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BEVEZETÉS

A Magyar Mikológiai Társaság e kiadványának célja a gombák különleges világáról szóló is-
meretek terjesztése, érdekességek bemutatása, valamint a tankönyvi tananyag mellett a diákok
további érdeklődésének felkeltése.

A Csodálatos Gombavilág munkafüzet második kötete gimnazisták/szakközépiskolások (14-
18 év) számára készült. A munkafüzet különböző módokon használható fel: lehet segédanyag
az órai tananyagok elmélyítéséhez, felhasználható szakkörök tevékenységéhez vagy egysze-
rűen olvasgatáshoz, az otthoni szabadidőben való ismeretszerzésre.

A nyomtatásban megjelent füzet anyaga letölthető a Magyar Mikológiai Társaság honlapjáról
(www.gombanet.hu) is. Saját használatra egy-egy oldal nyomtatása is lehetséges az igényeknek
megfelelően. A füzetben megtalálható szöveg és képanyag vagy annak bármely része azonban
más nyomtatott anyagban, illetve elektronikus formában nem használható fel!

A munkafüzetben számos helyen javasoljuk internetes honlapok, videók, képek megtekinté-
sét. A linkek a Magyar Mikológiai Társaság honlapján (www.gombanet.hu) találhatók meg az
Oktatási segédanyagok/Csodálatos Gombavilág II. menüpont alatt.

A kiadvány a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (jogutódja a Vidékfejlesztési Minisz-
térium) Zöld Forrás keretének támogatásával valósult meg.

Jó munkát! Jó szórakozást kívánunk!

Magyar Mikológiai Társaság elnöksége
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1. MI A GOMBA?  A GOMBÁK – FUNGI

A gombákkal sokáig a botanika tudománya foglalkozott. Napjainkra azonban elfogadottá
vált, hogy a gombák egy teljesen különálló csoportot alkotnak az élővilágon belül. Így külön
tudományága fejlődött ki, a mikológia*. A korszerű felfogásnak megfelelően ma a gombákat
az eukarióta szervezetek körében a növény-  (Plantae) és az állatvilág (Animalia) mellett
külön világnak (Fungi) tekintik. Színtestek nélküli, heterotróf szervezetek, amelyek általában
sejtfalat is képeznek. Sejfaluk anyaga a rovarok páncéljában is megtalálható kitin. Heterotróf
anyagcseréjük szerves anyag lebontásán alapul. Tápanyagaikat ún. extracelluláris (sejten kí-
vüli) enzimek segítségével testükön kívül emésztik meg, és onnan szívják fel. 

Az elhalt szerves anyagból táplálkozó szervezeteket korhadéklakóknak, korhadékbontóknak
(szaprotrófoknak) nevezzük (A). Ezek fontos szerepet töltenek be a természetben az elhalt élő-
lények maradványainak lebontásával. A növényi és állati eredetű szerves anyagok lebontását a
szaprotróf baktériumokkal együtt végzik, így a nagy biogeokémiai ciklusok működtetésében
nélkülözhetetlenek.

*Tudtad, hogy a mikológia a biológia egyik ága, amely a gombákat tanulmányozza, bele-
értve a genetikai, biokémiai tulajdonságaikat, taxonómiájukat és forrásként a gyógyá-
szatban, táplálkozásban való felhasználásukat? Régebben pszichotróp (idegrendszerre
ható) anya gaik miatt is fogyasztották a gombákat, elsősorban vallási célokra, még akkor
is, ha némelyek veszélyesen mérgezők vagy éppen fertőzők voltak. A növénykórtan is
foglalkozik a növényi betegségeket okozó gombákkal.

A

C

B
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Más csoportjuk élő növényekből szívja fel a táplálékot. Ezek az élősködők, más néven
paraziták (C). Sok gomba „fogad örök hűséget” fáknak vagy más növényeknek, ezek az
„együtt élők” vagy mikorrhizásak (B). Itt kölcsönös kapcsolat alakul ki a gomba és növény-
partnere gyökere között, ami mindkét félnek hasznos. Anyagcseréjükben egy ponton a nö-
vényekkel mutatnak hasonlóságot; számos, különleges mellékterméket állítanak elő. Így
előfordulnak bennük olyan biológiailag aktív anyagcseretermékek, amelyeket csak a gombák
képesek létrehozni.

Testszerveződésükben az egysejtű formáktól kezdve a teleptestes szintig megtalálha-
tók képviselőik. A leggyakoribb forma a fonalas szerveződés, amely elágazó gombafonalak,
más néven hifák szövedéke, azaz micélium. A nagygombák termőtestei álszövetes szerve-
ződésűek.

Ivaros és ivartalan szaporodásukra jellemző a spórák kialakulása, amely növényi sajátos-
ság is. Mindkét szaporodási típusban hatalmas változatosság figyelhető meg. Gyakorlatilag
sokszor osztályonként vagy kisebb rendszertani egységenként egy-egy jellemző szaporodás-
mód alakult ki. Fejlődésük során a hifákban gyakori a sejtmag haploid állapota, míg a fejlettebb
taxonokban jellemző a dikariotikus, azaz két sejtmagvas fonal. Némely esetben még soksejt-
magvú, ún. cönocitikus fonalas alakok is előfordulnak.

Ellenőrizd a tudásodat! 

a) Melyek a gombák legfontosabb jellemzői?
b) Magyarázd el a gombák táplálkozásmódjának sajátosságát és típusait!
c) Nézd meg a gombák növekedését és fejlődését a holt faanyagon: a Magyar Mikológiai

Társaság honlapján (www.gombanet.hu)! Foglald össze, mi történik a felvételen!
d) Léteznek különleges, rovarokon élősködő gombák is! Nézd meg a róluk készült videót

a fenti honlapon keresztül!
e) Milyen életmódúak az együttélő gombák? 

A. más élőlényből vesznek fel ásványi tápanyagokat 
B. más élőlényeket károsító anyagokat termelnek 
C. más élőlénnyel mindkettejük számára hasznos kapcsolatot alakítanak ki 
D. más élőlénnyel együttélve egymás számára közömbös életmódot folytatnak 
E. olyan kapcsolatot alakítanak ki, amely a másik élőlény számára közömbös, a gom-

bának hasznos
f) Töltsd ki az alábbi táblázat hiányzó részeit (szöveggel vagy + és – jelekkel) a különböző

élőlénycsoportok jellemzőinek összehasonlításával!

Növények Gombák Állatok

Anyagcsere típusa heterotróf

Testszerveződés szövetes

Színtest van

Sejtfal nincs
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2. A GOMBÁK RENDSZEREZÉSE ÉS ELNEVEZÉSE 

Származástani szempontból a gombák közelebbi rokonságban állnak az állatokkal, mint
a növényekkel. Feltételezhetően az evolúció korai szakaszában különültek el más többsejtű
eukariótáktól, és a növényekkel és az állatokkal párhuzamosan fejlődtek. Ma a gombákat test-
felépítésük és életmódjuk sajátosságai miatt elkülönítik mind a növényektől, mind az álla -
toktól.

A gombák hagyományosabb rendszerei mindenekelőtt az ivaros szaporodás sajátságait,
valamint a tenyész-  és termőtestek morfológiai felépítését vették figyelembe. Az újabb rend-
szerek kialakításakor egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a biokémiai, a citológiai, a
molekuláris taxonómiai és a kemotaxonómiai vizsgálatok eredményeinek is. Rendszerezé-
sükre mindeddig nem alakult ki a tudományban egységes felfogás, ezért rendszerük nap -
jainkban is folyamatosan változik. A fejlődéstörténeti összefüggések megismerését
nagy  mértékben megnehezíti az a tény, hogy a gombáknak kevés ősmaradványa maradt fenn,
mivel elpusztult szervezeteik rosszul fosszilizálódtak. Leszármazási kapcsolataik tisztázásakor
jórészt hipotézisekre támaszkodhatunk. Feltételezik, hogy a gombavilág mai csoportjai több,
egymással párhuzamos fejlődési vonalon jöhettek létre. Napjainkban a gombákat 11 törzsbe
sorolják. 

A gombaszerű szervezetekhez sorolják ma a moszatgombákat. A moszatgombák
(Oomycota) törzsében a rajzóspórák kétostorosak. Sejtfaluk – a növényekéhez hasonlóan
– cellulózt tartalmaz. Többségükben élősködő életmódot folytató szervezetek, amelyek nem
is valódi gombák, mert rendszertanilag az algák rokonsági körébe tartoznak. Legismertebb
képviselőik a peronoszpórák. A szőlő egyik gyakori kórokozója a szőlőperonoszpóra (Plas-
mopara viticola).

Az ismertebb gombatörzsek, amelyek a valódi gombákhoz (Fungi) tartoznak az ostoros
gombák (Chytridiomycota), a szárazföldi életmódú
járomspórás gombák (Zygomycota), a tömlősgombák
(Ascomycota) és a bazídiumos gombák (Basidiomy-
cota) törzse. A korábban elkülönített nyálkagombák
(Myxomycota) törzsét a mai ismereteink alapján már
nem a gombák világához, hanem az állatvilághoz
(Animalia) sorolják. Az ostoros gombák (Chytridi-
omycota) törzsére jellemző, hogy fajai zoo spórákkal
vagy másnéven rajzóspórákkal (egyetlen ostorral)
rendelkeznek, ami a mozgékonyságukat, terjedésüket
segíti elő a vízben vagy a talajban.  Telepük apró, mik-
roszkopikus nagyságú. Sejtfalukban kitin található. Szaprotróf vagy parazita szer  vezetek,
növényeken, algákon és vízi gombákon élősködnek. Ezeket a rajzóspórás gombákat tekintik

a legősibb gombáknak. A további tör zsekbe tar-
tozó gombáknak nincs ostoros fejlődési alak-
juk. Szaporodásukhoz és ter    je dé sük höz már
nincs szükség vízre. Ezek többségükben száraz-
földi szervezetek. A járom spó rás gombákhoz
(Zygomycota) tartozó faj a fejespenész (Mucor
mucedo). Fehér színű hifái kenyéren, gyümöl-
csön néhány nap alatt meg     jelennek, pe -
n észbevonatot képezve. A tömlősgombákhoz
(Ascomycota) tartozó fajok spórái tömlőszerű
képződményben alakulnak ki, innen ered a
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nevük. A sör-  vagy pékélesztő (Saccharomyces cerevisiae) sejtjei bimbózással (vagy más
néven sarjadzással) jönnek létre, együtt maradó sejtláncokat képezve. Az élesztőgombák
erőteljes erjesztő képességét sokoldalúan hasznosítják. A bazídiumos gombák (Basidiomy-
cota) törzsének képviselőin bizonyos gombafonalak végén jellegzetesen megvastagodott
képződményt találunk, amit bazídiumnak nevezünk. Ennek kis nyúlványain fejlődnek ki 
a spórák. A fonalak szövedéke szembetűnő, föld feletti termőtestet alkot. Ez a termőtest
leggyakrabban kalapra és tönkre tagolódik. A kalap alsó részén található lemezek vagy csö-
vek felületén létrejövő bazídiumokon termelődnek a spórák. A tömlős-  és a bazídiumos
gombák közé tartoznak az ismertebb ehető és a sokszor veszélyesen mérges kalapos gom-
bák is.

A gombák elnevezésekor – éppúgy, mint a többi élő szervezet tudományos megjelölése-
kor – a kettős nevezéktan (binominális nómenklatúra) szabályai szerint képzett kettős latin
nevet használjuk. A latin név első fele a nemzetségre utal, míg a második olyan tulajdonságot
jelöl, amely a nemzetségen belül elkülöníti a fajt a többitől. A magyar névben ezzel ellentét-
ben, az első név a fajra, a második a nemzetségre utal. Így például a halálosan mérgező gyilkos
galóca tudományos neve Amanita phalloides, vagy a fehértejű keserűgomba latin neve Lac-
tarius piperatus. A gombák taxonómiai osztályozását az alábbi táblázatban láthatjuk. A fehér-
tejű keserűgombát a legújabb rendszerezés szerint így osztályozzák: 

Ellenőrizd a tudásodat! 

a) Könyvek segítségével töltsd ki a táblázat hiányzó részeit a barnás csészegomba, az íz-
letes vargánya és az óriás pöfeteg esetében! Nézd meg a fajok fotóit a borítón!

b) Kövesd néhány napig egy félretett gyümölcs megromlását, megpenészesedését a saját
szemeddel vagy az interneten keresztül a honlapon! Írd le megfigyeléseidet!

c) Nézd meg a honlapon, hogyan penészedik meg a kenyér 8 nap alatt? Írd le mi történik!
d) Mi az élesztőgombák szerepe a kenyér sütésekor?
e) Az alábbiak közül mely termék készítéséhez nem használnak élesztőgombákat?

1. sör 2. sajt 3. kenyér 4. tarhonya

Taxon Név-
végződés 

Magyar, 
latin név

Magyar, 
latin név 

Magyar, 
latin név 

Magyar, 
latin név  

ország valódi gombák
Fungi

valódi gombák
Fungi 

valódi gombák
Fungi 

valódi gombák
Fungi

törzs - mycota bazídiumos gombák
Basidiomycota

tömlősgombák
Ascomycota 

osztály - mycetes Agaricomycetes

rend - ales  Galambgomba-alkatúak
Russulales

család - aceae  Galambgombafélék
Russulaceae

nemzetség Tejelőgombák
Lactarius

faj Fehértejű keserűgomba
Lactarius piperatus

Barnás csészegomba
Peziza 

badioconfusa 

Ízletes vargánya
Boletus edulis 

Óriás pöfeteg
Calvatia 

gigantea
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3. A GOMBAFAJOK SZÁMA

A Földön ismert gombafajok száma becslések szerint legalább százezer körül van, de fel-
tételezik, hogy a még ismeretlen fajok ennek többszörösét is kitehetik. Egyes mikológusok
szerint számuk elérheti vagy kissé meghaladhatja a másfél milliót. Magyarországon a nagy-
gombafajok számát három-négyezerre becsülik, ami nagyjából duplája a nálunk élő növény-
fajokénak.

A mikológiai módszerek fejlődésével, a kutatások intenzívebbé válásával az utóbbi évti-
zedekben évente mintegy 1200–1400 új fajt írnak le a világban. Honnan várható az új gom-
bafajok előkerülése? Számos felfedezetlen élőhely létezik a Földön, mint például a trópusi
erdők. Ezekben olyan gombák várhatók, amelyek kizárólagosan növényekhez, rovarokhoz kö-
tődnek vagy éppen zuzmókat alkotnak. Panamán egy intenzív kutatás több mint 500 fajt mu-
tatott ki csupán öt fafaj levelein. További különleges vagy rejtett szubsztrátumok, más szóval
aljzatok szolgálhatnak a gombák élőhelyéül, mint a kérődző állatok gyomra, a mohák, a vízben
úszó fák, a sziklák és a rovarok páncélja.  A talaj és a korhadó avar is rendkívül gazdag szo -
katlan gombákban. Egy tíz évig tartó intenzív kutatás 460, a tudományra új fajt mutatott ki
Nagy-Britannia és Írország területén. Ez a tény is rámutat arra, hogy a kutatás és ezzel párhu-
zamosan a gombák ismerete a Földön rendkívül egyenlőtlen.

4. HOGYAN TERJEDNEK A GOMBÁK?

Ha a gombák által termelt spórák a számukra
megfelelő aljzaton megtelepednek, létrehoznak egy
új, növekedésre képes fonalhálózatot (micéliumot).
A micélium növekedése gyakorlatilag korlátlan. Az
ivaros úton keletkező spórákból képződő micéliu-
mok egyesülnek, és ezek tovább növekednek. A gom-
bák föld alatti, a talajban fejlődő micéliuma
jel    leg  ze te sen a magasabb tápanyagtartalmú helyek
felé növekszik, így gyakran a sugárirányban növekvő
micélium egy többé-kevésbé szabályos gyűrűt alkot, amit a köznyelv boszorkánygyűrűnek hív.
Megfelelő időjárás esetén ennek külső szélein termőtestet létrehozva fedezhetjük fel ezeket
a gyűrűket. Az érett spórákat a szél tovább repíti.

Ellenőrizd a tudásodat! 
a) Nézz utána, hány növény-, emlős-  és madárfaj él hazánkban!
b) Nézd meg a gombákról és terjedésükről készült videókat a honlapon!

Tudtad, hogy az erdei szömörcsög jellegzetes dögszagát milyen
vegyületek adják? A szag a következő anyagok elegye: metilmer-
kaptán, kén-dioxid, fenilacetaldehid, fenil ecetsav, acetaldehid,
propionsav, formaldehid, ecetsav stb. A gomba ezekkel a szagokkal
csalogatja magához a döglegyeket, amelyek a nyálkás, zöldes spó-
ramasszát néhány óra alatt eltávolítják és széjjelhordják a növé-
nyekre és a talajra. Ezzel a stratégiával, az állatok általi terjesztéssel
terjed sikeresen a gomba. További érdekességeket olvashatsz a
gombaszagokról a honlapon dr. Jancsó Gábor Gombaszagok ké-
miája című cikkében.
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5. A GOMBÁK FOGYASZTÁSA

A gombákat az ember évezredek óta fogyasztja. Kezdetben csak gyűjtögették őket, nap jaink -
ban pedig egyes fajokat nagyüzemi módszerekkel termesztenek. A gombák fogyasztása már az
ókori kultúrákban is ismert volt. Kínában és Japánban sok évszázadra visszatekintő hagyományai
vannak a shiitake (Lentinula edodes) (B, E) és a júdásfülgomba (Auricularia auricula- judae) (D)
termesztésének és fogyasztásának. Európában leginkább a kétspórás csiperkét (Agaricus bispo-
rus) és a laskagombákat (Pleurotus fajok) (A) termesztik kereskedelmi mennyiségben. A vadon
termő gombák közül pedig a kucsmagombákat, rókagombákat, szarvasgombákat és tinórukat
gyűjtik világszerte. Gyógyhatása miatt termesztik a pecsétviaszgombát (Ganoderma lucidum)
(C) (lásd 7. fejezet). A téli fülőke levese és a gombapörkölt kedvelt csemegék.

A B

C D E
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A gombagyűjtés szabályai

Általános szabály: A vadon termő gomba elfogyasztása előtt mindig győződjünk meg,
hogy az illető gomba pontosan meghatározott és ehető faj-e! Ha nem vagyunk jó gombaisme-
rők, akkor mindig vigyük gombaszakértőhöz! Figyeljünk arra, hogy az ehető gombák között
is vannak olyanok, amelyek csak megfelelő  előkészítést (pl. 20 perces főzés) követően fo-
gyaszthatók! Ha felmerül a mérgezés gyanúja, azonnal forduljunk orvoshoz és tegyünk el min-
tát a gombás ételből!

A gombagyűjtés technikája, veszélyei 
– legfontosabb szabályok a gombamérgezések elkerülésére

1. Ha nem rendelkezel megfelelő tudással a gombák felismeréséhez, feltétlenül ellenőriztesd
gyűjtésedet gombaszakértővel! Hétköznapokon a piacokon, nagyvárosokban pedig munkaszüneti
napokon is ellenőriztethetjük a kijelölt gombavizsgáló helyeken a gyűjtött gombánkat. Csak azokat a
gombafajokat gyűjtsd, amelyeket biztosan ismersz! Azokat a gombákat, amelyeket határozni viszel
haza, sohase fogyaszd el! Elővigyázatosan húzd ki a talajból, ne tisztogasd, és lehetőség szerint
a lelőhely jellemzőit is jegyezd föl! 

2. Gyűjts mindig szakszerűen: A gomba termőtestét gondosan válasszuk el a talajtól (vagy más aljzattól),
csavarjuk ki a tönkjét, egyidejűleg fedjük be a keletkezett mélyedést avarral, hogy a szabaddá vált, egész-
séges micéliumok ki ne száradjanak! A gondos gombagyűjtő nem hagy maga után semmi nyomot, az
erdő változatlan marad mögötte. A gyűjtéskor hagyd ott az öreg, rágott vagy túl kicsi példányokat a ter-
mőhelyükön! A nagyon fiatal vagy öreg gombák, továbbá a kukacos, rágott, penészes, ázott vagy fagyott
példányok étkezési szempontból értéktelenek. Maradjanak tehát a termőhelyükön, s így spórák millióit
tudják majd szétszórni, amelyekből új micéliumok fejlődhetnek! Másrészt gondoljunk arra is, hogy ter-
mőtestük hány rovarnak szolgál búvóhelyül, illetve táplálékul a természetben. A fiatal gombának időt
kell hagyni a kifejlődésre és a spórák szétszórására, hogy aztán nagyobb termőtesteket tudjunk a későb-
biekben gyűjteni!

3. Ha kétségeid vannak, mindig kérdezd meg a piacon, hogy a gombát megvizsgálta-e már a gomba szak -
értő!

4. Vásárláskor ellenőrizd a termesztett gombát is, győződj meg annak frissességéről, jó állapotáról! Egy ár-
leszállítás ne legyen döntési kényszer!

5. Bővítsd és mélyítsd folyamatosan ismereteidet jó gombahatározó könyvekből, látogass gombatanácsadó
helyeket, keresd a lakóhelyed közelében működő gombászegyesületeket, csatlakozz hozzájuk vagy végezz
el náluk gombaismerői kurzusokat!

6. Ismert tény, hogy a gombák, más élőlényekhez hasonlóan veszélyeztetettek, és manapság  védelmet ér-
demelnek. Ezért ajánlatos csak a leggyakoribb ehető fajokat gyűjteni! Ne legyünk telhetetlenek, csak
saját (vagy családi) szükségletre elegendő mennyiségű gombát gyűjtsünk. A ritka vagy kipusztulóban
lévő gombafajokat feltétlenül kíméljük! 

7. A gombák gyűjtése és szállítása lehetőleg szellős edényben, kosárban történjen, mivel ebben további
spórázásra és terjedésre nyílik lehetősége a gombának. A gombák termőtestei ugyanis a műanyag zacs-
kóban befüllednek, ezáltal könnyen romlanak, továbbá összetörhetnek, és felismerhetetlenné válhat-
nak.

8. Ne gyűjts forgalmas út vagy más ipari létesítmény mellett, a gombákban megjelenő egészségre ártalmas
szennyező anyagok miatt!
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A gombák táplálkozási értéke

A gomba ősidők óta kedvelt emberi táplálék. Fehérje-, ásványisó-  és vitamintartalma, vala-
mint aromaanyagai miatt értékes élelmiszer. A gomba sokoldalúan hasznosítható táplálék: frissen,
fagyasztva, szárítva vagy konzervnek elkészítve kerül forgalomba. A friss gombák nagy részét víz
teszi ki. Bár fehérjetartalmuk alacsony, annak összetétele kedvező, mert magas benne az esszen-
ciális aminosavak aránya. Sok szabad aminosavat is tartalmaznak. A fehérjék és értékes amino-
savak mellett vitaminokat (A- , B-  és C- vitaminokat) és ásványi elemeket – főleg káliumot és
foszfort – tartalmaznak. Különösen gazdagok íz-  és zamatanyagokban, amelyeknek étvágyat és
emésztést serkentő táplálkozás-élettani szerepük van.

A fogyasztáskor figyelembe kell venni a sejtek falának kitintartalmát, ami miatt nehezen
emészthetők. Ezért ajánlatos a gombákat elkészítéskor minél jobban felaprítani, és belőlük egy-
szerre csak kisebb mennyiséget fogyasztani. Az ehető gombák aránylag rövid ideig tárolhatók,
és a kész gombás ételek is hamar romlanak. A hűtés nélkül tárolt gombás ételek könnyen okoz-
hatnak ételmérgezést! A gombák érzékeny emberekben allergiás reakciót is kiválthatnak. 

Az újabb tudományos vizsgálatok rámutattak különleges fémion- akkumuláló képességükre
is. Eszerint bizonyos ásványi elemeket a környezetükben található mennyiségnél jóval nagyobb
koncentrációban tartalmazhatnak. Így pl. kadmiumból, rézből, arzénből vagy higanyból néhány
gombában az egészségre káros mennyiség is gyakran előfordulhat. A magas ólomtartalom egész-
ségkárosító, de előfordulása többnyire csak a szennyezett környezetben termő gombákban jel-
lemző. Ezért fontos, hogy szennyező ipari üzemek vagy forgalmas autóutak közelében ne
szedjünk gombát étkezésre! 

Az utóbbi években több gombáról bebizonyosodott, hogy gyógyhatású anyagokat tartalmaz.
Így bizonyos betegségek előfordulásakor a fogyasztásuk kifejezetten előnyös lehet. A legismer-
tebb gyógyhatású gomba a Japánban termesztett shiitake, amelynek többek között koleszterin-
szint-csökkentő és rákellenes hatása is van. A mérges gombákkal is érdemes megismerkedni,
hiszen az ehető fajokkal való összetévesztésüknek végzetes következményei lehetnek.

Ellenőrizd a tudásodat! 
a) Miért egészséges a gomba, mint táplálék?
b) Miért emészthető nehezen a gombás étel?
c) Milyen fémeket képesek akkumulálni a gombák? Mit kell a gyűjtéskor figyelembe

venni?
d) Sok filmet találhatsz a gombák termesztéséről az interneten. Nézd meg egy laska-

gomba növekedését a honlapon!
e) Csoportosítsd a belső borítón található gombákat az alábbi szempontok szerint, hasz-

nálhatsz könyveket, internetet!

Ehető: .........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Mérgező: ...................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Nem ehető vagy feltételesen ehető: ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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6. A GOMBÁK SZEREPE AZ ÉLŐVILÁGBAN

A gombák szinte mindenhol előfordulnak a Földön, a talajban, a talaj felszínén, az avar-
ban, a növényeken, a holt faanyagon, a vízben és a levegőben. A talajok biomasszájának 30–
40%- át is kitehetik a gombasejtek. A gombák alapvető funkciója a Földön keletkező növényi
és állati hulladék bontása. Ezért nélkülözhetetlenek az erdők és rétek talajának anyagforgal-
mában. A gombák az erdei életközösségek állandó összetevői. Mint a fák mikorrhizapartnerei
a szerves anyag termelésében és a termelődő szerves anyag visszaforgatásában is elsődleges
szerepet játszanak, ezért ismeretük az erdei életközösségek anyagforgalmáról nagy mennyi-
ségű információt szolgáltat. A mikorrhizás gombafonalak összekötik a különböző fákat, táp-
anyagokat szállítanak számukra. A természetes erdőtársulásokban ezekkel a változatos
mechanizmusokkal segítik a mikorrhizás gombák a fák diverzitásának fenntartását. A gombák
hozzájárulnak a talajok termékenységének növeléséhez, valamint kontroll alatt tartják egyes
gyomnövények terjedését is. 

Számos gyógyszer és más hasznos hatóanyag forrásai a gombák, és természetesen fény -
űző élelmiszercikkek is lehetnek, de a Föld biodiverzitásának jelentős részét is alkotják. Az is
igaz ugyanakkor, hogy némely fajok képesek fákat és más élőlényeket elpusztítani, de a gom-
bák általi korhasztás alapvetően hasznos tevékenység. A gombák az állatok százainak kínálnak
táplálékot és élőhelyet is. Kirándulásokon sok termőtestet találhatunk, amelyet már részben
emlősök, rovarok vagy csigák rágtak meg. Ezek a „böngésző- legelésző” állatok segítik a gom-
bákat a spóráik terjesztésében és ezáltal a fajok további fennmaradásában. Számos rovarfajt
ismerünk, amely teljesen a kalapos gombákhoz vagy a taplógombákhoz kötődik, vagy kifeje-
zetten egyetlen fajhoz alkalmazkodott. Egy gombafaj kihalása ezért az ökoszisztéma más tag-
jainak előre nem látható változásait vonhatja maga után, pl. állatok pusztulhatnak el, amelyek
e gombafajra, mint táplálékra voltak utalva. A nagygombakutatások fellendülésével egyre több
ismeret gyűlik össze a gombák fajgazdagságáról, valamint az ökoszisztémák működésében
betöltött rendkívül fontos szerepükről.

7. A GOMBÁK HASZNA ÉS KÁRA

A mindennapi életünkben is sokszor találkozhatunk a gombákkal. Sokféleképpen fel-
használjuk őket, így például segítségükkel készül a kenyerünk, sokféle sajtunk vagy éppen a
bor és a sör is. Mindezen termékek gyártásához a különböző élesztőgombákat használjuk fel.
Több gombafaj – mint például az ecsetpenész – a gyógyászat terén vált nagy jelentőségűvé.
Ez a mikroszkopikus méretű gomba a penicillin nevű, fertőző baktériumok ellen hatásos an-
tibiotikumot állítja elő. A kalapos gombák között sok jóízű, ehető faj ismert. A gomba ősidők
óta kedvelt emberi táplálék. Fehérje-, ásványisó-  és vitamintartalma, valamint aromaanyagai
miatt értékes élelmiszer.

Sok gomba tevékenysége az ember számára káros lehet. A növénytermesztésben is évről
évre súlyos terméskiesést okoznak a kultúrnövényeket megtámadó parazita gombák. Gyakori
növényi gombakórokozók a peronoszpórák, a lisztharmatgombák, a rozsda-  és az üszöggom-
bák. Ellenük főként különböző növényvédőszerekkel védekezünk.

A fatelepeken tárolt és a beépített faanyagot is megtámadhatják a gombák, jelentős gaz-
dasági kárt okozva. A fatelepeken a szakszerűtlen tárolás, az épületekben a helytelen szigetelés
következtében gombásodik a faanyag. A könnyező házigomba (Serpula lacrymans) pl. az
épület valamennyi faanyagát képes megrongálni; még a parkettába és a bútorokba is behatol.

Egyes gombafajokban vagy -csoportokban méreganyagok (toxinok) termelődnek, ame-
lyek elfogyasztásakor az emberi szervezetben jellegzetes tünetekkel járó megbetegedés, gom-
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bamérgezés alakul ki. A gombamérgezések egyik típusát (a mycetizmust) a toxintermelő
nagygombák fogyasztása okozza. A különböző hatóanyagok más-más tüneteket váltanak ki. A
mérges gombákkal érdemes megismerkedni, hiszen az ehető fajokkal való összetévesztésük-
nek végzetes következményei lehetnek. (Lásd a gombagyűjtéssel és -fogyasztással kapcsolatos
szabályokat!) Hazánkban a legveszélyesebb gombamérgezést a gyilkos galóca okozza.

A táplálékban elszaporodott mikroszkopikus gombák toxinjai okozzák azokat a gombamér-
gezéseket, amelyeket mikotoxikózisoknak nevezünk. Ezek a mérgezések a középkorban gyakran
tömeges megbetegedéseket okoztak. Így pl. a lisztbe őrölt anyarozs (Claviceps purpurea) (lásd

fotó) toxinokat tartalmazó micéliumdarabjai tízezrek életét oltották ki. Hason-
lóan súlyos mérgezéseket okozhatnak a táplálékokon és a takarmánynövényeken
megtelepedő mikroszkopikus méretű penészgombák méreganyagai is. Ezek fő-
zéssel sem bomlanak el. Ezért a penészes élelmiszereket – pl. lekvárt, müzlit, ga-
bonapelyhet – tanácsos kidobni. A penészes takarmányt fogyasztó háziállataink
között vetélést vagy elhullást okozhatnak ezek a méreganyagok. 

Ismertek olyan gombafajok is, amelyek az emberi vagy az állati szerve-
zetben élnek. Ezek az esetek nagy részében veszélytelenek, ritkábban még

hasznosak is. Így a növényevők bélcsatornájában élő gombák a tápanyagok lebontását segítik.
Máskor viszont, a szervezet ellenálló képességének meggyengülésekor, veszélyessé is válhat-
nak, és a belső szerveket megtámadva súlyos betegségeket idézhetnek elő. A belső szerveket
károsító mikózisok olykor halállal is végződhetnek. A bőrgombásodások (dermatomikózisok)
kialakulásáért felelős bőrgombák a bőrt, a szőrt vagy a körmöt támadják meg.

Ellenőrizd a tudásodat! 
a) Gyűjts további példákat a gombák hasznáról és károkozásukról!

b) Hogyan lehet egy gomba kapszulába zárva? Keresd meg az interneten pecsét viasz -
gom ba címszó alatt! Számolj be az olvasmányaidról! Megnézheted a honlapot is!

Tudtad, hogy a világ legnagyobb élőlénye egy gombafaj?
Amerikai kutatók kimutatták az Oregon állam keleti részén fekvő Malheur Nemzeti Park-
ban, hogy az Armillaria ostoyae gombafaj fonalai mintegy 890 hektárnyi területet szőnek
át. Becsléseik szerint ez a felfedezett szövedék kb. 2400 éves lehet. (A korábban ismert
legnagyobb példányt egyébként 1992- ben Washington államban találták, amely 600 hek-
tár kiterjedésű volt.) A gombafaj fonalai a talajban a fák gyökerei mentén terjednek, kü-
lönleges, kitartó és ellenálló fonalkötegek (rhizomorfák) segítségével. Az élő fák gyökereit
támadják meg, és lassan a fa teljes pusztulását okozzák. A kutatók több száz mintát vettek
a területen, és ezeket tenyésztették tovább táptalajon a laboratóriumban, ahol kimutatták,
hogy a gomba egyetlen hatalmas élőlény! Valószínűsítik, hogy a gomba óriási kiterjedése
Kelet-Oregon meglehetősen száraz időjárásának tulajdonítható. A spórák nagyon nehe-

Hasznosság Károkozás
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zen indulnak fejlődésnek, ezért inkább az eredeti szervezet tere-
bélyesedik tovább a fonalai segítségével. Hogy a károkat mini -
málisra csökkentsék, s fenntarthassák a fakitermelést, az
er dő  gazdaság szakemberei azt tervezik, hogy a területre a jövőben
a gombának jobban ellenálló fafajokat – vörös-  és duglászfenyőt
– telepítenek. A gomba fontos szerepet tölt be az erdő ökológiai
rendszerében. Az elpusztult fák helyén hasadékok nyílnak az er-
dőben, ahová újabb fajok települhetnek be. A talajban a gombák a
maradványok feldolgozásával gyorsítják a tápanyagok visszaforga-
tását, s jó táptalajt készítenek az új fáknak. Bizonyos állatok pedig,
például a harkályok, lakóhelyre találnak a már elhalt, de még min-
dig álló fák odvaiban. 

Tudtad, hogy a gombákat már a rézkori ember is ismerte és használta?
A gombák ember általi használata a prehisztorikus/történelem előtti időkre megy vissza;
„Ötzi”, a jégember jól megmaradt múmiája bizonyítja ezt a tényt. A kb. 5300 éves, ausztriai
Alpokban talált lelet mellett két taplófaj maradványait is kimutatták. Feltételezik, hogy
egyik (bükkfa-tapló) a tűzgyújtásra, másik (nyírfa-tapló) gyógyításra szolgált. További is-
meretek Ötziről a honlapon találhatók.

8. GOMBAVÉDELEM

Számos európai mikológiai társaság szerint a gombák sürgős védelemre szorulnak, mivel
hagyományosan elhanyagolt csoportnak számítanak, és csupán Európa néhány országában
védik őket jogszabályok. A gombákat veszélyeztető globális hatások, a légszennyezés, a klíma-
változás indirekt módon a vegetáció változását váltják ki, ami egyúttal negatívan befolyásolja a
gombapopulációkat is. Jól dokumentált egyes fajok mennyiségének csökkenése a légszennyezés
következtében, a nehézfémek akkumulációja a gombák termőtestében vagy más szennyező
anyagok gátló hatása. A gombákat világszerte fenyegeti az erdők pusztulása (destrukció), az élő-
helyek feldarabolódása (fragmentáció), a földhasználat megváltozása és a kereskedelmi célra
hasznosított fajok túlzott használata. Vizsgálatokkal mutatták ki, hogy az élőhely- fragmentáció
megnehezíti egyes fajok populációinak fennmaradását. Ilyen helyzetet eredményez gyakran az
erdők irtása, a városok terjeszkedése, a tájhasználat vagy a mezőgazdasági tevékenység megvál-
tozása.  További káros emberi tevékenység, például az öreg, beteg fák és a holt faanyag eltávo-
lítása az erdőkből, ami az ezekhez kötődő fajok élőhelyét szünteti meg. Drasztikus változásokat
vonhat maga után a különböző vegyszerek használata is a modern mezőgazdaságban, például a
gombaölő szerek hatása egyértelműen a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezet, de a jobb
„termés” reményében végzett trágyázás (pl. réteken) következtében is az adott környezeti fel-
tételekhez alkalmazkodott ritka fajok tűnhetnek el és más (általában szélesebben elterjedt) fajok
jelenhetnek meg. A gombák érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra; eltűnésük, meg-
ritkulásuk az adott terület életközösségének fennmaradását is negatívan befolyásolja. Az isme-
retek bővülésével egyre nyilvánvalóbbá válik – az elsősorban antropogén hatásoknak
köszönhető – veszélyeztetettségük és így védelmük fontossága is.

A gombák védelmével az IUCN (International Union for Conservation of Nature = Nem-
zetközi Természetvédelmi Unió) fajvédelmi bizottságának több szakértő csoportja foglalkozik.
Az ECCF (European Council for Conservation of Fungi) azaz a Gombavilág Megőrzésének
Európai Tanácsa az európai gombavédelem problémáit taglalja, és megoldási lehetőségeket
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keres. Az európai gombavédelem egyik kiemelkedő feladata a gombák európai vörös listájának
elkészítése, amely az ECCF koordinálásával készül. Felhívják továbbá a tagországok figyelmét,
hogy az élőhelyek természetvédelmi kezelése során figyelembe kell venni a gombák védelmét
is, valamint azok is tegyenek erőfeszítéseket az élőhelyek védelme érdekében, akik hasznot
húznak a gombákból. 

Ellenőrizd a tudásodat! 
a) Az alábbi táblázatban a gombákat veszélyeztető emberi tényezőket foglaltuk össze.

Töltsd ki a másik oszlopot! Hogyan hatnak ezek az emberi beavatkozások a gombákra?

Tudtad, hogy léteznek védett gombafajok és zuzmók Magyarországon?
2005 óta a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet módosítása alapján  35 nagygomba-  és 5 zuzmó -
faj kapott természetvédelmi oltalmat, majd a rendelet 2008. évi módosításával további
három zuzmófaj került fel a védett fajok listájára.

Beavatkozás Hatás  

Gyűjtés                    

Taposás   

Beépítés, bányászat, feltöltés   

Gyepfeltörés, erdősítés   

Fák kivágása (elegyfajok eltávolítása)   

Öreg, korhadó fatörzsek eltávolítása   

Erdőtalaj feltörése   

Erdők műtrágyázása, meszezése   

Az óriás pókhálósgomba (Cortinarius praestans) védettségének hazai okai: Feltűnően
nagy, robusztus megjelenése, ehető volta és fogyatkozó termőhelye miatt veszélyeztetett. A faj
hazai termőhelyei a savanyú talajú idős lomberdők az erdészeti tevékenység és fakitermelés
miatt egyre inkább visszaszorulóban vannak.
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MEGOLDÁSOK, SEGÉDANYAG-GYŰJTEMÉNY

1. a)  Heterotróf táplálkozás, többféle életmód (korhadékbontó, parazita, mikorrhizás), fonalas testfelépítés,
spórákkal szaporodás, kitin sejtfal, másodlagos anyagcseretermékek. b) Elhalt szerves anyag lebontása extra -
celluláris enzimek segítségével. Típusai: korhadékbontó, parazita, mikorrhizás. c) A holt faanyagban a gomba-
fonalak szétterjednek, elkezdődik a növényi sejtfal fő alkotóinak, a cellulóznak és a ligninnek a lebontása. e) c. 
f)

2. a)

Hasonlítsd össze a gombák különböző csoportjait!
c) A gombafonalak körkörös terjedése figyelhető meg egyre nagyobb kiterjedésben. d) A gomba micéliuma egy

Növények Gombák Állatok

Anyagcsere típusa autotróf heterotróf heterotróf

Testszerveződés szövetes álszövetes szövetes

Színtest van nincs nincs

Sejtfal van van nincs

Taxon Név-
végződés 

Magyar, 
latin név 

Magyar, 
latin név 

Magyar, 
latin név 

Magyar, 
latin név  

ország valódi gombák
Fungi

valódi gombák
Fungi 

valódi gombák
Fungi 

valódi gombák
Fungi

törzs - mycota bazídiumos gombák
Basidiomycota

tömlősgombák
Ascomycota 

bazídiumos gombák
Basidiomycota

bazídiumos gombák
Basidiomycota

osztály - mycetes Agaricomycetes Ascomycetes Agaricomycetes Agaricomycetes

rend - ales  Galambgomba-alkatúak
Russulales

Pezizales Tinórualkatúak
Boletales

Pöfetegalkatúak
Lycoperdales

család - aceae  Galambgombafélék
Russulaceae

Pezizaceae Tinórufélék
Boletaceae

Pöfetegfélék
Lycoperdaceae

nemzetség Tejelőgombák
Lactarius

Peziza Tinórugombák
Boletus

Pöfeteggombák
Calvatia

faj Fehértejű keserűgomba
Lactarius piperatus

Barnás 
csészegomba
Peziza badioconfusa 

Ízletes vargánya
Boletus edulis 

Óriás pöfeteg
Calvatia 

gigantea

e) Ehető: császárgalóca, ízletes kucsmagomba, sárga gereben, nagy őzlábgomba, óriás pöfeteg, kormostönkű
érdestinóru, mezei szegfűgomba, sárga rókagomba, kétspórás csiperke, ízletes tőkegomba, ízletes rizike, lila
pereszke, kékhátú galambgomba, ízletes vargánya, nyári szarvasgomba
Mérgező: gyilkos galóca, feketedő nedűgomba, cifra korallgomba, légyölő galóca, zöldesszürke döggomba,
világító tölcsérgomba, téglavörös susulyka
Nem ehető vagy feltételesen ehető: erdei szömörcsög, bükkfa-tapló, harkálytintagomba, kerti tintagomba,
nyírfa-tapló, barnás csészegomba, hármas csillaggomba, sárgatönkű kígyógomba. A süngomba ehető, de
védettsége miatt nem fogyasztható!

b) A gombafonalak körkörös terjedése figyelhető meg egyre nagyobb kiterjedésben. c) A gomba micéliuma
egyre jobban befonja és átalakítja a kenyér anyagát, lebontva annak szerves anyagait. d) A kenyérsütéskor az
élesztőgombák által a cukor bontásából származó CO2 megemeli a tésztát. Ezáltal lesz szivacsos, levegős a kész
kenyér. e) 4.

3- 4. a) 2200 növény- , 83 emlős- , 365 madárfaj (Standovár T. -  Primack B. R. (2001): A természetvédelmi biológia
alapjai). b) A spórák terjedésére láthatunk példákat (szél, rovarok, vízcsepp segítségével).

5. a) Alacsony tápértékű, diétás élelmiszer, telítő hatású a magas rosttartalom miatt, alacsony zsír- , szénhidrát- ,
és sótartalom, magas esszenciális aminosav-  és vitamintartalom. b) Az emészthetetlen kitin miatt, amely a sejt-
falakban található, és egyúttal a rostot is adja. c) Nehézfémeket (Pb, Hg, Cd). Szennyezett ipari környezetből és
forgalmas utak környékéről ne gyűjtsünk gombát! 
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6- 7. a) 

b) A pecsétviaszgombát biológiailag hatékony anyagai miatt sokfelé termesztik, különböző készítményeket (ital,
tea, tabletta) állítanak elő belőle. 

8. a)

Hasznosság Károkozás

Sajtgyártás Növényi betegségek

Kenyérsütés Állatok megbetegedése

Gyógyszerek gyártása Emberek belső szervi és bőrbetegségei

Élelmiszer: gombapor, gombás étel Élelmiszerek penészedése

Gyógytea Beépített faanyag károsítása

Enzimek kivonása, gyártása Szobrok, épületek károsítása

Beavatkozás Hatás  

Gyűjtés                    Micélium károsodása, spóra mennyiségének csökkenése

Taposás   Talajtömörülés, élőhely és micélium károsodása

Beépítés, bányászat, feltöltés   Élőhely megszűnése

Gyepfeltörés, erdősítés   Élőhely megszűnése, megváltozása, szubsztrátum eltávolítása

Fák kivágása (elegyfajok eltávolítása)   Élőhely megváltozása, szubsztrátum eltávolítása

Öreg, korhadó fatörzsek eltávolítása   Élőhely megváltozása, szubsztrátum eltávolítása

Erdőtalaj feltörése   Élőhely megváltozása, micéliumok sérülése

Erdők műtrágyázása, meszezése   Élőhely megváltozása, tápanyagtartalom 
és a tápanyag elérhetőségének megváltozása

Gombákkal foglalkozó magyar nyelvű ismeret-
terjesztő könyvek és cikkek:

Albert L., Locsmándi Cs., Vasas G.(1995-2011): Ismerjük
fel a gombákat! I.- II.- III. GABO Kiadó, Budapest

Farkas E. (2007): Lichenológia – a zuzmók tudománya.
MTA ÖBKI, Vácrátót

Gerhard, E. (2008): Gombászok kézikönyve. M- érték
Kiadó Kft.

Igmándy Z. (1991): A magyar erdők taplógombái. Aka-
démiai Kiadó, Budapest 

Jakucs E. (szerk.) (2008): Gombaszakértői praktikum
(DVD melléklettel). Flaccus Kiadó, Budapest

Jakucs E. (1997): Gyógyító gombáink. Természet Vi-
lága, 127: 547–550.

Jakucs E. (1999): Mérges gombák – gombamérgezések.
Természet Világa, 130: 394–397. 

Jancsó G. (2008): Gombák antioxidáns tartalma. Ma-
gyar Gombász 6/1: 10.

Jancsó G. (2008): Szarvasgombák illatanyagai. Magyar
Gombász 6/2: 7–9.

Kisné Fodor L. (2007): Védett gombák és zuzmók. Ter-
mészetbúvár. 62/2: 16–18.

Lelley J. (1999): A gombák gyógyító ereje. Mezőgazda
Kiadó, Budapest

Siller I. (1999): Jótanácsok gombagyűjtőknek, erdőjá-
róknak. Magyar Gomba, Az Országos Zöldség
Terméktanács Gomba Tagozat lapja 10: 1516.

Szemere L. (2005): Föld alatti gombavilág. 2. kiadás,
Első Magyar Szarvasgombász Egyesület, Buda-
pest

Vetter J. (2000): Új gyógyászati lehetőség? A mikoterá-
pia alapjairól. Mikol. Közl. (Clusiana) 39: 111–
124.

Gombákkal foglalkozó magyar folyóiratok:
Mikológiai Közlemények – Clusiana
Magyar Gombász

Szakkönyvek, egyetemi jegyzetek, határozók:
Jakucs E. (2009): A mikológia alapjai (egyetemi tan-

könyv, 4. kiadás) ELTE Eötvös Kiadó, Budapest
Rimóczi I., Vetter J. (szerk.) (1990): Gombahatározó I.-

II. (Polyporales, Boletales, Agaricales, Russula-
les). OEE Mikológiai Társaság, Budapest

Ubrizsy G., Vörös J. (1968): Mezőgazdasági mikológia.
Akadémiai Kiadó, Budapest

Vetter J. (1990): Az általános mikológia alapjai (egye-
temi jegyzet). ELTE, Budapest

A Magyar Mikológiai Társaság honlapján megtalálhatók 
további gombákkal foglalkozó honlapok és gombászegyesületek elérhetőségei.



Kormostönkű érdestinóru

Laskagomba

Légyölő galóca

Mezei szegfűgomba

Nagy őzlábgomba

Nyírfa-tapló

Óriás pöfeteg

Sárga rókagomba

Sárga gereben
Kerti tintagomba

Süngomba

Téglavörös susulyka

Zöldesszürke döggomba

Sárga gévagomba Sárgatönkű kígyógomba



Kétspórás csiperke Hármas csillaggomba

Ízletes rizike Ízletes tőkegomba

Lila pereszke Kékhátú galambgomba

Ízletes vargánya Nyári szarvasgomba


