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A sárga gévagomba - az egyik legnagyobb ehető gombánk 
tudományos-ismeretterjesztő online előadás 

 

2021. április 22-én, csütörtökön, 18.15-től 
 

 Előadó: Dravecz Tibor 

 Rendező: Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 
 

 

Röviden az előadás tartalmából: 
 

 A sárga gévagomba bemutatása. 

 Valóban összetéveszthetetlen-e a sárga gévagomba? 

 Sárga gévagomba, mint ehető gomba; sárga gévagomba, mint sportgomba (:-) 

 Valóban nyersen mérgező? Mérgező-e, ha mérgező fán (fehér akác, tiszafa) terem? 

 Jó, ehetőnek tartott gomba lehet-e ártalmas? 

 Sárga gévagomba, mint parazita és fakárosító gomba. 

 Rokon gombafajok nálunk és a világ más tájain - a sárga gévagomba családfája.  
 Érdekességek a sárga gévagomba apropóján. 
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Sárga gévagomba  
Laetiporus sulphureus (Bull.1) Murrill2 (1920) 

https://www.ipni.org/ 

                                                           
1 Bulliard, Jean Baptiste François (`Pierre') (1752-1793)   
2 Murrill – William Alphonso Murrill (1869-1957)  

https://www.ipni.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Baptiste_Fran%C3%A7ois_Pierre_Bulliard
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Murrill
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https://www.mycobank.org/page/Simple%20names%20search    

https://www.mycobank.org/page/Simple%20names%20search
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https://www.mycobank.org/page/Simple%20names%20search  

https://www.mycobank.org/page/Simple%20names%20search
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A kén melyről a tudományos nevét kapta: 

 
"A crystalline sulfur deposit. This sulfur deposit is located around a volcanic vent in Kilauea Crater, Hawaii." 

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/General_Chemistry/Map:_Chemistry_-_The_Central_Science_(Brown_et_al.)/22:_Chemistry_of_the_Nonmetals/22.06:_The_Other_Group_6A_Elements:_S_Se_Te_and_Po


2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 7/66 

A sárga gévagomba jellemzése 
– pontosabban a termőtestének jellemzése – 

 

 Ez egy 'taplógomba', élő és elhalt fán él. 

 Noha taplógomba, fiatalon puha, 'étkezési gomba állagú'3. 

 Ez a gomba az egyik legnagyobb termetű ehető gombánk. 
 

A sárga gévagomba a termőtesteit  

 Magyarországon május-október közötti időszakban hozza, néha előbb vagy 
később is megjelenhet; 

 Tavasszal ártéri fűzesekben tömeges, de sokféle lombos fán előfordul, 
bizonyos fákon inkább később, nyár során vagy ősszel jelenik meg. 

 Gyakran két hullamában is megjelenik ugyanazon fákon az év során. 
                                                           
3 Gondoljuk a hasadtlemezű gombára (Schizophyllum commune)! - később még visszatérünk erre a gombafajra. 
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https://www.gbif.org/occurrence/3039239434
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Rozetta, illetve konzolos (polcszerű) megjelenés 
 

Laetiporus cincinnatus (USA) Leatiporus species (Equador) 

   
 

https://www.mushroomexpert.com/images/kuo6/laetiporus_cincinnatus_01.jpg
https://www.mushroomexpert.com/images/kuo6/laetiporus_cincinnatus_02.jpg
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https:/inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/113209405/original.jpeg?1613588501
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Termőtestek és termőtest-telepek mérete 
 

2009-es Guiness Book rekord 100 font (~45 kg). 
 
Nemegyszer egyetlen elő vagy kidőlt fán egyszerre 100 kg feletti mennyiségű friss termőtest is 
található.  
 
 
 
Lásd még: étkezési gyűjtés, 

a nagyméretű, már nem fiatal termőtestek nem igazán kiválóak étkezésre, a sárga 
gévagombából az igazi csemege a még friss, fiatal, lédús, és ilyenkor még élénkszínű kisebb 
termőtestek. 

 

  



2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 11/66 

Évelő taplók 
 

A sárga gévagombák nem évelő taplók. 
 

Példa évelő taplóra:  
 

Bükkfatapló (Fomes fomentarius) 
 
 
 
 
Természetesen a sárga gévagomba is évelő élőlény, 

 csak éppen a termőtestei nem évelőek; 

 noha elhalt előző évi termőtesteket gyakran 
találhatunk. 

 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Fomes_fomentarius_25616.jpg/2560px-Fomes_fomentarius_25616.jpg
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A sárga gévagomba, mint gombafaj jellemzése 
- Sárga gévagomba tágabb értelemben, Laetiporus sulphureus sensu lato – 

 

A sárga gévagombák nemzettségének fajai (Laetiporus) virágos növényeken és ezen belül csak  

 fás szárú növényeken fordulnak elő4,  

 barna korhadást okozó,  

 paraziták (gyengültségi paraziták) és szaprobionták. 
 

Rokonságukról, rendszertani helyükről az előadás során még szó lesz. 
 

Micéliumuk fehér (vagy krémszínű), ivaros és ivartalan spórákkal is szaporodnak, ivaros termőtestjeik a 
legnagyobb termőtestű gombák közé tartoznak. 
 

Igen fontos (gyengültségi) paraziták és fakárosítók, élőfák és fanyagok károsítói, sok helyen top-10 erdészeti 
károsítók egyikeként jelentkeznek. Parazitaként összehasonlítása néhány más gombafajjal:   

 Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus), 

 Májgomba (Fistulina hepatica), 

 Gyűrűs tuskógombák (Armillaria mellea sensu lato). 

                                                           
4 a tudomány mai állása szerint :-) 
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Barna (vörös) korhadás – sárga gévagomba által 
 

    
 



2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 14/66 

A faanyag, amin a gévagomba él 

kéreg, szijács, geszt  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Taxus_wood.jpg
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Összetéveszthetetlen ehető gombák 
 

 Óriás pöfeteg (Calvatia gigantea) 

 Gyapjas tintagomba (Coprinus comatus) 

 Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) 

 Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) 

 Homoki szömörcsög (Phallus hadriani) 

 Tintahalgomba (Clathrus archeri) 

 Szitaszájú csillaggomba (Myriostoma coliforme) 

 Hasadtlemezűgomba (Schizophyllum commune) 
 

Valóban összetéveszthetetlenek ezek? 
  



2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 16/66 

Egy képzetlen gombász bármit képes lehet összetéveszteni 
 

Világító tölcsérgomba (Omphalotus olearius) 
 

  

 

 
  

https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fulu_mantar#/media/Dosya:Omphalotus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Omphalotus_olearus.png
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Kvíz 
Azt hiszem alább a szerencse és találgatás segít, mint a gombaismeret :-( Szóval senki ne aggódjon, hogy nem 

találja el a helyes válaszokat! Szándékosan adunk helyet a szerencsés találgatásnak! 

 

Kahoot! használata: 

 
 

Részletesebb használati útmutató: https://integrity.hu/kahoot/help/hu   

https://integrity.hu/kahoot/help/hu
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1. kérdés 

   

1. 2. 3. 
Melyik képen van gévagomba? 1-es, 2-es, 3-as képen? Esetleg egyiken sincs? 
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2. kérdés 

   

1. 2.                             3. 
Melyik képen van gévagomba? 1-es, 2-es, vagy 3-as képen? Esetleg egyiken sincs? 
  



2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 20/66 

3. kérdés 

 
  

1. 2. 3. 
Melyik képen van sárga gévagomba?  
[ ] Csak egy képen van. [ ] Pontosan két képen van. [ ] Egyiken sincs. [ ] Mindegyiken van. 
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4. kérdés 

    
1. 2. 3. 4. 

Hány gévagombás kép látható?  —  1, 2, 3, vagy egy sem az? 
  

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https:/svampe.databasen.org/uploads/2020-10110153_HJtGOqeBD.JPG
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Előfordulás: hol? 

  

The Book of Fungi: A Life-Size 
Guide to Six Hundred Species 
From Around The World  
by Peter Roberts (2013) 

 

  

https://www.amazon.com/Book-Fungi-Life-Size-Hundred-2013-05-20-dp-B0182Q3HDA/dp/B0182Q3HDA/ref=mt_other?_encoding=UTF8&me=&qid=1618955565
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GBIF—the Global Biodiversity Information Facility (https://www.gbif.org) 

 

https://www.gbif.org/species/2542160
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Előfordulás: mikor? 

 
  

https://www.gbif.org/species/2542160/metrics
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Mikor: hamarosan! 
 

Kirándulás Székesfehérvár-Csala közelében, a Császár-patak völgyében: 

   

2021. április 4. 
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Sárga gévagomba szezon előtt: 2021. április 
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Kullancsveszély! 
 

Melegedik az idő, több a csapadék: több dolgunk akad a kullancsokkal! 
 

 Füves és magas aljnövényzetű termőhelyek! 

 Gyakran olyan területeken gombászunk, ahol (birkákat) legeltetnek, sok a vad 
(vadtenyésztés folyik), sok ember megfordul, és sokan sétáltatnak kutyát is, 

o  például ilyen a Csala közeli Császár-patak vízgyűjtő területe. 
 

 
   

Közönséges kullancs (Ixodes ricinus), de más Ixodes fajok is terjesztenek emberi és állati kórokozókat – ezek az ízeltlábúak veszélyes vektorok! 

https://www.devonnewscentre.info/wp-content/uploads/sites/18/2017/03/tick-awareness.png
https://d3i71xaburhd42.cloudfront.net/5f82e95d6dd4de3c85e4b640811430e05a30766c/5-Figure1-1.png
https://www.liverpool.ac.uk/media/livacuk/infectionandglobalhealth/Life_cycle_of_ticks_family_ixodidae.jpg
https://t3.ftcdn.net/jpg/03/73/41/18/240_F_373411843_K45CefMxPWhk19E7Kw39cHZ5kKYtfzkp.jpg
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/White_rot_on_oak.JPG/2560px-White_rot_on_oak.JPG
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Előfordulás: milyen fán? 
 

Magyarországon gyakori: 

 fűzfákon, 

 nyárfákon, 

 tölgyfákon, 

 vadcseresznyén, 
de előfordul 

 gyümölcsösökben  

 cseresznyefán, 

 szilvafán, 

 közönséges dión, 

 ritkábban  

 almafán, 

 körtefán (vadkörtén én sosem találtam még), 
továbbá 

 akácon (fehér akác), 

 japánakácon, 

 tövises lepényfán (Gleditsia triacanthos), 

 szelídgesztenyén, 

 bükkfán, szilfán, juharon, hársfán … 
 

inkább azt érdemes talán sorolni, hogy milyen fán 
nem fordul elő5 :-) 

 

Európában is előfordul tűlevelűeken, például az Alpokban 1000 pár száz méterig luc- és jegenyefenyőn magam is 
többször találtam, de előfordul Európában is vörösfenyőn és ahol még nagy tiszafák előfordulnak, helyenként a 
közönséges /európai/ tiszafán is (Taxus baccata).  
                                                           
5 nem emlékszem, hogy találtam volna például kőrisen, égeren, gyertyánon, bár ez utóbbin igen csak kételkedem, hogy ne fordulna elő 
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Mediterrán vidéken eukaliptusz fákon, sőt még szentjánoskenyérfákon is. 
 

A világ más tájain pedig sokféle más fafajon is, érdekességként említjük, hogy avokádónak noha nem a 
legfontosabb parazitája, de mint károsítóját írják le, és olajfán való megjelenését is leírták már. 
 
A déli féltekén más számos az északi féltekén nem honos fafajon előfordul. 
 
Persze kérdés, hogy milyen Laetiporus fajok előfordulásáról is beszélünk? 
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Páfrányfenyőn 
(Ginkgo biloba): 

Bambuszon: Szentjánoskenyérfán 
(Ceratonia siliqua): 

Tiszafán 
(Taxus sp.): 

    
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Hortus_Haren_18-05-2019._(actm.)_03.jpg/375px-Hortus_Haren_18-05-2019._(actm.)_03.jpg
https://www.researchgate.net/profile/Ram-Verma-4/publication/321831312/figure/fig1/AS:572063926947840@1513402076951/Laetiporus-sulphureus-fruit-body-attached-to-dead-bamboo-Bambusa-vulgaris-var-yellow.png
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicken_of_the_Woods_(Laetiporus_sulphureus)_01.jpg
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Előfordulás: mióta él sárga gévagomba a Földön? 

 

A miocén földtörténeti kor, mely kb. 23 millió évvel ezelőtt kezdődött, és valamikor akkoriban megjelent a 'sárga gévagomba'. 
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'Sportgombák' 

 

Óriáspöfeteg 
Calvatia gigantea (Langermannia gigantea) 

 Akár 20 kg feletti tömegű termőtestei is 
lehetnek. 

 Hasonlítsuk össze az óriáspöfeteget és a 
sárga gévagombát:  
o Milyen érdekes különbségeket 

találunk? 
o És milyen hasonlóságokat? 

 

o Egyben közös a kettő: mindkettő 
igazi sportgomba, mindkettőre 
'vadászunk'. 

 

Nagy őzlábgomba  
Macrolepiota procera 
 
Kvízkérdés:  

Melyik hónapban készült a felvétel? 
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Sárga gévagomba, mint ehető gomba 
 

 Friss, puha, lédús, élénkszínű 

 Egészséges 

 Tiszta 
o körbenő tárgyakat (faágakat, fűszálakat stb.) 

 
 

 Gyűjtéséhez a kisebb gombászkés rövid pengéjű lehet. 
 
 

 Idősebb, szívósabb termőtesteket is egyesek felhasználják. 

 Megárthat?  

 Tartalmaz(hat)-e ártalmas anyagokat?  

 Nyersen fogyasztható? 
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107/2011. (XI. 10.) VM rendelet 
az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, 
forgalomba hozataláról 
 

1. 
Magyar név 

Latin név 
Árusítási feltételek Felhasználási feltételek 

8. 
Sárga gévagomba 

Laetiporus sulphureus 
A fával érintkező fásodó rész kivágásával árusítható a 

fiatal, puha példány 
20 perces hőkezelés után fogyasztható 

5. 
Ízletes kucsmagomba 
Morchella esculenta 

 20 perces hőkezelés után fogyasztható 

45. 
Gyűrűs tuskógomba 

Armillaria mellea 
Csak a gomba kalapja a gallérig levágott tönkkel 

árusítható 
20 perces hőkezelés után fogyasztható 

55. 
Nagy őzlábgomba 

Macrolepiota procera 
Csak a gomba kalapja árusítható 

 

52. 
Mezei csiperke 

Agaricus campestris 
  

 

 Saját belátásunk szerint járhatunk el, ha sárga gévagombát gyűjtünk és fogyasztunk,  
o jogszabály nem kötelez bennünket (legalább) 20 perces hőkezelésre. 

 Hány fokos és milyen beható hőkezelésre gondoljunk? 
o Rántott gomba: mondjuk 4-5 perc egyik oldalon, majd 2-3 perc másik oldalon sütve, 
o Alacsony hőmérségkeltő, pl. sous vide elkészítési mód: 79-85 °C. 
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Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Schizophyllum_commune_(Split_gill)_(33389628036).jpg/2560px-Schizophyllum_commune_(Split_gill)_(33389628036).jpg
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Hasadtlemez%C5%B1_gomba    

https://hu.wikipedia.org/wiki/Hasadtlemez%C5%B1_gomba
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A hasadtlemezű gomba 

 350 növénynemzetség fajain találták meg 

 A Földön az egyik legelterjedtebb nagygomba 

 Fehérkorhadást okoz 

 Fontos parazita és kártevő 

 Ritkán emberi parazita és betegségokozó 

 Egyike a sok-sok csodát felmutató élőlényeknek, 
o pl. 23328 párosodási típus, különböző nem ('szex') 

 
És ehető, a világ egyes tájain fogyasztják is (táplálkozási szempontból mindazonáltal 
jelentéktelen gombafaj). 
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Mit jelent az, hogy nyersen mérgező? 
 

Nagyon sok élelmiszer nyersen megárthat (számtalan ok miatt lehet ez),  
vagy hőre bomló méreganyagokat tartalmaz, 

vagy akár súlyos mérgezést okozhat nem megfelelően hőkezelve/elkészítve. 
  

Példák: 
számos hüvelyes 

közönséges bab (vetemény bab), Phaseolus vulgaris 
vesebab (kidney bean) 

 
 

Gombák:  
ismertek nyersen mérgezők,  
és olyanok, melyek nyersen egyeseknek megárthatnak  

ilyen pl. gyűrűs tuskógomba /Armillaria sp./), mely enyhe mérgezést okoz egyeseknél egyes esetekben 
  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kidney_bean
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Sárga gévagomba nyersen megárthat, esetleg nyersen mérgező? 
 

Nem hiszem, hogy valódi nyersen mérgező gomba lenne, legalábbis erősen kételkedek benne – de felelősséget 
nem vállalok a nyersfogyasztására. Miért is gondolom így? 
 
Hangsúlyozom, nem gyakorlati, hanem csak tudományos kérdésnek tekintem ezen kérdést, nyersfogyasztásra 
nem ajánlom ezt a gombát, és általában is kevés gombafajt ajánlok nyersfogyasztásra. 
 
 

 Borsos tinóru (Chalciporus piperatus)6  Kvízkérdés: Csípős ízű-e a rántott borsos tinóru?  

                                                           
6 "Csípős íze miatt nem ehető." - https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsos_tin%C3%B3ru, véleményem szerint ez megalapozatlan és hamis állítás. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Borsos_tin%C3%B3ru
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/2012-08-05_Chalciporus_piperatus_(Bull.)_Bataille_265048.jpg/450px-2012-08-05_Chalciporus_piperatus_(Bull.)_Bataille_265048.jpg
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"Az élelmiszerek komplex anyagok; a táplálkozás még ennél is komplexebb 
Élelmiszerek egészen mások, mint a gyógyszerek. Amíg a gyógyszerek rendszerint egyetlen hatóanyagot, addig az egyes 
élelmiszerek sokféle bioaktív összetevőt tartalmaznak"7 
https://www.scientificamerican.com/article/raw-mushrooms-hazardous-or-harmless/ 
 
 

Méreganyagok élelmiszerekben 
 

 legveszélyesebb élelmiszereink: 
o csírák 
o tojások 
o halak, kagylók 
o húsok 
o tej 
o méz 
o liszt, gabonaőrlemények 

 

 nyersen mérgezőek: 
o sokféle hüvelyesek 
o burgonyafélék 
o bodza 
o cassava 
o keserűmandula, barackmag 

 kétes nyersen enni: 
                                                           
7 "Foods Are Complex; Diets Are Even More Complex — But foods are different than drugs. While drugs are generally single  agents, foods contain multiple bioactive compounds" 

o keresztesvirágúak 
o spenót 

 

 mérgezőek, vagy mérgező részeik vannak 
o almamag 
o rebarbaralevél 
o tiszafa 

 

 gyakran szennyezettek, fertőzöttek: 
o őrlemények, csírák, magok 
o szamóca 
o spenót 
o fodros kel 

 

 egyes részei mérgezőek: 
o kajszibarack, alma, szágó, fugu stb. 

 allergének: 
o virágporok 
o tej 
o tojásfehérje 
o élelmezési értelemben vett diók 
o földimogyoró 
o rákok 

 

 egyesekben autoimmun megbetegedéseket 
indukálhatnak: 

o sikér (lisztérzékenység) 
 

 intoleranciát okozhatnak: 
o tejcukor stb. 

 

 gyomor-bélrendszeri problémákat okozhatnak 
 

 mutagének, illetve rákkeltők lehetnek 

https://www.scientificamerican.com/article/raw-mushrooms-hazardous-or-harmless/
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Biomagnifikáció, biokoncentráció, bioakkumuláció 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Biomagnification    

https://en.wikipedia.org/wiki/Biomagnification
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomagnification#/media/File:The_build_up_of_toxins_in_a_food_chain.svg
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Gévagomba tiszafán 
 

Irodalomban találkozhatunk olyan állításokkal, mint 
'tiszafán vagy akácfán (fehér akácon) nőtt sárgagévagomba mérgező', 'feltehetőn mérgező', 
'esetleg mérgező'. 

 

Mi állhat emögött? Megalapozott-e ilyen vélekedés?  
— Mindazonáltal megtehetjük, hogy óvatosak vagyunk :-) 

 

Gombák biomagnifikációs képességei 
 

A sárga gévagombának is vannak ilyen 'képességei', előlényeknél ez nem szokatlan :-) 
Az ehető gombák közül sárga gévagombát e téren a viszonylag biztonságosabbaknak 
szokták feltételezni.  
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Chicken-of-the-woods  
– érdekes és találó angolnyelvű gombanevek – 

 

A sárga gévagomba (tágabb értelemben véve) angol neve: 
 

 chicken-of-the-woods, 

 chicken of the woods, 

 fried chicken mushroom, 

 crab-of-the-woods,  

 sulphur(y) polypore,  

 sulphur shelf (fungus). 
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Bokrosgomba, Ágas tapló (Grifola frondosa) 
Hen-of-the-woods (maitake, ram's head or sheep's head) 

 

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https:/inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/97610885/original.jpeg?1601242959
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Lobster mushroom, lobster of the woods (Hypomyces lactifluorum) 

   
Ajánlott irodalom: https://foragerchef.com/hypomyces-lactiflourum-aka-the-lobster-mushroom/  

  

https://foragerchef.com/hypomyces-lactiflourum-aka-the-lobster-mushroom/
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Lobster_mushrooms.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/2014-08-03_Hypomyces_lactifluorum_(Schwein.)_Tul._&_C._Tul_440594.jpg/2560px-2014-08-03_Hypomyces_lactifluorum_(Schwein.)_Tul._&_C._Tul_440594.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Chanterelle_and_lobster_mushrooms.jpg
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Rovarok, csigák és más élőlények a sárga gévagombán 
 

Poszogó taplóbogár  
(Diaperis boleti) 

Szőrös szarvasbogár 
(Aesalus scarabaeoides) 

Sárga meztelencsiga  
(Malacolimax tenellus) 

 

 

 
 
  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Diaperis_boleti_MHNT_Fronton.jpg/1920px-Diaperis_boleti_MHNT_Fronton.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Aesalus_scarabaeoides.jpg/399px-Aesalus_scarabaeoides.jpg
https://gastropods.files.wordpress.com/2011/08/4bd22-malacololimax_tenellus_and_amanita_phalloides_5-scaled1000.jpg?w=500&h=375&zoom=2
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UK Beetles: Beetles on Laetiporus fungus 
https://www.ukbeetles.co.uk/laetiporus  
  

https://www.ukbeetles.co.uk/laetiporus
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Gasztronómia 

 
https://foragerchef.com/chicken-fried-chicken-of-the-woods/  

 Gyűjtés 
 

 Termesztés 
 

 Szállítás, tárolás 
 

 Feldolgozás 
o ételkészítés, 
o étel tárolása, 
o tartósítás. 

 

Tartósítani – és hogyan? 

 Fagyasztani, de hogyan? 
 

Mit készítsünk belőle? – ajánló. 
 

https://foragerchef.com/chicken-fried-chicken-of-the-woods/
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Kvíz 
 
Melyik része nem mérgező, sőt ehető a közönséges (európai) tiszafának? 
[ ] tűlevele, [ ] magja, [ ] piros magköpeny, [ ] kérge 

    
 
 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/Taxus_baccata_MHNT.jpg/390px-Taxus_baccata_MHNT.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Taxus_baccata_MHNT_seed.jpg/330px-Taxus_baccata_MHNT_seed.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Fortingall-Yew-trunk.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/2011_Schotland_venijnboom_Fortingall_ommuurd_6-06-2011_18-43-30.jpg/2560px-2011_Schotland_venijnboom_Fortingall_ommuurd_6-06-2011_18-43-30.jpg
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Kvíz (pótkérdés) 

   

1. 2. 3. 

Hány képen van fűz? 
[ ] Csak a harmadik képen.    [ ] Az elő és harmadik képen.    [ ] Egyiken sincs.    [ ] Mindhármon.  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Ivaarctos2.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c4/Salix_herbacea_a1.jpg
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Császár-víz környékének gombái 
 

Lilabelű pöfeteg (Calvatia lilacina) Lemezes pöfeteg  
(Chlorophyllum agaricoides / Endoptychum agaricoides; Secotium 
agaricoides/) 

 
További irodalom e gombáról: 
https://bie.ala.org.au/species/https://id.biodiversity.org.au/name/apni/132219  
https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon_key=2536067  

 
 
https://www.gbif.org/species/5955379  
 

  

https://bie.ala.org.au/species/https:/id.biodiversity.org.au/name/apni/132219
https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon_key=2536067
https://www.gbif.org/species/5955379
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Átvett szerzői jogi anyagok forrásai 
Várhidy Zsuzsa fotói:  
6. oldal, jobb oldali kép 
8. oldal, bal oldali kép (Márkus Gábor és fia látható a képen, a hozzájárulásával publikálva) 
35. oldal 
 
9. oldal, jobb oldali kép: 
https://www.gbif.org/occurrence/3039239434 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F111948120%2Foriginal.jpg%3F1612436392  
Creator 
    tonykeates  
Publisher 
    iNaturalist  
Record license 
    http://creativeco...censes/by-nc/4.0/  
References 
    https://www.inatu.../photos/111948120  
Created 
    2021-01-02T18:46:26.000+00:00  
Rights holder 
    tonykeates  
Identifier 
    https://inaturali...al.jpg?1612436392  
Suggested attribution 
    Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 
    Observed in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
    by tonykeates (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
 

  

https://www.gbif.org/occurrence/3039239434
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F111948120%2Foriginal.jpg%3F1612436392
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9. oldal, bal oldali és középső kép 
https://www.mushroomexpert.com/images/kuo6/laetiporus_cincinnatus_01.jpg  
 
9. oldal, jobb oldali kép 
https://www.gbif.org/occurrence/3044689473 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F113209405%2Foriginal.jpeg%3F1613588501 
Creator 
    Raquel  
Publisher 
    iNaturalist  
Record license 
    http://creativeco...censes/by-nc/4.0/  
References 
    https://www.inatu.../photos/113209405  
Created 
    2021-02-17T00:31:22.000+00:00  
Rights holder 
    Raquel  
Identifier 
    https://inaturali...l.jpeg?1613588501  
Suggested attribution 
    Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill 
    Observed in Ecuador 
    by Raquel (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)  
  

https://www.mushroomexpert.com/images/kuo6/laetiporus_cincinnatus_01.jpg
https://www.gbif.org/occurrence/3044689473
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F113209405%2Foriginal.jpeg%3F1613588501
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11. oldal 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fomes_fomentarius  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Fomes_fomentarius_25616.jpg/2560px-Fomes_fomentarius_25616.jpg 
 
 
16. oldal 
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fulu_mantar#/media/Dosya:Omphalotus.jpg 
 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Omphalotus_olearus.png 
 
 
38. oldal 
https://www.researchgate.net/figure/Laetiporus-sulphureus-fruit-body-attached-to-dead-bamboo-Bambusa-vulgaris-var-yellow_fig1_321831312 
 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicken_of_the_Woods_(Laetiporus_sulphureus)_01.jpg 
 
https://www.flickr.com/photos/mualphachi/4666594649 
 

Más átvett képeknél az eredeti forrásra webcím link (URL) mutat.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Fomes_fomentarius
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Fomes_fomentarius_25616.jpg/2560px-Fomes_fomentarius_25616.jpg
https://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%9Fulu_mantar#/media/Dosya:Omphalotus.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Omphalotus_olearus.png
https://www.researchgate.net/figure/Laetiporus-sulphureus-fruit-body-attached-to-dead-bamboo-Bambusa-vulgaris-var-yellow_fig1_321831312
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chicken_of_the_Woods_(Laetiporus_sulphureus)_01.jpg
https://www.flickr.com/photos/mualphachi/4666594649
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Kvíz: 
1.) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hapalopilus_croceus  
https://en.wikipedia.org/wiki/Hapalopilus_croceus#/media/File:Hapalopilus_croceus_72480.jpg  
 
https://www.gbif.org/occurrence/2825710317  
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2020-10100129_ryLV4XDWD.JPG 
 
https://www.gbif.org/occurrence/2238550051  
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2018-9319306_ByUP_pXNX.JPG 
 
3.) 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyromyces_pulcherrimus 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/eb/Tyromyces_pulcherrimus_216958.jpg/1280px-Tyromyces_pulcherrimus_216958.jpg 
 
Inonotus cuticularis (Bull.) P.Karst. 
https://www.gbif.org/occurrence/2844156734 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fobservation.org%2Fphotos%2F18404757.jpg 
 
Bondarzewia berkeleyi (Fr.) Bondartsev & Singer 
https://www.gbif.org/occurrence/2814029390 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F81463870%2Foriginal.jpeg%3F1593377868 
 
http://www.360eden.com/kmehin/ 
http://www.360eden.com/kmehin/pics/bag_3116.JPG 
http://www.360eden.com/kmehin/pics/bottomnotext.jpg 
 
https://www.gbif.org/occurrence/3058813829 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F114376354%2Foriginal.jpeg%3F1614564026 
 
4.) 
https://www.gbif.org/occurrence/2862693381 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hapalopilus_croceus
https://en.wikipedia.org/wiki/Hapalopilus_croceus#/media/File:Hapalopilus_croceus_72480.jpg
https://www.gbif.org/occurrence/2825710317
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2020-10100129_ryLV4XDWD.JPG
https://www.gbif.org/occurrence/2238550051
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2018-9319306_ByUP_pXNX.JPG
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F114376354%2Foriginal.jpeg%3F1614564026
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https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2020-10110153_HJtGOqeBD.JPG 
 
https://www.gbif.org/occurrence/2238550041 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Fsvampe.databasen.org%2Fuploads%2F2018-9319812_r1M-yxmHm.JPG 
 
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. 
https://www.gbif.org/occurrence/3031719481 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F109812297%2Foriginal.jpg%3F1610338542 
 
https://www.gbif.org/occurrence/2818518502 
https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F81513461%2Foriginal.jpg%3F1593393297 
  

https://api.gbif.org/v1/image/unsafe/fit-in/500x/https%3A%2F%2Finaturalist-open-data.s3.amazonaws.com%2Fphotos%2F81513461%2Foriginal.jpg%3F1593393297
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Köszönetnyilvánítás 
 

Köszönetemet fejezem ki ezen anyag és az előadásban közreműködőknek,  
 
valamint névszerint is köszönöm  
 
Várhidy Zsuzsának, a Székesfehérvári Gombász Baráti Kör vezetőjének  
a saját készítésű fotói rendelkezésre-bocsájtását, a szervezésben nyújtott 
segítséget. 
  



2021. április 22. Gombász Baráti Kör, Székesfehérvár 66/66 

Figyelemfelhívás: www.gombasz.hu 
 
Létrehoztuk a https://gombasz.hu (https://gombász.hu) oldalt,  
 
amely hazai gombászok, amatőr mikológusok szervezetei honlapjainak gyűjtő 
oldala kíván lenni. 
 
 

https://gombasz.hu/
https://gombász.hu/

