
99100 

 
A FARKASSZIGET ÉS AZ ÁGOTA PUSZTA REJTETT KINCSEI A 

GOMBÁK 
 

Csiha Sára1, Dr. Szeleczky Zoltán1 
 

 

1Alföldkutatásért Alapítvány 
 

 
Az erdő már a vadászó, gyűjtögető életmódot élő őseink számára is fontos 

élelemforrást, életteret biztosított. Az erdei mellékhaszonvétel tulajdonképpen ősi létforma 
minek napjainkban is nagy jelentősége van.  

Az erdei mellékhaszonvétel szerteágazó tevékenység, melyhez az erdei gyümölcs, a 
gomba, a gyógynövény, a vékony faanyag, a mag, a díszítőanyag stb. és a fa kémiai 
hasznosítása; valamint a felszíni bányászat, a vadászat, a méhészet, a fűz- és 
nádtermelés, illetve feldolgozás tartozik. 

Ezen természeti kincsek közül is kiemelkedő szerepük van a gombáknak. 
Magyarországon évente több millió kg ehető gomba terem, de a begyűjtött mennyiség 
évről évre csökken. Míg a hatvanas években a begyűjtött gombák mennyisége elérte a 1,5 
millió kg-ot addig ez a mennyiség napjaikban a harmadára csökkent.(Jakucs E. 
Gombaszakértői praktikum Flaccus Kiadó 2012) 

Ha erdei túráinkon, kirándulásaink során az erdei melléktermékek gyűjtését tervezzük 
fontos tisztába lennünk e termékek gyűjtésének szabályaival Az erdőkben termett gombák 
- ahogy más erdei melléktermék- begyűjtését az erdőtörvény (2009 évi XXXVII. tv) és 
annak végrehajtási utasítása (61/2017.(XII. 22) FVM rendelet szabályozza. A rendelet 
kimondja, hogy előzetes írásbeli engedély nélkül naponta fejenként maximum 2 kg gomba 
gyűjthető. A saját felhasználásra szedett gombát kereskedelmi forgalomba nem hozhatjuk, 
és fogyasztásuk előtt mindenképp érdemes gomba szakellenőrnek is megmutatni, hisz 
bármilyen jól ismerjük a gombákat, könnyedén keveredhet mérgező faj a kosarunkba. 

Hazánk alföldi régiója nem tarozik az ország gazdag gombatermő területei közzé. Ez 
elsősorban a kedvezőtlen talajtani és klíma viszonyoknak köszönhető. De a kitartó és 
hozzáértő gombász itt is ízletes zsákmányra bukkanhat. 

A püspökladányi Farkasszigetben és az Ágota pusztán több mint öt éve monitorozzuk a 
kalapos gombákat a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor keretein belül. A 2012 óta 
folyó munka nem csupán a tábori hétre szorítkozik, hisz gomba minden évszakban terem. 
Munkánk során mindeddig 124 gombafajt határoztunk meg melyből 56 ehető és 17 
árusítható is. A teljesség igénye nélkül a következő érdekesebb ehető fajok találhatók a 
területen: 
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Rőt fagomba – Neolentinus cyathiformis 
 
 

 
 

1.kép Rőt fagomba Neolentinus cyathiformis 
 

Tavasztól őszig ártéri erdőkben, elhat nyárfa anyagon, de alföldi nyárasokban is 
találkozhatunk vele. Érdekessége hogy lemezei fiatalon érszerűek, csak később alakulnak 
ki a fűrészes élű lemezek. Ízletes, gyógyhatású gomba. Lentinán tartalmának 
köszönhetően javítja daganatos betegségekben szenvedők életminőségét. Faanyagok 
színezésesre is használható, barna színt ad. Shiitake gombához hasonló körülmények 
közt termeszthető faj. 

 
Ördögszekér laskagomba – Pleurotus eryngii  
 
 

 
 

2. kép Ördögszekér laskagomba – Pleurotus eryngii 
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Késő ősszel megjelenő faj. Alföldi, hegyvidéki gyepeken, réteken a mezei iringó –

ördögszekér- mellett található. A többi laskagomba fajtól eltérően nem faanyagon található, 
nem korhasztó, hanem a növény már elhalt részein él. Kifejezetten ízletes gomba. Élvezeti 
értékén felül gyógyhatással is rendelkezik. A Keleti orvoslásban terápiás céllal alkalmazzák 
magas koleszterin szint és magas vérnyomás esetén. Hazánkban termesztését az 50-es 
évek végén kezdték. 

 
 
Cseh kucsmagomba – Verpa bohemica  

 

 
 

3. kép Cseh kucsmagomba – Verpa bohemica 
 

Kora tavasszal megjelenő ehető, árusítható faj. Liget erdőkben, nedves 
területeken találóható. Legkorábban megjelenő kucsmagomba faj. Nagy 
nedvességtartalma miatt könnyen romlik, és nyersen egyedi érzékenységet okozhat, ezért 
gyors felhasználása, és minimum 20 perces sütése, főzése javallott. 
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Téli fülőke – Flammulina velutipes 
 

 
 

4. kép Téli fülőke -lammulina velutipes 
 

Októbertől márciusig élő vagy elhalt faanyagon bukkan fel. Csoportosan fordul elő, 
nedves időben a kalapja ragadós, nyálkás. Halszagú, ami főzés, sütés közben megszűnik. 
Ehető, árusítható jóízű gomba, de csak a kalapja alkalmas a fogyasztásra. Gyógyhatású, 
trombolitikus hatású, ezért immobilizált proteázait érpótló műtétek során használják fel. 
Ezen kívül koleszterinszint csökkentő hatása miatt is széles körben alkalmazzák. 

 
Gombát szedni nem csupán kellemes kikapcsolódás, barangolás a természetben, hiszen 

a gomba, mint tápanyag is nagyon fontos a szervezetünk számára. A gombák 
tartalmazzák mind a 20 fehérjealkotó aminosavat, ezen felül jelentős mennyiségű 
szénhidrátot, zsírokat, B-vitaminokat, káliumot és foszfort. A gasztronómiai élvezeteken 
felül pedig sok gomba faj gyógyhatással is rendelkezik, aminek manapság hazánkban is 
egyre nagyobb jelentősége van. 
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5. kép „A teríték” 
 

 
 

6. kép Igazán nagy fogás: Nagy őzlábgomba Macrolepiota procera 
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