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BEVEZETÉS 

A mikológia a biológiának a gombákkal foglalkozó tudományága. A gombák 
(Fungi, Mycota) a valódi sejtmagvas (eukarionta) élőlényeknek olyan csoportját 
képezik, amelynek körülhatárolása, származástani egységessége és rendszerezése 
erősen vitatott. A gombákat ma már az állatokkal és növényekkel egyenrangú, 
azoktól különböző „országnak" (regnum) tekintik. Ennek megfelelően a 
gombákkal foglalkozó tudomány, a mikológia is egyenrangú a növényekkel 
(botanika) és állatokkal (zoológia) foglalkozó tudományokkal. 

A gombáknak mint élőlénycsoportnak a meghatározása és a növényektől és 
állatoktól való elkülönítése általánosságban könnyű. A fotoszintetizáló 
növényektől (amelyek képesek szervetlen anyagból szerveset előállítani, tehát 
autotrófok), egyértelműen elválasztja őket heterotróf anyagcseréjük. A heterotróf 
élőlény csak szerves tápanyagokat képes felhasználni. A gombák anyagcseréje 
elhalt vagy élő szerves anyag lebontására épül (szaprotróf vagy parazita) és 
többnyire kilotróf (chilotroph) típusú. Ez azt jelenti, hogy tápanyagaikat csak 
oldott állapotban képesek felvenni, a nagyobb molekulákat exocelluláris enzimek 
segítségével sejten kívül emésztik meg és szívják fel. Ezzel szemben az állatok 
táplálékfelvétele többnyire fagotróf (bekebelező) és belső emésztésűek. Az állati 
szervezetektől megkülönbözteti a gombákat, hogy sejtjeiket többnyire sejtfalak 
határolják. Ennek vázanyaga viszont - az általánosan elterjedt növényi cellulóz 
sejtfaltól eltérően - a kitin, amely az állati szervezetek egy részében is (pl. 
rovarpáncél) előforduló vegyület. A gombák szaporodásában jellemző a spórák 
kialakulása, amely inkább növényi sajátság. A gombák teste fonalakból épül fel. 
Az elágazó gombafonalak (hifák) szövedékét micéliumnak nevezzük. A 
nagygombák szaporítóképletében, a termőtestben a hifák a növényekéhez hasonló 
szövetes szerveződést mutatnak, ún. álszövetekbe tömörülnek. 

A gombáknak van néhány olyan tulajdonságuk is, amely sem növényi sem 
állati, hanem kizárólag gombasajátság. Ilyen például az egyes gombacsoportokra 
jellemző speciális sejtpórus-alakulás, a dolipórus, bizonyos különleges 
sejtmagosztódási folyamatok, vagy a szintén kizárólag gombasejteknél előforduló 
lomaszóma. Vannak olyan speciális anyagcseretermékek is, amelyeknek 
szintézisére az élőlények közül csak a gombák képesek (pl. egyes gombatoxinok). 
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A gombáknak, mint lebontó szervezeteknek a szerepe a bioszféra 
anyagkörforgalmában rendkívül nagy. A földtörténet során az élőlények fejlődése 
egyre nagyobb faj számot, biomassza-produkciót és egyre többféle lebontandó 
anyagot hozott létre. Ezzel szükségszerűen együtt nőtt és fejlődött a lebontó és 
parazita szervezetek fajszáma és biokémiai potenciája is. 

A ma élő ismert gombafajok száma közel százezer. A még ismeretlen fajok 
számát két-háromszázezerre becsülik, míg egyesek szerint számuk akár egymillió 
is lehet, tehát a virágos növényekkel és az állatokkal azonos nagyságrendű (az 
állatfajok számát egy-kétmiIlióra, a növényekét négy-ötszázezerre becsülik). 

A gombák közé sorolt szervezetek igen változatosak. A gombákat ma már 11 
rendszertani törzsbe soroljuk. Ezek közé nemcsak a hétköznapi értelemben vett 
gombák tartoznak, hanem számos mikroszkopikus szervezet is (pl. nyálkagombák, 
élesztőgombák, penészgombák) (1. táblázat). Ezeknek a jelentősége nemcsak a 
természetben, de az ember életében is kiemelkedő. Gondoljunk pl. az élesztők 
szerepére a pékiparban, a bor- és sörgyártásban, a penészgombák által termelt 
méreganyagok hatására, a fertőző emberi betegségeket okozó gombákra, valamint 
az antibiotikumtermelő gombákra. Tanfolyamunk céljának megfelelően azonban 
itt csak a szemmel látható méretű termőtestet képező, ún. "nagygombákat" 
ismertetjük. Ezek a tizenegy közül mindössze két törzs, a tömlősgombák 
(Ascomycota) és a bazídiumos gombák (Basidiomycota) képviselői. 

A gombarendszertan (szisztematika, mikotaxonómia) a közös származási 
vonalon kifejődőtt nagy egységeket, a törzseket kisebb csoportokra bontja (törzs, 
osztály, rend, család, nemzetség, faj). A valóságban csak a faj létezik, mint közös 
eredetű, hasonló tulajdonságokkal rendelkező, szaporodási közösséget alkotó 
egyedek csoportja. A fajokat Linné óta a kettős nevezéktan szabályai szerinti 
kettős latin (vagy görög) tudományos névvel nevezzük meg, amelynek első tagja a 
nemzetség neve, ahova a gomba tartozik, a második név a faj neve, ami valamilyen 
tulajdonságára utal, esetleg személyről van elnevezve, pl. az Agaricus bisporus 
(kétspórás csiperke) az Agaricus (csiperke) nemzetség azon faja, amelyre két spóra 
jellemző. A fajnevet mindig kisbetűvel, a nemzetség és minden ennél magasabb 
kategória nevét nagybetűvel írjuk. A rendszertani kategórianevek végződése 
(családtól fölfelé) jelzi a kategória szintjét. Pl. az említett nemzetség az 
Agaricaceae családba, az Agaricales rendbe, a Basidiomycetes osztályba, a 
Basidiomycota törzsbe tartozik. Az aláhúzott végződések jelzik a kategória rangját. 
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1. táblázat. A gombák rendszertani felosztása az osztályok szintjéig 
(DICTIONARY 8. kiadás 1995) 

ORSZÁG TÖRZS OSZTÁLY 

PROTOZOA 
(állati 
egysejtűek) 

Acrasiomycota 
(sejtes nyálkagombák) 

Dictyosteliomycota 
Myxomycota 

(valódi nyálkagombák) 
Plasmodiophoromycota 

(élősdi nyálkagombák) 

Acrasiomycetes 
Dictyosteliomycetes 
Myxomycetes 
Protosteliomycetes 
Plasmodiophoromycetes 

CHROMISTA 
Hyphochytriomycota 
Labyrinthulomycota 

(labirintus gombák) 
Oomycota 

(petespórás gombák) 

Hyphochytriomycetes 
Labyrinthulomycetes 
Oomycetes 

FUNGI 
(valódi 
gombák) 

Chytridiomycota 
(rajzóspórás gombák) 

Zygomycota 
(járomspórás gombák) 

Ascomycota 
(tömlősgombák) 

Basidiomycota 
(bazídiumos gombák) 

Chytridiomycetes 
Trichomycetes 
Zygomycetes 
Ascomycetes 
Basidiomycetes 

(bazídiumos gombák) 
Teliomycetes 

(rozsdagombák) 
Ustomycetes 

(üszöggombák) 

A gyakori gombafajok nagy részének magyar neve is van. A gombagyűjtési 
gyakorlatban a legtöbbször elegendő a magyar név használata. Ez azonban nem 
mindig egyértelmű, mert vidékenként más és más elnevezések érvényesek 
ugyanarra a gombára és éz sok zavart okozhat (a rókagombát pl. sok helyen 
csibegombának nevezik, míg másutt ugyanezen név alatt a mezei szegfűgombát 
értik). Jegyzetünkben a teljesség kedvéért a magyar nevek mellett a tudományos 
neveket is közöljük. 
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1. A GOMBÁK ALKOTÓ ANYAGAI 

A gombák testét ugyanazok az anyagok építik fel, mint a Föld valamennyi 
élőlényéét. Ezek legnagyobbrészt néhány alacsony rendszámú elem (H, C, O, N, S, 
P) - a z ún. biogén elemek -vegyületei, kisebb mennyiségben azonban más elemek 
(pl. K, Ca, Na, Mg, Fe stb.) is előfordulnak. Az elemi összetevők arányában és 
egyes molekulatípusokban azonban különbségek is kimutathatók az állati és 
növényi szervezetekhez képest. Egyes vegyületeket tekintve (pl. aminosavak, 
kitin, lecitin) a gombák közelebb állnak az állatokhoz, mint a növényekhez. 
Ugyanakkor vannak sajátos, csak a gombákban előforduló vegyületek (pl. egyes 
gombatoxinok). 

1.1. Szervetlen anyagok 

1.1.1. Víz 

Mint minden élőlényben, a gombákban is valamennyi vegyület közül a víz 
fordul elő a legnagyobb mennyiségben. A gombasejtek, a hifák, de a termőtestek is 
nagyrészt vízből állnak. A víztartalom a fiatal termőtestekben akár 85 - 95% is 
lehet. A micélium víztartalma még ennél is magasabb. Egyes nagygombák 
termőteste (pl. taplók, trombitagomba) ennél kevesebb (kb. 50 - 80%) vizet 
tartalmaz. A gombaszárítmányok tömege tehát átlagosan a friss tömeg 10%-a. 

A legalacsonyabb (20%) víztartalmú gombaképletek a nyugalmi állapotú 
spórák. Az összehasonlíthatóság érdekében a gombákban előforduló anyagok 
koncentrációját az eltérő víztartalom miatt a 102 °C-on súlyállandóságig szárított 
tömegre (abszolút száraztömeg) vonatkoztatva szokták kifejezni. 

A gombák a vizet a környezetükből (vízből, talajból, táplálékból) veszik fel. 
Ennek során mindig oldott ásványi anyagok, makro- és mikroelemek is bejutnak a 
sejtbe. Ezekből a gombák jóval többet tartalmaznak, mint a növények. A gombák 
bizonyos ásványi elemeket akkumulálni képesek, vagyis a környezetben mérhető 
koncentrációnál magasabb koncentrációban tartalmaznak. Ez a sajátosság a 
gombasejtek olyan jellegzetessége, amellyel bővebben kell foglakoznunk. 

1.1.2. Ásványi anyagok 

Az ásványielem-tartalmat a 600 °C-on való izzítás után visszamaradó hamuból 
mérik. A gombák hamutartalma jóval meghaladja a növények hamutartalmát, a 
száraztömegre vonatkoztatva átlagosan 5% körül mozog. 



- 9 -

A 2. táblázatban bazídiumos gomba termőtestek néhány fontos ásványi 
összetevőjének mennyiségi viszonyait látjuk. A szárazanyag-tartalomra vonatkozó 
koncentrációértékek csupán tájékoztató jellegűek és az egyes gombacsoportokban 
az átlagos értéktől nagymértékben eltérhetnek. Az ásványianyag-tartalom változhat 
a gomba termőhelye szerint, de megállapíthatók bizonyos rendszertani csoporthoz 
köthető jellegzetességek is. Egyes elemek koncentrációja családokra, 
nemzetségekre vagy fajokra jellemző lehet. 

2. táblázat. A gombák ásványianyagtartalma 

Elem Koncentráció Előfordulása Szerepe 
K 2200-35000 általánosan magas 

Min: Polyporaceae 
szénhidrát-anyagcsere 

Ca 100-6500 Geastraceae cukor-és aminosav transzport 
P 3800 általánosan magas ATP, nukleinsav, 

P-lipid 
Na 10-397 Max: Coprinus, Stropharia 

Min: Polyporus, Lycoperdon 
Mg 44-4200 Max: Clitocybe, Agaricus 

Min: Lactarius, Russula 
enzimaktivátor 

Mn 2-114 Max: fehérkorhasztók ligninbontás 
Zn 40-279 Max: Agaricus, Lycoperdon 

Min: Polyporus 
indolszintézis 

Cu 100-200 Max: Macrolepiota, Agaricus 
Min: Polyporus 

enzimaktivátor 

Cd 1-229 Max: Agaricus, Amanita Toxikus! 
Pb 0-36 Min: farontók környezetszennyezés 
Hg 1-80 Max: Agaricus környezetszennyezés 
V 1 Max: Amanita muscaria amavadinban! 
Se 0-20 Max: Agaricus, Boletaceae 
As 1-26 Max: Amanitaceae 

A fémionok közül a gombatermőtestek a káliumot tartalmazzák a legnagyobb 
koncentrációban. A kálium akár a hamu 35 - 60%-át is alkothatja. Bár mennyisége 
széles határok között változhat, valamennyi gombában magas értéket mutat a 
növényekhez képest. Kivételt képez a likacsgombák (Polyporales) és a taplók 
(Poriales) rendje, amelyekre alacsony káliumtartalom jellemző. A káliumnak 
fontos szerepe van a gombák szénhidrátfelvételében. 

Jelentős lehet a gombasejtek nátrium-, kalcium- és magnéziumtartalma is. A 
nátriumiont egyes gombák, pl. a tintagombák (Coprinus sp j , harmatgombák 
{Stropharia sp.) akkumulálni képesek, míg más gombákban (likacsgombák: 
Polyporus sp., pöfetegek: Lycoperdon sp.) következetesen kevés fordul elő. 
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A kalciumnak fontos szerepe van a hifacsúcs növekedésének, valamint a cukor-
és aminosavtranszportnak a szabályozásában. Egyes fajokban (pl. csillaggombák) 
kalciumoxalát kristályok képzése is megfigyelhető. A magnézium minden sejtben 
jelentős enzimaktivátor. A csiperkék (Agaricusj nemzetségében magasabb, a 
tinóru- {Boletus), tejelőgomba- (Lactarius) és galambgomba- (Russulaj fajokban 
az átlagosnál jóval alacsonyabb értékeket ér el. 

A foszfor - mint biogén elem - jelentősége minden sejtben nyilvánvalóan nagy, 
hiszen a nukleinsavak és a membránalkotó foszfolipidek fontos alkotórésze. 
Koncentrációja valamennyi gombában közel egyforma, taxonómiai különbséget 
nem mutat. 

Egyes fémionoknak különleges jelentőségük van bizonyos gombacsoportokban, 
ahol speciális enzimek működésében játszanak fontos szerepet. Ilyen elem pl. a 
farontó gombákban előforduló mangán, amelyet egyes taplók a környezethez 
képest akár százszoros koncentrációra is képesek feldúsítani. A mangán a 
fehérkorhasztó gombák ligninbontó enzimének működéséhez szükséges. A cink az 
indol bioszintézisben játszik szerepet. Egyes csoportok (pl. csigagombák: 
Hygrophorus sp., csiperkék: Agaricus sp., pöfetegek: Lycoperdon sp.) ezt is 
akkumulálni képesek. 

Az ember számára különösen figyelemre méltó tény, hogy egyes fémionokat a 
gombatermőtestek a toxikus szintet meghaladó mértékben is tartalmazhatnak. 
Ilyen elemek pl. a réz, az ólom, a higany és az arzén. Ezek közül az ólom és a 
higany környezetszennyezés eredményeként kerül a talajba. Emiatt a szennyezett 
helyek (pl. ipartelepek, hulladéklerakók, autópályák) környékén termő gombákat 
soha ne gyűjtsük étkezési célra. Különösen jelentős akkumulálok az (egyébként 
leggyakrabban fogyasztott) tinóru- és csiperkefajok. A kadmiumot, amelynek 
toxikus koncentrációja emberben testsúly-kilogrammonként 2-3 mg, ezek a 
gombák akár 100 mg/kg-ban is tartalmazhatják! Mivel azonban ezek a 
koncentrációk szárazanyag-tartalomra vonatkoznak, a veszélyes mennyiség 
kiszámításánál kb. tízszeres tömegű friss gombát kell figyelembe venni. Egyes 
országokban a vadon termő gombák fogyasztására élelmezés-egészségügyi 
határértékeket állapítottak meg és heti egy-két alkalomnál és 30 - 40 dkg-nál több 
vargánya vagy csiperke fogyasztását nem javasolják. Másrészt ugyanezen gombák 
fogyasztása szelénakkumulációs képességük miatt kedvező is lehet, mert a szelén 
egyes szívbetegségekben gyógyító hatású. 

Fémion-akkumulációs tulajdonságuk miatt egyes gombafajokat radioaktív 
szennyezés jelző bioindikátoroknak is fel lehet használni. Pl. Magyarországon 
egyes gombák cézium koncentrációját mérték a csernobili katasztrófát követően a 
területi szennyezettség megállapítására. Különösen alkalmas faj erre a nagy 
őzlábgomba. 

A gombák ásványianyag-tartalmával kapcsolatban általánosságban elmondható 
tehát, hogy a növényeknél magasabb koncentrációban tartalmaznak bizonyos 
elemeket, egyeseket akkumulálni képesek. A gombák ezen tulajdonsága a környe-
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zet iontartalmától, azok rendszertani csoportjától és életmódjától függően változik. 
A bazídiumos gombákon belül pl. rendkívül alacsony hamu- és fém iontartalmával 
igen élesen elkülönül a lignocellulózt bontó farontó gombák csoportja. 

1.2. Szerves anyagok 

A gombák testét ugyanolyan típusú szerves anyagok építik fel, mint a többi 
élőlényét. Emiatt az alábbiakban ezekről csak rövid áttekintést adunk, és kiemeljük 
a gombákra jellemző különlegességeket. 

A szerves vegyületek közül az alábbi csoportok a legjelentősebbek. 

1.2.1. Aminosavak és fehérjék 

Minden "élő sejt fő alkotó vegyületei a fehérjék, amelyek aminosavakból 
épülnek fel. A fehérjék foszfolipidekkel együtt alkotják a sejtet és 
sejtszervecskéket határoló biológiai membránokat. Az anyagcsere-folyamatok 
szerves katalizátorai, az enzimek is fehérjék. A fehérjék aminosavsorrendje 
határozza meg az ún. elsődleges szerkezetüket, amelyet a DNS-ben rögzített 
genetikai kód szab meg. A fehérjék enzimaktivitását a környezeti hatásoktól is 
függő, bonyolult harmadlagos szerkezetük szabja meg. 

A gombasejtekben más szervezetekhez képest magasabb arányban találhatók 
szabad aminosavak. A magasabb rendű gombák aminosavainak pl. kb. 25 - 35%-a 
nem fehérjében kötötten fordul elő. Vannak ritka, speciálisan csak bizonyos 
gombákban található aminosavak is (pl. iboténsav). 

Biogén aminők (pl. feniletilamin) és származékaik (betain, hisztamin, 
kadaverin, kolin), amelyek élettanilag káros, mérgező hatásúak, szintén gyakran 
kimutathatók a gombákból. Ezek a termőtestek elöregedésekor jelentős 
mennyiségben is jelen lehetnek. Emiatt fokozottan vigyázni kell az étkezési 
gombák megfelelő tárolására, mert bomlásuk ezeknek az anyagoknak a 
felszaporodásával jár. Szintén fehérje hidrolízisből származik a karbamid, amely 
bizonyos gombákban nagyobb (pl. csiperkék), míg másokban (mozsárütőgomba: 
Clavaria, gerebengomba: Hydnum) kisebb mennyiségben lehet jelen. 

1.2.2. Szénhidrátok 

A gombák legfontosabb anyagai közé tartoznak a szénhidrátok, amelyek mint a 
sejtszerkezetet alkotó és energiaszolgáltató vegyületek is jelentősek. Az egyszerű 
cukrok (monoszaharidok) közül a gombákban leggyakrabban kimutatható a glukóz 
és a fruktóz, mint legfontosabb energiaforrások, valamint a szedoheptulóz és a 
mannóz. A mannóz a mannántartalmú sejtfalak (pl. élesztőgombák) egyik fő 
alkotóeleme. 
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Egyik származéka, a mannit egyes termőtestekben igen nagy mennyiségben 
lehet jelen, pl. a csiperkében akár a száraztömeg 50%-át is kiteheti. Feltételezett 
szerepe az ozmózis szabályozásában van. 

A galaktóz, ramnóz, xilóz főleg a hidrolízistermékekben jelenik meg. A 
monoszaharidok a sejt tömegének 0,04 - 22%-át képezhetik, koncentrációjuk 
tehát igen tág határok között mozoghat. 

Az oligoszaharidok egyik tipikus képviselője a gombákban a trehalóz. A 
micéliumban 6 - 8%-ban is jelen lehet. A spórákban nyugalmi állapotban 5-10% 
trehalóz van. Ez az érték a spóra csírázásakor hirtelen csökkenni kezd. Feltehető 
tehát, hogy a trehalóz a spóracsírázás energiaigényét szolgáló tartalék 
tápanyagként szerepel. 

A poliszaharidok közül a gombasejtekben kimutatható a növényi keményítő 
egyik komponense, az (amilóz), amely azonban a növényi keményítő másik 
komponensével (amilopektin) szemben rövidebb, láncelágazódást nem tartalmazó 
molekula. Nem tartalék tápanyagként szolgál, mint a növényekben, hanem 
sejtfalalkotó. Rendszerint a spórák falában található nagyobb mennyiségben. Az 
amilóz mellett egyes gombákban a citoplazmában raktározott szemcsék 
formájában glikogén is előfordul. A keményítőtartalmú, tehát jóddal kék 
színreakciót adó spórákat nevezzük „amiloidok"-nak. Ennek a színreakciónak 
igen fontos differenciáló értéke van a bazídiumos gombák család, illetve 
nemzetség szintű maghatározásában. 

A gombapoliszaharidok újabban a gyógyászati célú kutatások homlokterébe 
kerültek, mert számos gombából mutattak ki nagy biológiai aktivitású glukánokat. 
Ezeknek a hatóanyagoknak egy részét már régóta alkalmazzák a távol-keleti 
gyógyászatban, elsősorban keringési és daganatos betegségek ellen. Különösen a 
farontó gombák között találtak ilyen anyagokat termelő fajokat (pl. shii-take 
gomba, pecsétviaszgomba, laskagomba). 

A gombák általános és jellemző fő sejtfalalkotó vázanyaga, a nitrogéntartalmú 
kitin is szubsztituált poliszaharidnak tekinthető. Az állatvilágban is előfordul mint 
a rovarpáncél anyaga, de hasonló szerkezetű a baktériumok sejtfalát alkotó 
murein is. Molekulájának gerincét acetil-glukózamin egységek alkotják. A 
hosszanti láncokat a keresztkötések hálózattá kapcsolják össze (1. ábra). 

NHCOCH, NHCOCH, NHCOCH3 NHCO 

1. ábra. A kitin szerkezete 
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1.2.3. Lipidek 

A lipidek (zsírok, olajok, stb.) gyűjtőnév alatt azokat a kémiailag különböző 
szerves anyagokat foglalják össze, amelyek apoláros tulajdonságaik miatt vízben 
nem oldódnak. A gombasejtekben előforduló lipidek a többi élőlényben 
találhatókhoz hasonlók. Jelentőségük a sejtmembránokban mint struktúralakotó 
molekuláké igen nagy. Emellett azonban a gombák tartalék tápanyagai is főként 
közülük kerülnek ki, ellentétben a növények többnyire szénhidrát típusú tartalék 
vegyületeivel. 

A gombák lipidjei között szerepelnek mono-, di- és trigliceridek, szterolok, 
szterolészterek és foszfolipidek. A legtöbb gomba membránjainak felépítésében 
specifikus szterolok játszanak igen fontos szerepet. 

Az alifás zsírsavak közül a páros (főleg 12 - 28) szénatomszámúak dominálnak 
a gombák zsírvegyületeinek felépítésében is, hiszen ezek szintézise a többi 
élőlénnyel azonos biokémiai úton történik. 

1.2. 4. Egyéb vegyületek 

A gombákban számos egyéb, az előbb tárgyalt vegyületcsoportokba nem 
sorolható szerves anyag található. 

Közöttük elsőrendű fontosságúak a nukleinsavak, mint a sejt 
információhordozó molekuláinak (DNS, RNS) és az energiaigényes 
folyamatokhoz szükséges kémiai energiát biztosító nukleotid-trifoszfátoknak (pl. 
ATP) alkotórészei. Ezekről részletesebben nem beszélünk, mert típusaikban és 
összetételükben nem mutatnak jelentős eltérést más szervezetekéihez képest. 

Speciális, bonyolult felépítésű szerves vegyületek vannak viszont a gombák 
másodlagos anyagcseretermékei között. A gombák számos olyan vegyületet is 
termelnek, amelyet a növények és állatok nem tartalmaznak. Ezeknek jelentősége 
igen nagy, mivel köztük számos különleges szerkezetű, biológiailag aktív, 
gyógyhatású vagy mérgező molekula van. 

1.3. A gomba mint emberi táplálék 

1.3.1. A gombák táplálkozási értéke 

Az ember ősidők óta fogyasztja az ehető gombákat. A gombával mint 
.tápanyaggal azonban rengeteg téves eszme kapcsolatos. Egyesek óvakodnak a 
fogyasztásától, mert azt gondolják, minden gomba lehet mérges, mások pedig úgy 
tartják, hogy a gomba különlegesen tápláló, sőt a hússal is felérő élelmiszer. Mi az 
igazság ezekkel a vélekedésekkel szemben? Nyilvánvaló, hogy a nem mérges 
gombafajok nyugodtan ehetők, ezek nem tudnak „esetenként" mérgezővé válni. 
Ugyanakkor indokolt az óvatosság a gombaételek fogyasztásakor, hiszen ezek 
nehezen emészthetők és könnyen romlanak. 
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Általános szabály, hogy gombából egyszerre ne együnk túl sokat, és ne együk 
nyersen, kisgyermekeknek pedig egyáltalán ne adjuk. 

A gombák fehérjéinek aminosav-összetétele táplálkozási szempontból kedvező. 
A gombák ugyanis (szemben a növényekkel) mind a húsz fehérjealkotó 
aminosavat, köztük tehát az esszenciális aminosavakat (amelyeket az emberi 
szervezet nem tud előállítani, ezért készen kell felvennie) is tartalmazzák. Emiatt a 
gombafehérje értékesebb táplálék, mint a növényi fehérje. Altalánosságban 
elmondható, hogy a gombák fehérjeösszetétele jobban hasonlít az állati, mint a 
növényi szervezetekére. 

Elterjedt nézet, hogy a gomba magas kalória- és fehérjetartalmú táplálék. Ezzel 
szemben újabban bebizonyosodott, hogy a régebbi méréseken alapuló adatok 
hamisak, mert a gomba fehérjetartalmát a növényi és állati eredetű szerves 
anyagokhoz hasonlóan az össznitrogén-tartalom alapján, annak 6,25-tel való 
szorzásával számították ki. Ez a számítás azonban nem vette figyelembe, hogy a 
gombasejt nitrogéntartalma nemcsak fehérjékből (és kismértékben 
nukleinsavakból) származik, mint a növényeké és az állatoké, hanem jelentős 
arányban nonprotein N-ből is (pl. a sejtfal kitinje, karbamid). A gombák 
össznitrogén értékeit 4,38-as faktorral kell beszorozni, ami a régebbi 
fehérjemennyiségeknek csak kb. a 70%-át adja. Mivel a gomba víztartalma 
rendkívül magas (70-90%), a fehérjetartalmat természetesen csak a szárazsúlyra 
vonatkoztatva lehet összehasonlítani más élelmiszerekével. Ezért kalóriatartalma is 
alacsony. Egyes gombacsoportoknál (pl. élesztők) ez 5-9%, míg a kalapos 
gombáknál fajtól függően igen változatos, 5-40% közötti lehet. Egyes 
gombacsoportokban (pl. csiperkék) következetesen magasabb, míg másokban (pl. 
galambgombák) jóval alacsonyabb fehérjetartalom a jellemző. 

Bár a fentiek alapján a gombák fehérjetartalma alacsonyabb, mint azt általában 
vélik, a gombafehérjék aminosav-összetétele táplálkozás-élettani lag kedvező. A 20 
fehérjealkotó aminosav mellett a gombákban specifikus, ritka aminosavak is 
előfordulnak. A sérült, régi termőtestekben meginduló fehérjebomlás 
következtében esetenként magas lehet az élettanilag aktív, káros biogén aminők 
(betain, kadaverin, hisztamin, kolin, putreszcin) mennyisége is. Ezért csak ép, friss 
vagy megfelelően tartósított gombát fogyasszunk! 

A fehérjék és aminoasavak mellett a gombák jelentős mennyiségű szénhidrátot 
(glukózt, fruktózt, szedoheptulózt, mannózt, galaktózt, glikogént) és zsírokat 
(mono-, di- és triglicerideket, szterolokat, foszfolipideket, páros szénatomszámú 
zsírsavakat), B-vitaminokat, valamint káliumot és foszfort tartalmaznak. 

Az újabb vizsgálatok fényt derítettek a gombák különleges fémion-
akkumulációs képességére (2. táblázat). Ez azt jelenti, hogy egyes gombák 
bizonyos ásványi elemeket a környezetükben található koncentrációt jóval 
meghaladó arányban tartalmaznak. 
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Ezek között egyes elemek (pl. kadmium, réz, nikkel, arzén, ón, molibdén) 
bizonyos gombákban az egészségre is káros mennyiségben lehetnek jelen. 
Természetesen csak abban az esetben okozhatnak kárt, ha rendszeresen és túl nagy 
mennyiségben fogyasztják ezeket a gombákat. A magas ólomtartalom többnyire az 
üzemanyagokkal szennyezett környezetben élő gombákra jellemző, ezért soha ne 
szedjünk gombát autóutak közelében! 

Számos gomba tartalmaz biológiailag aktív, gyógyhatású anyagokat is. Ezek 
rendszeres fogyasztása bizonyos betegségekben kifejezetten előnyös lehet. Ebben 
az esetben a gomba nemcsak mint élelem, de mint gyógyszer is szerepet játszik. 
A fentiek alapján a gombák táplálkozás-élettani szerepével kapcsolatban 
általánosságban leszögezhetjük, hogy a gomba jelentős és értékes táplálékunk, 
amelynek fogyasztása elsősorban alacsony kalóriatartalma, aminosavai, 
aromaanyagai és rosttartalma miatt dietetikailag előnyös. 

1.3.2. Gyógyhatású gombák 

A gombák számos biológiailag aktív anyagcsereterméket szintetizálnak 
amelyeknek egy része az emberi egészségre káros (toxinok), más része azonban 
hasznos is lehet. Mint ahogyan ismerünk gyógynövényeket, ugyanúgy gyógyító 
gombák is léteznek. 

A múlt sokévezredes homályába vész azoknak a tapasztalatoknak az eredete, 
amelyeket az ember a gombák gyógyító hatásáról szerzett. A természeti népek is 
ismerték néhány gomba csodálatos hatóerejét, amelyet varázslatokban, 
szertartásokban alkalmaztak. Mivel a régi időkben a varázslás és a gyógyítás nem 
vált el egymástól, feltehető, hogy tapasztalatokat szereztek egyes betegségek 
gombákkal való gyógyításában is. Ezeknek az ismereteknek egyrésze napjainkig 
fennmaradt a népi gyógyászatban (pl. a taplógombák sebkötözőként való 
alkalmazása). A taplók fertőtlenítő, baktériumgátló hatását ma már komoly 
vizsgálatok igazolták. 

Különösen a távol-keleti országokban van nagy hagyománya a gombák 
gyógyászati felhasználásának. A kínai orvosok évszázadok óta ismerik és leírták 
pl. a shii-take gomba gyógyhatását és úgy tartották, hogy aki ezt a gombát 
rendszeresen fogyasztja az "örökké él". A legújabb farmakológiai vizsgálatok 
igazolták ezeknek a gombáknak a magas vérnyomást és koleszterinszintet 
csökkentő, valamint a rák ellenes hatását. 

A gombáknak több csoportja termel gyógyhatású anyagokat. Ezek közül 
szélesebb körben ismertek az antibiotikum termelő mikroszkopikus 
penészgombák (pl. Penicillium). Igen fontos gyógyszereket állítanak elő a 
tömlősgombák közé tartozó növényi parazita anyarozs (Claviceps purpurea) 
rozskalászon kifejlődött fekete szkleróciumaiból (varjúköröm), ami több, mint 
száz biológiailag aktív vegyületet, elsősorban alkaloidokat tartalmaz. A gomba 
hatóanyagainak egyrésze simaizom összehúzó hatású. Ezeket elsősorban a centrá-



- 16-

lis és perifériális vérzések csillapítására és a szülészeti gyakorlatban 
méhösszehúzó hatása miatt alkalmazzák. További jelentősége van a migrén és a 
Parkinson-kór kezelésében is. Ujabban azonban egyre több nagygombából is 
terápiás célra alkalmas hatóanyagok sorát mutatták ki. 

1.3.2.1. Antibiotikum termelő nagygombák 

Kevésbé köztudott, hogy a penészgombákon kívül a magasabbrendű, 
bazídiumos gombák, a közismert kalapos gombák között is vannak antibiotikum-
termelő fajok, bár ezek gyógyászati jelentősége lényegesen kisebb, mint a 
penészgombáké. Megemlíthetjük itt a gyűrűs fülöké (Oudemansiella mucida) 
mucidinját, vagy a tobozfulőke (Strobilurus tenacellus) ezzel azonos 
strobilurinját, egyes laskagomba (Pleurotus) fajok pleuromutilinját , valamint a 
Cyathus helenae által termelt diterpén típusú cyathint. Antibakteriális hatása van 
a sárguló csiperke (Agaricus xanthoderma) agaricon és xanthodermin 
vegyületeinek, valamint a szürke tölcsérgomba (Lepista nebularis) 
nebularinjának is. Sok farontó gomba (tapló) is termel baktericid vegyületeket, 
többek között a Fomes, a Trametes, a Lentinus és a Polyporus nemzetségek fajai. 
A gyulladáscsökkentő hatás mellett ez is egyik oka lehet, hogy a népgyógyászat 
sikeresen használta a taplókat sebkezelésre. Vannak ezenkívül az emberi 
kórokozó gombák ellen hatásos (fungicid) anyagokat termelő nagygomba fajok is, 
mint pl. a káposztagomba (Sparassis crispa), a gyűrűs fűlőke (Oudemansiella 
mucida), vagy a mérgező világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius). 

1.3.2.2. A keringési betegségek ellen alkalmazható gombák 

Az általánosan "kalapos gombák"-ként ismert bazídiumos gombák 
csoportjában az utóbbi évtizedekben olyan új hatóanyagokat fedeztek fel, amelyek 
gyógyászati alkalmazása egyre fokozódó jelentőségű. 

Ezek közül talán a legfontosabb gombafaj a shii-take (Lentinus edodes), 
amelyet már a Ming dinasztia idejében, mint "életelixírt" tartottak számon a kínai 
orvosok. Ezt a gombát a Távol-Keleten nagy mennyiségben fogyasztják. Ujabban 
Észak-Amerikában és Európában is "csodagombaként" reklámozzák és ennek 
köszönhetően ezekben az országokban is megkezdték termesztését. Ma már 
Magyarországon is foglalkoznak shii-take termesztéssel, elsősorban 
exportcélokra. Ennek a gombának a vér-Iipidszint csökkentő hatását a hatvanas 
években fedezték fel japán kutatók. Bebizonyították, hogy az 5%-nyi shii-take 
gombával kiegészített étrend 24-45%-kal csökkenti a vér koleszterinszintjét, 
valamint a triglicerid és foszfolipid szintet. Mivel a magas vérzsírszint egyike a 
jóléti államokban népbetegségnek számító érrendszeri megbetegedések 
legfontosabb rizikófaktorainak, a felfedezés óriási jelentőségű. 
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A gomba koleszterinszint-csökkentő hatóanyaga, az eritadenin (más néven 
lentizin, vagy lentinacin) kémiailag 2(R),3(R)-dihidroxi-4-(9-adenil)-vajsav. 

Hasonló hatású anyagokat tartalmaz sok más gomba is, pl. a késői laskagomba 
(Pleurotus ostreatus), a téli fulőke (Flammulina velutipes), sőt egyes nem ehető 
gombák is, mint pl. a bükkfatapló (Fomes fomentarius). A pecsétviaszgomba 
(<Ganoderma lucidum) koleszterinszintcsökkentő, gyulladásgátló és májvédő 
hatásáért laqosztán típusú triterpénjei, a ganoderánsavak felelősek. Egyes 
gombáknak jelentős vérnyomáscsökkentő hatásuk is van, mint pl. a már említett 
pecsétviaszgombának, vagy a bokrosgombának (Grifola frondosá). Az érrendszeri 
betegségek gyógyításában alkalmazzák egyes gombák véralvadásgátló hatását is. 
A téli fulőke (Flammulina velutipes) trombolitikus hatású proteázai immobilizált 
formában a müerek falába beépítve érpótló műtéteknél gátolják a vérrögök 
képződését. Egyes gombáknak vércukorszint-csökkentő hatásuk is van. A gyapjas 
tintagombát (Coprinus comatus) pl. sikerrel próbálták ki cukorbetegség 
kezelésére. 

1.3.2.3. Immunstimuláns és rák ellen ható gombák 

A nagy gombák gyógyászati alkalmazásának legfontosabb és legújabb 
eredményei a daganatos betegségek elleni küzdelemben születtek. Már az ötvenes 
években ismertették az óriás pöfeteg (Calvatia gigantea) hatóanyagának, a 
calvacinnak vírusgátló és antitumor hatását. Nagyon sok gombafaj bizonyult 
aktívnak influenzavírusok, polyomielitis és ECHO-vírusok ellen az ehető gombák 
között is, mint pl. az ízletes vargánya (Boletus edulis), vagy a barna gyűrűstinóru 
(Suillus luteus). Hasonlóan hatnak egyes taplógombák vizes kivonatai, főzetei is. 

A rák ellenes hatást elsősorban azok a 20-500 ezres molsúlyú, 1,3 és 1,6 
kötésű, béta-D-glukánokból álló gomba poliszacharidok idézik elő, amelyek a 
szervezet immunreakcióit erősítik. Hatásukra nő a T-limfociták és T-helper 
(segítő) sejtek száma, vajamint az interferon termelés. Az immunstimulánsok 
hatására a szervezet hatásosan pusztítja a vírusokat és a rákos sejteket. 

Az immunstimuláns hatású gombák között is elsőrendű helyet foglal el a shii-
take. Legfontosabb hatóanyaga, a lentinán nevű poliszacharid, egyike a 
leghatásosabb rák ellenes vegyületeknek. A lentinán jelentősen megnövelte a 
hepatomás egerek túlélését. A humán rákterápiában gyomor-, végbél-, tüdőrák, 
valamint hepatomák, fibroszarkómák és leukémia gyógyításában alkalmazták 
sikerrel. 

A lentinánhoz hasonló szerkezetű és hatású glukánokat sok más bazídiumos 
gombából is kimutattak. Ilyen pl. a pecsétviaszgomba, amely a már említett aktív 
triterpének mellett antitumor hatású glukánokat is tartalmaz. Ebből a nálunk is 
élő, de a mérsékelt övben mindenütt elterjedt gombából Kínában gyógyító 
"gombateát" főznek. A Távol-Keleten ennek az Európában még alig hasznosított 
fajnak a gyógyászati célra történő mesterséges termesztésével is foglalkoznak. 
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Megemlíthető még a rákellenes anyagokat termelő gombák között a téli 
laskagomba, a hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune), a lepketapló 
(Trametes versicolor) és sok más taplógomba. 

A nagygombák immunstimuláns poliszacharidjaival újabban igen biztató 
eredményeket értek el a HIV-pozitív betegek körében. A gomba hatóanyagokkal 
való kezelés késlelteti, vagy megakadályozza az AIDS kifejlődését és a már 
kialakult szindróma esetében is javulást eredményez. Ezeknek a gombáknak és 
hatóanyagaiknak a jövőbeni kutatása tehát sikeres válasz lehet korunk 
legveszélyesebb és legtöbb embert érintő betegségeinek, a ráknak és az AIDS-nek 
a kihívására. 

A gomba eredetű, természetes hatóanyagok gyógyászati felhasználása a 
jövőben egyre fokozottabb lesz. A gyógyszeripar egyre több területen veszi 
igénybe a gombákat. Anyagcseretermékeik mellett egyedülálló enzimatikus 
kapacitásukat is hasznosítják egy sor egyéb eredetű gyógyszeralapanyag (pl. 
szteroidok) biokonverzióval való átalakítására. Az emberiség a természet annyi 
más objektumával együtt a maga szolgálatába állítja a gyógyító gombák csodálatos 
képességeit is. 

2. A GOMBASEJT FELÉPÍTÉSE ÉS ALKOTÓRÉSZEI 

2. LA gombasejt felépítése 

A gombák teste, mint minden más élőlényé, sejtekből áll. A nagygombák teste 
fonalas szerveződésű. A gombafonalakat (hifákat) sejtek alkotják. A hifa a csúcsi 
részén mindig a tengelyére merőleges válaszfalakkal osztódik, ezáltal 
folyamatosan növelve a hifa hosszát. A hifák el is ágazhatnak és bonyolult 
hálózatot (micéliumot) fejlesztenek, ami a gomba vegetatív testét képezi. A 
szaporítóképletek (termőtestek) is hifákból épülnek fel, de ezekben a fonalak 
szabályosan rendeződve ún. "álszövetbe" tömörülnek 

A gombasejtek felépítése alapvetően megegyezik a többi élőlény sejtjének 
felépítésével. Gélszerű, élő alapállományát, a citoplazmát kívülről a sejthártya 
(sejtmembrán, plazmalemma) határolja. A sejtmembrán alapját kettős foszfolipid 
réteg képezi, amelyhez mindkét oldalon fehérjék kapcsolódnak. A biológiai 
membránok felépítésének elve minden élő sejtben hasonló. A sejthártyán keresztül 
történik a különböző anyagok felvétele és leadása, vagyis a sejt és környezete 
közötti szabályozott anyagcsere. A membrán szerkezetének épsége a sejt 
életfunkcióinak alapvető feltétele, károsodása a sejt pusztulását jelenti. 

A citoplazmában membránokkal körülvett terek (ún. kompartmentek) 
különülnek el, amelyekben egymástól eltérő, különféle anyagcsere-folyamatok 
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zajlanak. Az ilyen membránokkal határolt testecskéket sejtszervecskéknek 
(organellumoknak) nevezzük. Membrán határolja a sejt életfolyamatait irányító 
sejtmagot is. 

A gombasejteket a növényekéhez hasonlóan a sejthártyán kívül még szilárd, de 
rugalmas sejtfal is burkolja. Ez biztosítja a hifa tartását és védelmet nyújt a külső 
mechanikai hatásokkal szemben, valamint támasztékot ad a sejtben fellépő 
turgornyomással szemben. 

A következő (2.) ábrán egy fonalas gomba csúcsi sejtjének felépítése látható. 

sejtmembrán 

sejtfalrétegek 

2. ábra. Gombafonal csúcsi sejtjének elektronmikroszkópos képe 
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2.2. A citoplazma sejtalkotói 

A gombák az állatokkal és a növényekkel együtt a valódi sejtmagvas 
(eukarionta) élőlények közé tartoznak, ezért citoplazmájukban az 
eukariontákra jellemző sejtmagot és sejtszervecskéket (mitokondriumokat, 
diktioszómákat) figyelhetjük meg, ezek azonban az általános formához képest 
jelentős módosulásokat is mutathatnak. 

2.2.1.. A sejtmag 

Az élőlények tulajdonságait megszabó genetikai információ a sejtmagban lévő 
dezoxiribo-nukleinsav (DNS) molekulák szerkezetében van kódolva. A DNS-t 
felépítő alapegységek, a nukleotidok egy nukleinbázisból, egy dezoxiribóz és egy 
foszfát molekulából állnak. A többezer nukleotid hosszú láncmolekulát képez, 
amely kettős spirálba csavarodik. Ebből szerveződnek a sejtosztódáskor látható 
kromoszómák. A nukleinbázisok négyfélék lehetnek (adenin, timin, citozin, 
guanin), ezek sorrendje tartalmazza a biológiai kódot, az élőlény "tervrajzát". A 
sejt osztódása előtt a "tervrajz" lemásolódik és mindkét utódsejtbe bekerül egy-egy 
példánya, biztosítva az utódok hasonlóságát a szülőhöz. 

A sejtosztódás a gombáknál a szokásostól eltérő, különleges vonásokat mutat. 
Jellemző pl., hogy a sejtmagburok a sejtosztódás során nem bomlik fel, mint az 
állati és növényi sejteknél, hanem végig megmarad és a maganyag szétválása után 
befűződve a leánysejtek magburkát alkotja. 

A sejtmag irányítja a DNS-tervrajz szerint a sejtben lejátszódó 
anyagcserefolyamatokat A sejtmagot burkoló kettős membránon pórusok 
biztosítják a "hírvivő" molekuláknak az átjárást a citoplazmába. 

2.2.2.. Az endoplazmatikus retikulum és a riboszómák 

A riboszómák a citoplazmában található, ribonukleinsavból (RNS) és 
fehérjéből felépülő gömböcskék, amelyeknek szerepe a fehérjeszintézisben 
nélkülözhetetlen. A sejtmagból érkező "tervrajzi utasítás" szerint ezeknek a 
felszínén épülnek fel aminosavakból a fehérjék. 

Az endoplazmatikus retikulum (ER) a citoplazmában elhelyezkedő kiterjedt 
membránrendszer, amely a maghártyával is kapcsolatban van és zsákszerű 
üregeket, "ciszternákat" határol. Ezekben a ciszternákban gyakran a sejt által 
termelt anyagok gyűlnek össze. Gyakori, hogy az ER felszínén riboszómák 
találhatók. Ilyenkor a riboszómákon keletkező fehérjék az ER üregeiben gyűlnek 
össze és a ciszternákról lefűződő hólyagocskákban (vezikulumokban) szállítódnak 
a sejt megfelelő részére. 
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2.2.3. A mitokondriumok 

A mitokondriumok az aerob (oxigénlégző) szervezetek sejtjeinek legfontosabb 
energiatermelői, hiszen bennük lokalizálódnak a sejtlégzés (citrátciklus, terminális 
oxidáció) enzimrendszerei. A nagygombák mitokondriumai az állati és növényi 
sejtekéhez hasonló felépítésűek. Kettős membrán határolja őket, amelyből a belső 
nagy felületű, lemezes betűrődéseket (krisztákat) képez. A mitokondrium 
membránban keletkezik a sejt felépítő biokémiai folyamataihoz nélkülözhetetlen, 
energiaszolgáltató molekula, az ATP (adenozintrifoszfát) nagy része. 

2.2.4. A diktioszómák 

A növényi és állati sejtekre jellemző organellumok a diktioszómák, más néven 
Golgi-készülékek, amelyeknek funkciója különböző anyagok (pl. a sejtfal 
anyagainak) átalakítása és kiválasztása a sejtből. Növényi és állati sejtekben ezek a 
sejtszervecskék egymás felett elhelyezkedő, membránnal határolt zsákocskákból, 
ún. ciszternasorokból állnak. Ilyen képződmények a gombáknak csak néhány 
csoportjában találhatók. Sokáig úgy is tartották, hogy a gombasejtekben általában 
nincsenek Golgi készülékek. Ujabban kimutatták, hogy valamennyi gombasejtben 
jelen vannak, csak alakilag különböznek a növények és állatok diktioszómáitól. A 
gombákban sokkal egyszerűbb felépítésűek: egyedülálló vezikulumok 
(hólyagocskák), vagy egyesével elhelyezkedő görbült (néhol jellegzetes omega 
alakú) ciszternák alkotják őket. 

2.2.5. A sejtvakuólumok és tartalék anyagok 

A gombák sejtjei, a növényekéhez hasonlóan, membránokkal határolt 
sejtüregeket, vakuólumokat tartalmaznak. A fiatal sejtekben sok kis vakuólum van. 
Az idősebb hifákban a vakuólumok mérete nő, mert közülük több egyesül 
egymással. Ezek különféle anyagok oldatait és lebomlott membrántöredékeket 
tartalmaznak. Egyes hifatípusokban a vakuólum hártyája feloldódik, és a sejtnedv 
a citoplazmával összekeveredve ún. miktoplazmát alkot. A gombákban található 
tartalék tápanyag a növényekével ellentétben nem keményítő, hanem az állati 
sejtekéhez hasonlóan glikogén, amely a citoplazmában szederszerűen összetett 
szemcsék formájában található. Különösen magas lehet egyes gombák spóráinak 
glikogéntartalma. A gombasejtek tartalék vegyületei ezenkívül fehérjék, 
polifoszfát granulumok, poliolok (pl. mannit), különféle zsírok, olajok és 
foszfolipidek, amelyek sűrű lipidcseppek formájában láthatók. 

2.3. A sejtfal 

A sejtfalat régebben "élettelen" sejtalkotónak tekintették. Mai szemléletünk 
szerint, bár a citoplazmán kívül helyezkedik el, a sejtfal fontos anyagcsere-
folyamatok (pl. számos enzimreakció) színtere és nélkülözhetetlen részese az 
életfolyamatoknak. 
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2.3.1. A sejtfal anyagai 

A gomba sejtfal fő vázalkotó anyaga rendszerint kitin, egy elágazó N-acetil-
glukózamin polimer, amely hasonló a rovarpáncél kitinjéhez és rokon szerkezetű a 
baktériumok sejtfalát alkotó mureinnel. A sejtfal felépítésében ezenkívül kitozán, 
b-glukán és mannán is részt vehet. 

2.3.2. A sejtfal keletkezése 

A sejtfal keletkezéséhez szükséges újonnan szintetizált anyagok a 
diktioszómából (Golgi-készülékből) lefűződő sejtfalvezikulumokban gyűlnek 
össze. A valódi gombáknál a növekedő hifa végsejtjének csúcsában az erősen 
fénytörő csúcsi test található, amely a sejtfalanyagokat tartalmazó vezikulumok 
összeolvadásával alakul ki. Ezeknek anyaga a sejtmembránon kívülre, a membrán 
és a sejtfal közti periplazmás térbe jut. A hifacsúcs citoplazmájában figyelhetők 
meg az ún. kitoszómák is, amelyek a kitinszintézist aktiváló kitinszintetáz enzim 
előanyagát szállítják a hifacsúcsba. A kitoszómák enzimkomplexei a sejtfalba 
épülnek be. 

Rendszerint a gombafonalak csúcsi része alatt találjuk a kizárólag a gombáknál 
előforduló membránképleteket, a lomaszómákat, amelyek közvetlenül a 
sejthártyához kapcsolódva a sejtfal és a membrán közötti térben vagy 
betűrődésként a citoplazmában helyezkednek el. A lomaszómák vezikulumokból 
és redőzött membránbetürődésekből álló képződmények. Előfordulásuk és számuk 
igen változó, szerepüket még nem tisztázták teljesen. Ujabban egyre inkább 
elfogadják azt az elképzelést, hogy képződésük a sejtfal keletkezésével ellentétes 
folyamat. A Golgi-vezikulumok membránja a sejtfalanyagok kijutásakor ugyanis 
beleolvad a sejtmembránba, és ezzel megnöveli annak felületét. Emiatt a csúcs 
alatti részen a sejtmembrán ráncolódik és visszatűrődik a citoplazmába, majd az új 

Golgi-vezikulumok képződéséhez ismét felhasználódik. A lomaszómák tehát 
nem anyagfelvételre szolgálnak, hanem a sejtmembrán gazdaságos 
újrahasznosítását valósítják meg. 

2.3.3. A szeptumok és pórusok kialakulása 

Az alacsonyabb rendű gombák egyes csoportjaiban a fonalakban nem alakulnak 
ki válaszfalak, a nagygombáknál viszont a hifák szeptumokkal szakaszokra 
(szegmentumokra, interszeptumokra) tagoltak. A szeptumok a hifák oldalfalairól 
befelé irányuló (centripetális) sejtfalkeletkezéssel alakulnak ki. Ezeken a 
szeptumokon perforáció (pórus) van, amelyen keresztül a szomszédos sejtek 
plazmája egymással összeköttetésben áll. A póruson keresztül sejtszervecskék (pl. 
mitokondriumok, de akár sejtmagok is) átvándorolhatnak (migrálhatnak) az egyik 
interszeptumból a másikba. Emiatt a hifák szegmentumai nem tekinthetők valódi 
sejt értékűnek. A tömlősgombák szeptumain egyszerű pórusok alakulnak ki. 
Közelükben gyakran találhatók sötét, gömb alakú képletek (ún. Woronin-testek). 
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Ezek feltehetően a pórus elzárásában játszanak szerepet. Kimutatták, hogy a 
Woronin-testek a sérült sejtekben is a sérülés helyére vándorolnak és elzárják a 
rést. Az idősebb hifákban a Woronin-testek fokozatosan lebomlanak. 

A bazídiumos gombáknál egy sajátos képlet, a dolipórus alakult ki a sejtfal 
gyűrűszerű megvastagodásával a pórus körül. Ezáltal a pórus csőszerűvé válik. Ezt 
egy-egy, az endoplazmatikus retikulum membránjaiból álló, sapkaszerű képlet, a 
parenteszóma (parenthesoma) zárja le mindkét oldalon. A pórus ilyen felépítése 
megakadályozza a sejtmagvak vándorlását (3. ábra). 

3.1. A hifa növekedése 

Talán meglepő, de valamennyi szárazföldi élőlény közül a gombák képesek a 
legnagyobbra nőni és egyben a legnagyobb biomasszát is képezni. Növekedésük 
gyakorlatilag korlátlan. Az Armillaria bulbosa nevű farontó gombának pl. 
többszáz méteres átmérőjű micéliumtelepeit ismerjük amerikai vizsgálatok 
alapján, amelyek egyetlen genetikailag egységes „egyedhez" tartoznak. Ezek a 
gombák a környezetükben előforduló szerves anyagok lebontásának olyan 
hatékony módját fejlesztették ki, ami egyedülálló az élővilágban. Ennek a 
képességnek az egyik tényezője a nagy aktivitású exocellulláris 
enzimrendszerek kialakulása, a másik pedig az a különleges tápanyagfelvételi 

A B 

3. ábra. A hifa válaszfal (szeptum) pórustípusai. 

A: egyszerű pórus (tömlős gombák); 
B: parenteszómás dolipórus (bazídiumos gombák) 

3. A GOMBÁK NÖVEKEDÉSE ÉS FEJLŐDÉSE 
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stratégia, amit trofikus (táplálkozási) növekedésnek nevezünk. Ez a kifejezés azt 
jelenti, hogy a gombák növekedése és táplálkozása együttesen szabályozott, 
egymástól el nem választható folyamat, amelyet a fonalas szerveződés sajátságai 
tesznek lehetővé. 

A hifa csúcsnövekedésü, elágazó rendszert alkot, amelyben erős polaritás 
érvényesül. Az osztódások a csúcsi régióban a hifa hossztengelyére merőlegesen 
történnek, hosszú, de csupán néhány mikrométer átmérőjű fonalat eredményezve. 
A hifák helyenként elágaznak, és az elágazások csúcsai is hasonlóképpen 
osztódva nőnek tovább. Ilyen módon létrejön egy olyan vékony fonalakból álló 
hálózat, amely folytonos és korlátlan növekedésű. A fonalak intenzív térfoglalásra 
képesek. A környezetükben lévő tápanyagforrások (pl. elpusztult növények vagy 
állatok teste) belsejébe a vékony hifák a legkisebb, sokszor maguk által emésztett 
résen át is belenőnek és átszövik annak anyagát. Ezzel nagy felületen érintkezést 
biztosítanak a hifák és a lebontandó anyag között. Mivel a hifanövekedés a 
táplálékfelvételhez szorosan kapcsolt folyamat, a hifák annál dúsabban ágaznak el 
és szövik át a szubsztrátot, minél gazdagabb az tápanyagokban. Mivel a 
természetben a tápanyagok nem egyenletesen, hanem szigetszerűen (pl. különálló 
trágyahalmok, egymástól távol eső gazdanövények) helyezkednek el, ezeken a 
helyeken a gombafonalak is dúsan elágazó micéliumot képeznek 
(szubsztrátmicélium), míg a tápanyagot nem tartalmazó, üres tereket a gyorsan és 
alig elágazva növekedő ún. légmicéliummal hidalják át. A gombák arra is 
képesek, hogy a jobb tápanyag-ellátottságú helyekről gyors hifatranszporttal 
anyagokat csoportosítsanak át a kolónia távolabbi részei vagy elszigetelt területei 
között. Külön anyagszállításra módosult hifakötegek, ún. rhizomorfak is 
kialakulhatnak (pl. a termőtestek és mikorrhizáik között, vagy különálló tuskókon 
kialakult farontó gomba telepek között). Ezen a módon a fonalas gombák az 
egyenetlen eloszlású tápanyagok hatékony feltárására képesek. Ez a tulajdonságuk 
egyben előnyt is jelent számukra a hasonló tápanyagokért velük versengő 
baktériumokkal szemben. 

A trofikus növekedés a hifa különböző részeiben más és más élettani 
folyamatok összehangolása révén valósul meg. A hifa a csúcstól kiindulva négy 
zónára osztható. Ezek a csúcsi (apikális), a felszívási (abszorpciós), a raktározó 
(depo) és az öregedési (szeneszcencia) zónák. A csúcsi zóna folyamatosan 
növekszik, de nem vesz fel anyagokat. A tápanyagok a felszívási zónában jutnak 
be a sejtbe. A raktározási zónában a feleslegben lévő tápanyagok különféle 
tárolható formákba átalakulva (pl. glikogén, foszfátszemcsék, lipid) 
raktározódnak. Az öregedési zónában a sejtszerkezet felbomlása figyelhető meg 
és ezzel egyidejűleg a még felhasználható anyagok visszaáramlanak a hifa 
fiatalabb részeibe. 

A hifa egyes szakaszaiban végbemenő különböző anyagcsere-folyamatok nem 
függetlenek egymástól, ezért az anyagok állandó áramlására, szállítására van szük-
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ség a hifa hosszában. A hifa fiatalabb szakaszain folyamatos, aktív vízkiválasztás 
történik, ami koncentrációkülönbséget okoz az egyes hifaszakaszok között. Az 
anyagáramlást részben a sejtben kialakuló koncentrációkülönbségek, részben 
energiaigényes folyamatok biztosítják. Az anyagáramlás azonban csak akkor lehet 
folyamatos, ha az elpárolgó víz utánpótlása is biztosított. Ez az egyik oka a 
gombák magas vízigényének. A víz kiválasztására a vizes közegben működő 
exocelluláris enzimek működéséhez is szükség van. Érthető, hogy a száraz 
környezet a hifában történő folyamatos anyagtranszportot és ezzel magát a 
növekedési folyamatot is akadályozza. 

A citoplazmának és vakuólumainak energiaigényes mozgása is jelentősen 
hozzájárul az anyagok szállításához a hifa egyes szakaszai között. Ismeretes, hogy 
ebben a folyamatban a hifák szeptumai sem jelentenek valódi akadályt, hiszen a 
fiatal hifaszakaszokban a pórusok rendszerint még a sejtszervecskék és sejtmagok 
számára is átjárhatók. Tömlős és bazídiumos gombákban mérésekkel igazolták, 
hogy a sejtmagok vándorlási sebessége a hifában 3-20 mm/h közölt van, ami tíz-
hússzorosa a hifacsúcs növekedési sebességének. 

3.2. A micéliumnövekedés 

A fonalas gombák egyenletes tápanyagellátottság esetén (pl. mesterséges 
táptalajon) kör alakú kolóniát (ún. ideális micéliumot) alkotnak. Ez egyenesen 
következik a hifák csúcsnövekedési sajátságából és a legegyenletesebb, ezáltal 
legjobb tápanyag-hasznosítással járó térkitöltési igényből. Ha mikroszkóp alatt 
megfigyeljük egyetlen gombaspóra csírázását, azt tapasztaljuk, hogy a kihajtó hifa 
hamarosan elágazásokat képez és az optimális térkitöltés elérésére már néhány 
elágazás után apró, kör alakú kolónia alakul ki. 

A sugárirányú növekedés közben a hifák a mellettük levőkkel oldalirányban 
összenövéseket (anasztomózisokat) is képeznek, tehát valóságos hálózat alakul ki. 
Nem ideális micélium esetében, ahol a tápanyagok eloszlása nem egyenletes, ezek 
az öszeköttetések lehetővé teszik az anyagtranszportot a kolónia jobban és 
gyengébben ellátott részei között. Másrészt az anasztomózisok biztosítják a telep 
hifáinak összehangolt növekedését. A micéliumnövekedés ugyanis bizonyos belső 
(néha napszakos) ritmus szerint nem teljesen egyenletes, hanem szakaszos. 

Laboratóriumi tenyészetekben szilárd táptalajok felszínén a gombamicélium 
fejlődése gyakorlatilag egy síkban történik. A táptalaj belsejébe a hifák gyakran 
csak kis mélységig nőnek' bele, mert a felszín alatt gyorsan csökken a táptalaj 
oxigéntartalma. A fonalas gombák legtöbbjének a szilárd aljzat tapadási 
kényszerük miatt is fontos. A gombamicélium a talajban is sugarasan fejlődik. Ezt 
jelzik a talaj felszínén a micélium kerülete mentén kifejlődő 
"boszorkánygyűrüben" megjelenő termőtestek. 

A legtöbb gomba azonban tenyészthető folyadékkultúrában is, itt azonban a 
micéliumfejlődés gyakran lassúbb és más formát mutat. Fonalas gombákkal tápol-
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datban alapvetően kétféle növekedési típust hozhatunk létre. Ha a folyadék 
mozdulatlan (ún. álló kultúra), akkor a gomba legtöbbször csak egy síkban, a 
folyadék felszínén úszva alkot telepet. Ha azonban a tápoldatot rázatással, 
levegőztetéssel vagy kevertetéssel mozgatjuk, a gombák a folyadék belsejében 
fognak apróbb-nagyobb, gömb alakú kolóniákat (ún. galacsinokat) képezni. A 
galacsinok háromdimenziós, sugárirányú növekedés eredményeként alakulnak ki. 
Belsejükben a középpont felé haladva egyre csökken az oxigén és a tápanyagok 
koncentrációja, ezért centrális autolízis következik be. Emiatt a galacsinok mérete 
korlátozott. 

3.3. A szaporodási folyamatok 

A gombák szaporodási (reproduktív) folyamatai igen bonyolult genetikai, 
biokémiai, élettani, morfológiai változások sorozatát jelentik. Ennek során a 
gomba az intenzív hifanövekedésből egy, attól minőségileg eltérő fejlődési 
szakaszba Vált át, új anyagok (pl. pigmentek) termelődnek és erőteljes morfológiai 
változások (termőtestképzés, sporuláció) történnek. 

A reproduktív folyamatokat a gombákban, mint más élőlényekben is, külső és 
belső tényezők szabályozzák. A külső tényezők a környezet azon változásai (pl. 
hőmérséklet-változás, tápanyagok elfogyása), amelyekre a gomba a szaporodási 
szakaszba való átkapcsolással reagál. A belső tényezők pedig azok a külső hatásra 
beinduló anyagcsere-változások (pl. hormonok termelése), amelyek a sejtben 
megindítják ezeket a folyamatokat. 

3.3.1. A szaporodási folyamatokat befolyásoló külső tényezők 

Fajról fajra változik, hogy milyen hőmérséklet, pH-viszonyok, vízellátottság, 
mely tápanyagok jelenléte vagy hiánya stb. jelentik azokat a külső feltételeket, 
amelyek az egyes gombák reproduktív szakaszának kialakulásához szükségesek. 
Nem véletlen, hogy az egyes gombafajok termőtestei csak bizonyos talajokon, 
növénytársulásokban és az év adott időszakában, meghatározott időjárási 
körülmények között alakulnak ki. A termőtest kialakulásának más környezeti 
tényezők kedveznek, mint a micéliumfejlődésnek. Közismert, hogy egy 
megfelelően esős, meleg őszi időszakban sokkal több gombatermőtest jelenik meg, 
mint száraz, forró nyárban, vagy hideg őszi időben. A termőtesek kialakulása 
kedvezőtlen időjárás esetén esetleg több évig ki is maradhat, miközben a micélium 
a talajban azért él és növekszik. 

Több gomba esetében is kimutatták, hogy a tápanyaghiány a reproduktív 
átmenet egyik megindítója lehet. Közismert, hogy ameddig elegendő tápanyag áll 
rendelkezésre, a gombák hifái aktív növekedést mutatnak, ezzel szemben 
tápanyaghiánnyal könnyebb sporulációt és termőtestképződést elérni. 
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A termőtestképzés szabályozása valószínűleg úgy működik, hogy az aktív 
hifanövekedés időszakában a reproduktív gének gátlás alatt állnak és ez a gátlás 
szűnik meg a vegetatív növekedés feltételeinek megszűnésével. A késői 
laskagomba (Pleurotus ostreatus) például csak akkor képez termőtesteket, ha a 
micélium átesett egy hidegperióduson. Feltételezik, hogy ekkor a hideg hatására a 
reproduktív szakasz génjeit gátló fehérjetermészetű anyag lebomlik és a 
termőtestképzés felszabadul a gátlás alól. 

Sok gomba esetében a szén-dioxid is gátolja a termőtest képzést. A föld feletti 
termőtestek esetében ez biztosítja, hogy a magas szén-dioxid koncentrációjú 
talajban ne fejlődjön ki a termőtest, amely ilyen helyzetben nem tudná szétszórni 
széllel terjedő spóráit. A földalatti gombáknál, amelyeknek spóráit állatok 
hurcolják szét, a termőtestképzés kevésbé érzékeny a szén-dioxidra. 

A termőtestképzés feltételei közé tartozik az említetteken kívül, hogy a 
micélium mérete elérjen egy adott nagyságot és jelen legyenek bizonyos serkentő 
anyagok (pl. vitaminok). Ismeretes, hogy az ektomikorrhiza-képző gombák csak a 
partnernövényük gyökerével együtt élve képesek termőtesteket fejleszteni, mert 
saját maguk nem tudják előállítani az ehhez szükséges anyagokat. A mikorrhizás 
gombák tömeges őszi megjelenésének az az egyik oka, hogy ilyenkor a 
partnernövények is élettani változáson esnek át, a téli időszakra készülődve 
megváltozik anyagcseréjük, gyökereikben csökken a tápanyagfelvétel. Egyes 
gombák esetében a fénynek is szerepe lehet a termőtestképzésben (pl. laskagomba, 
shii-take gomba), mások sötétben is teremnek (csiperke). Régi megfigyelés, hogy 
erdőszéleken, irtásokban több a gomba, mint a sűrű erdők sötétjében. 

3.3.2. A szaporodási folyamatok hormonális szabályozása 

A nagygombák szaporodása a termőtesteken kialakuló spórákkal történik. A 
termőtestek kialakulását, növekedését számos hormonhatású anyag szabályozza. A 
legfontosabbak ezek közül a növényi növekedésszabályozóként is ismert auxinok 
(indolecetsav-származékok). Auxinok egész sorát mutatták ki pl. csiperke, 
laskagomba és likacsgomba termőtestekből. Az auxinok a termőtest tönkjének 
nyúlásos növekedését serkentik. Ez a folyamat nem a hifacsúcs osztódásával, 
hanem az egyes hifaszakaszok megnyúlásával és hosszanti növekedésével történik. 
Ektomikorrhizás gombákból (pl. tinóruk) és parazita gombákból ezenkívül 
citokinineket is kimutattak. A szintén jelentős növényi növekedésszabályozóként 
ismert gibberellint pedig egy, a rizsen élősködő parazita gombában fedezték fel. A 
tömlős- és bazídiumos gombák termőtestképzésében illékony anyagok (pl. etilén) 
is szerepelnek. A taplók esetében a zsírsavoxidációból származó egyéb illékony 
vegyületek hatását is igazolták. 

3.3.3. A spóraképzés és spóracsírázás 

A reproduktív szakaszban, a termőtesteken keletkeznek a spórák, azok a 
szaporítóképletek, amelyekből a nyugalmi szakasz eltelte után ismét trofikus növe-
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kedésü hifák fejlődnek. A spórák kialakulása során a tápanyagok oldhatatlan 
formába való átalakítása történik, hasonlóan ahhoz a folyamathoz, amiről a hifa 
raktározó zónájában beszéltünk. Ezzel párhuzamosan kialakul a vastag és 
ellenálló spórafal, ami képes megvédeni a sejtet a kiszáradástól és más külső 
károsodásoktól. A spórában az anyagcsere-folyamatok erősen lelassulnak és 
megkezdődik a nyugalmi szakasz. 

A spórák nyugalmi periódusa igen eltérő hosszúságú lehet. Vannak gombák, 
amelyeknek a spórái megfelelő körülmények között azonnal képesek hifát hajtani 
(csírázni), mások hosszabb nyugalmat igényelnek. A nyugalmi állapotot részben 
külső tényezők (pl. hideg, szárazság), részben belső tényezők (az anyagcsere 
gátlása) tartják fenn. 

Megfigyelték, hogy ha a spórák tömegesen szóródnak ki és közel egymáshoz, 
sűrűn helyezkednek el, gyakran nem képesek hifát hajtani, mert egymás csírázását 
gátló anyagokat tartalmaznak. Valószínűleg ezzel biztosítják a gombák, hogy csak 
az egymástól távolabbra kerülő, tehát nagyobb térrel rendelkező spórákból 
fejlődjenek hifák, és egyben megvédik a spórákat attól, hogy közvetlenül 
kialakulásuk után már a bazídiumokon, a termőtestekben kicsírázzanak. 

A spórák sejtfalába nehezen bontható és a baktériumoknak ellenálló anyagok 
(pl. fenoloidok, glukánok, sporopollenin, melanin pigmentek stb.) rakódnak be. A 
sötét melanin a spórákat a napsugárzással szemben is védi. A spórák rendszerint a 
gömbhöz közeli alakja pedig, ami a legkisebb felületet jelenti adott 
térfogategységre, szintén hozzájárul a kiszáradás és hőleadás csökkenése révén a 
védelemhez. A gombaspórák legtöbbje igen alacsony hőmérsékleten is megőrzi 
életképességét, hiszen a természetben is át kell vészelnie a fagyos periódusokat. Ez 
teszi lehetővé, hogy a spóramintákat folyékony nitrogénben hosszabb ideig 
károsodás nélkül tárolhassuk. 

A spórákban az anyagcsere-folyamatok nagyon lelassulnak. Légzésük csak 
mindössze 1- 4%-a az aktív sejtekének, a vitalitás fenntartása érdekében azonban 
soha nem szűnik meg teljesen. A nyugalmi periódusban a spórák tartalék 
anyagaiknak csak kisebb részét használják fel, elsősorban a lipideket, ami lehetővé 
teszi a többi tartalékanyag megőrzését a csírázási folyamathoz. A legfontosabb 
tartalékanyagok a lipidek mellett a glukánok, a mannit és a trehalóz. Ezek a 
citoplazmában szemcsék formájában, vagy a sejtfalban helyezkednek el. 

A spóra csírázását sokszor már az is megindítja, ha a hőmérséklet emelkedik és 
vizet kap. Sok gomba spórája megfelelően meleg és nedves környezetben sem 
csírázik, mert a spórafal gátló anyagokat tartalmaz. Ilyenek pl. egyes 
trágyagombák spórái, amelyek csak akkor válnak csíraképessé, ha áthaladnak a 
gazdaállat bélcsatornáján. Ilyenkor az emésztő enzimek hatására épülnek le a gátló 
anyagok a spórafalban. A nehezen csírázó spórák (pl. egyes mikorrhizás 
gombákéi) gyakran aktiválhatok, ha saját vagy más gomba micéliumával hozzuk 
érintkezésbe őket. 
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A spóracsírázás első lépéseként a citoplazma vizet vesz fel (rehidratálódik) és 
hamarosan beindul az aktív anyagcsere. Lebomlik a csírapórust elzáró mannán-
fehérje komplexből álló dugó, és a nyíláson át kihajt a hifatömlő. Eközben a 
spórákban megindul a tartalék anyagok gyors enzimatikus lebomlása. A gombák 
leggyakoribb tartalékanyagának, a trehalóznak a mennyisége a trehaláz enzim 
aktiválódásával párhuzamosan csökken. Ezután a sejtben erőteljesen megnő a 
légzés intenzitása, majd fokozódik a nukleinsav- és fehérjeszintézis. Hamarosan 
kibújik a spórából a hifacsúcs, ami megfelelő közegben gyors fejlődésnek indulva 
a hifanövekedés új szakaszának kezdetét jelenti. 

4. A GOMBÁK ÉLETCIKLUSA 

Az előzőekben a gombák növekedését és fejlődését a sejt élettani 
folyamatainak szintjén tárgyaltuk, az alábbiakban pedig megismerkedünk a 
gombák egyedfejlődésével és szaporodásával. A gomba egyedfejlődése a spórától 
az új spóraképzésig tartó életszakaszok egymásutánisága, amit más szóval 
életciklusnak nevezünk. A nagygombák közé tartozó tömlős- és bazídiumos 
gombák életciklusa nagymértékben hasonló, ezért most csak a számunkra 
fontosabb bazídiumos gombák egyedfejlődését tárgyaljuk részletesebben, a 
tömlősgombák esetében csak az attól való eltéréseket hangsúlyozzuk. 

4. 1. A bazídiumos gombák (Basidiomycota) egyedfejlődése 

A bazídiumos gombák nevüket a bazídiumokról, vagyis azokról a csak 
mikroszkóppal látható sejtekről kapták, amelyekből a spórák (az ún. 
bazidiospórák) kialakulnak. A bazídiumok a többnyire nagyméretű, álszövetes 
szerveződésű termőtestek meghatározott részén, az ún. termőrétegben 
(himéniumban) alakulnak ki. 

A gomba egyedfejlődési ciklusa (4. ábra) a bazidiospórából indul. Ebből hifák 
(az ún. elsődleges haploid hifák) hajtanak ki, amelyek kezdetben osztatlanok 
(sokmagvúak), később szeptumok keletkezésével osztottá válnak, ahol egy 
interszeptum egy sejtmagot tartalmaz A primer hifákon (a tömlősgombákkal 
ellentétben) nem fejlődnek ivarszervek, hanem a hifák végsejtjei között történik 
ivaros egyesülés, amelyben azonban csak a citoplazma olvad össze, a sejtmagok 
nem egyesülnek (szomatogámia). Ennek eredeményeként két sejtmagot tartalmazó 
(magpáros, dikarionos) sejt keletkezik. Ennek osztódásával fejlődik a magpáros, 
ún. másodlagos micélium, amelynek minden sejtjében két sejtmag van és amely a 
bazídiumos gombák vegetatív testét alkotja. Ez több (akár harminc-ötven) évig is 
élhet a talajban. A másodlagos hifa sejtjeinek sorozatos osztódásakor mindkét 
sejtmag egyszerre osztódik, és az újabb sejtekbe is sejtmagpárok kerülnek. Az 
ilyen típusú osztódás eredményeképpen a bazídiumos gombák hifáin a válaszfalak 
fölött egy-egy dudor, az ún. "csat" látható. A csatos hifák csak a bazídiumos 
gombáknál és azoknak is csak a magpáros micéliumában fordulnak elő. 
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Ezek alapján tudjuk mikroszkóppal megkülönböztetni a bazídiumos gombák hifáit 
más gombákétól. 

bazidiospóra 

haploid micélium 

szomatogámia 
bazidium 

dikarionos hifák 
termótesl 

meiózis 
kariogámia 

4. ábra. A bazídiumos gombákra jellemző egyedfejlődés vázlatosan 

A másodlagos micéliumon a termőtestek fejlődése külső (környezeti) és belső 
(hormonális) tényezők hatására kezdődik meg. A termőtestek szerveződése 
álszövetes: sűrűn egymás mellé rendezett, párhuzamos lefutású, elágazó magpáros 
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hifák (harmadlagos micélium) alkotják, amelyek tömör, szövethez hasonló 
struktúrát képeznek. 

A termőtest felszínének meghatározott részén (az ún. trámán) alakul ki a 
termőréteg (himénium), amely a bazídiumokból és a köztük elhelyezkedő steril 
sejtekből, a cisztidiumokból áll. A bazídium a magpáros hifának a himéniumban 
elhelyezkedő végsejtjéből jön létre. Benne történik meg a hosszú ideig egymás 
mellett élő sejtmagok egyesülése. A gombák szaporodásának különlegessége az itt 
ismertetett folyamat, amelyben a hifasejtek ivaros egyesülését időben és térben 
elkülönülve, csak jóval később, esetleg évek múlva követi a sejtmagok egyesülése. 
Ilyen folyamatot az élővilágon belül csak a gombáknál ismerünk. 

A sejtmagok egyesülésével kialakult sejt a zigóta. A sejt ezzel bazídiummá 
alakult át, melynek sejtmagja ezt követően számfelező osztódással négy sejtmagot 
hoz létre. Ezek lesznek a bazidiospórák sejtmagjai. A bazídium belsejében a 
spórák nem különülnek el sejtfallal, hanem a bazídium négy kesztyűujjszerű 
nyúlványába vándorolnak. Itt alakul ki vastag, külső spórafaluk. Ezután az érett 
bazidiospórák leválnak nyelükről (sterigmájukról) és lehullanak. A bazidiospóra 
tehát külső keletkezésű. 

4. 2. A tömlősgombák (Ascomycota) egyedfejlődése 

A tömlősgombák nevüket tömlőszerü sporangiumukról, az aszkuszról kapták, 
amelyben nyolc spóra (aszkospóra) helyezkedik el. Egyedfejlődésük csak néhány 
ponton tér el a bazídiumos gombákétól. 

Az aszkospórákból osztott micélium fejlődik. Ez a tömlősgombák vegetatív 
teste, amely viszonylag rövid életű. A bazídiumos gombákkal ellentétben az 
ivaros folyamat itt nem a hifa csúcssejtek egyesülésével történik, hanem sokmagvú 
ivarszervek (anteridiumok és aszkogóniumok) alakulnak ki és ezek egyesülnek, de 
a sejtmagok összeolvadása nélkül. A női ivarszervnek megfelelő aszkogóniumból 
ezután a bazídiumos gombákhoz hasonlóan magpáros hifák hajtanak, de ezek nem 
alakítanak ki szabad micéliumot, hanem rögtön termőtestet képeznek. A 
tömlősgombák legnagyobb részénél a termőtestek mikroszkopikus méretűek. A 
néhány nagyméretű termőtestet képező nemzetség (pl. csészegombák, 
kucsmagombák, papsapkagombák, szarvasgombák) termőteste a bazídiumos 
gombákéhoz hasonlóan álszövetes felépítésű. A termőtest felszínét vagy belsejét 
termőréteg borítja, amely a magpáros hifák végsejtjeiből kialakuló aszkuszokból és 
a köztük elhelyezkedő steril hifavégekből, a parafízisekből áll. Az aszkuszban 
történik meg a sejtmagpár összeolvadása, amit rögtön egy számfelező (meiózis), 
majd egy számtartó osztódás (mitózis) követ. Ezáltal a tömlőben nyolc új sejtmag 
jön létre. Ezek lesznek a spórák sejtmagjai. A magok körül az aszkuszban alakul ki 
a sejtfal. Az aszkospórák tehát, ellentétben a bazidiospórákkal, belső 
keletkezésűek és az aszkusz felnyílásával kerülnek a szabadba. 
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5. ábra. Tömlősgomba egyedfejlődési ciklusa 

A tömlősgombák körében gyakori a konídiumokkal történő ivartalan 
szaporodás is. A konídiumok a hifákról, vagy konídiumtartókról külsőleg, sokszor 
láncokban lefűződő spórák, amelyeknek keletkezését nem előzi meg sem 
sejtmagösszeolvadás, sem számcsökkentő osztódás. 
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a. b. 

6. ábra. Konídiumtartók a róluk lefűződő konídiumokkal 

A kannapenészek {Aspergillus, fajok) és az ecsetpenészek (Penicilliumj 
konídiumtartójának képe a mikroszkópban jól megkülönböztethető: 

a. - Aspergillus, b. - Penicillium 

5. A GOMBÁK TERMŐTESTÉNEK TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐIK 

A termőtestek a gombák spóratermő szaporítóképletei. Mivel a gombák 
felismerése, meghatározása a termőtestek alapján történik, az alábbiakban 
megismerkedünk ezek típusaival és jellemző bélyegeikkel. 

5. 1. A bazídiumos gombák termőtestének felépítése 

5.1.1. Az álszövetet alkotó hifatípusok 

Az álszövetes termőtestet felépítő hifák bizonyos differenciálódást mutatnak, 
vagyis több típusuk van. A legfontosabbak a generatív hifák, amelyek vékonyfalú, 
plazmadús sejtekből állnak, csatképződmények figyelhetők meg rajtuk és a 
termőrétegben bazídiumban végződnek. Minden termőtestben jelen vannak. A 
kötőhifák sejtfala vastag, gazdagon elágaznak és a termőtestben harántirányú 
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összeköttetést biztosítanak. A szintén szilárdító szerepű vázhifák is vastagfalúak, 
plazmában szegények, de nem ágaznak el, viszont gyakran "visszafordulnak". Ha a 
termőtestben csak generatív hifák vannak, monomitikus, ha ezek mellett kötöhifák 
is előfordulnak, dimitikus, ha pedig vázhifák is jellemzők, akkor trimitikus 
termőtestről beszélünk. Egyes gombacsoportokban (pl. tejelőgombák, 
kígyógombák) ezeken kívül még tejnedvet tartalmazó tejhifák is előfordulnak (7. 
ábra) 

7. ábra. A bazídiumos gombák termőtestét felépítő hifatípusok 

A: generatív hifák, B: kötöhifák, C: vázhifák, D: tejhifák. 

5.1.2. A tráma típusa 

A bazídiumos termőtest meghatározott helyén alakul ki a bazídiumokat 
tartalmazó egysejtsoros termőréteget, a himéniumot viselő váz, a tráma. Jelentős 
különbségek vannak a bazídiumos gombák között termőtestük trámájának 
felépítésében. A kalapos gombák trámája többnyire védetten helyezkedik el és 
bonyolult szerkezete nagy felületet biztosít a termőréteg kifejlődéséhez, a minél 
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több spóra termeléséhez. A leggyakoribb típusnál a himénium a kalap alján lévő 
lemezek felszínét borítja, tehát a tráma lemezes (csiperkék: Agaricus sp., 
galambgombák: Russula sp., pókhálósgombák: Cortinarius sp., pereszkék: 
Tricholoma sp.). A tráma azonban lehet ráncos (rókagombák: Cantharellus sp.), 
csöves (tinóruk: Boletales, taplógombák: Poriales rendek), vagy tüskés szerkezetű 
(gerebengombák: Hydnum sp.), sőt sima is (trombitagomba: Craterellus sp.). A 
gömbszerű termőtesteket fejlesztő pöfeteggombáknak nem a termőtest felszínén, 
hanem annak belsejében fejlődik ki a trámája. 

A tráma szerkezete az egyik legfontosabb bélyeg a gombák felismerésében. A 
trámatípus egyes rendeken, családokon, nemzetségeken belül hasonló, vannak 
azonban olyan családok, nemzetségek is, amelyekben többféle trámatípus 
keveredik (pl. a csöves és lemezes tráma a likacsgombák családjában). Vannak 
olyan ritka esetek is, hogy még egy fajon belül is átmeneti formák léteznek a 
lemezes és a csöves trámatípus között (rózsás egyrétü tapló: Daedalopsis 
confragosa), ami azt bizonyítja, hogy a trámatípus nem egyértelmű bélyeg a 
természetes rendszertani rokonság bizonyítására, a fajok felismerésében azonban 
az egyik leghasználhatóbb tulajdonság. 

5.1.3. A termőréteg felépítése 

A gombák termőrétegének szerkezetét szabad szemmel nem látjuk. Számos 
olyan gombafaj van azonban, amelyeket szabad szemmel nem is lehet biztosan 
meghatározni. Ezeknél a termőréteg mikroszkópos vizsgálata szükséges. Bár ezt a 
módszert a hétköznapi gyakorlatban nem alkalmazhatjuk, röviden ismertetjük 
azokat a jellegzetességeket, amelyeket fénymikroszkóppal vizsgálunk 

A bazídiumos gombák főbb rendekre való felosztása a bazídiumok 
morfológiája alapján történik. Aszerint, hogy a bazídiumban vannak-e vízszintes 
vagy függőleges válaszfalak, vannak osztott és osztatlan bazídiumú rendek. A 
nagygombák legtöbb csoportjának bazídiuma osztatlan ún. holobazídium (pl. 
taplók: Poriales, csiperkefélék: Agaricales, galambgombafélék: Russulales, 
tinórufélék: Boletales). Osztott, ún. fragmobazídiuma van pl. a 
júdásfülegombának (Hirneola auricula-judae). 

A családok, nemzetségek, sőt fajok igen fontos megkülönböztető bélyege a 
spórák alakja. A határozókönyvek általában leírják a spórák méretét, alakját, a 
spórafal mintázatát, amely változatos lehet (8. ábra). A spóra színe is jellemző 
bélyeg. Ezt megállapíthatjuk a termőtestből (pl. fehér papírra helyezett 
gombakalapból) kiszóródott spórapor vizsgálatával. Fontos bélyegek a spóra 
bizonyos vegyületekkel adott színreakciói. A Melzer-reagens (KJ-os jódoldat) az 
amilózt tartalmazó ún. amiloid spórákat sötétkékre színezi. A gyapotkék festékkel 
kékre festődő spórákat cianofilnek nevezik. 

A spórák vizsgálata mellett elkülönítő értéke van a cisztidiumok alakjának. A 
cisztidiumok a himénium vagy a termőtest más részének felszíni rétegeiben 
elhelyezkedő, speciális alakú steril végsejtek. A lemezek oldalán elhelyezkedő 
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8. ábra A bazidiospóra felépítése és a bazídiumfal mintázata 
A: Bazidiospórák mintázata: 1 sima, 2 pontozott, érdes, 3 szemölcsös, 4 tüskés, 5 

púpos, 6 sima, izodiametrikus, 7 hálózatos, 8 szárnyas (HEIM szerint). 
B: Egy bazidiospóra szerkezete 

cisztidiumokat pleurocisztidiumnak, a lemezéleken találhatókat keilocisztidiumnak 
(cheilocystidia) nevezik. A kalapbőrben pileo- vagy dermatocisztidiumok, a tönk 
felszínén kaulocisztidumok, a tráma belsejében trámacisztidiumok találhatók. Ezek 
a sejtek lehetnek lúggal sárgára festődő krizocisztidiumok (chrysocystidium), 
csúcsukon kristályt viselők (metuloid) vagy a tráma vastag falú nyúlványai 
(spinula). 

5.2. A bazídiumos gombák termőtesttípusai 

5.2.1. Termó'testtípusok a spórák keletkezése szerint 

A bazídiumos termőtest-típusok között a spórakeletkezés módja szerint a 
következő két fő csoportot különböztetjük meg (9. ábra): 

A) Himeniális típus: 
A spórák felszíni termőrétegben keletkeznek. A termőréteg sima, ráncos, 

lemezes, csöves vagy tüskés trámán helyezkedik el 
A termőtest fejlődése szerint lehet gimnokarp vagy hemiangiokarp. Az előbbi 

típusban nincs burok, a termőréteg kezdettől fogva szabadon fejlődik. A másik 
típusban a fiatal termőtestkezdeményt (primordiumot) teljes burok (velum univer-
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sale) borítja, és a termőréteg csak ennek felszakadása után válik szabaddá. A 
himeniális termőtestek közé tartoznak a 10. ábrán bemutatott A - E morfológiai 
típusok. 

B) Gas zt er ál is típus: 

A bazídiumok nem alkotnak réteget, hanem a gömbszerű termőtest belsejét 
töltik ki. Felnyílás szerint ennek is két altípusa van. Az angiokarp termőtesten egy 
szabályosan kialakuló nyílás keletkezik, és a spórák azon keresztül kerülnek a 
szabadba. A kleisztokarp (cleistocarp) típusban nem alakul ki nyílás, a spórák a 
termőtest szétszakadása után szóródnak ki. 

9. ábra. Bazídiumos termőtesttípusok keletkezés szerint 
Himeniális típusok: A': gimnokarp, B: hemiangiokarp. Gaszterális típusok: 

C: angiokarp, D: kleisztokarp 
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5. 2.2. A termötestek morfológiai típusai 

A bazídiumos gombák termötestei rendszerint szabad szemmel is jól láthatók. 
Méretük egyes esetekben elérheti a több decimétert és súlyuk a 10-15-20 kg-ot is 
(pl. óriás pöfeteg). Egy ilyen hatalmas termőtestben annyi spóra képződhet, hogy 
ha egymás mellé raknánk őket, a lánc hossza elérné az egyenlítő felét. A 
változatos termőtesttípusok közül a legfontosabbak a következők (10. ábra): 

A) Reszupinátus termőtest: 
Az aljzatra szorosan tapadó réteget, redőzetet képező termőtest. Himéniuma a 
felületén helyezkedik el (pl. réteggombák, kocsonyagombák). 

B) Krusztotécium (crustothecium): 
Kemény, fás, többnyire tönk nélküli, féloldalas, konzolosan növő termőtest. 
Az egyedüli típus, amely több évig él, folyamatosan nő, és rétegesen, évgyü-
rűszerűen gyarapodik (taplógombák). A növekvő termőtest az útjába akadó 
fűszálakat, ágakat körülnövi. 

C) Holotécium (holothecium): 
Felemelkedő, de nem kalapos típusú termőtest, amely lehet egyszerű bunkó 
alakú (klavarioid típus, pl. mozsárütőgomba), többszörösen elágazó (koralloid 
típus, pl. korallgombák) vagy tölcsér alakú, alján ráncos (kantarelloid, pl. 
rókagombák). A termőréteg a külső felszínt vagy az ágvégeket borítja. 

DJ Pilotécium (pilothecium): 
Ez a jól ismert, kalapra (pileus) és tönkre (stipes) különülő „gomba" termőtest. 
Himéniuma a kalap alján helyezkedik el, különböző szerkezetű (lemezes, 
csöves, tüskés, ráncos) trámán. Leggyakoribb a lemezes kalap. A lemezek 
sűrűsége, lefutása, színe fontos határozóbélyeg a kalaposgombáknál. 

Ha a termőtest hemiangiokarp fejlődésű, a velum universale maradványa 
gyakran megtalálható a tönk alján bocskor (volva) és a kalap tetején 
letörölhető pettyek formájában. Néha a kalap szélét és a tönköt egy másik, ún. 
részleges burok (velum partiale) is összeköti. Ennek maradványa a tönkön a 
gallér (anulus) és a kalap széléről lelógó fátyol vagy pókhálószerű függelékek 
(cortina) (11. ábra). 

E) Gaszterotécium (gasterothecium): 
A már tárgyalt gaszterális termőtestek tartoznak ide (10. ábra). Kívül kétrétegű 
burok, a perídium borítja őket. A termőtest belsejét a spóraképző glebaszövet, 
éretten a spórák tömege tölti ki, amelyek között spóraszóró fonalakból 
kapillícium is kialakulhat. A gaszterotécium igen változatos alakú és 
szerkezetű, felnyílása, valamint a spórák kiszórásának módja sokféle lehet. 
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10. ábra. A bazídiumos gombák termőtesteinek morfológiai típusai 

A: reszupinátus; B: krusztotéciumok: a konzolos b tönk nélküli c excentrikus 
tönkű d koncentrikus tönkű; C: el nem ágazó holotécium (mozsárütőgomba: 

Clavariadelphus pistillaris)] D: elágazó holotécium (korallgomba: Ramaria); E: 
pilotécium (kalapos gombák); F: gaszterotécium (pöfetegek: Lycoperdon) és G 

nyeles gaszterotécium (szömörcsöggombák: Phallus) 
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11. ábra. A pilotécium kialakulása zárt burokban (velum universale) fejlődő 
primordiumból 

A: bocskoros termőtest {Amanita vaginata); B: termőtest primordium zárt 
burokban; C: galléros termőtest {Amanita muscaria), a velum universaléból 

származó letörölhető kalappettyekkel és ránőtt bocskorpikkelyekkel 

5.3. A tömlősgombák termőtesttípusai 

A tömlősgombák nagy részének termőteste mikroszkopikus méretű. Ezekkel itt 
most nem foglalkozunk, csak annak a néhány tömlősgomba csoportnak a 
termőtesteit ismertetjük, amelyek látható méretűek. Ezek valamennyien az ún. 
apotécium-típusba tartoznak. Az apotécium nyitott, csészeszerű termőtestet jelent, 
amelynek belsejét az aszkuszokból és a parafízisekből álló réteg, a himénium 
béleli (12. ábra). 

12. ábra Tömlősgombák termőtesttípusai 
A: csészegomba B: szarvasgomba C: kucsmagomba D: agancsgomba 

Az apotéciumok legegyszerűbb formája a csészegombáknál figyelhető meg. 
Ezeknek a termőteste valóban csésze alakú. A himénium a parafízisektől élénk 
színű (piros, lila, sárga) lehet. A spóraszórás aktív folyamat, amelyet a 
megvilágítás is segíthet. A sporuláló termőtest néha susogó hangot ad. 
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A papsapkagombák és a kucsmagombák termötestei fejlett, föld feletti 
(epigéikus) összetett apotéciumok. A termőtest a kalaposgombákéhoz hasonló, 
tönkre és süvegre különül, amelynek felületén csészeszerü bemélyedéseket borít a 
himénium. Spóraszórásuk fototrópos folyamat: erős napfényben szinte 
felhőszerüen lökődnek ki a spórák. 

A szarvasgombák különleges fold alatti (hipogéikus) termőteste is módosult 
apotéciumnak tekinthető. Az ősi csészeforma ráncolódásával, többszörös 
begyűrődésével a termőréteg a termőtest belsejébe, védett helyzetbe került. Mivel 
a termőtest földben helyezkedik el, a spórák nem tudnak szétszóródni, hanem 
állatok (rovarok, egerek) terjesztik őket. 

Számos tömlősgomba nemzetségben, bár maguk a termőtestek 
mikroszkopikusak, nagyméretű ún. termőtestpárna (sztróma) alakul ki, amely 
meddő hifákból álló, tömör képződmény. Az agancsgomba (Xylaria polymorphci) 
sztómája pl. hosszúkás bunkó alakú, amelynek felületébe számos mikroszkopikus 
méretű, palack alakú termőtest mélyed be. 

5.4. A gombák termőtestének fő határozóbélyegei 

A gombákat a gyakorlatban a termőtest jellegzetes tulajdonságai alapján 
ismerjük fel. Ezek közül a legfontosabbak a kalap és a tönk morfológiai bélyegei, a 
termőtestek színe, szaga, sőt esetenként az íze is. Vannak gombafajok, amelyek 
már a szaguk alapján biztosan felismerhetők (pl. kajsza lisztgomba: Clitopilus 
prunulus, retekszagú kígyógomba: Mycena pura, ánizsgomba: Cliíocybe odora, 
büdös pereszke: Tricholoma sulphureum, fokhagymaszagú szekfügomba: 
Marasmius alliaceus, szömörcsögök: Phallus sp.). Más gombáknál az ízlelésnek 
van fontos szerepe a felismerésben (pl. csípős vagy enyhe ízű galambgombák). 
Természetesen csak azokat a gombákat szabad megkóstolni, amiknél biztosak 
vagyunk benne, hogy nem mérgesek! A gomba felismerésében tehát szinte minden 
érzékszervünk részt vesz. Törekedjünk arra, hogy lehetőleg minden alaktani 
sajátságot szisztematikusan megfigyeljünk, mielőtt végleg azonosítjuk a 
gombafajt. Lehetőleg mindig több (fiatalabb és idősebb) példányt vizsgáljunk meg. 
Ne felejtsük el, hogy emberélet múlhat esetleges rossz döntésünkön! Ha nem 
ismerjük fel teljesen biztosan a fajt, ne fogyasszuk és ne nyilvánítsuk ehetőnek. 

5.4.1. A termötesttípus megállapítása 

Elsőként vizsgáljuk meg a termőtest alakját. Ez a különböző 
gombacsoportokban igen változatos lehet (10. ábra). Egyes gombák hovatartozása 
már a termőtest alakja szerint jól behatárolható (pl. korallgombák, pöfetegek), 
másoknál további vizsgálódás szükséges (kalapos gombák). Ha van a gombán 
burok vagy burokmaradvány (általános vagy részleges), az igen fontos lehet a 
felismerésben, ezért vigyázzunk, hogy le ne töröljük. Különösen a termőtest 
talajból való kiemelésénél kell óvatosnak lennünk, hogy nehogy leszakadjon a bu-
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rok (pl. bocskor) maradványa. Fontos a spóra színének megállapítása is. Ezt nem 
mindig tudjuk a lemezek színe alapján eldönteni. Ilyenkor tegyük a termőtestet 
termőrétegével lefelé (pl a levágott kalapot a lemezekkel lefelé) fehér papírra. Egy 
idő után a kiszóródott spórák kirajzolják a tráma szerkezetét és a spóraszín 
megállapítható. 

5.4.2. A kalap fő határozóbélyegei 

Elsőként vizsgáljuk meg a kalap alakját (13. ábra), amely jellemző az egyes 
nemzetségekre, fajokra, de ne felejtsük el, hogy a gomba korától függően is 
változhat. A fiatalon domború kalap pl. idős gombánál gyakran kiterülővé válik, 
felhajlik (pl. csiperkék). A kalap mérete szerint megkülönböztetünk kistermetű (a 
kalap átmérője 5 cm-nél kisebb), közepes (6-12 cm) és nagytermetű (12 cm-nél 
nagyobb) gombákat. 

13. ábra. A gombák kalapformái 
A: gömbszerü, B: tojás alakú, C: félgömbös, D: domború, E: púpos, 

F: kiterülő, G: benyomott, H: felhajló, I: tölcséres, J: tölcséres, púppal, 
K: begöngyölt szélű 

Különös figyelmet kell fordítanunk a kalap bőrének vizsgálatára (14. ábra). A 
kalapbőrnek gyakran jellegzetes tapintása van: nyálkás (pl. csigagombák), nemezes 
(pl.molyhos tinóruk), selymes (pl. döggombák), csillogóan pelyhes (pl. 
Cystoderma), pikkelyes (nagy őzlábgomba),- vagy szőrös (pl. szőrgomba). A 
kalapbőr lehet rostos vagy benőtten szálas is (pl. barna csengettyűgomba). A kalap 
felszínén kialakuló ránőtt foltok, pikkelyek, tüskék a kalapbőr részei, szerkezetüket 
annak jellegzetes sejtjei (a pilocisztidiumok) adják. Kivételek ez alól az általános 
burok maradványaként megtalálható letörölhető pettyek, amelyek nem a 
kalapbőrből származnak (pl. galócák). Figyeljük meg ezenkívül a kalapbőr sima 



- 43 -

a: szálas-rostos b: pikkelyes c: pettyes d: bordás szélű e: behasadozó 
f: fátyolos, cafrangos szélű g: hullámosan karéjos szélű 

h: aláhajló, begöngyölt szélű 

14. ábra. A kalap felszíne 

vagy ráncos voltát, valamint a kalap szélének jellegzetességeit. A kalap széle lehet 
ráncos (pl. selyemgombák, kígyógombák), behasadozó (pl. susulykák), fátyolos 
(pl. pókhálósgombák) vagy cafrangos (pl. cafrangos galóca). 

Figyeljük meg a kalapbőr színét is. A fehértől a feketéig, a pirostól a sárgáig és 
zöldig szinte minden árnyalat előfordul. Egyes színanyagok a napsütéstől, vagy az 
esőtől kifakulhatnak, kioldódhatnak (pl. galambgombák). Jól megfigyelhető pl. ha 
a kalap felét egy levél eltakarja, alatta sötétebb a szín. Sok gombafajnak 
jellegzetesen változik a színe a nedves vagy száraz időjárásnak megfelelően. 
Gyakori, hogy a nedves termőtest koncentrikus gyűrűkben eltérő színt mutat 
(higrofán). Nagyon fontos bélyeg, ha a kalap színe (a kalapbőr, vagy a hús) 
sérülésre, vágásra változik, kékül, sárgul vagy pirul (pl. kékülő tinóruk, sárguló 
csiperke, piruló galóca). Fontos a kalap húsának vizsgálata is. Vágjuk ketté a 
kalapot és állapítsuk meg, milyen vastag a kalap húsa, viszonyítsuk a tráma (pl. 
lemezek) vastagságához! A nagy döggomba felismerésében pl. nagyon jó bélyeg, 
hogy a kalaphús jóval vékonyabb, mint a lemezek. Figyeljünk a hús 
elszíneződésére is! A galambgombák jellegzetessége, hogy húsuk merev, pattanva 
törik. Ezt gömb alakú cisztidiumaik okozzák. Más gombák húsa rugalmas (pl. 
vargányák) vagy nemezszerü (pl. trombitagomba). A telejőgombák húsa megtörve 
tejnedvet bocsát ki. A tejnedv színe, illetve a színváltozása is fontos 
határozóbélyeg. 
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Ezután fordítsuk fel a kalapot és figyeljük meg a kalap alján található tráma 
szerkezetét (pl. csöves, lemezes, tüskés). Ha csöves a tráma (pl. tinóruk), 
vizsgáljuk meg a pórusok sűrűségét, tágasságát. A csöves réteg vastagsága, színe, 
nyomásra való elszíneződése, leválaszthatósága is jellemző. A lemezes trámájú 
termőtesteknél igen fontos bélyeg a lemezállás (15. ábra). Vizsgáljuk, hogy a 
lemezek hogyan érintkeznek a tönkkel. Eszerint ismerünk felkanyarodó típust, 
amelyek egy részénél a tönk csuklósan kifordítható (pl. csengettyügomba), 
tönkhöz nőtt típust (pl. fűlőkék), foggal illeszkedő típust (pl. pereszkék) és lefutó 
lemezű típust (pl. tölcsérgombák). Fontos bélyeg a lemezek sűrűsége is és az, hogy 
egyenlő vagy változó hosszúságúak, esetleg elágazók-e. 

Figyeljük meg a lemezek színét, ami gyakran enged következtetni a spórák 
színére is. A lemezek elszíneződése is jelentős lehet egyes esetekben. A könnyező 
szálkásgomba lemezein pl. a beszáradó cseppekben összegyűlő spórák sötét 
pettyekben csapódnak össze. Egyes gombáknál a lemez éle eltérő színű a lemez 
többi részéhez képest. A susulykáknál pl. gyakran sötétebbnek, élesen kihúzottnak 
látszik a lemezéi. 

Lemtzállások 
m — felk»nyuodó, b — kikerekített, fosgi] lefutó, c — tönkhöz nőtt. 

d — lefutó 

a b 

c d 
Lemezállások 

a — ritkán álló, b — sűrűn álló, c — clág*zó, d — váltakozó hosszúságú 

15. ábra. A lemezállások 
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5.4.3. A tönk határozóbélygei 

A tönk alakja, színe ugyanolyan változatos lehet, mint a kalapé (16. ábra). 

a — hengeres karcsú, b — felfelé vékonyodó, c — lefelé vékonyodó, 
d — hasas, e — gumós, peremes gumóval, /— oazlopszerű, zömök 

16. ábra. A tönk típusai 

A tönk alakja, hossza mellett figyeljük meg annak szerkezetét! Hosszában 
elvágva láthatóvá válik, hogy a tönk tömör-e (pl. csiperkék), vagy üreges 
(pl.gesztenyetinóru). Fontos a tönk textúrája. Megtörve érezzük, hogy a tönk rostos 
(pl. fűlőkék), merev (pl. galambgombák), vagy törékeny (pl. porhanyósgombák). A 
tönk színe és sérülésre való elszíneződése ugyanolyan fontos, mint a kalapé. A 
tönk bőre sokszor mutat jellegzetes mintázatot, ami a felismerést megkönnyíti. Az 
érdesnyelű tinóruk egyik legfeltűnőbb bélyege pl. a tönkön lévő sötét korpázottság. 
A csigagombák és a fakógombák tönkjének felső, kalap alatti végén finom, fehér 
korpázottság figyelhető meg. Egyes esetekben a tönk felszínén hálózatos, recés 
mintázat alakul ki (pl. epeízü tinóru). 
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Nagyon fontos, hogy vannak-e a tönkön burokmaradványok (11. ábra). A velum 
universale maradványaként találjuk egyes gombák tönkjének alján a bocskort, ami 
az egyik legfontosabb határozóbélyeg (pl. galócák, selyemgombák, 
bocskorosgombák). A bocskor is lehet különböző kifejlődésü: pl. a gyilkos galóca 
bocskora nagy, hártyaszerű, a légyölő és a piruló galócáé ránőtt pikkelyek 
formájában található. 

A tönkön lévő gallér vagy gyűrű, ami a velum partiale maradványa, szintén 
fontos bélyeg. A nagy őzlábgombák gyűrűje pl. nem nőtt a tönkhöz, tologatható. 
Néhány csiperkefaj gallérja lelógó, ráncos (pl. erdőszéli csiperke), másoké ránőtt 
gyűrűt alkot (pl. ízletes csiperke). A pókhálósgombáknál a részleges burok 
maradványaként pókhálószerű gyűrűt látunk, amely a ráhullott spóráktól barna 
színű. A buroknak a kalapszélen maradó foszlánya a cortina. 

A tönk bélyegei közül különösen fontosak a tönk bázisának jellegzetességei. 
Egyes gombákon a tönk a talajban gyökérszerü rhizomorfában folytatódik (pl. 
gyökeres fűlőke). A tönk alapján a bőr is gyakran más színű, mintázatú, vagy a 
többi résztől eltérően színeződik (pl. a sárguló csiperke krómsárga elszíneződése). 

6. A GOMBÁK ÉLETMÓDJA ÉS KÖRNYEZETE 

6.1. A gombák szerepe a földi anyagkörforgalomban 

A gombák szerepe a bioszféra anyagháztartásában igen jelentős. Mint 
heterotróf szervezeteknek, energiatermelő folyamataikhoz élő vagy elhalt szerves 
anyagokra van szükségük. Az állati és növényi eredetű szerves anyagok lebontását 
kisebb, más szervezetek számára is felvehető szerves vagy szervetlen molekulákká 
a baktériumokkal közösen a gombák végzik (lebontó szervezetek). Igen nagy 
szerepük van az erdők, rétek talajának anyagforgalmában. A gombasejtek a talaj 
biomasszájának 40%-át is kitehetik. A fonalas szerveződés különösen alkalmasnak 
bizonyult arra, hogy tápanyagaikat átjárják, beszőjék. 

A gombák legfontosabb funkciója a nagymennyiségben keletkező növényi 
hulladék bontása. A növények sejtfalait főleg cellulóz (a Földön a legnagyobb 
mennyiségben jelenlévő szerves anyag!) és lignin alkotja. Ezeknek a 
vegyületeknek a lebontására egyes baktériumok mellett csak a gombák képesek. 
Enzimtevékenységükkel a makromolekulákat még jelentős energiatartalmú kisebb 
vegyületekké (cukrokká) bontják, tehát magúk és más élőlények' számára újra 
felvehető formába alakítják. Ezzel ezeknek az anyagoknak a széntartalma 
visszakerül az élő szintre, majd a légzéssel szén-dioxid formájában újra a levegőbe 
jut. A gombák enzimrendszereinek működése teszi lehetővé, hogy az elhalt 
növényi anyag ne halmozódjon fel, hanem gyorsan felszabaduljon a légkörbe 
(biogeokémiai szénciklus). A gombák jelentőségét akkor érthetjük meg leginkább, 
ha elgondoljuk, hogy nélkülük a légköri szén-dioxid harminc év alatt elfogyna, és 
ezzel megszűnne minden jelenlegi formájú élet a Földön. 
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6.2. A gombák életmód típusai 

A gombák valamennyien heterotróf szervezetek, vagyis tápanyagként csak 
szerves anyagokat tudnak felhasználni. Ez a szerves anyag lehet a már elpusztult 
élőlények teste, ilyenkor hulladék- vagy korhadékevő (szaptrotróf) szervezetekről 
beszélünk. Számos gomba azonban élő szervezetek anyagait használja fel, vagyis 
közvetlenül más élőlények (gazdaszervezetek) sejtjeiből von el anyagokat 
(biotrófok). Ebben az esetben kétféle életmódtípust különböztetünk meg: ha az 
együttélés a gazdának káros, csak a gombának előnyös, élősködésről 
(parazitizmusról), ha azonban az együttélés kölcsönösen előnyös a gomba és a 
gazda számára is, szimbiózisról (mutualizmusról) beszélünk 

6.2.1. Szaprotróf gombák 

A szaprotróf gombák más lebontó szervezetekkel együtt a talajba jutó hulladék 
szerves anyag reciklizációjában vesznek részt. A talaj lakó szervezetek 
(talajállatok, baktériumok, gombák) sajátos élőhelyi közösséget alkotnak, 
amelyben anyagcseréjük szorosan egymásra épülő táplálékláncot alkot. A 
talajállatok szerepe elsősorban a nagyobb méretű hulladék (pl. avar) 
feldarabolásában van. A giliszták, ikerszelvényesek, ugróvillások bélcsatornáján 
átjutott anyag kémiailag még csak kismértékű változáson esik át, de rendkívül 
megnő a felülete. Az avarfogyasztó talajállatoknak az emésztőrendszerében is 
számos mikroba él, amelyek már megkezdik az enzimatikus lebontást. Az 
ürülékben pedig ez a folyamat teljessé válik: a gombák és baktériumok más 
szervezetek (pl. növények) számára is felvehető összetevőikre bontják a nagy 
molekulájú szerves vegyületeket. 

A talajban a gombák szinte minden rendszertani csoportja képviselve van: a 
mikroszkopikus gombáktól kezdve a nagy termőtestű bazídiumos fajokig a gombák 
aktív résztvevői a talajban lejátszódó anyagátalakulási folyamatoknak. 
Micéliumrendszereik a talajban állandóan megtalálhatók. Azt, hogy egy területen 
milyen szaprotróf gombák fordulnak elő az dönti el, hogy mennyire kedveznek a 
talaj adottságai (hőmérséklet, pH, lebontható szervesanyagok) a gombafaj 
igényeinek. 

A szaprotróf gombák közé tartoznak a nagytestű tömlősgombák közül a 
csészegombák (Pezizales), a papsapkagombák (Helvellales) és a kucsmagombák 
(Morchella sp.). A bazídiumos nagygombák legfontosabb szaprotróf csoportjai a 
lehullott ágakat, fadarabokat és avart bontó talaj lakó szegfügombák (Marasmius 
sp.), fűlőkék (pl. Oudemansiella sp.), kígyógombák (Mycena sp.), csiperkék 
(Agaricus sp.), tölcsérpereszkék (Lepista sp.), harmatgombák (Stropharia sp.), 
kénvirággombák (Hypholoma sp.) trágyagombák (Psilocybe sp.), porhanyós-
gombák (Psathyrella sp.), tintagombák (Coprinus sp.), csengettyűgombák (Pluteus 
sp.), nagy őzlábgombák (Macrolepiota sp.) és a pöfeteggombák (Lycoperdales) 
igen sok nemzetsége. 



- 4 8 -

Különlegesen fontos az erdők anyagforgalmában a nagymennyiségben 
keletkező faanyagot elkorhasztó lignocellulózbontó gombák csoportja. Az elhalt 
fák, tuskók lebontása elsősorban ezek enzimatikus tevékenységének 
következménye. Egyes fajok már az élő fákat is megtámadják és elpusztítják 
(paraziták), mások csak a már kidőlt fatörzseken telepednek meg. Az ún. farontó 
(xilofág) gombák csoportja nem rendszertani kategória, hanem életmódjuk és 
anyagcseréjük alapján határolható körül. Többségük a bazídiumos gombák közé 
tartozó tapló. Celluláz és lignináz enzimeik segítségével hatékonyan és gyorsan 
képesek megbirkózni a cellulóz- és lignintartalmú faanyag lebontásának 
problémáival. 

Régi tapasztalati tény, hogy a gombák által okozott korhadási jelenségek 
különbözők. Ezek alapján a xilofág gombák két fő típusát lehet megkülönböztetni: 
a fehérkorhasztókat és a barnakorhasztókat Ezek a bontási típusok a gombák 
celluláz és lignináz enzimrendszereinek különbözőségére vezethetők vissza. 

A fehér- (vagy szimultán) korhadás jellemzője, hogy a sejtfal cellulóza és 
ligninje együtt, egyszerre bomlik le és a megmaradó korhadék fehér színű. Ezek a 
gombák tehát celluláz és lignináz enzimeket egyaránt termelnek. Ez a korhadási 
típus leggyakrabban keményfákon figyelhető meg, amelyeknek magasabb a 
lignintartalma. Fehérkorhasztókat elsősorban a bazídiumos gombák között találunk 
(kivételnek számít a tömlősgombák közé tartozó Xylariák fehérkorhasztása). A 
legismertebb fehérkorhasztó gombák a bükkfatapló (Fomes fomentarius), a 
lepketapló (Trametes versicolor), a pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum), de 
ilyen típusú a shii-take gomba (Lentinus edodes) is, amit Kínában ősi 
technológiával bükkfatörzseken termesztenek. 

A barnakorhadás főleg a puhafák jellemzője. Ebben az esetben csak a cellulóz 
bomlik le és megmarad a barnásvörös lignin, mert a gombának nincs lignináz 
enzime. A cellulóz kiemésztése után a már csak ligninből álló faanyag kockaszerü 
darabokra repedezik és egyszerre roppan össze, porlik szét. A barnakorhasztó 
taplók közül a legismertebbek a nyírfatapló (Piptoporus beíulinus), a 
labirintustapló (Daedalea quercina), a pisztricgomba (Polyporus squamosus) és a 
gévagomba (Laetiporus sulphureus), de barnakorhadást okoz az épületfákat 
veszélyesen pusztító könnyező házigomba (Serpula lacrymans) is. 

6.2.2. Parazita far ontó nagygombák 

Bár a farontó gombák nagy része megtámadja az élő fákat is, nem nevezhetjük 
őket valódi élősködőknek, hiszen szaprotróf módon, az elhalt faanyagon is 
megélnek. Ezért nem vonható éles határ a farontó élősködő és korhadékbontó fajok 
között. A megtámadott növénnyel való kapcsolatuk is eltér a valódi parazitákétól 
(mint pl. a leveleken élősködő lisztharmatgombák), azok ugyanis a gazdanövény 
élő sejtjeiből vonják el anyagokat szívófonalaik (hausztóriumai) segítségével, de 
nem pusztítják el azonnal a gazdát. A xylofág gombák azonban rögtön behatolásuk 
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után maguk előtt elölik a növényi sejteket, tehát valójában a már elpusztult 
növényi anyagot emésztik. A parazitizmus ezen formáját helyesebben 
nekrotrófiának (hullaevés) nevezhetnénk. A xylofág gomba főleg abban az esetben 
támadja meg az élő fát, ha az sérült vagy legyengült (gyengültségi parazita). A 
fertőzés ugyanis főleg sebeken keresztül, például a szél által letört ágak helyén, 
rovarrágások mentén vagy fagy okozta sebeken át tud bejutni a fa belsejébe. A 
gyümölcsfák metszésekor is fertőzési kapuk jönnek létre, amelyeket célszerű 
sebkezelő bevonatokkal védeni a gombafertőzések ellen. 

Az erdeinkben legveszélyesebbnek tekintett parazita xylofág gomba az 
egyébként ehető gyűrűs tuskógomba (Armillariella melled), amely tuskókon 
fejleszti ki gyakran száznál több tagból álló, csoportos temőtesteit. Legyengült 
lomboserdő-állományokban hihetetlen sebességgel szaporodik. A talajban növő 
vastag, fekete rhizomorfakötegei fától-fáig növekedve behálózzák az egész erdőt 
és a kéreg alatt behatolva megtámadják a fát. Hasonlóan nagy károkat okozhat a 
fenyvesekben a gyökérrontó tapló (Heterobasidium annosum). 

Az igazi agresszív xilofagok a szállítószövetek élettelen sejtjeiben hatolnak 
felfelé. Egyes gombák növekedési sebessége igen nagy; az Armillariella mellea pl. 
egy hét alatt 25 cm-t is képes nőni a fatörzsben. A taplók micéliuma négy-öt év 
alatt a törzset egész hosszában végignövi, belsejét elkorhasztja, és a fatörzs 
oldalán, sokszor 3 - 5 méter magasságban megjelennek a termőtestek. Ezután a fa 
hamarosan megroppan egy szélviharban és kidől. 

Az egészséges növénynek számos lehetősége van a behatoló gomba elleni 
védekezésre. Ezek között a legfontosabb a sebek elkalluszosodása, amely elzárja a 
fertőzés útját. Ez azonban lassú folyamat. Gyors sebzáróként szolgál a kiválasztott 
gyanta és mézga, amely megakadályozza a levegő behatolását a fába, és ezzel 
lehetetlenné teszi az igen nagy oxigén igényű farontó gombák növekedését a 
szállítószövetekben. Az élő fa szállítószövete ugyanis vízzel telített és alacsony 
benne az oxigén koncentrációja. A behatoló gomba növekedési sebességét sokszor 
az szabja meg, hogy kap-e levegőutánpótlást az általa emésztett csatornán 
keresztül. Számos növény a fertőzés hatására fungicid anyagokat kezd termelni 
(fenolok, csersav, fitoalexinek), amelyek lokalizálják vagy lassítják a gomba 
behatolását. Vannak azonban gombák, amelyek ezeket a gátló anyagokat jól tűrik 
vagy hatástalanítják; a májgomba (Fistulina hepatica) például egyenesen 
megkívánja növekedéséhez a csersavak jelenlétét. 

Erdészeti szempontból a parazita taplók tevékenysége károsnak tekinthető, 
hiszen csökkentik a kitermelhető faanyag mennyiségét és rontják minőségét. A 
természetes erdőkben azonban ezeknek a gombáknak is megvan a maguk pozitív 
szabályozó szerepe: az öreg, sérült fák elpusztításával válik lehetővé az újulat 
erőteljesebb fejlődése. Egészséges biológiai egyensúlyban lévő erdőkben a farontó 
xylofágok nem tudnak elszaporodni. Nagymértékű megjelenésük inkább csak 
másodlagos jelzése, de nem a közvetlen oka az erdei ökoszisztéma (többnyire 
emberi hatásra, környezetszennyezésre bekövetkező) károsodásának. 
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6.2.3. Mikorrhizás gombák 

A mikorrhiza-jelenséget (gomba-gyökér szimbiózist) már a múlt század 80-as 
éveiben leírták. Megfigyelték, hogy egyes fák gyökerein sajátságos gombabevonat 
képződik, és ezek a gyökerek a szabályostól eltérő, eltorzult oldalgyökereket 
fejlesztenek. Az ilyen mikorrhizás növények viszont erőteljesebben növekednek, 
mint társaik. A gomba tehát kedvező hatással van a növényre. 

Az első megfigyelések óta sok ismeret gyűlt össze a mikorrhiza mibenlétének 
és működésének lényegéről, de igen sok kérdés még felderítetlen. Ökológiai 
jelentőségét pedig csak az utóbbi években kezdik felismerni, amióta 
bebizonyosodott, hogy a Földön élő összes hajtásos növényfajnak legalább a 80-
90%-a mikorrhizás kapcsolatban él valamilyen gombával. Mivel ennyire elterjedt 
és általános jelenségről van szó, a mikorrhiza szerepe a hajtásos növények és a 
talaj anyagforgalmában nyilvánvalóan alapvető. 

Az 1950:es években radioaktív izotópos vizsgálatokkal igazolták, hogy a 
gomba a talajból felszívott oldatokat a növény gyökerébe juttatja, mintegy pótolva 
ezzel a gyökérszőrök munkáját. Az elágazó gombamicélium jóval hosszabb és 
nagyobb felületű, mint a gyökérszőrök, tehát nagyobb mennyiségű anyagot tud 
felszívni. Hozzájárul még ehhez az is, hogy a gombasejtek szelektíven képesek 
olyan ionokat is feloldani és továbbítani (pl. immobilis Zn-, Mo-, Cu-
vegyületekből), amelyeket a növényi szőrök nem tudnak felvenni. Ezzel érthetővé 
válik, miért hasznos a növény számára a mikorrhiza kialakulása. A gomba 
elsősorban a víz és a növény számára nehezen felvehető szervetlen 
foszforvegyületek felszívását könnyíti meg, ezért főként a tápanyagokban 
szegényebb, szárazabb talajokban alakulnak ki mikorrhizák. Altalános, hogy a 
gombahifák több szomszédos növény gyökerét is összekötik, ezáltal valóságos 
hálózatot hoznak létre a talajban, amelyen keresztül a növényről növényre történő 
anyagátadás is létrejöhet. A mikorrhizás gyökerekkel átszőtt talaj tehát egységes 
anyagfelvételi rendszernek tekinthető. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a 
környezetszennyezések (pl. savas esők) hatására megváltozó talajokban a gombák 
megritkulását követi a növényzet, az erdő pusztulása is. 

A mikorrhizakapcsolat a gomba részére is kedvező, mert a növénytől szerves 
anyagokat, vitaminokat, növekedésserkentőket kap, emiatt szorosan a növényre 
van utalva. Ezzel függ össze az, hogy a mikorrhizás gombák, ha micéliumuk 
táptalajon tenyészthető is, szaporítóképleteket, termőtesteket csak növényi 
partnerükkel együtt élve tudnak létrehozni. 

A mikorrhizáknak a szimbiózisban résztvevő gombák és növények, valamint a 
mikorrhiza felépítése szerint több típusát ismerjük (vezikuláris-arbuszkuláris-, 
erikoid-, arbutoid-, orchid-, stb. mikorrhizák). Ezeknél a típusoknál a szimbionta 
gomba fonalai a gyökérsejtek belsejébe hatolnak. Most azonban csak a főleg 
bazídiumos (kisebb részben tömlős) gombák és a mérsékelt éghajlati övben 
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jellemző erdőalkotó fák gyökerei között kialakuló ún. ektomikorrhizáról 
beszélünk. Az ektomikorrhiza-képzés lényege, hogy a gombafonalak csak a gyökér 
kéreg- (cortex-) sejtjei közötti járatokban találhatók, de nem hatolnak be magukba 
a sejtekbe. Szövedékük a kéregsejtek körül az ún. Hartig-hálót alkotja. A gyökér 
külső részét a sürü gombafonalak alkotta álszövetes gombaköpeny borítja (17. 
ábra). Ezen a részen hiányoznak a gyökérszőrök. A gombaköpeny felépítése, színe, 
sajátságos morfológiai képletei (jellegzetes sejtkapcsolatok, csatok, cisztidiumok 
és rhizomorfák) alapján, valamint citokémiai színreakciókkal az ektomikorrhizák 
a gombatermőtest jelenléte nélkül is meghatározhatók. 

gombásodon gyokércsúcs 

17. ábra. Ektomikorrhiza kialakulása fagyökéren; a: micéliumköpeny, b: 
gombahifák a kéregsejtek intercellulárisában (Haftig-hálój 
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Az ektomikorrhiza képző gombák között igen sok gombanemzetség számtalan 
faja szerepel. Ezek között többé-kevésbé specifikus kapcsolatok is vannak, vagyis 
egyes gombanemzetségek meghatározott növénynemzetségekkel vagy fajokkal 
alkotnak mikorrhizát (pl. a rizikék a kéttűs fenyőfajokkal). Vannak szigorúan 
fajspecifikus kapcsolatok is, pl. a sárga gyürűstinóru (Suillus grevillei) csak a 
vörösfenyővel (Larix deciduá) alkot szimbiózist. 

A legfontosabb ektomikorrhizaképző gombanemzetségek a tinórufélék 
{Boletus, Leccinum, Xerocomus, Suillus), a nyálkásgombák {Gomphidius), a 
rókagombák {Cantharellus), a gerebengombák {Hydnum), a korallgombák egy 
része {Ramaria), a galócák {Amanita), a pókhálósgombák {Cortinarius), a 
galambgombák és a tejelőgombák {Russula, Lactarius), a fakógombák 
{Hebeloma), a susulykák {Inocybe), a pereszkék {Tricholoma) és a csigagombák 
{Hygrophorus). A tömlősgombák közül csak a szarvasgombák {Tuberales) fajai 
képeznek ektomikorrhizát. A növényi partnerek közé szinte az összes erdőalkotó 
fafaj besorolható: az összes nyitvatermő (vagyis a fenyőfélék), a bükk, a tölgyek, a 
hársak, a gyertyán, a mogyoró, a nyír, a fűzek és a nyárak. Nem képeznek 
ektomikorrhizát a kőrisek, a juharok, az akác, a szilek és a rózsafélékhez tartozó 
fák többsége (pl. körte, alma, berkenye). 

6.3. A gombák kapcsolata környezetükkel 

A gombák, mint a többi élőlény is, környezetükkel szoros kapcsolatban élnek. 
A környezet élettelen és élő tényezői szabják meg, hogy a gomba képes-e az adott 
területen megélni, vagy nem. Minden fajnak más-és más az ökológiai 
tűrőképessége (toleranciája). Ez biztosítja az életközösség tagjai közötti időbeli és 
területi megoszlást és a közösség anyagforgalmának kiegyenlítettségét. 

6.3.1. A gombákra ható élettelen környezeti tényezők 

A gombák legfontosabb élettelen környezeti tényezői a víz, az oxigén, a 
megfelelő hőmérséklet, a talaj kémhatása (pH) és a szükséges tápanyagok 
jelenléte. Ezeknek a tényezőknek a gomba micéliumnövekedésére, 
termőtestképzésére és a spórák csírázására gyakorolt hatásáról már a 3. fejezetben 
bővebben esett szó. 

Mégegyszer hangsúlyozzuk azonban az éghajlattól, a földrajzi adottságoktól 
függő időjárás szerepét, ami alapvetően meghatározza a gombák 
termőtestképzését. Ismeretes, hogy "eső után terem a gomba". Megfelelő 
csapadék után -általában egy hét múlva már számíthatunk a termőtestek 
megjelenésére, de ez attól is függ, hogy előtte milyen volt a talaj állapota. 
Előnyösebbek a gyakori, kisebb esőzések, mint a ritkán jövő, nagy 
felhőszakadások. A kiegyenlített csapadék valóban a gombatermést meghatározó 
legfontosabb tényezők közé tartozik. Hazánkban a nyár gyakran forró, száraz. 
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25 ehető j és a 8 legfontosabb mérgező gombafaj előfordulásának ideje: 
(O = szórványos előfordulás ; • = tömeges előfordulás) 

A GOMBA NEVE: 
HONAPOK: 

A GOMBA NEVE: -> > > > >< >< X X — — 

ízletes kucsmagomba • • 
Fattyú kucsmagomba • • 
Májusi pereszke O • • 
Mezei szegfíígomba O 
Kerti csiperke o • • • • • • o 
Fenyő tinóru o o • • • • • • 
ízletes vargánya o • • o • • o 
Erdőszéli csiperke o • • o • • o 
Barna gyűrűstinóru • • o • • • 
Nagy őzlábgomba • • • • • • 
Molyhos tinóru 
Érdes tinóru • • • • • 
Királyvargánya • • o • • 
Sárga rókagomba • • • • 
Erdei csiperke o • • • • o 
Rizike o o o • • • 
Rózsáságú korallgomba o • • • • o 
Császárgomba o o o • 
Gyürüs tuskógomba • • • o 
Szürke tölcsérgomba o • • o 
Lila pereszke o • • • o 
Fenyő pereszke o o • • • o 
Téli fülőke o • • • o o 
Késői laskagomba o • • • o o 
Ördögszekér-gomba • • • o 
Gyilkos galóca o • • • • 
Párducgalóca o • • • • • o 
Légyölő galóca • o 
Kerti susuiyka o • • o • • o 
Téglavörös susuiyka o • • • o • 
Nagy döggomba o o • • • o 
Parlagi tölcsérgomba o o • • o 
Világító tölcsérgomba o • • • 

18. ábra. Gombanaptár 
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Ezért főként késő tavasszal és ősszel találunk nagy számban gombákat. A 
csapadékosabb országokban a nyár számít a gombában leginkább bővelkedő 
szezonnak. A csapadék mellett a hőmérséklet is fontos tényező, mert a nagy hideg 
pl. megakadályozhatja a termőtestképzést akkor is, ha elegendő víz van a talajban 
(pl. késő ősszel). A talaj víztartalma befolyásolja annak szellőzését is. A túl sok 
talajvíz is árt a gombáknak, mert nem jutnak levegőhöz. A szélnek is szabályozó 
szerepe van a talajok víztartalmának szabályozásában, kiszáradásában. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy mindezen tényezők együttes hatására alakul ki egyik évben 
nagyobb, másikban kisebb gombatermés. 

Vannak gombák, amik hosszú hónapokon keresztül folyamatosan teremnek (pl. 
csiperkék, tintagombák), mások csak évente egyszer, rövid időre jelennek meg (a 
mikorrhizás fajok egy része). Előfordul az is, hogy kedvezőtlen időjárás esetén egy 
faj évekig nem képez termőtestet az adott területen. Sokéves tapasztalat alapján az 
egyes gombafajok megjelenésére, előfordulására vonatkozó "gombanaptárakat" 
lehet összeállítani (18. ábra), amelyek azonban természetesen csak egy bizonyos 
területre (pl. országrészre) vonatkoznak. 

Ha megvizsgáljuk hazánk gombaelőfordulási térképét (19. ábra), egyértelműen 
kirajzolódik, hogy a legtöbb gomba a csapadékosabb nyugati határszél mentén és a 
hegyvidékeken fordul elő. Az alföldi területeknek jóval szegényesebb a 
gombavilága. 

19. ábra. Magyarország gombatérképe 
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6.3.2. A különböző vegetációtípusok gombái 

A gombák sohasem önmagukban, hanem egy életközösség részeként jelennek 
meg. Ennek megfelelően legalább olyan fontosak számukra az élő környezeti 
tényezők, mint az élettelenek. Ezek közül előfordulásukat legjobban a 
környezetükre jellemző növényzet, a vegetáció típusa befolyásolja. A 
vegetációtípust magát is megszabják a földrajzi, éghajlati, kőzet- és talajadottsági 
tényezők. A növényzet azonban közvetlenül határozza meg a gombák 
életlehetőségeit, hiszen alapvető kérdés, hogy milyen növényi anyagok állnak 
rendelkezésre a lebontó gombák, és milyen gazdanövények a paraziták és a 
mikorrhizás fajok számára. 

Ennek megfelelően a különböző vegetációtípusok külön gombaegyüttesekkel 
jellemezhetők. 

* A magasabb hegyvidékek hűvös fenyveseiben vagy bükköseiben az avarbontók 
(pl. lila pereszke: Lepista nuda) mellett a fenyők és bükkök mikorrhizás gombái 
élnek (pl. légyölő galóca: Amanita muscaria, fenyőpereszke: Tricholoma 
terreum, rizike: Lactarius deliciosus, vöröses nyálkásgomba.- Chroogomphus 
ruíilus, fenyőtinóru: Suillus granulatus, barna gyűrüstinóru: Suillus luteus). A 
fenyvesek talaja a tülevelektől mindig savas kémhatású, a lomboserdőké 
nagyban függ az alapkőzettől. Más fajok jellemzők a kristályos kőzeten 
kialakuló, vagy erősen kimosott, savas talajú lomboserdőkre, ismét mások a 
semleges vagy enyhén lúgos talajokra, amelyek karbonátos kőzeteken alakulnak 
ki. 

* A tölgyesek, vegyes erdők jellemző gombái a gyilkos galóca (Amanita 
phalloides), az ízletes vargánya {Boletus edulis), a gyűrűs tuskógomba 
(Armilariella melled), a nagy őzlábgomba (Macrolepiota procera), a pelyhes 
keserügomba (Lactarius vellereus) és számos galambgomba faj (Russula sp.). 
Akácosokban terem az akácpereszke (Floccularia rickeni), számos csiperke és 
tintagomba faj (Agaricus, Coprinus) és a téli szarvasgomba (Tuber brumale). 
Nyárligetekben találkozunk a vörös érdestinóruval (Leccinum rufum) és a 
rózsáslemezü tejelőgombával (Lactarius controversus). 

* A nedves kaszálórétek jellemzői a színpompás nedügombák (Hygrocybe sp.). 
Hegyi és alföldi réteken egyaránt előfordul a mezei szekfügomba (Marasmius 
oreades), a kerti csiperke (Agaricus hortensis), az ördögszekér laskagomba 
(Pleurotus eryngii) és az óriás pöfeteg (Langermannia gigantea). A szikes 
pusztákon, birkalegelőkön nagy mennyiségben terem a sziki csiperke (Agaricus 
bernardii) és a lilatönkü pereszke (Lepista saeva). 
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* Kizárólag gazdanövényükkel együtt fordulnak elő a mikorrhizás gombák. 
Ezeknek elterjedése tehát egyértelműen a vegetációtípushoz, annak is bizonyos 
fafajaihoz van kötve (pl. a bükki pereszke bükkösökben, a vörösfenyő 
csigagomba csak vörösfenyő alatt található). 

A növényzet mellett a gombák elterjedését, előfordulását más élő környezeti 
tényezők is befolyásolhatják. Ilyen elsősorban az állatvilág (pl. gombafogyasztó 
rovarok, egerek, vaddisznó), ami a gombák fogyasztása, a talaj és ezzel a micélium 
feltúrása, de a spórák terjesztése révén is szerepet játszik a gombák életében. 

6.3.3. Az ember hatása a gombákra 

Az emberi tevékenység jelentősen befolyásolja a vadon élő gombák életét és 
ezek a hatások általában negatívak. Az ember egész környezetét mélyrehatóan 
változtatta meg, és ez alól szinte a Föld egyetlen pontja sem kivétel. 

A legnagyobb károkat nem a gomba termőtestek szedésével, hanem a gombák 
természetes környezetének átalakításával okozzuk. Maga a gombagyüjtés a faj 
életét ritkán veszélyezteti, hiszen a gomba vegetatív teste, a micélium a talajban 
marad és tovább él. Ha azonban egy területről rendszeresen és szinte minden 
termőtestet begyüjtenek, előfordulhat, hogy idővel visszaszorulnak a gombák (ez 
figyelhető meg egyes területeken a rókagomba esetében), hiszen ez 
megakadályozza a sprórákkal történő szaporodást. Ezért gombagyűjtéskor mindig 
hagyjuk meg az elöregedett és a túl fiatal termőtesteket spóraszórásra. A gombák 
felrugdosása is felesleges, káros szokás. A gombaszedésnél jelentősebb károsodást 
okoz a talaj bolygatása, taposása, ami tönkreteszi az érzékeny micéliumot. 

Ennél is jóval nagyobb károkat okozunk a gombákban élőhelyük 
megszüntetésével, átalakításával (pl. erdőirtás, szántás, útépítés). A 
környezetszennyezés minden formája károsan hat a gombákra. A mezőgazdasági 
területek közelében a műtrágyázás és a peszticidek (különösen a gombaölő szerek, 
fungicidek) alkalmazása okozza a legnagyobb kárt. A bemosódó többlet nitrogén 
és foszfor a gyomnövények (pl. csalán) elszaporodását, a növényzet átalakulását és 
a legtöbbször nitrogénszegény talajokhoz alkalmazkodott mikorrhizás gombák 
pusztulását okozhatja. Ipari területek közelében a levegőbe jutó vegyületek (pl. 
kéndioxid), a légszennyezés okoz gondot. Ez sokszor még száz kilométerekkel 
távolabb is érezteti a hatását savas esők formájában, ami a növényzetet és a vele 
szoros kapcsolatban lévő gombákat is jelentősen károsítja. Az autópályákról 
származó kipufogógázok mérgező anyagokkal (pl. ólomszennyezés) árasztják el 
környezetüket, ami végső soron szintén a talajba jut. 
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Az említett problémák miatt ma már világszerte intézkedéseket hoznak a 
gombák érdekében. Európa számos országát követve ma már hazánkban is 
gombavédelmi törvény készül. Hamarosan megjelenik a gombák "vörös listája", 
amely a védendő gombafajokat tartalmazza. Védett faj lesz pl. a nálunk ritka, 
melegkedvelő császárgalóca (Amanita cesarea), ami szinte egész Európában 
szerepel a vörös listákon. Az egyes fajok védelme azonban nem hozhat eredményt, 
ha azok környezetét nem védjük. Idővel azonban lehetővé válik, hogy a védett 
gombafajok alapján egyes területeket is védetté nyilvánítsanak, ami lényeges 
előrelépést jelent majd. Ezzel párhuzamosan azonban intézkedéseket kell hozni a 
vadon termő gombák kereskedelmének és exportjának korlátozására is. Ezen a 
területen azonban ma még ellenőrizhetetlen rablógazdálkodás folyik. 

Az emberi tevékenységnek a gombák szempontjából további kedvező hatása 
érezhető majd a mesterséges mikorrhizák alkalmazásának bevezetésével. Ilyen 
módszerekkel már évek óta jelentős sikereket érnek el a világ számos országában. 
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az erdőtelepítésnél a fákkal egyidejűleg 
megfelelő mikorrhizás-gomba oltóanyagot is juttatnak a talajba, vagy már előre 
mikorrhizás gombával beoltott facsemetéket ültetnek ki. Ezzel jelentősen megnő a 
facsemete életképessége, megeredésének esélye és növekedési sebessége. A 
módszer nemcsak környezetkímélő (nem kell mütrágyázni), de jelentős anyagi 
hasznot is hoz (nincs szükség pótlásra). Ilyen módon olyan talajokon is lehetővé 
válik az erdőtelepítés, ahol azelőtt pl. mezőgazdasági művelés folyt és hiányoznak 
a talajból a mikorrhizás gombák. Ezáltal remélhetőleg felgyorsulhat hazánk 
hosszútávú erdőtelepítési programjának megvalósítása, amely az ország 25%-ának 
beerdősítését tűzte ki célul. A mikorrhizált facsemetéket sikerrel lehet alkalmazni 
szennyezett talajú területek (pl. meddőhányók) rekultivációjára is. 
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BEVEZETÉS 

Az emberek nagy része általában fél a vadon élő gombáktól és tartózkodik a 
fogyasztásuktól. Mégis évről évre jelennek meg híradások súlyos vagy kevésbé 
súlyos gombamérgezésekről, amelyeknek szerencsére csak kis része halálos 
kimenetelű. 

A gombamérgezések okai között még mindig első helyen említhető a kellő 
gombaismeret hiánya, a széles körben elterjedt gombababonákban való hit vagy 
olyan hátborzongtató szemlélet, amely azt mondja: minden gomba ehető, de 
némelyik csak egyszer.... 

Az ismeretetterjesztésnek és a biológiai oktatásnak tehát fontos feladatai vannak 
ezen a területen. Az általános iskolai oktatástól kezdődően az egyetemi képzésig 
bezáróan nagyobb hangsúlyt kellene kapnia a hasznos és káros gombák gyakorlati 
ismeretének. A gombaszakértők tevékenysége mindenképpen lényeges és 
szemléletformáló a gombamérgezések megelőzésében! 

1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A GOMBAMÉRGEZÉSEKKEL 
KAPCSOLATBAN 

A gombák egészségkárosító hatása többféleképpen nyilvánul meg. A kórokozó 
mikroszkopikus gombák által előidézett betegségeket mikózisoknak nevezzük. 
Idetartoznak az embereket széles körben fertőző bőrgombák és a belső szerveket 
megtámadó kórokozó gombák. A mikotoxikózis a mikrogombák által termelt és a 
szubsztrátban szétterjedt mikotoxinok okozta megbetegedési típus. Ezeket a 
megbetegedéseket a különböző élelmiszer-alapanyagokban vagy takarmányokban 
elszaporodott mikroszkopikus penészgombák méreganyagai okozzák. 
Veszélyességük és súlyosságuk a gombamérgezésekhez hasonló, mivel toxinjaik 
erős biológiai hatásúak. A táplálékként elfogyasztott mérgező nagygombák idézik 
elő a valódi gombamérgezéseket, amelyeket idegen szóval mycetizmusoknak 
nevezünk (1. tábláblázat). 

1. táblázat: A gombák egészségkárosító hatásai 

Káros hatás Káros gombák rendszertani besorolása 
Zygomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Deuteromycetes 

Mikózis XX XX X XX 

Mycetizmus X XX 

Mikogén allergia XX XX XX XX 

Mikotoxikózis XX XX XX 
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2. VALÓDI ÉS NEM VALÓDI GOMBAMÉRGEZÉSEK 

Nem minden a gombafogyasztás után fellépő rosszullétet és komolyabb 
betegségtünetet sorolhatunk be a mycetizmusok közé. Csak olyan egészséges 
gombatermőtest okoz gombamérgezést, amely egészségkárosító hatóanyagokat 
(gombatoxinokat) tartalmaz és ezek a szokásos konyhatechnikai elkészítés (sütés, 
főzés) során sem bomlanak le. A valódi gombamérgezéseket különböző 
gombatoxinok okozzák, s ezek jellegzetes tünetegyütteseket (szindrómákat) idéznek 
elő. Ugyanakkor ehető nagygombák fogyasztása után is különböző panaszok 
(gyomorgörcs, hányás, hasmenés) léphetnek fel. E panaszok oka eltérő lehet: 

• Gyakori gyomorpanaszokat okoz a mértéktelen gombafogyasztás. Sokan és 
sokszor elfelejtik ugyanis, hogy a gombasejtfal kitinanyaga nem emészthető. 
Érzékenyebb gyomrú embereknek megárthat. A nehezen emészthető 
élelmiszernek számító gombákat ezért kell alaposan megrágni vagy apró 
darabokra aprítani az elkészítéskor. 

• A romlott gomba okozta megbetegedés tulajdonképpen ételmérgezést jelent, 
amely a helytelenül tárolt, megromlott gombás étel fogyasztásának a 
következménye. A gombák öregen, nedves időben, erős kukacosodás vagy 
szakszerűtlen tárolás következtében bakteriálisán vagy mikrogombák által 
gyorsan romlanak. Az ilyenkor keletkező mérgező anyagcseretermékek 
(botulotoxin, mikotoxinok), valamint a fehérjebomlástermékek a felelősek a 
megbetegedésekért. Mindezek figyelembe vételével ajánlatos csak egészséges és 
friss gombát gyűjteni étkezési célra, jól szellőző helyen tárolni és lehetőleg 
gyorsan felhasználni. Az elkészített gombás ételt csak rövid ideig (max. 1 nap) és 
hűtve tároljuk. 

• Nyers gomba okozta megbetegedésnél az ok a hőkezelés elmaradása. A 
gombafajok egy része olyan hőérzékeny méreganyagokat tartalmaz, amely 
megfelelő hőkezelés (főzés, sütés) hatására elbomlik, s ezáltal károsodás nélkül 
fogyasztható. Ezekkel a fajokkal a későbbiekben még részletesen foglalkozunk. 
Altalános szabályként azonban megállapíthatjuk, hogy a gombák nyers formában 
való fogyasztását lehetőség szerint kerüljük, mivel a bennük elterjedten 
előforduló hemolizáló és más veszélyes sejttoxikus anyagok ma még nem eléggé 
ismertek. 

• Előfordulnak egyéni érzékenységen alapuló reakciók is a gombák fogyasztásánál. 
Egyes személyeknél a többszöri gombafogyasztás következtében antitest 
képződik a gomba fehérjeszerű anyagaival (antigénjeivel, allergénjeivel) 
szemben. Ilyen gyakoribb és néha halálos kimenetelű eset a paxilluszszindróma, 
amelyről a későbbiekben részletesen még lesz szó. 
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• Összeférhetetlenségről beszélünk például a Svájcban nem ritkán előforduló 
megbetegedések esetében, amelyek oka a gombákban elterjedt trehalóz cukorral 
szembeni vele született intolerancia. 1970-ben fedezték fel, hogy ezeknél az 
embereknél a gyomorban a trehalózt bontó trehaláz enzim hiánya 
gyomorgörcsökhöz és hasmenéshez vezet. 

• A mérges gombától való túlzott félelem egyes embereknél pszichikai úton vezet 
tünetek megjelenéséhez. Az ilyen "képzelt beteg" ugyanolyan tüneteket mutat, 
mint általában gombamérgezések esetén az emberek: tehát nyugtalanság, 
szívdobogás, nyálzás és további gasztrointesztinális tünetek fordulhatnak elő a 
skálán. 

• Nem ritka a rágós, kemény húsú gombák által okozott megbetegedés sem. Ilyen 
fajok a pisztricgomba (Polyporus squamosus), sárga gévagomba (Laetiporus 
sulphureus) vagy a nagyon kemény húsú galambgombák közül a varaszöld 
galambgomba (Russula virescens). Ezek a szokásos gyomorpanaszokon túl, 
extrém esetben teljes székrekedést is okozhatnak. 

• A helytelenül vagy szakszerűtlenül tárolt gombakonzervek vagy szárítmányok is 
egészségkárosító veszélyeket rejthetnek magukban. A 80-as évek elején 
Olaszországban gyakori megbetegedéseket váltott ki a szárított vargányák 
(Boletus edulis, B. aereus, B. reticulatus) szárítmánya, amelyet aranypenész 
(Sepedonium chrysospermum) borított. 

3. TOXIKUS NEHÉZFÉMEK ÉS MÁS KÖRNYEZETI MÉRGEK 

Az 1950-es és 1960-as években Japánban okoztak nehézfémmérgezést halak, 
amelyeket az ún. Minamata betegségnek neveztek el. Az intenzíven meginduló 
kutatások során ezután a gombákban is kimutattak nehézfémeket. E vizsgálatok 
mindenesetre általános figyelmeztetéshez vezettek a gombák fogyasztásával 
kapcsolatosan. 

A fémfelhalmozás képessége a gombafajtól és a szubsztráttól függ. Egyes 
gombafajok diszkriminálnak bizonyos fémeket, azaz bennük kevesebb mennyiség 
van jelen, mint a környezetükben. Más fémek ellenben erőteljesen akkumulálódnak 
(feldúsulnak) a gombában, azaz a szubsztrát alacsonyabb fémtartalmú. E jelenség 
genetikai eredetű, és bizonyos gombafajokban eléggé aggasztó koncentrációkhoz 
vezethet. 

Mindenekelőtt az ólom, a kadmium és a higany érdemel említést toxikológiai 
szempontból, e fémeket napjainkban különösen intenzíven vizsgálják a gombákban. 
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Az ólom azokhoz az elemekhez tartozik, amelyet gyakorlatilag a gombák nem 
akkumulálnak. Legfeljebb szennyezett területekről mutathatók ki magas 
ólomkoncentrációk. Mivel ez a fém elsősorban a kipufogógázokból kerül a 
környezetbe, ezért lehetőleg kerülni kell a gombák gyűjtését autóutak és 
autópályák mentén. 

Más a helyzet a kadmium és a higany esetében, mindkettőt bizonyos gombafajok 
tekintélyes mennyiségben képesek akkumulálni. A kadmiumot gyűjtik magukba 
például a sárguló húsú csiperkefajok. A kutatók egy bennük kimutatott 
foszfoglikoproteint valószínűsítenek kötővegyületként. 

Hasonló a viszony a higanynál is, amelyet speciálisan egyes gombafajok (sárguló 
húsú csiperkék) ill. gombacsoportok (pöfetegek) akkumulálnak. Mindenekelőtt a 
humusz- és korhadéklakó fajoknál mutatható ki az akkumuláció, míg a 
mikorrhizás gombák és a fán élő fajok csak viszonylag ritkán dúsulnak föl 
higanyban. Magas higanyértékek mindenekelőtt a tradicionálisan 
gabonatermesztéssel foglalkozó területeken mutathatók ki (higanytartalmú 
vetőmagcsávázó szerek!). A toxicitás megítélésében kétségtelenül a higany kötési 
kapcsolatainak van jelentősége. A metilhigany (amely mindenekelőtt halakban 
fordul elő) jelentősen mérgezőbb, mint más higanyvegyületek. A szervezet által 
felvett fémes higanynak mintegy 98%-a a széklettel eltávozik, így viszonylag 
veszélytelen. A metilhigany 70%-a is inaktiválódik a főzés hatására. A 
szervezetben megmaradó metilhigany azonban a tápcsatornában teljesen 
felszívódik és az agyban, vesében, májban, csontokban és izmokban tárolódik. 

Az egyéb környezeti mérgekről, így a különböző inszekticid és herbicid szerekről 
csak elvétve vannak tapasztalatok. Ennek ellenére indokolt, hogy a növényvédő-
és rovarölőszerekkel kezelt területeken étkezési gombát ne gyűjtsünk! 

E témában a gombafogyasztással kapcsolatos konklúzióként adható tanácsokat 
Seeger (1982) összefoglalásában ajánlatos megszívlelnünk: 

1. Terhelt környezetből (útszélek, városközpontok, bányák, fémkohók, 
szemétégetők környéke stb.) étkezési célra «e gyűjtsünk gombát! 

2. A túl gyakori gombafogyasztást lehetőleg kerüljük! 
3. Azok a gombakedvelők, akik mégis gyakrabban fogyasztanak gombát, néhány 

gombafaj (sárguló húsú csiperkék, piruló galóca, vargányák) esetében 
távolítsák "el a nehézfémekben különösen gazdag lemezes és csöves 
termőréteget! 
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4. A GOMBÁK RÁDIOAKTIVITÁSA 

Az 1986-ban bekövetkezett csernobili reaktorbaleset után gyakori kérdéssé vált a 
gombák radioaktivitása is. A rádioaktívszennyezés kapcsán az egyes az élelmiszerek 
között a gombák negatív jelentést kaptak. Miért éppen a gombák kerültek fókuszba a 
baleset után? 

• A gombák rendkívül gyors anyagcseréjük folytán mint már korábban láttuk 
bizonyos fémeket gyűjtenek, így a káliumot és a césiumot is. A rádionuklid 
césium (Cs-137, Cs-134) kémiailag nagyon hasonlít a káliumhoz és annak 
helyére épül be a gombákban. 

• A gombák micéliuma a talaj felszíne alatt több négyzetméteres kiterjedésben 
hálózza be a talajt, így a césiumot nagy felületen képes felvenni. 

• A savanyú talajok a césiumot nem kötik olyan jól, mint az agyagos talajok, ezért 
a savanyú talajt kedvelő gombáknak ott felvehetően a rendelkezésükre áll. Ebből 
a tényből adódóan a fenyvesekben élő gombákban általában magasabb 
césiumkoncentrációt mértek, mint a lombos erdőkben élő gombákban vagy a 
mezei gombákban. 

A széleskörű vizsgálat kimutatta, hogy a gombák képessége a césium 
akkumulációjára különböző (2. tábl.). 

2. táblázat: Különböző étkezési gombafajok césiumfelvétele 
(Seeger 1987 nyomán) 

2/1. Átlagosan a talaj Cs-tartalmánál kevesebb césiumot tartalmazó gombafajok: 

Agaricus campestris Craterellus cornucopioides 
Armillaria mellea Langermannia gigantea 
Boletus edulis Lepista nuda 
Calocybe gambosa Morchella esculenta 
Clitocybe (Lepista) nebularis Xerocomus subtomentosus 
Coprinus comatus 
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2/2. Átlagosan a talaj césiumtartalmával 
gombafajok: 

Cantharellus cibarius 
Hydnum repandum 
Lycoperdon perlatum 

2/3. Átlagosan a talaj césiumtartalmánál 

Amanita vaginata 
Kuehneromyces mutabilis 
Psathyrella piluliformis 

(=hydrophila) 
Rozites caperata 

megegyező césiumot tartalmazó 

Macrolepiota procera 
Suillus luteus 

magasabb Cs-ot tartalmazó gombafajok: 

Russula cyanoxantha és további 
galambgombafajok 

Suillus grevillei 

Még egy tanács a gombaszakértőknek: A jelenlegi tudományos álláspont szerint 
egyes gombafajok rádioaktivitás-értéke nem tekinthető egészségkárosító 
rizikófaktornak. Ennek oka, hogy a gombákat nem fogyasztjuk több kilónyi 
mennyiségben. így nincs szükség arra, hogy az embereket a gombafogyasztásban 
korlátozzuk. Bizonyos fajok nagymértékű fogyasztásától azonban nem árt 
tartózkodni, és erről ajánlatos a gyűjtőket is tájékoztatni. 

5. SPÓRAALLERGIA 

Az allergiának ezt a formáját a gombák spóráinak belégzése okozza, és hasonlít 
az asztma vagy nátha tüneteire. így az ún. nyári asztma gyakori a levegőben szálló, 
mindenütt jelenlévő gombaspórák miatt. 

6. GOMBAMÉRGEZÉS BŐRÖN KERESZTÜL 

A gombák nagy mennyiségű feldolgozásakor az élelmiszeriparban vagy a 
kutatólaboratóriumban a mérgező oldatok bőrkontaktusok útján mérgezéseket 
idézhetnek elő (Flammer, Horak 1983). Könnyebb gyilkosgalóca-mérgezést okozott 
már amatoxin-tartalmú alkoholos oldat bőrön keresztül felszívódva. Tudományos 
célra történő nagy mennyiségű légyölő galóca (Amanita muscaria) feldolgozása is 
veszélyt jelent a laboratóriumokban dolgozókra. Krónikus, szöveti mérgezést 
okozott a redős papsapkagomba (Gyromitra esculenta), amikor a szervezetbe 
giromitrin került bőrkontaktussal vagy cseppbelégzéssel. Mivel a giromitrin 
könnyen illékony vegyület, a gőze is egészségkárosító lehet. 
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8. A GOMBAGYŰJTÉS ÉS -FOGYASZTÁS SZABÁLYAI 

A következő táblázatokban (3., 4. táblázat) a gombagyüjtés és -felhasználás 
legfontosabb szabályait foglaljuk össze. 

3. táblázat: A GOMBAGYŰJTÉS SZABÁLYAI 

=> A gombagyüjtéshez mindig kosarat, és sohasem nejlonzacskót használjon! A 
gombák termőtestei a műanyagzacskóban ugyanis befüllednek, ezáltal könnyen 
romlanak, továbbá összetörhetnek, és felismerhetetlenné válhatnak. 

=> A kezdő és a már gyakorlott gyűjtő is egyaránt csak olyan gombát gyűjtsön 
étkezésre, amelyeket már mint étkezési gombát jól ismer. A mérgező vagy 
étkezésre alkalmatlan gombák maradjanak inkább érintetlenek. 
Gyűjtsünk mindig szakszerűen, azaz 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 egészséges micéliumok ki ne 
száradjanak! A gondos gombagyűjtő nem hagy maga után semmi nyomot, az 
erdő tiszta marad mögötte. 

=> A begyűjtött gombákat legcélszerűbb már az erdőben a rátapadó talajtól, 
levelektől stb. megtisztítani. Ügyeljünk azonban arra, hogy a különleges 
bélyegeket, mint a tönk töve, bocskora, burokmaradványa stb. ne károsítsuk meg. 

=> 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 termőtestük hány 
állatfajnak, pl. rovarnak szolgál búvóhelyül, illetve táplálékul a természetben. 

=> Az ismeretlen gombákat határozásra csupán 2-3 példányban gyűjtsük! 
Elővigyázatosan húzzuk ki a talajból, ne tisztogassuk és lehetőség szerint a 
lelőhely jellemzőit is jegyezzük föl. Ezeket a határozandó gombafajokat a 
többitől elkülönítve (kis dobozkákban vagy alufóliában) gyűjtsük. Magától 
értetődő, hogy az ismeretlen vagy az éppen általunk ismert, de mérgező 
gombákat nem lökjük fel, nem tapossuk össze, mivel ezek a gombák az erdő 
képéhez tartoznak, fontos elemei a természetnek. Másrészt az is előfordulhat, 
hogy más gombagyűjtő éppen ezeket a gombákat keresi tanulmányi vagy 
tudományos célra. 

=> Manapság ismert tény, hogy a gombák is, más élőlényekhez hasonlóan 
veszélyeztetettek és bizonyos védelmet érdemelnek. Ezért ajánlatos csak a 
leggyakoribb ehető fajokat gyűjteni! 
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3. táblázat folytatása: A GOMBAGYŰJTÉS SZABÁLYAI 

A ritka, vagy kipusztulóban lévő gombafajokat feltétlenül kíméljük! Ne legyünk 
telhetetlenek sem, csupán a saját (vagy családi) szükségletre elegendő 
mennyiségű gombát gyűjtsünk. A gombák védelméről hamarosan megjelenő 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Miniszteri rendelet megadja májd 
pontosan a gyűjthető és védett gombafajok listáját és bizonyos gyűjtési 
korlátozást is bevezet! 

=> Aki nem vizsgázott gombaszakértő, az soha ne készítsen el úgy gombás ételt, 
hogy előtte a gombákat nem ellenőriztette. Hétköznapokon a piacokon, 
nagyvárosokban pedig munkaszüneti napokon is ellenőriztethetjük a kijelölt 
gombavizsgáló helyeken a gyűjtött gombánkat. Az ellenőrzéskor a teljes 
gombagyűjteményünket fajokra elkülönítve mutassuk be. Külön szedjük az 
általunk ismert és étkezésre gyűjtött gombákat, illetve elkülönítve (kis 
dobozkákban) az ismeretlen, tanulmányozandó vagy határozásra szánt fajokat. 

=> A gombaszakértői ellenőrzést vegyük komolyan! Csak a kifogástalanul 
ellenőrzött vagy meghatározott gomba véd meg a gombamérgezéstől. (Általános 
szabály, hogy a gyilkos galócát minden kezdőnek alaposan megismernie kell. 
Léteznek a lemezes gombák között más mérgezők is. Ezek hatása a belső szervek 
vagy az idegrendszer zavarásán alapul. A kezdők ezért először csak csöves 
gombákat (vargányákat) gyűjtsenek. A közöttük előforduló mérgező gombáknak 
nincs halálos hatásuk és könnyebb a felismerésük is.) 

=> A mérgezés első jeleinél (rosszullét, hasmenés, hányás) rögtön orvost kell hívni. 
=> Fontos szempont a még a következő is: Idegen tájakon és országokban legyünk 

óvatosak a gombák étkezési célra való gyűjtésében. Itt ugyanis gyakran olyan 
fajok nőnek, amelyek meglehetősen hasonlítanak a mi hazai gyűjtési 
körzetünkben található fajokhoz, de mérgezőek. A gombamérgezések 
statisztikája is azt mutatja, hogy a gombamérgezést szenvedett személyek több 
mint fele, nem helyi (odavalósi) lakos volt. Főleg olyan személyekről van szó, 
akik üzleti úton, útközben, vagy szabadságon tartózkodnak az adott helyen és 
mindent gyűjtenek, ami az erdőben található. Közép-Európában például gyakran 
tévesztik össze a piruló galócát a mérgező párducgalócával. Az isztriai 
félszigeten sok ember gyűjt a sárga rókagomba helyett mérgező világító 
tölcsérgombát. 

=> Bár a tapasztalt gombagyűjtő tudja, mégis újra és újra hangsúlyozzuk, a 
galambgombákon, vargányákon, az ízletes rizikén és a nagy őzlábgombán kívül 
(természetesen csak ha ezeket is nagyon jól ismerjük), sohase ízlelgessünk, 
kóstolgassunk nyersen gombát! Csupán egyetlen kóstolási próba is súlyos 
mérgezéshez, a gyilkos galócánál halálhoz vezethet. 
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4. táblázat: A GOMBÁK ELKÉSZÍTÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYAI 

• A szakszerűen, kosárban gyűjtött és már ellenőrzött gombákat otthon 
mielőbb tisztítsuk meg. Lehetőség szerint minél előbb használjuk is fel. Ne 
tároljuk a gombát napokig. Ha nincs időnk még aznap elkészíteni, úgy 
mindig hideg helyen, vagy jól szellőző körülmények között egy rétegben 
kiterítve a gombákat, végezzük a tárolást. 

• Elkészítéskor a gombákat vagdossuk kis darabokra, a rovarrágott részeket 
dobjuk el! Az így előkészített gombát lehetőség szerint mielőbb főzzük vagy 
sütjük, illetve különböző módon tartósítjuk. 

• A gombákat lehetőleg daraboljuk apróra és fogyasztáskor rágjuk meg 
alaposan az ételt. 

• Kerüljük a túl nagy mennyiségű gomba fogyasztását is! 
• Ne adjunk gombás ételt kisgyermekeknek és érzékeny gyomrú embereknek! 

8. VISELKEDÉS GOMBAMÉRGEZÉS ESETÉN 

A valódi gombamérgezések tünetei az elfogyasztott gombafaj toxintartalma 
szerint néhány perctől több óráig terjedően lépnek fel. Amennyiben az első tünetek 
jelentkezésekor gombamérgezés gyanúja felmerül, rögtön orvost kell felkeresni. Ha 
a tünetek a gombafogyasztást követően mintegy 6-40 óra múlva jelentkeznek, 
életveszélyes mérgezést jelentenek és azonnal kórházba kell szállítani az illetőt! A 
gomba meghatározásához azonnal minden gombamaradékot, tisztítási hulladékot, 
hányadékot vagy székletet meg kell őrizni. 

Az orvos megérkezéséig szükség szerint elsősegélyben kell részesíteni a 
gombamérgezett személyt. A beteget észlelő személy köteles tudásának és a 
lehetőségeknek megfelelő elsősegélyt nyújtani. A gyors, szakszerű beavatkozás 
bizonyos esetekben életmentő lehet. Ezért fontos, hogy az elsősegélynyújtó 
határozott fellépésű legyen. 

• Első feladat a beteg hánytatása. A hányadékból minta vétele az orvos vagy 
kórház számára. A hánytatás általában nem okoz gondot, mert leggyakoribb tünet 
a hányás. 

• Amennyiben magától nem hány a beteg, garatizgatással vagy langyos, sós víz 
itatásával lehet meghánytatni. Ezután keserűsót, orvosi széntablettát kell beadni 
vízben vagy teában 

• Gombamérgezés esetén tudni kell, hogy a betegen kívül, a gombából fogyasztó, 
egyenlőre még tünetmentes személyeket is fel kell kutatni és lehetőség szerint 
meghánytatni.. 
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• Amennyiben a beteg sokat hányt vagy erős hasmenése volt, gondoskodni kell a 
bőséges folyadékpótlásról (cukros és sós víz vagy tea) 

• Az elsősegélynyújtónak a helyszínen kell maradnia az orvos vagy a mentő 
érkezéséig. 

• Eszméletlen beteget nem szabad hánytatni vagy itatni! Úgy kell elhelyezni, hogy 
nyálát, váladékát ne tudja lenyelni, légutai állandóan szabadok legyenek. 

9. A GOMBAMÉRGEZÉSEK KIVIZSGÁLÁSA 

A gombamérgezések egészségügyi ellátását és ezzel kapcsolatos teendőket az 
51.933/1979/ Eü.K. 21,/EüM. számú módszertani levél foglalja össze. Előírja benne 
az alapellátás (házi orvos) és a fekvőbeteg intézet feladatait. 

Az alapellátás feladatai: 

A gombamérgezést észlelő orvosnak kórházba kell szállítatnia a 
gombamérgezettet valamint a tünetmentes, de gombamérgezésre gyanús 
személyeket is. 

A legrövidebb időn belül köteles elvégezni a gyomormosást! (Ha a gyomormosás 
nem végezhető el, akkor az elsősegélynyújtásnál leírtak alapján kell meghánytatni a 
beteget.) 

A laboratóriumi vizsgálathoz az első gyomormosó folyadékból vagy hányadékból 
mintát kell venni. Továbbá meg kell próbálni mintának székletet, nyers gombát, 
gombamaradékot vagy tisztítási hulladékot venni. 

A vizsgálati anyaghoz kötelező "Etelmérgezési mintavételi jegyzőkönyvet" 
csatolni. 

A gombamérgezés tényét vagy gyanúját az orvos köteles az 5/1990. II. 28./ sz. 
EM. rendelet alapján a helyileg illetékes ÁNTSZ intézetének bejelenteni. 

A fekvőbeteg intézet feladatai: 

A kórházba szállított személyeknél a gyomormosást el kell végezni, még akkor 
is, ha ezt az alapellátás során már elvégezték. A gyomormosás után aktív szenes 
oldatot juttatnak a gyomorba. 

A gyomormosó folyadék első mennyiségét (200 ml) laboratóriumi vizsgálatra 
kell küldeni. Ezt, esetleg a már korábban vett mintákkal együtt az orvos az OÉTI 
c-ímére küldi. Gyilkosgalóca-mérgezés gyanújakor küldönc útján vagy expressz 
csomagként továbbítják a mintákat a felvett jegyzőkönyvvel együtt. 
Amennyiben a kórházi orvos az első egészségügyi betegellátó, úgy az ő kötelessége 
a gombamérgezés bejelentése is! 
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Közegészségügyi teendők a gombamérgezés bejelentése után: 

A korábban már idézett jogszabály intézkedik a gombamérgezések 
kivizsgálásáról és pontosan megjelöli azok körét, akik bejelentéskötelezettek 
(élelmiszerelőállító, vendéglátó vagy élelmiszer-kereskedelmi tevékenységet végző 
jogi vagy természetes személy stb.). A gyanús élelmiszer további előállítását és 
forgalmazását azonnal le kell állítani. 

A helyileg illetékes ANTSZ feladatai közé tartozik a gombamérgezés 
kivizsgálása, a további gombás étel fogyasztásának megtiltása, mintavételezése és 
vizsgálatra küldése. A megbetegedés okainak tisztázásában helyszíni és 
bakteriológiai vizsgálatra egyaránt szükség van. 

A laboratóriumi diagnosztizálás lehetőségei: 

A gomba azonosításához a vizsgálati anyagként beérkezett gyomormosó 
folyadékot, hányadékot, székletet, nyers vagy főtt gombamaradékot és tisztítási 
hulladékot használnak. A beteg gyors gyógyulása és kezelése érdekében fontos a 
mérges gomba mielőbbi azonosítása. Ennek érdekében a megfelelően vett mintát 
mielőbb a vizsgáló laboratóriumba kell juttatni. 

1. Makroszkópos vizsgálatok: 
Legkönnyebb és leggyorsabb módszer, ha nyers gombamaradék áll 
rendelkezésre. Azonban sajnos csak ritkán marad vissza egy-egy teljes példány, a 
gombadarabok vagy megfőtt részek nem mindig elégségesek a pontos 
identifikáláshoz, ezért biztonságos mikroszkópos módszereket is alkalmazni. 

2. Mikroszkópos vizsgálatok: 
Kizárólag mikroszkópos vizsgálat végezhető el hányadék, gyomormosó folyadék 
és székletminták esetén. Megfelelő előkészítés (mosás, szűrés, centrifugálás stb.) 
után az egyes fajokra jellemző elemeket (spóra-, cisztidamérés) határozzák meg. 
Megállapítják a gombaspóra színét, nagyságát, belső szerkezetét stb. A 
hagyományos mikroszkópos eljárásokat kiegészítik speciális kémiai reakciókkal 
is. A kémiai eljárások lényege, hogy a spóra, a micélium vagy egyéb sejtes elem 
a reagensekkel sajátos reakciót ad. Ilyen elterjedten alkalmazott szerek például a 
Melzer reagens vagy lugol oldat. 

3. Kémiai kimutatások: 
Az amatoxin kémiai kimutatására használatos módszereket (DC, HPTLC) 
újabban biokémiai és radiológiai módszerekkel kombinálják. A RIA-teszt vagy 
radioimmunassay napjaink gyors és igen nagy pontosságot adó módszere. 
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Az amanitinnek elsősorban vizeletből (esetleg vérszérumból) való kimutatására 
szolgál. E módszerrel a toxin a vérből a gombafogyasztás után kb. 36 órán át, a 
vizeletből pedig mintegy 60 óra múlva is kimutatható. A mért érték prognosztikai 
jelentőséggel bír, így például halállal fenyegető súlyosságú mérgezéssel lehet 
számolni, ha az első 24 órás vizelet amanitinkoncentrációja 50 ng/ml-nél 
nagyobb! (A kimutatás alapelve a következő: Egy (fetuin) fehérjéből és az a -
amanitinből konjugátumot állítanak elő, s ezzel tengeri malacokat immunizálnak, 
hogy vérszérumukból antitesteket nyerjenek. A következő lépésben az 
antitesteket radioaktív Triciummal jelzik és egy finom nylonhálóhoz kötik Ezt a 
kipreparált hálót egy ismeretlen amanitintartalmú oldatba helyezik, majd a 
kémiai egyensúly beállása után a próba P-sugárzását mérve következtetnek az 
oldat eredeti amanitintartalmára. A módszer kimutatási határa 3 ng/ml.) 

Az alábbiakban a gyorsdiagnózis rövid formáját mutatjuk be Bresinsky (1985) 
nyomán a lappangási idő és a fellépő tünetek alapján: 

1. Phalloides szindróma: Lappangási idő 8-12 óra, majd heves hányás, hasmenés, 
később májkárosodási tünetek lépnek fel. 

2. Orellanus szindróma: A lappangási idő extrém hosszú, gyakran több nap, 
vesekárosodási ill. néha korai gasztrointesztinális tünetekkel. 

3. Gyromitra szindróma: Nehéz a gyilkosgalóca-mérgezéstől elkülöníteni, annak 
tüneteihez gyakran központi idegrendszeri és hemolitikus jelenségek társulnak. 

4. Muszkarin szindróma: Rövid lappangási idő, gasztrointesztinális zavarok, 
izzadás, nyál- és könnyfolyás. 

5. Panther ina szindróma: Rövid lappangási idő, alkoholmámorhoz hasonlatos 
tünetek, majd mély alvás. 

6. Pszilocibin szindróma: Rövid lappangási idő, főleg pszichikai tünetek, LSD-
mámorhoz hasonlatos. 

7. Coprinus szindróma: Tünetek csak alkoholfogyasztás után jelentkeznek, 
hőségérzet, arcvörösödés, fejfájás, fémes érzés a szájban. 

8. Paxillus szindróma: Lappangási idő rövid, gasztrointesztinális és hemolitikus 
tünetek, könnyebb mérgezési jelenségek rögtön etkezés után. 

9. Gasztrointesztinális szindróma: Rövid lappangási idő, általában csupán gyomor-
és béltünetek. 

Gyakran a tapasztalt tünetek alapján az egyes mérgezési típusokba való besorolás 
nem egyértelműen lehetséges. Előfordulhat többféle szindróma keveredése (vegyes 
gombamérgezések) többféle mérgező gombafaj fogyasztásakor vagy helytelen 
tárolás következtében. 
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10. A GOMBÁK TOXIKOLÓGIAILAG JELENTŐS HATÓANYAGAI 

A gombák kémiájának kutatása igen korán, Jacob Christian Schaeffer 
munkásságával az 1750-es években elkezdődött. A kémiai módszerek fejlődésével, 
majd a szerkezeti vizsgálatokkal folytatódott. Nemcsak a gombák méreganyagait, 
hanem a festékanyagokat is intenzíven kutatták. A következő táblázatban (5. tábl.) a 
toxinok kimutatásában jeleskedő kutatókról közlünk rövid összeállítást. 

5. táblázat: Fontos gombamérgek izolálása az elmúlt 120 év folyamán 

Izolálás éve Kutató Gombaméreg 
1869 Schmiedeberg, Kappe Muszkarin 
1938 Lynen, Wieland Fallotoxin 
1941 Wieland, Hallermeyer Amatoxin 
1959 Hoffmann és tsi. Pszilocibin 
1964-65 Bowden és tsi, Iboténsav 

Eugster és tsi., Muszcimol 
Takemoto és tsi., Muszkazon 
List és Luft Giromitrin 

1975 Lindberg és tsi. Koprin 
Hatfield, Schaumberg Koprin 

1979 Antkowiak, Gessner Orellanin 
1980-81 Faultisch és tsi. Virotoxin 

A következőkben a nagygombák méreganyagainak fontosabb kémiai csoportjait 
mutatjuk be röviden. 

1. Nitrogénmentes vegyületek 
• Terpenoidok: Mevalonsavból képződnek, a gombákban széles körben elterjedt 

vegyületek. Toxikológiai szempontból a szeszquiterpének és triterpének 
jelentősek (pl. Omphalotus olearius, Hypholoma fasciculare, Lactarius spp., 
Russula spp.) 

• Antrakinonok: Mutagén hatású pigmentek, amelyek a természetben gyakoriak 
(pl. Cortinarius (Derm.) sanquineus). 

2. Nitrogéntartalmú vegyületek: 
• Oxalánok: Ötgyűrüs vegyületek, amelyeknek a gyűrűjében egy oxigénaton 

található, Idetartoznak a hallucinogén hatású aminosavak, mint az iboténsav és 
származékai (muszkazon, muszcimol). 

• Heterociklikus (N) vegyületek: Több kémiai csoport említhető ezek közül, 
úgymint az izoxazol csoport (muszkarin), triptamin csoport (beocisztin, 
pszilocibin, bufotenin), piridin csoport (orellanin). 
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• Amidok és peptidek: Egyszerű amid a glutaminsavból képződő koprin. 
Triptofántartalmú, gyűrűs oligopeptidek az amatoxinok, fallotoxinok. 

• N-N kötésű vegyületek: Gyakoriak közöttük a mutagén és karcinogén hatású 
vegyületek, mint a giromitrin, agaritin hidrazid stb. 

11. A GOMBAMÉRGEZÉSEK ÉS MÉRGEZŐ GOMBÁK RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA 

A továbbiakban a hazánkban élő mérges gombák által okozott legfontosabb 
mérgezési típusokat ismertetjük. A lappangási idő (azaz a fogyasztás után fellépő 
tünetek közti eltelt idő) alapján két fő csoportot különböztetünk meg:: 

AJ Hosszú lappangási idejű mérgezések (4 órától több napig), 
BJ Rövid lappangási idejű gombamérgezések (15 perctől 4 óráig). 

Ezek mellett létezik a mérgezések még egy csoportja, amelyet nehéz bármilyen 
sémába rendezni, ez az ún. 

CJ Egyéb gombamérgezési csoport. 

AJ Hosszú lappangási idejű mérgezések 

11.1. Gyilkosgalóca-mérgezés (phalloides-szindróma, ciklopeptid mérgezés) 

A halálos kimenetelű gombamérgezések több mint 90-95%-át okozza. Jól 
jellemzi a nagyon hosszú lappangási idő (átlagosan kb. 10 óra körül) és a 
csillapíthatatlan hányás, hasmenés. Az elhalálozási szám Magyarországon évente 
átlagosan 10 fő körül van! Az európai országokban a gombamérgezések kb. 2-10%-a 
halálos, és ennek oka ugyancsak a gyilkos galóca. 

Tünetei: A mérgezés lefolyása jellegzetesen két fázist mutat. A lappangási idő 6-
24 óra (legtöbbször 8-12 óra). Kezdetben gyomorpanaszok, majd csillapíthatatlan 
hányás, hasmenés, láz, kiszáradás veszély (gasztrointesztinális fázis). Az akut 
tünetek egy-két nap múlva csökkennek, de ezután következik be a májkárosodás, 
máj megnagyobbodás, sárgaság, gyomor- és bélvérzések, öntudatzavar stb. 
(májkárosodási vagy hepatorenális fázis). A máj mellett jelentősen károsodhat a 
vese is. Súlyos esetben egy-két héten belül halálhoz vezet. 

Hatóanyagai az amatoxinok, a fallotoxinok, és a virotoxin (Európában csak az 
A. virosa tartalmazza). Ezek közül a legveszélyesebbek az amatoxinok (1. ábra). 
Ezeket a szervezet nem tudja lebontani. A tünetek csak jóval a gomba elfogyasztása 
után jelentkeznek, amikor a méreg a tápcsatornából már felszívódott. 
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F a l l o . t o x i n o k á l t a l á n o s k é p l e t e 

V i r o t o x i n o k á l t a l á n o s k é p l e t e 

1. ábra: A gyilkos galóca {Amanita phalloides) és rokon faja {Amanita virosa) 
toxinjai 
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A m a t o x i n o k á l t a l á n o s k é p l e t e 

1. ábra folytatása: A gyilkos galóca (Amanita phalloides) és rokon faja (Amanita 
virosa) toxinjai 

Az amatoxinok biciklikus oktapeptidek, amelyek egy indol-®-szulfoxid-hiddal 
rendelkeznek. Színtelen, gyakran kristályos vegyületek, amelyek csak poláros 
oldatokban, mint a víz vagy alkohol oldódnak. Főzésre és enzimatikus behatásra 
változatlanul stabilak. A sejtméreg amatoxinok a májba jutva a májsejteket 
pusztítják el. Hatásuk a májsejtek DNS-től Függő RNS II polimerázának gátlásán 
alapul; ezáltal a sejtekben megszűnik a transzláció, azaz a fehérjeszintézis és kb. 48 
óra múlva a májsejtek elhalnak. A fallotoxinok és a virotoxinok (1. ábra) kevésbé 
mérgezőek és rosszabbul szívódnak fel a szervezetben. A napjainkig felfedezett 7 
természetes fallotoxin biciklikus heptapeptidnek tekinthető. A fallotoxinok az F-
aktinszálakhoz kötődve a sejtmembránokat károsítják és a sejtosztódást gátolják. A 
virotoxinok monociklikus heptapeptidek. A virotoxinok hatásmechanizmusát 
jelenleg még kutatják. Feltételezik a fallotoxinokhoz hasonló biológiai aktivitását. 

Alkalmazott terápia: A gyógyulás esélye nagymértékben a felszívódott toxin 
mennyiségétől függ. Az első szimptómák megjelenésétől kezdve azonnali, energikus 
beavatkozás szükséges. Az alkalmazott terápia: a toxin eltávolítása a béltraktusból 
és a vérből, a máj sejtek toxinfel vételének gátlása, a szervezet víz- és 
elektrolitháztartásának helyreállítása. A vér detoxikálását hemodialízissel, 
plazmaferezissel végzik. A kemoterápiás kezelés különböző májvédőszerek 
(tioktsav, citokróm-C, szilibin, szilimarin) és nagy dózisú antibiotikumok, C-vitamin 
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alkalmazásából áll. Az erőteljes orvosi beavatkozásnak köszönhetően napjainkban a 
letalitás 10-15 %-ra csökkent. Súlyos esetben az utolsó lehetőség a májátültetés 
marad, amelyet az elmúlt években többször is alkalmaztak. Sikeres 
májtranszplantációt is leírtak már egy 3 éves kislánynál! 

Előidéző gombafajok: Az Amanitaphalloides (gyilkos galóca) és néhány rokon 
faja (A. phalloides var. verna, A. virosa). A gyilkos galóca egyetlen termőteste egy 
négytagú család számára elegendő halálos dózist tartalmaz. Toxinjainak letális 
dózisa rendkívül alacsony: az amatoxin esetében mintegy 0,2-0,5 
mg/testtömegkilogramm (Lásd 6. táblázat)! Mint a táblázatból látható, a fallotoxin 
gyorsabban, az amatoxin lassabban fejti ki hatását. (Az amatoxinok 2-8 nap múlva, a 
fallotoxinok 2-5 óra múlva idézik elő a fehér egerek pusztulását.) 

Az Amanita phalloides var. verna (fehér, vagy ragadós galóca) a gyilkos 
galócához nagyon hasonló, teljesen hófehér, valamivel kisebb termetű, hegyesebb 
kalapú, enyhén ragadós felszínű. Melegkedvelő faj, szelídgesztenyésekben, 
tölgyesekben, kora nyártól őszig terem. Nálunk csak helyenként gyakori. Szintén 
halálosan mérgező! 

Az A. virosa (hegyeskalapú galóca) főleg északeurópai elterjedésű, és ott 
hegyvidéki lucosokban terem. Minkét utóbb említett galóca amatoxin-
koncentrációja a gyilkos galócáéhoz hasonlóan magas. 

Amatoxin-tartalmú fajokat találtak még a Galerina, Lepiota, Pholiotina és 
Conocybe genuszban. E fajok toxinkoncentrációja alacsonyabb, ugyanakkor 
csekélyebb nagyságuk és ritkaságuk miatt kevésbé veszélyesek. A Galerina 
nemzetség egyik gyakoribb magyarországi képviselője a fenyő tőkegomba (Galerina 
marginata), apró termetű, barna spórás, főleg korhadó fenyőfán előforduló faj. 

A kis termetű őzlábgombák között számos (kb. 10) amatoxin-tartalmú fajt írtak 
le. Ilyenek például a húsbarnás (Lepiota brunneoincarnata), a vörhenyes (L. helvella 
vagy a rózsás (L. subincarnata) őzlábgombák. Ezek az apró őzlábgombák nehezen 
határozhatók, ajánlatos ezért valamennyit, de különösen a vöröses, barnás vagy lilás 
képviselőiket elkerülni! (Az irodalomban főleg Franciaországban és Olaszországban 
írtak le mérgezési eseteket.) 

A tőkegombácskák közül egyetlen észak-amerikai fajból (Pholiotina fiiaris) 
mutattak ki amanitint, az európai fajokról nincsenek ismereteink, de ajánlatos ezeket 
is kerülni. 
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6. táblázat: Az amatoxin és fallotaxin LDS0 értékei111 különböző állatfajoknál 
(mg/kg) * (LD5O érték a kísérleti állatok felénél pusztulást okozó mennyiség) 

Állatfaj Amatoxin Fallotoxin 
Fehér egér 0,4-0,8 1,8-2,2 
Fehér patkány 2,8-3,5 1,1-,4 
Nyúl 0,1-0,2 1-2 
Aranyhörcsög - 0,5-0,7 
Macska 0,5 -

Tacskó 0,1 -

Sertés 0,1-0,2 -

Béka 2-5 -

Csiga 20 -

Ember 0,1 -

11.2. Mérges pókhálósgomba okozta mérgezés (orellanusz-szindróma) 

Ez a mérgezési típus, amely szerencsére ritka, jellemzően súlyos 
vesekárosodással és extrém hosszú idő (2-17 nap!) után megjelenő tünetekkel jár. 
Egy, 1952-ben Lengyelországban bekövetkezett tömeges mérgezés kapcsán (102 
főből 11 halott!) ismerték fel a mérges pókhálósgomba {Cortinarius orellanus) 
veszélyességét (Grzymala 1959). Lengyelországon kívül szórványos mérgezéseket 
jelentettek még Finnországból, Norvégiából, Franciaországból, Olaszországból és 
Svájcból. A toxin többszöri fogyasztás esetén akkumulálódik a szervezetben. 

Tünetei: A feltűnően hosszú lappangási idő miatt a tüneteket nem mindig hozzák 
összefüggésbe a gombamérgezés lehetőségével. A méreg többszöri gombafogyasztás 
esetén akkumulálódik a szervezetben. Kezdetben étvágytalanság, fáradékonyság, 
fejfájás, szomjúságérzés, hidegrázás, magas laz jelentkezhet. Esetenként korai 
gasztrointesztinális tünetek is előfordulhatnak. Továbbá izületi- és izomfájás, ágyéki 
fájdalmak, vesekárosodás jelei (fokozott vizeletürítés), ritkábban idegrendszeri és 
májkárosodás jelei mutatkoznak. A gombamérgezés végső kimenetele a veseleállás, 
azaz a vese teljes pusztulása következtében halál lehet. 

Hatóanyaga: Az 1981-ben spektroszkópiával azonosított vegyületet 
orellaninnak nevezték el (2. ábra). Az orellanin színtelen, kék színben fluoreszkáló 
anyag, bipiridil struktúrát mutat. 

Hatásmechanizmusáról, - miután UV-fluoreszcenciával a vesetubulusokból 
mutatták ki - annyit tudunk, hogy ezeket károsítja. 
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Alkalmazott terápia: Elsősorban a vese tüneti kezelésében merül ki. 
Amennyiben a dialízis nem segít veseátültetés szükséges. 

Előidéző fajai: A mérges pókhálósgomba (Cortinarius orellanus) és további 
pókhálósgombafajok (C. rubellus (=speciosissimus), C. gentilis, C. splendens?). 
Miután a pókhálósgombák nehezen határozhatók és sok esetben még nincsenek 
pontos ismereteink arról, hogy az illető faj tartalmaz-e mérget, vagy sem, ezért e 
csoport is kerülendő. 

11.3. Redős papsapkagomba okozta mérgezés (Gyiromitra-szindróma, 
monometil-hidrazin mérgezés) 

A galócamérgezéshez hasonló tünetekkel és hosszú lappangási idő után (6-12 óra 
múlva) jelentkező mérgezés, amely nemcsak súlyos májkárosodással, hanem 
idegrendszeri tünetekkel is jár. Súlyosabb esetekben halálos kimenetelű. 
A széles körben elterjedt és fogyasztott redős papsapkagomba - a különböző 
toxintartalom miatt - nem mindig okozott megbetegedéseket. Gyakori 
gombamérgezéseket regisztráltak Közép- és Kelet-Európában, ahol például 
Szovjetunióban a gombamérgezések 45%-át a redős papsapkagomba fogyasztása 
okozta. 

Tünetei a gyilkosgalóca-mérgezéshez hasonlóan két fázisú lefolyást mutatnak. A 
hosszú lappangási idő (6-12 óra, néha 2-26 óra) után először gasztrointesztinális 
tünetek (rosszullét, hasfájás, hányás, hasmenés, fejfájás), majd súlyosabb esetekben 
ezt követik a máj károsodások (kemény, nyomásérzékeny, megnagyobbodott máj, 
sárgaság), melyekhez még idegrendszeri tünetek (nyugtalanság, izgatottság, delírium 
stb.) is társulnak. Két három nap múlva a mérgezett a keringési rendszer 
összeomlása és a légzés leállása miatt elhalálozik. 

2. ábra: A mérges pókhálósgomba orellaninja 
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Hatóanyagának korábban a helvellasavat tartották, ez a hibás nézet csaknem 
100 éven keresztül tartotta magát. A hatvanas években bizonyították be a giromitrin 
(3. ábra) mérgező hatását. A giromitrin a szervezetben metilhidrazinná alakul, amely 
szintén mérgező. A toxin enziminhibítor, ezenkívül állatkísérletekben teratogén, 
mutagén és karcinogén hatását is kimutatták. Kémiai tulajdonságaival magyarázható 
az instabilitása. A vizes oldatokban nagyon gyorsan acetaldehiddé és N-metil-N-
formilhidrazinná hasad. Ez utóbbi az emberi emésztőrendszerben tovább 
hidrolizálódik hangyasavvá és metilhidrazinná. Azonban változatlanul a kérdések 
sora marad még megválaszolatlan. így például nem ismert a toxin kötődése a friss 
gombában (egyesek szerint szénhidrátokhoz, mások szerint fehérjékhez kötődik). 

Ezenkívül a friss gombában a giromitrintartalom rendkívül változó (0,12-0,16%) 
(7. táblázat). A toxin mennyisége függ a termőhelytől és gomba korától, továbbá a 
szárítás ugyancsak csökkenti a giromitrintartalmat. Sokhelyütt elterjedt szokás a 
gomba leforrázása is. Nyomatékosan hangsúlyozzuk azonban, hogy a forrázással 
vagy szárítással nem lehet tökéletesen a mérget eliminálni, valamint a gyomorban 
képződő rendkívül karcinogén bomlástermékek miatt nem érdemes a gombával 
kísérletezni! Súlyosabb mérgezés rendszerint akkor alakul ki, ha aránylag nagyobb 
mennyiséget gombát fogyasztunk belőle (1 g giromitrint tartalmaz 1 kg száraz, azaz 
kb. 5-1.0 kg friss gomba). A letális dózis kb. 1-2 g giromitrin egy felnőtt számára. 
Ismeretes néhány személynél az évekig tartó fogyasztás után a giromitrin 
akkumulációja a szervezetben, ami szintén súlyos máj károsodáshoz vezetett. 
Néhány európai országban még ma is találkozhatunk a kereskedelemben szárított 
termékkel, amelyet mint különleges csemegét fogyasztanak. Elővigyázatosságból 
azonban e termékek kereskedelmét és fogyasztását is be kellene tiltani. 

RCH ==N — N —CH3 
I 

HCO 

g i r o m i t r i n /R « CH-j/ 
ée homológjai /R « G^H^ 

= C5H10/ 

3. ábra: A giromitrin és hasadási termékei 

A mérgezés terápiája a galócamérgezéshez hasonló, azzal a különbséggel, hogy 
a máj támogatására B-vitaminokat is alkalmaznak. 
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Előidézői: A Gyromitra esculenta (redős papsapkagomba) és egyéb 
papsapkagombafajok (Gyromitra fastigiata, G. infula, G. gigás, Helvella spp. stb.). 
Rendkívül változó toxintartalmuk miatt a szakirodalom eltérő módon értékeli a 
papsapkagombafajokat (7. táblázat). Sok szerző pl. kifejezetten jó étkezési 
gombának tartja és ajánlja némelyiket. 

7. táblázat: Különböző termőhelyekről gyűjtött papsapkagombafajok 
giromitrintartalma (Viernstein 1980 nyomán) 

Faj Kollekció Giromitrintartalom 
mg/kg friss tömeg 

Gyromitra gigás 1 0,050 
II 0,740 
III 0,025 

G. fastigiata 0,025 
G. esculenta I 60,000 

II 320,000 
III 74,000 

B./ Rövid lappangási idejű mérgezések 

11.4. Susulyka vagy muszkarin típusú mérgezés (muszkarin-szindróma) 

E mérgezési típus történeti érdekessége, hogy az Amanita muscaria nevű 
gombafajról (légyölő galóca) kapta a nevét, mivel először ebből izolálták a 
muszkarin (4. ábra) hatóanyagot. Csak később derült ki, hogy a légyölő galóca igen 
kis mennyiségben tartalmazza (0,0002%), viszont jóval nagyobb mennyiségben 
találhatók mellette más méreganyagok (iboténsav, muscimol, muszkazon). Ezért fő 
hatóanyagtartalma miatt a párducgalócával együtt másik mérgezéstípusba sorolják 
ill. egyes szerzők különálló légyölőgalóca-mérgezésnek titulálják. 

Tünetei: A mérgezés lappangási ideje rövid (15 perc-2 óra, legtöbbször 15-30 
perc). A jellegzetes, paraszimpatikus idegrendszeri tünetek (izzadás, remegés, 
könnyezés, nyálfolyás) jelentkeznek kezdetben. A pulzus lassul, a pupilla beszűkül, 
a vérnyomás csökken. Asztmához hasonlatos légszomj és látási zavarok is 
felléphetnek. A mérgezés végkimenetele a dózistól függően Skár halálos is lehet. 
Egereknél a letális dózis 0,46 mg/kg. Embernél a halálos dózist kb. 180 mg-ra 
becsülik. 
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HO. 

H3C 
J \ ®^ch3 

0 CH, 

Muscarin 

//° ®/CH3 
H 3 C - C x ^ C H J - C H z - N ^ C H J 

0 CH3 

Acetylchűlin 

4. ábra: A muszkarin és szerkezeti analógja az acetilkolin 

Hatóanyaga a muszkarin az idegi szinapszisok kolinerg vezikulumainak 
gátlásán keresztül fejti ki hatását. Az ingerületátadásban szereplő acetilkolin 
átalakítását végző enzimet (acetilkolineszteráz) gátolja. 

Ellenszere, egy növényi méreganyag, a szimpatikus túlsúlyt okozó atropin. Az 
atropininjekció adagolását nagyon elővigyázatosan orvosnak kell végeznie. 

Előidéző fajok a susulykagombák (Inocybe spp.) és a fehér tölcsérgombák 
(Clitocybe spp.). Érdekes, hogy e fajokban akár 100-szor több muszkarin (0,1-0,5%) 
fordulhat elő, mint a vegyület névadó gombájában, az Amanita muscariában. 
Leggyakoribb mérgezést okozó susulykafaj a téglavörös susuiyka (I. erubescens 
(=patouillardi)), továbbá a kerti (I. rimosa (=fastigiata)), olajsárga (/. dulcamara) 
és a selymes (/. geophylla) susuiyka. Ám az egyes susulykafajok identifikálása 
gyakran nagy tapasztalatot és exakt mikroszkópos méréseket (cisztida, spóra) 
követel. 

A kis fehér tölcsérgombák által előidézett mérgezést aránylag ritkán írtak le. 
Gyakoribb muszkarintartalmú tölcsérgombafajok a Clitocybe dealbata, C. 
phyllophila (=cerussata), C. candicans, C. phaeophtaltna (=hydrogramma) stb. 
Hazánkban ezek közül legveszélyesebb a mezei szegfűgombával (Marasmius 
oreades) azonos termőhelyen növő mezei tölcsérgomba (Clitocybe dealbata) és 
annak Magyarországon gyakori változata a parlagi tölcsérgomba (C. dealbata var. 
cordá)\ 

Egy 1976-ban történt nagyszámú vizsgálat (Stadelmann, Müller 1976) mutatott 
ki a Mycena pura, M. rosea, M. pelianthina és hozzájuk közeli rokon fajokban 
muszkarint. További nemzetségekben elvétve találtak muszkarin neurotoxint, de 
ezeknek toxikológiailag (0,002% alatt) nincs jelentőségük. 
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11. 5. Párducgalóca típusú mérgezés (Pantherina szindróma) 

A párducgalóca-mérgezést rövid lappangási idő (1/2-3 óra) múlva jelentkező 
alkoholmámorhoz hasonló tünetek jellemzik. 

Az alkoholfogyasztáshoz hasonló érzelmi állapot (felfokozott érzelmi állapot, 
heves beszéd, erős motorikus nyugtalanság, vitustánc, személyiség-, tér- és 
időérzékelési zavarok) jön létre, amelyet a beteg káros utóhatás nélkül kialszik. 

A tüneteket a gombák iboténsav- és muszkazontartalma hozza létre, amely 
muszcimollá alakul át (5. ábra). A muszcimol az iboténsavnál 5-ször hatásosabb. A 
muszcimol a gamma-aminovajsav (GABA) neurotranszmitter molekula szerkezeti 
analógja, és hatása ezen alapul. Mivel a toxin a szimpatikus idegrendszerre hat, ezért 
gombaatropinnak is nevezik. A felsorolt vegyületek nemcsak a melegvérűekre 
bódító hatásúak, hanem rovarölő (légyölő) hatásukról is nevezetesek. 

A kezelés csupán tüneti. Etnomikológiai szempontból érdekes e gombák, 
különösen a légyölő galóca korai felhasználása a szibériai, indiai kultúrák népeinél, 
vagy éppen a magyarok sámánjainál. Napjainkban az Amerikai Egyesült 
Államokban az egyik leggyakrabban használt pszichotróp gomba. 

Előidéző gombafajok a párducgalóca (Amanita pantherina), a légyölő galóca 
(A. muscaria) és néhány ritkább rokon faj ( A . regalis, A. gemmata). 

NH3 
CH-COO® 

© NH3 

CH-COO® 

H V ° 

5. ábra: A szimpatikus hatást kiváltó iboténsav és muszkazon 

11.6. Pszilocibin típusú mérgezés (pszilocibinszindróma, mycetizmus 
cerebralis) 

A hallucinogén gombák okozta megbetegedéseket már régóta ismeri az 
emberiség. A prehispániai időkben varázsgombaként kultikus célokra használták az 
azték és maja kultúrákban. A mexikói varázsgombaként ismert Psilocybe mexicana-X 
a bennszülött indiánok az istenek húsának ("Teonanacatl") tartották. Heim, francia 
mikológus volt, aki Mexikó hallucinogén gombáit megvizsgálta és ezeket pontosan 
meghatározta (Psilocybe, Panaeolus, Stropharia és Conocybe nemzetségek fajai). 
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Napjainkban mintegy 70 hallucinogén gombát ismerünk a Földön. A hatóanyagok 
kémiai azonosítása az 1950-es években Európában folytatódott (Hofmann-Sandoz 
cég Svájcban) és több vegyületnek tisztázták kémiai szerkezetét és szintézisüket 
(Heim-Párizs) is elvégezték. 

Tünetei: Fél órától 2 óráig tartó lappangási idő után testi (fejfájás, szédülés, 
öntudatzavar, zsibbadás, lassú pulzus, alacsony vérnyomás stb.) és pszichikai 
(boldogság, félelem, felszabadultság érzése, tér- és időérzékelési zavarok, 
depresszió, dühroham, delírium) tünetek jelentkeznek. A hatás 6-10 óra hosszat is 
eltarthat. 

Az idegrendszerre ható anyagok (más szóval neurotoxinok), a pszilocibin, a 
pszilocin, a beocisztin és a bufotenin okozzák ezt a tünetegyüttest. A fő hatóanyag, 
a pszilocibin színtelen kristályt képez, szerkezetileg hasonló a lizergsavhoz. 
Oxidációjakor kék színű termékek keletkeznek, ezért a kék színű termőtestet képező 
gombák hallucinogén-gyanúsak. A hatóanyagok a szerotonin neurotranszmitter 
antagonistái (6. ábra). Erőteljes kutatások folynak e vegyületek pszichoterápiás 
felhasználására is. 
A mérgezések ritkán súlyosak, külön terápiát nem igényelnek. 

_ , r s u o c m P s i l o c y b i n 

6. ábra: A hallucinációt kiváltó vegyületek 

Előidéző gombafajok: Főleg apró termetű Psilocybe- (badargomba), Panaeolus-
(trágyagomba) és egyes galócafajok (Amanita citrina), valamint kék színű susulyka-
(Inocybe cyanescens.), láng- (Gymnopilus) és csengettyűgombafajok (Pluteus 
salicinus) tartalmaznak még hallucinogén vegyületeket. 
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11.7. Gyomor-béltünetes megbetegedések (gasztrointesztinális szindróma) 

A leggyakrabban előforduló gombamérgezés. A mérges gombák többsége 
(különböző gombanemzetségek számos képviselője) ilyen típusú mérgezést okoz. 

Tünetei: A rosszullét általában rövid idő, 15 perc - 2 óra múlva jelentkezik. A 
mérgezés lefolyása legtöbbször enyhe, gyomor-és béltünetekkel (rosszullét, hányás, 
hasmenés, hasgörcsök stb.) jár. Súlyosabb esetekben izomgörcsök, vérkeringési 
zavarok is felléphetnek. Egy-két nap elteltével utóhatás nélküli a gyógyulás. 
Kisgyermekeknél, idős vagy beteg személyeknél azonban súlyosabb tünetek is 
jelentkezhetnek. 

A tünetekért felelős hatóanyagok (7. ábra) kémiailag különböző, kellemetlen 
ízü, szagú vagy csípős anyagok (terpének, szeszkviterpének, antrakinonok stb.). E 
vegyületek általában ingerlik a gyomor- és bél nyálkahártyáját. 

A kezelés csupán tüneti, főleg a víz,- és elektrolitháztartás helyreállításából áll. 

Előidéző gombafajok: Sárguló {Agaricus xanthoderma), tintaszagú (A. 
praeclaresquamosus) csiperke, nagy döggomba (Entoloma sinuatum) és rokon 
döggombafajok, retekszagú fakógomba (Hebeloma sinapizans) és rokon fajok, 
egyes nagy őzlábgombafajok (Macrolepiota venenata, M. rachodes var. hortensis), 
világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius), csípős ízű pereszkefajok (Tricholoma 
pardalotum (=tigrinum), T. saponaceum, T. sulphureum stb.), széleslemezű fülöké 
(Megacollybia platyphylla), csípős tejelő- és galambgombák, mérgező tinórufajok 
(Boletus calopus, B. radicans, B. satanas stb.), keserű ízű kénvirággombák 
(Hypholoma fasciculare, H. sublateritium), feketedő nedűgomba (Hygrocybe 
conica), rossz szagú és ízü fülőkefajok (Collybia confluens, C. hariolorum stb.), 
cifra korallgomba (Ramaria formosa) és rokon fajok, rőt áltrifla (Scleroderma 
citrinum) stb. 

HO 
HO. 0, V * 

OH 

0 

I l l u d i n S 

7. ábra: Néhány, a gasztrointesztinális tünetekért felelős vegyület szerkezete 
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C./ Egyéb gombamérgezések 

11.8. Begöngyöltszélű cölöpgomba okozta mérgezés (Paxillus szindróma) 

Viszonylag ritkán előforduló, de bizonyos esetekben igen súlyos kimenetelű 
megbetegedés. Jellemzője, hogy a gombából fogyasztók közül nem mindenki 
betegszik meg, mivel a tüneteket nem toxin, hanem a gomba fehérjéi váltják ki, s 
ezek a szervezet egyedi immunreakciói. A tudományos szakirodalom sokáig hevesen 
vitázott a gomba megítélésében. 

A begöngyöltszélű cölöpgomba (Paxillus involutus) korábban gyakori étkezési 
gomba volt Európában, különösen Lengyelországban volt közkedvelt. A mai 
ismereteink alapján mindenkit óvni kell a gomba fogyasztásától! Hasonló gyanú 
merült fel az utóbbi években a barna gyűrüstinóruval (Suillus luteus) kapcsolatban 
is! 

Tünetei 1-2 órás lappangási idő után lépnek fel, kezdődhet gasztrointesztinális 
tünetekkel (hányás, hasmenés), majd véres vagy teljesen hiányzó vizelet mellett 
vesefájdalmak jelentkeznek. Súlyos esetben halálhoz is vezethet. Jellemző, a 
laborértékek közül a hemoglobin erőteljes csökkenése, valamint a hosszabb idő 
után, gyakran több éves cölöpgombafogyasztás után kialakuló érzékenység. 

A gombából a mai napig nem sikerült mérgező anyagot kimutatni. A vizsgálatok 
szerint a gombában előforduló, még ismeretlen kémiai szerkezetű antigén a 
vérszérumban antitestek képződését serkenti. Ismételt gombafogyasztás antigén-
antitest komplexeket hoz létre, amelyek a vörös vértestek agglutinációjához, majd 
ezek hemolíziséhez vezet. 

Terápiája tüneti kezelésből (gyomormosás, hashajtószer, vérkeringés 
támogatása) és vérátömlesztésből áll. Továbbá veseelégtelenség esetén 
művesekezelés válhat szükségessé. 

11.9. Diszulfirám típusú mérgezés (tintagombamérgezés, koprinuszszindróma) 

Olyan különleges gombamérgezési típus, amely gomba és alkohol egyidejű 
fogyasztása esetén lép fel. Alkohol nélkül a gomba nem mérgező. 

Tünetei: A megbetegedés a néhány perctől 72 óráig tartó tünetegyüttest jelent a 
gomba fogyasztása után. Pár perc múlva megfigyelhetők a tünetek: forróságérzet, 
intenzív vörösödés az arcon, nyakon, mellkason; izzadás, remegés, jellegzetes fémes 
íz a szájban, szívdobogás, vérnyomásesés, kollapszus. Az esetek nagy részében a 
tünetek néhány óra (2-4 óra) múlva spontán elmúlnak, terápia nem szükséges. 
Komplikációk csak különleges esetekben pl. magas vérnyomásos vagy szívbeteg 
személyeknél adódik. Mindenesetre ajánlatos mindenféle alkoholfogyasztást (pl. 
még egy üveg sört sem!) 3 napig felfüggeszteni. 
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A koprin hatóanyag, amely az acetaldehid inhibitora, a szervezetben amino-
ciklopropanollá alakulva az alkoholból keletkező acetaldehid acetáttá való 
alakulását gátolja (8. ábra). A tüneteket a felszaporodó acetaldehid okozza. Hasonló 
ez a hatás az alkoholbetegek leszoktatására alkalmazott diszulfirám-vegyületek 
hatásához. 

Előidéző gombafajok: Bizonyítottan coprint tartalmazó fajok a ráncos 
tintagomba (Coprinus atramentarius) és az ezüstszálas tintagomba (C. alopecia). 
Irodalmi adatok valószínűsítik a következő fajok coprintartalmát: változékony tinóru 
(Boletus luridus), duzzadttönkű tölcsérgomba (Clitocybe clavipes), sárgászöld 
pereszke (Tricholoma equestre), egy pereszkefaj (Lyophyllum connatum -

fehércsokros álpereszke), valamint általában az erdei tintagombákat gyanúsnak 
értékelik. Ujabban biztosan kizárják a gyapjas tintagomba (C. comatus) és a kerti 
tintagomba (C. micaceus) antabusz-hatását. 

H O , C - C H - C H , - C H 2 - C = O RLJ 
I I 

NH2
 H N ~ C J 

HO CH2 

k o p r i n 

8. ábra: A Coprinus sindróma hatóanyaga 

11.10. Nyers gomba okozta megbetegedések 

E csoportba tartozik minden olyan gomba, amelyet jól meg kell főzni és sütni, 
mert ellenkező esetben nyersen vagy elégtelen hőkezelés után egészségkárosodást 
okoz. Általában az összes gombamérgezésnek mintegy 2-3%-át teszik ki. A gombák 
nyers salátaként való fogyasztása igen elterjedt. Helyes lenne, ha főleg termesztett 
csiperkét, és olyan jól ismert erdei gombákat használnának e célra, mint az ízletes 
vargánya. A nyers formában való gombafogyasztás veszélyeire szélesebb körben 
kellene felhívni az emberek figyelmét! 

Tünetei gyakran tisztán gasztrointesztinális jelenségek (hasfájás, hányás, 
hasmenés stb.), de néhány esetben hemolitikus tüneteket is regisztráltak. 

A hatóanyagok közül csak néhány hőlabilis vegyület ismert, mint pl. a csípős 
tejelő- és galambgombák szeszquiterpénjei, amelyek főzés hatására elbomlanak. 
Közismert tény a gyűrűs tuskógomba (Armillaria melled) kötelező 20 perces főzése 
is, amelyet melleolid antibiotikum-tartalma miatt kell elvégeznünk. Néhány 
gombában pedig hőlabilis hemolizineket gyanítanak. 

A terápia, mint a gasztrointesztinális megbetegedéseknél ismertetett, azaz tüneti 
kezelés. 
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8. táblázat: Nyersen mérgező gombafajok Flammer, Horák 1983, és Bresinky et 
ál. 1985 nyomán (*-al jelzett fajok hemolízist okoznak, ?-es fajok még további 
bizonyítást igényelnek) 
/ a táblázat a jelenlegi tudásunk szerinti ismereteket közli/ 

1. Amanita excels a (?) Magas (selyem)galóca 
2. Amanita fúlva (?) Rőt selyemgomba 
3. Amanita gemmát a (?) Sárga selyemgomba 
4. Amanita rubescens* Piruló galóca 
5. Amanita strobiliformis Cafrangos galóca 
6. Amanita vaginata* Szürke selyemgomba 
7. Armillaria mellea Gyűrűs tuskógomba 
8. Boletus calopus Farkastinóru 
9. Boletus erythropus Céklatinóru 
10. Boletus lupinus 
11. Boletus luridus Változékony tinóru 
12. Boletus queletii Vörös tinóru 
13. Boletus rhodopurpureus Bíborvörös tinóru 
14. Boletus rhodoxanthus Bíbor tinóru 
15. Choiromyces venosus (?) Fehér szarvasgomba 
16. Clitocybe clavipes Duzzadttönkü tölcsérgomba 
17. Craterellus cornucopioides (?) Sötét trombitagomba 
18. Entoloma clypeatum Tövisaljagomba 
19. Hebeloma crustuliniforme Zsemleszínű fakógomba 
20. Hydnum repandrum (?) Sárga gerebengomba 
21. Lactarius spp. Tejelőgombafajok 
22. Laetiporus sulphureus Sárga gévagomba 
23. Leccinum duriusculum (?) Nyárfa-érdestinóru 
24. Clitocybe (Lepista) nebularis Szürke tölcsérgomba 
25. Lepista nuda Lila pereszke 
26. Morchella esculenta (?) ízletes kucsmagomba 
27. Paxillus involutus* Begöngyöltszélű cölöpgomba 
28. Pholiota squarrosa (?) Tüskés tőkegomba 
29. Russula spp. Galambgombafajok 
30. Sarcosphaera coronaria* Tulipán csészegomba 
31. Tricholoma fulvum (=flavobrunneum) Sárgalemezű pereszke 
32. Xerocomus badius (?) Barna tinóru 
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11.11. Újabban felfedezett mérgező gombák, mérgezési típusok 

Az európai nagygombák sokaságából (jelenlegi ismereteink szerint több mint 
5000 faj) csak mintegy töredékének vizsgálták meg a mérgezőségét. Az igazoltan 
mérgező gombafajok száma kb. 150. Ez a szám folyamatosan változik a kutatások és 
az elővigyázatlan gombagyűjtők (és fogyasztók) tevékenysége hatására. Az utóbbi 
években újabb mérgező gombák váltak ismertté: 

Egy 1992-ben dél-franciaországban történt gombamérgezés kapcsán derült fény 
az Amanita proxima mérgező hatására. Az Amanita ovoideának (nagy 
selyemgomba) gyűjtött gomba fogyasztása után mintegy 13 órás lappangási idő 
elteltével jelentkeztek az első tünetek (gyomor-, bélpanaszok), majd vesekárosodás 
lépett fel. A mérgezésért felelős gombafaj a nagy selyemgombához (A. ovoidea) 
nagyon hasonlít, de sokkal ritkább és kisebb. Hasonló tüneteket igazoltak egy észak-
amerikai gombafajnál (Amanita smithiana) is. A hatóanyagok még egyik 
galócafajban sem ismeretesek, a nephrotoxikus hatású orellanint azonban nem 
igazolták bennük. 

Japánban egy tölcsérgombafajra, a Clitocybe acromelalga fajra hívták fel a 
figyelmet. A mérgezési tünetek itt is extrém hosszú idő (egy hét!) után léptek fel, és 
súlyos neurológiai károsodással jártak (görcsök, végtagok bénulása, dagadása, majd 
a gerincvelő károsodása). A gombából az acromelsavnak elnevezett aminosavat 
izolálták, amely a központi idegrendszerre hat és fenti tünetekkel jár. A toxin pontos 
hatásmechanizmusát valószínűleg a közeljövőben megtudjuk. 
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BEVEZETÉS 

1. A GOMBÁK GYŰJTÉSE 

Gombákat határozási, megismerési célból, tudományos vizsgálatra és étkezésre 
gyűjthetünk. 

A táplálkozásra szánt gombákat mindig külön kosárba szedjük vagy különítsük 
el a megismerés vagy tudományos céljából gyűjtött gombáktól. Csak abban az 
esetben vágjuk le a tönk alját, ha teljesen biztosak vagyunk a gombafajban. 

Határozásra csak ép, friss, jó állagú termőtestek alkalmasak. Mindig kosárba 
vagy dobozba gyűjtsük a gombákat, sose tegyük műanyag szatyorba vagy 
zacskóba, mivel ott nagyon hamar tönkremennek, befüllednek esetleg 
összetöredeznek, felismerhetetlenné válnak. 
A gombákat helyesen úgy gyűjtjük, hogy késsel vagy az ujjunkkal a tönk alá 

nyúlunk és óvatosan, figyelve arra, hogy a tönk alsó része ép maradjon, kiemeljük 
a talajból. A fán élőket késsel vágjuk le a fáról úgy, hogy a gomba lehetőleg ne 
sérüljön. Ügyeljünk arra, hogy a gombákat lehetőleg minél kevesebbet fogdossuk, 
tördeljük, mert előfordulhat, hogy a határozáshoz szükséges fontos bélyegeket 
eltüntetjük. Az apró gombákat célszerű külön kis dobozokba helyezni, igy nem 
töredeznek össze. Amennyiben lehetséges gyűjtsünk több, különböző fejlettségi 
állapotban levő példányt az eredményesebb határozáshoz. Érdemes még a 
gyűjtőterületen feljegyezni néhány, gyakran múlékony tulajdonságot (a hús szaga, 
íze, színváltozása; deres, szemcsés, korpás, pókhálószálas tönk; a lemezek színe, 
íze; nyálkás, pikkelyes, hamvas, higrofán, bordázott kalap). Feltétlenül figyeljük 
meg a gomba lelőhelyét és lehetőleg írjuk fel, milyen fa közelében nőtt a gomba. 
Erre azért van szükség, mert egyes mikorrhizás fajok csak bizonyos fafaj 
közelében nőnek, s ez egy biztos határozóbélyeg. Sőt, ha tudjuk (a növényzet 
elárulja) érdemes feljegyezni a termőterület talajának kémhatását (savanyú, kissé 
savanyú, bázikus). Az erősen vagy gyengén savanyú talajon más gombafajok 
nőnek, mint a meszes vagy enyhén lúgos talajon. Természetesen vannak olyan 
gombák is, melyeknek közömbös a termőterület kémhatása. 

A begyűjtött gombákat akár étkezésre, akár határozásra gyűjtöttük, hazaérve 
azonnal tegyük hűtőszekrénybe. Próbáljuk minél hamarabb elkészíteni, ill. 
meghatározni és lepreparálni a gombákat. A gombák többségét 3-4 napig 
tárolhatjuk 3-4 Co-on (egyes fajok, pl. tintagomba 1 napig sem bírják a tárolást). 

2. A GOMBÁK PREPARÁLÁSA 

A gombák preparálását Herpell vezette be a múlt század végén, és 
gombapreparátumai világhírűek lettek. Az MTM Növénytárában is őrzünk néhány, 
eredeti Herpell által preparált gombát. A módszer módosítására azért volt szükség, 
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mert túl sok időt vett igénybe a preparálás és meglehetősen körülményes volt, 
(zselatinnal átitatott papírra kellett az igen vékony, 1-2 mm vastag, friss 
gombaszeleteket elhelyezni, majd a préselés után ezzel a papírral együtt kellett 
kivágni és felragasztani a megszáradt gombát), így nagyobb mennyiségű gyűjtött 
anyag nem dolgozható fel. Egy középutat kellett választani, hogy egyes gombák 
preparálása gyorsan történjék, de amellett szépek is legyenek. Dr. Bohus Gábor 
módosította a Herpell - féle módszert, majd Babos Margit további újításait is 
figyelembe véve 1954-től alkalmazzák a Növénytárban a módosított Herpell - féle 
preparálási eljárást. Ezzel a módszerrel, bár még így is felég időigényes, nincs 
szükség a gombafaj gyűjtés utáni sürgős meghatározására. Elég, ha csak a szép 
minőségben preparáljuk le a gombákat és a legfontosabb, főleg a múlékony 
tulajdonságaikat feljegyzzük. 

A közép- és nagytermetű kalapos gombák termőtestét először kettévágjuk 
lehetőleg a lemezekkel párhuzamosan, és a két fél gombából (amennyiben 
lehetséges) egy-egy kb. 2 mm vastagságú hosszmetszetet készítünk, majd 
celofánpapírra helyezzük. Ezután szétválasztjuk a kalapot és tönköt. A kalapból 
kikaparjuk a lemezeket, a tönkből a húst kb. 2 milliméteres vastagság eléréséig, 
majd ezeket a gombadarabokat is a celofánpapírra rakjuk. Erre azért van szükség, 
mert a szárítás során a gombadarabok így kevéssé ráncosodnak. Érdemes a 
preparátum könnyebb kezelése érdekében a celofánt a gombadarabokkal együtt 
egy kettéhajtott, jó nedvszívó újágpapírba tenni, így a későbbiek során ezzel lehet 
megfogni a preparátumot. A rovarkártevők elleni védekezés céljából nagyon 
fontos, hogy globolt vagy nafftalint szórjunk a preparátum közé. A preparátum 
mellé egy kis papírt helyezünk el, melyen feltüntetjük a gombafaj nevét vagy ha 
még nem tudjuk, akkor lehetőleg a nemzetség nevét, továbbá a gyűjtés idejét, 
helyét, a gyűjtő és a határozó személy nevét. Érdemes a gombáról, főleg ha nem 
ismerjük leírást készíteni, a későbbi határozás megkönnyítése érdekében. Ilyenkor 
feljegyezhetjük a múlékony tulajdonságokon kívül más a fontosabb bélyeget is. 
Rajzokat is készíthetünk a gombafajról és ezt is a preparátum mellé helyezzük. 
Egyszerre több gombafajból készíthetünk preparátumot és elhelyezhetjük egymásv 

fölött, de közéjük kb. 1 cm vastagságú itatóspapírt vagy jó nedvszívó újságpapírt 
tegyünk. Összesen 10 preparátumot helyezhetünk így el, majd az utolsó tetejére 
10-15 cm vastag újságpapír-tömeget rakjunk. A gombák jelentős része igen 
érzékeny a préselésre, ezért eltérően a növények preparálásától, vastag, nehéz 
könyveket ne tegyünk á preparátumok tetejére, mert a nagy nedvességtartalmú 
gombák könnyen elfolyósodnak, autolizálnak. Másnap a preparátumok közötti 
nedves papírokat szárazra cseréljük - ha módunk van rá kétszer is - és a tetejére kb. 
20 cm vastagságú újságpapírt teszünk. Harmadnap ismét cseréljük a papírokat s 
ekkor már 30-40 cm vastag papírréteg kerüljön a tetejére. A gomba kiszáradásáig 
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kb. 50 cm-re növelhetjük a preparátumok feletti papírtömeget. A papírcserét 
nagyon fontos elvégezni, mert ha elfeledkezünk róla a preparátumok 
megpenészedhetnek. A gombadarabok maximum egy hét alatt kiszáradnak. 

A kistermetű gombáknál a kalapot és a tönköt különválasztjuk egymástól, 
keresztmetszetet nem készítünk, egyszerűen csak kettévágjuk a gombát, majd 
ezeket a darabokat helyezzük a celofánra, végül papírtömeg között lenyomatjuk. 

Pöfetegfélék esetében szeleteket vágunk a preparálandó gombából és ezeket 
helyezzük a celofánra. 

Az utolsó müvelet az igen törékeny, száraz gombaanyag felragasztása. Először 
a celofánról leszedjük vagy lepattintjuk a száraz gombadarabokat, majd ollóval a 
kalap formáját a keresztmetszet alakjához megfelelően kiigazítjuk. Különösen a 
tölcsérformájú gombáknál kell módosítanunk a kalapon, de csak a már vágott 
részeken szabad korrigálást alkalmaznunk. A gombadarabokat esztétikusan 
elrendezzük egy fehér kartonlapon: a keresztmetszetet külön, a kalapot pedig a 
tönk tetejére illesztjük úgy, hogy az eredeti, nem vágott rész kerüljön a tönk 
közelébe. Végül lassan száradó folyékony ragasztóval felragasztjuk a 
preparátumokat. A felragasztott preparátum tetejére néhány napig nehezebb súlyt 
helyezünk, hogy a kartonlap a gombával együtt kisimuljon és a ragasztástól ne 
legyen hullámos. Végül a preparátumokat zsírpapírba csomagoljuk vagy borítékba, 
mappába vagy műanyag tasakba tesszük. Ebbe kerül még bele a preparátum mellé 
helyezett kis papírdarab, melyre felírtuk határozásnál fontos kritikus, sokszor 
múlékony bélyegeket, megjegyzéseket és rajzokat. A fehér papír alsó sarkában 
feltüntetjük a gombafaj nevét, a gyűjtés helyét és idejét, továbbá a gyűjtést és a 
határozást végző személy nevét. 

Nagyon fontos dolog a preparátumok rovarkártevők elleni védelme. A 
preparátumokat ezért évente egyszer érdemes 2 napra mélyhűtőbe helyezni kb. 
-20 °C hőmérsékletre. Ez a hőmérséklet az anyagban található rovarok többségét 
valamennyi fejlődési állapotban elpusztítja. 

Több külföldi ország herbáriumaiban egyszerűen csak megszárítják a 
tudományos célra szánt gombák termőtesteit, melyek sokszor felismerhetetlenségig 
összetöpörödnek, többnyire színüket is elvesztik, csupán mikroszkópi vizsgálatra 
alkalmasak. Egyes országokban, mint pl. Finnországban a gombaanyagot 
egyszerűen megszárítják, majd alkalmanként nedves térben felpuhítják, végül 
lenyomatják és kemény kapszulában, papírvatta között tartva tárolják. Ezek a 
preparátumok szebbek, mint a csak egyszerűen megszárított gombaanyag, de 
nehezen kezelhetők, törékenyek, alakjuk és színük is többnyire megváltozik. 
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3. A GOMBATERMŐTESTEK LIOFILIZÁLÁSA 

A módosított Herpell - féle módszerrel készített gombapreparátumok nagyon 
szépek és esztétikusak, de a gombafajok jelentős része alak és színváltozást 
szenvedhet a preparálás során. A gombafajok felismerését nehezítheti, hogy a 
preparátumok kétdimenziósak, ezért a termőtestek térbeli formája nehezen 
képzelhető el. Tehát a módosított Herpell - féle módszerrel készített preparátumok 
határozásra, tudományos célra, összehasonlító vizsgájatra kiválóak, de az 
oktatásában és kiállításokon eredményesen nem használhatók. A gipszből vagy 
újabban műanyagból készült gomba makettek nagyon drágák, ennek ellenére az 
apró részleteket, lemezeket, gallért képtelenek kidolgozni, s színeik sem eléggé 
természethűek. Új tartósítási módszert kellett tehát bevezetni a Herpell - féle 
preparálási módszer mellett, a fagyasztva szárítást, vagyis a liofilizálást. Ezzel a 
módszerrel közel élethű preparátumokat lehet előállítani, s ezek megfelelően 
impregnálva kiválóan használhatók szemléltetésre. Tudományos vizsgálatra pedig 
még alkalmasabbak a lioflizált gombák, mint a hagyományos módon preparáltak, 
mivel több nemzetség kalapbőr szerkezetét elektronmikroszkóppal csak liofilizált 
anyagon tudjuk tanulmányozni. 

A liofilizálás módszere nem újkeletű, a gombatermőtestek konzerválására már 
az 1940-es évektől alkalmazzák. 

A fagyasztva - szárítás (liofilizálás) kíméletes szárítási eljárás. 
Alkalmazhatósága a víznek azon a tulajdonságán alapul, hogy alacsony 
hőmérsékleten és nyomáson szilárd halmazállapotú formája (jég) közvetlenül 
légnemű halmazállapotúvá (gőz) alakul, szublimál. A jégkristályok szublimációja 
a legtöbb termőtest váz- és színanyagait nem vagy csak kismértékben károsítja. 
A termőtestek szárítása liofilizáló készülékben történik. A berendezés búrája alatt 
ill. a szárítókamrájában olyan hőmérsékleti (-20°C - -50°C) és nyomásviszonyokat 
(10 2 mbar - 10"'1 mbar) kétféle halmazállapotban (szilárd és légnemű) fordul elő. 

Az előírt nyomásérték vákuumszivattyú alkalmazásával érhető el. Ilyen 
körülmények között a gombában levő jég elszublimál, gőz lesz belőle és a búra 
alatt elhelyezkedő, a gombáknál alacsonyabb hőmérsékletű hűtött kondenzátoron 
válik ki jég formájában. A fázisátalakulás során a gombák annyira túlhűlhetnek, 
hogy elérhetik a kondenzátor hőmérsékletét. Ekkor a szublimácó leállhat, ezért a 
preparátumokkal hőt kell közölni vezetéssel, áramlással vagy sugárzás útján. Ez a 
gyakorlatban a tálcák fűtésével, a vákuum csökkentésével ill. hősugárzással 
oldható meg. 

A liofilizálásra a gombatermőtesteket elő kell készíteni. A gyűjtés után minél 
rövidebb időn belül műanyag zacskóba becsomagoljuk az ép, viszonylag fiatal, 
nem rovarrágott termőtesteket, majd fóliahegesztővel lezárunk. E gondos 
csomagolásra azért van szükség, mert a hűtés során a gomba szárad, ráncosodik. A 
becsomagolt gombákat mélyhűtő ládában -20 C°alá hűtjük. 

A liofilizálást a hűtés beindításával kezdjük el, majd a mélyhűtőből a készülék 
búrájának tálcájára helyezzük a lehetőleg azonos nagyságú termőtesteket. 
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A vákuumszivattyú beindításával a búra alatt a nyomás fokozatosan csökken 10"2-
10° mbar közötti értékig, a hőmérséklet pedig -50 C° körül van. A gomba akkor 
lesz kész, ill. akkor szárad ki teljesen, ha a nyomás a búra alatt nem változik. Ez a 
gomba nagyságától függően 4-7 napig is eltarthat. Ekkor kikapcsoljuk a szivattyút, 
majd a levegő beengedésével a búra alatt megszüntetjük a vákuumot. A 
készülékből óvatosan kell kiemelni a gombákat, mert amíg a levegő nedvességét 
fel nem veszik, rendkívül törékenyek. A művelet során a termőtestek alakja és 
színe nem változik, olyan ahogyan a természetben előfordul. Ha benedvesítenénk, 
íze és szaga is érezhető lenne. 

A törékeny, liofilizált gombákat egy impregnáló anyaggal átitatva szilárdítjuk. 
A liofilizálás hátránya a régebbi, módosított Herpell - féle preparálási eljárással 
szemben, a fagyasztva szárított gombák lényegesen nagyobb térigénye és 
lényegesen magasabb az előállítási költsége. 

3. A LEGFONTOSABB NAGYGOMBA NEMZETSÉGEK JELLEMZÉSE 

A jegyzetben azokat a legfontosabb gombanemzetségeket mutatjuk be, melyek a 
gombaszakellenőri tanfolyam tananyagában szerepelnek. A megismerendő 
gombafajok jellemzését és a képét pedig Albert, Locsmándi, Vasas: "Ismerjük meg 
a gombákat! 1-2." című könyvben találhatjuk meg. A jegyzet a könyv fontos 
kiegészítője, mivel a könyvben helyhiány miatt sajnos ki kellett hagyni a 
határozásnál nagyon fontos szerepet játszó nemzetségjellemzőket. 
A gombák rendszerezése napjainkban még mindig forrongásban van. Különböző 
taxonómusok más-más rendszert állítanak fel a törzsek, az osztályok és a rendek 
vonatkozásában. Jegyzetünkben nem akartunk állást foglalni e téren, ezért a 
legfontosabb csoportoknak csak a nevét írtuk le, rendszertani besorolás nélkül. 
A jegyzetben 86 nemzetségről adunk didaktikus sorrendben részletes leírást: 
termőtest, kalap, lemez, tönk, hús, spóra, spórapor színe, életmód, előfordulás, 
étkezési érték. A nemzetségek tulajdonságainak ismertetése azért is nagyon fontos, 
hogy el tudjuk dönteni egy számunkra ismeretlen fajról, hogy melyik nemzetségbe 
tartozik, és így már könnyebb dolgunk van, leszűkül a kép. Ha egy gombafajt nem 
ismerünk, de később meg szeretnénk határozni, ezért lepreparáljuk és leírjuk a 
legfontosabb tulajdonságait. Sokszor előfordul, hogy lényegtelen dolgokat írunk le 
egy fajról, s később bosszankodunk, mert a fontos tulajdonságokat nem jegyeztük 
fel. 

A termőtest jellemzésénél használt méretek értelmezése: 
aprótermetüek: 1 cm alatti kalapátmérőjü fajok 
kistermetüek: 1 cm - 5 cm 
középtermetűek: 5 cm - 10 cm 
nagytermetüek: 10 cm - 20 cm 
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TÖMLŐSGOMBÁK 

PEZIZACEAE - CSÉSZEGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

SARCOSPHAERA (CRASSA) -
(TULIPÁN) CSÉSZEGOMBA 

Termőtest: középtermetű; kezdetben gömbölyű, zárt, üreges, 
talajba egészen besüllyed, később kiemelkedik és 
csillagszerűen, hegyes karéjjal felhasadozik; külső oldala 
piszkosfehéres, deres; belső oldala fiatalon élénklilás, majd 
ibolyásbarba lesz, felülete sima. Termőréteg: a termőtest belső 
oldalán található. Hús: porcos, törékeny; fehér; szagtalan, 
íztelen. Spóra: tojásdad, sima felületű, belsejében két nagy 
olajcseppel. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: áprilistól májusig, meszes talajú fenyvesben. 
Étkezési érték: mérgező. 

PEZIZA - CSÉSZEGOMBA 

Termőtest: kis- és középtermetű, csésze, korong alakú, tányér-
vagy kehely formájú; aljzaton ülő vagy kis, rövid tönkje van; 
külső része általában korpás, szemcsézett, belső része sima. 
Termőréteg: a termőtest belső oldalát borítja. AMs.-porcos, 
törékeny; egy-egy faj tejnedvet bocsát ki. Spóra: elliptikus; 
sima vagy szemcsés, több faj spórájában két nagy olajcsepp 
található. Spórapor fehéres. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: 
erdei talajon, homokos területen, nedves helyeken, égésnyo-
mon, trágyán, komposzton, növényi maradványokon, 
üvegházban, fóliasátor alatt. Étkezési érték: néhány faj ehető 
vagy többnyire fogyasztásra alkalmatlanok. 

ALEURIA - CSÉSZEGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetű; csésze, tál formájú, később 
szabálytalan alakú, gyakran összenyomott, lapos; széle 
hullámos, karéjos, sárga, narancssárga színű; külső oldala 
lisztes, deres, szemcsés; belső oldala sima. Termőréteg: a 
termötest belső, sima felületét borítja. Hús: vékony, törékeny, 
viaszszerű. Spóra: elliptikus, belsejében 2 olajcseppel, 
hálózatos vagy szemcsés felületű. Spórapor: fehéres. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: erdei talajon, gyakran nedves helye-
ken, farakások mentén, sokszor csoportos. Étkezési érték: 
néhány faj ehető vagy többnyire fogyasztásra alkalmatlanok. 
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SARCOSCYPHA - CSÉSZEGOMBA 

Termötest: kistermetű; szabályos csésze, később ovális vagy 
vese formájúvá válik, széle hullámos, kissé behajló; külső 
oldala okkeres, rózsás színű és piszkosfehér szemcsékkel, 
szőrökkel borított; belső oldala élénk cinóbervörös, felülete 
sima, fénylő Termőréteg: a termötest belső, sima felületét 
borítja. Tönk: rövid, ritkán hiányzik. Hús: vékony, törékeny, 
viaszszerü. Spóra: elliptikus, sima felületű, nagyon nagy (25-
40/10-15 (ím). Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: talajon fekvő, korhadó ágakon, famaradványokon. 
Étkezési érték: ehetőek. 

MORCHELLACEAE - KUCSMAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

1MORCHELLA - KUCSMAGOMBA 

Termőtest: középtermetü-nagy gombák. Süveg: gömbölyű, 
hengeres, tompán kúpos vagy hegyes csúcsú; együregű (egy faj 
kivételével); felülete fiatalon tekervényes, ráncolt, idővel 
mélyebb üregek, szabályosan vagy szabálytalanul kiemelkedő 
bordák által határolt méhsejtszerü bemélyedések keletkeznek; 
szürkés, szürkésokker, szürkésbarna, okkersárgás. Termőréteg: 
a süvegrész bordáinak és üregeinek felületét borítja. Tönk: 
hengeres, alul kissé kiszélesedő; együregű (kivéve egy fajt); 
fehéres, világossárga, idősen okkersárga; felülete barázdás, 
ráncos, szemcsés. Hús: törékeny, viaszszerű; fehéres vagy okkerszínű; kellemes illatú és 
ízű. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres, krémszínű. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: március közepétől május végéig, füves' részeken, lomb-és fenyőerdőben. 
Étkezési érték: ehetőek, de nyersen fogyasztva allergiát okozhat. 

PTYCHOVERPA (BOHEMICA) -
(CSEH) KUCSMAGOMBA 

Termőtest: közép- vagy nagytermetű; hosszútönkű. Süveg: 
harang alakú, csúcsa tompa, lekerekített, csak a csúcsán 
kapcsolódik a tönkhöz; felülete hosszirányban erősen ráncolt, 
redős; sárga, sárgásbarna vagy vörösbarna. Termőréteg: a 
süvegrész redős, ráncolt felületét borítja. Tönk: hengeres, 
lefelé vastagodó; fehéres, sárgás színű; felülete sima vagy 
sárgásbarna szemcsék díszítik; belseje vattás. Hús: törékeny, 
nedvdús; fehéres színű; szagtalan és íztelen. Spóra: elliptikus, 
nagyon nagy(60-80/ 17-22 |im). Spórapor: fehéres. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: márciustól áprilisig, lombos erdők ta-
laján, bokros ,nedves területeken. Étkezési érték: ehető, nyersen fogyasztva allergiát 
okozhat. 
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MITROPHORA (SEMILIBERA) - (FATTYÚ) 
KUCSMAGOMBA 

Termötesí: közepes -vagy nagytermetű faj. Süveg: tojásdad, 
kúp alakú, hegyes csúcsú; együregű; alsó harmada vagy fele 
szabadon áll, nem nő össze a tönkkel; felszínét kiemelkedő, 
hosszanti, közel párhuzamos bordák és gyengén kiemelkedő 
keresztbordák tagolják; barnásszürke, a bordák feketedők. 
Termőréteg: a süvegrész bordáinak és üregeinek felületét 
borítják. Tönk: fiation rövid, később megnyúlik; együregű; 
világos okker; felülete sima vagy finoman szemcsés. Hús: tö-
rékeny, viaszszerü; fehéres; szagtalan és íztelen. Spóra: elliptikus, sima, elég nagy (22-
30/13-17 um). Spórapor: krémszínű. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: áprilistól májusig, 
erdőkben, erdőszélen. Étkezési érték: ehető, nyersen fogyasztva allergiát okozhat. 

HELVELLACEAE - PAPSAPKAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

HELVELLA - PAPSAPKAGOMBA 

Termőtest: középtermetű. Süveg: nyeregformájú, szabálytalan 
lebenyekből álló püspöksüveg vagy csésze alakú, amely idővel 
oldalról lapítottá válik; felülete sima vagy hamvas; széle 
helyenként összenő a tönkkel. Termőréteg: a lebenyek, ill. a 
csésze felületét borítja. Tönk: többnyire hengeres, vékony; 
felülete sima vagy többé-kevésbé mély árkok és kiemelkedő 
bordák díszítik; belseje üreges; felülete sima, egy-egy fajnál 
bársonyos. Hús: vékony, a süvegben törékeny, a tönkben 
vastagabb, rugalmasabb. Spóra: elliptikus, sima, közepén egy 
nagy olajcseppel. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: egy-egy faj tavasszal, a többség ősszel terem, 
erdei talajon, gyakran utak mentén, nedves helyeken. Étkezési 
érték: gyengén mérgezőek. 

GYROMITRA - PAPSAPKAGOMBA 

Termőtest: nagytermetű fajok. Süveg: többnyire szabálytalan 
alakú, általában két vagy több csúcsú, agyvelőszerűen ráncolt, 
barázdált vagy redős lapokból összenőtt; belseje válaszfalakkal 
több üregre osztott; vörösesbarna, gesztenyebarna színű. 
Termőréteg: a süveg ráncolt felületét borítja. Tönk többnyire 
zömök; fiatalon tömör, később szabálytalanul üreges, többü-
regü; hosszirányban barázdált, bordázott, gödörkés; fehéres színű. Hús: törékeny, 
viaszszerü, merev. Spóra: elliptikus, sima, két nagy olajcseppet tartalmaz. Spórapor: 
fehéres, krémszín" Életmód: szaprotróf. Előfordulás: egy faj kivételével tavasszal terem, 
lomb- és fenyőerdőben, talajon, fakorhadék közelében vagy korhadó fatuskókon. Étkezési 
érték: mérgezőek. 
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TUBERACEAE - SZARVASGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

TUBER - SZARVASGOMBA 

Termőtest: gömbölyded vagy lapított, gyakran szabálytalan 
gumó alakú; kívül burok veszi körül, mely sima vagy 
szemölcsös felületű. Belsejében kétféle érrendszer van: külső 
erek, melyek gombafonalzattal kitöltött járatok, és a belsőerek, 
melyek a külső erek között, azokkal nagyjában párhuzamosan 
futnak. A külső erek vagy a termőtest alapi részén 
összehajlanak és ott nyílnak a szabadba vagy a termőtest 
számos pontján. Termőréteg: a termőtest belsejében, a kétféle 
érrendszer között van. A gömb vagy tojás alakú tömlők nagy 
számban, rend nélkül, össze-vissza helyezkednek el, általában 
1-4 ritkábban többspórások; ugyanannak a termőtestnek a 
tömlőiben is változó a spórák száma. Hús: lehet puha vagy 
kemény, fás állományú; a fajok egy része fiatalon különlegesen 
aromás illatú, néhány faj azonban kellemetlen szagú. Spóra: 
elliptikus, ritkábban gömbölyű, nagy, minél kevesebb van 
belőlük a tömlőben, annál nagyobbak; felületük hálózatosan 
recés vagy tüskés. Spórapor: sárgásbarna, barna. Életmód: 
mikorrhizás. Előfordulás: erdőkben a föld felszíne alatt nő. Gyakran egy fészekben több 
termőtest is fejlődik. Étkezési érték: néhány kiváló ízű csemegegomba is van köztük, de 
több faj étkezésre alkalmatlan. 

TERFEZIA - SZARVASGOMBA 

Termőtest: gumó vagy szabálytalan gömb alakú; külső burka 
vékony, nem kéregszerű, nem különül el élesen a termőtest 
belsejétől; fehéres, okkerszínű; felülete sima, egyenetlen. 
Termőréteg: a termőtest belsejében a korallszerűen elágazó 
fehéres meddőerek között kerekded fészkekben helyezkednek 
el a 8 spórás, bunkóalakú tömlők. Hús: fiatalon sajtkemény-
ségű; fehéres, okkeres színű, idősebb korban puha; szaga ele-
inte kellemes, majd undorító lesz. Spóra: gömbalakú, hálóza-
tosan recés. Spórapor: sárgás. Életmód: mikorrhizás. 
Előfordulás: erdőkben a föld felszí-ne alatt nő.gyakran egy 
fészekben több termőtest is fejlődik. Étkezési érték:fiatalon 
ehetők. 
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BAZÍDIUMOS GOMBÁK 

OSZTOTT BAZÍDIUMOS GOMBÁK 

AURICULARIACEAE - FÜLGOMBAFÉLÉK 

AURICULARIA - FÜLGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetü, kocsonyás-porcos állagú 
gombák; eleinte gömbölyded, csészealakú, majd jellegzetesen 
fülre vagy kagylóra emlékeztet, összenövéskor lebenyszerü; 
külső része bársonyosan szőrös, borostás vagy nemezes 
felületű, egyszínű vörösbarnás vagy körben csíkos, szürke-
barnászöldes csíkokkal; belső oldala csillogó, sárgásbarna, 
vörösesbarna, szürkésbana, majd fekete színű, ráncos, redős fe-
lületű. Termőréteg: a termőtest belső oldalán található. Hús: 
vékony, kocsonyaszerű, porcos állagú; barna színű. Spóra:. 
megnyúlt, hengeres, kissé görbült, sima. Spórapor:fehér. 
Életmód: szaprotróf, xilofág Előfordulás: lombosfák elhalt 
ágain, tuskóin csoportosan. Étkezési érték: ehetőek 

OSZTATLAN BAZÍDIUMOS GOMBÁK 

CANTHARELLACEAE - RÓKAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

CANTHARELLUS - RÓKAGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetü. Kalap: domború, majd 
ellaposodik, végül tölcséressé válik; széle kezdetben 
begöngyölt, majd hullámossá válik, olykor kajla, sőt csaknem 
féloldalas; felülete sima vagy kissé egyenetlen, többé-kevésbé 
nemezes, pikkelyes. Termőréteg: mélyen lefutó, eres, ráncos 
vagy lemezszerűen erezett, sokszor villásan elágazó. Tönk: 
többé-kevésbé megnyúlt, karcsú; tömör vagy csövesen üreges. 
Hús: vékony vagy vastag, tömör, több faj kellemes illatú és 
ízű. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: halvány sárga. Életmód: 
mikorrhizás. Előfordulás: főleg savanyú talajú lomb- és 
fenyőerdőben. Étkezési érték: ehetőek. 

CSALÁDJA 



- 100 -

CRATERELLUS - TROMBITAGOMBA 

Termötest: kis-nagytermetű; tölcsér vagy trombita formájú, 
lefelé csőszerően elkeskenyedő, végig üreges, széle fodros, 
hullámos, gyakran szakadozott; szürkésbarna, feketés színű az 
egyik faj, a nagyon ritka másik pedig sárgás; felülete csaknem 
sima vagy finoman pelyhes, szálas-nemezes. Termőréteg: a 
termőtest külső részén található; fiatalon sima, gyengén ráncos, 
néha kissé eres. Hús: vékony, nagyon törékeny; kiváló, 
fűszeres szagú. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres 
Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: főleg savanyú talajú lomb-
és fenyőerdőben. Étkezési érték: ehetőek. 

RAM ARI ACE AE - KORALLGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

RAMARIA - KORALLGOMBA 

Termőtest: közepes-nagytermetű; korallszerüen elágazó, ágas-
bogas; az ágak egy közös, többé-kevésbé vastag tönkből 
indulnak ki; az ágak többé-kevésbé hengeresek, végük gyakran 
árszerűen elhegyesedő vagy többszörösen hasadozott-elágazó, 
fogazott. Termőréteg: az ágak felületét borítja. Hús: merev, 
törékeny; fiatalon egyes fajok többé-kevésbé puhák, de idővel 
többnyire megkeményednek, parafa, -bőrszerű, szívós, rostos 
szerkezetűek lesznek. Spóra: elliptikus, hosszúkás, gyakran 
kissé görbült és az egyik végén kihegyesedő; finoman 
szemcsézett. Spórapor: barnássárgás, sárgás. Életmód: 
mikorrhizás és szaprotróf. Előfordulás: a fajok nagyobbik 
része lomb- és fenyőerdő talaján, néhány korhadó fatönkön 
vagy faanyagon nő. Étkezési érték: egy-egy faj ehető, a fajok 
többsége étkezésre alkalmatlan vagy gyengén mérgező. 
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CLAVARIACEAE - PALÁNKAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

CLAVARIADELPHUS - MOZSÁRÜTŐGOMBA 

Termö'test: közép-nagytermetü; felálló; felfelé fokozatosan 
vastagodó, bunkószerű, alja elkeskenyedő, teteje kiszélesedő, 
lekerekített (egy faj ellaposodó); felülete fiatalon sima, később 
hosszirányban barázdáltá, ráncossá válik, többnyire sárgásbarna 
színűek. Termőréteg: nem válik el élesen, a gomba felső 
részének felülétét borítja. Hús: kezdetben puha, sajtszerű, 
később többé-kevésbé megkeményedik, szivacsos, szálas, 
szívós állományú lesz; vágásra kissé bámul, egy-egy ritkább faj 
gyorsan vagy lassan vörösödik. Spóra: elliptikus, körte vagy 
mandulaformájú; sima. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: korhadó növényi anyagon vagy talajon nő. 
Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok. 

SPARASSIDACEAE - KÁPOSZTAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

SPARASSIS - KÁPOSZTAGOMBA 

Termőtest: közepes-nagytermetű; ágas-bogas-fodros, 
sokszorosan elágazó, többé-kevésbé gömbszerű; az ágak egy 
közös többnyire vastag, gyökerező tőből indulnak ki, 
levélszerűen ellaposodnak, fodrosak, lebenyesek, fodros kelhez 
vagy káposztához hasonlítanak; felszínük sima; sárgásfehér, 
okkeres színűek. Termőréteg: az ellaposodott ágvégek mindkét 
odalát borítja. Hús: sajtkeménységű, de idővel bőrszerűen szí-
vós,merev lesz. Spóra: elliptikus-széles elliptikus, gömbölyded; sima. Spórapor: fehér. 
Életmód: szaprotróf. Előfordulás: korhadó fatönkön, faanyagon vagy annak közelében nő. 
Étkezési érték: fiatalon ehetőek. 

HYDNACEAE - GEREBENGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

HYDNUM - GEREBENGOMBA 

Termőtest: középes-nagytermetű. Kalap: domború, majd 
ellaposodik, végül benyomottá, sőt kissé tölcséressé is válhat; 
több kalap össze is nőhet; széle kezdetben kissé begöngyölt, 
majd szabálytalanul hullámossá válik, olykor kajla, sőt csaknem 
féloldalas; felülete gyakran kissé egyenetlen, fiatalon többé-
kevésbé nemezes, bársonyos, majd többé-kevésé csupasz lesz. 
Termőréteg: a kalaprész alsó felét borítja, a tönkre kissé lefutó; 
sűrű, tömött, lefelé álló, törékeny, sárgásfehér tüskékből, 
csapokból áll. Tönk: többé-kevésbé megnyúlt, hengeres vagy 
lefelé elvékonyodó, gyakran oldaltálló; tömör. Hús: többnyire vastag, tömör, fiatalon 
többé-kevésbé puha, végül merev, törékeny lesz; kezdetben jóízű, idősen kesernyés-Spóra: 
gömbölyded vagy széles elliptikus, sima. Spórapor: fehér Életmód: mikorrhizás. 
Előfordulás: savanyú talajú lomb- és fenyőerdőben. Étkezési érték: fiatalon ehetőek. 
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HERICIUM - PETREZSELYEMGOMBA 

Termőtesí: közepes-nagytermetű; korallszerüen elágazó, ágas-
bogas; az ágak egy közös, többé-kevésbé vastag tönkből 
indulnak ki; ebbe a nemzetségbe tartozó süngomba (H. 
erinaceum) félgömb, legyező, kagyló alakú, gyakran nyeles; az 
ide tartozó fajok eleinte fehérek, majd lassan sárgulnak kissé 
megbarnulnak. Termőréteg: az ágakról egy irányban lelógó 
rövidebb vagy a másik fajnál a termőtest felületét borító igen 
hosszú, sűrűn álló tüskék felületén található. Hús: sajtkeménységü, idősen parafaszerűvé 
válik. Spóra: gömbölyded, sima. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: 
korhadó fatönkön vagy faanyagon nő. Étkezési érték: ehetőek. 

FISTULINACEAE - MÁJGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

FISTULINA (HEPATICA) - MÁJGOMBA 

A család és a nemzetség csak egyetlen fajból áll. 

Termőtest: közepes-nagytermetű; fiatalon gumószerű, később 
nyelv vagy vese formájú, esetleg karéjos; néha rövid, oldalt álló 
hengeres tönkje van; kezdetben narancsos, azután husvörös, 
húsbarna színű; felszíne érdes, szemcsés, többé-kevésbé 
sugarasan rostos, nedves időben ragadós, szárazon kissé 
tapadós. Termőréteg: a pórusok szűkek, kör alakúak, 
szabályosak; színük fehéres, sárgás, érintésre vörösödő, idősebb 
korban vörösesbarna. Hús: puha, nedvdús, sugarasan rostos szerkezetű; vörös-hússzínű, 
világosabb színű, sugarasan elrendezett rostoktól tarka; vöröses levet ereszt; íze savanykás. 
Spóra: széles elliptikus, sima.' Spórapor: rozsdabarnás. Életmód: szaprotróf, xilofág 
Előfordulás: korhadó lombos fatönkön vagy faanyagon nő, elsősorban tölgyfákon. 
Étkezési érték: fiatalon ehető. 

GANODERMATACEAE - PECSÉTVIASZOSGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

GANODERMA - LAKKOSTAPLÓ 
(PECSÉTVIASZGOMBA) 

Termőtest: közepes-nagytermetű; félkör, vese vagy legyező 
alakú; ülő vagy tönkös; egy vagy több éves; vörösesbarna, 
barna, szürkésbarna színűek, a növekedésben levő kalapszél 
világosabb, fehéres, sárgás színű; felülete körkörösen barázdált, 
fényes, lakkszerű réteggel borított vagy fénytelen. Termőréteg: 
a pórusok szűkek, szabályosak; színük fehéres vagy világos 
sárgák, okkeresek, később piszkosszürkékké, szürkésbarnákká 
válnak. Hús: parafa-, tapló-, bőrszerűen szívós, megfásodó, fakeménységű; barna színűek. 
Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: világos barna. Életmód: szaprotróf, xilofág 
Előfordulás: korhadó fatönkön vagy faanyagon nő. Étkezési érték: étkezésre 
alkalmatlanok, de gyógytea készíthető belőlük. 
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POLYPORACEAE - LIKACSOSGOMBÁK CSALÁDJA 

FOMES (FOMENTARIUS) - BÜKKFA-TAPLÓ 

Termötest: közepes-nagytermetű; kérges, igen vastag, pata, 
kagyló vagy párna alakú; feketés, barnásszürke, szürke színű, 
pereme sárgásbarna, krémszínű vagy okkeres; felszíne sima 
vagy a többéves termőtesteken körkörösen barázdált. 
Termőréteg: a pórusok aprók, kerekdedek, szabályosak; eleinte 
világos krémszínük, később piszkosszürke, barnás színűek lesz-
nek. Hús: vastag, rostos szerkezetű, kemény, fás állagú; sárgásbarna, rozsdabarna színű. 
Spóra: hosszú, hengeres, sima. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf, xilofág 
Előfordulás: évelő faj, az akácot kivéve szinte valamennyi lombosfa fajon előfordul. 
Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok. 

TRAMETES - EGYRÉTŰTAPLÓ 

Termötest: közepestermetü; egy vagy többévesek; félkör, 
kagyló, vese vagy legyező alakú, többnyire vékony, lapos; 
gyakran több termőtest emeletesen egymás felett, 
tetőcserépszerűen vagy szalagszerűen egymás mellett 
helyezkedik el, de lehet egyesével ülő is; felülete bársonyos, 
szöszös, de idővel a fajok egy részénél lecsupaszodik; gyakran 
sávos díszítettségüek. Termőréteg: egyrétegű, a kalap húsáról 
nem válnak el élesen, a csövek be vannak ágyazva a meddő rész állományába; pórusok 
fiatalon általában aprók, szűkek, tűszúrásszerűek, majd idővel kissé tágabbak lesznek; 
fiatalon világos színűek, majd sötétebbé válnak. Hús: vékony, szívós, hajlékony, 
parafaszerű, idősebb korban fásodó, többnyire fehér színűek; néhány faj kellemes ánizs 
vagy kumarin illatú. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf, 
xilofág Előfordulás: lombosfák földre hullott ágain, tuskóin. Étkezési érték: étkezésre 
alkalmatlanok, egy-egy fajból gyógytea készíthető. 

LAETIPORUS (SULPHUREUS) -
(SÁRGA) GÉVAGOMBA 

Termőtest: közepes-nagytermetű; egyéves; kezdetben 
gumószerű, később félkörösen vagy legyezőszerüen kiterülő, 
pereme hullámos, karéjos; fiatalon kénsárga, majd 
narancssárga, téglavörös, piszkosfehérre kifakuló; felülete 
sugarasan hullámos, ráncos vagy gödrös, finoman szemcsés; 
gyakran több kalap zsindelyszerüen összenő. Termőréteg: a 
pórusok aprók, szűkek, kerekdedek; kénsárga színűek, majd 
kifakulnak. Hús: fiatalon puha, lédús, később sajtkeménységü, végül szívóssá, rostossá 
válik; fehér, fehéres majd sárgás színű; aromás illatú, savanykás ízű, idősebb korban 
keserű. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf, xilofág. 
Előfordulás: élő és elhalt lombos fákon nő. Étkezési érték: fiatalon ehető. 
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POLYPORUS - LIKACSOSGOMBA 

Termötest: kis-nagytermetű; egyéves. Kalap: domború, lapos 
vagy benyomott, tölcsér formájú, esetleg kagyló vagy vese 
alakú; többnyire vékony, gyakran több termőtest emeletesen 
egymás felett helyezkedik el; felülete sima, bársonyos, szöszös, 
szálas vagy pikkelyes. Termőréteg: csöves; fehéres; a kalapról 
nem fejthető Is; a pórusok kerekek, sarkosak vagy hosszúra 
megnyúltak. Tönk: rövid, központi vagy oldaltálló. Hús: töb-
bé-kevésbé vékony, szívós, hajlékony, parafaszerű, idősebb korban fásodó; többnyire fehér 
színűek. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf, xilofág vagy 
gyengültségi parazita. Előfordulás: faanyagon, egy faj réten, egy faj pedig szklerociumból 
is kinőhet. Étkezési érték: általában étkezésre alkalmatlanok, csupán két faj ehető fiatalon. 

PLEUROTUS - LASKAGOMBA 

Termőtest: középtermetü-nagy. Kalap: kagyló formájú, egy faj 
tölcséres. Lemez: lefutó, nem fogazott. Tönk: rövid, oldaltálló 
vagy hiányzik; felülete szöszös, erezett vagy sima; gyakran 
csoportos. Hús: a kalapban rugalmas, a tönkben kemény, 
szívós. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehér, krém vagy 
szürkéslilás. Életmód: szaprotróf, egy faj kivételével xilofág. 
Előfordulás: korhadt fán, növényi maradványon, egy faj ernyős 
virágzatúak gyökerén nő. Több faj termeszthető. Étkezési 
érték: ehetőek. 

PANUS - FAGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetű; többnyire vékonyhúsú. Kalap: 
tölcsér vagy kagyló formájú; csupasz vagy pikkelyes, szálas, 
szöszös. Lemez: többé-kevésbé lefutó; finoman fogazott vagy 
ép szélű. Tönk: általában oldaltálló; rövid, néha nincs. Hús: 
vékony, fiatalon puha, de hamar szívóssá, bőrszerüvé válik; 
fehéres színűek. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehéres-
okker. Életmód: szaprotróf, xilofág. Előfordulás: faanyagon, 
fatuskón. Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok vagy ehetőek. 

LENTINULA (EDODES) - (JAPÁN) FAGOMBA 

Termőtest: középtermetü-nagy. Kalap: domború majd 
benyomottá válik; gyapjas fátyolmaradványokkal díszített; 
barnásszürke-sötétbarna. Lemez: tönköt érintik vagy kissé 
ránőnek; éle idősen fogazott; fehé- res, idősen barnásan foltos. 
Tönk: fehéren majd barnán pikkelyes; fiatalon pókhálószerű 
fátyola van. Hús: jellegzetes fokhagymára emlékeztető szagú és 
ízü; kalap puha, tönk szívós. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: 
fehér. Életmód: szaprotróf, xilofág. Előfordulás: fatuskón nő; 
szalmán, faforgácson termeszthető. Hazánkban nem őshonos. Étkezési érték: ehető, 
gyógyhatású gomba. Egyik hatóanyaga a lentinán (egy poliszaharid), mely az 
immunrendszert erősíti. 
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BOLETACEAE - TINÓRUFÉLÉK CSALÁDJA 

GYROPORUS - TINÓRU 

Termőtest: középtermetű-nagy. Kalap: domború, majd kiterül; 
húsos; száraz; sima vagy nemezes, bársonyos; barna vagy 
sárgásfehér. Termőréteg: fiatalon fehéres, majd sárgás; tönk 
körül bemélyedő. Tönk: belül kamrásan üreges; felülete sima; 
bársonyos. Hús: egyik faj nyomásra nem színeződik, a másik 
faj kékül. Spóra: orsószerű, sima. Spórapor: sárgás. Életmód: 
mikorrhizás. Előfordulás: lomb-és fenyőerdőben nő. Étkezési 
érték: ehetőek. 

SUILLUS - FENYŐTINÓRU 

Termőtest: kicsi-középtermetű. Kalap: domború, majd kiterül; 
nyálkás, ragadós, egy faj száraz; bőre könnyen lehúzható, 
általában csupasz, de egy faj szálas, nemezes. Termőréteg: 
pórusos; tönkre egyenesen ránő, esetleg kissé lefutó; sárga, 
szürke, narancsszínű; fiatalon tejszerű cseppeket izzadhat ki 
magából. Tönk: általában száraz, de lehet nyálkás is; egyik 
csoport tagjainál csupasz, a másiknál mirígyszerűen pontozott a 
harmadiknál a csúcsán hálózatos vagy gyűrűs. Hús: elvágva 
színe általában változatlan, néhány fajnál gyengén kékülhet. 
Spóra: orsószerü, sima. Spórapor: olívbarna. Életmód 
mikorrhizás. Előfordulás: különböző fenyőfa fajok alatt nő. 
Étkezési érték: ehetőek. 

XEROCOMUS - TINÓRU (NEMEZESTINÓRU) 

Termőtest: közép-nagytermetű. Kalap: domború, majd kiterül; 
száraz, molyhos, nemezes. Termőréteg: viszonylag tág porusú; 
tönkre öblösen ránő vagy kissé lefut rá; sárga, sárgászöldes. 
Tönk: többnyire vékony, hengeres; sima, korpázott vagy 
hosszan, esetleg hálózatosan bordázott. Hús: kékül, de vannak 
nem kékülő fajok is. Spóra: orsószerü, sima. Spórapor: 
olívbarna. Életmód: mikorrhizás, egy faj parazita. Előfordulás: 
lomb-és fenyőerdőben, egy faj áltriflán élősködik. Étkezési 
érték: ehetőek. 



- 1 0 6 -

BOLETUS - TINÓRU (VARGÁNYA) 

Termötest: többnyire nagyok; vastaghúsúak. Kalap: domború 
majd ellaposodik; finoman nemezes vagy csupasz; lehet 
tapadós. Termőréteg: szabad, idősen többé-kevésbé öblösen a 
tönkre nő; fiatalon egyik csoport tagjainál (vargányák) a 
pórusok fehérek, a másiknál sárgák, a harmadiknál 
narancssárga vagy pirosas színűek. Tönk: többnyire vastag, 
hasas; hálózatosan recés vagy finoman korpás, pelyhes, 
szemcsés, néhány fajnál sima. Hús: fehér, sárga vagy 
helyenként vörös, több faj kékül egyik csoport tagjai (vargá-
nyák) nem színeződnek. Spóra: orsószerü, sima. Spórapor: 
olív, olívbarna. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: lomb-és 
fenyőerdőben nő. Étkezési érték: 3 mérgező faj kivételével 
ehetőek. Néhány faj 20 perces főzést igényel. 

TYLOPILUS (FELLEUS) - (EPEÍZŰ) TINÓRU 

Termőtest: középtermetű-nagy; vargányára emlékeztető. 
Kalap: félgömbalakú, majd kiterül; finoman nemezes, 
fakóbarna, sárgásbarna, gyakran olív árnyalattal. Termőréteg: 
kezdetben fehér, majd rózsás. Tönk: hasas; durva, nagyszemü 
hálózattal. Hús: nem kékül; epekeserü. Spóra: orsószerű, sima. 
Spórapor: olív, olívbarna. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: 
savanyú talajú erdőben nő. Étkezési érték: étkezésre 
alkalmatlan. 

LECCINUM - ÉRDESTINÓRU 

Termőtest: középtermetű-nagy. Kalap: félgömbszerű, 
domború, majd kissé kiterül; száraz vagy gyengén tapadós, 
matt; kalapbőr gyakran a peremen kissé túlnő. Termőréteg: a 
tönk körül bemélyedő; fehér, szürke vagy sárga; csövek 
hosszúak, a húsról könnyen lefejthetők; a pórusok szűkek. 
Tönk: lefelé vékonyodó, karcsú, fiyulánk; szemcsés, pikkelyes. 
Hús: fehéres vagy sárga, gyakran jellegzetesen színeződik 
(vörösödik, majd szürkül, végül megfeketedik, vagy vörösödés 
nélkül szürkül, zöldül vagy kékül). Spóra: orsószerű, sima. 
Spórapor: olívbarna. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: 
fontos határozóbélyeg, hogy milyen fafaj alatt nő (nyír, tölgy, 
fenyő, nyár, gyertyán). Étkezési érték: ehetőek. 
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PAXILLACEAE - CÖLÖPGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

PAXILLUS - CÖLÖPGOMBA 

Termöíest: középtermetü-nagy; húsos; barna. Kalap: domború, 
majd tölcsér alakú vagy kagyló, esetleg lapát formájú; csupasz 
vagy nemezes, pikkkelyes felületű; fiatalon széle begöngyölt. 
Lemez:lefutó; kalapról könnyen lefejthető; barnán foltosodó. 
Tönk: hengeres vagy hiányzik; sima vagy bársonyos. Hús: 
többé-kevésbé puha, tönkben szívósabb; barnul, savanykás ízű. 
Spóra: ovális, sima. Spórapor: agyag-rozsdabarna. Életmód: 
mikorrhizás és szaprotróf fajok. Előfordulás: lomberdőben és 
fenyőerdőben, egy faj éger alatt, két faj fenyőtuskón nő. 
Étkezési érték: egy fajuk mérgező, a többi étkezésre 
alkalmatlan. 

OMPHALOTUS (OLEARIUS) - (VILÁGÍTÓ) 
TÖLCSÉRGOMBA 

Termőtest: élénk narancssárga-vörösbarna; csoportos. Kalap: 
domború majd tölcséres; sima vagy benőtten szálas. Lemez: 
lefutó. Tönk: gyakran oldaltálló; csoportos. Hús: a kalapban 
puha, a tönkben szívós, sárga, narancsos színű; savanykás ízű. 
Spóra kerek, sima. Spórapor: sárgásfehér. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: elhalt lombosfák tönkjén nö. Étkezési 
érték: mérgező, hánytató hatású. 

GOMPHIDIACEAE - NYÁLKÁSGOMBÁK C 

GOMPHIDIUS - NYÁLKÁSGOMBA 

Termőtest: középtermetű-nagy; húsos. Kalap domború-
tölcséres; ragadós, nyálkás; rózsás vagy barnás. Lemez: lefutó; 
ritkánálló; vastag; fiatalon fehéres, majd szürke, végül feketés. 
Tönk: hengeres, lefelé vékonyodó; nyálkás; fiatalon nyálkás 
részleges burka van, amely később nyomtalanul' eltűnik, 
legfeljebb dudorszerü gallérzóna marad vissza.; bázis sárga 
vagy rózsás. Hús: kalapban fehéres, tönk bázisában sárga vagy 
rózsás; két faj elvágva vörösödik. Spóra: orsóalakú, sima. 
Spórapor: feketés. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: 
fenyöerdőben, két faj vörösfenyő alatt nő. Étkezési érték: 
ehetőek. 
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CHROOGOMPHUS - NYÁLKÁSGOMBA 

Termötest: középtermetü-nagy; húsos. Kalap domború, púpos, 
végül ellaposodik; nem nyálkás, csak nedvesen tapadós; 
csupasz vagy nemezes felületű; barna, narancs, rézvörös színű. 
Lemez: lefutó; ritkánálló; vastag; fiatalon narancsszínű vagy 
okkerrózsás, végül sötétbarna lesz. Tönk: hengeres, lefelé 
vékonyodó; száraz; fiatalon pókhálószerü részleges burok 
látható, mely később nyomtalanul eltűnik; kalapszínű. Hús: 
naracsszínü vagy kárminpiros, bázisban krómsárga. Spóra: or-
sóalakú, sima. Spórapor: sötétbarna Életmód: mikorrhizás. 
Előfordulás: fenyőerdőben nő. Étkezési érték: ehetőek. 

HYGROPHORACEAE - CSIGAGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

HYGROPHORUS - CSIGAGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetű. Kalap: domború, gyakran púpos, 
idővel ellaposodik; többnyire ragadós, néha száraz; nem 
higrofán; felülete sima, egyeseknél benőtten szálas; szín alapján 
három csoport létezik. Lemez: lefutó; ritkánálló; vastag. Tönk: 
lefelé elvékonyodó; tapadós vagy száraz; felső része mindig 
szemcsés, lefelé sima, pelyhes, szálas vagy pikkelyes; egyes 
fajok vélumosak. Hús: fehér, l- l faj sárgul vagy vörösödik; 
néhány faj jellegzetes szagú (kőrisbogár, liszt stb). Spóra: el-
liptikus, sima. Spórapor: fehér. Életmód: mikorrhizás. 
Előfordulás: lomb-és fenyőerdőben; többnyire őszi fajok. 
Étkezési érték: ehetőek. 

CAMAROPHYLLUS - NYIROKGOMBA 

Termötest: kis-középtermetű. Kalap: domború, púpos, idősen 
közepe benyomott; felülete száraz; higrofán. Lemez: lefutó; 
ritkánálló; vastag; kissé üveges. Tönk: teljesen sima; fiatalon 
részleges burok nincs rajta; nem ragadós. Hús: puha, nincs 
jellegzetes íze és szaga. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: 
fehér. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: réten növő; őszi fajok. 
Étkezési érték: ehetőek. 
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HYGROCYBE - NEDŰGOMBA 

• Termötest: kis-középtermetü; üveges, vizes állagú; általában 
élénk színű fajok. Kalap: általában tompán vagy hegyesen 
kúpos; nyálkás vagy száraz, lehet pikkelyes is. Lemez: kissé 
vagy szélesen tönkhöz nőtt, gyakran felkanyarodó^ kalapszínű 
vagy világosabb. Tönk: vékony; rostos; többnyire száraz, 
ritkábban nyálkás vagy tapadós. Hús: lédús, üveges, viasszerü; 
egyeseknél vörösödik, feketedik, zöldül; néhány faj jellegzetes 
szagú. Spóra: elliptikus vagy tojásformájú, sima. Spórapor: 
fehér. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: nedves (főleg 
hegyvidéki) réteken, erdőszélen, mohában nő; általában őszi 
fajok. Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok 

TRICHOLOMATACEAE - PERESZKEFÉLÉK CSALÁDJA 

LACCARIA - PÉNZECSKEGOMBA 

Termötest: kistermetű; húsrózsa, narancs, lila. Kalap: 
domború, ellaposodó, majd többé-kevésbé tölcséres; sima, 
egyes fajoknál finoman pikkelyes. Lemez: szélesen a tönkhöz 
nőtt vagy foggal lefutó; vastag, ritkánálló. Tönk: karcsú, 
gyakran görbült, felfelé elvékonyodó, lehet csavarodott is; 
gyakran a kalaphoz hasonló színű; felülete hosszan szálas. Hús: 
vékony, a tönkben szálas. Spóra: gömbölyű vagy széles ellip-
tikus; finoman vagy hosszan tüskés. Spórapor: fehér vagy lilás. 
Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: erdőben, nedves helyen, 
mohában nő. Étkezési érték: ehetőek. 

CLITOCYBE - TÖLCSÉRGOMBA 

Termötest: kis-középtermetü. Kalap: fiatalon domború, majd 
benyomott közepü, végül többé-kevésbé tölcséressé válik. 
Lemez: többé-kevésbé lefutó, ritkán felkanyarodóan tönkhöz 
nőtt. Tönk: általában központi helyzetű, egy fajnál oldaltálló, 
néhánynál micéliumszálacskák figyelhetők meg a bázisban; 
kalapszínü. Hús: nem porcos; tönkben gyakran szálas; egy 
csoport tagjai ánizs-, kumarinszagúak, néhány faj édeskés, liszt-
vagy földszagú. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehér, krém 
vagy rózsás. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: lomb- és 
fenyőerdőben, réten, bokros helyen, fán, égésnyomon nő. 
Étkezési érték: l-l faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan, 
néhány faj súlyosan mérgező. 
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LEPISTA - TÖLCSÉRGOMBA, PERESZKE 

Termötesí: közép-nagytermetű; húsos fehéres, szürkés, 
barnásszürke, egyik csoportnál lila, másiknál vörösbarna. 
Kalap: domború, majd ellaposodó vagy egyik csoport tagjai 
erősen tölcséresek. Lemez: szélesen a tönkre nő vagy kissé, 
egyik csoportnál erősen lefutó. Hús: több faj szaga jellegzetes: 
fűszeres, virágillatú, dohos vagy lisztszagú. Spóra: elliptikus 
vagy kerek; szemcsés vagy pontozott, ritkán sima. Spórapor: 
színe csoportelválasztó bélyeg (szürkés, rózsaszín, krémsárga, 
ritkán fehér). Életmód: szaprotróf. Előfordulás: lomb- és 
fenyőerdőben nő. Étkezési érték: a fajok többsége ehető, 
néhány faj étkezésre alkalmatlan. 

TRICHOLOMOPSIS - PERESZKE 

Termőtest: közép-nagytermetű; Kalap: domború, majd 
ellaposodó, végül bemélyedő; alapszíne sárga, több-kevesebb 
vöröses, zöld vagy olív pikkelyekkel díszített. Lemez: 
lekerekítetten a tönkhöz nő; sárga. Tönk: kalappal azonos színű 
és díszítésű; gyakran csoportos. Hús: kemény, szívós; sárga, 
kesernyés ízű. Spóra: széles elliptikus, sima. Spórapor: fehér. 
Életmód: szaprotróf. Előfordulás: korhadó fenyőfatuskón nő. 
Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok. 

TRICHOLOMA - PERESZKE 

Termőtest: közép-nagytermetű, húsos. Kalap: domború, majd 
ellaposodó, gyakran púpos; felülete sima vagy benőtten szálas, 
selymes, pikkelyes; ezenkívül lehet száraz vagy nyálkás 
(csoportelválasztó tulajdonságok). Lemez: öblösen vagy 
lekerekítetten a tönkhöz nőtt; egyes fajoknál barnán vagy 
sárgán foltosodó; egy-egy faj éle sötét. Tönk: rostos, szálas; 
néhány fajnál hártyás vagy pókhálószerü részleges burok 
találtató fiatalon; több faj csúcsa korpázott; lefelé csupasz vagy 
szálas, pikkelyes. Hús: fehér egyes fajoknál sárga ill. sárgul, 
vörösödik vagy barnul; több faj lisztszagú, egyes fajok 
világítógáz- vagy szappanszagúak; enyhék, kesernyések vagy 
csípősek. Spóra: elliptikus vagy széles elliptikus, sima. 
Spórapor: fehér, halvány krém. Életmód mikorrhizás. 
Előfordulás: lomb-és fenyőerdőben nő. Étkezési érték: néhány 
faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan vagy mérgező. 
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ARMILLARIELLA - TUSKÓGOMBA 

Termötest: középtermetű. Kalap: domború, kissé púpos, majd 
ellaposodik; közepe finoman pikkelyes; mézszínű, sárgásbarna. 
Lemez: erősen vagy kissé lefutó; fehéres, krém, idősödve 
rozsdásan foltosodik. Tönk: egyenletes vastagságú vagy 
gumós; galléros vagy nem; gyakran szálas díszítésű; több faj 
csoportos. Hús: a kalapban vékony, rugalmas, a tönkben 
szívós; gyakran jellegzetes szagú, fanyar ízű. Spóra: elliptikus, 
sima. Spórapor: fehér-krém, okkeres. Életmód: szaprotróf vagy 
parazita. Előfordulás: élő vagy elhalt fán, gyökéren, két faj 
mohában nő. Étkezési érték: ehetőek, de egy-egy fajnál csak 20 
perc főzés után. 

LYOPHYLLUM - PERESZKE 

Termőtest: közepes-nagytermetű. Kalap: kissé domború, majd 
ellaposodik, néhány faj púpos; gyakran benőtten szálas; fehér, 
szürke, barna. Lemez: lekerekítetten tönköt érintő, tönkre 
ránövő vagy kissé lefutó; fehér, szürke. Tönk: egy fajnál 
oldaltálló; gyakran deres vagy szálas; egyik csoport tagjai 
csoportosak. Hús: egyik csoportnál nyomáshelyen nincs 
színváltozás, másiknál vörösödik vagy kékül majd feketedik, ill. 
azonnal feketedik; gyakran lisztszagú, avas vagy földszagú. 
Spóra: elliptikus vagy gömbölyded, két fajnál orsóalakú, egy-egy fajnál háromszögletű 
vagy rombuszalakú; sima. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: egy faj fán 
nő, a többi talajon lomb-és fenyőerdőben. Étkezési érték: ehetőek vagy étkezésre 
alkalmatlanok. 

CALOCYBE - PERESZKE 

Termőtest: kis-nagytermetű. Kalap: domború, majd 
ellaposodó; általában sima vagy deres, de van két szálas-
nemezes faj is; három faj fehér, krém vagy okker, a többi élénk 
színű (sárga, rózsás, ibolyás). Lemez: öblösen a tönkre nő; 
vékony; meglehetősen szoros; fehér vagy sárga. Tönk: egy faj 
kivételével gallér nélküli, egy faj gyökerező; egy-egy faj 
csoportos is lehet. Hús: több faj lisztszagú; két faj keserű. 
Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: réten vagy lomb-és fenyőerdőben nő. Étkezési 
érték: ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 
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LEUCOPAXILLUS - PERESZKE 

Termötest: az egyik csoportba fehér, krémszínű nagytermetű 
fajok tartoznak, míg a másikba fehéres, barnás, sárgás,okkeres 
színűek és közép-vagy nagytermetüek fajok vannak; 
tölcsérgomba vagy pereszke habitusúak Kalap: domború, majd 
benyomott, végül többé-kevésbé tölcséresek; széle sokáig 
begöngyölt; a fehér fajok nagytermetüek. Lemez: lefutó vagy 
öblösen a tönkre ránő; fehér, krém, sárgás vagy rózsás. Tönk: 
gyakran rövid; bázisa néhány fajnál gumós; egy faj gyökerező. 
Hús: több faj lisztszagú, egyesek kellemes illatúak, egy faj kukoricabajuszszagú; egyik 
faj keserű ízű. Spóra: széles elliptikus, az egyik csoport tagjainál sima, a másiknál többé-
kevésbé szemcsés. Spórapor: fehér vagy krémszínű. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: 
lomb-és fenyőerdőben, réten nő. Étkezési érték: ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 

MELANOLEUCA - PERESZKE 

Termőtest: közép-nagytermetű; húsos. Kalap: fiatalon 
többnyire domború, majd hamar ellaposodik, közepén nagy 
tompa púppal; több faj higrofán; csupasz, bársonyos, deres 
vagy benőtten szálas; színe csoportelválasztó bélyeg 
(fehér,okker, szürke, barna). Lemez: tönk előtt öblösen, majd 
kis foggal lefutó vagy közvetlenül lefutó; fehér, krém, szürke, 
okker. Tönk: többnyire bunkós vagy a bázisnál kissé 
megvastagodó; szálas; egyik csoport tagjainál végig pelyhes, 
finoman pikkelyes, a másiknál csupasz vagy csak a felső részén 
pelyhes vagy deres. Hús: több fajnál a tönk bázisában barna vagy feketésbarna; gyakran 
lisztszagú. Spóra: elliptikus, szemcsés. Spórapor: fehér vagy krémszínű. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: bolygatott helyen, réten, kertben, parkban, füves lomb-és 
fenyőerdőben nő. Étekzési érték: ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 

ARMILLARIA - PERESZKE 

Termötest: középtermetű; húsos; galóca habitusú; sárga. Kalap: 
domború, lapos púppal, majd ellaposodik; koncentrikusan 
elhelyezkedő sárgászöld, kénsárga pikkelyekkel díszített; szélén 
fehéres burokmaradvánnyal. Lemez: öblösen a tönkre nő, 
csaknem szabad. Tönk: egyik fajnál hengeres, a másiknál 
gumós; gallér alatt sárga pelyhekkel, pikkelyekkel fedett. Hús: 
vastag, fehéres, sárgás; lisztszagú és - ízű. Spóra: az egyik 
fajnál hosszú, a másiknál széles elliptikus, sima. Spórapor: 
krémszínű. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: egyik faj réten, 
lomb-és fenyőerdőben a másik akácosban nő. Étkezési érték: 
ehetőek. 
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COLLYBIA - FÜLÖKÉ 

Termőtest: apró-középtermetű, ritkán nagy fajok. Kalap: 
domború vagy lapos; csupasz; nem nyálkás; fehéres, bőrszínű, 
okker, barnás. Lemez: öblösen vagy egyenesen tönkhöz nő. 
Tönk: porcos; az egyik csoport tagjainál csupasz, a másiknál 
hosszan, szálasan csíkozott, csavart, felfújt bázisú vagy 
gyökerező, a harmadiknál deres, szálas, pelyhes, a negyediknél 
csoportos, fehér, apró és szklerociumból eredő; több faj 
csoportos megjelenésű. Hús: több faj kellemetlen szagú (rohadt 
káposzta, foghagyma), két faj keserű ízű. Spóra: elliptikus, ke-
rek, orsószerű, cseppformájú, sima. Spórapor: fehér, krémszínű, okkersárga. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: korhadt fán, növényi maradványon, egyik csoport tagjai rothadó 
gombán, lomb-és fenyőerdő talaján. Étkezési érték: egy-egy faj ehető, a többség 
étkezésre alkalmatlan. 

OUDEMANSIELLA - FÜLÖKÉ 

Termőtest: közepes-nagytermetű. Kalap: domború, egyes fajok 
púposak, végül mindegyik faj ellaposodik; csupasz vagy 
bársonyos; száraz vagy nyálkás; gyakran ráncolt; fehér, barna, 
szürkésbarna, feketésbarna. Lemez: öblösen a tönkre nő, vagy 
kis foggal lefutó; távolálló, széles, hasas; fehéres. Tönk: néhány 
fajnál gyökerező; egy faj gyűrűs, egy faj bázisán 
micéliumzsinórok találhatók; felüle sima vagy bársonyos; 
kalapszínü. Hús: kalapban puha, a tönkben szívós, rostos. 
Spóra: kerek vagy elliptikus, sima. Spórapor: fehér. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: korhadt fán, gyökéren, avaros erdei 
talajon. Étkezési érték: ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 

MARASMIUS - SZEGFŰGOMBA 

Termőtest: kistermetüek; a megszáradt gomba megnedvesítve 
újra feléled. Kalap: domború, majd ellaposodó, egyes fajoknál 
bemélyedő; széle több fajnak bordázott; néhány faj higrofán; 
fehéres, okker, vörösbarnás. Lemez: lekerekítetten tönkre nő 
vagy szabad; távolálló; egyik csoport tagjainál gyűrűbe összenő 
a tönk körül; fehéres, krémszínű, okkeres. Tönk szívós, rostos; 
egyik csoport tagjainál teljesen sima, gyakran lószőrszerű; a 
másiknál gyakran deres és a bázisban többnyire szálas és nem 
lószőrszerű. Hús: három faj fokhagymaszagú, de van kellemes, 
virágillatú és földszagú is. Spóra: széles elliptikus, hosszú 
cseppformájú, sima. Spórapor: fehéres. Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: fü között, ágakon, levélen, lomb-és fenyőerdőben. 
Étkezési érték: ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 
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MYCENA - KÍGYÓGOMBA 

Termötest: apró vagy kicsi; vékonyhúsú. Kalap: kúpos, 
harangalakú, egyesek kiterülnek, néhány fajnál benyomott; 
széle bordázott; a legtöbb faj színe sárgás, szürkés, barnás, az 
egyik csoport tagjainak lila, rózsás. Lemez: egyenesen tönkhöz 
nőtt, felkanyarodó, egyik csoport tagjainak lefutó; gyakran 
távolálló; néhány fajnál foltos; csoportbélyeg, hogy az éle más 
színű, mint a felülete. Tönk: vékony; üreges; bázisán gyakran 
micéliumszálak figyelhetők meg; egyik csoport tagainál 
nyálkás, egy másiknál deres, szálas, egy harmadiknál a bázisán 
kis korongocska van; gyakran csoportos. Hús: egyik csoport 
tagjai (fehér, vörös, naracssárga színű) tejnedvet eresztenek ki; egy másik csoport tagjai 
retekszagúak, több fajnak jellegzetes szaga van: nitrozus, lúg, liszt. Spóra: elliptikus, 
cseppformájú, sima. Spórapor: fehér vagy halvány krémszínű Életmód: szaprotróf. 
Előfordulás: többnyire korhadt fán, levélen, talajon, néhány faj tobozon és moha között, 
esetleg égésnyomon nő. Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok, a retekszagúak 
mérgezőek. 

FLAMMULINA - FÜLÖKÉ 

Termőtest: kis-középtermetü; fülöké habitusú. Kalap: 
domború, majd kiterül; nyálkás; sárga, rozsdasárga. Lemez: 
tönkhöz nő; széles; okkersárga színű. Tönk: elvékonyodó, 
csaknem gyökerező bázisú; bársonyos felületü; csúcsán sárgás, 
lefelé feketésbarna, olívfekete. Hús: a kalapban puha, a 
tönkben szívós; jellegzetes heringszagú. Spóra: elliptikus, 
sima. Spórapor: fehér. Életmód: szaprotróf vagy gyengültségi 
parazita. Előfordulás: lomb-és fenyőtuskón, gyökéren, egy faj 
a tövises iglice gyökerén nő. Étkezési érték: ehetőek. 

ENTOLOMATACEAE - DÖGGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

CLITOPILUS - LISZTGOMBA 

Termőtest: kis-nagytermetü; tölcsérgomba vagy laskagomba 
habitusú; szürke vagy fehér. Kalap: egyes fajok domborúak, 
púposak, majd bemélyedők, mások vese vagy lapát alakúak; 
gyakran hullámos szélüek; felülete lehet bársonyos. Lemez: 
egyes fajoknál mélyen lefutó, másoknál legyezöszerü; 
rózsaszínű vagy halványszürkés. Tönk: gyakran oldaltálló, 
egyes fajoknál rövid vagy hiányzik. Hús: több faj lisztszagú, 
egy gyümölcs illatára emlékeztet. Spóra: elliptikus, orsószerü, 
6 vagy 8 hosszanti bordával. Spórapor: rózsaszínű. Életmód: 
lomb- és fenyőerdöben, egyesek fán vagy növényi maradványon, egy faj gyomgombaként 
a csiperketenyészetben nő. Étkezési érték: egy faj ehető a többi kis termete miatt 
étkezésre alkalmatlan. 

szaprotróf. Előfordulás: 
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ENTOLOMA - DÖGGOMBA (PITYKE G., KUPAK G., 
SUTA G., KÖLDÖKÖS G.) 

Termötest: kis, közepes- vagy nagytermetű fajok. Kalap: 
domború vagy púpos, a pitykegombáknál idővel, a 
köldökösgombáknál pedig már fiatalon is benyomott-köldökös, 
a kupakgombáknál kúpos vagy harangalakú, csúccsal vagy 
anélkül, a sutagombáknál fiatalon félgömb vagy kerek, később 
köldökös vagy kagylóformájú, lebenyes; felületük csupasz vagy 
szálas, pikkelyes,_több faj széle bordázott; általában szürkés, 
barnás fehéres színűek, de több pitykegomba faj élénk színű 
(zöld, kék). Lemez: öblösen a tönkre nő; a sutagombáknál és a 
köldökösgombáknál többé-kevésbé erősen lefutó; több fajnál 
távolálló; fiatalon fehér vagy szürkés egy fajnál sárgás, majd 
rózsás vagy szürkés-húsbarna, néhány pitykegombánál fiatalon 
kékes színű. Tönk: központi helyzetű, csak a sutagombáknál oldaltálló és igen rövid; 
általában szálas, rostos; általában kalapszínűek, bázisnál több fajnál fehér. Hús: a kis 
termetűek törékenyek, a nagyobbaknál is a kalap húsa vékony a lemezekhez képest; több 
faj lisztszagú, egy nitrózusszagú. Spórapor: rózsaszín, rózsásbarna. Spóra: azonos 
átmérőjű-hosszúkás; szögletes, hegyes vagy tompa sarkokkal. Életmód: szaprotróf, a 
tövisaljagomba és rokonai mikorrhizások. Előfordulás: lomb-és fenyöerdőben, réten, 
nedves területen, mohában, egy-egy faj tőzegmohában, korhadt fán, tövisaljagomba és 
rokonai rózsafélék alatt nő. Étkezési érték: csak a tövisaljagomba és rokonai ehetők, a 
többi faj étkezésre alkalmatlan vagy mérgező. 

PLUTEACEAE - CSENGETTYUGOMBAFELEK CSALADJA 

VOLVARIELLA - BOCSKOROSGOMBA 

Termőtest: kis-közép-nagytermetü; galóca habitusú. Kalap: 
domború, harang alakú, majd ellaposodó; tapadós vagy 
gyapjas, szálas, selymes; fehér vagy szürke. Lemez: szabad; 
fiatalon fehér, majd rózsaszínű Tönk: kalapból kifordítható; 
többnyire lebenyes, fehéres, (okkeres) szürkés bocskora van. 
Hús: vékony, vizenyős húsú. Spóra: elliptikus, sima. 
Spórapor: rózsaszínű. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: 
talajon, korhadt fán és növényen, egy-egy faj 
gombamaradványon ill. szalmán nő. Étkezési érték: ehetőek. 
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PLUTEUS - CSENGETTYUGOMBA 
Termötest: kis-közép-nagytermetű. Kalap: domború, harang 
alakú, majd ellaposodik; sima, dudoros, egyes fajok erezett 
felületűek; kalapbőr zsírosan fénylő, csupasz, benőtten szálas 
vagy hamvasan deres, nemezes, pikkelyes; néhány faj széle 
bordázott. Lemez: szabad; fiatalon fehér (egy-egy fajnál 
sárgás), majd rózsás; néhány faj éle sötétebb a felületénél. 
Tönk: csupasz, szálas, pikkelyes, pontozott. Hús: vékonyhúsú, 
vizenyős fajok. Spóra: tojásformájú, sima. Spórapor: 
rózsaszínű. Életmód: szaprotróf, xilofág. Előfordulás: korhadt 
fenyő- vagy lombosfán. Étkezési érték: ehetőek. 

AMANITACEAE - GALÓCAFÉLÉK CSALÁDJA 
AMANITA - GALÓCA 

Termötest: közép-nagytermetű. Kalap: félgömb, harang alakú, 
majd ellaposodó; több faj széle széle erősen bordázott; csupasz 
vagy burokaradvánnyal díszített. Lemez: szabad; éle többnyire 
cakkozott; fehér (egy fajnál sárga, néhány fajnál zöldes,sárgás). 
Tönk: több fajnál gumós (lehet peremesen), egyes fajok 
gyökerezők; felülete sima, pelyhes, néhány kígyóbőrszerűen 
díszített; sima vagy bordázott gallérral, a selyemgombák 
gallér nélküliek; több faj bocskoros. Hús: vizenyős; egyes fajok 
retek-, burgonya- vagy édeskés szagúak; legtöbb fajnál fehér, kalap bőre alatt néhánynál 
színezett, egyik faj vörösödik. Spóra: kerekded, széles elliptikus, sima. Spórapor: fehér, 
néhányjnál zöldes. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: lomb-és fenyőerdőben. Étkezési 
érték: néhány faj ehető, három faj halálosan mérgező, több faj gyengébben mérgező. 

AGARICACEAE - CSIPERKEFÉLÉK CSALÁDJA 
AGARICUS - CSIPERKE 

Termötest: kis-középtermetü. Kalap: domború, gyakran 
szögletes, majd kiterül, közepe több fajnál bemélyedő; száraz; 
felülete csupasz vagy szálas, pikkelyes, egy-egy fajnál 
cserépszerüen felrepedező. Lemez: szabad; csoportelválaszó 
bélyeg, ha fiatalon rózsás vagy szürkés végül csokoládébarna 
színű, éle több fajnál finoman pelyhes. Tönk: lehet gumós, 
hengeres, tömzsi vagy nyúlánk; általában galléros, egyik 
csoportnál csizmaszerü ill. kettős; a gallér lehet lógó vagy 
felálló, néhány fajnál a gallérnak kocsikerékszerű mintázata 
van; a tönk felülete csupasz, pelyhes vagy szálas. Hús: ritkán 
fehéres, néhány faj kissé barnuló, az egyik csoportnál csak a bőr, a másiknál a bőr és a 
hús is sárgul, egy harmadiknál, a hús vörösödik; a szag a csoportelválasztásnál szintén 
fontos (ánizs, mandula, fenol, jodoform). Spóra: kerekded, elliptikus, sima. Spórapor: 
bíborbarna. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: több faj lomb- és fenyőerdőben, néhányan 
erdőn kívül, egyes fajok réten, kertben, trágyán, humuszon nőnek. Étkezési érték: 
ehetőek, csak a sárguló húsú, kellemetlen szagúak gyengén mérgezők. 
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LEPIOTA - ŐZLÁBGOMBA 

Termötest: kis-középtermetű. Kalap: kúpos-harang alakú végül 
ellaposodik, közepén kis púp marad; felületén többnyire 
koncentrikusan elhelyezkedő, az alapszínnél sötétebb 
pikkelyek, szemcsék figyelhetők meg, közepe csupasz vagy 
bársonyos, az egyik csoportnál kúpszerű pikkelyek vannak. 
Lemez: szabad; gyakran hasas; többnyire szoros; általában 
fehér. Tönk: karcsú; galléros, a gallér vékony, hártyás, egyes 
fajoknál pókhálószerű vagy övszerű, több fajnál múlékony, né-
ha hiányzik; a gallérzóna alatt gyakran pikkelyes, pelyhes, gyapjas, szálas, szemcsézett. 
Hús: fehér, egyes fajoknál vörösödhet; több faj jellegzetes, gyakran undorító szagú, 
néhány édeskés vagy gyümölcsillatú. Spóra: az egyik csoportnál lövedékre emlékezeteő 
alakú, többnyire jól látható oldaltálló sarkantyúval, a másiknál orsóalakú, a harmadiknál 
elliptikus vagy többnyire tojásalakú; sima. Spórapor: fehé^ krémszínű. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: erdőben, erdőszélen, bokros helyen, réten, kertben, gyakran 
bolygatott helyen, növényi maradványon. Étkezési érték: több faj gyengébben, néhány 
erősebben mérgező vagy étkezésre alkalmatlan. 

MACROLEPIOTA - ŐZLÁBGOMBA 

Termötest: nagy; általában húsos. Kalap: 'kúpos, félgömb-
harang alakú, végül tányérszerüen kiterül, közepén púpos; 
felületén barna, felszakadozó, tetőcserépszerü vagy finom, néha 
csak korpás pikkelyek figyelhetők meg; közepe sima. Lemez: 
szabad; széles, hasas; tönk körül gyűrűbe nő össze (kollárium); 
fehér, idősen egyes fajoknál rózsás lehet. Tönk: mozdítható, 
vastag, kettős vagy egyszerű gyűrűje van; bázisán többé-
kevésbé nagy gumó fejlődik; felülete csupasz vagy kígyóbőr-
szerüen díszített. Hús: vattaszerű; a legtöbb fajnak fehér, néhánynak vörösödik, egynek 
sárguló. Spóra: nagy(10 (ím fölötti), elliptikus, vastagfalú, sima. Spórapor: általában 
fehér, de van rózsaszínű faj is. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: erdőben, erdőszélen, 
réten. Étkezési érték: ehetőek. 

LEUCOAGARICUS - TARLÓGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetü. Kalap: domború, harang alakú, 
majd kiterül, de gyakran gyengén púpos marad; felülete csupasz 
vagy szemcsés, selymes, nemezes, szálas-pikkelyes. Lemez: 
szabad, egyes fajoknál a tönk körül gyűrűbe összenő 
(kollárium), fehér, krémszínű, idővel rózsássá válik. Tönk: a 
fajok többsége gumós, egy faj gyökerező; gallér hártyás, felálló 
vagy övszerű. Hús: fehér, vannak barnuló, sárguló, vörösödő 
Hús: fehér, vannak barnuló, sárguló, vörösödő fajok is. Spóra: 
elliptikus, sima. Spórapqr: fehér, krém, krémrózsa. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: réten, erdőben, kertben, gyakran 
homokos helyen, két faj üvegházban nő. Étkezési érték: 
ehetőek vagy étkezésre alkalmatlanok. 
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COPRINACEAE - TINTAGOMBAFELEK CSALADJA 

COPRINUS - TINTAGOMBA 

Termőtest: apró-középtermetü, határozni csak fiatal példányok 
alapján lehet. Kalap: kúpos, harang-, tojás alakú, egyes fajok 
kiterülnek; széle ráncos, bordázott; felülete egyes fajoknál 
csupasz; de lehet bársonyos, deres; csillámló-korpás vagy 
sötétebb színű pelyhekkel díszített. Lemez: szabad; fiatalon 
fehér, majd fekete, végül elfolyósodik. Tönk: csöves; vékony 
húsú, törékeny; csupasz vagy deres, pelyhes-lisztes, szálas; 
egyes fajok gallérosak; néhány gyökerező vagy gumós; két 
fajnak rókaszínü ozoniuma, egynek szkleróciuma, néhánynak 
bocskorszerü bázisa van; gyakran csoportos. Hús: elfolyósodik; általában szagtalan, 
néhány fajnak jellegzetes: trágya, élesztő szaga van. Spóra: a legtöbb fajnál elliptikus, de 
van citrom, bab, tojás, püspöksüveg, szív alakú, háromkaréjú, hatszögletű spórájú faj is; 
sima, néhány fajnál szemcsés. Spórapor: sötétbarna, fekete. Életmód: szaprotróf; néhány 
faj rövid, efemer életű. Előfordulás: erdőben, bolygatott helyen, fatuskón, trágyán 
egyesek üvegházban, barlangban, tűznyomon, mohában nőnek. Étkezési érték: egy faj 
fiatalon kiváló, ehető, két faj fiatalon szintén ehető, de utána 3 napig alkoholt nem szabad 
fogyasztani, mert mérgezési tünetek jönnek elő, a többi faj étkezésre alkalmatlan. 

PSATHYRELLA - PORHANYÓSGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetü; törékeny. Kalap: kúpos-harang 
alakú, ritkán domború majd ellaposodik; gyakran ráncolt 
felületű és csupasz; több faj higrofán; szélén fiatalon gyakran 
részleges burokmaradvány figyelhető meg, több faj erősen vagy 
kissé szálas-pikkelyes. Lemez: szabad, vagy a tönköt szélesen 
érintő ill. ránő; egyik csoportnál könnyező; feketésbarna, 
dohánybarna, szürkés, néhány fajnál bíbor vagy lilás 
árnyalattal, éle egyes fajoknál fehér, piros vagy rózsaszín. 
Tönk: vékony, karcsú, belül üreges; egyik csoportnál 
gyökerező; több fajnál eltűnő, pókhálószerű részleges burka 
van, néhány galléros vagy csak a'gallérzóna marad meg; felülete csupasz vagy deres, 
egyeseknél szálas, pikkelyes; gyakran csoportos. Spóra: elliptikus, néhány fajnál citrom 
vagy vese alakú; sima, az egyik csoportnál szemcsés. Spórapor: feketésbarna, fekete, 
egyeseknél húsbarna árnyalattal. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: erdőben, útszélen, 
faanyag körül, fán, homokon, füves helyen, kertben, egy-egy faj égésnyomon, trágyán, 
mohában. Étkezési érték: egy-egy faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan. 
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BOLBITIACEAE -KÉRÉSZGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

AGROCYBE - RÉTGOMBA, TŐKEGOMBA 

Termőtest: kis-nagytermetű. Kalap: félgömb-harang alakú, 
majd ellaposodik; csupasz, matt száraz, egy-egy faj nedvesen 
tapadós, sima, néha berepedezett; egyesek kissé higrofánok. 
Lemez: öblösen vagy kis foggal a tönkre nő; fiatalon 
krémszínű, majd piszkosbarna, dohánybarna lesz. Tönk: 
hengeres; szálas, deres vagy csupasz; egyik csoport galléros, a 
másik csoport nem. Hús: a kalapban puha, a tönkben rostosabb. 
Spóra: elliptikus, tojás formájú; sima. Spórapor: egyik 
csoportnál sötét piszkosbarna, a másiknál piszkos rozsdabarna. 

Életmód: szaprotróf. Előfordulás: réten, erdőben, kertben, bolygatott területen, 
homokon, fán. Étkezési érték: néhány faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan. 

STROPHARIACEAE - HARMATGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

STROPHARIA - HARMATGOMBA 

Termőtest: kis-középtermetü. Kalap: domború, félgömb vagy 
harang alakú, majd ellaposodik; nyálkás, tapadós, néha száraz; 
a részleges burok maradványaitól gyakran pelyhes. Lemez: 
tönkre szélesen vagy öblösen ránő; lilásbarna, lilásszürke, éle 
néhány fajnál fehéres. Tönk: hengeres; tartós vagy múlékony 
gallérral; gallér alatt a tönk felülete csupasz, pelyhes vagy 
pikkelyes. Hús: a kalapban puha, a tönkben rostosabb. Spóra: 
elliptikus vagy mandulaformájú; sima. Spórapor: lilásbarna, 
lilásszürke. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: fán, talajon, 
kertben, füves helyen nő; egy faj termeszthető. Étkezési érték: 
néhány faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan. 

HYPHOLOMA - KÉNVIRÁGGOMBA 

Termőtest: kis-közepes; ritkán nagy. Kalap: domború, félgömb 
alakú, gyakran púpos, idővel ellaposodik; nem vagy alig 
higrofán; száraz vagy tapadós; szélén fiatalon pókhálószerü 
részleges burokmaradvány lehet. Sárga, sárgásbarna, barna 
vagy olívszínűek. Lemez: tönköt érintő vagy szélesen a tönkre 
ránő; eleinte sárgás, halványzöldes vagy szürkés, később 
zöldesbarna, olívbarna lesz, éle több fajnál fehéres. Tönk: 
egyes fajok szálasak, pelyhesek; egy faj gyökerező; fiatalon 
pókhálószerű részleges burka van, mely idővel eltűnik; nem 
galléros; több faj csoportos. Hús: enyhe vagy több faj keserű 
vagy kesernyés ízű. Spóra: elliptikus; sima. Spórapor: szürkésibolyás, feketésibolyás, 
szürkésbarna. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: korhadt fán, mohában (tőzegmohában), 
fííben nő. Étkezési érték: egy faj ehető, egy súlyosan mérgező, a többi étkezésre 
alkalmatlan. 
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PHOLIOTA - TŐKEGOMBA 
Termötest: kis-nagytermetü. Kalap: domború, majd 
ellaposodik; széle gyakran begöngyölt; egyik csoport tagjainál 
a kalapon lenyomott vagy felálló pikkelyek vannak, a másiknál 
csupasz vagy gyakran eltűnő fehéres fátyolpelyhek figyelhetők 
meg; száraz vagy gyakran nyálkás. Lemez: lekerekítetten vagy 
öblösen a tönköt érintő, egyes fajoknál kissé lefutó; sárgás, 
szürkésbarna, majd barna, olív- vagy rozsdabarna színű. Tönk: gyakran oldaltálló; szálas, 
pelyhes, vékonyka gallérja vagy többnyire egyértelmű gallérzónája van; alatta általában 
szálas, pelyhes, pikkelyes; száraz, néhány fajnál nyálkás. Spóra: elliptikus, gyakran kissé 
babalakú; sima. Spórapor: agyagbarna, ritkábban kissé rozsda- vagy sötétbarna. 
Életmód: szaprotróf, több faj xilofág. Előfordulás: korhadt fán vagy növényi maradványon, 
egy-egy fáj talajon, tözegnohábanvagyégésnyomon nő. Étkezési érték: étkezésre; 

KUEHNEROMYCES - TŐKEGOMBA 

Termőtest: kicsi. Kalap: domború, majd kiterül, közepén 
gyakran kis púp marad; csupasz; széle bordázott; higrofán, 
nedvesen sárgásbarna, fahéj barna, szárazon okkersárga. Lemez: 
tönkre ránő, kissé lefutó; vékony; szoros; agyagbarna, 
dohánybarna. Tönk: a hártyás vagy felálló gallér alatt az egyik 
fajnál erősen pikkelyes, a másiknál szálas; csoportos növésű. 
Hús: a kalapban puha, a tönkben szívós, rostos; kellemes illatú és ízű. Spóra: elliptikus; 
sima. Spórapor: rozsdabarna. Életmód: szaprotróf, xilofág. Előfordulás: korhadt fán. 
Étkezési érték: ehetőek. 

CORTINARIACEAE - PÓKHÁLÓSGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 
INOCYBE - SUSULYKA 

Termőtest: kis-középtermetű. Kalap: a legtöbb faj fiatalon 
kúpos, harang alakú, közepe púpos, majd kiterül, de a púp 
megmarad, egyik csoportnál domború, de nem púpos közepű; 
felülete ritkábban csupasz , gyakrabban sugarasan szálas, 
selymes, pikkelyes, nemezes, gyapjas; több faj 
fátyolmaradvánnyal díszített, gyakran csak a szélén. Lemez: 
öblösen, ritkán szélesen a tönkre nő vagy a tönköt érintő; 
fiatalon nagyon sok fajnál múlékony pókhálószerü fátyol fedi; 
fiatalon halvány, majd piszkosbarna színű lesz, gyakran olív ár-
nyalattal, éle több fajnál fehéres vagy világos, pelyhes. Tönk: gallér vagy gallérzóna 
ritka; több fajnál gumós, gyakran peremesen; egyik csoportnál végig deres, egy másiknál 
csak a tönk felső része deres, míg egy harmadiknál szálas vagy csupasz. Hús: két csoport 
fajai feltűnően kellemes szagúak: virág, körte ill. gyümölcs, muskátli vagy édeskés illatú, 
több fajnak spermatikus, undorító, föld- vagy lisztszaga van; néhány faj vörösödik, 
zöldül, van feketedő is. Spórapor: dohánybarna, piszkosbarna. Spóra: egyik 
alnemzetségnél babalakú, elliptikus, tojásformájú esetleg orsószerü; sima; a másiknál 
hosszúkás vagy kerek, felülete dudoros, tompa sarkokkal, néhány fajnál csillagformájú. 
Életmód: mikorrhizás, egy faj szaprotróf. Előfordulás: erdőben, talajon, mohában, 
bolygatott, bokros helyen, egy faj fán nő. Étkezési érték: mérgezőek. 
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HEBELOMA - FAKOGOMBA 

Termötest: kis-nagytermetü. Kalap: többé-kevésbé domború, 
félgömbalakú gyakran kúpos, majd kiterül; csupasz; a legtöbb 
faj nyálkás, néhány száraz felületű; fakóbarna színű. Lemez: 
többnyire lekerekítetten a tönkre nő, néhány a tönköt érintő; az 
egyik csoport fajainál friss, fiatal állapotban könnyező, később 
a spóraportól barnafoltos lesz, a másiknál sohasem könnyező, 
nem foltos, a harmadiknál fiatalon pókhálószerű fátyol 
figyelhető meg; fakóbarna színű, éle gyakran fehéres. Tönk: 
egy faj kifejezetten galléros, a fátyolos csoportnál részleges 
burokmaradvány vagy gyenge gallérzóna lehet, néhány faj gyö-
kerező, a legtöbb faj csúcsán korpázottság, pelyhezettség figyelhető meg, lefelé pedig 
egyes fajoknál szálas, pelyhes esetleg pikkelyes. Hús: több faj retekszagú, néhány kakaó 
vagy édeskés illatú, esetleg szagtalan; egyesek keserű ízűek. Spóra: elliptikus, mandula-
vagy citromformájú; ritkán sima, többnyire szemcsés. Spórapor: szürkésbarna, 
rozsdabarna egy fajnál bíborbarna. Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: erdőben, egy-egy 
faj égésnyomon, tőzegmohában. Étkezési érték\ mérgezőek vagy étkezésre 
alkalmatlanok. 

CORTINARIUS - POKHALOSGOMBA 

Termötest: Hat alnemzetsége van, amely több száz fajt 
tartalmaz. A legnagyobb kalaposgomba nemzetség. A fajok 
többsége ősszel fejleszt termőtestet. Határozásuk nehéz, csak 
több termőtest alapján, köztük fiatal példányok ismeretében 
lehet csak. A fajok között léteznek kis-közepes-nagytermetűek. 
Kalap: domború, majd ellaposodik; csak két alnemzetség fajai 
nyálkás, ragadós vagy tapadós kalapúak, míg; felülete többnyire 
csupasz, de lehet pikkelyes, nemezes is; egyes fajok kalapja 
higrofán; Lemez: kissé felkanyarodók vagy tönkhöz nőttek; fi-
atalon különböző színűek, de a spóraérés után általában sárgásbarna vagy rozsdabarna 
színűek lesznek. Tönk: alakja nagyon változatos (vékony, orsószerű, bunkó alakú, 
gumós, peremesen gumós); fiatalon pókhálószerű részleges burka (színe fontos) van, 
amely a gomba fejlődése során elszakad, néhány fajnál nyomtalanul eltűnik, de a fajok 
többségénél az érés során kihullott barna spóraportól megfestett szálak maradványai vagy 
övszerű zónák a tönkön megfigyelhetők Hús: a kis fajoknál vékony, a nagyobb 
termetűeknél vastag; ízük, szaguk nagyon változatos. Spóra: gömbölyű, elliptikus, 
mandula, citrom vagy orsó formájú; szemcsés vagy pontozott. Spórapor: világosbarna, 
sötét rozsdabarna. Életmód: mikorrhizás. Étkezési érték: néhány faj súlyosan mérgező, a 
fajok többsége étkezésre alkalmatlan, de van köztük ehető faj is. 
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GALERINA - TŐKEGOMBA 

Termötest: kicsi; törékeny; vékonyhúsú; okker, rozsdabarna. 
Kalap: kúpos vagy harang alakú, ritkán félgömb vagy domború, 
majd kissé kiterül; száraz vagy tapadós; egyes fajoknál 
zselatinos réteg van; széle gyakran a közepéig bordázott; több 
faj higrofán. Lemez: tönköt érintő, egyenesen vagy szélesen 
tönkre nő, néha kissé lefutó; egyes fajok éle pelyhezett; 
sárgásokker, okkerbarna. Tönk: vékony, karcsú; több fajnál 
gyenge vagy erősebb gallér figyelhető meg, néhánynál csak 
gallérzóna van, sőt vannak gallér nélküli fajok is; felülete csu-
pasz, szálas, pelyhes, deres. Hús: sok faj lisztszagú. Spóra: elliptikus vagy mandula 
formájú; néhány fajnál sima, a többségnél szemcsés vagy pontozott. Spórapor: 
rozsdabarna vagy rozsdasárga. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: egyik csoport tagjai 
tőzegmohában nőnek, mások talajon, humuszon, növényi maradványon, faanyagon. 
Étkezési érték: egy-egy faj halálosan mérgező, a többi faj mérgező vagy étkezésre 
alkalmatlan. 

RUSSULACEAE - GALAMBGOMBÁK CSALÁDJA 

RUSSULA - GALAMBGOMBA 

Termötest: kis-közép-nagytermetüek. Kalap: félgömb, 
domború, majd ellaposodik, bemélyed néha tölcsér formájúvá 
válik; széle idősebb korra sok fajnak barázdáltá válik, egy 
csoportnál kezdettől fogva erősen bordázott; többnyire száraz, 
néhány fajnál nyálkás; a legtöbb fajnál fénytelen, néhány 
fényes, egyik csoportnál matt, deres; bőre többé-kevésbé 
lehúzható; csupasz felületűek; színük nagyon változatos, sok-
szor még egy fajon belül is. Lemez: tönkre ránő, néhány fajnál kissé lefutó; többnyire 
törékeny, merev, de vannak puhalemezű fajok is; idősödve gyakran távolálló lesz; éle 
egyes fajoknál színes vagy cakkozott; gyakran, főleg a tönk közelében villásan elágazik; 
néhány faj könnyező. Tönk: hengeres, gyakran a bázisnál elkeskenyedik; egyik csoport 
tagjainál belül emeletesen üreges; fiatalon többnyire fehér (néhány fajnál piros vagy 
lilás) idősödve több faj sárgul, szürkül, barnul. Hús: íz fontos határozó bélyeg (csíp, 
enyhe); általában morzsalékony, pattanva törő (a kerek sejtek un. szferociszták miatt), 
színe leggyakrabban fehér, de lehet sárguló, barnuló, először vörösödő, majd szürkülő, 
feketedő; szag gyakran jellegzetes. Spóra: kerekded, pontozott, izoláltan vagy 
hálózatosan szemcsés vagy tüskés. Spórapor: színe fontos határozó bélyeg (fehér, krém, 
okker). Életmód: mikorrhizás. Előfordulás: erdőben, néhány faj csak bizonyos fafajhoz 
ragaszkodik. Étkezési érték: az enyhe ízűek ehetőek, a csípősek mégezőek vagy 
étkezésre alkalmatlanok. 
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LACTARIUS - TEJELŐGOMBA 

Termőtest: kis-nagytermetü. Kalap: domború, ellaposodik, 
végül közepén benyomott vagy tölcséres lesz; néhány fajnál kis 
púp van, egyesek ráncoltak; széle gyakran begöngyölt, 
egyeseknél bordázott; több faj zónázott; felülete többnyire 
sima, csupasz, matt de több fajnál bársonyos, pikkelyes, sőt 
lehet szálas, szöszös, bozontos is. Lemez: egyenesen vagy 
ívelten tönkre nő vagy lefutó; gyakoriak a köztes vagy villásan 
elágazó lemezek, különösen a tönk közelében; ritkán fehér, fő-
leg sárgás, okkeres, barnás, hússzínű, sokszor a tejnedv miatt foltos. Tönk: hengeres, a 
bázisnál elkeskenyedő; felülete többnyire csupasz, néhány fajnál gödörkés vagy 
bársonyos. Hús: a lemeztráma kivételével szferocisztákat (kerek sejtek) tartalmaz; 
vékonyfalú hífákban tejnedv vagy savószerű lé van; színe fontos határozó és 
.csoportelválasztó bélyeg (fehér, sárga, vagy hosszabb-rövidebb idő után sárgul, 
narancsszínű, vérvörös vagy narancsból vörös lesz, fehérből vörös vagy rózsaszínű lesz, 
szürkül, lilul); csak kevés faj enyhe ízű, a többség keserű vagy csípős; a legtöbb faj 
szagtalan, néhány faj azonban jellegzetes szagú. Spóra: gömbölyded vagy széles 
elliptikus; ritkán izoláltan többnyire hálózatosan szemcsés vagy tüskés. Spórapor: fehér, 
krém, okker. Életmód mikorrhizás. Előfordulás: lomb-és .fenyőerdőben, gyakran egy-
egy fafajhoz kötötten. Étkezési érték: néhány faj ehető, a többség étkezésre alkalmatlan, 
egy-egy faj mérgező. 

LYCOPERDACEAE - PÖFETEGFÉLÉK CSALÁDJA 

LYCOPERDON - PÖFETEG 

Termőtest: kis-közepestermetű; többé-kevésbé gömbölyű vagy 
körte alakú (a töve felé elkeskenyedő); a fehéres külső burok 
szemcsékből szemölcsökből vagy tüskékből áll, melyek idővel 
lekophatnak; a szintén fehéres. belső burok sima, érett 
állapotban a tetején egy nyílás keletkezik, ahol az érett spórapor 
távozik. A termőtest alsó részén szivacsos szerkezetű meddő 
rész található. Termőrész: a termőtest kiszélesedő felső 
harmadában található Hús: fiatalon rugalmas, fehér, később 
szivacsszerű; a termőrészben sárgászöldes, olívbarna, idősen elfolyósodik, végül 
szétporlik, a meddő rész megszürkül Spóra: gömbölyded, egyes fajoknál rövid kis nyél 
(sterigma) maradvány található rajta.; sima, pontozott vagy szemcsés. Kapillicium szálak 
simák, rugalmasak vagy törékenyek, elágazók vagy nem. Spórapor: barna. Életmód: 
szaprotróf. Előfordulás: lomb-és fenyőerdő talaján, az egyik faj korhadt fatuskón nő. 
Étkezési érték: fiatalon, amíg a belsejük fehér ehetőek, később étkezésre alkalmatlanokká 
válnak. 
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BOVISTA - PÖFETEG 

Termőtest: kistermetű; gömbölyded vagy golyó alakú, alján 
többnyire gyökérszerű, vékony micéliumköteg van; á fehéres 
külső burok sima vagy molyhos, vékony, törékeny, idővel 
darabokra hasad és lehámlik, ilyenkor láthatóvá válik a belső 
burok, amely vékony, hártyaszerű, nem törékeny, idővel szürke, 
barna vagy fekete színű lesz; érett állapotban a tetején egy 
nyílás keletkezik, ahol az érett spórapor távozik. A termőtest 
alsó részén nincs meddő rész. Termőrész: a termőtest egész 
belsejét kitölti. Hús: fiatalon rugalmas, fehér, később szivacsszerű; okkeres, majd 
olívzöldes, barnás színű lesz, elfolyósodik, végül szétporlik. Spóra: gömbölyded vagy 
elliptikus, több fajnál rövid nyél (sterigma) maradvány található rajta; sima, pontozott 
vagy szemcsés. Kapillicium főszálai vastagabbak, mint a spóra. Spórapor: barna. 
Életmód: szaprotróf. Előfordulás: többnyire réten, legelőn, füves helyen nő, néhány faj 
lomb-és fenyőerdő talaján nő. Étkezési érték: fiatalon, amíg a belsejük fehér ehetőek, 
később étkezésre alkalmatlanokká válnak. 

CALVATIA - PÖFETEG 

Termőtest: közepes-nagytermetű; körte- vagy zsákalakú, felül 
kiszélesedő, alján gyakran karógyökérszerű vastag 
micéliummal; a külső burok kezdetben fehéres, majd szükés, 
idővel okkeres (az egyik faj lilás) színű lesz, felülete molyhos, 
kissé szemcsés, néha tüskés, idővel táblás pikkelyekre 
repedezik fel, különösen a tetején; a belső burok törékeny, 
eléggé vatag, éréskor többnyire a felső rész felülete darabokra 
esik szét és fokozatosan kihullik, szabaddá válik a barna spó-
rapor. A termőtest alsó része meddő és a spórapor kiszóródása után kehely alakú 
formaként hónapokig megmarad. Termőrész: a termőtest felső kétharmad részében 
található. Hús: fiatalon rugalmas, fehér, puha, majd szivacsszerűvé válik, és színe 
okkeres, majd olívzöldes, barnás (az egyik fajé lilás) lesz, elfolyósodik, végül szétporlik. 
Spóra: gömbölyded, több fajnál rövid nyél (sterigma) maradvány található rajta; sima, 
pontozott vagy szemcsés felületű. Kapillicium szálak nagyon törékenyek, hosszúak, 
elágazók. Spórapor: barna. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: réten, legelőn, füves 
helyen vagy lomb-és fenyőerdő talaján nő. Étkezési érték: fiatalon, amíg a belsejük fehér 
ehetőek, később étkezésre alkalmatlanokká válnak. 
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LANGERMANNIA (GIGANTEA) - (ÓRIÁS) PÖFETEG 

Termötest: közepes-nagytermetű; gömbölyded vagy lapított, 
alja kissé összehúzott, ráncolt felületű, alján gyakran 
karógyökérszerü vastag micéliummal; a külső burok fehéres 
felülete csaknem sima, bőrszerü, idővel sárgásbarnás lesz, 
megszáradva barna is lehet; a belső burok vékony, igen 
törékeny, megérve a külső burokhoz tapad és azzal együtt 
darabokra esik szét és szabaddá válik a spóraportömeg a 
kapillicim szálakkal együtt. Termőrész: a termőtest egész bel-
sejét kitölti. Hús: fiatalon rugalmas, fehér, puha, később szivacsos állományúvá válik, 
nedvesen pépszerű, zöldessárga, éréskor barna színű lesz; csak idős állapotban 
kellemetlen szagú és ízű. Spóra: gömbölyded, rövid nyél (sterigma) maradvány található 
rajta; sima vagy finoman szemcsés felületű. Kapillicium szálak erősen elágazók, nagyon 
törékenyek. Spórapor: barna. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: erdőn-mezőn, 
nitrogénben gazdag talajon, csalánosban, trágyázott helyeken nő. Étkezési érték: fiatalon, 
amíg a belseje fehér ehető, később étkezésre alkalmatlanná válik. 

GEASTRACEAE -- CSILLAGGOMBAFÉLÉK CSALÁDJA 

GEASTRUM - CSILLAGGOMBA 

Termötest: kis-közepestermetű; fiatalon gömbölyded vagy 
hagyma alakú, majd a külső burka egy pontból kiindulva 
csillagalakúan lebenyekre hasad; (az egyik fajnál két rétegre 
különül: egy alsó, fészek- vagy csészeszerű rész, amely a 
talajon vagy a talajban marad, és egy másik, felső rész pedig 
általában 4 lebenyre hasad fel és boltozatosán kiemelkedik) a 
külső burok többé-kevésbé vastag és puhahúsú vagy bőrszerü, néhány fajnál 
higrometrikus; a belső burok, amely a többé-kevésbé gömbölyű nyeles vagy nyél nélküli 
(ülő) termőrészt borítja vékony, később papírszerű, sima, lisztes vagy kristálykákkal 
fedett és egy csőrös vagy anélküli szájjal felnyílik, melyen keresztül szabadul ki a 
spórapor; a belső burok alján az egyik fajnál csésze alakú gallér található, amely a külső 
burok felső rétegéből keletkezett. Termőrész: a termőtest egész belsejét kitölti. Hús: 
fiatalon fehéres, puha, éréskor poros, barna színű lesz. Spóra: gömbölyded, ritkán 
elliptikus, többnyire szemcsés, ritkán sima. Kapillicim szálak többnyire nem elágazók. 
Spórapor: barna. Életmód: szaprotróf. Előfordulás: lomb- és fenyőerdőben nőnek, egyes 
fajok mezőn, legelőn. Étkezési érték: étkezésre alkalmatlanok. 
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SCLERODERMATACEAE - ALTRIFLAFELEK CSALADJA 

SCLERODERMA - ALTRIFLA 

Termötest: kis-közepestermetű; gömbölyded, gumó alakú, ülő 
vagy tönkszerű rész figyelhető meg rajta; az alján többnyire 
gyökérszerű micéliumköteg található; a sárgás, okkeres, barnás 
színű burok lehet vastag, kemény vagy vékony, törékeny; 
felülete sima vagy többé-kevésbé pikkelyes, szemölcsös, 
táblásán repedező; éréskor a burok szabálytalan repedéssel 
felnyílik és a spórák szétszóródnak. Termörész: a termőtest 
egész belsejét kitölti. Hús: fiatalon kemény, rugalmas; belseje 
csak nagyon fiatalon világos színű, hamar megsötétedik és többé-kevésbé márványozott 
lesz, majd megérve porszerü tömeggé válik. Spóra: gömbölyded, tüskés vagy hálózatos 
felületű. Kapillicium szálak nincsenek vagy csak csökevényesek. Spórapor: barna. 
Életmód: szaprotróf. Előfordulás: lomb- és fenyőerdőben nőnek, egyes fajok mezőn, 
legelőn. Étkezési érték: mérgezőek. 

PHALLACEAE - SZOMORCSOGFELEK CSALADJA 

PHALLUS - SZOMORCSOG 

Termötest: a kifejlett termőtest közép-nagytermetű, fiatalon 
kis-középtermetű, gömbszerű ("boszorkánytojás"), a föld alatt 
fejlődik, külső burka bőrszerü, fehéres, puha tapintású, alján 
micéliumzsinórral; később tojás alakúra megnyúlik, a talajból 
kissé kiemelkedik, piszkosfehér, okkeres vagy a lilás színű lesz, 
ekkor a gomba a külső burkot felszakítja és a tönk néhány óra 
alatt magasba emeli a süveget (a kifejlett gomba ugyanis 
összepréselődve a "boszorkánytojásban" van, csak ki kell 
bontakoznia); a süveg olajzöldes színű, felülete gödrös, 
nyálkás, csúcsán fehéres gyűrű van; a tönk vastag hengeres, 
üreges, fehér színű, alsó részén a burok maradványa, a bocskor 
található. Termörész: a süveg gödörkés felületét borítja. A bü-
dös, olívzöldes nyálkába ágyazott spórákat rovarok terjesztik. Hús: a tojás a burok alatt 
kocsonyás, közepe kemény, szagtalan, íztelen; kifejlődve szivacsos szerkezetű, törékeny, 
a süveg undorító dögszagot áraszt. Spóra: elliptikus, sima. Spórapor: sárgászöldes. 
Életmód: szaprotróf. Előfordulás: az egyik faj lomb- és fenyőerdőben nő, a másik faj 
homokos területen. Étkezési érték: fiatalon a tojás alakú gomba ehető, később 
fogyasztásra alkalmatlanná válik. 
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GOMBAKERESKEDELEM 

Dr. Kékedi Tibor 

BEVEZETÉS 

1. A GOMBÁK GYŰJTÉSE 

2. GOMBAKERESKEDELEM ÉS ELLENŐRZÉS 

2.1. A szabványok minőségi előírásai 
2.2. Gombavizsgálat 
2.3. Szaktanácsadás 

BEVEZETÉS 

Magyarországon évente több millió kg ehető gomba terem, melyből egyre 
csökkenő mennyiséget gyűjtenek be. A hatvanas években a begyűjtött gomba 
mennyisége elérte a 1,5 millió kg-ot, napjainkban ez a mennyiség mintegy 
harmadára csökkent. 

1. A GOMBÁK GYŰJTÉSE 

A gombák gyűjtésénél figyelembe kell venni azokat a szempontokat, amelyek a 
gyűjtést elősegítik és a leszedett gomba állapotát, állagát megőrzik. 

Ha valaki azzal a szándékkal indul ki a természetbe, hogy gombát fog gyűjteni, 
tisztában kell lennie azzal, hogy az országban minden terület valakié és ami rajta 
van (terem), az a terület tulajdonosáé. Általában azonban a terület tulajdonosa, 
használója nem törődik az ott termett gombákkal, ezért lehet háborítatlanul gombát 
és egyéb erdei terméket gyűjteni. 

Az erdőkben termett gombák gyűjtését az erdőtörvény (1996. évi LIV. tv) és 
annak végrehajtási utasítása, a 29/1997. (IV. 30) FM. rendelet szabályozza. Az 
erdőtörvény alapvetően az erdők védelmét szolgálja, így őrizve az élővilág 
faj gazdaságát, a táj jellegét, a környezet szebbé tételét. Természetesen az emberek 
számára testi-lelki felüdülést kínál és megújítható természeti erőforrásként a 
környezeti állapot folyamatos javítása mellett nyersanyagot, energiahordozót} és 
élelmet termel. 

Hatással van a termőtalaj állapotára, a légkör és a klíma védelmére. 
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Külön fejezetben foglalkozik a törvény az erdei haszonélvezettekkel. köztük a 
gomba gyűjtésével is. 

Erdőterület az erdő által elfoglalt 1500 vagy annál nagyobb kiterjedésű 
földterület, amely alatt a meghatározott fajú fás növényekből és a társult 
élőlényekből kialakult életközösséget értjük annak talajával együtt. 

Az erdőgazdálkodó, az erdő tulajdonosa vagy az erdőgazdálkodást folytató 
jogszerű használója az, akinek jogai és kötelezettségei vannak. 

Az erdő látogatása kapcsán kiemeli a törvény, hogy az erdőgazdálkodó köteles 
tűrni az egyéni szükségletet meg nem haladó mennyiségű gomba, vadgyümölcs, 
virág és díszítőlomb állami tulajdonban lévő területen való gyűjtését. A korábban 
kialakult gyakorlatnak megfelelően személyenként 2 kg gomba tekinthető 
személyes szükségletnek. Értékesítési céllal történő rendszeresen gombaszedéshez 
az erdő tulajdonosának engedélye szükséges. 

Az erdőterület látogatója az erdei életközösségben, az erdő talajában és az 
erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat, az ott tartózkodók pihenését, 
valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet nem zavarhatja. Ha a 
faállomány átlagos magassága a 2 métert nem éri el, csak a kijelölt út vehető 
igénybe, azaz korlátozódik a gombagyüjtés a fásított területrészen. 

Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja illetve feltételhez kötheti az 
erdőterület egyes részeinek látogatását. De ez esetben köteles a helyszínen 
megfelelő tájékoztatásról gondoskodni! 
Az ökológiai problémákra tekintettel tisztában kell lennünk azzal is, hogy 
egészségünk védelme érdekében hol nem ajánlatos a szabadban termő gombák 
gyűjtése. 

Kerülendő területnek tekintendők a nagyobb ipari létesítmények, vegyi 
üzemek és gyárak, autópályák és forgalmas utak, atomerőmüvek és radioaktív 
hulladéktárolók, katonai lőterek és gyakorlópályák, hagyományos erőművek, 
központi fűtőművek és a levegőt lebegő, majd abból a talajra ülepülő anyagokat 
kibocsátó cementmüvek, ismert szennyezettségü patakok, folyók ártere stb. 

A törvény betartását a gombaszedés helyén kell ellenőrizni, így ha a terület 
tulajdonosa nem akadályozza meg (tiltó tábla kihelyezése, erdész, vadőr 
alkalmazása stb.) a gombák begyűjtését akkor azt már a piacon senki nem kérdezi, 
hogy a gombát jogosan gyüjtötték-e vagy sem. Ha ugyanis a piacokon ellenőriznék 
a gyűjtés jogosságát és csak az engedélyezett gyűjtésből származó gomba 
árusítását engednék meg, a gomba kiszorulna az ellenőrzés alól, és fokozottan 
indulna meg a házalás, ezzel gondot okozva a hatóságoknak és megszaporodnának 
a gomba mérgezések. 
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A gombák gyűjtésével foglalkozónak elsősorban azt kell eldönteniük, hogy 
kizárólag fogyasztásra gyűjtenek-e, vagy a gombák iránti érdeklődésből 
(tudományos céllal stb.). A fogyasztásra gyűjtőknek meg kell tanulni jól felismerni 
az ehető (fogyasztható) gombafajokat és csak azokat szedjék fel, a többi fajt ne 
háborgassák. 

A felismerésnek biztosnak kell lenni, találgatni nem szabad. Igyekezzenek 
megismerni a terület jó termőterületeit és azokat keressék fel. Ebben segítségére 
lehetnek mindenkinek a gombaélettanban és a termőhelyismeretben leírtak. 

Soha nem szabad megfeledkezni arról, hogy a gomba elsőrendű életfeltétele a 
dús avartakaró, a nedvesség és a megfelelő hőmérséklet, valamint a talaj 
összetétele; gyökérkapcsolt gombáknál a megfelelő növénytársulás. Ahol ezek a 
tényezők kedvezőtlenek, ott nem sok remény van gombatermésre. Ebből az is 
következik, hogy ugyanazon a területen az időjárási tényezőktől függően 
jelentősen változhat illetve ingadozhat a gombatermés. 

A legjobb erdei gombatermő területek az enyhén savanyú talajú cserjeszint 
nélküli tölgyesek, lue és erdei fenyvesek. Ezután következnek csak a bükkösök, 
amelyek már csak néhány gombafaj számára nyújtanak kedvező termőhelyet. 

Gyenge termőhelyek általában a kőrissel vegyes erdők. A mezőn termő gombák 
általában a jó táperőben lévő réteken, legelőkön találhatók, amelyek talaja nem 
vizenyős, jól szellőzhet, de mégis tartalmaz kellő nedvességet. 

Egyes fajok, pl. a mezei szegfügomba, a csiperkefélék tavasztól őszig 
előfordulhatnak, míg főleg az erdei gombák idényhez kötöttek, pl. a rókagomba a 
meleg nyári, a gyűrűs tuskógomba a hűvös őszi időben terem. A kucsmagombák 
azonban csak kora tavasszal találhatók. Ha a gyűjtő ismeri az egyes gombafajok 
termési időszakát, termőhelyüket és az időjárási igényüket, akkor eredményes 
gyűjtésre számíthat. 

Ismeretlennek tűnő gombát nem szabad az ehetők közé szedni, ha valaki 
érdeklődésből felszedi, kezelje azt külön. 

A gombákat a talajból nem kiszakítani, hanem kiemelni kell. A legtöbb 
gombatermőtest enyhe döntögetés, vagy kis csavarás után a talajból kiemelhető, ha 
így nem sikerül, kés segítségével ki lehet emelni. A cél az, hogy a tenyészőtest a 
legkevésbé sérüljön meg. Ekkor hoz újra termőtestet a leghamarább. Aki igazán 
érdeklődik a gombák változatos világa iránt, az mindenegyes darabot lehetőleg a 
helyszínen határozzon meg és csak ezután tegye el későbbi tanulmányozásra, vagy 
preparálásra. így lehet megtanulni, megismerni az egyes fajokat a legfiatalabb 
koruktól az elöregedésig, hiszen a gombaismertető leírások nem tartalmazhatják az 
egyes fajok ismertetésénél részletesen, hogy a szóban levő faj milyen változásokon 
megy keresztül fejlődés közben. 
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A gyűjtésnél gondolni kell arra, hogy a gomba élő szerevezet, amely több -
kevesebb gyorsasággal tovább fejlődik felszedett állapotban is. így pl.: a 
tintagombák néhány óra alatt elfolyósodnak, míg a sárga rókagomba több napos 
várakozást is kibír. Az elöregedett gombában megindulhat az önemésztés, 
mikroorganizmusoktól is romlásnak indulhat, elnyálkásodhat, aminek a 
következménye - elfogyasztásuk esetén - ételmérgezés lehet. 

A legtöbb gombában gombalegyek nyüvei és gombaszúnyogok lárvái 
(kukacok) élnek. Ezek rendkívül gyorsan fejlődnek. Néhány nap alatt hernyóból 
bábbá fejlődhetnek, hiszen versenyt kell fejlődniük a gomba termőtestével. Ha 
kukacos gombát szedünk fel, ki vagyunk téve annak, hogy mire fel akarjuk 
használni, a kukacok csaknem szétrágják. A gombákon különféle bogarak és 
csigák is élhetnek, amelyek ugyancsak kárt tesznek bennük, de károsíthatják 
különféle mikrogombák és baktériumok is. Eső, harmat után lehet a gomba 
túlságosan nedves, ami miatt hamar befülledhet, megromolhat. Késő ősszel lehet 
fagyott is. 

Végsősoron gondolni kell a szedéskor arra, hogy a gombát haza is kell vinni és 
ott feldolgozni. Tehát nem szabad olyan gombát felszedni, hazavinni, amely ezt az 
időmúlást károsodás nélkül nem bírja ki, illetőleg előreláthatóan már nem lesz 
felhasználható. 

A túl fiatal gomba felismerése gyakran nehéz, könnyű a tévesztése, ezért ezeket 
is kerülni kell. A szedéskor ügyelni kell arra, hogy a gombákat egészben, a kalapot 
és a tönköt együtt, esetleg bocskorral és gallérral szedjük fel és tegyük el. Csak így 
határozhatók meg biztonságosan. 

Vigyázni kell a gombák tiszta szedésére, mert egymást összeszennyezhetik és 
ez nehézséget jelent a felhasználás előtti tisztításnál. Összegezve: szükségtelen 
felszedni a kukacos, rovarrágott, csigarágott, fagyott, penészes, romlott gombát. 
A gombák a leszedés után is élő szervezetek maradnak, amelyek tovább fejlődnek, 
eközben hőt fejlesztenek, aminek következtében, ha sok van együvé téve össze is 
törhetnek egymás súlyától, de be is melegedhetnek olyannyira, hogy befüllednek. 
Ebből következik, hogy merev tartású edényzetbe (kosár, doboz) kell szedni, ahol 
a kellő szellőzése biztosítva van, de itt is lazán kell rakni azokat. 

A szedésre a legalkalmasabb idő a reggel, amikor a harmat már felszáradt, vagy 
délután, amikor az esetleges hőség már elmúlt. Ahol többen, esetleg sokan 
szednek, ez a szempont felborul, és szinte versenyfutás alakul ki a gombákért, a 
napszakra való tekintet nélkül. 

Felhasználáskor ismét át kell válogatni a gyűjtött anyagot, miközben az 
étkezésre alkalmatlanná váltakat ki kell selejtezni. Enélkül a gombát felhasználni 
nem szabad. 

A tisztításhoz vékony pengéjű, éles kést ajánlatos használni. 
Ha nem lesz azonnal felhasználva, szellős, hűvös helyen szét kell teríteni. így a 

fajtól, fejlettségtől, kukacosságtól függően több - kevesebb ideig eláll. 
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Aki tanulás céljából gyűtötte a gombát, az általa ismeretlennek tartott 
példányokat határozó könyv segítségével próbálja meghatározi, vagy jó 
gombaismerővel meghatároztatni. 

Egyről nem szabad megfeledkezni, hogy a gombák világa fajokban rendkívül 
gazdag, és minden fajt ismerni nehéz tudomány. Ezért nem szégyen, ha valaki a 
kezeügyébe került gombát nem ismeri fel. Tanulmányozni kell és ezzel biztosítani 
az ismeretek bővülését. 

2. GOMBAKERESKEDELEM ÉS ELLENŐRZÉS 

A gyűjtött gomba útja a termőhelytől több irányú is lehet, amíg eljut a 
felhasználóhoz, a fogyasztóhoz. 

1. A gyűjtő maga használja fel 
a) frissen; 
b) szárítja, vagy másképpen tartósítja későbbi saját felhasználás céljából. 

2/ A gyűjtő eladhatja 
a) fogyasztónak / piacon / ; 
b) felvásárlónak, vagy annak a megbízásából gyűjt; 
c) / bizonyos feltételek mellett / vendéglátóhelynek, vagy 

magánkereskedőnek; 
d) élelmiszer feldolgozó üzemnek. 

3. A felsorolt helyekről különböző utakon, akár mint nyersáru, vagy tartósított 
készítmény, illetve készétel kerül a fogyasztóhoz. 

A gombaforgalmazás csatornáinak előzőekben vázolt lehetőségeit a gombák 
fogyasztásának veszélyessége miatt egészségügyi és kereskedelmi szempontból 
szabályozni kell. 

A gombakereskedelem része az élelmiszerkereskedelemnek. Az 
élelmiszerkereskedelmet legmagasabb jogrendi fokon az élelmiszerekről szóló 
1995. évi XC. tv. és ennek végrehajtásáról intézkedő 1/1996.(1. 9.) FM-NM-IKM. 
együttes rendelet szabályozza. 

Az élelmiszertörvény célja: a fogyasztásra alkalmas, minőségi előírásoknak 
megfelelő élelmiszerek forgalomba hozatalának biztosítása, az élelmiszerek 
hamisításának megakadályozása. 
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A gombáknál tudatos hamisítással ritkán lehet találkozni. Ilyen például a 
szándékos vizezés, amit nem szabad összetéveszteni a vizesen szedett gombával. A 
nedves (vizes) gomba árusítása ugyancsak tilos, de nem hamisítás. 

A nyers gomba általában csak minőségében csökkent, kártevőktől rágott, 
romlásnak indult, idegen fajú darabokkal kevert, törődött, de előfordulhat, hogy 
fogyasztásra alkalmatlan, sőt mérgező is. Olykor egész tétel nem árusítható fajt 
visznek eladásra a piacokra. 

Az élelmiszertörvény egyik legfontosabb konkrét előírása az, hogy a gombát 
házalva árusítani nem lehet. Aki ezt teszi szabálysértést követ el, súlyosabb 
esetben bűncselekményt, amelyért felelősséggel tartozik. 

A gombák árusítását, forgalomba hozatalát az egészségügyi miniszter 16/1982. 
/XII. 30. / Eü. M. számú rendelete szabályozza, amely a gombával kapcsolatos 
közegészségügyi szabályokról rendelkezik. 

A rendelet hatálya kiterjed a gomba termesztésére, a termesztett és a szabadon 
termő gombák emberi fogyasztásra történő felvásárlására, tárolására, szállítására, 
forgalomba hozatalára, feldolgozására, valamint a vendéglátás és minden más 
étkeztetési forma keretében való felhasználására. 

A rendelkezések előírják, hogy a gombákat csak egészségre ártalmas 
anyagoktól mentes helyen és körülmények között szabad termeszteni. Ezt a 
tevékenységet és annak körülményeit a területileg illetékes Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat ellenőrizheti, és szükség esetén a 
termesztést meg is tilthatja. / R.. 2. §. / 

Csak gombavizsgáló szakellenőr által megvizsgált és emberi fogyasztásra 
alkalmasnak minősítettet szabadon termő gombákat szabad forgalomba hozni. A 
termesztett gombát csak termesztési igazolással ellátva szabad forgalomba hozni, 
ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint a szabadban termő gombát, és aszerint 
kell minősíteni. A gomba minősítéséről a forgalomba hozatalt, illetve a 
feldolgozást végző gazdálkodó szervezetnek vagy magánszemélynek / gyűjtő /, 
míg a termesztési igazolás kiállításáról a termelőnek kell gondoskodni ( R. 3.§.) 

Gombát árusítani csak a kereskedelmi hatóság által gombaárusításra kijelölt 
élelmiszer nagybani piacon, vásárcsarnokban, valamint olyan üzletben szabad, 
amelynek működési engedélye erre kiterjed, továbbá annak a magánkereskedőnek 
a telephelyén, akinek szakmai üzletköre erre kiterjed. De ez csak a friss gombákra 
vonatkozik, mert szárított gombát magánszemély közvetlen lakossági fogyasztásra 
csak gombaszárítási céltanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány birtokában, 
vagy ilyen bizonyítvánnyal rendelkező szakértő folyamatos alkalmazása esetén 
árusíthat. 
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A vásárcsarnoki és piaci gombaárusító helyek úgy vannak kijelölve, hogy a 
forgalomba hozatalt ellenőrző felügyelők hivatali helyiségéhez közel legyenek az 
állandó, folyamatos ellenőrzés biztosítása végett. A gombavizsgáló helyeket külön 
figyelemfelhívó táblával jelölik meg. 

A gombát csak más árutól elkülönítve szabad árusítani. Az árusítás során az 
egyes gombafajokat egymástól el kell különíteni. A szabadban termő nyers 
gombák csak ömlesztve, a szárított gomba csak kiszerelve hozható forgalomba. 

A gyűrűs és csoportos tuskógomba - készlet mellett jól láthatóan el kell 
helyezni a " 20 perc főzés után fogyasztható " feliratot ( R. 4. §.). 

A kereskedelmi hatóság gondoskodik arról, hogy a piaci gombaárusítás 
ellenőrzésére és az árusítási engedély kiadására a piac területén a teljes 
nyitvatartási idő alatt szakellenőr működjék. 

A gyűjtő az eladásra szánt szabadon termett gomba teljes készletét az árusítás 
megkezdése előtt köteles minősítésre bemutatni a szakellenőrnek. A szakellenőr az 
emberi fogyasztásra alkalmatlan gombát köteles térítés nélkül lefoglalni, és a 
megsemmisítéséről gondoskodni. Amennyiben a bemutatott gombatételt árusításra 
alkalmasnak minősíti, a gombatételről fajonként árusítási engedélyt állít ki. 

Az árusítási engedélynek tartalmaznia kell az eladó nevét, lakcímét, a gombafaj 
nevét, tiszta súlyát, az engedély keltét a szakellenőr aláírását és bélyegzőjének 
lenyomatát. Az árusítási engedély csak a megjelölt piacon és a kiállítás napján 
érvényes. Az eladó az árusítási engedélyt köteles a gombatétel mellett jól látható 
módon elhelyezni. (1. táblázat) 

Árusítási engedély csak a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt gombafajokra 
adható. (2. táblázat) Ettől eltérni csak abban az esetben lehet, ha a piac helye 
szerint illetékes megyei ( fővárosi ) ÁNTSZ az Országos Élelmezés- és 
Táplálkozástudományi Intézet szakvéleménye alapján engedélyezte más gombafaj 
árusítását is ( R. 5. §. ). 

A termesztett gombák esetében termesztési igazolásként, ha gazdálkodó 
szervezet forgalmazza, elfogatható a szállítólevél, egyébként a termelőnek az 
adatait, a gomba faját, tiszta súlyát és az átadás időpontját tartalmazó igazolást kell 
kiállítania. 

Fontos előírása a rendeletnek az, hogy a termesztési igazolással nem rendelkező 
gombatételt a szabadon termő gombára vonatkozó rendelkezések szerint kell 
minősíteni ( R. 6. §. ). 

A gombákra vonatkozó minőségi előírásokat az érvényben lévő szabványok 
tartalmazzák, mely alapján kell a gomba-szakellenőrnek az árusításra hozott" 
gombát megvizsgálnia. Fontos tudni, hogy a szabványok minőségre vonatkozó 
előírásai minden forgalmazóra érvényesek. 
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2.1. A szabványok minőségi előírásai: 

Altalános előírás, hogy forgalomba csak egészséges, tiszta, rugalmas tapintású 
gomba kerülhet. A gombák betegségét főleg alsóbbrendű gombák, baktériumok 
okozzák. Ilyenkor színében és szagában is elváltozik (bűzös is lehet), elveszti 
zamatát, rugalmasságát. A gomba akkor rugalmas, ha enyhe nyomás az ujjunkkal 
nem okoz rajta maradandó alakváltozást, hanem a nyomás megszűnése után 
visszanyeri alakját. Elöregedés és fonnyadás is okozhatja a rugalmasság 
elvesztését. 

A gombán tisztítás után a gyűjtéskor elkerülhetetlenül hozzá tapadó anyagon 
kívül más idegen anyag nem lehet. A vargányagombák tönkjét tisztításkor körül 
szokták faragni, hogy az odatapadt föld el legyen távolítva, s a többi gombát ne 
szennyezze. 

Tiszta tehát a gomba akkor, ha az esetleg rátapadó szerves és szervetlen 
szennyeződéstől mentes. 

Fiatal a gomba, ha még teljesen ki nem fejlődött a termőtest, vagy ha már 
kifejlődött húsa rugalmas, kemény. 

Egészséges a gomba, ha betegségektől mentes és állati kártevők (gombalégy 
stb.) még nyomokban sem károsították. 

A szabványok szerint nem szabad árusítani a szennyezett, átnedvesedett, 
fagyott, rovarrágott, kukacos, törmelékes, penészes, rohadt, fonnyadt, elöregedett, 
befülledt gombát. Természetesen már egy hiba is kizáró okot jelent. 

A gomba szennyezett akkor, ha a gyűjtés folyamán elkerülhetetlenül 
hozzátapadó szennyezésen kívül más szerves vagy szervetlen anyagot 
tartalmaz. 

Elöregedett a gomba, ha elvesztette a fiatal, illetve a teljesen kifejlődött 
gombára jellemző külső alaki tulajdonságait és rugalmasságát. 

Fonnyadt a gomba, ha vízveszteség következtében ráncos, töppedt, nem 
rugalmasan kemény. 

Fagyott a gomba, ha keménnyé fagyott, majd felengedve puhává, petyhüdtté, 
vizenyőssé válik 
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Idegen szagú a gomba, ha jellegzetes illatától eltérő szagú. 

Kukacos a gomba, ha rovarlárvás, vagy hosszában kettévágva a vágási 
felületén négynél több rágáslyuk látható. 

Nedves a gomba, ha ázott, vagy vizes, azaz két-három újj között összenyomva 
belőle víz csepeg. 

Romlott a gomba, ha penészes, ha dohos szagú, ha rothadt, bűzös, savanykás 
szagú, állománya ellágyult, felülete nyálkásodó, foltos. 

Beteg a gomba, ha püffedt, eltorzult, elszíneződött, puha, esetleg mikrobák 
megtámadták. 

Rágott a gomba, ha különféle rovarok vagy csigák megrágták. 

Sérült a gomba, ha mechanikai behatásoktól származó kisebb-nagyobb 
folytonossági hiánya van. 

Törmelék gomba az, amelyik felénél kisebb darabokra tört, illetve amelyre 
teljes biztonsággal nem lehet faj meghatározást végezni. 

Ezekkel a meghatározásokkal az egyes szabványok külön-külön is 
foglalkoznak, és az előzőekben leírtaktól csak kisebb eltérések fordulhatnak elő. 
A gomba vizsgálatakor először meg kell nézni az egész készletet, hogy árusításra 
engedélyezett faj-e vagy nem, vagy esetleg már az árusításból kizáró hibája van-e 
(pl.: befülledt, fagyott stb.). Ilyenkor már nem kerül sor további vizsgálatra. 

2.2. Gombavizsgálat 

A gomba izsgálathoz nyugodt körülmények, megfelelő feltételek kellenek, ezért 
kívánatos külön gombavizsgáló helyiségeket létesíteni. A helyiségek kialakításánál 
gondoskodni kell a jó megvilágításról, széles fedőlapú, mosható burkolatú 
asztalról, s a megsemmisítéshez megfelelő űrtartalmú edényről. 

A gomba teljes készletét a gyűjtőnek vizsgálat előtt ki kell önteni a vizsgáló 
asztalra. Különösen fontos ez a mezei szegfügomba esetében, ahol a darabonkénti 
vizsgálatot biztosítani kell. A darabonkénti vizsgálatot úgy kell érteni, hogy a 
gombát egy rétegben szét kell teríteni, így a vizsgáló szakellenőr azokat 
„darabonként" látja. 
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Kalaposgombák csak kalappal és tönkkel együtt árusíthatók. Vörösbarna 
fülökét csak a tönk felső harmadával, nagy őzláb-gombát legfeljebb 3 cm, gyűrűs 
tölcsérgombát legfeljebb 5 cm, mezei szegfügombát legfeljebb 1,5 cm tönkkel 
szabad árusítani az érvényben lévő szabványok szerint. 

A vizsgálatra bemutatott nem mérgező, ehető, de az árusítható gombák 
jegyzékében nem szereplő gomba esetében a gyűjtővel közölni kell, hogy az általa 
bemutatott gomba nem árusítható. 

Ezzel egyidőben a gombatételt úgy kell tekinteni, mintha azt szaktanácsadás 
céljából mutatták volna be. A gyűjtő adatait ez esetben a gomba-
szaktanácsadásokat nyilvántartó füzetbe kell bejegyezni, és a szakvéleményt ehető, 
nem árusítható megjegyzéssel kell jelölni. 

A gombavizsgálat után a gombaárusítást folyamatosan ellenőriznie kell a 
szakellenőrnek. Figyelemmel kell kísérni, hogy az igazolólapot a gombaárus a 
megfelelő gombatételnél tartja-e, a gomba nem vált-e fogyasztásra alkalmatlanná, 
illetve vizsgálat nélküli gombával nem egészítették-e ki a vizsgálatra bemutatott 
mennyiséget. 

Egyes gombafajok csak bizonyos fejlettségük elérése esetén ismerhetők fel 
megnyugtató módon. Különös gondot kell fordítani a még teljes burokban lévő 
gomba vizsgálatára. /Pl.: a gyilkos galóca fiatalon összetéveszthető a bimbós 
pöfeteggel./ A teljes bizonyossággal fel nem ismerhető gomba árusítása nem 
engedélyezhető. Az ilyen gombát el kell kobozni és meg kell semmisíteni. 

Ha a vizsgálat olyan hibát állapít meg, amely válogatással nem hárítható el, az 
árut jegyzőkönyv felvétele mellett meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvet 
másolattal 2 példányban kell kiállítani (1. táblázat). A jegyzőkönyvnek 
tartalmaznia kell a gombaárus nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát, a 
megsemmisített gomba faját, mennyiségét, a megsemmisítés módját és az 
aláírásokat. A gomba megsemmisítése összezúzással, összetöréssel és klórmésszel 
való beszórással történhet. Ezután következhet a most már válogatással árusításra 
alkalmassá tett, illetőleg minősített gombákra az árusítási engedély kiállítása. 

Friss gombának vendéglátó üzemben való felhasználásánál, ha termesztett, be 
kell szerezni a termesztést igazoló szállítólevelet, vagy a termesztő igazolását. 
Ha gyűjtött a gomba, akkor a vizsgálatot végző szakellenőrtől a gomba faját, 
súlyát, az átadás időpontját tartalmazó, aláírásával és bélyegzőjével ellátott 
igazolást kell szerezni. Enélkül a gomba nem használható fel (R. 8. §.). Az 
időpontnak óraidőt is tartalmaznia kell. 
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Az igazolást 15 napig meg kell őrizni. A nyers gombát 24 órán belül fel kell 
használni, felhasználásig hűvös helyen vagy hűtőben kell tárolni. 
A kész gombásételt - a hidegkonyhai termék kivételével - csak a készítés napján 
lehet felhasználni (R. 8. §.). 

Ha a gomba forgalomba hozójának, feldolgozójának, vendéglátás során 
felhasználójának tudomására jut, hogy a gomba betegséget okozott, vagy annak 
csak gyanúja is fennforog, azonnal intézkednie kell a forgalomba hozatal, illetve a 
felhasználás megszüntetése ügyében, és az esetet jelentenie kell az ANTSZ városi, 
fővárosi kerületi intézetének (R. 9. §.). Ha a megbetegedés a kereskedelmi 
hatóságnak, illetve a piac üzemeltetőjének jut a tudomására, hasonlóképpen kell 
eljárnia. 

A kereskedelmi hatóság közreműködésével - a helyi igényekre is figyelemmel 
- a jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a piaci szakellenőr a lakosság részére 
a szaktanácsadást is ellássa. Hét végén, munkaszüneti napokon a helyi igényeknek 
megfelelően gondoskodni kell a szaktanácsadás megszervezéséről. A 
szaktanácsadást csak szakellenőri képesítéssel rendelkező személy végezheti 
(R.10. §.). 

A szaktanácsadási eseteket hitelesített füzetben nyilván kell tartani, ami 
tartalmazza a szaktanácsot kérő nevét, lakcímét, a megvizsgált gomba 
mennyiségét, faját, a minősítést és a vizsgálatot végző aláírását. 

2.3. Szaktanácsadás 

A gomba kereskedelmi forgalma mellett évről-évre egyre nagyobb jelentőséget 
kap a kirándulók részére adandó szaktanács. A szaktanácsadást megelőző vizsgálat 
a fogyaszthatóság meghatározása szempontjából azonos a forgalomba-hozatalnál 
támasztott minőségi követelményekkel. Tehát a mérgezőn kívül vizes, kukacos, 
elöregedett, szennyezett, stb. gombát sem szabad fogyasztásra visszaadni, azt a 
gyűjtőtől el kell kérni és a szokásos módon meg kell semmisíteni. Fel kell hívni a 
gyűjtő figyelmét az annak elfogyasztása esetén fennálló veszélyre. Amennyiben a 
szaktanácsadást kérő a gomba elkobzását kifogásolja, az elkobzás okának 
megjelölésével a mennyiségről a fajták felsorolása mellett megsemmisítési 
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyen fel kell tüntetni, hogy a kobzás 
szaktanácsadásra bemutatott gombából származik. Há a gyűjtő vonakodik a 
gombát átadni, vagy erőszakkal elviszi, rendőri segítséget kell igénybe venni, ill. 
az esetet a rendőrségnek és az illetékes kerületi polgármesteri hivatal kereskedelmi 
feladatot ellátó szakigazgatási szervének / jegyzőjének / be kell jelenteni. A 
szaktanácsadást a 3. táblázatban foglaltak szerint kell megadni, tehát a 
minősítésnél ehető, nem ehető, mérgező meghatározást kell alkalmazni. A 
jegyzékben feltüntetett módon a szaktanácsot kérőt fel kell világosítani a gomba 
felhasználásának ( speciális elkészítésének) lehetőségeiről. 
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1. táblázat: A gombakereskedelemben nélkülözhetetlen nyomtatványok 

JEGYZŐKÖNYV 

Felvettük a vásárcsarnok (piac) felügyelőségén 
év hó....nap. 

Jelen vannak alulírottak: 
Tárgy: árusításra hozott gomba megsemmisítése. 
A mai napon - i lakos 
szem. ig. száma a vásárcsarnokba (piacra) általa árusításra hozott 

kg gomba megvizsgálása után, abból kg 
miatt közfogyasztásra alkalmatlannak minősült, 

mely mennyiség által, a 16/1982.XII.30. Eü.M.sz. rendelet alapján 
meg lett semmisítve. 

Kmf. 

Gombaárus A vizsgálatot végző felügyelő 

IGAZOLOLAP 

kereskedő/gombaárus 
lakik: a mai 
napon kg fajta gombát vizsgálatra 
bemutatott, melyet fogyasztásra alkalmasnak találtam. 

Ez az igazolólap csak a kiállítás napján érvényes 
Budapest, év hó nap 

aláírás 



2. táblázat: Az élelmiszer nagypiaci, 
gombafajok jegyzéke. 

Tinóru - (vargánya) gombák közül: 
az összes faj kivéve: 

Változékony tinóru (Boletus luridus) 
Farkas tinóru (Boletus calopus) 
Sátán tinóru (Boletus satanas) 

Csiperkegombák közül: 
az összes faj, kivéve: 

Sárguló csiperke 
(Agaricus xanthoderma) 

Tintaszagó csiperke 
(.Agaricus meleagris) 

Őzlábgombák közül: 
Nagy őzlábgomba 

(Macrolepiota procera) 

Harmatgombák közül: 
Termesztett óriás harmatgomba 

(Stropharia rugoso-annulata) 

Pereszkegombák közül: 
Májusi pereszke (Calocybe gambosa) 
Tejpereszke 

(Leucopaxillus lepistoides) 
Lila pereszke (Lepista nebularis) 
Fenyőpereszke (Tricholoma terreum) 
Akácpereszke (Armillaria rickenii) 

Laskagombák közül: 
Késői laskagomba 
(Pleurotus ostreatus) 

Ördögszekérgomba 
(Pleurotus eryngii) 

Galambgombák közül: 
Kékhátú galambgomba 
(Russula cyanoxantha) 

Varshátú galambgomba 
(Russula virescens) 

vásárcsarnoki árusításra engedélyezett 

Tejelőgombák közül: 
Rizikék 
(Lactarius deliciosus, L. sanguifluus) 

Tölcsérgombák közül: 
Gyűrűs tuskógomba 

(Armillaria me Ilea) 
Csoportos tuskógomba 

(Armillaria tabescens) 
Szürke tölcsérgomba 
(Lepista nebularis) 

Fülőkegombák közül: 
Vörösbarna fűlőke (Collybia fusipes) 

Tőkegombák közül: 
ízletes tőkegomba 
(Kuehneromyces mutabilis) 

Déli tőkegomba (Agrocybe aegerita) 

Szegfűgombák közül: 
Mezei szegfügomba 

(Marasmius oredes) 

Gerebengombák közül: 
Sárga gerebengomba 
(Hydnum repandum) 

Rókagombák közül: 
Sárga rókagomba 
(Cantharellus cibarius) 

Sötét trombitagomba 
(Cratarellus cornucopioides) 

Galócagombák közül: 
Császárgomba (Amanita caesarea) 

Pöfeteggombák közül: 
Bimbós pöfeteg 
(Lycoperdon perlatum) 

Óriás pöfeteg 
(Langermannia gigantea) 

Kucsmagombák közül: 
összes faj 

- 139 
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GOMBATARTÓSÍTÁS 

Albert László 

BEVEZETÉS 

1. GOMBASZÁRÍTÁS 

1.1. Házi szárítási módszerek 
1.2. Műszárítás 

1.3. Szárított gombák forgalmazása, tárolása, kezelése 

2. NEDVES TARTÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK 

2.1. Sózás 
2.2. Előtartósítás 
2.3. Savanyítás /silózás/ 
2.4. Gombakivonat 
2.5. Zsiradékban, olajban való tartósítás 

3. FAGYASZTÁS, GYORSHŰTÉS 

4. LIOFILIZÁLÁS /FAGYASZTVA SZÁRÍTÁS/ 

BEVEZETÉS 

Jó gombatermő időszakokban rövid idő alatt nagy mennyiségű értékes ehető 
gomba teremhet, aminek a begyűjtése is komoly feladat és friss értékesítése, vagy 
a saját szedésü gomba elfogyasztása megoldhatatlan feladat lehet. A szezonálisan 
jelentkező terméscsúcsok produkcióját, mivel a gomba romlékony , valamilyen 
módon tartósítani szükséges. A romlási folyamatokat baktériumok, gombák, állati 
kártevők, illetve a gomba termőtestekben megtalálható önemésztő / autolizáló / 
enzimek okozzák. Ha hosszabb ideig akarjuk megőrizni a gombatermés minőségét 
akkor ezeknek a „károkozóknak" az élettevékenységét kell megszüntetnünk, vagy 
minimálisra csökkentenünk. A tartósítást elérhetjük a nedvességtartalom 
csökkentésével / szárítással /, a sókoncentráció növelésével, hőkezeléssel, illetve a 
hőmérséklet csökkentésével / fagyasztással /, vagy az előbb említett módszerek 
kombinációjával. 



- 148 -

1. GOMBASZÁRÍTÁS 

A legrégebben alkalmazott tartósítási mód, aminek lényege, hogy a 
gombatermőtestek 70-90%-os nedvességtartalmát természetes, vagy mesterséges 
úton 16% alá csökkentsük. A nedvességtartalom elvonásával megszüntetjük az 
önemésztő enzimek tevékenységét, valamint az állati kártevők / légylárvák / 
zömének életlehetőségét, ezáltal a gombaszárítmány, megfelelő tárolás esetén 
hosszú ideig megőrzi minőségét. Valószínűleg népi megfigyelések vezették rá az 
embereket, hogy a természetben lábon megszáradt szegfűgomba, vagy őzlábgomba 
újranedvesítve szinte azonos értékű mint a frissen szedett gomba. 

A napsugárzás hőjének és a légmozgásnak a szárító hatását használják ki a házi 
szárítási / aszalás / módszerek, melyeket széles körben használnak napjainkban is. 
Ezeknek a módszereknek előnye, hogy nem igényelnek nagyobb anyagi beruházást 
és egyszerűen kivitelezhetőek, hátrányuk, hogy csak napos, meleg időszakokban 
alkalmazhatók jó minőségben. Nagy mennyiségű gombatermésre általában 
csapadékos, borús időszakokban lehet számítani, amikor nem használható a 
napfény energiája ezért alakították ki a mesterséges hőforrásokkal /elektromos, 
gáz, olaj / működő, nagy kapacitású műszárítókat melyek a külső környezettől 
független berendezések. Felmerülhet az a kérdés, hogy milyen gombafajokat 
érdemes szárítani. A válasz meglehetősen egyszerű, mivel minden étkezésre 
alkalmas gombafaj szárítható, de figyelembe kell venni az eltérő élvezeti értéket, 
valamint a gazdaságosságot / műszárításnál /. 

Szárításra alkalmas gombafajok: 

0 ízletes vargánya akakkör /Boletus edulis sl./ 
0 ízletes-, és hegyes kucsmagomba /Morchella esculenta, M. conica/ 
0 sárga rókagomba / Cantharellus cibarius/ 
0 érdestinóruk ILeccinum spp./ 
0 nemezestinóruk /Xerocomus spp./ 
0 fenyőtinóruk ISuillus spp./ 
0 galambgombák /Russula ssp./, kivéve a csípős ízűek, piros színűek 
0 mezei szegfűgomba / Marasmius oreades / 
0 nagy őzlábgomba IMacrolepiotaprocera/ 
0 sötét trombitagomba ICraterellus cornucopioides / 
0 tuskógombák /Armillaria mellea sl., A. tabescens/ 
0 csiperkegombák / Agaricus spp./ 
0 pereszkefélék / Tricholoma, Calocybe, Lepista / 
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A felsorolt gombafajok közül egészben száríthatok : 

0 a kucsmagombafélék 
0 a mezei szegfíígomba 
0 a trombitagomba 
0 a nagy őzlábgomba 
0 a tuskógombák, míg a többi gombafaj termőtestét szeletelni szokták. 

Szárításra csak egészséges, tiszta és étkezésre alkalmas gombatermőtesteket 
szabad felhasználni. Nem érdemes, vizes, fagyott, penészes vagy erősen 
féregrágott gombákat megszárítani mivel ezekből értéktelen, vagy esetleg 
mérgezést okozó szárítmány képződik. A szárítási módszerektől függetlenül az 
előkészítés fázisok megeggyeznek, mivel eső lépésként a gombatermőtestek 
átvállogatása szükséges, hogy kiszűrjük az esetlegesen bekeveredett mérgező 
fajokat. Második lépésben a termőtestek tisztítása következik, ami a rátapadt 
levelek, fűszálak és talajszennyeződések száraz úton történő eltávolítását jelenti, 
mivel a mosás itt nem célszerű. A tisztítást kővetően az egészben szárítható 
gombák kivételével 3-5 m/m vastagra szeletelik hosszába a termőtesteket. Az 
előkészítési munkák után kezdhető meg a tulaj donképen i szárítás, vagy aszalás, 
amit az adottságokhoz képest többféle eszközzel oldanak meg. 

1.1. Házi szárítási módszerek 

A legegyszerűbb módszer amikor a felszeletelt gombát cérnára, vagy 
kenderfonalra felfűzve és száraz napos részen kifeszítve aszalják /az igy készült 
vargányafüzéreket még napjainkban is árusítják Ukrajna piacain/. Nagyobb 
mennyiségű gomba szárítható szellős, meleg padlásokon kiterített hullámpapíron, 
de ügyelni kell arra, hogy a gombaszeletek egy rétegbe legyenek szétteregetve. Ha 
rendszeresen akar valaki szárítással foglalkozni, akkor célszerű néhány egyszerűen 
kivitelezhető szárító segédeszközt készíteni. 

* Szúrópálca: egyszerűen készíthető segédeszköz, ami egy 1,5 m hosszú 2-3 cm 
vastag lécből, vagy botból készíthető a következő módon. A bot alsó végét 
hegyesre faragjuk, így könnyen földbe szúrható, míg a másik oldalába egy 
kampós csavart tekerünk, ezt követően kb. 10 cm-enként hornyokat vágunk a 
fába. Következő lépésben 2-3 mm-es rozsdamentes félkemény huzalból 30 cm-
es darabokat vágunk és párosával a hornyoknál, két oldalról összecsavarjuk, 
úgy hogy a kilógó végeket arányosan széthajtjuk és a kissé felgörbítjük. Az így 
kialakított „karácsonyfára" a feszeletelt gombákat egyenként felszúrjuk, úgy 
hogy azok lehetőleg ne érjenek egymáshoz. A szárítást lehet földbe szúrva, 
vagy vastagabb huzalra függesztve végezni. 
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* Szárítócserény : léckeretre kifeszített szitaszövet, ami a legkülönbözőbb 
méretekben készíthető az adottságoknak megfelelően. Méretezésénél azt kell 
figyelembe venni, hogy egy személy könnyen mozgathassa, és legalább 1-3 kg 
friss gombaszelet férjen el rajta /üzemi méretekben 3-5 kg/, általában 100-
120x60-80 cm méretű. A keret anyaga általában fenyő-, vagy nyárfa, de 
műszárítók esetében rozsdamentes fém is lehet. Lényeges, hogy legalább 30 
mm legyen az oldalmagassága, és sarokmerevítése is javasolt. A szitaszövet 
lehet erős szúnyogháló is, de célszerűbb rozsdamentesített, legalább 3 mm-es 
lyukbőségű szitaszövetet alkalmazni. A szárítócserényekre lehetőleg egy 
rétegbe kell a felszeletelt gombát kiteríteni, így a lehető legnagyobb felületen 
tudja leadni nedvességtartalmát a szárítandó gomba. 

Házi szárításnál ügyelni kell arra, hogy tiszta helyen, idegen szagoktól mentes 
részen szárítsunk, mert a száradó gomba átveszi a vegyszer, háziállat, üzemanyag 
szagát, vagy a háziállatok bepiszkíthatják, így tönkretehetik a gombaszárítmányt. 
Lehetőleg napos, meleg részen végezzük a szárítást, mert jó időben akár egy nap 
alatt kiszáradhat a gomba, de ha esős az időjárás, vagy estig nem száradt ki, akkor 
feltétlenül fedett részre kell vinni a cserényeket, szűrópálcákat. A szárítás akkor 
fejeződik be amikor a gombaszeletek enyhe hajlításra eltörhetők, zörgő hangot 
adnak mozgatáskor. Amennyiben a gomba lassan, több nap alatt sem szárad meg, 
akkor szokták sütőben, nyitott ajtó mellett 60-80 C-on utánszárítani, de az ilyen 
szárítmány mindig sötétebb színű, kevésbé értékes. 

A szárított gomba érzékszervi úton megállapítható nedvességtartalma: 

=> 20% felett: puha, nedves tapintású, tárolásra alkalmatlan, penészedésre és 
molyosodásra hajlamos 

=> 16-20% között: hajlítható, de a végén eltörik, enyhe utánszárítást igényel 
=> 14-16% között: hajlításra törik, mozgatáskor tompán zörgő hangot ad 

/tárolásra, szállításra legalkalmasabb/ 
=> 10-14% között: erősen törékeny, mozgatáskor csörgő hangú /a csomagolt, 

forgalmazott szárítmányok előírt ideális nedvességtartalma / 
=> 10% alatt: morzsalékony, elporló, erősen csörgő hangú /szállításra, 

csomagolásra alkalmatlan,'por alapanyag, vagy enyhén vissza kell nedvesíteni. 

1.2. Műszárítás 

Amikor rövid idő alatt nagy mennyiségű gomba terem, akkor van szükség a 
környezettől függetlenül működő önálló hőforrással és mesterséges légcserével 
működő szárító, vagy aszalógépekre. Mivel a konzervgyárakban használatos 
nagyteljesítményű zöldség- és gyümölcsszárító berendezések ritkán használhatók 
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gazdaságosan gombaszárításra ezért a legkülönbözőbb méretezésű és elvi 
felépítésű szárítóberendezések működnek, illetve hozhatók létre. Hőforrásként 
napjainkban leggazdaságosabban a PB-gáz használható, de gázolaj vagy 
elektromos energia is felhasználható. Hőcserélők „hulladékmelegét" is ki lehet 
használni, gondoljunk itt a hűtőkamrák kondenzátorrészénél képződő nagy 
mennyiségű meleglevegőre. Lényeges, hogy a fűtőberendezésnek a szárítótérben 
biztosítania kell az ideális 40-60 G-ot, ugyanis ez alatt a száradás nagyon 
elhúzódhat, míg 60C felett, a gomba a légcserétől függően, vagy megpörkölődik, 
vagy megfő és aromaanyagai is károsodhatnak. Működési elv szerint a 
berendezések lehetnek szakaszos-, illetve folyamatos működésűek. A szakaszos 
működésű gépeket egyszerre töltik fel és a hőmérsékletet 1-2 órán keresztül 40 C-
on tartják, ezt követően 60 C-ra emelik folyamatosan, a légszáraz állapot 
eléréséig. A hőmérséklet hatására elpárolgó nedvességet a szárítótérből 
szívóventillátorral távolítják el, aminek a teljesítményét a berakott gomba súlyához 
kell igazítani. Akkor működtethető gazdaságosan egy műszárító ha 4-6 óránként 
készül el egy-egy betárolás. A folyamatos működésű szárírók mindegyike az 
ellenáram elve alapján működik, ami azt jelenti, hogy a magas nedvességtartalmú, 
friss gomba meleg légárammal szemben mozogva fokozatosan szárad ki és a 
rendszer végén a légszáraz gomba termelhető ki. Ezek lehetnek szalagos 
rendszerűek / Binder /, vagy tálcás rendszerűek / Schilde, Cer /. Üzemi 
méretekben alkalmazható szárítási módszer még az instantálás, amit Niro 
rendszerű porlasztó-szárítóval végeznek. Az eljárás lényege, hogy a friss gombát 
ledarálva, ritkított légterű szárítótoronyba porlasztják. A lebegő gombarészecskék 
a torony aljára érve száraz, finom porként érkeznek, míg a közben elpárolgott vizet 
vákuumszivattyúkkal távolítják el a rendszerből. Az igy előállított készítmény az 
instant /azonnal oldódó / gombapor. 

1.3. Szárított gombák forgalmazása, tárolása, kezelése 

A kereskedelmi forgalomba kerülő gombaszárítmányok legalább háromlépcsős 
minősítési szűrőn keresztül jutnak el a fogyasztóig. A szárítmány készítői, és a 
felvásárlók általában alapfokú gombaismerettel rendelkeznek, míg a forgalmazók, 
akik szárított gombával foglalkoznak, már szakellenőri végzettségű 
munkatársakkal rendelkeznek, akik felelősséggel tartoznak mind a fajazonosság, 
mind a minőség tekintetében. Kiskereskedelmi forgalomba csak szakhatósági 
engedélyekkel /KERMI, OÉTI, ÁNSZ/ rendelkező termék kerülhet. A ké&z 
gombaszárítmányok minőségét hosszú ideig szeretnénk megőrizni, ezért nagy 
gondot kell fordítani ezek tárolására. A saját fogyasztásra készült 
gombaszárítmányok tárolására legalkalmasabbak a légmentesen zárható kisebb, 
vagy nagyobb konzerves üvegek, melyeket hűvös, sötét helyen akár 1-2 évig is 
tárolhatunk. 



- 152 -

Más a helyzet a nagy mennyiségben, kereskedelmi célra begyűjtött 
gombaszárítmányokkal. Itt szigorú technológia alapján történik a szárított gomba 
kezelése és tárolása. A felvásárló helyekről összegyűjtött szárítmányok általában 
különböző nedvességtartalmú, minőségi osztályú és fajtájú gombák, ezért 
elsődleges válogatáskor történik ezek egységesítése és fajtánként, minőségi 
osztályonként. Itt kell kiszűrni az esetleges fajidegen, vagy mérgező gombákat és 
általában két, vagy három minőségi osztályra különítik el a gombákat. Az 
osztálybasorolás kritériumai fajtól függetlenül a következők: 

• I osztályú /A/ az a szárítmány, amelyik fajra jellemző szagú, ízű és világos 
színű, elsődleges rágás nyomoktól, molyrágástól és penésznyomoktól mentes, 
nem tartalmaz idegen gombafajt. 

• II osztályú ÍB/ az a szárítmány, a mely sötétebb színű, elsődlegesen kis 
mértékben rágott, esetleg kis mértékben penészfoltos, de nem molyrágott. 

• III osztályba /C, D/ kell sorolni a sötétre szárított, elsődlegesen erősen rágott, 
penészes, vagy erősen molyrágott szárítmányokat. 

Ezt követően az állati kártevők ellen /aszalványmolyok, atkák / fertőtlenítik a 
gombatételeket speciális, erősen mérgező gázzal, vagy mélyhütéssel. Tárolásra 
általában többrétegű papírzsákot használnak, de korszerű módon, hosszú ideig 
csak légmentesen zárható, védőgázos tartályokban , vagy -15C alatt oldható meg 
a szárítmányok minőségrómlásának megelőzése. 

2. NEDVES TARTÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK 

2.1. Sózás 

Friss gombák rövid ideig történő tartósítására a legegyszerűbben használható 
módszer. Az egészséges gombákat tisztítás és alapos mosás után gomba-
kilogrammonként 20 dkg /20%/ konyhasóval • keverjük össze és tiszta 
tárolóedénybe töltjük. A tárolásra régebben fahordót használtak, de napjainkban 
megfelelőek erre a célra a műanyaghordók, vagy kisebb mennyiségeknél a vastag 
falu műanyagzsákok is. A konyhasó hatására a gomba vizet enged magából, de ha 
ez a lémennyiség nem lepi el a gombát, akkor 20 % - os sós vízzel szükséges 
feltölteni az edényt. Az így elkészített gomba 10 C- on tárolva is csak egy hónapig 
tartható el, és elkészítés, vagy konzerválás előtt a magas sótartalmát csökkenteni 
kell. 
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2.2. Előtartósítás 

A sózáshoz hasonló módszer, de már kombinálva a gombafehérjék kicsapatását 
eredményező előfőzéssel / blansírozással /. Nagy mennyiségű gombatermés 
előtartósítására alkalmas, de eszközigényes eljárás. Az előkészítési lépések itt is 
száraz és nedves tisztítással kezdődnek, de fokozott követelmény, hogy a gombák 
egészségesek, lehetőleg féregrágás mentesek legyenek. 

Az előkészítést követően a következő munkafázisok következnek: 

1. előfőzés / blansírozás / során a gombát lobogva forró vízben az újraforrástól 
számítva 5 percig főzzük 2%-os sós vízben, majd szűrőkanállal kiszedjük. 

2. a kiszedett gombát hideg folyóvízzel lemossuk és lehűtjük, majd 
lecsepegtetjük. 

3. a lecsepegtetett gomba súlyának 20%-át kitevő mennyiségű konyhasóval 
elkeverve tiszta hordóba vagy üvegbe töltjük a gombát és 20%-os sósvizzel 
teletöltjük azt. 

4. a gombával töltött edényeket 1 nap után ellenőrizzük, és az apadást 
pótoljuk. 

Az így előtartósított gomba 10 C alatt tárolva 4-6 hónapig tárolható, de 
felhasználás, vagy konzerválás előtt a sótartalmát 3% alá kell csökkenteni. 

2.3. Savanyítás /silózás/ 

Főleg Kelet-Európában használt, nagyon közkedvelt tartósítási mód, ami 
hasonló a nálunk is elterjedt kovászos uborka készítéséhez. A tejsavas erjedés 
hatásán alapuló módszer. Előzetes tisztítás és mosás után a gombákat 5-10 percig 
előfőzzük / blansírozzák /, ezt követően a lecsepegtetett gombát fahordóba, vagy 
kisebb üvegekbe töltjük, és előre elkészített 1,5% konyhasót, valamint 1,5% 
cukrot tartalmazó lével felöntjük, végül savanyú tejjel, kefir, vagy 
joghurtkultúrával beoltjuk / nem szabad próbálkozni a boltokban kapható 
homogenizált ultrapasztörizált tej készítményekkel /. Egyes Orosz receptek szerint 
„fűszerként" tölgyfa levelet, nyírfa kérget és borókabogyót is kell hozzáadni a 
sajátos ízhatás eléréséhez. A gombákat a felöntőié alá kell nyomatni, és az 
edényeket 15-20 C-os helyiségben ajánlatos tartani. A beinduló tejsavas erjedéstől 
1-2 hét után kellemes, savanykás ízű lesz a gomba. A teljes kierjedés 3 hét után 
történik és ezt követően 10 C alatt 2-3 hónapig tartható el a savanyított gomba. 



- 1 5 4 -

2.4. Gombakivonat 

Aromás gombákból készíthető sűrítmény, amely koncentráltan tartalmazza a 
gombák íz- és aromaanyagait. Elsősorban vargányából, érdestinórukból, 
csiperkefélékből, trombitagombából készíthető, de egyéb aromás gomba is 
felhasználható. A megtisztított, megmosott nyers gombát húsdarálón finomra 
aprítjuk és a gombapépet kipréseljük. A présmaradékot enyhén sós, melegvízzel 
összekeverjük és ismételten kipréseljük. A két préslevet összeöntjük és lassú 
tűzön, folyamatos keverés mellett szirupsűrűségűre bepároljuk. Az így besűrített 
gombasziruphoz 10-15% konyhasót keverünk, és üvegbe töltve sterilizáljuk. 
Lehetőleg kis adagokat készítsünk, mert felbontás után 2-3 nap alatt fel kell 
használni ezt a készítményt, ha nem adagolunk hozzá tartósító anyagokat. Hasonló 
módon készíthetünk szárított gombákból is kivonatot, de a ledarált gombaport a 
préselés előtt langyos, enyhén sós vízbe legalább 12 órát áztassuk, míg a további 
lépések azonosak a friss gombánál leírtakkal. 

2.5. Zsiradékban, olajban való tartósítás 

Ezt a tartósítási formát kemény húsú fiatal gombák tartósítására szokták 
használni. Elsősorban vargánya, rókagomba, szarvasgomba de egyéb gombák is 
felhasználhatók. A fiatal, egészséges gombákat tisztítás és alapos mosás után 2%-
os sós vízben a forrástól számítva 10 percig főzzük, majd a főzővízből kiszedve 
lecsepegtetjük. Ezt követően tiszta üvegekbe rakjuk és olvasztott disznó-, vagy 
libazsírral, napraforgó-, vagy olívaolajjal teletöltjük az üvegeket. Az így tartósított 
gomba 10 C-alatt tárolva 3-4 hónapig megőrzi a minőségét, vagy ha tovább 
szeretnénk eltartani akkor kuktában az üvegnagyságtól függően 0,5-1 órát 
hőkezeljük. Érdemes itt megjegyezni, hogy a zsírok, vagy olajok átveszik a 
gombák illat és aromaanyagait, így ezek is felhasználhatok a konyhán. 

Amennyiben hosszabb ideig akarjuk megőrizni az előtartósított, vagy egyéb 
módon eltett gombakészítményeket akkor feltétlenül sterilizálni szükséges azokat, 
ami azt jelenti, hogy a légmentesen lezárt üvegeket, vagy fémdobozokat hosszabb, 
vagy rövidebb ideig 110 C hőmérsékletű vízfürdőben, vagy gőzben tartjuk. 
Minden igyekezetünk ellenére előfordulhat, hogy a készítményekben romlási 
folyamatok indulnak meg. A leggyakrabban előforduló tünetek a következők 
lehetnek. 

• tejsavas erjedésnél a felöntőié opálossá válik, a gombák színe kifakul, és 
felbontva savanyú ízű és kellemetlen szagú a készítmény 

• vajsavas erjedés során a felöntőié zavarossá, nyúlóssá változik, és kellemetlen 
sajtszagú lesz 

• alkoholos erjedés hatására a felöntőié pezseg, és mustra emlékeztető szagú. 
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3. FAGYASZTÁS, GYORSHŰTÉS 

A legegyszerűbb tartósítási mód. Alkalmas friss-, blansírozott és kész 
gombaételek hoszabb ideig történő tárolására. Lényege, hogy az alapanyag 
hőmérsékletét-18 °C - ra csökkentik és a felhasználásig folyamatosan -15 °C alatt 
tárolják. Magas fokú technikai felkészültséget igényel, mivel a gyorshűtő 
berendezések beruházása, működtetése is tőkeigényes, és a készárú szállítása, 
valamint tárolása is speciális igényeket követel. 

4. LIOFILIZÁLÁS /FAGYASZTVA SZÁRÍTÁS/ 

A legkorszerűbb tartósítási technológia, amely leginkább megőrzi a termék 
béltartalmát és struktúráját.' Kombinált módszer, mivel a fagyasztott gombákból 
szárítmány jellegű termék képződik A kiindulási anyagot először 
gyorsfagyasztóban - 1 5 C-ra fagyasztják. Ezt követően speciális gépben légritkított 
térben a fagyasztott gombából a jég szublimációja révén gőz keletkezik, amit 
vákuumszivattyúval eltávolítanak, így a gomba elveszíti a nedvességtartalmát. A 
képződött „gombaszárítmány" 5% alatti nedvességtartalmú, így erősen nedvszívó, 
ezért tárolása a felhasználásig lehetőleg vákuumcsomagolásban javasolt. Az ezzel 
a technológiával előállított gombatermék beáztatás után 5-10 perc múlva 
visszanyeri eredeti nedvességtartalmát, színben és ízben az eredeti gombához lesz 
hasonló. 

V 
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GOMBATERMESZTÉS 

Dr. Locsmándi Csaba 

BEVEZETÉS 

1. A GOMBATERMESZTÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

2. GOMBATERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK 

2.1. Kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) 

2.2. Laskagomba (Pleurotus sp.) 

2.3. Shi-take (Lentinula edodes) 

3. EGYÉB GOMBÁK TERMESZTÉSE 

3.1. Kucsmagomba (Morchella sp) 

3.2. Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) 

3.3. Júdásfiilegomba (Auricularia auricula-judüe, A. polytrichá) 

3.4. Téli fiilőke (Flammulina veluíipes) 

3.5. Bocskorosgomba (Volvariellá volvacea) 

3.6. Süngomba (Hericium erinaceum) 

3.7. Déli tőkegomb,a (Agrocybe aegerita) 

3.8. Rezgőgomba (Tremella fuciformis) 

3.9. Gyapjas tintagomba (Coprinus comalus) 

3.10. Óriás harmatgomba (Stropharia rugoso-annulata) 
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BEVEZETÉS 

Az elmúlt évtizedekben a világ gombatermesztése és a gombafogyasztás 
jelentős mértékben növekedett. Egyre több országban ismerik fel a 
gombafogyasztás fontosságát és a termesztett gombák egészségre gyakorolt 
jótékony hatását. Csak csiperkegombából (Agaricus bisporus) 1998-ban több mint 
2 millió tonnát termesztettek. Magyarország is nagymértékben kitesz magáért. A 
90-es évek eleji 20 ezer tonnás évi gombatermesztésünk mára 30 ezer tonna fölé 
emelkedett. (2000-re 38 ezer tonna várható). Az össztermés mennyiségének 
nagyrészét Magyarországon a csiperke adja, 2000 tonna körüli a laskagomba 
(Pleurotus ostreatus) részaránya és kismennyiségben (maximum 50-100 tonna / 
év) termesztik a shiitake-t (Lentinula edodes). 

A termesztett gombák jelentős részét frissen exportáljuk a nyugat-európai 
országokba, nagyrészét Ausztriába és Németországba. Az utóbbi esztendők 
jelentős termésnövekedése és exportbővülése révén a gombatermesztés a magyar 
mezőgazdaság egyik sikerágazata. 

25 év alatt a világon termesztett gombák mennyisége több mint tízszeresére 
emelkedett. 1965-ben 350 000 tonnát, 1991-ben 4 300 000 tonnát termesztettek. A 
csiperke mellett egyre nagyobb teret kap az egyéb gombafajok termesztése is. 
1979-ben még az össztermés 70 % - át még a kétspórás csiperke adta, mára a 
csiperke részesedése 50% körüli értékre szorult vissza. Ez a gombafogyasztási 
szokások változásának tudható be. 

Amerikában és Nyugat-Európában a fogyasztók egyre inkább keresik a 
különleges ízű egyéb (egzotikus) gombafajokat is elsősorban a laskát és a shiitake-
t. Az utóbbi két fajból kb. l- l millió tonnát termesztenek évente a világon. 
Nagymennyiségben termesztik a júdásfűlegombát (kb. 500 000 t/év), a 
bocskorosgombát (Volvariella volvacea), 250 000 t/év), a téli fúlőkét 
(Flammulina velutipes, 200 000 t/év), a rezgőgombát ! (Tremella fuciformis, 150 
000 tonna/év). Kisebb mennyiségben termesztik még a süngombát (Hericium 
erinaceum), a nameko tőkegombát (Pholiota nameko), a tüskegombát (Grifola 
frondosa ), továbbá a Hypsizygus tessulatus-1. Gyógyászati és egészségmegörzési 
célra termesztik a pecsétviaszgombát (Ganoderma lucidum). 

A felsoroltakon kívül még kb. 20 gombafaj termesztésével foglalkoznak a 
világon ezeknek a mennyisége azonban nem számottevő. 
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A gombatermesztés célja olyan gombafajok nagymennyiségben történő 
előállítása, amelyek emberi táplálékul szolgálhatnak. 

A mezőgazdasági termelés során sok állati és növényi eredetű hulladék 
(ürülék, szalma, kukoricacsutka, faforgács, fűrészpor stb) keletkezik. Ezek nagy 
része nem hasznosul az ember számára, pedig sok termesztett gombafaj táptalajául 
szolgálhatnának. Bomlásuk végbemegy a természetben, csak többnyire nem a 
kultúrgombák, hanem más gombafajok és egyéb mikroszervezetek révén. A 
termesztéshez alapfeltétel, hogy a szubsztrátumot a kultúrgomba vegye birtokba és 
ne a konkurens szervezetek ( baktériumok, penészek ). 

Fontos kihangsúlyoznunk azonban, hogy a természetben végbemenő lebontási 
folyamatokban az élő szervezetek tevékenysége egymásra épül. A lebontás időben 
eltérő szakaszaiban más-más fajok dominálnak az adott tápközegben és hasonló 
környezeti feltételek mellett az egyes csoportok (gombák, baktériumok) 
meghatározott időbeni sorrendben követik egymást (szukcesszió). Az egyes 
csoportok más-más anyagot hasznosítanak a szubsztrátumból, ill. felhasználják a 
sorban előttük álló által termelt vagy átalakított anyagokat. Egyidőben több faj is 
megjelenhet, amelyek egymásnak nem konkurensei (pl. .más tápanyagokat 
használnak fel vagy olyan anyagokat termelnek, amelyek gátolják a többiek 
megjelenését). A külső és belső feltételektől függően sokféle szukcessziós sor 
alakítható ki, olyan is amibe a kultúrgomba bekapcsolható. Olyan szelektív 
szubsztrátum kialakítása tehát a cél, amin az adott időszakban csak a termesztett 
gomba képes elszaporodni és azt minél jobban hasznosítani. 

1. A GOMBATERMESZTÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

Valószínűleg egy távol-keleti gombafaj a shiitake a legrégebben termesztett 
gomba a világon. Az első feljegyzések a gomba termesztéséről több mint ezer 
évesek és Kínából származnak. Azokat a fákat amelyeken gomba nőtt kivágták és 
árnyékos helyre tették. Megfigyelték azt is, hogy sokkal több gomba nő ki a fából, 
ha a farönköket vízben áztatják és utána nagy kalapácsokkal ütögetik. Később a 
frissen vágott rönköket a termők mellé helyezték, így nagyobb valószínűséggel 
fertőződtek meg a gomba spórájával. 

Európában nincsenek ennyire régi hagyományai a gombatermesztésnek. 
Az olasz gombát (Polyporus tuberaster) a középkor Itáliájában termesztették. 
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A gomba egyik ökotípusa talaj lakó és a földalatt kitartó képletet un. 
gombakövet idegen szóval szkleróciumot képez. A szklerócium nagymennyiségű 
•tápanyagot raktároz és megfelelő körülmények között gomba nő ki belőle. A 
gombaköveket a talajból kiásták, hazavitték és naponta többször meglocsolták. 
Néhány nap után jelentek meg a termőtestek. A gomba kitűnő csemegének 
számított. 

A kétspórás csiperkét Franciaországban a 17. században kezdték termeszteni. A 
királyi udvar kertészei figyelték meg a melegágyak komposztján megjelenő 
csiperkegombát. (Franciaországban jelent meg az első összefoglaló is a 
gombatermesztésről 1707-ben). Továbbszaporításra az átszőtt komposztot 
használták fel, amivel újabb ágyakat oltottak be. Ez a szaporítóanyag azonban nem 
csak a gomba micéliumát hordozta, hanem sok más fertőző szervezetet( penészt, 
rovarokat stb.) is tartalmazott, ami a termesztést bizonytalanná tette és az elérhető 
termés mennyiségét korlátozta. 

A gombatermesztést a steril szövettenyésztési technika forradalmasította. Louis 
Pasteur (1822-1895) francia orvos felismerte, hogy a mikroorganizmusokat a hő 
elpusztítja, de a forró gőz túlnyomáson még hatásosabb. Ezzel az eljárással 
steril, azaz élő szervezetet nem tartalmazó táptalajt lehetett készíteni. A 20. század 
elején több kutató is rájött, hogy a gombák micéliuma is képes steril körülmények 
között növekedni. Ilymódon lehetett az oltóanyag készítéséhez, csak az adott élő 
szervezetet tartalmazó un. tisztatenyészethez (izolátumhoz) hozzájutni. A steril 
eljáráshoz azonban technikailag jól felszerelt laboratóriumra van szükség, mert a 
micélium átvitelét (az oltást) egyik táptalajról a másikra a fertőzés kizárásával kell 
elvégezni. Sterilezett táptalajon ugyanis a penészek ill. a baktériumok 
agressszívebbek a kultúrgombánál. 

1933-ban Sinden amerikai kutató felfedezte, hogy a csiperketermesztésnél 
gyorsabb és biztonságosabb a komposzt átszövődése, ha a gomba micéliumát 
sterilezett gabonaszemekre oltja (szemcsíra ) és ezt keveri össze a komposzttal 
(becsírázás). A gabonaszemek előnye, hogy nagy tápanyagkészlettel 
rendelkeznek és a szövődés sok pontról indul el. Ma már valamennyi termesztett 
gombafaj szubsztrátumának becsírázásához steril (csak az adott gombát 
tartalmazó) csírát használnak. A csíra alapanyaga lehet gabonaszem (búza, rozs, 
köles), fűrészpor vagy egyéb faanyag. 

A steril csírakészítési eljárás nagy lökést adott az egyéb gombafajok 
termesztésének is a 20. században. 
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2. GOMBATERMESZTÉSI TECHNOLÓGIÁK 

1 ábra: A gombatermesztési technológiák vázlatos áttekintése 
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Kiindulásként az adott gombafaj tisztatenyészetére (izolátumára) van szükség. 
Ezt úgy készítjük, hogy steril körülmények között, a termőtest belsejéből kivágunk 
egy darabkát, és agar táptalajra helyezzük. Spórából is kiindulhatunk, ha azt 
fertőzésmentesen tudjuk a táptalajra vinni. A táptalaj átszövése után ezzel oltjuk 
be a megfőzött, sterilezett gabonaszemeket. (Ez történhet közvetlenül, vagy un. 
köztes táptalaj, oltópálca vagy oltócsutak segítségével.) A szemcsirával mái-
közvetlenül beolthatjuk a szubsztrátumot (alapanyag, a csiperkénél komposzt), de 
felhasználhatjuk fűrészpor, szalma vagy fatiplik beoltására is. Az ábrán látható 
módon lehet csírán is gombát termeszteni (Psilocybe sp.). A beoltott 
szubsztrátumot ezután elhelyezhetjük ágyásokban vagy műanyag zsákba töltve. 

2.1. A kétspórás csiperke termesztése 

A kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) bazidiumában 2 spóra van a 
megszokott négy helyett, ezek a spórák azonban 2-2 sejtmagot tartalmaznak. így 
egy spórából jön létre a termőtest, ez azonban nagyon megnehezíti a gomba 
genetikai tulajdonságainak megváltoztatását. Nemesíteni csak akkor tudnak a 
kutatók, ha 4 spórás bazídiumokat keresnek, ami nagyon nehéz feladat. 

A lebontási folyamatokat vizsgálva a csiperke gomba az un. másodlagos 
korhasztók közé tartozik. A szubsztrátumot csak akkor képes hasznosítani, ha azt 
bizonyos mikroszervezetek már átalakították, a gomba számára hasznosítható 
anyagokat képeztek. Ezt a folyamatot komposztálásnak nevezik. A komposzt 
alapanyaga gabonaszalma és trágya. Korábban a lótrágyát használták nagy 
mennyiségben, az utóbbi időben azonban áttértek a csirketrágya használatára. A 
komposztálás aerob folyamat, mikoris az összetevőket kazlakba helyezik el. A 
komposztban ezután különfelé mikrorganimusok szaporodnak el. 

Anyagcseréjük során a komposzt 50-80 °C -ra melegszik fel, ekkor más 
melegkedvelő mikroorganizmus csoportok jelennek meg a közegben, amelyek 
felhasználják az előző csoport anyagcsere termékeit ill. az elpusztult szervezetek 
maradványait. 70-80 °C -on a mikrobiológiai folyamatokat kémiaiak váltják fel és 
sötét színű nitrogénben gazdag lignin-humusz komlexum keletkezik. Időközben a 
komposztot forgatni kell, ugyanis a külső része mindig hidegebb, mint a belső mag 
és ott más mikroszervezetek vannak. A komposztálást (1. fázis) a hőkezelés és 
kondicionálás követi (2. fázis). Ekkor a komposzt hőmérsékletét rövid ideig 60 °C 
-ra emelik (csúcshő) és több napon keresztül tartják 45-50 "C -os hőmérsékleten 
(kondicionálás). Ezidő alatt a csiperkét károsító szervezetek elpusztulnak, de a 
komposzt szelektivitásáért felelős termofil mikroorganizmusok nem. A két fázis 
alatt a kb. 40-50%-os szárazanyagveszteséggel lehet számolni. Kihűlés után a 
szubsztrátum becsírázható. 
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Ma már egyre több országban alkalmazzák a belső un. indoor komposztálást. 
Lényege, hogy az előkészített komposzt alapanyagot nem rakják kazlakba, hanem 
zárt térben a hőmérséklet és a levegő pontos szabályozásával végzik a 
komposztálást (nincsen forgatás!). Előnye, hogy lényegesen lerövidül a 
komposztálás ideje (kisebb a szárazanyag veszteség is) és a kellemetlen szagok 
(ammónia) kevésbé fenyegetik a környezetet. 

A becsírázott komposzt kb. két hét alatt szövődik át. (3. fázis) Átszövés után a 
termőtestképzéshez a komposztot földdel kell letakarni. Csak takaróföld 
jelenlétében képződnek termőtestek. A takaróföld vizet tartalékol, megakadályozza 
a komposzt kiszáradását és a termőtest képződést serkentő mikroorganizmus 
populációval rendelkezik. A gomba kialakulásához fény nem szükséges. A 
csiperke a többi gombához hasonlóan hullámokban terem. A korszerű holland 
számítógéppel vezérelt termesztési rendszerekben akár 35 kg-os termésátlagot is 
elérhetnek komposztmázsánként. 

Bár a termesztéstechnológia kialakítása 3 évszázados múltra tekint vissza, 
mégis ha jó termésátlagot akarunk elérni, akkor a gomba termesztése ma sem 
egyszerű feladat. A magas terméshozam elérésének kulcsfontosságú tényezője a 
termesztési paraméterek (hőmérséklet, COj koncentráció) pontos betartása. A 
hagyományos fehér kalapú fajták termesztése mellett egyre nagyobb 
mennyiségben termesztik a vad alakhoz hasonló színű' annál zamatosabb barna 
csiperkegombát (barna gomba). 

2.2. A laskagomba termesztése 

A laskagomba (Pleurotus sp.) elsődleges korhasztó (fehérkorhasztó). A cellulóz 
és lignin alapú anyagok számos változatának azonnali bontására képes. Lebontja a 
faanyag különböző formáit, jól érzi magát a szalmán, de bontja akár a papírkartont 
vagy a kávézaccot is. Sokféle szubsztrátumon termeszthető. A laskagomba 
nemesítésben és a termesztés technológiájának kidolgozásában magyar kutatók 
kivették részüket. Gyurkó Pál magasabb hőmérsékleten is biztonsággal 
termeszthető törzset nemesített (HK-35), amit szerte a világon kiváló eredménnyel 
termesztenek. Magyar szakemberek dolgozták ki az első, nagyüzemi méretekben is 
alkalmazható termesztési módszert ( HTTV eljárás: a rövidítés a feltalálók 
vezetékneveinek kezdőbetűiből származik.) Az eljárás során a szubsztrátumot 
(szalma, kukoricacsutka) benedvesítik, magasabb hőmérsékleten (60-70 °C) gőzzel 
hőkezelik (pasztőrözés) annak érdekében, hogy a károsítok (elsősorban penészek, 
rovarok) elpusztuljanak. Ezt a hőmérsékletet az anyagban található számos 
baktérium túléli és a következő alacsonyabb hőmérsékletű aerob szakaszban 
(kondicionálás 45-50 °C -on) elszaporodik és szelektívvé teszi a szubsztrátumot. 



- 163 -

A Kecskeméti Zöldségtermesztési Kutatóintézetben dolgozták ki az un. száraz 
hőkezeléses eljárást, főként laska szubsztrátum készítésére. Lényege, hogy a 
szubsztrátumot előbb 1 óráig gőzzel 100 °C -on hőkezelik és utána nedvesítik. Az 
eljárás azonban kevésbé biztonságos az előzőnél, ezért nedvesítéskor benomylt 
adagolnak az anyaghoz (a benomyl szelektív növényvédőszer, gátolja a penészek 
növekedését, a laskáét nem vagy csak gyengén). 

Laskagombát steril szubsztrátumon is lehet termeszteni. A csíramentesség 
fenntartása azonban túlságosan drága ezért a módszert nem alkalmazzák. A 
laskagomba szubsztrátuma egy-két hét alatt szövődik át. A magas széndioxid 
kontcentráció kifejezetten meggyorsítja a micélium növekedését. Termő 
időszakban azonban levegő- és fényigényes gombafaj. A késői laska (Pleurotus 
ostreatus) és hibridjei hideghatást igényelnek. Magasabb hőmérsékleten 
termeszthető (20-25 °C) a szaka (Pleurotus sajor-caju), a nálunk is előforduló 
erestönkű laska citromsárga változata (Pleurotus cornucopiae var. citrinopileatus). 
A trópusi országokban termő rózsaszínű laska (Pleurotus djamor) még magasabb 
hőmérsékletet (30 °C) igényel. Az utóbbi két faj nem kifejezetten jó 
ízű.Termeszthető és nagyon jó ízű az ördögszekér-gomba egyik nagy termőtestű 
változata a Pleurotus eryngii var. ferulae. 

2.3. A Shiitake (Lentinula edodes) termesztése 

A shiitake távol-keleti gombafaj. A laskához hasonlóan fehérkorhasztó, 
azonban nem képes olyan sokféle szubsztrátumot hasznosítani. Micéliuma 
lassaban növekszik, átszövődés alatt érzékenyebb a magasabb hőmérséklettel ill. a 
penészfertőzéssel szemben. Kínában, Japánban régóta termesztik extenzíven, 
farönkökön. A letermett gomba nagy részét megszárítják. A rönkös termesztés 
hátránya, hogy az átszövődés ideje hosszú, a rönkök csak egy-két év után 
fordulnak termőre. Intenzív termesztésnél 30-120 nap telik el a becsírázástól a 
termőre fordíthatóságig. Az alapanyag készítésének technológiája azonos a 
laskáénál leírtakkal. Van azonban néhány különbség is. A shiitake jobban kedveli 
fa alapú anyagokat. Lényegesen magasabb (25-50%-os) terméseredményt érhető 
el, ha a szubsztrátumot magas N-tartalmú anyagokat (gabonamagvak, korpa, szója) 
adunk hozzá, azazs dúsítjuk. Ez a steril anyagra érvényes, ugyanis ha más eljárást 
(nedves vagy száraz hőkezelést) alkalmazunk, akkor óvatosan kell bánni a dúsító 
mennyiségével. Túlzott dúsítás penészfertőzést eredményez. Kétségtelen, hogy 
legmegbízhatóbb a steril eljárás, de a járulékos költségek (laboratórium, 
szakképzett személyzet) nagyon sokba kerül. A fertőzött szubsztrátumot ki kell 
dobni. Ezért sokan próbálkoznak nem steril eljárások használatával több-kevesebb 
sikerrel. Összességében elmondhatjuk, hogy a shiitake alapanyag készítésre a steril 
eljáráson kívül más hosszútávon működő, megbízható módszert nem sikerült 
kidolgozni. Részben ez az oka a gomba magas piaci árának is. 
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Átszövés után a szubsztrátum (blokk) kifehéredik, felületén kemény pattogatott 
kukoricára emlékeztető dudorok alakulnak ki. Ilyenkor a felület még fehér, idővel 
azonban a dudorok lepuhulnak és barna foltok jelennek meg a felszínen. A 
barnulás jelzi, hogy a blokk termőképes. Termőre fordításkor magas, 100% 
páratartalmú közegbe kell a blokkot helyezni és ködszerűen permetezni. A 
termőtest kezdemények megjelenése után lehet 70-80 %-ra csökkenteni a 
páratartalmat. A termőtestképzést úgy is indukálhatjuk, hogy a blokkot néhány 
órára vízbe helyezzük. A termőtestképzést a hőmérséklet csökkenése is elősegíti. 
A laskához hasonlóan a shiitake is igényel fényt a termőtest képzéshez. Fényre van 
szüksége azonban a dudorosodás stádiumában is. Levegőigénye termőidőben 
kisebb a laskáénál. 

3. EGYÉB GOMBÁK TERMESZTÉSE: 

3.1. Kucsmagomba (Morchella sp) 

Tavasszal termő, aszkuszos gombafaj. Micéliuma nagyon gyorsan nő. Intenzív 
termesztése a gomba életciklusának megismerése után vált lehetővé (2. ábra). 
A 80-as években sikerült egy amerikai kutatónak (Ower) laboratóriumban 
termőtestet kapnia. A termőtestek nem közvetlenül fejlődnek a micéliumból, 
hanem un. szleróciumokból. Ezek földalatti kemény, barnás színű, néhány cm 
nagyságú tápanyagraktározó képletek. A termőtestképzéshez a szkleróciumok 
hűtése és áztatása szükséges. 

3.2. Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) 

Fehérkorhasztó fán növő tapló. A távol-keleti országokban (Kína, Japán Korea) 
gyógyhatása miatt nagy mennyiségben, steril eljárással termesztik. A 
szubsztrátumot (fürészpor) viszonylag gyorsan átszövi (20-30 nap), a termőtest 
kifejlődéséhez viszont kb. 2 hónap szükséges. 

3.3. Júdásfülegomba (Auricularia auricula-judae, A. polytricha) 

Hazánkban is előfordul, de a Távol-keleten termesztik nagy mennyiségben 
farönkökön, vagy sterilezett fűrészporon. Micéliuma lassú növekedésű, a 
termőtestképzés hidegsokkot igényel. A gomba jól szárítható. A száraz gombát 
vízbe téve teljesen visszanyeri eredeti állagát. 
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2. ábra: A kucsmagombák életciklusa 
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3.4.Téli fiilőke (Flammulina velutipes) 

Elsősorban Japánban termesztik nagyobb mennyiségben, sterilezett fűrészporon 
a befőttes üveghez hasonló alakú polipropilén (hőálló) flakonokban. 
Termőidőszakban a hőmérsékletet 3-8 C-ra! csökkentik, a flakon szájára 
papírhengert húznak. így itt megreked a légzésből származó széndioxid, a gomba 
tönkje megnyúlik és a kalap kicsi marad és a gomba csokorszerűen szedhető le. 
Termesztéséhez fény nem szükséges. Japánban a fehér változatot termesztik. 

3.5. Bocskorosgomba (Volvariella volvacea) 

Rizsszalmán termesztik elsősorban Távol-Keleten. Gyors növekedésű, 2 héten 
belül már termőtestet képez. Csak magas hőmérsékleten (25-35 C) növekszik 
kielégítően. 

3.6. Süngomba (Hericium erinaceum) 

Nálunk is megtalálható, bár elég ritka gombafaj. Az USA-ban ill. Távol-
Keleten termesztik sterilezett, dúsított fűrészporon ill. farönkökön. A tüskés, fehér 
termőtestek akár fél kg-os tömeget is elérhetnek. 

3.7. Déli tőkegomba (Agrocybe aegerita) 

Termeszthető fatuskón, vagy hőkezelt szalmán és fűrészporon. Gyors 
növekedésű gomba, magasabb hőmérsékleten is terem. íze kiváló. 

3.8. Rezgőgomba (Tremella fuciformis) 

Kínában termesztik különféle fafajokon, ill. hőkezelt alapanyagon. A 
termőtestek, kocsonyás állagúak, fehér színűek. Közeli rokonai (T. mesenterica, 
T. foliacea) Magyarországon is megtalálhatóak, bár ritkák. Intenzív termesztésénél 
a szubsztrátumhoz egy aszkuszos faj (Hypoxilon archeri) csíráját is hozzáadják. 
Utóbbi a szubsztrátum részleges lebontását végzi el. 

3.9. Gyapjas tintagomba (Coprinus comatus) 

Komposztált anyagokon termeszthető, igen jó ízű gomba. Hátránya, hogy a 
termőtestek csak rövid ideig tarthatók el, gyorsan autolizálnak. 

3.10. Óriás harmatgomba (Stropharia rugoso-annulata) 

Szalmán, fűrészporon és faforgácson termeszthető. A 70-es években hazánkban 
is megpróbálták a termesztését, de ez a fogyasztók érdeklődésének hiányában 
abbamaradt. A gomba akár 1 kg-osra is megnő, idősebb korban erős retekszaga és 
- í ze van. 
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