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A hóvirág mellett a gombákat sem lehet
ezentúl szabadon leszedni. Több rit-
kább mellett közkedvelt ehetõ fajokat,
például a tinórukat is védetté nyilvání-
tották. Az idei szezonban nem árt vi-
gyázniuk a gombaszedõknek. Egy ta-
valy megjelent rendeletben 35 újabb
kalapos gombát nyilvánított védetté a
környezelvédelmi tárca. Ezek többsége
ritkább, nem ehetõ. Akadnak azonban
köztük kedvelt, eddig kifejezetten étke-
zéshez gyûjtött fajok is, mint a tinóruk
vagy a sötétedõ hasú rókagomba. Ha
valakit akár egyetlen ilyennek a lesze-
désén rajtakapnak, súlyos büntetésre
számíthat. Egy védett gomba eszmei ér-
téke kétezer-tízezer forint, egy szatyor-
nyi begyûjtése (és természetesen árusí-
tása) tehát akár százezer forintos bírság-
gal is járhat A szigorítást az európai uni-
ós elõírások indokolták – mondták
érdeklõdésünkre a környezetvédelmi

tárcánál. A legtöbb uniós államban már
régóta tilos egyes értékesebb gombafa-
juk begyûjtése. Elsõsorban a ritkább fa-
joknál természetvédelmi megfontolá-
sok is indokolják a szigorítást. Nem tud-
nak megújulni a gombatelepek, ha ál-
landóan leszedik õket. Akadnak olyan
fák, amelyek a gombafonalak révén jut-
nak elegendõ vízhez. Nagy kérdés, ho-
gyan lehet az új rendeletet betartani. A
gombászoknak eddig gyakorlatilag
csak arra kellett figyelniük, hogy mér-
ges gombát ne szedjenek. A korábban
védett, valóban ritka gombák áltaIában
meghatározható élõhelyeken élnek.
Egy rókagomba faj, a tinóruk és a laska-
pereszke védetté nyilvánításával vi-
szont az új elõírás betartásához növény-
határozóval a kézben kellene) ezentúl
az erdõt járniuk a gyûjtõknek. „Hosszú
idõre és a gombagyûjtõk és a ter-
mészetvédõk együttmûködésére lesz

szükség – mondta érdeklõdésünkre
AradiCsaba, a Hortobágyi Nemzeti Park
tanácsadója. – De ez nem újdonság, sok
más természeti érték megóvása is több-
éves tanulást igényelt A gombaszedést
egyébként meglehetõsen lazán szabá-
lyozzák. Magánerdõkben a tulajdonos
jóváhagyása kell hozzá. Állami erdõk-
ben nincs szükség semmiféle engedély-
re, csupán az az elõírás, hogy csak saját
szükségletre lehet gombát gyûjteni. En-
nek mennyiségét azonban pontosan
nem határozták meg. Tény, hogy a ta-
vaszi és fõleg az õszi gombaszezonban
egyes vidékeken (ilyen a Zemplén, a
Bükk, vagy az Õrség) ezrek kiegészítõ
foglalkozása a gombászás. A frissen
szedett gombát felvásárlóknak adják át.
A hûtõházakban tárolt csemegét hazai,
de nagyrészt külföldi piacokon fõként
Ausztriában, Németországban, Olaszor-
szágban értékesítik. 

Korlátozzák a gombaszedést

Elég volna nagyanyám három gombájá-
nak ismerete. Ezek a vargánya, nyúlgom-
ba és galambica. Persze a kíváncsiság az
erdõt járva újabb és újabb gombák kész-
tettek arra, hogy megtudjam, ehetõ vagy
mérgezõk, és hogy hívják õket.

A kedvezõ tavaszi idõjárás már ápri-
lisban elõhozza a kucsmagombát, de
vele egyidõben találhatók fajtársai a
cseh és a fattyú kucsmagombák.
(Erdõszélek, tisztásak, napos, füves te-
levény talajokon.) De óvakodjunk a fe-
kete fejû „Napóleon sapkás” papsapka-
gombáktól! A májusi esõ meleggel tár-
sulva szintén korán hozhatja elõ a ga-
lambica gombákat. Sõt az elsõ vargá-
nyák is megjelenhetnek és a kedvelt

nyúl- vagy más néven rókagomba. A ré-
gen, legelõn az apró csibe, avagy szeg-
fûgomba jön elõ. Péter-Pálkor június
végén lehet az elsõ nagy gombabõség.
Ilyenkor már bármily mérgezõ gomba
is felütheti fejét! Senki se érezze tudós-
nak magát! A hírhedt galócák minden
évben végeznek valakivel!

A hófehér és a világoszöld kalappal,
szárukon gyûrûvel és tövükön bocskor-
ral levõk halálosan mérgezõk! Hasonló-
an a citromsárga és a barna fehérrel pet-
tyes kalapú galócák is mérgezõek! Ilyen
veszélyes még a pirossapkás kis kerti
törpe, a susulyka. Ne szedjük fel! A ga-
lócáknál a mesekönyvek kedvence a
piroskalapon fehér foltos légyölõ galó-

ca is mérgezõ! Ám vannak ehetõ galó-
cák is: a piruló galócát már árulják is. A
cafrangos galóca is ehetõ és az igen rit-
ka császárgomba ínyenc falat.

A nyár kedvez a vargányáknak, népes
családjuk több igen finom fajtát kínál.
Ezek az ízletes király, fenyõ és vörös érdes
tinóruak. De veszélyes mérgezõk a sátán-
tinóru, farkastinóru. Fõleg a nyárban talál-
juk a fehér tejnedvet tartalmazó keserû-
gombát és a vöröses kenyérgombát. A ró-
kagombához igen hasonló gerebengom-
ba is kesernyés ízû, kalapja nem lemezes,
hanem tüskéi vannak. Nem gyakori, de
még ritkább a bokros és a káposztagom-
ba. Augusztus–szeptember–októberben
néha igen bõséges mennyiségû gomba le-
pi el az erdõk alját. Nem vitás, a legked-
veltebbek a feketefejû vargányák és a sok-
féle galambica mellett újabb igen sok jó és
mérgezõ díszlik. Az ehetõk közül a lilape-
reszke, szürke tölcsérgomba aromás ízû-
ek, az avaron „boszorkánykörökben” ta-
lálhatók. A gyûrûs tuskógomba és az
árvégûfülõke, kivágott fatönkökön terem.
A gombák utolsó képviselõje a laskagom-
ba, mely enyhe teleken januárban is virul
a fatörzseken.

Z. Horváth József

Gombák a Zselicben
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