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A z Elsô Magyar Szarvasgombász
Egyesület a Magyar Mikológiai
Társaság keretein belül 1996 óta

mûködô Magyar Szarvasgombász Kör
önállósodásával 1997. augusztus 27-én
jött létre. Jelenlegi taglétszámunk 212
fô. Az ELTE Növényélettani Tanszéke
ad otthont a kéthetente szervezett és
megtartott szakmai elôadásoknak, vala-
mint szakmai támogatást és garanciát
nyújt az Egyesület tevékenységéhez.
Tagságunkat erôsíti a jó nevû kutatóhe-
lyeken és egyetemeken dolgozó tagtár-
sak jelentôs száma. Konyhamûvészeti
rendezvényeinkhez eddig számos cég-
tôl kaptunk anyagi támogatást.

Fô tevékenységünk a szarvasgombák
gyûjtése és védelme, melynek egyik le-
hetôsége az ültetvényes technológia ki-
dolgozása. Mindenekelôtt áll a szarvas-
gombákhoz kötôdô hazai hagyományok
felelevenítése és ismeretterjesztô felada-
tok ellátása. E célokat szolgálták az el-
hangzott rádió- és tv-riportok, továbbá
Hollós László: Magyarország földalatti
gombái, szarvasgombaféléi (1911) címû
könyvének reprint kiadása. Számos is-
meretterjesztô elôadást tartottunk erdé-
szek, gombászok, valamint érdeklôdôk
számára. A szervezett egyesületi gomba-
gyûjtô kirándulások lehetôvé teszik a kí-
méletes gyûjtési módok megismerését.
Támogatásunkkal jelenik meg a
Szarvasgombász Hírmondó címû szak-
mai lap, mely a vidéki tagtársak informá-
lását is szolgálja.

Már tavaly elindítottuk szakmai tanfo-
lyamainkat, melyeket három szinten va-
lósítunk meg: alap-, közép- és felsôfo-
kon, természetesen egyeztetve a Környe-
zetvédelmi Minisztérium szakemberei-
vel. Tanfolyamot indítunk a szarvasgom-
bagyûjtô kutyák képzésére a minél kímé-
letesebb gyûjtés érdekében, figyelembe
véve a kutyák biológiai tulajdonságait és
érettségüket, ezzel is védve a környeze-
tet és a természetet. A képzett tagtársak-
nak köszönhetô, hogy egyre többen dol-
goznak kiképzett kutyákkal, és a fellelt
gombákból az esetek zömében herbáriu-
mi anyagot is adnak, így a hazai föld alat-
ti gombavilág térképezése felgyorsult:
számos, hazánkban eddig nem észlelt, új
faj került elô, ritkának gondolt gombák
bizonyultak gyakorinak, és a kereskedel-
mi értéket képviselô szarvasgombafajok
évi termésének mennyisége kezd becsül-

hetôvé válni. Az Egyesület tagságától be-
érkezô információkra alapozva lehetô-
ség nyílik az egyes gombafajok védelmé-
nek helyes megítélésére, ezért vettünk
részt eddig – és szeretnénk a továbbiak-
ban is – a természetvédelmi kérdésekkel
foglalkozó fórumokon. Az Egyesületen
belül minden tagunk és a vezetôség is
önkéntesen, társadalmi munkában végzi
a feladatát.

Megkülönböztetô jelzésû 
kutyák a szarvasgombák

nyomában
Az Elsô Magyar Szarvasgombász Egye-
sület három éve tevékenykedik a kultu-
rált termôhely- és környezetkímélô
szarvasgombagyûjtés, a gasztronómiai
hagyományok felelevenítése és az ül-
tetvényes termesztés hazai elterjesztése
érdekében.

A mindenekfelett álló gasztronómiai
értéket képviselô szarvasgombák jó né-
hány fajtája megtalálható Magyarorszá-
gon. A szem elôl rejtve, a föld alatt terem-
nek. Megtalálásukhoz az ember segítsé-
gül hívta a kifinomult szaglású állatokat.
A szarvasgomba a vaddisznók és a szar-
vasok kedvenc csemegéje. Ezek az álla-
tok – megérezvén jellegzetes ínycsiklan-
dó illatát – felkaparják és kitúrják a föld
alól. A gombagyûjtôk sokszor találtak
már vaddisznótúrásban vagy a
szarvaskaparásban maradt szarvasgom-
ba-törmeléket. A szarvasgombák keresé-
sére a franciák, a spanyolok és az ola-
szok is eleinte sikeresen alkalmazták a

házi sertéseket, amelyek közül elsôsor-
ban a nôstény állatok bizonyultak haté-
konyabbnak. A nemihormon-illatkom-
ponenst is tartalmazó gombák felkutatá-
sára a házi sertés segítségével történô
szarvasgombagyûjtés alaposan tönkrete-
szi az élôhelyeket. Ott jó néhány évig
nem számíthatunk termésre. Nem be-
szélve arról a nehézségrôl, hogy a disz-
nók sokszor nem hajlandók átadni hími-
varszagú gombáikat a gazdának. Így az-
tán a dulakodásnak általában ujjcsonko-
lás a vége. Ezért aztán az ember segítsé-
gül hívta ôsi jó barátját, hû vadásztársát, a
kutyát. A kutya szaglóképessége sok te-
kintetben felülmúlja a disznóét, és meg-
felelô motivációval rávehetô, hogy finom
szaglású orrával kutassa fel a föld alatt
rejtôzködô kincset, és jelezze gazdájának
oly módon, hogy sem az élôhely, sem a
megtalált szarvasgomba ne szenvedjen
kárt. Egyesületünk Kynológiai Szakbi-
zottságának vezetôje, Vasteleki Péter ál-
tal elkezdôdött a kutyák és gazdáik szer-
vezett kiképzése a szarvasgombák kör-
nyezetkímélô gyûjtésére. A megfelelôen
kiképzett kutyák fegyelmezetten, gazdá-
juk minden parancsának engedelmes-
kedve mozognak az erdôben, nem za-
varják mûködésükkel az ott honos vadál-
lományt, a megtalált szarvasgombát a ta-
laj felszínének megkaparásával, de nem
felsértésével, és az adott helyen történô
leüléssel vagy lefekvéssel jelzik. A kutyá-
kat kiképzéskor arra tanítjuk, hogy csak
az érett, konyhai felhasználásra alkalmas
gombát jelezzék, ezáltal a fiatal termôtes-
tek tovább fejlôdhetnek, az idôsebb pél-
dányok pedig talajban maradásukkal

Az Elsô Magyar Szarvasgombász
Egyesület bemutatása
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segítik a szaporodást. A gombagyûjtô
gazdák a kiképzés folyamán a szarvas-
gombagyûjtéssel kapcsolatos elméleti és
gyakorlati ismereteket szereznek, és vé-
gül kutyáikkal együtt vizsgát tesznek a
fegyelmezett és környezetkímélô gyûjtô-
munkából. A sikeresen vizsgázott kutya-
vezetôk igazolványt kapnak, amellyel bi-
zonyíthatják kutyáik munkaképességét
is. A kutyás gombagyûjtôk mozgása az
erdôn több problémát is felvet. Jelenlé-
tükkel zavarhatják, ingerelhetik a vada-
kat. Ezenkívül az erdôn póráz nélkül
mozgó kutya a vadállomány védelmét el-
látó szakembereket és vadászokat meg-
tévesztheti és súlyos baleseteket idézhet
elô. Hogy ez ne fordulhasson elô, az
Egyesület minden vizsgázott kutyát
messzirôl is jól látható és hallható jelzés-
sel lát el. A kutyák hátára az Egyesület
emblémájával ellátott narancsvörös színû
takarót, valamint éles hangú pergôt he-
lyezünk. Ezek a jelzések messzirôl fel-
tûnnek a vadaknak, amelyek idôben pá-
nik nélkül el tudnak húzódni a közelbôl,
és természetesen a vadászoknak is, akik
ezáltal felismerik és megkímélik a szaba-
don mozgó szarvasgombakeresô kutyát,
és nem kerül veszélybe az esetleg várat-
lanul felbukkanó gazda sem. Egyesüle-
tünk fontolgatja a tagok részére haszná-
latos megkülönböztetô mellény beveze-
tését is. A gombagyûjtôk személyi biz-
tonságát segíti a területileg illetékes va-
dászmester vagy hivatásos vadász tájé-
koztatása a gombagyûjtô várható moz-
gásterületérôl és idôtartamáról. A jól ki-
képzett kutyák pontos jelzése nyomán a
szarvasgomba minimális talajsérülés
okozásával kiemelhetô, a termôhelyen
nincs szükség nagyobb kiterjedésû terü-
leten a talaj felsértésére, a gomba élôhe-
lyének tönkretételére. Az erdô minden
értékének megóvása – még a láthatatlan
föld alatti gombáké is – mindannyiunk
közös érdeke! Ezért arra szeretnénk kér-
ni az erdészeket, a vadászokat, a vad- és
természetvédelmi szakembereket, hogy
azokat a szarvasgombagyûjtôket, akik-
nek a szarvasgomba-keresô kutyája nem
rendelkezik megkülönböztetô szín- és
hangjelzéssel és munkavizsgás igazol-
vánnyal, valamint a gazdájuk sem rendel-
kezik az Elsô Magyar Szarvasgombász
Egyesület által kiállított és hitelesített iga-
zolvánnyal, tanácsolják el az általuk el-
lenôrzött erdôbôl és vadászterületekrôl.
Reméljük, hogy ez a rövid ismertetô min-
den természetet szeretô barátunk sikeres
és hosszú távú együttmûködéséhez ve-
zet.

Berecz Béla
alelnök

„Az 1898. év nyarán Zirczen, mint
apátsági erdôgyakornok dr. Hollós
László kecskeméti fôreáliskolai tanár
urral találkoztam, aki Magyarország
gombáinak gyûjtése, és tanulmányo-
zása végett kereste fel a Bakonyt. Szí-
vesen beleegyeztem, hogy az apátság
erdeiben szabadon járhasson, annyi-
val is inkább, mert felemlítette, hogy
az apátsági erdôktôl nem messze fek-
vô ó-bányai erdôben szarvasgombát
talált, a mely iránt magam is nagyon
érdeklôdtem.

A franczia szarvasgomba a
Tuberaceak családjába tartozó föld-
alatti gombafaj. Alakjuk gömbölyded
vagy szabálytalanul gömbölyû, némely
faj alakra nézve hasonlít a burgonyá-
hoz, sôt sokszor még annál szabályta-
lanabb példányok is találhatók. Nagy-
ságuk változó, vannak mogyoró-, de
vannak ökölnagyságuak, sôt még an-
nál nagyobb példányok is, mint ezt a
Bakonyt járó kanászok állitják. Szinük
fekete vagy vöröses fekete. Felületük
bôrszerü s kisebb-nagyobb bibircsek-
kel van födve. Belsejük husos, a nedv-
dus külsô bôrnemü köpenytôl elvá-
laszthatatlan s számos tekervényes
üreggel bir. Belsô husos részük szine
feketés, vagy hamuszürke, illetve ibo-
lyás szinü s fehér vagy fekete szinü
erek szövik át, melyektôl márványra
emlékeztetô erezést kap. Az üregek-
ben fejlôdnek a gomba szaporodására
szolgáló spórák, melyek száma egy-
egy spóratartóban 1–8 között változik.
Alakjuk különbôzô s sokszor csak a
sporák különalakuságából határozható
meg a gomba faja mikroskop alatt.

A szarvasgomba illata oly erôs, hogy
friss állapotban a szobában tartani nem
lehet, megszáradva szagát nagyrészt el-
veszti. Ize kellemes és füszeres. Mint
csemegét fogyasztják, részint nagy drá-
gasága miatt, részint pedig, mert a ne-
héz ételek közé tartozik. Nitrogentar-
talma nagy. Hatásáról azt tartják, hogy
az emésztést elôsegiti és izgató.

A szarvasgomba tenyészetére ked-
vezôk a napos, délnek hajló, mérsé-
kelt lejtôjü hegyoldalak, melyek talaja
meszes vagy agyagos, de a mellett

porhanyó és televénydus. A világossá-
got megkivánja s azért teljes zárlatu er-
dôben nem terem meg, az árnyéko-
sabb helyeken pedig, mint az északi
oldalakon és mélyebb fekvésü völ-
gyekben ritkábban hoz termést. Leg-
jobban szereti a gyér tölgyeseket és
bükkösöket. A fanem nem oly fontos
tenyészetére mint az elôbb emlitett té-
nyezôk, mert bár leginkább a tölgy- és
bükkerdôben találtatik, de elôfordul
más lomblevelü erdôben, sôt a
fenyôállabokban is, de az utóbbiak-
ban elôforduló fajok nagyrészt élvez-
hetetlenek. Arra nézve, mily koru er-
dôben hoz a szarvasgomba-telep ter-
mést, a vélemények ketté oszolnak.
Dr. Hollós László, ki ezen gombával
tüzetesen foglalkozik, azt állitja, hogy
25 évesnél fiatalabb állabokban nem
fordul elô, a német irodalomban pedig
azt találtam, hogy a 20–25 éves fiatalo-
sok alatt hozza a legnagyobb termést s
az öregebb erdôben már csak szórvá-
nyosan fordul elô.

Nálunk ezen gombát a kanászok föl-
di kenyér név alatt ismerik, értékérôl
azonban nincs sejtelmük. Egy kanász
állitása szerint a bakony-réde-i erdôben
most is nagyobb mennyiségben fordul
elô a szarvasgomba, s egy alkalommal
egy teleprôl negyed zsákra valót sze-
dett. Ezen állitást megerôsiti Fischl
Ferencz ny. apátsági erdômester is, a ki
azelôtt 60–65 évvel a rédei uradalom-
ban lévén alkalmazva, ezen gombát
betanitott vadászkutyával maga is
gyüjtötte és évenként néhány mázsát
adott el az uradalomból. Hogy a Ba-
konyban ez máshol is elôfordul, azt a
kanászoktól tudom, mert bárhányat
kérdeztem a földi kenyérrôl, mind is-
merte s pontosan le tudta irni alakját s
tulajdonságait.

Ugy a gomba, a termés, mint annak
myceliuma a föld alatt 5–10 cm. mély-
ségben fejlôdik s ha megérett a termés,
a földet kissé felemeli. Fehér, penész-
szerü myceliuma a fák hajszálgyök-
ereivel van összeköttetésben s azokból
táplálkozik. A gomba telepeket alkot,
melyek kezdetben kicsik, de amint a fa
növekszik s gyökerei a törzstôl távolod-

Visszatekintô:

A franczia szarvasgomba
elôfordulása hazánkban

Írta Pölöskey József okl. erdész
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nak, azon mértékben terjed a telep is.
De nem csak a fa gyökereit támadja
meg, hanem az aljnövényzet, a füvek
gyökereit is, sôt ezeket ki is öli. Ez a kö-
rülmény eredményezi azután a telep fö-
lött a föld csupaszságát. Hogy a myceli-
umok a fa gyökerein élôsködnek, bizo-
nyítja azon körülmény, hogy a gomba
elpusztul, ha a telep fölött a fát levág-
ják.

A szarvasgombát a gyakorlatban két
osztályba: az élvezhetô és nem élvezhe-
tô szarvasgombák osztályába sorozzák.

A szarvasgombát erre betanitott disz-
nókkal és kutyákkal keresik. A disznó
kedvezô szélben 50–60, a kutya pedig
30–40 lépésrôl is megérzi. E czélra leg-
jobban megfelelnek az uszkárkutyák,
habár bármely más kutyafajt is be lehet
tanitani.

Fischl Ferencz ny. apátsági erdômes-
ter e czélra vadászkutyát használt.
Ugyancsak ô állitja azt is, hogy egy
gombavadász, a mint a szarvasgomba
keresôket nevezik, a földön négykézláb
mászva képes volt megérezni a gomba
telepet a földben.

Soraimat boldogult Szécsi Zsigmond
szavaival fejezem be, ki Erdôhasználat-
tanában a következôket mondja:

«A fennebbiekbôl mindenki láthat-
ja, hogy az erdônek a fán kivül még
igen sok és gyakran valóban jól
értékesithetô anyaga van, melyet csak
kellôen ki kell használni. A legtöbb
esetben ezen anyagok felhasználása
által az erdôtenyésztésnek mit sem ár-
tunk, az erdôbirtokosnak gyakran
hasznos, a népnek pedig mindég uj
kereseti forrást nyujtunk. Buzditson
minket e tekintetben Németország
(Franczia-ország) példája, mely sok-
szor látszólagosan értéktelen anyagok
felhasználásából szép pénzt tud sze-
rezni, s ezt leggyakrabban éppen mi
fizetjük meg oly anyagokért, melyek
nálunk még nagyobb mennyiségben
fordulnak elô, mint ottan. Hogy azon-
ban ugy az erdôpénztár, mint a nép,
valamint a közvetitô kereskedô javára
uj, eddig még nem, vagy nem elég ter-
jedelmesen üzött mellékhasználatokat
eredménynyel honositsunk meg, ah-
hoz szükséges, hogy azt egyrészt az
erdészek a néppel és a közvetitô fa-
vagy egyéb kereskedôvel megismer-
tessék, másrészt, pedig a kereskedés-
sel foglalkozó osztályok ilyen
czikknek vevôket, piaczokat keresse-
nek. Szorgalmas utánjárásuknak, ész-
szerû nyomozásuknak kell, hogy sike-
re legyen.»

Erdészeti Lapok (1900)

Az idén is megnyílt a szalonkaszezon.
Közel kétszász „igaz szalonkavadász”
gyülekezett Zotyi bácsi fájánál a Pilis-
ben. A majd arasznyi hó és a csípôs hi-
deg már sejtette, hogy a megnyitó után
nemigen jön a madár. A rendezvény vé-
gül is nemzetközire sikeredett, mert egy
francia vadászvendég is végignézte a
ceremóniát. Sánta Antal rövid köszön-
tôjében jelezte, hogy hamarosan saját

tervezésû zászlóval, jelvénnyel és emb-
lémával rendelkeznek az „igaz szalon-
kavadászok”.

Bán István verse lelkesítette az egy-
begyûlteket, mely a szebb idôkre emlé-
keztetett.

A megnyitóval egyidôben Sopron-
ban az Erdészeti Múzeumban nyílt Bo-
ros Zoltán és Udvarnoki András vadász-
festôk idôszaki kiállítása.

Igaz szalonkavadászok

(Udvarnoki András tusrajza)


