ADATOK A NEMERE HEGYSÉGHEZ TARTOZÚ
VERESVIZ-VÖLGY NAGYGOMBAINAK ISMERETÉHEZ
LASZLO KALMAN, PAZMANY DÉNES, KOVACS SANDOR

Dolgozatunk az 1980. szeptember 23 -2 5 i gyűjtés eredményeit tar
talmazza. A gyűjtésben részt vett Puskás Attila entomológus is. Gyűjtőu
tunk célja a mikológiai szempontból eddig feltáratlan vidék gombaflórájá
nak a megismerése volt különös tekintettel az itt kiterjedt tőzegmohás terü
letekre.
A gyűjtőutat szeszélyes, viszonylag hűvös, csapadékos nyár előzte
meg, ami bizonyára hatással volt a gombafajok kialakulására, megjele
nésére. Ennek ellenére a megfigyelt és begyűjtött fajok száma elérte a 118-at.
Feltűnő egyes hasonló vidékekre jellemző gombacsoportok hiánya vagy
szorványos előfordulása. Míg az erdőkben aránylag több gombát találtunk,
a rétek gombavegetációja szegényes volt. Az erdőben otthonos fajok közül
meglepő a tinórúgombák családja kepviselőinek csekély száma. Például
az érdestönkű tinoruk (Leccinum) nemzetségének egyetlen faja sem került
elő, pedig ezek hasonló jellegű területeken ebben az időszakban gyakoriak.
Feltűnőerr kevés volt a pókhálósgombák száma is. Ugynakkor a gyűjtés
folyamán előkerültek olyan gombafajok is, amelyeket eddig nem, vagy
csak kevés helyről közöltek Románia területéről.
A dolgozatban közölt gombák (kivéve a legközönségesebb fajokat)
preparátumai a szerzők megángyűjteményében kaptak helyet. A lemezesés és
tinórúgombák elnevezésénél a Meinhard Moser féle gombahatározót alkal
maztuk.
.-

I.

A

terület földrajzi helye

és

öko l ó gia i viszonyai

A Nernere hegységhez tartozó Veresviz és Lassúág völgye a Keleti Kár
pátok deli területén, a Kezdivásárhelyi medencétől északra (Lemhény, Kéz
dialmás, Csomortán és Esztelnek, valamint Kászonjakabfalva települések
határában) Kovászna megyében terül el. Itt a déli irányban fólyó, Feketeügybe
ömlő patakok völgyét 1 OOO-1 200 m magas vízválasztó határolja az északi
irányban fólyó és az Úzba ömlő Lassúág és Veresvíz patakok völgyétől.
23
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A Veresvíz a kárpéti óharmadkori flisöv homokkőüledékeibe vágta
észak-déli irányú széles völgytágulatát. A vízválasztákról (Somkőnyak,
l 203 m) viszonylag rövid, meredek szakaszon aláfutó patakok hamarosan
kevés eséssel, lassan folyva, kanyarognak északnak. Előbb a Kerekbikk és
Borzik patak egyesül, aztán ömlik a Mihálc -tető felől, jobboldalról lefólyó

Veres vízbe.

A terület éghajlati viszonyairól, folyamatos meteorológiai észlelések
hiányában csupán a vidéket környező (Kászon, Kézdivásárhaly, Lakóca)
eltérő magasságú tájegységekben müködő állomások adatai, illetve azok
megfelelő interpretálása alapjan számolhatunk be.
Az évi középhőmérséklet a felszinformák égtáji kitettségétől függően
4, illetve 3 co körüli. Alacsonyabb az 1300 m-nel magasabb tetőkön és a
völgyekben, ahol gyakori hőinverzió és az ennek nyomán beálló ködképző
dés tovább csökkenti az átlagértékeket. A Nemere hegytömbjének nyugati
lejtőjére érkező nedves légtömegek gyakran orográfikus felhőképződés kia
lakulásához vezetnek. Ez 70 alá csökkenti a derült napok számát, míg a
borult napok száma 160-180.
Az évi c�apadékmennyiség 850-900 mm. Az évi 150-160 csapadékos
napból 40-80 havazással jár, a hótakaró 90-120 napon át borítja a fel
színt. A főleg nyári időszakban uralkodó nyugatias szeleken kívül télen a
keletről érkező ,alábukva felgyorsuló Nem ere helyi szél hatása számottevő.
(Eigel Gy., Kónya Á.).
A széles völgyet borító növénytakarónak egységes képet a lúc kölcsö
nöz. Állományait azonban alaposan megbontották, megritkították Hatal
mas egykori erdőterületeket alakítottak át hegyi legelőkké.
A lúcosok általában a hidegebb és nedvesebb északi, keleti lejtőket borít
jak. Ott vannak a völgytalpakon, a hegylábakon is. Déli, délnyugati és nyu
gati kitettségü oldalakon, tetökön a lúcosok fölé bükkösök települtek (hőin
verzió). Ezek tiszta állományai borítjak a l\.1ihálc és környéke tetőit, nyu
gati kitettségü lejtőit is. A patakvölgyekben lápok képződtek.
A terület növénytakaróját alaposan nem tanulmányozták. Átmeneti
kutaHt3i éredmenyeket többen közöltek. Figyelmet érdemlő PREDESCU GH.
(1939) erdeifenyő előfordulására vonatkozó közlése és POP E. (1937, 1960)
lápokra vonatkozó munkája. Florisztikai-<�kológi�i vonatkozású kutatá
sairól számol be KELLER J. (1944) és HALASZ :&lARTHA (1944). Növény
társulástani kutatásokat COLDEA GH., KOVACS A. (1969) végeztek.
Mikológiai kutatásokat eddig senki sem végzett a területen.
A Veresvíz völgy viszonylag széles völgytágulataiban, a patakmedrek
közelében, pangóvizes laposokban tőzegmohás-erdeifenyős, nyíres, másutt
fűzes-égeres láperdők alakultak ki. Pinus silvestris, Betula pubescens, Betula
hybrida, Salix pentandra, S. triandra, S. cinerea, Alnus incana fojakkal.
Ezek rövid leírását adja E. POP (1937, 1960).
Az erdei fenyővel borított láp ( Kerekbikk láp v. Lucás ) vastag tőzeg
talajon (pH: 3,5 -5) dús Sphagnum és Polyirichum mohapárnába ágya
zódó áfonyafajok ( Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, V. oxycoecos ) és
Eriophorum vaginatum alkotnak zsombékot. Itt találjuk a Drosera rotun-
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Fig. l
Aspect din mla�tina Apa
Ro�ie (Muntu Nemira).
Veresviz-völgyi láprészlet
(N ernere hegység)
-

difolia, Betula pubescens, Carex rostrata, C. canescens fajokat is. E láperdőt
COLDE A GH. , KOVÁC S A. (1969) a Vaccinio-Pinetum (Kobendza 1930)
Oberd. 1957 társulásba sorolja. Ez a peremterületeivel együtt kb. 20 hek

tárnyi láp ma védett terület.
Átmeneti láptípusokat képviselnek a patakmedrek (Kerekbikk, Veres
víz) közvetlen közelében kialakult Caricetum rostratae Rübel 1912 sástár
sulások. Gyakori itt a Ligularia sibirica, Spiraea salicifolia, Comarum palus

tre, Carex vesicaria, M enyathes trifoliata.
Nem eléggé ismertek a Veresvíz és Kerekbikk-parakok völgyében gya
kori, egyöntetű állományokat alkotó nyírlápok. Itt a laza tőzeg-és horda
léktalajba gyökerező láperdőkben a Betula pubescens, B. hybrida az ural
faj, Eriopho
kodó. Az aljnövényzetben sok a tőzegmoha { Sphagnum)
-

rum vaginatum, Poteniilla erecta, Spiraea salicifolia, Carex rostrata. Doranicum austriacum, Molinia caerulea, Vaccinium myrtillus, V. vitisi-daea, Fili·
pendula ulmaria és más fajok.
A lúcosok kiterjedt, viszonylag egységes állományainak besorolásával
GERGEL Y J., FŰZI J. (1973) foglalkoztak; a Chrysanthemo {rotundifo
lio) - Piceetum Krajna 1933 {Piceetum montanum Br. -Bl. 1939) asszociá23•
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cióba sorolták be azokat. E sűrű, sötét lúcosokban roppant szegényes az
aljnövényzet. Keveés Vaccinium myrtillus és V. vitis-idaea, Oxalis aceto
sella, Luzula pisola között mohák, köztuk tőzegmohafajok jelentősebbek.
A vidék bükkösei viszonylag kis területeket uralnak; ezek társulás
tani viszonyait nem tanulmányozták. Ott, ahol uralkodó a bükk és elenyé
szően képviselt a lúc, vastag és puha avartakaró (mull) borítja az erdőtalajt;
a nedves, hűvös klimában lassan homlik az évente halmoz ódó lombtakaró.
Itt kevés Rubus hirtus és fiatal Picea excelsa képviseli a cserjeszintet, a gyep
szintben Oxalis acetosella, Carex pilOsa, Calamagros/is arundinacea, Luzula
luzulaides a gyakrabban előforduló fajok. Keletkárpati jell'eget e bükkö
söknek a kevés Pulmonaria rubra,· Denlaria glandulosa, Ranunculus carpa
ticus és a Hepatica transsilvanica endemikus fajok kölcsönöznek.
A hajdani lúcosok és bükkösök irtása nyomán kiterjedt Feslucetum rubrae
montanum Csűrös, Resmerita 1960 legelők alakultak ki. Ide, az intenziv
legeltetéssei gyorsan és tömegesen települt a szörfű (Nardus stricta J helyen
ként Sphagnum mohával, alakultak azok Nardetum striclae montanum Csű
rös, Resmerita 1960 gyepekké. Ma jobbára ezek uralják a Veresvíz-völgyi
legelőket. Itt gyakori a Calluna vulgaris, ritka a Pedic"Ularis silvcdica, Bruken
·

thalia spiculifolia, Hieracium aurantiacum, Scorzonera rosea.
II. A

ferületen észlelt és begyűjtött nagygombák

A tanulmányozott területen összesen 118 gomba fajt jegyeztünk fel,
ezeknek nagy részét sikerült begyűjteni és preparálni. A legtöbb gomba
fajt a fenyvesekben találtuk, ezek után következtek a tőzeges helyek és
a hükkerdő, meglepő volt a rétek fajszegénysége. A megfigyelt és begyűj
tött gomba fajokat az alábbiakban élőhelyek (hiotopok) szerint csoporto
sítva mutatjuk be.
A.

A

tőzeglápok gombái

A részben erdeifenyővel ( Pinus syl vesfris) és nyírfával (Betula verru
cosa) borított tőzeglápokon gyakori volt a Laciarius rufus (Scop.) Fr., a
különös erős szagú Laciarius helvus Fr. és a Russu/a emetica Fr. nagyter
metű változata (var. emetica }. Érdekes az Omphalina oniscus (Fr. ex Fr.)

Quél. előfordulása, melyet Romániaból csak S i l a g h i és � t e f u r e a c
közöltek (1969) a Gyalui hovasok lápjaibóL
Románia területéről eddig még nem jelzett faj a szürké színű Mycena
dissimulabilis (Britz.) Sacc. Ez egy mélyen a tőzegmoha lápban gyökerező
gomba. Kalapja domború, 2-3· cm széles, feketésbarna színű, majdnem
csúcsáig bordás, közepén sötétebb színű sima korong található. A lemezek
fehéresek, felkanyarodók. A tönk kalapszínű, kissé lapított és csavarodó.
Spórái 10-13/6-7,5p. m méretűek. A lemezek élén nagy, szemcsékkel díszi
tett cisztidák találhatók.

5

357

Hasonlóképpen új faj Romániára az eredetileg észak -Amerikában
leirt, Európában csak újabban észlelt Dermacgbe aureifo lia (Peck) Mos.
Ennek kalapja roszdabarna, fahéjbarna, sötétebb széles csíkok vagy pikkelyek
fedik, pereme halványabb, finom csipkés-fogas, közepe kissé púpos, sötétebb
színű, sima. A lemezek kezdetben élénk sárgák,. majd mustársárgák, fahéj
sárgák lesznek. A tönk színe felső felében a lemezekhez, alsó felében a kalap
hoz hasonló. Húsa krómsárga, a tönkben barnás, retekízű. Spórái arany
sárgák, 10/5,5 -6tt m méretűek, a közelálló fajokhoz viszonyítva nagyok.
Nyírfa alatt gyűjtöttük a Laciarius vietus Fr.-t, míg az erdeifenyők
alól a Cortinarius collinitus Fr. . Tricholoma imbricatum (Fr. ex Fr.) Kum1p.,
Gomphidius glutinosus ( Schff. ) Fr. és Suillus luteus (Fr. ex Fr.) S.F. Gray
fajok kerültek elő. A mohagyepben találtuk a Cántharellula umbonata (Gmel.
ex Fr.) Sing., Hypholoma polytrichi (Fr.) Sing., Hypholoma udum (Pers.
ex Fr.) Kühn., Clitocybe fragrans (Sow. ex Fr.) Kumm. és Omphalina
ericelorum (Pers. ex Fr.) M. Lge, fajokat.
A tözeglápi fajokhoz tartozík a lúcerdökben gyű J tött és az ezekről szóló
alfejeztben tárgyalt Entoloma sphagneti is.
·

·

··

B. A lucosok nagygombái
Tekintettel az észlelt fajok nagy számára a lucosok gombáit családok
szerint csoportosítva soroljuk fel. A családok alfabétikus sorrendben követ
keznek egymás után.

Agaricaceae Fr.
A csiperkegomba-féléket a fenyvesek jellemző gombája az Agaricus syl
vaticus Schff. ex. Secr., valamint az Agaricus abruptibulus Peck, a Cystoderma
granulosum (Batsch ex Fr.) Fay. és a Cystoderma amiantinum (Scop. ex Fr.)
Fay. képviselték.
Amanitaceae Roze
A galóca-félék családjából 6 faj előfordulását észleltük. Ezek közül csak
az Arnanita rega/is (Fr.) Mos. jellegzetes fenyőgomba, a többi fajok, az
Arnanita muscaria (L. ex Fr.) Hooke, Arnanita rubeseens (Pers. ex Fr.) Gray,
Arnanita spissa (Fr.) Kumm., Arnanita vaginata (Bull. ex Fr.) Quél. és Arna
nita umbrinolutea Secr. lomblevelű erdökben is előfordulnak.
Bolefaceae Chev.

..

Amint már a bevezetőben is jeleztük a tinorúgomba-félék családját a tanul
mányozott területen kevés számú faj képviselte. A kitünő ízű vargányák
közül a BoZeius edulis Bull. ex. Fr., a Boieius aestivalis Paulet ex Fr. és
a Boieius pinicola Vitt. fordultak elő szórványosan. Aránylag gyakoribb
volt a régebben fűszernek használt borsízű Chalciporus piperatus (Bull.
ex Fr.) Bat., valamint a szintén ehető Xerocomus subtomentosus (L. ex Fr.)
Quél. és Xerocomus chrysenteron (Bull. ex St. Amans) QuéL
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Clavulinaceae Donk
Ebből a csalábdól egyetlen faj, a viszonylag kis termetű, talajon élő
Clavulina rugosa (Fr.) Schroet. került elő.
Caprinaceae Rose ex Overeem
A tintagomba-télék közül csak a Coprinus micaceus (Bull. ex Fr.) Fr.-t talál
tuk, kisebb csoportokban fordult elő.
·

Corlinariaceae Rose
A pókhálósgomba-télék családjának fajai közül viszonylag kevés került
elő. A pókhálósgombák {Coprinus) nemzetségéből csak néhány példány
vagy túl érett vagy egészen fiatal, meghatározásra nem alkalmas gomba
került elő. A susulykák {!nocybe) közül 3 fajt sikerült azonosítani, ezek
a következők: J. geophylla (Sow. ex Fr.) Kumm., I. umbrina Bres., és I.
bresadolae Mass. Ez utóbbi először kerül elő Romániából. Egy piruló húsú
csillagspórás susulyka. Kalapja halvány sárgásbarna, pirosas szálaktól esi
kos. A tönk majdnem tövéig szemcsés-korpás, alól gumósan vastagodó.
Az ősszel máskor gyakori fakógomba (Hebeloma) fajok közül csak néhány
példány H. crusluliniforme (Bull. ex Fr.) Quél. volt található. Egy fenyő
ágról Gymnopilus liquiritiae (Pers. ex Fr.) Karst.-t gyűjtöttünk.

Dacrymycetaceae Lindau
A családból a korhadó fenyő tuskókan elő Calocera viseasa (Pers.) Fr.-t ta
láltuk.

Hydnaceae Chev.
A gerebengomba-félék közül előfordult a Hydnum repandum L. ex Fr. és
ennek fehér színü változata (var. albidus Peck) , valamint a rókagomba,
a Cantharellus cibarius Fr., melynek a tipikus alakja mellett a lila foltos
változata (var. amethystaeus Quél.) is előkerült.

Hygrophoraceae Roze ex Maire
A csigagomba-félékhez tartozó fajok közül a lúcosokban csak kevés került
elő, igy a Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. ex. Fr.) Fr. és a Hygrophorus chry
sodon (Batsch) Fr., mindkettő ehető.

Hymenochaetaceae Donk
A családot egyetlen faj a Coltricis perennis (L. ex Fr.) Murr. jelzi.

Lycoperdaceae Cda.
A pöfetegek közül 3 faj került 'elő. Különösen gyakori volt a Lycoperdon
perla/um Pers. é; Lycoperdon umbrinum Pers. Egy helyen találtuk
a Lycoperdon pyriforme Pers.-t.
Paxillaceae Mre.
A cölöpgomba-félék fajai közül a közönséges Paxilius involutus (Batsch)
Fr. fajon kivül egy korhadt fenyőtuskón megtaláltuk a csoportosan növő,
nálunk eddig ismeretlen és Európában is ritka Hygrophoropsis olida ( Quél.)
Metr. fajt, mely eddig csak a Vogezek és Jura hegységekben, valamint a néme
tországi Feketeerdőben került elő. Pirosas színü, gyümölcscukorkára emlé-
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keztető illatú kis gomba. Kalapja szabálytalanul karélyos, az összenövés
miatt eltorzul ,pereme sokáig begöngyölve marad. Lemezei erősen villásak,
lefutók. A tönk viszonylag rövid, alul egymással összenövő.

Pluteaeeae Kotl., Pouz.
E családból csak a Pluteus atrieapillus ( Secr.) Sing. fajt találtuk.
Polyporaeeae Cda.
A likacsgomba-féléket a korhadt faanyagon élő Polyporus varius Fr. és
nyírfa tönkön élő Pipfoporus befulinus (Bull. ex Fr.) Karst. képviselte.

a

Ramariaeeae Corner
E családból két faj, a Ramaria {Zava (Fr.) Quél. és a Ramaria mairei Donk
került elő.
Rhodophyllaceae Sing.
E családból egy nagytermetű ritka faj, a tőzegmohás gyepekben élő Ento
loma sphagneti R. Naveau került elő, melyet Romániából eddig még nem
közöltek. Kalapja sötét szürkésbarna, csupasz, az idős példány,pknál pereme
felkanyarodó. A lemezek piszkos barnák, hússzínűek. A tönk a talált pél
dánynál viszonylag vaskos, 12 cm hosszú és 1 -2 cm vastag, halvány kalap
színü. Spórái jellegzetes hosszúkás, gyengén szögletes alakúak, 10-11/6 m
méretüek. Tőzegmohás gyepben találtuk.
Russulaceae Roze
A lucosokat mind a fajszám, mind a tömeges előforfordulás szempontjából
e család fajai uralták. A galambgombák (Russula) közül tömeges volt a
R. integra (L. ex Fr.) ss. Mre. és a R. mustelina Fr., mindkettő nagyter
metű ehető gomba. Ezek mellett gyakori volt a R. aeruginea Lindbl., R.
amelhystina Quél., R. delica Fr., R. foetens Fr. , R. fragilis (Pers. ex Fr.) Fr.,
R. nauseosa (Pers. ex Schw.) Fr. ss. Bres., R. nigricans (Bull. ex) Fr. és R.
ochroleuca (Pers.) Fr. Ritka, Romániából eddig még nem közölt faj a R.
olivascens (Pers. ex Schw.) ss. Ez egy kis vagy közepes termetű gomba.
Kalapja olajzöld színü, fénytelen. Lemezei sötét okkeresek. A tönk fehér,
odvasodó, hosszanti sávok futnak végig rajta. Húsa fenoltól liláspirosra
színeződik. Ize kellemes, nem cs1pos.
A lúcosokban is található volt a tőzegesekben gyakori és ott közölt
R. emetica var. emetica.
A tejelőgombák (Laciarius) közül gyakori volt a L. badiosanguineus
Kühn. et Romagn., L. hysginus Mos., L. mitissimus Fr., L. vellereus Fr. és
a tőzegesekben is gyakori L. rufus (Scop.) Fr. A kitűnő ízű rizikegomba (L.
deterrimus Groger) csak szorványosan fordult elő, úgyszintén a L. bresado
lianus Sing., L. irivialis Fr., valamint a nyírfa alatt növő L. glyeiosmus Fr. is.

Scutigeraceae Bond. et Sing.
E családból két csoportosan növő, talajon termő faj, az Albatrellus ovinus
(Schff:. ex Fr.) Kotl. et Pouz. és az Albairellus confiuens (Alb. et Schw.) Kotl.
et Pouz. került elő.
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Stro phar i aceae Sing. et Smith
A haramtgomba-féléket a Siropharia aeruginosa (Curt. ex Fr ; ) Kumm.;
Stropharia hornernanni (Weinm, ex Fr.) Lund, et Nannf., H yplwloma cap
naides ( Fr. ex Fr.) Kumm., Hypholoma sublateritium (Fr.) Quél .és a Hypho
loma fasciculare (Huds. ex Fr.) Quél. képviseltélc

Thelephoraceae Chev.
Egyetlen faj a cserepes-gereben vagy Sarcodon im brical um
zik ide.

L.

ex Fr. tarto

Tricholomataceae Roze ex Overeem
A pereszke-félék családját a család méreteinek megfelelően több faj kép
viselte, ezeket alfabétikus sorrendben soroljuk fel. Tömeges volt a korahdó
faanyagon csoportosan termő gyűrűs tölcsérgomba ( Armillariella melle�
s.l.), melyet újabban több kisebb fajra osztottak fel. Az általunk gyűjtött
példányok egy ilyen kis fajhoz, az Armillariella obscura (Secr.) Rarnagu.-hoz
tartoznak, melyet Romániából eddig még nem közöltek. Kalapja rozsda
barna színű,.fiatalon sötét, feketés pikkelyek fedik, melyek később kifakul
nak. A lemezek halvány harnák, gyengén pirosasak. A tönk szürkésbarna,
barna foltos, gyengén csíkos, gyűrűje gyengén fejlett, hamar elenyésző.
A tönk töve kissé gumós.
További fajok: a fatuskókan csoportosan növő Collybia acervata (Fr.)
Karst., a Collybia bulyracea (Bull. ex Fr.) Quél., Collybia dryophila (Bull.
ex Fr.) Kumm., Coll y b i a maculata (A. et S. ex Fr.) Quél., Clitocybe odora
(Bull. ex Fr.) Ku m m ., Clitocybe pithyophila (Secr.) Gill., a különböző szí
nárnyalatokban és méretekben megjelenő La c c a ri a Zaccala (Scop. ex Fr.)
Bk. et Br., Lepista nebularis (Fr.) Harmaja, Lepista nuda (Bull. ex Fr.) Cke.,
Lepista gilva (Pers. ex Fr.) Roze, 1\1arasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr.,
Mycena pura (Pers. ex Fr.) Kumm., a tőzegesekben már közölt Tricho.loma
imbricatum, a Tricholoma porteniasum (Fr.) Quél., Tricholoma terreum (Sc hff
ex Fr.) Kumm., és a Xerampelina campanella (Batsch ex Fr.) Mre.

C. A bükkösök nagygombái
A gyűjtés egyetlen állományban, a Mihálc tetőn, mintegy l 100 m t.
sz. f. magasságban történt. Csak kevés gomba fajt találtunk, ezeket az alá
hiakban soroljuk fel. Itt is előfordult a fenyvesben már jelzett Canihaiellus
cibarius és változata a var. ameihystaeus, a Clitocybe odora, Collybia buty
racea, Mycena pura, Russula ochroleuc a és a Russula delica.
Csak a bükkösökben találtuk a következő fajokat: Clavulina cinerea
(Fr.) Schroet., Cl i tocybe clavipes (Pers. ex Fr.) Kumm., a Collybia bu tyracea
szürke színű változata, a var. asema (Fr.), a Crepidotus mallis (Schff. ex Fr.)
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Kumm., Hygrophorus eburneus (Bull. ex Fr.) Quél., Hygrophorus cossus
(Sow. ex Fr.) Fr., L a c iarius blenius Fr. Afar as mius alliaceus Fr., Mycena
rosea (Bull.) ex Sacc. et Dalia Costa. Mycena pelianthina (Fr.) Quél. Russuta
virescens ( Schff. ex Zant.) Fr. és a Tricholoma s apinac eum (Fr.) Kumm.
D.

leg el ők

A

és rétele nagygombái

megelőző időszak viszonylag szeszélyes időjárása miatt a rét eken
legelőkön nagyon kevés gomba fajt találtunk. Egyetlen tömegesen
megjelenő faj az Anellaria semiovala (Sow. ex Fr.) Pears et Dennis volt.
E mellett még találtuk a Bovista plumbea Pers. C amarop hyllus pratensis
(Pers. ex Fr.) Kumm., Hygrocybe coccinea (Schff. ex Fr.) Kumm., Hygrocybe psittacina (Schff. ex Fr.) Wunsche, Psilocybe semilanceata (Fr.) Quél.,
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. és a Coprinus plicatilis (Curt. ex Fr.)
Fr. fajokat.
A

és

a
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10

CONTRIBUTil LA CUNOA�TEREA MACROMICETELOR DIN VALEA
APA RO�IE (MUN'fll NEl\IIRA)
Lász:Ió K., Pázmány D. �i Kovács S.

25

tn lucrare sint prezenta te macromicetele colcetatc de autori ln toamna anului 1980 (23septembrie) tn Valea Apa Ro;;ie din Muntii Nemira (Sudul Carpatilor Estici), situata la o

altitudine de 1 OOO -1 200 m.s.m. Cele 118 specii identificate de autori sint prezentatc du pa
patru biotipuri: I. mla�tini de tur ba, II. paduri de Picea abies, II I. paduri de F agus sylvalica
�i IV. paji�ti de Agroslis lenuis ;;i Fesluca rubra. Unele specii rare ln Europa,

ca de exem

plu : Derrnocgbe aureifolia, Myccna dissimulabilis, Enloloma sp
agneli, Hygrophoropsis olida,
Russu/a olivascens �i Jnocybe bresadolae sint pentru prima dat a semnalatc pe teritoriul Roma
niei.

CONTRIBUTIONS A L A CONNAISSANCE DES MACROMYCETES DE LA
VAI... LÉ DE PlRlUL RO�U (MONTAGNES NEME RE
Par László K., Pázmány D. et Kovács S.

de

Dans l'ouvrage sont présentés les macromycetes ramassés par les a uteurs pendant l' automne

1980 (23- 25

september) dans la Vallée de Piriul Ro�u des Montagnes Nemere (au su d des

Carpathes de l' Est), vallée située a une altitude de

1 OOO -1 200 m.s.m.

Les anteurs ont identifié 1 18 especes qu'on a présentées selon 4 biotypes: I. marais de

tourbe, II. forets de Picea abies, III. forets de Fagus sylvatica et IV. prairies de Agrostis tenuis
et Fesluca rubra.
Certaines especes, assez rares en Europe, telles que Derrnocgbe aureifolia, Mgcena dissi

mulabilis, Entoloma sphagneti, Ilygrophoropsis olida, Russala oli u ascens et
sont signalées pour la premiere fois sur le tcrritaire de la Roumanie.

lnoc y be bresadolae

