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Tán elhihetô, hogy a Zselic gombáit
sokszor igen messzirôl jött emberek is
keresik! Nem titok tehát, híre van! Épp-
úgy, mint a méznek, szarvasnak ezen a
vidéken.

A legkedveltebb a „vargánya”! Más
néven ízletes tinórú. Több fajból álló csa-
ládjából még a vörös, barna, érdes tinórú
ismertebb. A rózsaszín kalapú, „király-
vargánya” is csemegének tartott. Eltörve
tintakékké színezôdik. Nem ajánlatosak
társai: a változékony és farkas tinórú. Vá-
gásra zöldeskék-vörös színbe borul. A
sátán tinórú még jobban kerülendô.

A galambgombáknak is népes csa-
ládja van. Legízletesebbek a lila hátú, a
varaszöld és az igen változatos kalap-
színû, dió ízû galambgomba. Kerülen-
dôk a piros és ragadós sárga kalapúak.
Talán a legközkedveltebb a rókagom-
ba. Nem kukacosodik. Ropogós és ne-
héz mással összetéveszteni. Igaz, van
hozzá igen hasonló: a gerebengomba.
Ez azonban nem lemezes, hanem pó-
rusos. Zömmel ezek a nagyobb
mennyiségben található, ehetô, köz-
kedvelt, fôleg erdei gombák. Persze lé-
teznek ízletes, fûszeres, kevés példány-
ban találhatók. Ilyenek tavasszal: a
kucsmagomba, a tüskegomba és a má-
jusi pereszke. Nem ajánlatos a nagy
papsapkagomba, a „Napóleon kalap-
ja”. Megkülönböztetendô a kucsma-
gombától! A nyári gombák ritkaságai
közé tartozik a káposzta- és likacsos
gomba, de néha a nagy pöfeteg bô-
vebb megjelenése is elôfordul. Külön-
legességnek számít a narancsos kalapú
császárgomba, gyakrabban a rózsaszín,
sárga korallgomba. Felkapott lett a né-
ha seregesen megjelenô fekete színû
trombitagomba. Nem számottevô az ár-
végû fülôke és ízletes tôke- és sereges
tölcsérgomba. Az ôszi idôszakban
megjelenô nagy ôzláb sokak kedvence.
A néha bôségesen megjelenô lila és
szürke aromás pereszkékbôl már ko-
sárra valót szedhetünk! Népszerû és
sokszor bôven nô a tuskókon a
„vendel”, vagyis „gyûrûs tölcsér” gom-
ba. Cseren, de hárs- stb. törzsön is
megjelenik a szürkés színû laskagom-
ba. Az ôszi, de a nyári bôséges gomba-
szezonban ott díszlenek néha tömege-
sen a galócák is. Nagyon vigyázzunk
velük! Ne szedjünk galléros és bocsko-
ros gombákat! Fôleg a fehér vagy zöld
színûeket. (képünkön: gyilkos galóca

sereg.) De a pettyes, sósperec tetejût
se, vagy a piros-fehér pettyeset se.
Ezek vagy párduc- vagy légyölô galó-
cák lehetnek. A szurdokok szélén
többször – mint piciny törpék – állnak
piros sapkájukkal a susulykák. ôket is
messze kerüljük el! A galambgom-

bákkal csiperke is elôfordul az erdô al-
ján. A nyomásra citromsárgára színezô-
dô karbonszagú csiperkét hagyjuk ott!

A gombák ma is félelmet, tiszteletet
parancsolnak!

Nem tûrik az „elbizakodottságot”.
Z. Horváth József
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