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sorozata
98.azám.
NAGYGOMBM
Növénytani sorozat:l~
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Bevezet6r~sz;
'.•.
·természet $zinpeIllP~ját'kedYes,tarka fQltokkal él,énkitik
a gombák, Ha te~kelt1k érdeklődésünket, é~de~es is, könnyü,is
megismerni őket. .
.
A kisvetkez5 képeken elénk tárul a k~ápOS

gomb4k IH}k~ldalu
tarka sokasága, mindmeg(:innyi·
b zeny t éka annak ; hagya
termőhe-lyi
visz~nyok~ a talaj, és éghajlat és a csapadék kül~nb5z~ megoszw
lás~ milyen változékonyság~t idéz el.áa természeiben. A gombák
és környezetük életéne~ t~nul.~~nyozása közelebbvi~z b~nnünket
a természet .törvényszerüségein:ekmegi-smeréaéhez.\
í

í,

1. A gombák tápérték tekintetében a hus- és zöldség~félák k6zött
.állanak -;.-"~.... - ._.."
-' Fehérjetartalmuk ~z 5 %~ot
eléri,'ezért,husp6tlására
használjtlk~ Fokozza jelentőségüket, hagy kitünd izesitők* iáp....
·l.álkozásunkatmég vá}.tezat0s~bbá tehetjük velük. A gom"Áb6;.t,
készitenek~evest, ~ártást. de tojás,al ~ná116 fogásbak is beillik.
Elkészith~tjUk aütve,rántva, vagy töltve. Ecetben eltéve kitünó
saláta.

is

2. Aterm6gombák

mennyisége: lO().OOO 9 li: 2'.000 sovány marhahus.sal _.~---_ ...;~.•.- .--- ...,
..- ...-A gomba termés mennyí.aége hazánk területén megf~iQlóesapa.dékos·esztendóben százezer mázea, amely tápért6k tekintetében
23 ezer q sev~y Ql~rhahusnákfe1.el'meg, ez átszámitva 6000 db
. vág6marhatj elent, De avágómarhák· takarmányozásaés felnevelé.se ugyanakkar tetemes k~n
tségbe kerül, mig az ehető·gombák,,"ta
természet ingyenkinálja.számunkra és·csupán a'begy'iijtésigényel
es"ekélyk51tséget. Ennek a termő 100 ezer mázsa gombának csak
egy része kerU,"fogyasztásra.
3. Abegyüjtes megszervezésével egyre több gomba jut a piac:ra
,A-begsrtij.tés;·szállitás
és ér1;ék9sitésheiyes·megszervezé.sével egyre több -gomba jut·a piacra. A j6 szervezésen va16ban
S€lk mulik, mert a gomba meglehetósen,gyorsan romló áru és hanem
kertil a begyüjtésiterületról rövia idő alatt a felhasználási
helyre, akkor sokat veszi t értékéból. .
.-
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4. Két ut vezet a:,gomba' bintonságOB fogyasztásáh0z
A gombák általános fögyasztását
a mérgezó-gombafájok zavarják. Két ut' vezet tehát' a gombák biztonll3ágos fog~aszt4:3ához.
Az egyik ut: ismerjük-meg a gombákat é9'~sak olyan gomba••
fajl)kat Bzedjünk., amelyeket már j61ismerUnk,
A gyUjtésnélleg
.•..
~fontosa[}b a mérgező gombák megismerése.
A másik ut: ,vásár~1.junk piacral,
~zletb61_ ahol hat6ságilag ellenőrzött
•. megvizsgált 'gomba kerül ~orgalomba~

5. A leBmérgezóbb gomba: gyilkos

galóea/Amanita
phallQidesl
. ..A gyilkes
ga16c'a,a l~gVeszédelIÍléSe'bb mérgE;Jz6gomba, T,ehát
nagyon-Ugjeljtink,rá
a-szedésnél
és tariuljuk me~ i biztos felisme=
rését,
Lomberdóben, főként tölgyfák alatt
terem. Egyes vidékeken
elég gyakori, :pl. a Budai-hegységben
.

6,A gyilkps

ga16ca r.szei
Bonteuk-.részeire
a gyilkos. ga16eát. A flSid felett csak a
gl'mba termdteste látható.
lia."g~mb~61"beszélünkt
~z egész növénynek ezt a részét értjijk alatta.
A..gombát a talajréteg.et
be.háldzó pókhálószerü szövedék táp;tálja. EZ'a micélium, flmely csak
az a'far, vagy a tals,j gendeá mesfigyelésekor'
látható.
A gomba
"~:rm5'~astén~k két ~~kül~J::dilt része van) a' tönk és a kalap.Egyee
g1)mbák lt1').lapj'ának als6 részén lemezeket látunk,
'~ csöve.sgombák{)l11 ugyanitt
sürün egymáshoznótt GSQVe<iUlkék vannak .".A lemezek é~
csövecskt1k falán milliószámra
fej l5dne,kaz erős nagyi lással lát..,.
ható spé::rákt a gombák az aper-í,ttS sejtjei •.
~ termóteste:tt;et egyes fajokon, igy a gyilkos galócán,
eleinte
bu~~k veszi ·köztil. Ennek maradványa a boc skor , A fiatEü
, gyilkos galécán -kisebb bur-kot ietalá,lunkt
amely -a lemezeket bori t ja. A kifej lett termótesten
látható
gallér ennek maradványa.
.
Jellemző agyilkoa
gal6eára a becskor és·a.gallér
együttes meg~
jelenése.
Jellemz6 még, hogy lemez~1 fehérek, a kalap ~ehér z~ldeas dz-ga, zts).d vagy z Ld esbaz-na ,
ö

7. A gyilkos ga16ca termésidejL'
An1int· a aijzim1.éltető képen is látjuk,
a. gyilkOS galóca ter_O
mésidej e a nyár és az ősz,'
"
.
_
JuniustGl· kezdve -.liY~O'l át fej lődik a regt~bb, kűlönösen'
ely években, amikor a julius
és augusztus is csapadékos, Ezért
nyáron nagyobba veszély, mert'akkcr
szedik kea az-ukba azok, ar:ik
kellő ismer,et nélkül gyUjtik a gombát •.

8e A gyilkosgalcSearnérgezés'gyógyi
tása.
qombamérgezés esetén azonnai hivjunk orvost. Ha idejében
alkalmazzuk a gyilkos' g~lóca mérgezésnél az' "elleiunéreg" inj,ek ...
e-iét, a gyt6gyi tás~t e1"edmériyeseb'bé.tes,szük, A gyilkos galó~ától.
mérgezett embirnél az els5 nap még ne~ mutatkozik a mérgezés~
illetve
a rosszullét
tüntete.'A
mérgezés többnyire csak másnap
jelentkezik.'
A beteget. nyomban' s,zál:t.it~u~ korház}:)a.
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A közhit ált~l l~
b
51- gal, ö a . -Nagyen:szép gomba a ~égyö15 ga16~a! Mérgez6 hatása gyengébb
mint a gyil_os gal6cáé. A közhit-~ze~int.~
tévesen - ez a legmárgezóbb gomba. Piros ezinü, fehérpettyes
kalapja, t~nkje és le'.mezei fehérek. Régóta diszitésre használt motivum. Szirién' kivül
jellemzd ismertetője még a gallér és a tönk alsó részén lévő szá.mes pikkely,
. Ny~en és óáazel, főleg, hegyvidéki fenyóerd6kben éanyiresekben találjuk • .Q.1i.alábangombamérgezés. e,setén, .amely a fogyasztás után kevéssel~ vagy legkésőbb 24 eSra alatt jelentkezik, Els5segél;yk~nt langyos vizet ltassunk a,h~nytatás megkönnyítésére;-4 h'nyá~ ·a mérgez6anyag továhbi~felsziv6dását megakadályozza.
Ha .van kéznél orvosi szén, azt is .adhat unk a betegnek, tz elsó .
segélynyujtáa után az cnnak hivjunk orvost.
..
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lágYUló ga16eéili~zha~oni6; de annál'mérgezóbb párduega16ca
/ AmaD! tapantheria/.
"
.-'.
....
A-ga16c'~h~z-tartozik
a párduegal'ca is. Mér~ezéée h~sonlit
a légyö16 ga16cáéhez, d~ annálvalamivel·eróse~b.
Ittas emberhez
hasonlé zavart viselkedés jelzi ezt' a márgezpst. A párducga16cát
felismerhetjük
barna kalapjár61, amely fehérenpettyes.
Lemezei
, fehérek, tönkjén fehér -gallér van, ~ tönk alul gumós, a gum6 szé'le pedig a tönk körlil ~árkánY0San'felál16
peremet alkot.
Lomb « és fenyőerdóben
terem nyáron és őssze. Elég gyakori;
egyes években már májusban kezd teremni.
_
Ha kettétörjlk a párducgal6cát, azt taiasz~aljuk,h6gy
a·
·hus fehér szine yáltozatlanul megmarad. Egy~s vidékeken a kBzhit
tévesenaz-t tartja, hogy a mérgező gombát arról lehet felismerni,hogyha megtörjUkt
a husa elszine\ődik, megkékUl.

li, A.tudomány

legy5il'a távhltet •
.- --Két-egysze~g
kisérlett,1-is.bebizonyithat6;
hegy a ~érgező
gomba felismerésél'ő).legjobban
elterjedt tévhit mennyirefélre-:vezeti az emberek.et. Azt hl~zikt hogy az ezüstkanál megfeketed4 ••.
se jelzi,' ha a gomba tIlérgettartalmaz. A.gy11~oá ga l ée a igazán'
tart~lmaz mérgez6anyagot,de
fózetében az ezüstkan~~ '~ég ~em
. feketedi~ ~eg. Azt
mondják, hOgyháléforr~zz'ák. ~ mérgez6 gombát t akkor m~rgez'6 hatása megszÜnik.' A '~~,forrázá~sal ~ugyan egy •.
két gyengén mérgezQ gombafa,j ehetóvé tesz, aacnban p), •. ~ gyi,lkos
galdca a tudományos kutatáa"megál,lapitása szerint .lt"Sbbazijri.egy':'
máaut411i leforrázá'sná:\ sem veszi ti el mérgez6 hatását! -- >
.

is

12 •. Az ehető gomhák

és'8 mérges -gombák aránya'
, Biz1;Qnsá.gQsan.esak·~gy,sze.dhetünk ehet6 g0rnbát. ha megla,
nulj~ a gombát-felismerni,
illetőleg helye~en megkUAönböztetni •
.Külijn'ösenfon tos' a 'mérgeZQ' gombák megismerése óoE.z nem nehéz ,feladat, Hazánkban sz4,mllk.n.eméri-el-&·huszat,-:Ezzel
.
szemben.az
elsórendil, kivál,Ó ehető gombák számát és a ja eh~tó gombákét
száznak vehetjük. Az ehetó gombák gyakorisága,eJófordulása95
%,
a méz-ge z6 g~mbák'; 5 %"!"ával 'azemben ,
.
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Lombel"dóbeil termő gombák
. 13;-Ehét6-tifiÖ~Q~/Böl~tüs
edulis/
kivál6,' ehető gomba
-,_. -- -l!~zánk-nyu.gati-és ,dé_~nyugati-részén
nagy-mennyiségben,
főként tölgyeab~n
terem ~ legj elentúsebb 'gQmb.1nl':.az ehe'tó tinoru,
vagy mát!! néven vargánya.f3ekan
ezt a g~lllbát tartják-a-le-gfinQmabb
'Qhet$gombának. -Nagy-tömegben gyüjtik és a~áritják
a sáto~h~gységben ~a éa a ~ükkben is. Az, Alföld erdeiben ritka.
~,gQ.mbát
megfigyelve
azt észleljük,h~gy
a kalap alao 'felén nem lemezek,
hanemealSveeskék Tannak.,A,t1n~:J!'u gombákr~ jellemzó~ ez§k a. 6s~~
veeak~k~- j.,z ehető tinorunál
~ ,CSÖV,e~$kék .•• amig a gamba fi~ta~ fehérek" 'kéa<Thb olaj z6ld$ziI+ü(3~ lesznek,
A -kaf'ap többé-kevé~l>bé
.barna. ~ontos ismertetőjele.
hogy ag~mba t~nkjén mindig há1,6zatszeri raj~ -látható.
A g()mbs.huaa vastag
és mindig fehér. as a "
szári tást s aakaz erüen végzik,,· fehér 'marad aszáritott
gomba' is •
.1.
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14 .trdesnyelü

tlnQru IBolet.us scaberl ,'j 6izU~ ehet6 gamba
- -- --'- Sokfelé -ismerik, az -Grszágban- a -l.:ige~ekben, -nyi~esekben gya••
kQrta termé ér<iesnyelU ti'norut.
~ln()m, j 6izü étel kés;zU). belőle,
de s~áritva-Gsak-más~dranguf
-~~rt huaa megszür~Ul:. ,Jellegzet~$aége, hogy _8 ttsnkje érdes. Kalapja barna,
....

15• Érdesnyelü

vörö.étinoru
IBoletus rufus!'; 6izi1t ehe.tó
..... Ugysn:i,lyen -termGhe~yeken; -kÜ~Qnösen-nyil'fák al,att,
gyak~an
találju~
a narancaszinü
vagy tégla~zin
~a~apu érdesnyelü vörös
tlno:r~t:
'~nép ~Pireskának" is nevezi. :gz.t is ygyanygy-haszn~ljált fel, mini; a barna kalapu érdesnyel.ü ti,:norut, aélszerü más
gombákkalvegyesen
kQnzervsalátának
elkésziteni,
mert sötétazürkére ~~8ztnezódá szeletei
disz;l.tik a: többi g<;)Jijbaf'eletöbbnyire ,világoG anyagát. ,Akik a tevh1tnek hiszen.
ezt a gombá,t nem meti~
ftagyasztani,
mert ~ hll,sa megt&rvelassan
szint vált.
.
"

-

16., Molyh~$ t1n~I'u IBoletus subtomentosuEl! j6izü; ehető· gomba.
, J$merke~jün~,meg-~-~1n~rugombák-1Qmberd6ben
te~m.p faja~
ltözU~még eggye'l. '" molyhos tinoruval.
Kalapja barná~ sárga,
vagy barna, éa mint n9ve-is-mutatj~,-mQlyhos.
lSlD.e:t'tet6jel~·még
hOgy sárga csBvecskéi ~z előbbi érdesny~~ü tinoruériál
j0val tá~
gabbSk. ~ijnkje lehet vörös, de há~ózatszerü-rajz
nem látható
rajta.
Mi'nősége az elsótPt-orug~mbl;1 f'i;ljok minóségével egyez5. ,
Sokfelé terem,- e;l.ég gyakori, de nem tömegeSt nem szedhető kQsárszámra. '
..

l?

Nyári szarTasgamba

/Tuber aeativum;' igen jÓizf1, ehető gomba
. Meszes-talajQB,
-~ napfényes,
meleg erdókb~n föld alatt,
juliust61~december;i.g
terem a nyári az-arvasgomba.. 1Ji6n~y~águ és annil nagyobb termét~8te fekete-b~raa-és.-v~angyos'.
~el~H~je fehéren
márvány()zott.
Kit~~ illata.
van • .4,l,egjobb lzt1 és -Iegdrágáb~ gQ.Il). ••
-ba. 1ibamáj és egyéb konzervek -~zesi téséreis
b.aáználják., Ker~eése beta~itottkutY'kk~l,
v~gy'diszn6kkal
történik,
A.b~ta.nitott
állatok
kitün6 szaglásukkal
IIlégtalá~j~
El szarvasgomba földalatti
tel,epEi)it.lrancia~rSJzágban
termesztik,a
Kárpátokban rendszeresen
,gytljt1k;'nálunt
főként Bakony,b6~ ismerJük •.Bz' 8 g~mba töml:ósgomba •
. Mieé~iuma e:;odei fá~ gyökerével _együtt élvekiegé=zi
tj, azokat~

.
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18. Erdőszéli

csiperke /Psalliota arvensisj izletes, ehető gomba'
,,- .--A-lomberdQkbeB,s~k-l:emezes-gGmba-i8-teFem.-KözÜlük,választottuk ki az' ehető erd~széli csiperkétis.
Acsiperkének
jól fejlett gallérja van. de-nines-booskora,-ellentétben
a hozzá hason~
ló gyilkQS ga+ócával~ amelynek van boeskora. Az erdőszéli csiperke lemeze! azürkésbólelőbb
vör~sesre, ~ajd!barnára, barnásfeketére sötétepnek meg. Esajátsága
révén isjél megkülönböztethető
a gyilkos galócától. Az erdős~éli csiperke keresett, ehető gomba,
minden erdős vidéken megtalálható és gyakran számottevő mennyiség
f3zedhetÓbelóle.
Hazánkban az egyik legjobban ismert gQmbafaj.
Számos népiesneve
van.
~.

,

.
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19. Osászárgomba / Amani ta oaesarea( ki tünó, ehető g~mba '
Narancspiros ,narancssárga .kalapjával , élénksárga t'önkjéveI és lemezeivel 'a szép gombák között isa'legszebb
a császárgomba. Emellett
ke dve Lt , ki tünó izü gomba. pe csak egyes években található nagyobb mennyiségben, ~kkor is csak bizonyos terti'letekert, igy pl. Sopron és Kőszeg környékén, a Eükkbent ~ Mátrában ,és kizár/ólag nyáron. J~léinte teljesen fehér burok borit ja,
'amely később bQoskor ale.kjában.szétszakadozva 'marad me&. ;>árga
gallérj,B 1,s've.n.Közkedvel tségére vonabkoz éan régi történeti' fel,jegyzések is vannak.
'
I
20. Rókagomba ICantharellus cibariusl kitünő, ehető, gomba _
--, "Aközkedvelt.rókagombát
nyár elejétől késő ősz~ talá1juk.
Könnyen felismerhető ,tölcsér-alakjáról, sárga szinéről. A tönkjére rákanyarod6 lemezei inkább erekhez hason~6ak. J~ tulajdonsága, hogy a t'öbbi gombafajtó+ el térően aránylag kevéssé romló,
sohasem férge~, nem törékeny, Szállitásra és piaci értékesitésre legalkalmasabb gombánk. Frissen e1.készitve, vagy konzervnek kivá16Hegyvidéki
erdőkben csapadékoa időjáráskor nagyobb
mennyiségben szedhető.
21. 'Májusi pere8zk~ /'l'richoloma Georgi!/ kitünó, ehető gomba
.- _~;'Egyik],egk~rábban t~rmó~ehető -gombánk a tavaszi ,~usi
pereszke t KOI,'aitermésidej e folytán., va Iamí,n t a gomba fehéres" ~zj,.,..
ne" és-lisztre eml,ékeztetőke1.1emes szaga révén j 61 felismerhető
Kedves l,átvány az erdőben mohos, füves helyen a -,többedmagá.val '
megjelené fehérszinü gomba. Helyenként elég gyakori is, de kiad6s
mennyiségben mégsem szedhető. T'avasszal még kevés abegyüjthetó
gomba. ijunius közepe után kaz dőd í.k a f í.d ny ,
ji

ő

é

22. Lila-peres'zke /Tricholoma nudum/ j óizü, ,ehető gomba
'---N"yár-végén-és-ásszel-erdókben,és,ligetekben
gyakran találkozunk a ,lila pereszkével. Jól felhasználható és száritható.
Könnyen megismerhető a színéről. Az egész gomha élénk, :ibolyasziriü és vagy egyszerU lila, vagy pedig a lila szint a kalapfeltile
ten barnás szin-helyettesi ti. A lemezek mindig lilaszinüek. Az"
alföldi és hegyvidéki területeken egyaránt gyakori, Kedveli az
erdószéleket, ligeteket. A lila szint sok szedőbenazt
a tévhi- '
tet kelti,hogy a lilaszinti gomba csak mérgező lehet.l'edig a ~ila
pereszke éppen az a :gombafaj,amelyhez'hasonló
mérgezógomba nincs.
p'
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'23. G "r':1s tölcsér
omba Citoc' be m~lleal . ó!zü ehető
ombe
-- sgzel,~f~k'nt-lQmbQsf'kf~ritká~ban~feBy6fá~·töv'ben--'s
tuakóján gyakran nagy C~o.portokban fejlődik
az ehető gyÜTüa tö~csérgomba. J 61 szári tha t 6. Arr6l ismerhe tÓff'1" hogy fatijnktSn _-'
- teremt-gallérja
van és lemezi fiatalon
fehér6sek.
Kalapszirie
lehet mézsárga., de lehet barna is. ,Vannak olyan esztendők, amikor igen nagy tömegben jelenik meg. J5aszegyüjtése nagy jelent6sé'güf) a fr'isse.n fogyasztás,
a konzerviparés
az Uzemi száritás
'
részére.
Csakis az üzemi száritók
tudják száritani,
mert olyan .•.
kor terem; amikor már a Na:p melegével történó"hazi"
száritás
bi..;.
. zonytalan.
Hazánk minden olyan vidékén nagyobb me nnyf aégbe n te.... '
<rem, ahQ~ nagy' kiterjedési]: tölgyesek és 1:ucfenyóerdók vanl?-ak.
.

,

24. Nagy ózlábgomba ILep10ta proceral
~óizü?1, ehető gomba
- , " - -l{özismert -fel tünQ'-gGmba-,a~-nagY
-0z1ábgomba. -Magassága eléri

a' 30 cm-t is. Anagy példányok - ess;FnyóhQz -haaGnli t anak , ,Tijbb vidéken kedvelt ehető gomba. Fogyaszt~sa kezd általán6ssáválni.
Ismertetőjele,
hogy barnás kalapján világos alapon sötétebb ,pikkelyek vannak és, hogy tönkjén jól fejlett.,
elmozditható,
tólha"';,
tó gal~ér üle E;rdók ~zélén" l;igetekbent
tisztásokon
nyárón és, '
ősszel gyakran nagy számban terem~ Amig fiatal,
dobver5alakuf
ilyenkor hosszában kettévágva rántott
gombának'is elk~szithető.
'2

• 'Kés6i laskaomba /Pleurotus
estreatusl
6izU ehet6
omba '
,sszel
élő-fás,
fatusk6ri.tpbbnyire.nagy.csaportokban
fejlődik a kései laekagomba. ~zürke, barna , fekete va.gy kékes a kalapezine~ fehéreka-lemeze1.
Tijnkje gyakran alig fej16dik ki.XHnnyU
felsimerni,
mert más hason16fán
te'rmő gomba nincs. Az értékesités számára igenj6
gombafaj, mert nem törékeny, nem férgesedik,
több napig is eltartható.
Hátránya~ 'hogy nagymennyiség nem'
, gyüjthetó
beló'le, bár az' egész ország területén
terem'.
, 26. Izl~~,es

nagy galambgomba IRussula

gomba.:

,

'.

alutacea/

ki tünÓ,t. ehet,ó
.'

'

" Erdeink természeti'szépségét
gazdagitják
a szinpompás galambgombák,közöttük
az LzLet eamagy ga'Lambgcmbas ' A galambgombák
annyira szinpompásak, hogya szivárvány:valamennyi
szinét megtaláljuk: vannak fajok, amelyeknél a kal apaz Ln kék, vannak, ame...
lyeknél piros,
zöld v.agy sárga.', A gaLambgombdkközött;'nem egy kitüno izü, ehető gomba akad., Minden galambgembaerdőbentarem.
lamberdóben
fenyőerdóben is megél. A galambgombák ale-8nagyobb
mennyiségben nyáron találhatók,
~ülönösen begyvidékeinken.
_Piaci
, értékesitését
nagyonneheziti,
h~gy erőse~ f'rgesedik.
Az izl~~
, te,s nagy galambgombaegyike a'legértékesebbgombáknak.
Kalapszine
föként vöz-ö s , de ,lehet barna, sárga. Lemezei sötétsárga
8zinüek,'
Ize aohaaem csipős. 'És, mint minden galambgombának merzsalék!)ny, nem rosto~ a ?-usa,erról
lehet felismerni'.·
.

'S

27. Kékhá--':'J.'1
galambgomba/R~~:,';. cyanoxanthal ki tUE::.Ót ehető gomba'
, , -A·nyáron - termo· galam',?!g ~m'bák-kGzül- e lőszGr -,többnyife -a· kékhá'~u gal3.Jnbgamba szerez 5:r3met• Legkorábban ez. terem, Kalapszin~
98 •
r:

"főképpen keverte~ lila
s z őLd , lemezei fehérek!Ize
nem csipős"
. SUtve t de "egyéb módon elkészi tve is éppugy ,minta·
többi ehető·
. galambgomba félé"k; kedvelt étel.
. ..
'.
,
.
Agalambgombák, .de egyéb gombák izét 'is 4gy éllapi tjuk még,
hogy nyez-aen mogyo:r6nyi, 'vagy' annál kis.ebb darabot k éa t oIunk meg.
é

· 28. Kese'rtl gQmba.ILaot~ium
.

,

pipel"atllsl
ehető gomba
.. , - ·Nyár~m· gyakran .másaaaz émr-a szedhétő a ke.aerűgomba. ~nriek
a fehére~ gombának jellegzetessége,
~intmind~n-keseJ'ügombának
éa tejel(jgombának,'
h~.gy megtörve tejnedvetválas~t
ld, A keaeX'ügomba tejnedve erőSen csipős.,. ennek ellenére t~Jl~.1Xl?'g~ee'lké8zi~
tése után kedvelt eledel.
IgySzj.bériában.
~~l elkéazitéselőtt
hosazabbideig
áztatjákés
hazánk egYeS· területein,
~Ql a tüzhely lapján meg~üt..ikvagy szalonnával
együt sütik,kedvel
tele~
del16 vált.
.

.29. ~éli.fii15ke

ICol1lbiavelut1p'es/ehet6
gomba'
'.
-.- ~.Késá:Gsszel· és ~enyhe télen is termő,· ~hetó ·gblnbaa. té11:fü~
lók~jt :~ák törz~én és . koz-hadd tuskpkQn jelenik meg csoportosan~'"Felismerhet6
ragadós éténk..-:l'ozsdasárga ka.lapjáró.l, .~ nündig halványsár.ga lemezeiról,
az alu),·sötét~z;"ntibáraonyos
tankj~1pőlit
NÖveli a gom'P-aértékét
az, 'h~gy ~ésóősszej.
terem,amikormásfajta gomba mára.:tig van, Nagy mennyiségben különösen 'az Alföld
'akácosaiban
szédhet:g;ük. Né4.a az utoa~ faf:$orok vadgeaztenyefáin
:;"s·láthatjuk,

30. Máj gomba IF!stulina
hep~tieal
ehet6 gomba.
.
~ nyár vége felé, főként élő t~ll.gyfatGrzsén,
f{i!j).ődik sr .
majgomba. KönnyÜ felismerni.'sz,iile,
alakja,
ál10mánya a nye~vre.
emlékeztet.,; Az alsó felén apr6tüszurássze:rti
lyuk.eket látunk.
· amelyekcS(:1vEloskékbenfOlytatódnak,
tehát ez is caöve s termóréte-'
gü gomba,Amig J1 májgQmba fiata).,
addig jÓiZü, az idősebb példá ••
·nypk tnár savanykásakésezért
afiat~l
májgomba kir.4ntva', a~
Ido.§e'b.b se.Tatly~tüdö m6djár~ készitv~ é).vezhetó~
..
.

.

1 Sár a karall
omba '. RamariS_,tlava.
ehető
0mba•
. . , ..- ,.- gaa~9~gasf -k~ral:l,szerü-elágaz6t··1;ermótsastéről
és sárga
-ázinéró~is
könnyU fe;1.~smer.ni a sárga' korallgembát.
Ha. j6J. ){!fejlód1lt, szép látványt
nyujt az er<ie~--av~:rGnf-FékéBi a hegyvidéki
erd6kben terem. Nagyobb mennyiségben aaenban ritkán található •
• ind~n -magyarországi·piaeónárusithat6,
mert olyan az alakja,.
hogy 'egyet:,.enmérgaző
gombáva~se_m téveszthető
össze. t.
.
. : Hasonló alaku. da rózsa~z~nüek' az' ágvégei a r6záa'sziÍ!tíi k~..•'.·
railgQmbánakt
~.
.

. j2~-vöriSs:'

galambgomba lRusaula vete~~osa/megárthat.,·
. ".
.
· - .. '.. ~A.-galambgembák -keziil-a ~cs;ipQsiz1i· faj ok, nem·alkalmasak a f o-«:
gyasztásrs.
mei"-t ~gyik~másj,kmegár.thst,
ilyen a vört>s·galambgom ...
ba, amely az előbbiekben bemutatott
.í.zLe t ea , nagy ·galambgombát61 .
cSipós ize miatt kUlönbözik,,! A vörös ga:\.8.lIlbgombakalapja •. éppen
o~yanvált.ozatos
szinU és lemezei éppen ugy sárga sZinŰek,Plint
.

.

)

,
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7;';'

"

-

"

~,nagy ga Lambgembaé , Ezért' a ga'lambgembáka t szea:éskö~ben
m~8
kell k6stolni.'Természetesen
nem minden pé~dánytt hanem az egy
'telepból
fej},.5dó g~lllbák közü). egy 'példányt.

;J. Szórgomba ILaetarius

t~rmin'esusl megártLRt.
, 'cA- szőrgQmbát -Vinnországba.n a legszivesebben
fogyasztják.
,Ott ál i;alánQsan,~ism~retes t hogy csak leforr~zás
után használoható
fel, E!z a gemb.a'ugyanis a'leforrázás
után elveszt:i csipős izét
és árta.l,m,Q.flságái;91, J,61 felismerhetóarról,
hagy husa vör1:5ses, ró.,;.
zsaszini'11tl':\lt;lpj~' 'szórös~ -és megtörve fehér, csiptSa.izti tejnedvet
választ
kl. 16ként qyi~e~ekben terem.'
,

~4. Sárga kénvirágg~Jlfb~ /Hyph~l~ma fasciculare/

megárthat._",
,esoport~santerem
e~dei fáktGvén,
tuskóján a sárga.'kénvirággombat-lC,eserü izü. 'Fogyasztása után egye aeknek rossz'ul~~tet
'
okozhat.Felismerhetó
kánsárga,
közepén yörö,s,essárga kalapjár61
és zöldessárgáb6l
zö1desbarnán át sötétbarnára
szineződó lemezeiról, 'Minden erdóségben elóke:rtil," különösen olyanokban; ahol a
szá.le.16vágás révén korhadó tuskpk vannak. ,Egyes években nagy menynyis égben ta:J.áljuk .•, Hazánkban még nem',okozott méz-gez.é a t , '
35.F~kaet1noru
IBoletus pachypus! kissé mérge z5
A, t,inorug9mba~fajGk ·kGzött két kissé mérgező faj
az egyik -a-k$self.iofaI!kast:1R~I!u

/'

•.--

0_

- - - ' - - 0-.'

, ,'
is, van:

- ' " - - • - - - - , , "

"

,,'-- ~a~e:rtet0jele
o'kesepti-izéa' kivül a:t5nk a186 részének vör-öa
szine és há16z$tGsan recás felülete,
ellentétben
az ehet6 tinoru-,
,gombák között bemutatott
molyhos tinoruval,
amelynek vÖrös is1ehet. ugyan a tBn~j~. de-nem há16zatos.
A farkastineru
kalapja ttshbé~kevésbé barna és szarvas'bórszerü
tapintásu.
Hus$ megt'Örve'ké",
kül. C,sakiSi hegyvidéken terem, Elég tikán ,találjukés
alig for~
dul e~á egy~~gy mérgezési eset.
'
"
,

36. kép,' Sátántinorll

/Boletus_sat~na81
kiSsé mérgez5 '
:, ,.,~eve,után-veszedelme~,gombának
tartan{IDk a ~átánt1norut,'
pedig gyengén mérgező; vagyegyáltalán
nem is okQz'JI!érgezést.;-S~ép
nagyterme~ii gomba. Kalapja felt~pen
v;i.:t.éÍgE;lS, zöldes •..fehér.T9nk~
je_ duzzádt,
élénkvörössziÍlü
és há16z~tosan recés.' A kalapals6
'
fele' is élénk v~rös ,',Magyaro;rszágon ri tka.Eddig
csak néhány helyről ismeretes.
igy pl, $opron környékéről
és a'Budai heglaegb6~.
T,ermóhe1Y$ t?l.gye.~ • Hazánkban még nem ekoz e t t mérge z~st!

J • Vil,á itó

tölcsér
~mba 1Clitec be ,hos horel kissé mér ez6
Iyangén ~'~gez5, mégis:elég
b.jt eko! a világit6
tölcs r~
gomba,' mel"t összetéve9zt~~
a' közked,vel t :r6kagombával- - .;--" ,.
, Jellemző a az í.ne , amely ~na.J;>az:!Gssárga,
-l"Qzsdássárga, vörö-'
/
se sbarna , ezzel szemben :ar6kagomba szine t í.sz t a sárga,vagy
vi-,'
lágoe s áz-ga , A vi~ági,tó t,ölcsérgomba lemezei vékonyak és aür-ürral16k. Term6helyé i~ fontes,mert
'más, mint a rókagombáé. A ;ri-:- "
lági t6 tölQsérgomba 'ugyánis 'fáktöiéb,en,
tusk6k~n terem csoportosan, a r6kagempa pedig talajon
terem és'nem csoportosan.
,
~ melegkedve16 gomb~k közé tart~zik.
Magyarországon'elég
gyakori e .'
'
,

"

"

,

•

;o'

r •.

:
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-
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'
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'li vi,dus/ mérgez6
~yár$~t _Q$ -félég-ésszel-,tal~lju.~
-l.'zn.berQében, a rtf3,gy ~
gemoátt- ~l~ggé mérgez~. Főleg azért veszélyes,
me;r'ttöbb
ehet6
gQmbafajho~ i~hasonlit.
Pelisme~hető
ariól,hogy
lemezi@ barnáe
,r6zsaszin\1~k,
hU$sz1nflek lesznek,
de tönkjén
llinesgal16:r,
mint
, a esiperkének.
K;álapja sárgásazü~kést
fehéres,
te:rmetéhez
, képest
elég vék~nYb.usu.E,lég
~z~p 'és b,izalamkel tQ:. É~ az ek , a.kik
eszerint
szedi.k Ei gtllllb~t,- ezt a' fajt
i~ jónalt {tél,ik. ' , ..
· 38 •...Nagy döggomba lmlodophyl.lufS
h

,':

4~

.'

-

32. :ife.gJ.av~ras Slusulyka· IIriQcjbe tEitot\111ardil

erősen mérge z§
- - -Erése~-mérge~~-a-'teglav&Sl"öa
8usulykaFdeazért
nagyQelt-bajt
még sem ~kozt mert;egyik-ehet~-gGra~án,z-sem
haa.onli~ külpn~tJeiben
~s $ ~ilkább~n~16ke~U16
go~b4k k~z. tart@zi.k.
A gomba fehé~esi
ds többé.kevé$bbé
téglavörös
.j.~I!1ezei később barná&iszinUek lesznek.Jell~mz6t
h~gy kalapja
sugaraE;1anszál~s,
beh~e~~~z6ést~rékeny.inkább
nyáron terem,
nem ke4ve}~ ~ simü erc.5ket~
,
-

-50.;

ózlábg0,mba lL.apiot$ helve,lal_,~rős~n
li1ér!~~8
l~getekb~it. ősszel· szc5rványosan
előfordu~Ót ap~dt~:rmelü.
v6:rhenyes őzl.ábgemba, s~lyosan
mérgező hailáau~.
l(alapj a vöri:)ses t vagy -9a~Bá8 t -.~ij~é1ebb !1~k~ely~kke l.,;önkj
'n°
gyorsan el t.Un6 jel-entéktelen'
gallért
ta~ál.unk.
iz ehe t gombák"
közül' egy sem hasonlit
hl!)zzá. különÖsebb~n.
Ennek: lulaj d orrí,tható,
hogy aránylag
kevés mérgezési
esetet
ismerUnk a vörhenjyes 6s1ibgombatval kapesolat;an
Bur6páb~n.
V;örhenyes
~Z·'

6i!rdGaz~l.eken,

ő

FlSNYÓERD6BEN

TERMO GOMBÁK·

41"

Rizike :/L,~étar1u~-deliclosus/
kitünő ,ehető
g~mba·
A--:fenyéel'e:einkbe13. -már-kevésebbgomba
terem~ Ez~k közül a
x-l.zike, a legkedveltebb
c aeme gegomba , A rizike
nemcsak sütve ki'tünó.-hanem
ecetben
eltéve'
is ell!lőrangu.M~gtQrve
naraneev5rös
tejnedvet
választ
ki, amely zöldes lesz., Ugyane_sak zöldee lesz
a-narancsvBr5s,vagykifakult
ge>mbaLis, ha megfogjult.~egzöldt1-'lése min4en más, gombafajtól
meg~ülentözteti,
Miu'tán kevéa hazai
fenyvesünk
van, ebból a kitün6-gambá1361
sajnes
kevés szedhető.

42.'GyUrils bárna,tinoru

IB01etue luteus/
jÓizüt
ehetö'gomha
~NyárGn -és - é~szel· tere~ ".a -gyUrüs -barl1atin.€)ru.
Felismerhet6
.sárgá@barna,
ragadós,
fényl 9 kalapjáI'gl~és-~leiRtefehér.
később
i13olyas, vagy baz-na gallérj
árf5l. Egyes vidékeken.
igy p~:•. S~p.ron
környékén
igen gyakori.
Egy~~';,terU~Elteken· pedig, például
a Budai
hegYSJég-i:rilisi-i
fenyőerdóben
Eilig tal.lunk.
43. Sze~esésnyel~

tinor~
/B~l~tu~-granul~tus/
ehető go~ba '
" -Aleggy.korib13,a.fenyőerd5kben
a 8zemesésnyelU
tinoru.
Íriéke'a
többi eddig emlitett
ehető tioQpagGmbákénál·kieEtbb,
mért pu.hahuau és kBnnyen férgesed;i.k.
Nem is szárithat6.Felismel'-hetó sárgásbarria,
ragad6s
kalapjáról,
valamint
arr61, hogyvilá-.
gossárga
tönkjén
felűl
szemesék v~nnak. Ez a gomba és'a feny6fák
érdekesen
segi tik egymást a fej16désben.
'~ talajt
behálózÓ gom~

-

bafonalzat ~egiti a fenyőfákat táplálékfelvételükben, viszont a
fenyőfák gyökérzet~ bizonyos t ápanyagot átad a gombának, a, _>,-_.
szaryasgombához hason16an.

4~.Papsapka'gömba

/Helvella eseulental ki~sé m6rgező
T~rem a fenyőerdőben egy-két mérgező gomba is. Ezek közül
kUl~nleges alakjáról könnyen megismerhető.a papsapkagomba. Belseje nem egyetlen Ureg, mint a kucsmagombákn~l,~hanem-válaszfalak
'
,'több kis liregre osztják. Tavasszal terem. MagyarországQn nem gyakori, egyes európai országokban azénben nagy mennyiség szedhető
belőle. Sokan fogyasztják, '~zonban már okozott mérgezést, ezért
'6vakodjunk tő~e. Töm~ősg0mba.
'
, s

45. Párduepereszke

ITricholoma pardinum/ mérgező
A,ná~unk,nagyon,ritkán-előfQrdu~ó-párducpereszkére
azért
hivjuk fel a figyelmet', mert Svájcban ez-a-g~mba·GkGzza-a leg~
t6bb m'rgezést. Összetéves~thető más pereszkékkel, ktilönösen a
rákizü pereszkévei. A párducpereszkére /jellemző, a pikkelyes,
szürkés kalap, zömök, duzzadt tönk.
'
.

MEZŐN ÉS LEGEL6N TERMŐ GOMBÁK
46. Kucemagomba /Morchella esculental k1tünó, ehető gomba
"A-g0mbagyüjt0k,legjQbban-az-~prilis-kQzepétól
elsőnek termő kucsmagombá~3k örülnek. Május végén megtalálhatjuk ligetekb~n,
kertekben, ,réteken. Az Alföldön is gyakori. Érdekes, gödörkékkel
ellátott kalapja minden más gombafajt6l megkülönbözteti, Be~sejében egyetlen nagy üreg van, amelyet konyháinkon az ételkészitésnél ki is ~asználnak, mert a töltött kucsmagom~a finom csemege. Kedvező tavaszi időjárás ese1;én bőséges termést ad és ilyenkor olyan terület~n is szedhetó,ahol
évek óta nem találták .•
A kucsmagomba telep azonban ezalatt is ott volt a talajban,~v-:ról-évre tovább fejlődött, csak éppen nem fordult termőre,mert
l
a tava.,z nem volt elég meleg és elég csapadékos. Igy van ez sok
más 'gombafajjal\i~. Termóteateket esak keavezó idójárá$ eaetén
fejlesztenek. Tömlősgomba ez 'is. '
.

47. Céiperka /Psalliota campestris/ ízletes, ehető gomba.
Fontos· ehető gombák t ez-emnek a .meaőn., legelőn is.· Innét mutat juk be a fóként~ trágyáshelyeken
tavasztól-őszig termő közismert csiperkét. Budapesten és egyes nagyobb városainkban az é~
mí.nde n szakában, t Len isv:ásárolhatjuk, .mert pincékben, kőbá'nyák liregeiben termesztik.-Az egész g6mba fehéres, tönkjén gallér vari. Leme ze L fehérből megsötétednek biborbarnásra, ,vagy feketés barnára. É;tkezéshez változatosan elkészithető, száritásra
azonban.kevésbé 'alkalmas, mert nedv~ziv6.
é

48. Gyapjas tintagom'ba /Copririus comatus/~6izU,
ehető gomba
Kitünó izli ehető gomba-a-gyapjastintaeomba,.de
csak mig
fiatal, z:nertérettentintává
folyósodik.el.-Arusitásra
még fris;"
sen sem alkalmas, mert a fiatal gomba az alatt az id6 alatt is ,
beérik,
8.li1ig
a gyüjtőhelyről
a piacra szálli tják.
Kalapja fehé.
\
.
,

"

,

"'

,

,,

rea, gyapj as pikkelyekre aaakadez fk fel."~e,-neze.i
fiatal' k9rában
fehérek,később ~egfe~etednek. Trágyás talajon, füves területeken, kert~kben terem, ~ gyakori,

49. Szegfügomba /Maraamius oreadas/ehetó

gomba
Kicsisége ellenére mégis nagy tömegben kerül, a piaora a
szegfügomba. Kiadós. e/Bőzések utá;n,~~vasztÓl. késő őszig'terem ftt
kö~ött, réteken,legelóktih, e~deitisztásokQn.,ont0s
tudni, hegy
fehéres, okkeres, barnás kalapja es tönkje is szivós. nem töré•..
keny. ;Feltünó jó illata van. Az!lföld népének egyik'leggyakoribb,
legkedveltebbehetó gombája. A·kereskedelem is szivesen foglalkozik értékesitésével, mert nem törékeny, nem rom16, ~öbb,napig is
eltarthat6. Hátránya azonban az,hogy két mérgező gombafajh~z is
hasonlit és ezért a hatósági gombaellenőrzés ~gyik legnehezebb
feladata a p í.acr-ahez o t t ez egf'ügemba átvizsgálás-~.

20' BimbQs pöfeteg ILyeoperdon gemmatum/ ehető gomba

ErdóbeB-gyakran·ta:iálható afehérszinü pfjfetes* pe: xnez6n,
legelónis szerte 'az országbane:tég kiadós mennyiségQen szedhetők
a kUlönféle pBfetek gombák. 14ind a bemutatott'p6feteg, m.ind a többi pöfetegfé~é~ alkalm~sak a fogyasztásra addig, mig-belsejük fe"
hér. Később a,sárgulással-barnulásl1Ja:tegyidejüleg a bel~ejUk nyi rko s lesz, Illajdspóra-porra esik szét •.A pöf'e t ege.k erőteljes gombaizi:1k
miatt alkalmasak más' gombák izési tésére ,ezért k~varten do I ...
gozzák fé'l.
.

51. Barna suaulyka/lnocybe

.

.'

luoifuga/mérgező
,A mérgező· barna susulyka füves, b ckzca vhe Lye ken , kertekbén,
terem, ~ár tavaszt61-kezdve • -A susulykagembák ~özl:Stttöbbh,asonl~ ~
kU1:sejü és mér-ge aő f.aj is van" Valam~nnyit jellemzi, hogy elég törékenyek, kalapjuk pikkelyes, vagy augar-asen rQmtos, lE!rnezeU{~i...
rtlnál16k. késóbb.sárgásba.rna, vagy piazkosbatna.szinÜe~. Aazeg~.
fugombáhoznagy~n hasonlit.
52. Parlagi tölcsérgomba /Cli"tocybe Q(;lrda/erősen mérgező
.
.-.Hazánkban-nyár végén és ósazela gombagyüjtésnél fokozott.
'figyelmet ,forditaunk a -sul yoaan mérgező parlagi' tölcsé;rgombára.
Ugyanugy réteken. legelőkön terem, minta·szegfügomlaa.-ApJ:'átokkeres szinü, vagy barnas gomba. Fontos megkülönböztető jele'talcsérszerüalakja éssürünálló~. 1-efutó lemezei~
AZ EGYMÁSHOZ HASONLÓ EHETŐ ÉS MÉRGEZÓ GOMBAPÁROK

,53. Erdőszéli 'csiperke'/ehető/ gyilkos gal~c!\lmérg~zSL

.
." -.-Az~erdőszélicsiperke~éa-a gy:ilkGagalóca-biztos~megkUlan~
böz.tetéae-igen-fontos, -mel?tö~szetévesztéafik.~·ulyo.s~mérgezéet '" .
okozhat.
,
.
, Az erdőszéli csi.perkének csak gallérja.van", ~ gyilkOl ga- ..
.ldcának pedig gallérja ésbocskora. "
'
Azerdószéli caí.pe rke 'lemezei 'szürkéból barnár.a. b~rnásfe ..•
ketére megaötétednek. ~_gyi;tkC)agalócalemez~i ezzel szemben min.dig fehérek maradnak.
.
I
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24. S~egff1gQmba lehető/ tI?arlagit~nc~érgomba

Imé~gezó/
- .-~A~,parl~gi t5lcsérgemba-egyazQn-termélaelyen találhat6' a
ezegfügombával! -EzéFt ~'a:(f-asszetéve$ztésbői
'származó mérg~zéa' nem
,:p~tka., ,
'.
"
. . .
Jl1 kUlönbözteti meg & jeS szegfügoinbát a mérges parlagi tölcsérgombát61? Az, hogya szegf'ügomba lemeze~ri,tkán ál1.ek'és a
tönkre nem kanyarodnak rá; ~ parlagi ~ölcsérgomba lemezel pedig
sUrün:~: tömötten állanak és a tönkre rákanyarodnakt' lefutó~. A
.parl~g~ ~ölcsérg9mba tölcsérala~u, a szegfUgo.mba ném tölcséralaku.

~5. ,S.zegfügomba /eh~tó/, barna ausulyka !mérgez6/
"

.

. .:ijgyanasak haBonl,ó'a . termése lye ·'a· s'zegf'Ugombánakés a barna

susulykán~k. Ezenkivül van bizonyosfoku.hasonl.éság akét gomba ••
,,faj·között. -A szegfUgombát a barna susulykától ~l6ször is lemézei k
sajátságai különböztetik meg. pgyan;is a szegfUgomba lemezei ritkán állék és fehéres, vagy okkeres szinUek~ezzel szemben a ba:r~.
na ~U!5lulyk~lemezeisUI'iin.töm&tten állókés többé-kevésbé barnaszinüek. Másodszor pedig a sziv6s hus" szegfUgombával szemben'
'el barna susulyka törékeny, puhanusu. Ezzei függ Bssze az, hogy
a a~sulyka kalapja b~hasaloz6.
..

, .5~. BaSi 6z1ábgQlnb~ lehet6/,

párduOBomba Imérge",81.
, . -Ritkán· bárt· de előfordul" hQgy összetéves'ztik a nagy' ózlábgombát a ~árduogal6cá~a~.A két gomba közötti ktilönb~éget k~rasve,
:féképpen arra-figyeljünk, hGgy a pf!rducga1,6eakal,apja'~ötétebb
alapon világosabbpettyekkel
tarkitott,az ózlábgomba kalapja
pedig forditva, világosabb'alapon 8ötétebbenpikkelyes.
A nagy
,órzláb/Eiombagallérja e Lmoz d.í. that~, a párducgalóeáénem.
r-

'

5'7. 'Gsászárgomba A:lhet5/.,légytl15ga16ca lmé'!!gezóí
.··
.
, .,A ·két -szép gombát , a Qsászárgombát és a légytJlóga16cát i tt,o~t, összetévee,ztik. 1iegkül.Qng"zt~tésiik
-pedig.könnyü. ·A:o s,ászá~gomba tönkje sárga,' a légyö.ló galóQáé fehér.' A császárgombának
,fejlett bOQskQra.van, a lég~"l.Q gal60ának nincs, C~llp~ s't<:sve
, ~UCSkHS.
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58. }ldkagQmba /ehetó/vil:ági td tölcsérgomba Imérgező!
. \ .'·'A-r0kagombát nem «es esetben tévesztik 13ssze'a világi t6
töl\csél"otnbával,~,.
.
, ...-.·,}.-rakagambasárga, '.
El világi td tölcsérgomba pedig naranoasárg .rezadasárga, vörös~sbarnas. A rókagombának box-daszerU, yas':'í
.tagab·. lemezei vannas , a vLl,ágit6 tÖl,osérgQmbának pedig véköny,
.szabály a lemeze!. A rókagomba egyenként ée a tal,ajon,teremt a
- világitó Bl.csérgomba.caQP~rt()kban fák tövében,tuak6kon,
vagy
azok köz eLében , '
.
'
" ,
'..
"~'

59. Molyhos t.L:roru/ehétó/, .farkastinoru'Imérgez5/
Ritkán tévesztik össze a molyhos tinorut ~f'arkastinoruval,
kUl~nösen ~ert ez utóbbi elég ritka.~- :
Melyek a kül,önbségek1 A farkastinoru tön~je'lefelé vörös
'.
.f
.

-·12

\,
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és rajta há16zatszerU raj~ látható. A mQ,lyhoe tineru tljnkj~
.pedig lehet ugyan vörö$, de nem há16zatos. k farkaatinoru huaa \
keser,U, a Dlol,yholil
tinoru husa jó1zU.

,GOMBA;EU6

VIDÉKEK'

60. Magyarország

"
Az .eh~tó és mérgező gombák. ismertetése és GS8zehasonli tása
során ugyan megemli,te,ttük,.hogy hol teremnek az egyes. gomba;fajo_,
mégis célsze~U térképen is meg~éznün~ az o~szág jd g~mbat~rm6 vidékeit. Amint látható, a legjobb g~mbate~móte:t'Ulet hazán~ nyuga~
ti es délnyugati határterülete ,-továbbá a Mátra, a Biikk és a $á':"'
torhegység~·Elég jó gombatermó területek pedig ~6mogy megye, a
lIees~k, ~ Balatonfelv:1.dék,az északi Bakony és a Pilis. Ezen a
területaken. érdemes a..
g.omba begyü,jtést jól, megszerveznil!..:. .
j

Q gombe.ter!lló
területei

A GOMBÁK FELHASZN11ÁsA
618 A" gombák száll! táS8,

! megsze~ezéanél

arra is ügyeljUnk, hogy a,gombagyUjtéa
szakszeröés a'szállitás gondos és gyors legyen. Szükséges ez
azért, mert a gomba gyorsan ~Qm11k, ha tQ~ódés-éri. Ekkorugyan~
is megindul afehérj ebemlás, az un~ijnEfmésztéffés a gombaanyag .
hamarosan.töIikremegy. A gomb~t lapQs k<;>sarakbaaze-djükés alacsony, azel16sen ~gymásra helyezhei;ő gyümölcsszál1.it6 r~keszekben szál1,1tQuk hosszabb uton. Meleg időben ugy kell eo szállitást,
eladást lebonyolitani,'hogy a gomba aszedéstó~ számitott 24 órán
bel~l. a feldolgoz6 helyen, kcnyhaaaz t aken , vagy a kc>nz~"ijzem
'
munkaa.sztalá,nlegyen. Meleg időben a'gomba gyors~n férgesee.iko
.\

l'
/

62.

A gombá~szári.t_á6a

gömoát.- nemcsak frisll állapotban hozzák
nagy mennyiségetszáritanak
meg fe161e,

forgalomba, hanem
.
Aszáritás különijsen olyan területen cél~zerUt ahonnét ~
gomba gyorsan 'nem~uttatható ela piacokra é8 konzervUzemekbe.
A gombaszáritás;fu.ktHbb módja van. 13zárithatunk ház:lJ+ag,a na,
melegének felhasználásával és Uzemi~eg a külpnb~zó száritóüz(~mekben, asza14kbJn. },egegyszerUbben ugy száiithatunk, ha a felszo~
. letelt gombát I zsiri6rQkra f'üzzUk. tes szárad a leggyorsabban.4h'~l
üzemi száritó\van, ott az egész} környékről szedett gomba gyorsan
sz~i tható. 4~\-.1izemi
szári téberendezések közül az~k a legcélsze-/
rübbek, amelyeknél a-meleg lev~góelég gyorsan áramlik a nedvdus
gombaszeletek f&?-ött és igy elég gyorsan távGli tja el,. a gombaanyagviztartalm.
.
j..'

.

63.

J:

gombák kgnzerválása

.
.
Fontös-e.-gom\lakonzéj,"rrek
készitése ia.Ki,11ijnösenkedveltek
a~ ecé'tb~n eltet.tkülönféle iZ~8i tésügombasálát~k. NemQsak a
~izikealka~~a~ errQ, hanem másféle go~bák ia. A ~épünkönláthat6
d

Uzem~
ecetes
séges
egyre

~éaz~tm~ny~k t~norug~mbasaláta, eeetes ~ájus1 ~ereszke,
csiperke. sze~etelt.csiperke és gombás f:jzoljanka.SzÜk •.•
B. gembak~nzervek mennyiségének növelése, hogy adQlgoz6k
növekvő igényeit ki lehe~sen elégiteni és exportra is jus,:",

·son .•
BEFEJEZ6 RÉSZ
ltagyar szakkönyVeket'és az állami gombatanfolyamok adta lehetőséget is felhasználva, a gombák minél jobb megismerésének
célja teháthármae:
1. Fokozzuk a gembafpgyasztást. A gQmba értékes és izletes
tápanyag ""--váltGzatoaabbá.teszi:táplá~kozásunkat.
2 ••Népgazdas~gunk részére jelentős bevét~l~,..
ielent a gomba.
Népi demokráeiánk-igyekszik-is
minél·nagyobb mennyiségU gombát
forgal,emba he snd , Exportra is értékes cikk a gombakonzerv és a .
száritott gemba~
,
3e A gombák jobb megismerésével a gombamérgezések számának .
.esökkenését -érjük. el.
I

lCészült a Felaóoktatási Jegyzetellát6 Vállalatn~n ;Budapest
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