A gombagyûjtés egy élvezetes tevékenység, amelyhez nem kell más, mint egy
kosár, egy éles kés és a gombák megfelelõ ismerete. Ahhoz, hogy mindenkinek
a jövõben is kellemes idõtöltés lehessen
a gombagyûjtés, vigyáznunk kell, hogy
megõrizzük a gombák termõképességét
és élõhelyük épségét.
Ehhez kérjük, vegye figyelembe a következõ jó tanácsokat:

Ha felemeli az avart egy ígéretesnek
látszó bucka miatt és felszedi alóla a
gombát, mindig tegye rá vissza az avart.
Sohase gereblyézze, kutassa át az avart
gombák után kutatva, mert ez nagyon
károsítja micéliumot.

Hiszen a nem ehetõ gombák is fontos
szerepet játszanak a természet anyagforgalmában.

A gyûjtött gombát mindig kosárban vagy
valamilyen hálós, jól szellõzõ edényben
szállítsa!

Ne hagyja a gomba helyét a felszedése
után betemetetlenül. Mindig takarja be
a kis gödröt, a gomba helyét, mivel a
micélium kiszáradhat. A gombák a föld
alatt növõ micéliumból fejlõdnek ki, egy
láthatatlan hálózatot alkotva élnek a
talajban évrõl évre.
A szabadon hagyott üreg az avarban
kiszárad s vele együtt a micélium is, ezzel meghiúsul a gomba termõtestképzése.

A begyûjtött gomba ugyanis még egy
ideig folytatja spóráinak szórását. Nyitott edényben történõ szállítással például, segítjük a spórák terjedését, és így
a gomba tovább tud szaporodni.
A zárt edényben való szállítás meggátolja a spórák terjedését, szóródását.
A gombával teli nem levegõzõ mûanyag
táska tartalma nagyon gyorsan tönkre
megy, s folyékony péppé válik.
Sohase tépje ki, tapossa el, vagy törje
össze a gyûjtésre nem kívánt gombát!

Ha a gomba egyenesen áll, ebben az
állapotban tudja a szaporító spóráit terjeszteni és megvédeni is a spórákat hordozó alsó részét (a termõrétegét) az esõtõl. A kalappal felfelé fordított gomba
vízzel teljesen átitatódik, nem képes
spórázni és teljesen tönkre megy azok
számára is, akik közelebbrõl meg szeretnék vizsgálni, fényképezni vagy esetleg elfogyasztani, ha ehetõ.
Ha egy gombát felemel megvizsgálni, és
mégis úgy határoz, hogy nincs rá szüksége, tegye vissza olyan állapotban,
ahogyan felszedte, hogy úgy nézzen ki,
mintha senki sem nyúlt volna hozzá. Így
a gomba tovább tud spórázni.
Még jobb az a módszer, ha az ember
megpróbálja meghatározni úgy a gombát, hogy ne szedje és ne fordítsa fel sem.

Így például, ha kifejezetten vargányát
akarunk gyûjteni, és a gomba kalapja
alá nyúlva lemezeket érzünk, akkor fel
sem kell szednünk azt a példányt.

A gombamaradványok, gombadarabok
ugyanis gyorsan lebomlanak a talajban, de szemétnek néznek ki, ha a
felszínen szétszórva maradnak. Ha Ön
egy olyan gombász, aki a kedvenc gombagyûjtõ helyeit titokban akarja tartani, akkor a szétszórt gombadarabok a
legjobb hirdetések, hogy ez egy jó gombázó terület.
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A környezettudatos gombagyûjtõ nem
hagy nyomot maga után az erdõben, ez
a gyakorlat segíti a gombákat, más
gombagyûjtõket és Önt is.
Kellemes gombászást kíván
a
MAGYAR MIKOLÓGIAI TÁRSASÁG!
Ajánlatos a nem szép vagy nem használható gombadarabokat eltemetni az
avarba, azaz elrejteni õket.
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A gombák termõképességének
és élõhelyeik védelmének
érdekében!

