Soproni

Gombász Hírmondó
2012. május

I. évfolyam, 3. szám

Fontos közlemények:
• Új faj a Házi Gombafelismerő Versenyünkbe!

2012. első gombaismereti túrája:
beszámoló
Május 13-án megejtettük az idei év első túráját. Mindenek előtt
ezer köszönet a patakba esett fiam istápolásáért, segítéséért.

• Ötleteket várok logóra
• Képeket, cikkeket várok a
hírmondóba! Recepteket
is!

Másrészt örülök, hogy
sok új résztvevő volt.
Ha nem is volt teljesen
eredménytelen a túra,
de nagy zsákmányt
nem hozott. Persze
nem legyünk telhetetlenek, örüljünk annak,
ami volt, és örüljünk,
hogy egy jót kirándulhattunk, sétálhattunk,
a napi gondoktól távol.
Nekem már ez is megérte.
A tartalomból:
2012. első túra
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Fajlista a túráról
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XV. Országos Gombásztalálkozó
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Sárga gévagomba
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Gombafelismerési vetélkedő fajai (lista)
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Gombák április-május
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Köszönöm a lelkes fotósoknak a képeket.
Németh Csabának ismét sikerült megörökí-

Résztvevők

teni az orromat. Lehet,
hogy bele kéne vennünk
egyesületünk
logójába?
A következőre is mindenkit szeretettel várok.
Börcsök Zoltán
Az orr. Lehet, hogy Gogol

Falista a túráról
• Rozsdásszárú fülőke (

• Széleslemezű fülőke

• Tavaszi rétgomba

• Barna csengettyű gomba

• Májusi pereszke

• Kígyógomba faj

• Sárga kénvirággomba
• Erdei szegfűgomba
• Tavaszi likacsgomba
• Pikkelyes fagomba
• Cservirág
• Gyenge tintagomba
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XV. Országos Gombásztalálkozó
Tisztelt Gombásztársak!
Elérkeztünk a XV. Országos Gombásztalálkozó évéhez. Sajnos a bejelentett táborunk eladásra került
– 5 éves érvényes szerződés – így
kissé módosult a szállásunk. Ez a
második, mióta az összejöveteleink
tartanak. Remélhetőleg minél kevesebb bakival, és nagyon sok élménnyel.
Vásárosnamény Babus Jolán
Kollégiuma vár bennünket, 2012.
09.27-30. között félpanziós ellátással. Természetesen csütörtökön és
pénteken is van lehetőség az érkezésre. A vasárnapi reggeli zárja a
programot.
A szokásos ajándék helyett pénte-

ken és szombaton szakvezető visz
minket buszos kirándulásra. A
helyszínek lesznek az idei meglepetések. A különleges és zárt helyek sok tanulni valót fognak mutatni a résztvevőknek! Szombat
este visszatér a tábortűz kötetlen
időtöltéssel. Természetesen szakmai megbeszélés valamint a vetítések is meg lesznek szervezve.

séges. Mivel kollégiumban leszünk
a határidők fontosak.

A részvételi díj 3 éjszakára
15.200.- ; 2 éjszakára 11.100.-.

Jó túrákon szép gombákat kívánok. A meghívást tisztelettel átgyújtja:

Az 50%-os előleg befizetés határideje június 15.
A névjegyzék és szobabeosztással
együtt a különleges étkezési igény
leadása a végösszeg fizetéssel
egyidőben, augusztus 17-ig lehet-

Sárga gévagomba
(Laetiporus sulphureus)
Élő, legyengült vagy elhalt lombos
fákon, ezek vastag ágain telepszik
meg. Leggyakrabban az ártéri erdőkben, nyár és fűz fajokon jelennek meg, de bármely más lombos
fán is találkozhatunk vele, akár
városokban díszfákon is.

Májustól lehet gyűjteni,
Ehető, savanykás ízű.
Tavasszal, nyáron érdemes gyűjteni a fiatal, még
puha húsú példányokat, mert később a többi taplógombához hasonlóan húsa keménnyé válik.

A termőtest változatos alakú, lapos, egymás fölött elhelyezkedő
félkör alakú, diszkoszszerű, akár
30–50 cm átmérőjűre is megnőnek. Sárga vagy narancssárga
színű,
általában
sötétebbvilágosabb foltos. A különböző
méretűre nőtt, egymás fölött elhelyezkedő termőtestek, fodroshullámos szélű telepet hoznak
létre. Termőrétegük apró likaA tönkön sokáig látszanak a gallérzóna maradványai
csos, sárga, húsuk fehér színű.

Bármilyen szakmai előadásra várom a régiek mellé az új jelentkezőket.
Előre is köszönöm mindenkinek a
munkáját és a jelentkezőknek,
hogy biztosítják a találkozó sikerét.

Kalauz József
Programszervező

06-20-560-1318
piac1@invitel.hu

CASTANEA KÖRNYEZETVÉDELMI
EGYESÜLET
GOMBÁSZ KÖRE
SOPRON

Börcsök Zoltán
Telefonszám: +36-20-540-8442
E-mail: borcsok.zoltan@fmk.nyme.hu

Gombafelismerési vetélkedő fajai (bővülő lista):
•

Osztrák csészegomba—Sarcoscypha austriaca

•

Sárga kénvirággomba—Hypholoma fasciculare

•

Sárga gévagomba— Laetiporus sulphureus

Castanea Egyesület Gombász Köre

Mottó: Sok kalappal!

Gombák április-május
Sajna kevés az eső, azért a gombák
próbálkoznak. Legyünk résen! Várok még sok-sok képet. Mindenfélét! BZ

Gévagomba: Völcsej, 2012.05.15.

Ráncos tintagomba: Gyirmót
2012.05.05.

Májusi pereszke: Soproni-hg.
2012.05.13. Németh Csaba

Nyár-fagomba: Gyirmót
2012.05.05.

Tövisaljagomba: Harkai-plató
2012.05.05. Hajnal András

Taphrina dephormans—
Levélfodrosító Lövő 2012.05.12.
Tavaszi rétgomba: Gyirmót
2012.05.05.

Ízletes csiperke: Sopron, Uszoda
2012.05.13. Hajnal András

