
SÁNTHA Tibor

GGeelleennccee kköörrnnyyéékkii nnaaggyyggoommbbáákk

(Kivonat)
Korábbi gombaflorisztikai kutatás ered-

ményeként az irodalomban 256 nagygombafaj és
változat szerepel a hegyvidéki Gelence község
területérõl (SÁNTHA 1996, 1998, 2000). Az
elmúlt ötévi gyûjtés herbáriumi anyagából újabb
112 taxont mutat be a dolgozat, melyek közül né -
hány Erdélyre vagy a Kárpát-medencére is elsõ
adat.

*
A felsõháromszéki Gelence környéke

figyelemreméltó területnek bizonyul a mikoló-
giai kutatások számára. A domboldalak szõrfü -
ves legelõin, a vegyes erdõkben, a patakmenték
struccpáfrányos égerligeteiben, a kaszálók és ré -
tek gyepjein, a kocsánytalan tölgyesekben, a
fenyvesekben és bükkösökben a nagygombák
leg különfélébb nemzetségeibe tartozó fajok ta -
lál nak megfelelõ életfeltételekre. 

A vidék nagygombáira az elsõ adatokat
id. SÁNTHA Tibor jelezte. A község lakói köré -
ben végzett növénytani szókincsgyûjtését, etno -
botanikai felmérését követõen (id. SÁNTHA
1983) a helyi népi növényismeret jellemzésekor
hamincnyolc (38) nagygombafajt, azok elneve -
zéseit (42 magyar gombanév) és a velük kapcso-
latos népi hiedelmeket is bemutatta.

Gombaflorisztikai kutatásom eredmé -
nye képpen 248 féle nagygombát (SÁNTHA
1996, 1998) közöltem a területrõl. A székelyföl-
di nagygombakutatás történetét, 20. századi
állapotát bemutató dolgozatban (Térkép, SÁN-
THA 2000) további 7 faj és 1 változat szerepel
még a területre vonatkozóan (Hygrophoropsis
fuscosquamulosa, Hygrocybe persistens, Myce-
na abramsii, M. aurantiomarginata, M. filopes,
M. galopus var. nigra, M. renati és M. rorida),
me lyekkel és a jelen dolgozatban felsorolt továb-
bi 112 taxonnal 368-ra emelkedik a területrõl

napjainkig közölt nagygombák száma. A helyi
faj listákat véve figyelembe, erdélyi viszonylat-
ban Gelence környéke az egyik legjobban feltárt
te rületté vált.

A bemutatott fajok nagyrésze lucfenyves
helyén kialakított, beborókásodott dombvidéki
legelõrõl, patakmenti égerligetbõl és jegenye-
fenyves-lucosokból származik. A dolgozat tizen-
négy fajnak és egy formának az elsõ erdélyi ada -
tát jelzi. A Hygrocybe subpapillata nedûgomba
és négy szögletesspórás döggombafaj – Entolo-
ma exile, E. infula, E. sericatum és E. subradia-
tum – a Kárpát-medencére is újnak bizonyul. 

A dolgozat egy a gombák gyûjtése során
vizsgált területek védetté nyilvánítására is fel
kívánja hívni a figyelmet. Egy TELEKI-virágos-
struccpáfrányos patakmenti égerligetrõl (Alne-
tum glutinosae-incanae) van szó. Az enyves
éger fák életkora (80-100 év), a növényfajok és az
itt termõtestet képezõ gombafajok miatt ter-
mészetvédelmi értéknek számít. Ez a szép ége -
res, ha épségben megmarad, további mikológiai-
és botanikai kutatásokra ad lehetõséget. Mikoló-
giai szempontból az égeresek viszonylag amúgy
is kevésbé kutatottnak számítanak (SÁN-
THA–HÖHN 1999). Az itt gyûjtött, eddig azo -
no sított fajok közül máris ritkának bizonyul né -
hány (pl. Entoloma infula, E. sericatum, E. sub-
radiatum). Több csak az égerrel képez gyökér -
kapcsolatot (pl. Alnicola és Lactarius fajok). 

TTáájjffööllddrraajjzzii jjeelllleemmzzééss 

A kutatott terület, Gelence és környéke
Felsõháromszéken terül el. A község 570–620 m
tengerszint feletti magasságon, a Gelence-patak
tölcsérformában kitáguló völgyében fekszik. A
települést É, K, D irányban a Háromszéki-havasok
(Berecki-havasok) elõhegyei, hegyei veszik körül.
Nyugati része kissé benyúlik a Felsõhá rom széki-
medencébe (Kézdivásárhelyi-meden ce). A község
nyugati határa, a medencei síkság része, a Fe -
keteügy-folyóig terjed. Többi határvonala a hegy -
vidéki zónában, 700 és 1600 m között húzódik. A
község összterülete 14 198 hektár. 

A Keleti-Kárpátok külsõ paleogén flis
övezetének Tarkõi-takarójában és a Feketeügy-
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folyó alluviumos síkságán található a terület. A
közepes magasságú domborzat erõteljesen szab-
dalt. A gazdag vzhálózat által tagolt hegyhátakat
10 226 hektár erdõ bortja. 

A Háromszéki-medence mérsékelt szá -
raz földi éghajlatú. A medencehatásnak tulaj -
donít ható, hogy a levegõ hõmérséklete ingadozó,
a hõmérsékleti küszöbértékek szélsõségesek. A
Kézdivásárhelyi-medencében az abszolút mini -
mális hõmérséklet –30 oC (1929) , az abszolút
ma xi mális +37 oC (1951). A többévi átlaghõmér -
séklet +7,1 oC. A magashegységben ez az átlagér -
ték nyilván alacsonyabb. A Gelence területéhez
tartozó Zernye-hegységhez (1603 m) közeli 1777
m-es Lakóca-csúcsra vonatkozóan +1,2 oC érték
szerepel a szakirodalomban (KÓNYA 1972).
Egész évben uralkodik a Nemere nevû hideg,
száraz helyi szél. Iránya ÉK-i, átlagsebessége 
3,5 m/mp. 

A domborzat és medence kölcsönhatása
jól érzékelhetõ a csapadék mennyiségének térbe-
li és idõbeli (évi) eloszlásában. A hegyvidéki zó -
nában a csapadék évi mennyisége 1500 m felett
meghaladja az 1200 mm-t. Alacsonyabban (1100
m alatt) 800-900 mm-es értékû, a medence szé -
lén 600 mm-re csökken (KOZMA 1997). 

A késõtavaszi-koranyári csapadékmaxi-
mum a ciklonos esõzéseket eredményezõ nyári
monszunnak tulajdontható. A legtöbb csapadék
tavasszal és nyáron esik. A vidék legcsapadékos-
abb hónapja június. Jól bizonytják ezt Gelencén
a KUSZTOS Péter udvarán (házszám: 285) elhe-
lyezett csapadékmérõn mért értékek, ahol a Sep-
siszentgyörgyi Meteorológiai Állomás részére
1968–1993 között végeztek rendszeresen méré -
se ket. Ettõl a ponttól 6 km-es körzetben talál-
hatók a nagygombák szempontjából rendszere-
sen vizsgált területek. 

Huszonhat évre kiszámtott havi átlag kö -
zépértékek közül Gelencén is június bizonyul a
legcsapadékosabb hónapnak (107 mm). A leg -
alacsonyabb értékeket március (22,7 mm) és
január (22,5 mm) hónapok adták. A késõ tavaszi
- koranyári, nyári csapadékbõséget jól mutatja, a
17,2 %-os júniusi érték (1. táblázat). Az áprilistól
szeptemberig tartó meleg idõszakban lehulló csa -
padék az évi összmennyiség felét jóval meghalad-

ja (70 %). Délkelet-Európára, így a térségre is
jellemzõ a csapadékmennyiség egyenlõtlen meg -
oszlása. A magasabb csapadékértékû éveket
szárazabbak követik.

A vidékre a podzolos barna erdõtalaj
jellemzõ. A kutatott térség magasabb szintjein is
ez a talajtípus és a szélsõségesen lepusztult talaj
fordul elõ. A talajok legnagyobb része savanyú,
erõsen savanyú kémhatású (2. táblázat. Talajvizs-
gálati eredmények).

NNöövvéénnyyzzeett

SOÓ (1940) beosztása szerint Háromszék
növényföldrajzilag az erdélyi vagy kelet-kárpáti
flóravidék, a Transsilvanicum Praesiculum (Há -
romszéki havasok) és Hargitanum (Baróti-hegy -
ség, Büdös-hegycsoport) flórajárásaiba tartozik.
RÁCZ és FÛZI (1973) monográfiája nyomán Ko -
vászna megye a közép-európai flóraterülethez,
ezen belül a Felsõháromszéki-medence a Kárpát-
kanyar flóratartományhoz tartozik. Gelence és
környé ke a Lakóca–Pintillõ flórajárásban helyez -
kedik el. 

Több mint 1200 magasabbrendû növény-
fajt, köztük 22 glaciális reliktumot említett
RÁCZ és FÛZI (1973) Kovászna megye terüle -
térõl. Kiemelték az európai elemek feltûnõ
számbeli fölényét a többihez képest, melyek a
cirkumpoláris elemekkel együtt a flórának körül-
belül a 70%-át teszik ki.

A Kézdivásárhelyi-medence berecki,
ozsdolai, gelencei oldalán a falvak felett már a
bükk és a tûlevelûek alkotnak erdõséget. A régió
alátevõdés miatt nehéz az erdõövek határát
megállapítani.

Gelence környékén a napos lejtõkön 700
m-ig mészkerülõ (acidofil) kocsánytalan tölgye-
sek (Quercetum petraeae) alakultak ki (Cserés,
Mélypatak). A községet északi irányban határoló
elõhegy déli lejtõjét (Csereoldal–Szaladár–
Bagolylik) a 20. század elején nagy kiterjedésû
kocsánytalan tölgyes bortotta. A gyakori vágások
miatt napjainkban ezen a területen állandóan töl-
gyes-sarjerdõ újul fel. Az erdei borításban a luc -
fenyõ (Picea abies) uralkodik. Az erdõk legna -
gyobb részében állományalkotó faj, 700–1450 m
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között fordul elõ, 1200 m felett egyeduralkodó.
A tájegységnek jellegzetes vonása, hogy az erdei
bortásban a jegenyefenyõ (Abies alba) nagyobb
részarányban fordul elõ (pl. Hintófa alja, Málnás,
Zúgás) mint más vidékeken. Magasabb szin-
teken, az árnyasabb termõhelyeken, úgy kb. 1100
m-ig a bükk (Fagus silvatica) a luccal, a jegenye-
fenyõvel, a gyertyánnal (Carpinus betulus) képez
elegyes erdõket. Ezekben a vegyes erdõkben elõ-
fordul még a rezgõ nyár (Populus tremula), a
közönséges nyír (Betula pendula), a hegyi szil
(Ulmus glabra), a hegyi juhar (Acer pseudopla-
tanus). A bükk tiszta állományokat (pl. Asztag,
Tisztabikk, Hertán) is képez.

A bükk-luc zóna keveredési szintjén, a
patakok völgyeit fõleg enyves égerfák szegé-
lyezik (Alnus glutinosa), a hamvas éger (Alnus
incana, pl. Ladia: Tanórok) visszaszorul. Maga-
sabban  viszont a hamvas éger egyre gyakoribbá
válik. Itt-ott tiszta Alnus incana-s foltok fordul-
nak elõ a patakok mentén (pl. Halastó, Alnetum
incanae).

Ültetett erdeifenyõ (Pinetum silvestris
cult.), vörösfenyõ (Laricetum deciduae cult.) és
hegyi juharos (Aceretum pseudoplatani cult.)
állományok találhatók a VAS erdeje, Asztag ponk-
ja, illetve a Jávoros elnevezésû erdõrészeken. 

Az alhavasi törpecserjések övében (1600
m körül) az egyre gyérülõ luc állományok boró -
kásokkal (Juniperetum communis) és áfonyások -
kal (Vaccinietum) váltakoznak. 

A kaszálókon a vöröscsenkesz (Festuca
rubra), a vékony tippan (Agrostis capillaris) és a
tarajos cincor (Cynosurus cristatus), a legelõkön
a szõrfû (Nardus stricta) gyakori. 

AA nnaaggyyggoommbbáákk sszzeemmppoonnttjjáábbóóll 
vviizzssggáálltt tteerrüülleetteekk jjeelllleemmzzééssee

1996 óta folyamatosan gyûjtök nagy-
gombákat a község déli peremén (Ladia-Tan órok,
Kormos) és attól kb. 5-6 km-es körzet ben fekvõ
területekrõl (Hintófa, Cserés). A kivá lasz tott,
gyakrabban vizsgált területeket általában
májustól november végéig, kéthavonta jártam be.

PPaattaakkmmeennttii ééggeerrlliiggeett
(Alnetum glutinosae-incanae Br.-Bl. 15.,
MTB 0023)
A Tanórok (Ladia, egykori JANCSÓ-bir-

tok) nevû kaszálórétet (620 m t.sz.f.m.) átszelõ
két hegyipatakot a szubmontán zónában kialakult
vzparti égeres kíséri. A Kárpátok patakvölgyeire
jellemzõ tipikus égeres-magaskórós mozaikos
állo mány. Domináns benne az Alno-Padion cso-
portba tartozó Mattheuccia struptiopteris és
Telekia speciosa. A két patakot egybeömlésükig
a DK–É irányban folyó Ladia ágat kb. 400 m-en,
a DNY–É-i folyású Zakuttya-patakot kb. 150 m-
en, az összefolyás után (Ladia) pedig mintegy
260 m hosszúságban követik az enyves égerfák
(Alnus glutinosa). A fák 90–100 évesek, maga-
sságuk 25–30 m, a törzsek átmérõje 45–70 cm
közötti. Mintegy 114 enyves égerfa között szór -
ványosan kb. 7 példány hamvas éger (Alnus
incana) is elõfordul. A patakok 10–25 (30) m
szélességû árterületén elõfordul a törékeny fûz
(Salix fragilis) is, akár tömegesen is, konszociá-
ciót képezve. Néhány lucfenyõ (Picea abies), 
1–2 példány mezei juhar (Acer campestre), zsel-
nicemeggy (Prunus padus) és madárcseresznye
(Prunus avium ssp. avium) is tarktja a lombko-
ronaszintet. Az aljnövényzetet alapvetõen a
strucc páfrány (Mattheuccia struptiopteris), a
vörös acsalapú (Petasites hybridus), a TELEKI-
virág (Telekia speciosa), a réti legyezõfû (Fil-
ipendula ulmaria) alkotják. A pangóvizes terüle -
teken sásfajok dominálnak. A lágyszárúak közül
még elõfordul az Aegopodium podagraria,
Asarum europaeum, Chaerophyllum hirsutum,
Glechoma hederacea subsp. hirsuta, Petasites
albus, Pulmonaria rubra, Ranunculus repens,
Scirpus silvaticus, Urtica dioica, Stachys silvati-
ca, Lycopus europaeus.

A cserjeszintben megtalálható a csíkos
kecskerágó (Euonymus europaeus), a hamvas sze -
der (Rubus caesius), a málna (R. idaeus), a mogyoró
(Corylus avellana), a fekete bodza (Sambucus
nigra), a kánya bangita (Viburnum opulus). A talaj
öntéstalaj-típusú, savanyú kém hatású (2. táblázat) 

A területet természetvédelmi értékei – az
égerfák magas életkora, a növény- és gombafajok
– miatt minél hamarabb védetté kell nyilvántani.
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IIrrttááss--ccsseerrjjééss (Kormos, MTB 0023)
Dombvidéki zónában, a Tanórok nevû

fa lu határban (Arrosok eleje–Kormos–Nádika)
húzódik kb. 670 m t.sz.f. magasságon É-os, ÉK-i
kitettségû,  mintegy 15 hektárnyi területen húzó -
dik. Egy 50–55 éve kiirtott lucfenyves helyén
felújult elegyes erdõ. Az erdõ alsó szegélyén,
mintegy 100–150 m-es sávban hegyvidéki
szõrfû gyep található (Nardetum strictae mon-
tanum Sillinger 1933). A szõrfû mellett elõfordul
a csomós és békaszittyó (Juncus conglomeratus,
J. effusus), a cérnatippan (Agrostis capillaris). A
szõrfûcsomók között az erdõsülést a boróka
betelepülése jelzi. A szõrfû foltok között ele-
gyedõ, fõképpen boróka, de luc egyedek által is
uralt területet a fajlistában irtás-cserjés (Kormos)
név alatt tüntetjük fel. A beerdõsödött területen a
Juniperus communis és a Picea abies mellett, a
Pinus silvestris, Betula pendula, Populus tremula
fordul elõ. A kisavanyodott talajon a szõrfüves
foltok, mohás-feketeáfonyás, ritkán fenyéres jel-
legû (Lycopodium clavatum) foltokkal váltakoz-
nak. Az irtás-cserjésben gyakrabban elõforduló
fajok még a nádtippan (Calamagrostis arundi-
nacea), a vérontófû (Potentilla erecta), a festõre -
kettye (Genista tinctoria), a jakabnapi aggófû
(Senecio jakobea), a tarajos cincor (Cynosurus
cristatus), a gykfû (Prunella vulgaris), a cérnatip-
pan (Agrostis capillaris), az orvosi veronika
(Veronica officinalis), az erdei gyopár (Ompha -
lotheca sylvatica), az ezüstös hölgymál (Hieraci-
um pilosella), a bábakalács (Carlina brevibra -
cteata), a szarvaskerep (Lotus corniculatus) a
saspáfrány (Pteridium aquilinum), a hamvas sze -
der (Rubus caesius), fekete szeder (Rubus cae-
sius) stb.

A talaj agyagbemosódásos barna erdõta-
laj, savanyú kémhatású (2. táblázat).

A fajlistában felsorolt nagygombák közül
több az alább felsorolt, ritkábban, többnyire alka-
lomszerûen felkeresett területeken fordult elõ. A
gombatérképezésben használatos rácshálós tér -
kép MTB-számai PÁZMÁNY (1986) munkája
nyomán szerepelnek: 

– mészkerülõ kocsánytalan tölgyes
(Quercetum petraeae): Cserés, Mélypatak, MTB
0023 

– ültetett erdeifenyves (Pinetum sil-
vestris cult.): VAS erdeje, MTB 0023

– kiszáradó tõzeges láprét: Görgés–
Kutak MTB 0023

– egykori kocsánytalan tölgyes (Querce-
tum petraeae) helyén felújúló tölgyes-sarjerdõ:
Csereoldal, MTB 0023

– vegyes sarjerdõ (Picea abies, Carpinus
betulus, Fagus silvatica): Tanórok, MTB 0023

– vegyes erdõ (Quercus p., Fagus s.,
Picea a., Populus tremula, Betula pendula): Mál-
nás-3, MTB 0023

– bükkös (Fagetum silvaticae): PAP Pista
(Asztag), MTB 0024

– jegenyefenyves-lucosok (Abieti-Picee-
tum): Hintófa, Kollát, Málnás-2, Nagyvár oldala:
MTB 0023  Zúgás, MTB 0123

– hamvas égeresek (Alnetum incanae):
Halastó, Málnás-1, MTB 0023

– gyümölcsösök: Szõlõhegy, JANCSÓk
kertje, MTB 0023

– legelõ: Rét, MTB 0023 

GGeelleennccee kköörrnnyyéékkéénn ggyyûûjjttöötttt 
nnaaggyyggoommbbáákk 

Gelence környéki terepmunkámmal cé -
lom a területen termõtestet fejlesztõ nagygom-
bák, fõleg a kalaposgombák (Boletales, Agari-
cales, Russulales rendek) begyûjése és azonosí -
tása. To vábbi gyûjtés alapján a jövõben is
florisztikai és taxonómiai kutatásomat szeretném
folytatni.

A terepmunka során 5 területrõl vett 1–1
talajmintát (20 cm mélyrõl) a budapesti Szent
István Egyetem (SZIE, volt Kertészeti és Élel -
miszeripari Egyetem) Központi Laboratóriumá -
ban vizsgálták meg (lásd: 2. táblázat).

A preparátumok mikroszkopikus bé  -
lye geit a SZIE Növénytani Tanszékének
REICHERT-mikroszkópján figyeltem meg. A
spórákat, cisztidákat megmértem és lerajzoltam. 

Az azonosítást a Növénytani Tanszék, a
Magyar Természettudományi Múzeum Növény -
tára gombairodalmának határozókönyvei, mono-
gráfiái és mikológusoktól kölcsönkapott szak -
könyvek szerint végeztem.
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Fõleg BREITENBACH–KRÄNZLIN
(1984–1995), COURTECUISSE (1995), MOSER
(1978), RIMÓCZI–VETTER és munkatársaik
(1990), PHILIPS (1981) és CETTO (1970–1993)
munkáit használtam fel.

Az egyes nemzetségek fajainak a meg -
határozásához az alábbi monográfiákat vettem
még igénybe: 

– nedûgombáknál (Hygrocybe) BOERT-
MANN (1996), CANDUSSO (1997);

– a döggombáknál (Entoloma)
NOORDELOOS (1992);

– a tejelõgombáknál (Lactarius) BASSO
(1999) mûvét.

Az utóbbi négy évben (1996–2000)
gyûjtött nagygombák közül 117 fajt, 2 változatot
és 1 formát mutat be a dolgozat. 

A listában a gombák latin nevei és leírói
COURTECUISSE (1995) munkájának nevezék-
tana szerint szerepelnek. 

A számomra legtalálóbb magyar gom-
baneveket PRISZTER (1998), RIMÓCZI–VET-
TER és munkatársaik (1990), RIMÓCZI (1993,
1995) és PÁZMÁNY (1998) munkáiból válogat-
tam. A lelõhelyek elnevezéseit id. SÁNTHA
(1997) munkája nyomán ismertetem.

Határozásaim nagyrészét BABOS Mar-
git budapesti mikológus ellenõrizte. ALBERT
László mikológus (Budapest) Entoloma hatá -
rozá saim közül vizsgált felül néhányat. Hygro-
cybe határozásaimat ZAGYVA Tibor mikológus
(Felsõszölnök, Magyarország) is revideálta.
Harmincegy fajt sorrendben az említett mikoló-
gusok és BOHUS Gábor mikológus (Magyar
Természettudományi Múzeum, Budapest) hatá -
roztak meg.

A termõtestek többségérõl diafelvételek
készültek. A preparátumok gombagyûjtemé -
nyemben megtalálhatók. 

RRöövviiddííttéésseekk:: 
gyûj. = gyûjtötte; hat. = határozta; rev. = a

határozást ellenõrízte, revideálta; FS. = fényképezte
SÁNTHA; Jelek: ** = a faj elsõ adata a Székelyföldön;
**** = elsõ adat Erdélyben; ****** = elsõ adat a Kárpát-
medencében

ASCOMYCETES

DDaallddiinniiaa ccoonncceennttrriiccaa (Bolt.: Fr.) Ces. de Not.
Szén-gömbgomba
Málnás-1, hamvas égerfa (Alnus incana) törzsén, 1998.
november 
DDuummoonnttiinniiaa ttuubbeerroossaa (Bull.: Fr.) Kohn. (= Sclerotinia
tuberosa) 
Élõsdi serleggomba
Halastó (a lelõhely neve), hegyi rét szélén, bogláros szel-
lõrózsák (Anemone nemorosa) mellett, 2000. ápr. 24.
SSaarrccoossccyypphhaa ccoocccciinneeaa (Scop.: Fr.) Lamb.
Piros csészegomba
Halastó, korhadt hamvas égerfa ágakon, 2000. ápr. 24.,
gyûjt. id. SÁNTHA T.
SSccuutteelllliinniiaa ssccuutteellllaattaa (L.: Fr.) Lamb. 
Sörtéscsészegomba
Zúgás, jegenyefenyves-lucosban (Abieti-Piceetum),
nyirkos helyen, talajon, fadarabon, 1997. szept. 30., FS.

BASIDIOMYCETES
APHYLLOPHORALES s.l.

*Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Jül. (syn. Clavicoro-
na pyxidata)
Serleges korallgomba
Tanórok, égeresben, korhadt fadarabon, 1999. jún. 4.
**CCaanntthhaarreelllluuss cciibbaarriiuuss Fr. var. ppaalllleennss Pil.
Tanórok, vegyes sarjerdõben, mohában, gyertyán
(Carpinus betulus), bükk (Fagus silvatica), erdeifenyõ
(Pinus silvestris), jegenyefenyõ (Abies alba) és luc -
fenyõ (Picea abies) közelében, 1997. szept. 22., FS.
HHeerriicciiuumm ccoorraallllooiiddeess (Pall.: Fr.) Pers.
Fenyõ petrezselyemgomba
Málnás-2, kivágott jegenyefenyõ (Abies alba) hasábon,
gyûjt. id. SÁNTHA T., 1998. nov. 4., FS.
LLeennttiinneelllluuss mmiicchheenneerrii (Berk. & Kurt.) Pegler (= L.
omphalodes) 
Köldökös fagomba
Hintófa, jegenyefenyves-lucosban (Abieti-Piceetum),
üde, mohás helyen, korhadék  között, 1997. szept. 24., FS. 
PPlleeuurroottuuss ddrryyiinnuuss (Pers.: Fr.) Kummer 
Pihés laskagomba
Málnás-3, vegyes erdõben, fatörzsön, 1997. szept. 29.,
hat. BABOS M.
PPoollyyppoorruuss bbrruummaalliiss (Pers.: Fr.) Fr.
Téli likacsosgomba
Tanórok, égeresben, korhadt enyves égerfa (Alnus
glutinosa) ágakon, 1998. nov. 3.
SSccuuttiiggeerr ccrriissttaattuuss (Pers.: Fr.) Boud.  Sing.
Zöldhátú zsemlegomba
Kormos, ültetett lucfenyõsben (Piceetum cult.), talajon,
1998. júl. 2.
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**TTyypphhuullaa uunncciiaalliiss (Grev.) Berthier
Fonálgomba
Tanórok, égeresben, korhadt szõrös baraboly (Chaero-
phyllum hirsutum) indán, 1997. jún. 13., FS. 

BOLETALES

HHyyggrroopphhoorrooppssiiss aauurraannttiiaaccaa (Wulf.: Fr.) Maire
Narancssárga álrókagomba
Málnás-2, lucfenyõ (Picea excelsa) alatt, gyûjt. id.
SÁNTHA T., 1998. nov. 4.
****HHyyggrroopphhoorrooppssiiss ffuussccoossqquuaammuulloossaa Ort. 
Barnapikkelyes álrókagomba
Kormos, szõrfû (Nardus stricta), békaszittyó és csomós
szittyó (Juncus effusus, J. conglomeratus) között, 1998.
szept. 23., hat. BABOS, FS. 
**SSuuiilllluuss ccoolllliinniittuuss (Fr.) O. Kuntze (= S. collinitus) 
Rózsástövû fenyõtinóru
VAS erdeje, ültetett erdeifenyvesben (Pinetum sil-
vestris cult.), 1999. szept. 23., hat. BABOS, FS.
XXeerrooccoommuuss bbaaddiiuuss (Fr.: Fr.) Gilbert
Barna tinóru
Halastó, erdei tisztáson, lucfenyõ alatt, 1999. szept. 18.

AGARICALES 

AAggaarriiccuuss mmaaccrrooccaarrppuuss (Moeller) Moeller
Hõsök tere, fenyõ alatt, 1997. aug. 15., hat. BOHUS G.
AAggaarriiccuuss sseemmoottuuss Fr.
Apró csiperke
Halastó, Alnus incana alatt, korhadt levelek között,
1998. nov. 6., hat. BABOS, FS.
****AAggrrooccyybbee sspphhaaeelloommoorrpphhaa (Bull.: Fr.) Fayod
Tanórok, égeresben (Alnetum glutinosae), 1999. jún.
4., hat. ALBERT L., FS.  
AAllnniiccoollaa mmeelliinnooiiddeess (Bull.: Fr.) Kühner (= Naucoria
escharoides) 
Szemcsés szemétgomba
Tanórok, patakmenti égerligetben, 1997. okt. 2., FS. 
**AAmmaanniittaa ccrroocceeaa (Quélet) Singer
Narancsszíínû selyemgomba
Nagyvár oldala, jegenyefenyõ (Abies alba) tövében,
gyûjt. id. SÁNTHA, 1999. szept. 24. 
****AArrmmiillllaarriiaa cceeppiissttiippeess Velenovsky
Tanórok, égeresben Prunus padus tövén, 1999. szept.
21., hat. ALBERT, FS.
BBoollbbiittiiuuss vviitteelllliinnuuss (Pers.: Fr.) Fr.
Sárga kérészgomba
PAP Pista, bükkerdõ szélén, erdei út mellett, fû között,
1998. okt. 13., hat. BABOS, FS.
Kutak, kiszáradó tõzeges lápréten, 1998. máj. 22., FS.
****CClliittooccyybbee eerriicceettoorruumm (Bull.) Quél. 
Csarabos tölcsérgomba

Kutak, kiszáradó tõzeges lápréten, 1998. okt. 7., 1999.
szept. 28., hat. BABOS., FS. 
CClliittooppiilluuss pprruunnuulluuss (Scop.: Fr.) Kumm. 
Kajsza lisztgomba
Kormos, szõrfüves legelõn, lucfenyõ mellett, 1988.
szept. 26.
CCoollllyybbiiaa bbuuttyyrraacceeaa (Bull.: Fr.) Kumm. 
Bunkóslábú fülõke
Tanórok, égeresben, 1996. aug. 29., FS.
VAS erdeje, erdeifenyvesben, 1997. aug. 29.; 1998.
okt. 9., FS. 
CCoollllyybbiiaa aammaanniittaaee (Batsch.) Kreisel (= C. cirrhata)
Élõsdi fülõke
Kormos, mohában, boróka alatt, 1996. szept. 26., FS.
CCoollllyybbiiaa aaqquuoossaa (Bull.: Fr.) Kummer 
Tanórok, égeresben, nedves, mohás helyen, 1999. aug.
3., hat. ALBERT, FS.
CCoonnooccyybbee tteenneerraa (Schff.: Fr.) Kühner 
Karcsú szemétgomba
Bodon, mezei út szélén, hulladékon, 1998. máj. 22.,
FS.
CCoonnooccyybbee tteenneerrooiiddeess (J.Lge.) v. Wav.
Málnás-1, patakmenti égeresben (Alnetum glutinosae-
incanae) hamvas égerfa alatt, talajon, 1998. november,
hat. BABOS, FS.
**CCoopprriinnuuss nniivveeuuss (Pers.: Fr.) Fr.
Fehér tintagomba
Rét, legelõn, gyepben, trágyán, 1998. máj. 19., FS.
CCoorrttiinnaarriiuuss aannoommaalluuss (Fr.: Fr.) Fr. 
Lilás pókhálósgomba
Kormos, mohában, Picea excelsa, Pinus silvestris és
Quercus petraea mellett, 1997. szept. 22., FS.
Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.) Fr. 
Barna övesgomba
Málnás-2, luc- és jegenyefenyõ közelében, 1977. szept.
29., gyûjt. id. SÁNTHA
Cortinarius croceus Schaeff.: Fr. (= Dermocybe)
Rókasznû bõrgomba
Kormos, mohában, 1977. szept. 19., FS.
Cortinarius delibutus Fr.
Kéklemezû pókhálósgomba
Kollát, Picea és Abies mellett, 1997. aug. 25., FS.
CCoorrttiinnaarriiuuss mmeellaannoottuuss Kalchbrenner
MOLNÁR Vilma kertje, Picea excelesa, Juniperus
communis és Carpinus betulus környékén, 1997. okt.
6., FS. 
CCoorrttiinnaarriiuuss ttrraaggaannuuss Fr.
Hagymatönkû pókhálósgomba
Tanórok, vegyes sarjerdõben (Fagus, Picea, Carpinus),
1997. okt. 6., FS.
****CCyyssttooddeerrmmaa aammiiaanntthhiinnuumm forma rruuggoossoorreettiiccuullaattuumm
(Lor.) Sm. & Sing. 
Sárga õzlábgomba
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Tanórok: JANCSÓ-kert, kaszálórét szélén, lucfenyõ
(Picea) mellett mohában, 1998. szept. 26., hat.
BABOS, FS.
DDeelliiccaattuullaa iinntteeggrreellllaa (Pers.: Fr.) Fayod
Ráncoslemezû kígyógomba
Tanórok, égeresben, mohás égerfa „lábán”, 1999. aug.
3., hat. ALBERT., FS.
****EEnnttoolloommaa ccaaeessiioocciinnccttuumm (Kühner) Noordeloos 
Rozsdáskalapú döggomba
Kormos, boróka (Juniperus communis) mellett, mohás
gyepben, 1998. szept. 25., rev. ALBERT, FS.
EEnnttoolloommaa cceettrraattuumm (Fr.: Fr.) Moser 
Okkerlemezû döggomba
Hintófa, üde, mohás helyen, 1998. máj. 21., FS.
**EEnnttoolloommaa cchhaallyybbaaeeuumm (Pers.: Fr.) Noordeloos 
Kékes pitykegomba
Kormos, gyepben, borókás szélén, 1996. szeptember,
FS.
**EEnnttoolloommaa ccllaannddeessttiinnuumm (Fr.: Fr.) Noordel.
Vastaglemezû döggomba
Kormos, gyepben, 1998. szept. 25.
EEnnttoolloommaa ccllyyppeeaattuumm (L.) Kummer 
Tövisaljagomba
JANCSÓ-kert (Ladia: Tanórok), gyümölcsösben al -
mafa (Malus sp.) alatt, 1998. máj. 15., FS. 
**EEnnttoolloommaa ccoonnffeerreenndduumm (Britz.) Noord. 
Keresztspórás kupakgomba
Kormos, boróka mellett, gyepben, 1998. máj. 21., FS.
****EEnnttoolloommaa ccuussppiiddiiffeerruumm (Kuehn. Romagn.) Noordel.
Kormos, mohás gyepben, 1998. szept. 25., rev. Albert 
******EEnnttoolloommaa eexxiillee (Fr.: Fr.) Hesl. 
Zöldeskék döggomba 
Halastó, gyepben, 1999. szept. 18., rev. ALBERT, FS. 
******EEnnttoolloommaa iinnffuullaa (Fr.) Noordeloos 
Rózsáslemezû döggomba
Tanórok, égeresben, struccpáfrányok (Mattheuccia
struptiopteris) alatt, nyirkos talajon, 1997. júl.17., rev.
ALBERT, FS. 
EEnnttoolloommaa lliivviiddooccyyaannuulluumm (Kühn.) ex Noord.
Kormos, boróka mellett, gyepben, 1998. szept. 25.,
1999. szept. 20., FS.
**EEnnttoolloommaa ssaaeeppiiuumm (Noulet & Dassier) Richon Roze 
Halványbarna döggomba
id. SÁNTHA Tibor és neje kertjében (Gelence 608.),
besztercei szilvafa (Prunus domestica) alatt, 1999. jún.
4., FS.
******EEnnttoolloommaa sseerriiccaattuumm (Britz.) Sacc. 
Tanórok, égeresben, 1999. szept. 20., rev. ALBERT
EEnnttoolloommaa sseerriicceelllluumm (Bull.: Fr.) Kummer
Fehér pitykegomba
Kormos, fû között, 1997. szept. 19., FS.
******EEnnttoolloommaa ssuubbrraaddiiaattuumm (Kühn. & Romagn.) Moser
Tanórok, égeresben, nyirkos helyen, 1997. okt. 2., rev.

ALBERT, FS. 
**GGaalleerriinnaa vviittttiiffoorrmmiiss (Fr.) Singer 
Kormos, irtás-cserjésben, moha között, 1997. szept. 19,
22., hat. BABOS, FS.
Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill
Foltoslemezû lánggomba
VAS erdeje, erdeifenyõsben, korhadt ágakon, 1998.
okt. 9., 1998. okt. 9., hat. BABOS, FS.
HHeebbeelloommaa ccrruussttuulliinniiffoorrmmee (Bull.: Fr.) Quél.
Zsemlesznû fakógomba
VAS erdeje, Pinetum silvestris cult., 1998. okt. 9. 
Kormos, boróka alatt, 1997. aug. 15., hat. BABOS
HHeebbeelloommaa mmeessoopphhaaeeuumm (Pers.: Fr.) Quélet
Sötétlábú fakógomba
Tanórok, vegyes sarjerdõben (Carpinus, Picea), 1996.
szept. 13., hat. BABOS, FS. 
Kutak–Görgés, tõzeges lápréten, 1999. szept. 28., FS.
Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.) Ricken 
Gyökeres fakógomba
Cserés, kocsánytalan tölgyerdõ szélén, (Quercus
petraea, Fagus silvatica, Populus tremula), gyûjt. ifj.
KATÓ Z. kovásznai lakos, 1999. szept. 24., FS. 
HHyyggrrooccyybbee ccoonniiccaa var. cchhlloorrooiiddeess (Malencon) Bon 
Kormos, irtáscserjés, gyepben, 1997. szept. 19., FS.
HHyyggrrooccyybbee hheelloobbiiaa (Arn.) M.Bon 
Kormos, áfonya (Vaccinium sp.) és moha között, 1997.
aug. 15., FS.
**HHyyggrrooccyybbee iinnssiippiiddaa (J. Lge. ex Lund.) Mos.
Kormos, boróka melett, mohában, 1998. szept. 26., FS.
HHyyggrrooccyybbee uunngguuiinnoossaa (Fr.: Fr.) Karsten
Szürke nedûgomba
Kormos, boróka (Juniperus communis) alatt, kopár
helyen, 1998. júl.17., FS.
Hygrocybe lepida Boudier ex Arnolds (= H. cantharel-
lus)
Kormos, irtáscserjésben, moha és korpafû (Lycopodi-
um clavatum) között, 
1997. aug. 15., Juniperus communis alatt, mohá -
ban,1998. júl. 17., 27. 
Csereoldal, mohás gyepben, 1997. aug. 9., FS.
**Hygrocybe marchii (Bresadola) Moeller 
Aranysárga nedûgomba
Kormos, mohában, vörös áfonya (Vaccinium vitis-
idaea) mellett 1998. júl. 17., hat. ALBERT, FS.
HHyyggrrooccyybbee nniittrraattaa (Pers.: Fr.) Wuensche
JANCSÓ-kert, gyümölcsösben, fû között, 1998. okt. 6., 
Kormos, gyepben, 1999. szept. 20., FS.
Hygrocybe persistens (Britz.) Singer
Kormos, irtás-cserjésben, gyepben között, 1997. szept.
22. 1998. júl. 17., FS.
Szõlõhegy, gyepben, 1998. okt. 11.
****HHyyggrrooccyybbee rreeiiddiiii Kühner

87



Mézszagú nedûgomba
Orosz pap mezeje, hegyi réten, 1997. aug. 9.
Halastó, tisztáson, gyepben, 1999. szept. 18., gyûjt.
SÁNTHÁné FEJÉR Anna, rev. ALBERT., FS.  
******HHyyggrrooccyybbee ssuubbppaappiillllaattaa Kühner
„Álcsúcsos nedûgomba”
JANCSÓ-kert, gyümölcsös szélén, árnyékos
helyen, mohás gyepben, 1999. szept. 20., hat.
ZAGYVA T., Felsõszölnök (Magyarország), rev.
ALBERT, FS.
HHyyggrroopphhoorruuss aaggaatthhoossmmuuss (Fr.) Fr. 
Mandulaillatú csigagomba
Kormos, mohában, boróka alatt, 1997. szept. 22., okt.
6., FS.
MOLNÁR Vilma kertje, boróka és lucfenyõ mellett,
mohában, 1998. okt. 9.
**HHyyggrroopphhoorruuss ccaapprreeoollaarriiuuss (Kalchbr.) Saccardo
Vöröslila csigagomba
Mélypatak, kocsánytalan tölgyes (Quercetum
petraeae) szélén, Quercus és Picea mellett, 1997.
szept. 25., FS.
HHyyggrroopphhoorruuss ddiissccooiiddeeuuss (Pers.: Fr.) Fr. 
Barnakorongos csigagomba
Zúgás, jegenyefenyves-lucosban, Abies és Picea mel-
lett, üde folton, mohában, 1997. szept. 30., FS.
HHyyggrroopphhoorruuss eebbuurrnneeuuss (Bull.: Fr.) Fr. 
Elefántcsont--csigagomba
PAP Pista (Asztag), bükkösben (Fagetum silvaticae),
bükkfa körül, 1998. okt. 13., FS.
IInnooccyybbee ccooookkeeii Bresadola
Gumóstönkû susulyka
Tanórok, vegyes sarjerdõben, gyertyánfa (Carpinus
betulus) mellett, 1997. aug. 13., hat. BABOS
**IInnooccyybbee sspplleennddeennss Heim. 
Kollát, rezgõ nyárfa (Populus termula) és jegenye-
fenyõ (Abies alba) mellett, 1997. aug. 25., hat.
BABOS, FS. 
KKuueehhnneerroommyycceess mmuuttaabbiilliiss (Scop.: Fr.) Smith & Singer 
Ízletes tõkegomba
Halastó, Alnus incana törzsén, 1999. jún. 5., FS. 
Málnás-3, vegyes esrõben, 1998. máj. 19., FS.
Tanórok, Alnetum glutinosae-incanae, patakparton,
korhadt fán, 1997. júl. 17., hat. BABOS, FS.
LLeeppiissttaa ffllaacccciiddaa (Sow.: Fr.) Pat. (=L. inversa)
Rozsdasárga tölcsérgomba
Málnás-2, jegenyefenyves-lucosban, Abies és Picea
alatt, 1997. szept. 29. 
Tanórok, égeresben, (Alnus glutinosa, Sambucus
nigra), 1999. szept. 21., FS. 
LLeeppiissttaa ppaannaaeeoollaa (Fr.) Karsten  
Márványos tölcsérpereszke
Szõlõhegy, gyepben, 1998. okt. 11., FS.
LLeeuuccooccoorrttiinnaarriiuuss bbuullbbiiggeerr (Alb. Schw.: Fr.) Sing. 

Csalóka álpókhálósgomba
Málnás-3, vegyes erdõben (Quercus petraea, Fagus sil-
vatica, Populus tremula, Abies abies), 1996. szept. 25.
LLeeuuccooppaaxxiilllluuss ggeennttiiaanneeuuss (Leyss.: Fr.) Singer 
Keserû álpereszke
VAS erdeje, erdeifenyvesben, Pinus alatt, 1999. szept.
23., hat. BABOS M. 
MMaaccrroolleeppiioottaa eexxccoorriiaattaa (Schaeff.: Fr.) Wasser 
Csipkés õzlábgomba
Szentkatolna, Feketeügy-folyó menti legelõn, gyûjt.
FÁBIÁN Olga szentkatolnai lakos 1996. szeptember,
hat. BABOS  
MMaaccrroolleeppiioottaa mmaassttooiiddeeaa (Fr.: Fr.) Singer 
Karcsú õzlábgomba
Tanórok, égeres szélén, mezei juhar (Acer campestre)
közelében, 1998. szept. 26., hat. BABOS, FS.
MMaaccrroolleeppiioottaa ppuueellllaarriiss (Fr.) Mos.
Nagyvár oldala, erdõszélen, lucfenyõ mellett, 1999.
szept. 18., gyûjt. id. SÁNTHA, hat. BABOS, FS. 
MMaarraassmmiiuuss wwyynnnneeaaee Berk. & Br.
Erdei szegfûgomba
Nagyvár oldala, erdõszélen (Fagus silvatica, Picea
excelsa), gyûjt. id. SÁNTHA, 1999. szept. 18., FS.
MMeeggaaccoollllyybbiiaa ppllaattyypphhyyllllaa (Pers.: Fr.) Kotl. Pouz. 
Széleslemezû fülõke
Hintófa, nedves-mohás helyen, 1997. augusztus 19.
MMyycceennaa aabbrraammssiiii Murr. 
Tanórok, Alnetum glutinosae-incanae, korhadt égerfa
darabon, nyirkos helyen, 1998. június 29., FS.
MMyycceennaa aauurraannttiioommaarrggiinnaattaa (Fr.: Fr.) Quélet
Narancsosélû kígyógomba
Kormos, irtáscserjés, boróka alatt, 1998. júl. 2., FS.
MMyycceennaa ffiillooppeess (Bull.: Fr.) Kummer
Szívóstönkû kígyógomba
Kormos, mohában, 1997. szept. 19., hat. BABOS M,
FS.
MMyycceennaa ggaallooppuuss (Pers.: Fr.) Kumm. 
Fehértejû kígyógomba
Hintófa, mohás, nedves helyen, 1998.máj. 21., FS.
MMyycceennaa hhaaeemmaattooppuuss (Pers.: Fr.) Kummer 
Vérzõ kígyógomba
Asztag–PAP Pista, Fagetum silvaticae, bükkfacsonkon,
1998. okt. 13.
MMyycceennaa lleeuuccooggaallaa (Cke) Sacc. (= M. galopus var.
nigra)
Hintófa, jegenyefenyves-lucosban (Abieti-Piceetum),
erdõszélen, mohás helyen, korhadt ágacskák között,
1998. szept. 8., FS.
MMyycceennaa rreennaattii Quélet 
Cserés, kocsánytalan tölgyesben (Quercetum petraeae)
tölgyfadarabon, 1998. máj. 23.
Tanórok, égeresben, korhadt fán, 1998. nov. 2.
MMyycceennaa rroorriiddaa (Fr.: Fr.) Quélet
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Ragadóstönkû kígyógomba
Hintófa, Abieti-Piceetum, fenyõtobozon, 1998. máj.
21.
Halastó, korhadó hamvas éger tönkön, 1999. jún. 9.,
FS.
MMyycceennaa ssttyylloobbaatteess (Pers.: Fr.) Kummer 
Papucsos kígyógomba
Kormos, ültetett lucfenyõs (Piceetum cult.), luc-
tûavaron, 1998. júl. 2.
MMyycceennaa vviissccoossaa Maire 
Ragadós kígyógomba
Lapos él, korhadó, mohás fenyõtönkön, mohán, 1996.
szept. 30.
PAP Pista, korhadt fenyõtönkön, 1997. szept. 24., FS.
OOmmpphhaalliinnaa sspphhaaggnniiccoollaa (Berk.) Mos. 
Kutak, kiszáradó tõzeges lápréten, 1999. szept. 28., FS.
PPhhoolliioottaa hhiigghhllaannddeennssiiss (Peck.) Smith (= Ph. carbonar-
ia)
Szenes lánggomba
Kutak, kiszáradó tõzeges lápréten, elszenesedett fa
mellett, 1998. okt. 7., FS.
PPhhoolliioottaa lleennttaa (Pers.: Fr.) Singer
Fakó tõkegomba 
VAS erdeje, erdeifenyvesben, Pinus és Fagus mellett,
1999. szept. 23., hat. BABOS, FS.
****PPhhoolliioottaa ssaalliicciiccoollaa (Fr.) Arn.
Tanórok, égerligetben, idõs fûzfa (Salix sp.) törzsén
(1,5 m magasan), 1999. jún. 4., hat. ALBERT, FS.
****PPlluutteeuuss lleeoonniinnuuss (Sch..: Fr.) Kummer 
Sárga csengettyûgomba  
Cserés, kocsánytalan tölgyesben (Quercetum petraae),
korhadt faágon, 1998. júl. 29., FS.
PPssaatthhyyrreellllaa ccaannddoolllleeaannaa (Fr.: Fr.) Maire 
Fehér porhanyósgomba
Tanórok, égeresben, dús aljnövényzet között, nedves,
árnyékos helyen, talajon, ágdarabokon, vakondtúrá-
sokon, 1997. júl. 17., 1998. júl. 24., FS.
PPssaatthhyyrreellllaa llaaccrryymmaabbuunnddaa (Bull.: Fr.) Moser
Könnyezõ szálkásgomba
Szõlõhegy, vizenyõs helyen, gyepben, 1998. okt. 11.,
FS.
PPssiillooccyybbee sseemmiillaanncceeaattaa (Fr.: Fr.) Kummer
Hegyes trágyagomba
Kormos, legelõn, fû között, 1997. szept. 24.
PPssiillooccyybbee ssqquuaammoossaa (Pers.: Fr.) Orton (= Stropharia)
Pikkelyes harmatgomba
Halastó, hamvas égerfák (Alnus incana) között, 1999.
szept. 18., gyûjt. id. SÁNTHA, FS.
RRiicckkeenneellllaa sswwaarrttzziiii (Fr.: Fr.) Kuyper (= R. setipes) 
Kékestönkû moha-kígyógomba
Halastó, hamvas éger alatt, mohában, 1999. szept. 18., FS.
SSttrroobbiilluurruuss tteennaacceelllluuss (Pers.: Fr.) Singer
Tobozfülõke

VAS erdeje, Pinetum silvestris cult., 1998. máj. 17.
**SSttrroopphhaarriiaa aallbboonniitteennss (Fr.) P. Karst. 
Kormos, fû között, 1998. szept. 26., FS.
**SSttrroopphhaarriiaa ccoorroonniillllaa (Bull.: Fr.) Quélet 
Sárga harmatgomba
Kab, a „Szondalevegõzõ” környékén, fû között, 1998.
okt. 7., FS.
SSttrroopphhaarriiaa sseemmiigglloobbaattaa ((Batsch.: Fr.) Quélet 
Félgömbalakú harmatgomba
Rét, legelõn, 1998. máj. 19., FS.
TTrriicchhoolloommaa ssaappoonnaacceeuumm (Fr.: Fr.) Kummer 
Szappanszagú pereszke
Hintófa, fenyvesben, 1997. okt. 4., hat. BABOS M., FS.
Kollát, Abies alba alatt, 1997. aug. 25.
**TTrriicchhoolloommaa uussttaallee (Fr.: Fr.) Kummer
Szenesedõ pereszke
Málnás-3, elegyes erdõben, Fagus és Betula mellett,
1997. szept. 29., hat. BABOS M.
TTrriicchhoolloommaa vvaacccciinnuumm (Pers.: Fr.) Kummer 
Szakállas pereszke
MOLNÁR Vilma kertje, Picea és Juniperus mellett,
1998. okt. 9., FS.

RUSSULALES 

RRuussssuullaa oocchhrroolleeuuccaa (Hall.)Pers. 
Fakósárga galambgomba
Kollát, Carpinus mellett, 1997. aug. 25., FS.
LLaaccttaarriiuuss ccaammpphhoorraattuuss ((Bull.: Fr.) Fr.
Kámforszagú tejelõgomba
Hintófa, fenyves szélén, korhadt, mohás fenyõtönkön
tömegesen, 1997. júl. 15., FS.
LLaaccttaarriiuuss cchhrryyssoorrrrhheeuuss Fr.
Sárgatejû keserûgomba
Cserés, kocsánytalan tölgyesben (Quercetum petraeae),
1997. aug. 22., 1999. szept. 24.
**LLaaccttaarriiuuss ccyyaatthhuulliiffoorrmmiiss Bon
Tanórok, égeresben, Alnus glutinosa alatt, 1998. nov.
2., FS.
LLaaccttaarriiuuss lliillaacciinnuuss (Lasch.: Fr.) Fr. 
Lila tejelõgomba
Halastó, Alnus incana mellett, 1999. szept. 18., FS.
LLaaccttaarriiuuss oobbssccuurraattuuss (Lasch.: Fr.) Fr. 
Égerfa-tejelõgomba
Halastó, hamvas égerfa (Alnus incana) mellett, 1998.
nov. 6.
**LLaaccttaarriiuuss pptteerroossppoorruuss Romagnesi 
Rózsáshúsú tejelõgomba
Hintófa, Abies, Picea és Fagus mellett, 1997. aug. 19., FS.
LLaaccttaarriiuuss ppyyrrooggaalluuss (Bull.: Fr.) Fr. 
Mogyoró keserûgomba
Tanórok, patakmenti égerligetben, mogyoró (Coryllus
avellana) körül, 1999. szept. 21., FS.
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GGAASSTTEERROOMMYYCCEETTEESS

LLyyccooppeerrddoonn mmoollllee Pers.: Pers.
Tejeskávébarna pöfeteg
VAS erdeje, Pinetum silvetris cult., talajon, 1999.
szept. 23.
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(A családnevek majuszkulás kiemelését kötetsz-
erkesztési szempontok indokolják. Az eljárást
természetesen nem terjesztettük ki a taxonok ele-
meire. SSzzeerrkk.. mmeeggjj.)

MMaaccrroommiicceettee ddiinn 
îîmmpprreejjuurriimmiillee ccoomm.. GGhheelliinnþþaa
((GGeelleennccee)),, jjuudd.. CCoovvaassnnaa
(Rezumat)

Din jurul comunei Ghelinþa prezentãm
112 taxoni noi de macromicete. Împreunã cu cei
256 taxoni publicaþi anterior (SÁNTHA 1996,
1998, 2000) numãrul macromicetelor cunoscute
de pe teritoriul cercetat se ridicã la 368. Majori-
tatea speciilor au fost culese în ariniº (Alnetum
glutinosae-incanae), în tufãriº (ienupãriº) dez-
voltat în locul unui molidiº defriºat ºi în brãdeto-
molidete (Abieti-Piceetum). Paisprezece specii ºi
o formã sunt publicate prima datã din Transilva-
nia (**). Cinci specii sînt date noi ºi pentru Bazi -
nul Carpatic (***): Entoloma exile, E. infula, E.
sericatum, E. subradiatum ºi Hygrocybe sub-
papillata.

MMaaccrrooffuunnggii ffrroomm tthhee RReeggiioonn 
ooff GGeelleennccee ((GGhheelliinnþþaa,, CCoovvaassnnaa
CCoouunnttyy,, RRoommaanniiaa))
(Abstract)

In Gelence 256 taxons of macrofungi
have been published previously (SÁNTHA 1996,
1998, 2000). Here are presented 112 new taxons
from this region. Fifteen taxons is new data in
Transylvania (**). Five species is first records
also in the Carpathian Basin (***): Entoloma
exile, E. infula, E. sericatum, E. subradiatum and
Hygrocybe subpapillata.
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GGeelleennccee

LLaakkóóccaa

KKéézzddii--
vváássáárrhheellyy

AA mmiinnttaa jjeellee

ph
Humusz (%)
NO3-N (mg/kg)
P2O5 (mg/kg)
K2O (mg/kg)

NH4+ (mg/kg)
Mg (mg/kg)
Mn (mg/kg)
Zn (mg/kg)
Cu (mg/kg)

ÉÉggeerreess
(Tanórok)

5,0
1,16
0,76
11,2
137
7,25
20,1
102
3,43
0,93

IIrrttááss--ccsseerrjjééss
(Kormos)

4,9
1,20
0,57
7,33
108
17,0
43,3
95,5
1,38
0,60

FFeennyycceess
(Hintófa)

4,2
1,04
0,79
49,0
195
10,0
29,7
65,7
2,16
0,61

TTööllggyyeess
(Cserés)

3,9
1,66
0,54
9,17
104
9,00
45,7
35,9
2,05
1,83

EErrddeeiiffeennyyvveess
(VAS erdeje)

4,1
2,54
0,54
8,44
125
8,00
37,8
90,5
3,65
0,83

I

22,7

41,8

21,5

II

23,5

44,0

20,6

III

22,5

36,4

18,8

IV

53,6

59,1

42,2

V

87,0

113,8

67,6

VI

107,0

139,3

81,9

VII

93,2

130,7

79,4

VIII

77,3

103,7

67,3

IX

55,9

72,6

42,9

X

34,1

39,9

26,8

XI

23,9

42,3

26,8

XII

23,3

40,2

18,4

Év

624

864

510

Tél

69,5

126,0

60,5

Tavasz

163,1

209,3

128,8

Nyár

277,5

373,5

228,6

Õsz

113,9

154,8

92,3

1. táblázat Sokévi, havi átlag csapadékmennyiség értékek a gelencei csapadékmérõnél 1968–1993
között (mm) és közeli meteorológiai állomásoknál (1950–1989) KONECSNY (1997) közlése szerint

2. táblázat Talajvizsgálati eredmények.


