi célú gyûjtést a gaz-
dálkodó vagy területkezelõ a területén 
engedélyezi, akkor írásos engedélyt ad-
hat ki az adott évre, s ezzel lehet évente a 
helyzetet áttekinteni.

Az engedélynek a következõ fõ pontokra 
ajánlatos tekintettel lennie:
· A terület megnevezése, ahol a gyûjtés 

engedélyezett
· A gyûjtésre engedélyezett fajok meg-

nevezése
· Engedélyezett, gyûjthetõ mennyiség
· Engedélyezett gyûjtési határidõ
· Engedélyezett gyûjtési módszerek 

(gyûjtõkosarak vagy rekeszek hasz-
nálata ajánlott, kerülendõk a zsákok 
illetve a mûanyag zacskók)

A gombagyûjtés részleteirõl évente 
elvárható egy összefoglaló adatszolgál-
tatás, amivel lehetõség nyílik az éves ter-
mésmennyiség monitorozására. E jelen-
tést a következõ évi engedély megújítá-
sának feltételéül lehetne elõírni.
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