
A Natúrpark tervezett területének védett, ritka gombafajai

Írta: Gábor Emese, Lukács Zoltán, Prutkayné Bartha Erzsébet, Szilvásy Edit

Törvény által védett, vöröslistás -és  egyéb ritka
gombafajok jegyzéke Budakörnyéki Natúrpark Budakeszi
környéki területein
  

Szerzők: Gábor Emese, Lukács Zoltán, Prutkayné Bartha Erzsébet és Szilvásy Edit

  

  

  

  

  

      

  

A Budakörnyéki Natúrpark lényege a természeti (botanikai, zoológiai, geológiai, vízrajzi,
mikológiai stb.) és az épített környezet megóvása és ápolása a térségben. Közelebb hozza az
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embereket a természethez, bevonja az iskolai nevelésbe a tudatos környezet- és
természetvédelmet, fiatalokat tanít ki, szemléletet formál, az emberi erőforrásokat mozgósítja,
együttműködéseket, közösségeket épít, támogatja a civil kezdeményezéseket az emberi
életminőség javítására. 

  

  

Közel húsz éve vizsgáljuk Budakeszi környékének nagygombavilágát mind szervezett formában
a TIT Stúdió, a Budakeszi Művelődési ház, ELTE  és egyéb intézmények által szervezett
különböző fokú gombaismereti tanfolyamok terepgyakorlatainak vezetésével, mind amatőr
természetjáróként. Írásunk szerzői gombaszakellenőri képesítéssel rendelkeznek, közülük
ketten helyben laknak.

  

  

Vizsgálati területünkön, mely a Szépjuhászné, Máriamakk, Páty és Budajenő térségének
határvonalai között helyezkedik el, 90 (köztük 4 földalatti) ritka vagy védettségi értéket kapó
gombafajt figyeltünk meg. Ebből 47 különböző fákkal szimbiózisban élő, ún. mikorrhizás gomba.
Legtöbbjük a galócák, galambgombák és a tinórúak nemzetségébe tartozik, míg a többi
korhadékbontó faj. Tapasztalataink szerint némelyek erősen ragaszkodnak termőfoltjaikhoz, pl.
császárgalóca, ligeti és lemezes tinórú, pusztai kucsmagomba. Az erdészeti kezelések miatt
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visszahúzódó, csak öreg, háborítatlan erdőkre jellemző fán élő a Crepidotus crocophyllus.

  

  

9 féle, törvény által védett gomba előfordulását jegyezhettük fel (1. tábla), közülük egy még
további bizonyítást igényel. Figyelemre méltó, hogy egy nagytermetű  kacskagomba, a Crepidot
us macedonicus
első hazai adata, Lukács és Horváth (2010) is e térséghez fűződik. 7 további olyan faj is
felbukkant, mely országos viszonylatban ritka, de védettségi értékkel jelenleg nem rendelkezik.
Mivel a taplófélék és az igen apró termetű gombák kutatására vizsgálatunk nem tért ki, ezért
több további ritkaság és védendő taxon potenciális élőhelyét rejtheti még ez a terület.

  

  

Rimóczi és mtsai (1999) az IUCN minősítési rendszer alapján Magyarország nagygombáinak
javasolt vörös -illetve a 23/2005. (VIII. 31.) KvVM miniszteri rendelet által védett gombák
listája, Budakeszi térségéből:

Cantharellus melanoxeros (sötétedőhúsú rókagomba)
Gomphidius roseus (rózsaszínű nyálkásgomba) megerősítésre szorul
Hericium erinaceus (közönséges süngomba)
Hygrocybe calyptriformis (rózsaszínű nedűgomba) megerősítésre szorul
Phylloporus pelletieri (lemezes tinórú)
Polyporus tuberaster (olaszgomba)
Strobilomyces strobilaceus (pikkelyes tinórú)
Xerocomus parasiticus (élősdi tinórú)
Volvariella bombycina (óriás bocskorosgomba)

  

A veszélyeztetett fajok közül:
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(IUCN 0) "eltűnt v. kihalt faj", 1 faj:
Hemimycena lactea fordult elő az élőhelyeken.

  

  

(IUCN 1) "eltűnéssel v. kihalással fenyegetett fajok" száma 2:
Coprinus erythrocephalus, Crepidotus crocophyllus.

(IUCN 2) "erősen veszélyeztetett fajok" száma 18.
(IUCN 3) "veszélyeztetett fajok" száma a legnagyobb, 36.
(IUCN 4) "kímélendő, potenciálisan veszélyeztetett fajok" száma 12.

             Agaricus   porphyrison 3   (lilásvörös csiperke)   
    Agrocybe putaminum ritka  (vaskos rétgomba)   
    Amanita aspera 3   (érdes galóca)   
    Amanita caesarea 2   (császárgalóca)   
    Amanita lividophallescens 2  (fakóselymes galóca)   
    Amanita solitaria 2   (tüskés galóca)   
    Arachnopeziza aurelia   ritka   
    Aureoboletus gentilis 2   (aranybélésű tinórú)   
    Boletus appendiculatus 3  (sárga húsú tinórú)   
    Boletus pulverulentus 4  (ligeti tinórú)   
    Boletus radicans 3   (kesernyés tinórú)   
    Boletus regius 2   (király tinórú)   
    Boletus rhodoxanthus 2  (bíbor tinórú)   
    Boletus satanas 3   (sátán tinórú)   
    Bolbitius aleuriatus 3   (kérészgomba faj)   
    Bolbitius elegans 3   (elegáns kérészgomba)  
    Cantharellus tubaeformis 3  (tölcséres rókagomba)   
    Cantharellus lutescens 4  (szagos rókagomba)   
    Calvariadelphus pistrillaris 3  (vaskos mozsárütőgomba)  
    Cantharellus cibarius 4   (sárga rókagomba)   
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    Cantharellus cinereus 3  (szürke rókagomba)   
    Cantharellus melanoxeros  (sötétedőhúsú rókagomba)  
    Chalciporus piperatus   (borsos tinórú)   
    Chamaemyces fracidus 3  (foltosodó őzlábgomba)  
    Coprinus erythrocephalus 1  (tintagomba faj) leg/det: Hosszú Rita  
    Cortinarius albertii 3   (pókhálósgomba faj)   
    Cortinarius (Rozites) caperatus 2  (gyűrűs ráncosgomba)  leg/det: Hosszú Rita   
    Cortinarius dibaphus 3   (pókhálósgomba faj)   
    Cortinarius sodagnitus 3  (pókhálósgomba faj)   
    Cortinarius citrinolilacinus 3  (sárgáslila pókhálósgomba)  
    Cratarellus cornucopioides 4  (sötét trombitagomba)   
    Crepidotus macedonicus  ritka, 2009-ben bukkant fel  
    Crepidotus crocophyllus 1  (sárgalemezű kacskagomba)  
    Encoelia furfuracea   (közönséges mogyoró csészegomba)  
    Entoloma dichrous 3   (kéktönkű döggomba)   
    Entoloma incanum 3   ( barnászöld döggomba)  
    Entoloma lividum 3   (nagy döggomba)   
    Geastrum limbatum 3   (csillaggomba faj)   
    Gomphidius roseus   (rózsaszínű nyálkásgomba) megerősítésre szorul  
    Gymnopilus spectabilis   (aranysárga tőkegomba)  
    Gymnopus (Collybia) confluens  (pelyhestönkű fülőke) ritka  
    Gyroporus castaneus   (gesztenyebarna tinórú)  
    Hericium erinaceus   (közönséges süngomba)  
    Helvella crispa 3   (fodros papsapkagomba)  
    Helvella cupuliformis 3   (papsapkagomba faj)   
    Helvella epippium 3   (bársonyos papsapkagomba)  
    Hemimycena lactea 0   (fehér álkígyógomba)   
    Hygrophorus penarius 3  (száraz csigagomba)   
    Hygrocybe calyptriformis  (rózsaszínű nedűgomba) megerősítésre szorul  
    Hymenogaster luteus 3  (sárgabelű hártyáspöfeteg)  
    Leccinum aurantiacum 4  (érdestinórú)   
    Leotia lubrica 2   (zöld csuklyásgomba)   
    Leucocoprinus badhamii 2  (feketedő bordásőzlábgomba)  
    Leucocoprinus cretatus 2  (krétafehér szemcsésőzlábgomba)  
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    Leucopaxillus candidus 3  (fehér cölöppereszke)   
    Macrotyphula fistulosa 2  (csöves bunkósgomba)  
    Marasmius epiphylloides nagyon ritka  (borostyán szegfűgomba)  
    Meripilus giganteus 2   (óriás likacsgomba)   
    Morchella esculenta 4   (ízletes kucsmagomba)  
    Morchella steppicola 4   (pusztai kucsmagomba)  
    Mutinus caninus 3   (kutyaszömörcsög)   
    Oudemansiella mucida   (gyűrűs fülőke) nincs javaslati értéke  
    Pachyphloeus melanoxanthus 3  (feketedő kérges - szarvasgomba)  
    Phylloporus pelletieri   (lemezes tinórú)   
    Phallus hadrianii 4   (homoki szömörcsög)   
    Plectania melastoma nem került be, de   ritka  (kis kehelygomba)   
    Pluteus aurantiorugosus 2  (tűzpiros csengettyűgomba)  
    Pluteus variabilicolor 2   (változó színű csengettyűgomba)  
    Pluteus phlebophorus 2  (ereskalapú csengettyűgomba)  
    Polyporus tuberaster   (olaszgomba)   
    Pseudocraterellus sinousus -3  (fodros áltrombitagomba)  
    Ramaria fumigata 3   (lila korallgomba)   
    Russula olivacea 3   (galambgomba faj)   
    Russula rubroalba 3   (pirosas galambgomba)  
    Russula seperina 2   (feketedőhúsú galambgomba)  
    Russula galochroa 3   (gyöngyházszínű galambgomba)  
    Scleroderma verrucosum 4  (nyeles áltrifla)   
    Sparassis crispa 3   (fodros káposztagomba)  
    Strobilomyces strobilaceus  (pikkelyes tinórú)   
    Tarzetta catinus 4   (sárga kehelygomba)   
    Telephora terrestris 3   (talajlakó szemölcsgomba)  
    Tremella foliacea 3   (fodros rezgőgomba)   
    Tremella mesenterica 3  (aranyos rezgőgomba)   
    Tricholoma acerbum 2   (keserű pereszke)   
    Tuber aestivum 4   (nyári szarvasgomba)   
    Tuber excavatum 4   (üreges szarvasgomba)  
    Volvariella bombycina   (óriás bocskorosgomba)  
    Xerocomus parasiticus   (élősdi tinórú)   
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    Xylobolus frustulatus   (mozaiktapló) ritka   
    Xerocomus moravicus 3  (morva nemezestinórú)   
      

Irodalom

  

  

Rimóczi I., Siller I., Vasas G., Albert L., Vetter J., Bratek Z. (1999): Magyarország
nagygombáinak javasolt Vörös Listája 
Mikológiai Közlemények 38/1-3:107-132.

  

  

  Agaricus porphyrison 3  (lilásvörös csiperke) 
 Agrocybe putaminum ritka  (vaskos rétgomba)
 Amanita aspera 3  (érdes galóca)
 Amanita caesarea 2  (császárgalóca)
 Amanita lividophallescens 2  (fakóselymes galóca)
 Amanita solitaria 2  (tüskés galóca)
 Arachnopeziza aurelia ritka
 Aureoboletus gentilis 2  (aranybélésű tinórú)
 Boletus appendiculatus 3  (sárga húsú tinórú)
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 Boletus pulverulentus 4  (ligeti tinórú)
 Boletus radicans 3  (kesernyés tinórú)
 Boletus regius 2  (király tinórú)
 Boletus rhodoxanthus 2  (bíbor tinórú)
 Boletus satanas 3  (sátán tinórú)
 Bolbitius aleuriatus 3  (kérészgomba faj)
 Bolbitius elegans 3  (elegáns kérészgomba)
 Cantharellus tubaeformis 3  (tölcséres rókagomba)
 Cantharellus lutescens 4  (szagos rókagomba)
 Calvariadelphus pistrillaris 3  (vaskos mozsárütőgomba)
 Cantharellus cibarius 4  (sárga rókagomba)
 Cantharellus cinereus 3  (szürke rókagomba)
 Cantharellus melanoxeros  (sötétedőhúsú rókagomba)
 Chalciporus piperatus  (borsos tinórú)
 Chamaemyces fracidus 3  (foltosodó őzlábgomba)
 Coprinus erythrocephalus 1  (tintagomba faj) leg/det: Hosszú Rita
 Cortinarius albertii 3  (pókhálósgomba faj)
 Cortinarius  (Rozites) caperatus 2  (gyűrűs ráncosgomba) leg/det:Hosszú Rita
 Cortinarius dibaphus 3  (pókhálósgomba faj)
 Cortinarius sodagnitus 3  (pókhálósgomba faj)
 Cortinarius citrinolilacinus 3  (sárgáslila pókhálósgomba)
 Cratarellus cornucopioides 4  (sötét trombitagomba)
 Crepidotus macedonicus ritka, 2009-ben bukkant fel
 Crepidotus crocophyllus 1  (sárgalemezű kacskagomba)
 Encoelia furfuracea  (közönséges mogyoró csészegomba)
 Entoloma dichrous 3  (kéktönkű döggomba)
 Entoloma incanum 3  ( barnászöld döggomba)
 Entoloma lividum 3  (nagy döggomba)
 Geastrum limbatum 3  (csillaggomba faj)
 Gomphidius roseus  (rózsaszínű nyálkásgomba) megerősítésre szorul
 Gymnopilus spectabilis  (aranysárga tőkegomba)
 Gymnopus  (Collybia) confluens  (pelyhestönkű fülőke) ritka
 Gyroporus castaneus  (gesztenyebarna tinórú)
 Hericium erinaceus  (közönséges süngomba)
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 Helvella crispa 3  (fodros papsapkagomba)
 Helvella cupuliformis 3  (papsapkagomba faj)
 Helvella epippium 3  (bársonyos papsapkagomba)
 Hemimycena lactea 0  (fehér álkígyógomba)
 Hygrophorus penarius 3  (száraz csigagomba)
 Hygrocybe calyptriformis  (rózsaszínű nedűgomba) megerősítésre szorul
 Hymenogaster luteus 3 sárgabelű hártyáspöfeteg
 Leccinum aurantiacum 4  (érdestinórú)
 Leotia lubrica 2  (zöld csuklyásgomba)
 Leucocoprinus badhamii 2  (feketedő bordásőzlábgomba)
 Leucocoprinus cretatus 2  (krétafehér szemcsésőzlábgomba)
 Leucopaxillus candidus 3  (fehér cölöppereszke)
 Macrotyphula fistulosa 2  (csöves bunkósgomba)
 Marasmius epiphylloides nagyon ritka  (borostyán szegfűgomba)
 Meripilus giganteus 2  (óriás likacsgomba)
 Morchella esculenta 4  (ízletes kucsmagomba)
 Morchella steppicola 4  (pusztai kucsmagomba)
 Mutinus caninus 3  (kutyaszömörcsög)
 Oudemansiella mucida  (gyűrűs fülőke) nincs javaslati értéke
 Pachyphloeus melanoxanthus 3  (feketedő kérges - szarvasgomba)
 Phylloporus pelletieri  (lemezes tinórú)
 Phallus hadrianii 4  (homoki szömörcsög)
 Plectania melastoma nem került be, de ritka  (kis kehelygomba)
 Pluteus aurantiorugosus 2  (tűzpiros csengettyűgomba)
 Pluteus variabilicolor 2  (változó színű csengettyűgomba)
 Pluteus phlebophorus 2  (ereskalapú csengettyűgomba)
 Polyporus tuberaster  (olaszgomba)
 Pseudocraterellus sinousus  (3)  (fodros áltrombitagomba)
 Ramaria fumigata 3  (lila korallgomba)
 Russula olivacea 3  (galambgomba faj)
 Russula rubroalba 3  (pirosas galambgomba)
 Russula seperina 2  (feketedőhúsú galambgomba)
 Russula galochroa 3  (gyöngyházszínű galambgomba)
 Scleroderma verrucosum 4  (nyeles áltrifla)
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 Sparassis crispa 3  (fodros káposztagomba)
 Strobilomyces strobilaceus  (pikkelyes tinórú)
 Tarzetta catinus 4  (sárga kehelygomba)
 Telephora terrestris 3  (talajlakó szemölcsgomba)
 Tremella foliacea 3  (fodros rezgőgomba)
 Tremella mesenterica 3  (aranyos rezgőgomba)
 Tricholoma acerbum 2  (keserű pereszke)
 Tuber aestivum 4  (nyári szarvasgomba)
 Tuber excavatum 4  (üreges szarvasgomba)
 Volvariella bombycina  (óriás bocskorosgomba)
 Xerocomus parasiticus  (élősdi tinórú)
 Xylobolus frustulatus  (mozaiktapló) ritka
 Xerocomus moravicus 3  (morva nemezestinórú)
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