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Etika és szakmaiság – felelősség vállalás

❖ Nagy terhelést kapott az utóbbi 
években a természet – Pandemia

❖ Ne szemeteljünk!
❖ Alkalmazzuk a gyűjtési kódexet

➢ Ne okozzunk kárt a természetben
➢ Túl idős, túl fiatal példányok
➢ Csoportos gombáknál ne szedjük 

le az összes termőtestet
➢ Ne szedjünk védett fajokat

Elemzőkészség – Megfigyelés, elemzés

❖ Legfontosabb tényező a gomba 
határozás. – Alapos megfigyelés
➢ Termőtest
➢ Termőrétegtartó
➢ Tönk
➢ Lemezek állása
➢ Környező fák
➢ Talaj összetétel

Személyes közreműködés

❖ Meggyőző képesség – Gombász 
túrán történő gomba határozás

❖ Felelősség vállalás – Gomba 
határozás felelősségteljes feladat

Kép alapján fazékba nem határozunk!
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Csoportmunka

❖ 2 kg-os szabály – Állami erdők
❖ A gomba feldolgozását szervezetten 

csoportban érdemes elvégezni. 
➢ Tisztítás

Mossuk / ne mossuk
Forrázzuk / ne forrázzuk

➢ Aprítás (Válogatás)
➢ Feldolgozás
➢ Szárítás vagy csomagolás

Személyes fejlődés – Önfejlesztés

❖ Alapfokú képzés – Gombász túrák -
Középfokú képzés (Szakellenőr)

❖ Egy gombász túrán 4-5 fajtánál 
többet nem vagyunk képesek 
magabiztosan memorizálni. 

Szakterület választás

❖ A fejlődés nyomon követése
❖ Termőidőszakok vizsgálata
❖ Minden gombásznak van egy 

kedvenc gombája. - Nyári vargánya 
/ Bronzos vargánya / Ízletes 
vargánya
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Tanácsadói képességek

❖ Kockázat kezelés, minőségi mutatók –
Csak az ehető és a kiváló minőségű 
gombát gyűjtsük be.

❖ Eszközök, módszertanok:
➢ Vadásztársaságok, erdészetek 

közleményei
➢ Térkép, mobil app
➢ Megfelelő öltözék, ital, élelem
➢ Szellős kosár
➢ Kés – gombász kés

Tanácsadói üzleti világ ismerete

❖ Gombász egyesületek – gombász 
túrák szervezése

❖ Alapítványok – oktatások 
szervezése

❖ A gombászat során legyünk 
figyelemmel a konkurenciára. – Az a 
gomba a mienk, ami már a 
kosarunkban van! 

Szerteágazó tudás

❖ Nem elég csak a gombákat ismerni!
❖ Fák – gombák kapcsolata (Sárga 

gévagomba – fűzfa, cseresznye fa)
❖ Talaj és gomba viszonya – Földtani 

térképek!
❖ Növények ismerete (Ördögszekér 

laska – Mezei iringó)



Májusi pereszke

Előfordulás
Lomberdőben áprilistól júniusig csoportosan folyásban 
vagy boszorkánykörben. Szezon kezdés. 

Étkezési érték

Ehető, nagy mennyiségben a gyomornak 
megterhelő lehet. 

Kalap
4-15 cm kalap méret, fiatalon félgömb alakú, 
majd idősödve hullámosodik, krémszínű. 

Lemezek
Sűrűn álló lemezek, tönkre ránőnek, fehéres színűek. 

Illat
Liszt

Tönk
5-8 cm hosszú, 1-3 cm vastag, kissé hasas. 

Étkezési tipp
Pörkölt, leves



Nyári vargánya

Előfordulás
Lomberdőben, de ritkább esetben fenyvesekben is 
előfordulhat, nyáron – ősszel. Több termőhullám!

Étkezési érték
Csemegegomba

Kalap
5-25 cm kalap kemény, húsos kalap, idősödve 
puhul. 

Termőréteg 
Nem lemezes, hanem csöves. Fiatalon fehér, majd sárga, idős példány 
esetében olívzöld. 

Érdekesség
Miorrhiza gomba: Élettani kapcsolatban áll a fákkal.
Nem termeszthető!

Tönk
Robosztus hasas akár 5-6 cm széles.

Étkezési tipp
Mártás, sült gomba, savanyúság, 



Nyári laskagomba

Előfordulás
Májustól szeptemberig lomb és fenyőerdőben 
fatuskón, korhadó fán. Preferenciája a bükk. 

Étkezési érték

Kalapja ehető, íze kevésbé erőteljes mint a kései 
laskának. 

Kalap
2-10 cm eleinte domború majd ellaposodik. Fehéres 
színtől egészen szürkés barnáig csapadék és kor 
függvényében. 

Lemezek
Tönkre lefutó sűrűn álló

Étkezési tipp
Leves, rántott gomba

Tönk
Kicsi 1-3 cm-es tönk, 0,5-1,5 cm vastagság, 
kettesével – hármasával fejlődnek egymás felett.



Óriás pöfeteg

Előfordulás
Júniustól októberig erdőn és mezőn is 
előfordul. 
Étkezési érték

Fiatalon, amíg a húsa fehér ehető. 

Termőtest
10-50 de akár 100 cm átmérőjű is lehet
Termő rész
A termőtest belsejét tölti ki. Az érés során a belső és 
külső burok megnyílik és a szivacsos belső szabaddá 
válik. 
Étkezési tipp
Rántott gomba

Érdekesség
Akár 10 kg méretűre is megnőhet. Legnagyobb 
méretű gombafajunk. Nem lehet összetéveszteni más 
gombával. 



Gyűrűs tuskógomba

Előfordulás
Szeptembertől novemberig lomb erdőben csoportosan 
fatuskón, egyesével talajon. Gyakori gombafaj. 
Városban ne szedjünk gombát – nehéz fémek akkumulálása
Étkezési érték
Kalapja ehető, de nyersen mérgező! 20 perces 
gomba! Tönköt ne gyűjtsük be.
Kalap
2-12 cm domború, majd ellaposodik, széle 
begöngyölt. Színe sárgásbarna, rozsdabarna. 
Lemezek
Kissé lefutó krémszínű rozsdásbarnán foltosodó 
lemezei vannak.

Étkezési tipp
Sült gomba

Tönk
5-12 cm hosszú szívós tönk, fehér vagy sárgás 
gallér. 

Érdekesség
Az élő fákat is megtámadni képes parazita gomba. 



Kései laskagomba

Előfordulás
Októbertől decemberig lobos fákon, tuskókon, 
korhadék rönkökön.

Étkezési érték
Ehető, de az idős példányok rágósak. 

Kalap
4-15 cm átmérőjű, eleinte domború majd 
ellaposodó kagyló alakú. Szürke, acélszürke, 
hideg időben sötétebb színű. 

Lemezek
Tönkre lefutó sűrűn álló, fehéres lemezek. 

Étkezési tipp
Leves, rántott gomba, mártás.

Tönk
1-4 cm hosszú, 1-3 cm vastag.



Gyilkos galóca

Előfordulás
Júniustól novemberig lomb erdőkben, főleg tölgy 
alatt, ritkán fenyvesben. 

Étkezési érték
Halálosan mérgező. A gomba elfogyasztása után 8-24 óra 
múlva az amatoxin méreganyagtól csillapíthatatlan hányás 
kezdődik, majd átmeneti javulás után a mérgezett néhány 
napon belül máj- és veseelégtelenség következtében 
meghalhat. A magyarországi mérgezések 95 %-át teszi ki.

Kalap
5-15 cm átmérőjű, domború majd ellaposodik. 
Olív-, sárgás-, barnászöldes, de lehet fehéres is. 

Lemezek
Sűrűn álló fehér színű lemezek. 

Tönk
7-20 cm hosszú, 1-2,5 cm vastag, hengeres, 
fehéres, gyakran zöldes, márványozott felületű, 
lelógó, fehér gallérja és gumós tövén bő, elálló 
szélű, fehér bocskora van. 



Légyölő galóca

Előfordulás
Augusztustól novemberig lomb és fenyő erdőkben.

Étkezési érték
Mérgező. Az elfogyasztás után 1-3 óra múlva idegrendszeri 
(részegségre emlékeztető) tünetek, gyomor- és bélpanaszok 
jelentkeznek. Méreganyaga az iboténsav (hallucinációk) és a 
muszkarin (hányás hasmenés).

Kalap
5-20 cm széles domború. Élénk piros, 
narancssárga, citromsárga fehér pettyekkel. 

Lemezek
Sűrűn álló fehér színű lemezek. 

Tönk
7-25 cm hosszú, fehér vagy kissé sárgás. 

Érdekesség
A kalapbőr tejben áztatva légy ölő hatású, bódítja 
majd megöli a legyeket. 



Kérdések

Pro Mikológia Alapítvány - Tanfolyamok
Miskolci Gombász Egyesület - Fajlista


