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Indítsuk el a Hírmondót!
Fontos közlemények:
• Indul a felkészülés a Házi
Gombafelismerő Versenyünkre!

Eddig is jelentkeztem
mindig kisebb nagyobb időközönként,
és szeretném ezt most
is folytatni, csak egy
kicsit
szervezettebb
formában.

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

A tartalomból:
Indítsuk el a Hírmondót!

1

Könyvismertető

1

Sárga kénvirággomba
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Osztrák csészegomba
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Kezdődik a gombaszezon?
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Természetesen semmi
sem végleges. Szeretném kérni mindenki
véleményét
sok-sok
mindenről. (1) mi legyen a tartalomban,
(2) milyen legyen a
megjelenés, (3) kellene
egy logó ehhez szeretnék ötleteket kérni
(esetleg a Castanea
Egyesülethez való kötődésünket is kifejezhetné), (4) bárki más
írhatna, élményt, fotót
oszthatna meg velünk,
(5) minden egyéb, ami
még most hirtelen

nem jutott eszembe.
Ha már itt tartunk, az I. Amatőr
Gombafelismerési Verseny mintájára
meghirdetem a
gombafelismerő
házi versenyünket! Az év folyamán összegyűlő
fajokból válogatva a Hírmondóban mindig közlök 1-2 fajról leírást.
Az összegyűlő fajokból
képfelismerési
versenyt tartunk 2013.
januárjában. A részletes szabályokat még
pontosan ki kell találni, de az első két faj
megvan: a sárga kénvirággomba és az osztrák csészegomba.

Könyvismertető
Gminder & Böhning:
Melyik ez a gomba?
2009.
A könyv több mint 800
gombafajról tesz említést, sok színes illusztrációval. Bár helyenként a
képek a levágások miatt
nehezebben értelmezhe-

tők, a gombák jellegzetességeire felhívják a
képeken a figyelmet és a
legfontosabb tulajdonságokat rajzon is kiemelik.
Kezdő és haladó gombász is haszonnal forgathatja.

Még valami: a Hír-

Rezgőgomba Háromfa közelében

mondóhoz
csatolok
három képet, ami a
szombathelyi gombászok programját tartalmazza, hátha valaki kedvet kap.
Börcsök Zoltán
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Osztrák csészegomba
(Sarcoscypha austriaca)
Humuszos, üde, nedves talajú
Megjegyzendő, hogy korábban az
lomberőkben, gyakran akácosokirodalmak a piros csészegombát (S.
ban megjelenő kora tavaszi gomba.
coccinea) említették a tavaszi erA téli fagyok után gyorsan megjedőkből. A két faj csak mikroszkóplenik félig vagy teljesen eltemetett
pal különíthető el, és az utóbbi
ujjnyi vastag ágaévek kutatásai szekon. A termőtest
rint az osztrák csénéhány cm átmészegomba gyakori
rőjű, csésze, keMagyarországon,
hely alakú, általámíg a piros csészeban rövid tönkgomba alig fordul
résszel. Külső olelő.
dala fehér, piszkosfehér vagy pirosas, belül egészen vörös, narancsvörös színű.
Gyakori gomba.
Bár ehető, különöCsésze alakú termőtest, kívül fehéres, belül élénk
sebb íze nincs.
vörös színű

Sárga kénvirággomba
(Hypholoma fasciculare)
Lomb- és fenyőerdőkben nő, leggyakrabban tuskókon, de bármely
más részben vagy teljesen eltemetett faanyagon is. Csoportosan nő.
Tönkje sárga, kalapja általában
egy kicsit sötétebb, közepén
gyakran barnás, vöröses árnyalattal.
A fiatal gombák lemezei sárgászöldek, majd a spóráktól barnára színeződnek. A fiatal termőtesteken a kalapszél és a tönk
között pókhálószerű gallérzóna
húzódik, melynek nyomai később
a tömbön felfedezhetők fekete
szálak formájában. Íze keserű,
mérgező. Gyakori gomba, megbízhatóan terem a legínségesebb
időkben is.

A tönkön sokáig látszanak a gallérzóna maradványai
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CASTANEA KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET
GOMBÁSZ KÖRE, SOPRON
Börcsök Zoltán

Gombafelismerési vetélkedő fajai (bővülő lista):
•

Osztrák csészegomba—Sarcoscypha austriaca

•

Sárga kénvirággomba—Hypholoma fasciculare

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

Castanea Egyesület Gombász Köre

Mottó: Sok kalappal!

Kezdődik a gombaszezon?
Megjöttek a várva várt esők! Bár
talán még nem akkor mennyiségben, mint szeretnénk, de ne legyünk telhetetlenek. Első nagyobb,
nem gombász, túrám és találtam
néhány gombát úgyis, hogy nem
kerestem. Igaz nem mindegyiket
tudom mi is valójában. Szóval a
helyszín: Háromfa (Somogy megye), 2012. április 7.

Fekete mirigygomba

Nyírtapló

Izé
Kétalakú csertapló

Kormos mirigygomba

És végül egy kis
pajzánság a természettől. Elvégre itt a tavasz...

