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A Long-erdő gombái 
 

 
Bevezetés 

 
A Long-erdő az Észak-Alföld Bodrog-menti árterének egy jellegzetes, 

természeti értékekben bővelkedő területe. Az 1800-as évek végéig, a Bodrog 
szabályozásáig az egész erdő a folyó jobb partján terült el, így a korábbi zempléni 
megyeszékhely, Sátoraljaújhely birtokának számított. Ez a közigazgatási viszony 
azóta sem változott meg, így jelenleg a város határa a Bodrog bal parti területén a 
mostani Holt-Bodrog partjáig terjed. 

 

 
 

Részlet a Long-erdőből 
 
A Long-erdő az általánosan elterjedt ártéri erdőktől lényegesen különbözik 

növényzetében, állatvilágában. Régóta ismert flórájában és az újabb időkben 
kutatott faunájában (lásd a szakirodalmi összefoglalót!) számos olyan hegyvidéki 
elemet őriz, amely nem jellemző az Alföld más vidékére. Mindezeknek oka a 
hegyvidék közelsége, az erdő jelentős részének kismértékű kiemelkedése a 
huzamosan árvízzel borított területből, illetve az évszázadok óta itt folyamatosan 
megtalálható kiterjedt erdőségek megléte. Az erdők nagysága az elmúlt 
évszázadokban ugyan jelentősen csökkent, mint ahogy erről Hargitai Zoltán 
(1939) közleményében térképvázlatok bemutatásával is beszámolt. 
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Éppen az ő és Egey Antal botanikai kutatásai indították el a Long-erdő 
természeti környezetének értékké nyilvánítását. 1942-ben több idős, a korabeli 
birtokos, gróf Waldbott Frigyes erdejében álló nagy fát nyilvánítottak hazánkban 
az elsők között védetté. Sajnos a II. világháború és az azt követő nehéz évek 
elterelték a figyelmet hazánk természeti értékeinek eme szép példáiról, így a 
következő összeszámláláskor már az eltűnt természeti értékek listáján szerepelt a 
védett Stefánia-fa és Tarzan-fa. Megmaradt viszont a Háromhonvéd-fa (bükk), a 
Diana-fák (bükkfák), az Izabella-fa (vérbükk) és a Mária-fa (fehér nyárfa). Az 
elmúlt több mint 30 év során a neves, méretes fák további fogyását tapasztalhattuk. 
A Diana-fák és az Izabella-fa pontosabb dokumentálások nélkül tűntek el, a 
Háromhonvéd-fa pedig 1997-ben tört derékba. Ezeken kívül számos jelentős 
méretű és korú fa áll még az erdőben, amelyek ugyan névtelenek, de nagyobb 
részben legalább nyilvántartottak már (pl. a Háromhonvéd-fa csonkja közelében 
álló bükkfák, a Mária-fa közelében álló két hasonló nyárfa).  

 

 
 

Részlet a Gyalmosból 
 
Az 1996. óta egészében védett Long-erdőben a gyertyános-kocsányos tölgyes 

erdők aljnövényzete meglehetősen jól kutatott, az állatvilág körében is számos 
értékes ritkaság él itt. Sok természetvédelmi szempontból egyedileg is védett faj 
populációja tenyészik a területen. Utóbbiak között a védett kék meztelencsiga 
(Bielzia caerulans) és a fokozottan védett zempléni futrinka (Carabus zawadzkii) 
érdemel külön említést. 

Az élővilág más csoportjainak viszonylagosan jól felmért állományai mellett, 
már évtizednyi időre visszatekintve, fontosnak tartottuk a botanikai és zoológiai 
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vizsgálatok során több esetben észlelt, de korábban nem dokumentált gombák 
itteni fajait megismerni. A különleges arányokban keveredő alföldi és hegyvidéki 
klíma, az ezt igazoló növényzet és állatvilág ismerete feltételezte, hogy számos 
érdekes gombának is otthonául szolgál ez az erdő. A korábbi évek saját 
tapasztalatai is arra az elhatározásra vezettek bennünket, hogy a Long-erdő 
gombavilágát (fungiját) megpróbáljuk felmérni. 

 
A Zempléni Gombász Egyesület először 2005. október 29-én járt a Long-

erdőben. Ekkor Hegyessy Gábor irányította a kirándulást, amely a Vajdácska 
településről megközelíthető Gyalmost illetve a Háromhonvéd-fát is magában 
foglaló erdőrészt vette célba. A résztvevők akkor 38 féle gombát tudtak 
azonosítani, ennek nagyobb részét Egri Károly tagtársunknak köszönhetjük.  

 

 
 

A Zempléni Gombász Egyesület 2005-ben a Long-erdőben 
 

A listában rögzített fajok a következők voltak: Macrolepiota mastoidea, 
Coprinus micaceus, Coprinus ?niveus, Cortinarius sp., Hebeloma crustuliniforme, 
Inocybe sp., Inocybe geophylla var. lateritia, I. g. var. lilacina, Inocybe rimosa, 
Hygrocybe psyttacina, Hygrophorus eburneus, Pluteus atricapillus, Hypholoma 
sublateritium, Pholiota aurivella, Pholiota destruens, Armillariella mellea, 
Collybia dryophila, Laccaria laccata, Mycena galericulata, Oudemansiella 
radicata, Paxillus involutus, Clavulina cristata, Ramaria cinerea, Calocera 
cornea, Cyathus striatus, Merulius tremellosus, Ganoderma lucidum, 
Schizophyllum commune, Trametes hirsuta, Trametes versicolor, Lactarius 
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circellatus, Lactarius rufus, Lactarius subdulcis, Russula atropurpurea, Russula 
fellea, Scleroderma citrinum. 

 
Az előző évi tapasztalatok alapján 2006-ban kezdte meg a Zempléni Gombász 

Egyesület azt a monitorozást, amely a Long-erdő Természetvédelmi Terület 
gomba-populációit szándékozott felmérni. Az első évben egy kis, mintegy egy 
hektáros területet jelöltünk ki az árterületen fekvő táj monitorozási módszerének 
kipróbálására. Rövidesen szembesültünk azokkal a nehézségekkel, amelyek a 
vizsgálatokat nehezítették, de minden bizonnyal szerves részét képezik az itt 
tenyésző élővilág (így a növényzet, az állatvilág és a gombák) itteni populációs 
viszonyainak kialakulásának, az állandóan jelen levő fajok stabil állományi 
struktúrájának fennmaradásában.  

 

 
 

Térkép a Gyalmos területéről 
(A Cartografiai Vállalat térképe alapján) 
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Mintavételek 
 

A monitorozás során igyekeztünk követni az év folyamán jellegzetesen 
változó, a vegetáció általános képében is látható évszakos és időjárási viszonyok 
okozta feltételeket. Ezért lehetőség szerint néhány hetente jártuk a kijelölt területet. 
A tavaszi mintavételezések az árvizek borítása miatt maradtak el. Ez a tájnak 
jellemző sajátossága, amely a környező ármentes alföldi területektől lényegesen 
eltérő környezeti feltételeket szab az élővilág, így a gombák számára is. A vizsgált 
területen csak olyan gombafajok tudnak huzamosabban megélni, jelentős 
populációkat kialakítani, amelyek az évente általában kétszer bekövetkező, 
napokig vagy hetekig tartó néhány méter magas vízborítást képesek tolerálni. 
 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a mintavételezések folyamatát, 
kiemelve a vizsgálat jegyzőkönyvéből azokat a főbb tényezőket, amelyek a gomba-
megjelenés lényeges elemeinek látszottak. 
 
 
 

1. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. V. 9. 
 
Általános jellemzés: Az árvíz elvonulta utáni napokban vettük szemügyre a terepet, 
fényképeztünk, de gombákat nem találtunk. 

 

 
 

Gyöngyvirágok az áradás után 
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2. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. V. 27. 
 
Általános jellemzés: Az árvíz elvonultát követő hetekben a talajt és az avart 
vékony, agyagos üledék borította. A fák törzsén látható szintvonal alapján a 
területen mintegy 1,5—2 méter vízborítás lehetett. A vizsgált erdőrészletben 
számos helyen több négyzetméternyi kiterjedésben vékony uszadékágak lerakata 
volt észlelhető. A terület alacsonyabb, a Holt-Bodrogot kísérő nyárigát melletti, 
mélyebben fekvő, a vízpartig tartó területen még nedves iszaplerakódást találtunk, 
sok mélyedésben állt még a víz. A területen áthaladó keskeny, csatornaszerű 
árokban a magasabb részekről láthatóan áramlott a víz a holtág felé. 
A talajon nem találtunk gombákat, ugyanakkor a korhadó faanyagok helyenként 
nagyszámú termőtesteket mutattak.  
Listát készítettünk a kijelölt terület ekkor jobban áttekinthető erdőalkotó fáiról, 
cserjéiről. Térképvázlaton ábrázoltunk néhány, a további ismétlésekkor a 
pontosabb ismeretek miatt fontos terepi jellemzőt (utak, sarokfák, elhagyott 
rókavár, árok, időszakosan vízzel telt mélyedések, öreg tuskók, odvas fák, korhadó 
rönkök, jellegzetes fák, amelyeknél gombák jelenlétét észleltük). 
 
Fák, cserjék a mintaterületen: kocsányos tölgy (Quercus robur), vörös tölgy  
(Quercus rubra), gyertyán (Carpinus betulus), magas kőris (Fraxinus excelsior), 
vénic szil (Ulmus laevis), mogyoró (Corylus avellana), fehér nyár (Populus alba), 
fehér akác (Robinia pseudoacacia), mezei juhar (Acer campestre), veresgyűrű som 
(Cornus sanguineus), kutyabenge (Frangula alnus), kányabangita (Viburnum 
opulus), simafenyő (Pinus strobus). 
Aljnövényzet: hamvas szeder (Rubus caesius), gyöngyvirág (Convallaria majalis), 
csípős csalán (Urtica dioica), sárga nőszirom (Iris pseudacorus), salamonpecsét 
(Polygonatum officinale), boglárka (Ranunculus sp.). 
 
Összehasonlítási céllal megvizsgáltunk néhány utunkba került Vajdácska területére 
eső részt is (Vajdácska: Kopaszló-sarok, Mikola-dűlő ártéri kubikjai és az 
árvízvédelmi gát oldalai, teteje). 
 
A területen talált gombafajok: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): A Holt-Bodrog hídjánál sok termőtest, 
néhol a vízben álló törzseken, ágakon is. Kőrisen 10-20 példányos csomókban, 
összesen mintegy 200 példány. Az erdő (Gyalmos) magasabban fekvő részein csak 
néhány példányt találtunk, meghatározhatatlanná korhadt tuskókon. (Továbbá: 
Vajdácska: Mikola-dűlő, kubik, Holt-Bodrog partja, Kopaszló-sarok területein 
kevésbé intenzív vizsgálatok mellett néhány kisebb csoport.) Polyporus varius?/?P. 
ciliatus: Vékonyabb uszadékágakon egyesével több helyen néhány példány, de az 
alacsonyabb és magasabb területen egyaránt. Sárga gévagomba (Laetiporus 
sulphureus): Vajdácska Kopaszló-sarok kubikjának vízben álló nagy fűzfáján egy 



nagyobb csomóban. Marasmius rotula: Az uszadékágak rakásainál több helyen 
megtaláltuk, mindenütt a legvékonyabb ágacskákon, többes csoportokban nőtt. 
Mycena galopus: Az uszadékágak közepesen vékony példányain több helyen, 
egyesével vagy néhányadmagával együtt, a magasabban fekvő részeken. Nyurga 
agancsgomba (Xylaria longipes): A nagy, élő, szürke nyár törzsének alsó, mohával 
bevont részén és a felszínen látható gyökereinek tetején számos fiatal, fehéres 
külsejű telep. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Az erdő magasabb 
részein több ponton, a talaj mohás kopárjain és korhadó fatuskókon is. Néhány 
példányos csomókban. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): Néhány 
talajon fekvő vastagabb ágon, de egy helyen több termőtest van. Marasmius 
oreades: Vajdácska: Bodrog-gát tetején, az út mellett több kisebb csomóban. 
Bovista plumbea: Vajdácska: Bodrog-gát tetején, az út mellett több kisebb 
csomóban. Továbbá egyéb, azonosítatlan gombák. 

 

 
 

A Holt-Bodrog parti zónája május végén 
 
3. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VII. 13. 
 

Általános jellemzés: Az előző monitorozás elmaradt, mivel június elején egy 
jelentős árhullám a területre való bejutást akadályozta. Ezért a talajt és a 
növényeket finom, agyagos üledék borította. Az erdő lombja és aljnövényzete 
teljesen kifejlődött, nehéz benne tájékozódni. Nagyon sok a csípőszúnyog. Nagyon 
nagy meleg van. 
GPS (Garmin) koordinátákat vettünk fel a vizsgált erdőrész sarokpontjainál. 
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A területen talált gombafajok: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): A Holt-Bodroghoz közeli alacsonyabb 
területen, a füzes részen tömeges, szinte minden korhadt fán megtalálhatók 
csoportos termőtestei. Marasmius rotula: Az uszadékágakon nagy csoportokban az 
egész területen megtalálható. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): 
Több korhadt tuskón megtaláltuk nagyobb csoportjait. Nyurga agancsgomba 
(Xylaria longipes): Az ismert nyárfán feketévé érett hegyes végű példányok, 
mintegy 100 termőtest. Aranytinóru (Xerocomus chrysenteron): A nyárigáton és a 
bejárattal szembeni tóra vezető útnál több példány. Cyathus striatus: A 
magasabban fekvő részek sok pontján, földbe mélyedt korhadó ágakon nagy 
csoportokban található, sok helyen még kinyílás előtti, fiatal példányai vannak. 
Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): Néhány ágon a magasabban 
fekvő részen. Russula sp.: Több színben, több helyen egyenként található a 
magasabb részeken, az utakhoz közeli kopárokon. Köztük csípős ízű is. Coprinus 
atramentarius: A nyárigáton néhány példány. Barna csengettyűgomba (Pluteus 
atricapillus): Néhány erősen túlérett, szétrágott, világos kalapbőrű, nagy méretű 
termőtest a korhadt tuskókon párosával nőtt. Könnyező likacsosgomba (Inonotus 
dryadeus): Egy élő tölgy tövében, még kis méretű volt. Levettük. Fehér 
porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Néhány példány a magasabban fekvő 
részen. Leccinum duriusculum: Vajdácska, Holt-Bodrog mellett szürke nyárfák 
tövében fiatal példány. Fuligo septica (Cservirág): sötétbarna, érett telepei. 
 

 
 

Monitorozás nyár közepén. (Hegyessy Sándor, Varga Torda) 
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4. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VIII. 5. 
 
Általános jellemzés: Nagyon sok a csípőszúnyog. Meleg idő. A holtágszerű 
mélyedés nagyon visszahúzódott, déli medre szárazon van. Több hatalmas tuskó 
található, mintegy kísérőjeként ennek és a csatornának a partján. 
 
A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): A holtág melletti alacsonyabb részen sok 
régi, túlérett, lerohadt példány, néhány fiatal termőtest is található egyesével. 
Cyathus striatus: A magasabban fekvő részen elszórva mindenütt találtuk, ágakon 
nagyobb csoportokban nőtt. Marasmius rotula: Vékony ágacskákon sok példányt 
láttunk, magasabban az uszadékágakon szinte mindenütt. Mycena sp. (fehéres): Élő 
fák mohos tövén, tuskókon, helyenként tömeges a magasabb részen. Fehér 
porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Az árokban, a nagy, nedves tuskókon 
több termőtest, de egyesével. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): A 
nagy tuskók némelyikén kis példányszámban láttuk. ?Bisporella citrina: A 
magasabban fekvő részeken a kőris lehullott leveleinek nyelén, az északnyugati 
sarkon nagyon sok példány, de másutt is láttuk. Aranytinóru (Xerocomus 
chrysenteron): A nyárigáton sötétbarnák, a Gyalmos-tó melletti kopárokon és az 
úton sötétvörös kalapúak. Russula sp. (zöldes kalapbőrű, kissé csípős): A 
magasabb terület erdejében többfelé néhány példány. Russula sp. (világos kalapú, 
büdöses): A magasabb terület erdejében többfelé néhány példány. Russula sp. 
(fehéres rózsaszínes, szagtalan): A magasabb terület erdejében többfelé néhány 
példány. Inocybe fastigiata: A nyárigáton néhány példány az út melletti kopáron. 
Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus): Korhadó tuskókon néhány telep. Sárga 
rókagomba (Cantharellus cibarius): A magasabban fekvő részen, a Gyalmos-tó 
felé vezető út mellett, a talaj repedéseiből nőtt néhány példánya. Fakóbb, mint a 
hegyvidéki, nyomásra lassan vörösödik. Polyporus floccipes: A magasabb terület 
erdejében néhány példány. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): A 
magasabb terület erdejében, ágain többfelé néhány példány. Barna 
csengettyűgomba (Pluteus atricapillus)/?salicis: Világos színű, kisebb példányok. 
Coprinus sp.: A magasabb területen néhány példány. Nyeles áltrifla (Scleroderma 
verrucosum): A magasabb terület erdejében többfelé néhány példány. Fiatal és 
idősebb példányok. Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis): Egy 
tuskón találtunk túlérett példányokat a Gyalmos-tó felé vezető úthoz közel. 
Csoportos tuskógomba (Armillariella tabescens): A magasabb térszín két 
tuskójánál, még nagyon fiatalok, de igen nagy példányszámú csomókban nőnek. 
Fésűs korallgomba (Clavulina cristata): A Holt-Bodrog felé eső alacsonyabb, 
füzes rész talaján több példány, kisebb körökben. Lószőrszegfűgomba (Marasmius 
androsaceus): A magasabb terület erdejében többfelé, vékony ágakon. 
Scleroderma ?citrinum: Vagy csak a nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum) 
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fiatalja. Egy-egy példány közöttük. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): 
Ugyanott, ugyanúgy nézett ki, mint korábban. 
 
 
5. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VIII. 27. 
 
Általános jellemzés: Sok a csípőszúnyog. Meleg idő. A holtágszerű mélyedés 
nagyon visszahúzódott, déli medre szárazon van. A nyárigát északi, 
holtágmaradvány melletti részét alaposabban vizsgáltuk. 
 
A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Kevés túlérett példány, csak az 
alacsonyabb részen és az árokban. Cyathus striatus: Néhány magasabban fekvő 
részen pár csoport. Csak érett példányok. Nyeles áltrifla (Scleroderma 
verrucosum): A magasabban fekvő részeken, különösen az utak melletti kopárokon 
egyesével, de helyenként több, aprómintás példány. Fiatalok és már kiszakadtak, 
penészedők is voltak. Xerocomus sp.(?versicolor): Piros példányok a háromszöget 
bezáró utak Gyalmos-tó felőli szakaszán, az úton. A nyárigát és a tűzrakást tiltó 
tábla közötti részen több, túlérett, sárgás “penésszel” bevont példány. Néhány friss 
példány is volt. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Néhány példány 
tuskókon. Világos kalapbőrűek, nagyok, kissé túlérettek. Pluteus podospileus: 
Néhány példány. Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius): Az előző alkalommal 
észlelt helyen kívül a magasabban fekvő rész több pontján: A simafenyős fő út 
melletti zárt, kőrises erdőben, illetve a nyárigát oldalán, tetején. Mindenütt a 
kiszáradt, kopár talajfelszín széles repedéseiben nőttek a példányok, 70—80 db, 
frissek. Nagy részben étkezésre kerültek. Pseudocraterellus sinuosus: A nyárigát 
tetején, egy fa tövében, kis csoportban nőtt. Szürke papsapkagomba (Helvella 
lacunosa): Egy apró példány az északi nyiladék erdőszéli talaján, mohos folton. 
Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Néhány nagy, nedves tuskón 
több példány az árokban. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): Az ismert 
nyárfán az előzővel megegyező állomány. Fehéresrózsaszín galambgomba 
(Russula luteotacta): A magasabb részen sok, friss példány, a simafenyős főút 
mellett. Russula foetens: Ugyanott, mint az előző, sok példány egyenként. Russula 
? cyanoxantha: Néhány példány ugyanott. R. ?sororia (? R. nigricans): Több 
példány a magasabb részen. Gyertyán-tejelőgomba (Lactarius circellatus): A 
nyárigáton és a magasabban fekvő rész gyertyánfáihoz közel sok példány. 
Lactarius controversus: A Holt-Bodrog déli, vajdácskai partján, nyárfák között 
néhány nagy példány. Lactarius sp. (rufus?): Helyenként, a magasabb részen sok 
példány. Marasmius rotula: Az előző mintavételnél kevesebbet és öregebbeket 
láttunk. Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis): Ugyanott, mint előbb, 
de még jobban összeszáradva ugyanaz a pár példány. Coprinus lagopides: Egy 
példány a magasabb részen. Amanita inaurata (? A. fulva): A vajdácskai kubik 



száraz alján egy példány. Fehér porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Két 
ponton találtuk. Májgomba (Fistulina hepatica): Két helyen, a magasabb részek 
tölgyfáin találtuk friss konzoljait. Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum): A 
központi rész két tuskója mellett találtunk egy-egy fiatal, még alig kinőtt 
termőtestet. Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus): A vajdácskai Holt-
Bodrog-parton, egy helyen idősebb példány volt. Polyporus ?floccipes: Egy 
példány földön heverő ágon. Fésűs korallgomba (Clavulina cristata): A Holt-
Bodrog újhelyi partján, a mélyebb, füzes rész talaján, több, nagyobb körben 
néhány példány. Lepketapló (Trametes versicolor): Néhány példány ágrakásokon. 
Mycena leucogala: Több példány a magasabban fekvő rész fáinak mohos tövén, 
tuskókon. Mycena acicula: Az északi nyiladék szélén, néhány példány kis mohás 
talajfoltokon nőtt. Csoportos tuskógomba (Armillariella tabescens): Kisebb 
csoportokban a magasabban fekvő részen két ponton, frissebb tuskókon. Coprinus 
disseminatus: Egy foltban sok példány. 
 
 
6. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. X. 1. 
 
Általános jellemzés: Alig vannak csípőszúnyogok. A mintavételt igen hosszú 
szeptemberi szárazság előzte meg. A holtágszerű mélyedés teljesen kiszáradt, 
medrének felszíne volt csak nedves az északi részen. 
 

 
 

Korhadó tuskón tintagombák nőnek 
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A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Az alacsonyabb részen, több helyen 
néhány példányos csoportok, inkább idősebb termőtestek voltak. Nyeles áltrifla 
(Scleroderma verrucosum): A bejárati rész körül és a nyárigáton néhány öreg 
példány, kisebbek sokfelé voltak. Scleroderma ?citrinum: A kisebb példányok 
között. Gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea): A magasabban fekvő rész lapos 
mélyedéseiben sok példány nőtt. Leginkább egyesével a talajon, rózsaszínes tónusú 
friss termőtestek jelentek meg. Néhány kis csoport tuskón is nőtt. Nyurga 
agancsgomba (Xylaria longipes): A korábban ismert nagy nyárfán kívül más 
nyárfák (Gyalmos-tó partján) tövében is felfedeztük (GNM). Piros sörtés 
csészegomba (Scutellinia scutellata): Az előzőleg ismert árokpartiak mellett a déli 
rész (útháromszög) néhány tuskóján is megtaláltuk kisebb csoportjait. Cyathus 
striatus: Az északi nyiladék szélén találtunk több régi példányt. Barna 
csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Egyesével a tuskókon sokfelé világos 
kalapbőrű példányok. Pluteus sp.: Kisebb termetű példányok. Cortinarius sp.: A 
Gyalmos-tó melletti magas, kopár részen néhány példány. Tüskés pöfeteg 
(Lycoperdon echinatum): A Gyalmos-tó melletti magas rész korhadt tuskóján 
néhány idős példány. Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius): Az ismert 
helyeken keresve is csak penészes régi példányokat találtunk. Xerocomus sp.: 
Néhány régi, erősen penészes, vagy elrohadt példányt láttunk. Májgomba 
(Fistulina hepatica): Egy helyen láttuk, azon a részen, ahol a múltkor is. 
Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A déli útháromszög Holt-Bodrog felőli 
szakaszán, az út mellett álló nagy tölgyön több nagy példány. ?zöldesszürke apró 
csészegomba: Egy helyen, erősen korhadt, nedves tuskón. Russula ?delica: Az 
erdőbeli holtágak mellett, a part magasabb, de fátlan részén, az egykori meder 
talaján néhány szárazság miatt aszott, de friss példány. Inocybe fastigiata: Az erdő 
Holt-Bodrog felé eső részén, a bejárattól délre, füzesben nőtt. Lószőrszegfűgomba 
(Marasmius androsaceus): Vékony ágon néhány példány. Fésűs korallgomba 
(Clavulina cristata): Az erdő alacsonyabban fekvő, füzes részén, a Holt-Bodrog 
partjánál nőtt több helyen, nagy körökben, több csomóban. Frissek és idősebbek is 
voltak. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): Egy helyen, a holtágmaradvány déli 
végénél néhány példány a nagy tuskók körüli részen. Egyéb: Nagyobb, de már 
összeszáradt csészegombák az északi nyiladék szélén, talajon. Ugyanitt sárga 
penészes ágacskák a földön. 
 
 
 
7. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. XI. 8. 
 
Általános jellemzés: A lomb már nagyrészt lehullott, az avar nedves az előző 
időszak esőzésétől. Napos idő. 



A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Egy-egy kicsi méretű, tuskón növő 
frissebb és több elszáradt példányt találtunk. Cyathus striatus: Az ágakon egy-két 
tízes csoport látszik, de ezek sem frissek, hanem kinyíltak, elhullottak. Piros sörtés 
csészegomba (Scutellinia scutellata): Két ismert nagy tuskón kisebb csoportok. 
Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Két nagy sötétbarna kalapú példány 
(HS). Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): Több helyen, csoportosan 
láttuk földön heverő ágakon. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A rókavár 
vonalában, a Holt-Bodrog felőli alacsonyabb rész kidőlt, mohos nyárfáján. 
Lepketapló (Trametes versicolor): Ugyanott, mint az előző. Fehértejű kígyógomba 
(Mycena galopus): Fák mohos tövében. Marasmius epiphyllus: Avarleveleken 
néhány példány. Coprinus sp.: Nagyobb csoportokban, de csak egy helyen láttuk a 
holtágmaradvány déli végénél, a nagy tuskóknál. Pecsétviaszgomba (Ganoderma 
lucidum): Régi példány maradványai az árokban. Nyurga agancsgomba (Xylaria 
longipes): Az állomány ugyanolyannak látszik, mint korábban. ?Laccaria laccata: 
Túlérett példányok. ?Téli fülőke (Flammulina velutipes): Túlérett, rothadó 
példányok egy tuskón, a holtágmaradvány déli végénél. Hypoxylon fragiforme: A 
bejárati út mellett ágrakáson, talán gyertyán ágon több példány. Egyéb: A nyárigát 
tetején egy fiatal, ferde törzsön tömeges, egy gerebengombaszerű, bevonatalkotó 
faj. 
 
 

 
 

Füzes erdőrész a Gyalmosban 

 15 



 16 

 
8. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, füzes, Háromhonvéd-fa, 
2006. XI. 23. 
 
Általános jellemzés: Nagy mennyiségű csapadék nem volt. Szokatlanul enyhe idő. 
A harmat reggelente kiadós. A mintaterületen kívül a nyári gát mentén a Holt-
Bodrog partjának füzesében a Háromhonvéd-fáig mentünk. Sajnos ott már kevés 
időnk volt. 
 
A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Csak néhány, elszáradt, elrohadt példány 
volt. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Egy tuskón kb. 20 példány 
az árokban. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): Egy helyen sok, különböző 
fejlődési fázisban, nagy csomókban nőttek. Barna csengettyűgomba (Pluteus 
atricapillus): Egy példányt láttunk. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A Gyalmos 
füzesében több példányt láttunk, a Háromhonvéd-fánál is több volt. Mycena sp.: 
Mohos törzseken tömeges. Téli fülőke (Flammulina velutipes): A Gyalmos 
mintavételi területünktől északra eső nagy füzesében, a dőlt és álló mohos 
törzságakon, törzseken helyenként nagy, friss csoportokban vagy egyesével nőtt. 
Csak fűzfákon találtuk. Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus): Szilfán, a Holt-
Bodrog melletti útnál 5 termőtest. Szürkék. Hericium ramosum: A Háromhonvéd-
fa kb. 5 méteres magasságú csonkján, régi, már penészes, elszáradt példányok 
három csomóban nőttek. Könnyező likacsosgomba (Inonotus dryadeus): A 
Háromhonvéd-fa erdőtömbjében, egy erdőszélen álló, kettétört tölgyfa csonkján. 
Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): A Háromhonvéd-fánál és a 
Gyalmosban is több helyen nagy csoportokban. Rózsaszínes egyrétegűtapló 
(Daedaleopsis confragrosa): A Gyalmos füzes erdőrészében, fűzfákon kisebb 
példányszámban több helyen. Hypoxylon fragiforme: A Háromhonvéd-fa 
erdőtömbje melletti irtás (feketedió-ültetvény) szélén, ágrakáson. Nyurga 
agancsgomba (Xylaria longipes): A nagy nyárfán növő állomány néhány példánya 
már penészedik. Polyporus squamosus: A Gyalmos füzesében egy idős példány. 
Lepketapló (Trametes versicolor): A Gyalmos füzesében több helyen sok példány. 
Agaricus ?arvensis: A Gyalmos füzesében két helyen néhány példányos 
csoportban láttunk, többsége elázott, túlérett példány volt, néhány frissebb, de 
szintén vízzel telt volt köztük. Kalapbőre nem volt bőrnemű, hanem a húshoz 
hasonlóan szivacsos. Crepidotus mollis: Földön heverő ágakon kisebb 
csoportokban egy helyen, a füzesben találtuk. Sárga kénvirággomba (Hypholoma 
fasciculare): A Háromhonvéd-fa tövében egy nagyobb, friss csomóban nőtt. 
Merulius tremellosus: A Vajdácska oldalán levő Holt-Bodrog-parton, egy éger 
tuskón nőtt. 
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9. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, füzes, Háromhonvéd-fa, 
2006. XII. 2. 
 
Általános jellemzés: Szokatlanul enyhe, napos idő. Reggel harmat volt. A 
mintaterületen keresztül az előző alkalommal egyező úton a Háromhonvéd-fáig, 
illetve a Bodrogig mentünk. Az idős bükkök környékén és a folyóparton is több 
időt töltöttünk. 
 
A talált gombák: 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Csak régi példányok voltak. Nyurga 
agancsgomba (Xylaria longipes): Mint az előző alkalommal. Piros sörtés 
csészegomba (Scutellinia scutellata): Ugyanott, mint legutóbb. Téli fülőke 
(Flammulina velutipes): A Gyalmos füzesén kívül a Háromhonvéd-fa 
erdőtömbjében, a Bodrog partján is több példányt találtunk. Ahol nőtt, ott tíznél 
több példány volt. Egy helyen kb. 10 cm kalap-átmérőjű idős példányokat is 
találtunk. Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus): A Gyalmos füzesében ugyanott, 
egy szilfán sötétszürke, a Bodrog partján világosszürke példányok voltak. 
Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis): A Gyalmosban ismert példány 
és egy csoport a Háromhonvéd-fánál is volt, elszáradva (VT). Szagos 
likacsosgomba (Polyporus badius): A Háromhonvéd-fa erdőtömbjének Bodrog 
felőli oldalán, földön heverő törzsön. Júdásfülgomba (Auricularia auricula-judae): 
A Bodrog partján bodza elhalt ágán kisebb csoport. Bükkfatapló (Fomes 
fomentarius): Elszórtan szinte mindenütt láttunk, legtöbbet a Háromhonvéd-
tömbben. Daedaleopsis confragosa: A Gyalmos és a Háromhonvéd-tömb területén 
is több csoportban láttunk. Aranyos rezgőgomba (Tremella mesenterica): Egy ágon 
néhány példány a Gyalmos füzesében. Exidia glandulosa: A Bodrog partjánál, 
gyertyán földön heverő ágán. Lila kocsonyagomba (Ascocorine sarcoides): A 
Gyalmos füzesében több példány. Bisporella citrina: A Bodrog partjánál egy ágon 
tömegesen. Nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum): A Bodrog partjánál egy 
példány volt, már felrepedt, régi. Hypoxylon fragiforme: A Háromhonvéd-fához 
közel, ugyanott, mint legutóbb, illetve az erdőben a Bodrog felé is láttunk. Sávos 
széngömbgomba (Daldinia concentrica): A Háromhonvéd-tömbben egy ágon több 
idős példány. Hericium ramosum: Ugyanott, a múltkor otthagyott példány hasonló 
állapotban volt. Sárga kénvirággomba (Hypholoma fasciculare): Az előzővel 
azonos helyen, de már idős példányok. Hypholoma sublateritium: A 
Háromhonvéd-tömbben, a zárt gyertyánosban, gyertyán tövében egy néhány 
példányos kis csomóban. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): A 
Gyalmosban és a Háromhonvéd-tömbben is több helyen kisebb-nagyobb 
csoportokban. Chondrosteum purpureum: A Bodrog partjának nyárigátjánál, 
néhány gyertyán-csonkon nőtt csoportosan. Könnyező likacsosgomba (Inonotus 
dryadeus): Ugyanaz a példány, mint legutóbb. Sárga gévagomba (Laetiporus 
sulphureus): Idős példányok a Gyalmosban. Barna csengettyűgomba (Pluteus 
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atricapillus): Világos és sötétbarna kalapbőrű példányok is néhány helyen, a 
Gyalmosban. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): A Gyalmos idős tölgyesében. 
Fehértejű kígyógomba (Mycena galopus): Az idős tölgyesben, a Gyalmosban és a 
Háromhonvéd-fa környékén is volt több példány. Mycena galericulata: 
Rózsásszínű kígyógomba a Gyalmos idős tölgyesében, a bejárathoz közel, néhány 
példányban (VT). Inocybe geophylla lilacina: A Bodrog partján néhány példány. 
Oudemansiella radicata: A Háromhonvéd-tömb délkeleti sarkánál egy tuskón 
néhány termőtest, igen hosszú “gyökérrel”. Psathyrella hydrophila: A Gyalmos 
füzesében, a bejárat mellett. A korhadt törzs már vízben állt. Fehér 
porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Néhány példány a Gyalmosban. 
Pholiota cerifera (=aurivella): A Bodrog partján (VT). Nectria cinnaberina: A 
Bodrog partjánál egy ágon sok példány (MM). Coprinus lagopides: A Gyalmos 
öreg tölgyesében egy példány. A Háromhonvéd-tömb egyik gyertyánjának 
odvában, fejmagasságban nőtt. Crepidotus mollis: A Gyalmos füzesében egy-két 
kisebb csoportban. Macrotyphula filiformis (=Clavariadelphus junceus): A 
Gyalmos nedves avarjában, nyárfa lehullott levélen nőtt. Egyéb: ? Pseudohydnum 
gelatinosum, ?Hygrocybe unguinosa (több helyen korhadt tönkön nőtt), Mycena 
?haematopus, Mycena ?leucogala, Mycena ?uracea, Tubaria (?conspersa, 
?albostipitata – utóbbi Vajdácskán, a legelőn több helyen néhány példány.) 
 
 
10. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, füzes, 2007. I. 11. 
 
A 2006. év decemberének utolsó hetében hullott pár centiméternyi hó, ami hamar 
elolvadt. Utána 6-8 Celsius fokos enyhe, párás, ködös idő következett, kevés eső is 
esett. A Bodrog kezdett emelkedni, 11-ére medrének széléig emelkedett, de 
árterére még nem lépett ki. Ekkor, kihasználva a koradélutáni napos időszakot, újra 
kimentünk a mintavételező helyre. Elsősorban a már ismert gombák legutóbb 
észlelt lokalitásait figyeltük. Az avarszinten a még nyers lombtakaró miatt szinte 
semmit nem láttunk, csupán a faanyagok szolgáltattak információkat a gombákról. 
A terület moha- és zuzmóvegetációja vízzel telt, élénk volt, ugyanakkor 
meglehetősen kevés gombafajjal találkoztunk. A taplókon (pl. sok rózsaszínes 
egyrétegűtapló (Daedaleopsis confragrosa), egy bükkfatapló (Fomes fomentarius)) 
kívül a piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata) ismert, tuskón települt 
állománya megegyezett a legutóbb észlelttel, a nyurga agancsgomba (Xylaria 
longipes) szintén ugyanolyan volt. A nyárfa-dücskőgombából (Lentinus tigrinus) 
csak teljesen összeszáradt példányokat találtunk. A magasan fekvő részen vékony 
ágakon életteli hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) telepeket találtunk. 
A téli fülőke (Flammulina velutipes) állományának mennyisége elmaradt a várttól 
és a legutóbb észlelttől. Az északi füzes elhalt törzsein, mohos ágain kisebb 
csoportokban nőtt, de példányai idősebbeknek, sötétebbeknek látszottak. Egyesek 
penészedtek, ugyanakkor észleltünk néhány fiatal, még alig kibújt példányt is. Az 
aranyos rezgőgombából (Tremella mesenterica) többet is találtunk, a lila 
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kocsonyagomba (Ascocorine sarcoides) helyenként sereges volt a mohos 
törzseken. Egy friss, vöröstölgyes farakáson évelő réteggombát (Stereum rugosum) 
láttunk. Legalább kétféle apró kígyógomba volt termésének optimális állapotában, 
egy fehér és egy szürkés. Ezek nagyobb csoportokban nőttek. Egy elszáradt 
Marasmius rotula példányt is találtunk egy nagy, fekvő, mohos törzs tetején. 

 
 

 
Összegzés 

 
A 2006-os évben végzett felmérés során, amely csak a Long-erdő egy kisebb, de 
reprezentatív részét érintette, s nem járta be, nem térképezte fel annak teljes 
területét, közel száz nagygombafajt tudtunk kimutatni. Ezeken kívül még számos 
azonosítatlan gombával találkoztunk, amelyet részben a vizsgált terület klasszikus 
hegyvidéki erdőktől eltérő gombavilága, részben a monitorozók tapasztalatlansága 
magyaráz. 
Természetvédelmi szempontból néhány gombafaj önmagában is értéket képvisel. 
Ilyen pl. a közönséges petrezselyemgomba (Hericium coralloides) és a tüskés 
pöfeteg (Lycoperdon echinatum). A síkvidéki erdő különleges klímája miatt 
értékesek mindazon gombák populációi, amelyek jelenléte nélkül a hegyvidéki 
élőlények, fák és állatok valószínűleg nem élhetnének itt. Ezek sorából itt a 
gyökérkapcsolt gombákat: galambgomba fajokat (Russula sp.), a gyertyán-
tejelőgombát (Lactarius circellatus), a sárga rókagombát (Cantharellus cibarius) 
illetve a nemezes tinórufajokat (Xerocomus sp.) emelnénk ki. 
A Long-erdőben egyetlen tuskón találkoztunk a jelenleg védett tüskés pöfeteg 
néhány példányával. A faj korhadéklakó, a szakkönyvek szerint meszes talajú 
bükkösökben lehet leginkább találkozni vele. A Long-erdő ezen részén nem volt 
bükk. Nem ehető faj. 
 
Néhány jellegzetes fajt az alábbiakban röviden bemutatunk a Long-erdőben 
találtak közül. 
 
 
 

Jellegzetes gombák a Long-erdőben 
 
 
Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus) 
A Long-erdő területén elterjedt gombafaj, amely különféle korhadó faanyagokon 
fejlődik. Kalapjának mérete, a kalapbőr színe változatos, a Long-erdőben ritkán 
barnás, gyakrabban világos szürkés színű. Lágy, vizenyős termőtestét hamar 
ellepik a rovarok. Ehető, de nem keresett gomba. 



Gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea) 
A Long-erdőben ősz elején termő csoportos gomba, amely fák tuskóján található. 
Ehető, de nyersen szappanízű és enyhén mérgező, ezért elkészítésénél húsz percig 
főzni kell. Így ízletes. Keresett, a térségben közismert gomba, helyi neve: 
“potypinka”. A gomba több fafaj élősködője, leginkább a tölgyesekben okoz 
gazdasági károkat: a fák állva halnak el. Ilyenkor a “gyökérrontó galóca” néven is 
emlegetett gomba vastag, sötétbarna rizomorfái a leváló kéreg alatt jól láthatók. 
 
Csoportos tuskógomba (Armillariella tabescens) 
A Bodrog árterének tölgyeseiben jellegzetes, nyár végén termő gomba. A tuskókon 
találhatjuk a gyűrűs tuskógombához hasonló, de tönkjén gyűrűt nem viselő fajt. 
Olykor egyesével a talajon is található: ekkor a talajban fekvő faanyagból nő ki. 
Ehető, ízletes gomba. A helyi szedési és fogyasztási gyakorlat nem tesz 
különbséget az előző fajjal szemben, ugyanolyan módon készítik el, mint azt. 
 
Téli fülőke (Flammulina velutipes) 
A Long-erdőben a füzesekben elterjedt, csoportosan termő gomba. A nyirkos 
novemberi, decemberi időben a zöldellő mohás fák frissen elhalt törzsén, ágain nő, 
nemegyszer magasan a fejünk felett. Ehető, de nem túl kiadós gomba, amit 
szokatlanul kései megjelenése miatt a helyiek alig gyűjtenek. 
 

 
 

Téli fülőkék 
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Lószőrszegfűgomba (Marasmius androsaceus) 
Apró termetű faj, amely rokonaival, a nyakörves szegfűgombával (M. rotula) és a 
levéllakó szegfűgombával (M. epiphyllos) együtt gyakori a Long-erdő avarjában is. 
Nyáron az összegyűlt uszadékkupacokon nagyon sok látható ezekből a vékony 
ágakon, levélnyeleken. Kis méretük miatt mégis csak akkor látjuk meg ezeket, ha 
kifejezetten keressük. Méretük miatt nem ehetők, nem úgy, mint a környező 
bodrogközi legelőkön és gátakon csoportosan termő, a helyiek által 
“harmatgombának” ismert mezei szegfűgomba (M. oreades), amely kedvelt és 
gyakran keresett élelmiszernek számít. 
 
Fehértejű kígyógomba (Mycena galopus) 
Apró termetű, változékony, fehéres vagy szürkés színű, fák mohos törzsén, 
tuskóján termő gomba. Tönkje megtörve fehér tejnedvet enged. A Long-erdőben 
gyakori. Nem ehető. 
 
Selymes susulyka (Inocybe geophylla) 
A Long-erdőben ősszel termő, különféle fákkal együttélő, gyökérkapcsolt 
(mikorrhizás) gombafaj. Megtalálható a gyertyános-kocsányos tölgyes-kőrises 
erdőrészekben fehér és lilás (varietas lilacina) kalapbőrű változata is. Kis termetű, 
mérgező gomba. 
 
Fehéresrózsaszín galambgomba (Russula luteotacta) 
A Long-erdőben több galambgombafaj (Russula spp.) is gyakori. Ezek részben 
ehetők, részben rossz ízűek vagy enyhén mérgezők. A helyiek nem keresik itt 
ezeket. A galambgombafajok egyes fafajokhoz kötődő gyökérkapcsolt gombák, 
fontos szerepet játszanak a fák tápanyagfelvételében. A Long-erdőben a kevert 
lombos és tűlevelű fák közelében egyszerre több fajukkal is találkozhatunk. A 
fehéresrózsaszín galambgomba mérgező faj. 
 
Gyertyán-tejelőgomba (Lactarius circellatus) 
A hegyvidékeken jellemző gyertyán gyökeréhez mikorrhizásan kapcsolódó 
tejelőgombafaj a közeli hegyvidéken elterjedt, gyakori faj. A Long-erdőben az 
alföldi körülmények között különlegesnek, az erdő hegyvidéki jellemzőit bizonyító 
fajnak számít. Termőteste megtörve fehéres tejnedvet ereszt, amely idővel sárgás, 
okkeres lesz. Nem ehető. 
 
Kerti tintagomba (Coprinus micaceus) 
A Long-erdő korhadó faanyagokban bővelkedő, nedves talajú területein elterjedt, 
helyenként és alkalmanként seregesen megjelenő gombája. Néhány más rokonával, 
pl. az apró termetű sereges tintagombával (C. disseminatus) és az egyesével, vagy 
kis csoportban növő hamvas tintagombával (C. lagopides) együtt az jellemző rá, 
hogy termőteste nagyon gyorsan elfolyósodik. Ilyenkor a spórák feketesége 
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tintaszerűvé válik. Gyorsan romló állaguk és kis termetük miatt ezeket a 
tintagombákat étkezésre alkalmatlannak tekintik.  
 
Fehér porhanyósgomba (Psathyrella candolleana) 
A Long-erdő fáinak tövében, korhadó tuskóin vagy a talajon gyakran láthatók 
kisebb csoportokban növő termőtestei. Rokonát, a barna porhanyósgombát (P. 
hydrophyla) valamivel ritkábban láttuk. Ehető, de nem ismerjük a helyi 
fogyasztására vonatkozó információkat. 
 
Sárga kénvirággomba (Hypholoma fasciculare) 
A Long-erdőben helyenként nagy csomókban nő ez a korhadt faanyagon élő faj. 
Hasonló rokona a vöröses kénvirággomba (H. sublateritium) is megtalálható a 
gyertyános-kocsányos tölgyes erdőkben. Rossz ízű és mérgezőnek tartott fajok 
ezek. 
 
Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune) 
Minden erdős területen, így a Long-erdőben is elterjedt. Elhalt törzseken, ágakon 
jelennek meg csoportosan növő termőtestei. Még élő fákon is megtelepszik, a 
faanyagot átjárva hamar elpusztítja a fát. Szívós húsú, képes kiszáradni és 
nedvesség hatására újra kinyílni. Nem ehető. 
 
Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus) 
Általában késő ősszel, télen fejleszt féloldalas termőtesteket különféle fafajok 
törzsén. Jóízű, ehető gombaként gyűjtik. A Long-erdőben a termesztett változatnál 
világosabb szürke példányokkal találkoztunk. 
 
Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis) 
A Long-erdőben tavasz végén, nyár elején fejleszt szívós húsú termőtesteket. 
Korhadó tuskókon fejlődik, s ha a rovarok friss állapotban nem fogyasztják el, 
akkor kiszáradva sokáig láthatók a tönkre mélyen lefutó lemezű példányai. Emberi 
fogyasztásra valószínűleg alkalmatlan ez az ártéri erdőkben termő ritka gomba. 
 
Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus) 
A Long-erdő egyik leggyakoribb gombája, amely a mélyebben fekvő, vízzel 
gyakrabban borított füzes térszíneken található. Itt többféle fafajon, már nyár 
elejétől megfigyelhetők változatos formájú és mintájú termőtestei. Az olykor 
vízben álló faanyagokon fehérkorhadást okoz. A gombát egyes szakirodalmak 
ehetőnek, olykor gyógyhatásúnak mondják, de helyi tapasztalataink a 
Bodrogközben gyakori gomba fogyasztásáról, annak hatásáról nincsenek. 
 
Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius) 
Meglepő a savanyú talajú bükkösök jellegzetesen hegyvidéki faját az alföldi Long-
erdőben megtalálni. A helyi lakosság már régóta ismeri, fogyasztja ezt. Az itteni 



példányok valójában nem olyan sárgásak, mint a hegység bükköseinek moháiban 
fejlődők. Gyertyánok, kocsányos tölgyek és szilek alatt, az agyagos borítású, 
kopasz talaj repedéseiben találhatók. Szürkésebb, fakó okkersárga színűek. 
Nyomásra narancsszínűre változnak. A tapasztalatok szerint ehető, de kímélendő 
ez a különleges ökotípus. 
 
Szagos likacsosgomba (Polyporus badius) 
Más rokon fajaival, többek között az ehető pisztricgombával (P. squamosos) együtt 
elterjedt a Long-erdőben. Egyesével találhatók kölönféle elhalt faanyagokon. A 
szagos likacsosgomba a többi fajtól igen apró, szabad szemmel alig látható csöves 
termőrétege alapján és kemény, kiszáradva is megmaradó, tölcséres alakú 
termőteste révén megkülönböztethető. Nem ehető. 
 
Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus) 
A Long-erdőben is elterjedt, elsősorban a fűzfás állományokban látható ez a 
polifág, parazita fagomba. Sokszor a még élő fák törzsén, nagy magasságban 
fejleszti friss állapotban sajtszerű állagú konzolos termőtesteit. Ezek mérete olykor 
a több kilogrammos tömeget is eléri. Fiatalon ehető, kissé fanyar ízű. 
 

 
 

Késői laskagomba 
 
Májgomba (Fistulina hepatica) 
A Long-erdőben élő tölgyfák törzsén élősködik, azok fatestében barnakorhadást 
idéz elő. Nyár végén jelennek meg lédús termőtestei, amelyek frissen 
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fogyaszthatók. Ízük sajátosan savanykás, amit az ismert receptek alapján szoktak 
kiküszöbölni. 
 
Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) 
A Long-erdő egyik ritka, szép gombája ez a tuskókon megjelenő, kezdetben sárgás, 
majd lakkos fényű vörösbarna színű, jellegzetesen féloldalas növekedésű faj. 
Kemény termőteste ehetetlen, de távol-keleti gyógymódokban, mint csodaszert 
használják rákos daganatok kezelésére. 
 
Könnyező likacsosgomba (Inonotus dryadeus) 
Az alföldi tölgyesek élősködő taplóféléje, amely a Long-erdőben is tenyészik. A 
kocsányos tölgyek tövén kezd növekedni, vizet kiválasztva “könnyezni”, miközben 
a fában fehérkorhadást idéz elő. Ezáltal jelentős károkat okozhat. Ehetetlenül 
kemény. 
 
Bükkfatapló (Fomes fomentarius) 
A Long-erdőben bükk, gyertyán, kocsányos tölgy és fehér nyár törzsén láthatunk 
leginkább ebből a több évig fejlődő, és növekedő farontó gombából hatalmas 
példányokat. A megtámadott fákban fehérkorhadást idéznek elő. Előfordul, hogy a 
termőtest azután fejlődik ki a faanyagon, hogy az már kidőlt, vagy letörve a földön 
hever. Ilyenkor a normális helyzetű konzolok mellett ott találhatjuk a rájuk 
merőlegesen állókat is. 
 
Lepketapló (Trametes versicolor) 
A Long-erdőben is elterjedt farontó gomba, amely tarka, változatos színezetéről 
kapta a nevét. Különféle fafajokon fejleszti egymás alatt-fölött növő, lapos 
termőtesteit, miközben a fában fehérkorhadást okoz. Húsa ehetetlenül szívós. 
 
Rózsaszínes egyrétegűtapló (Daedaleopsis confragrosa) 
A Long-erdő füzeseiben elterjedt, a fákban fehérkorhadást okoz. A kerekded vagy 
hosszúkás árkokká összeolvadó csöves termőrésze fiatalon fehéres színű, de 
nyomásra vörösesre változik. Az idősebb példányok egyöntetű fakó barnává 
színeződnek. Kemény, gumiszerű termőteste ehetetlen. 
 
Nyárfa-érdestinóru (Leccinium duriusculum) 
A Long-erdő fehér nyárfái alatt, sokszor az erdőszél fiatal sarj-nyárasaiban 
tenyésző gyakori gomba. A helyiek pontosan ismerik termőhelyeit, rendszeresen 
gyűjtik, fogyasztják. A fehér húsa megvágásra helyenként vöröses, kékes, zöldes, 
később szürkésfekete lesz. Nyár elejétől őszig termő, ehető gomba. 
 
Aranytinóru (Xerocomus chrysenteron) 
A Long-erdőben a molyhos tinóru (Xerocomus subtomentosus) alakkörébe tartozó 
nemezes kalapbőrű, tág pórusos termőrétegű tinóruknak sokféle színváltozatát 
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találhatjuk meg. A kalapbőr a fakó sötétbarnától a vörösesig változó, a vágási 
színeződés lefolyása is különféle. Tölgyek, kőrisek, szilek és gyertyánok között 
jelennek meg, leginkább azokon a kis dombokon, ahová a napfény is bejut 
időnként. Erdőszélen, utakon egyaránt láthatók. Hamar elérnek és befedi a 
termőtestet egy sárga penészfaj az Apiocrea crhrysosperma. A fiatal példányokat a 
helyiek valószínűleg fogyasztják. 
 
Júdásfülgomba (Auricularia auricula-judae) 
A Long-erdőben a szegélycserjésekben, irtásokon felnövő fekete bodzán lehet 
ezzel a kocsonyás termőtestű gombával találkozni. Más fafajokon, pl. fűzféléken is 
nő. Az egészen fiatal példányai kívül pelyhesen fehéresek. 
Ehető gomba. 
 
Aranyos rezgőgomba (Tremella mesenterica) 
A Long-erdő általában nedves klímája ellenére is inkább csak a november-
decemberi időszak ködös, párás szakaszában láthatjuk ezt a nagy víztartalmú, 
kocsonyás gombát. Faágakon jelenik meg. Ismert állománya itt nem jelenthet 
kiadós táplálékot a helyi lakosságnak, így érthető, ha a szakirodalomban írt 
étkezési alkalmasságot a bodrogközi tapasztalat nem támasztja alá. 
 
Lila kocsonyagomba (Ascocorine sarcoides) 
A Long-erdő füzeseiben, a mohákkal fedett ágak közt késő ősszel számos 
példányával találkozhatunk, amelyek élénk lila színükkel a környezetből apró 
méretük ellenére jól látszanak. Nem ehetők. 
 
Közönséges petrezselyemgomba (Hericium coralloides) 
A Long-erdőben eddig egyetlen helyről, bükkfa elhalt törzséről ismerjük 
termőtesteit. Korallgombákra emlékeztető telepe valójában a gerebengombákra 
jellemző tüskés termőrétegű. Ehető, állítólag retekízű, de ritkasága miatt ne 
gyűjtsük. 
 
Nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum) 
A Long-erdő kocsányos tölgyes, gyertyános erdőrészeiben nyár végén helyenként 
gyakori. A pöfetegekhez hasonló termőteste (glebája) csak egészen fiatal korában 
világos szürke. Rokona, a rőt áltrifla (Scleroderma citrinum) is előfordul itt, de ez 
utóbbi jóval ritkább. Mindkettő tölgyekkel és más lombosfákkal él mikorrhizás 
kapcsolatban. Az áltriflák, melyek glebája kemény, sötétszürke, mérgezőek. 
 
Tüskés pöfeteg (Lycoperdon echinatum) 
A Long-erdőben egyetlen tuskón találkoztunk néhány példányával. A faj 
korhadéklakó, a szakkönyvek szerint meszes talajú bükkösökben lehet leginkább 
találkozni vele. A Long-erdő ezen részén nem volt bükk. Nem ehető faj. 



    
 

Tüskés pöfeteg   Nyeles áltrifla 
 
Csíkos pohárgomba (Cyathus striatus) 
A Long-erdőben gyakori, korhadó ágakon helyenként tömeges apró gombafaj. 
Kemény, külső burka miatt sokáig megtalálható, de friss, fehéres hártyával fedett, 
érő spóragömböket tartalmazó példányaival nyár végén találkoztunk leginkább. 
Kis mérete miatt az első példányok megtalálása nehéz. Nem ehető. 
 
Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata) 
A Long-erdő nedves, korhadó tuskóin helyenként nagyobb példányszámban látható 
apró csészegombák. Olykor a szerves anyagban gazdag agyagos talajon is 
megtalálhatók. Aszkospóráikat a csésze felszínéről lövellik ki. A már megismert 
tuskókon egész évben megtalálhatók. Nem ehetők. 
 
Szürke papsapkagomba (Helvella lacunosa) 
A Long-erdőben egyetlen, apró példányát találtuk egy kőrises rész 
erdőszegélyében, a talaj mohafoltjában. A papsapkagombák termőrétege a “kalap” 
külső felszínén vannak. A szakirodalmak szerint fogyasztásuk nem ajánlott. A 
rokon kucsmagombák legalább két ehető faja él a Long-erdőben, de ezeket az 
elmúlt évben nem találtuk, így pontos nevüket nem tudjuk. 
 
Fésűs korallgomba (Clavulina cristata) 
A Long-erdőben a füzesek alacsonyabban fekvő térszínén találkozhatunk nagyobb 
számban ezzel az apró telepekben megjelenő fehéres vagy szürkés gombával. 
Rendszerint több telep nő egymáshoz közel, sokszor körben elhelyezkedve. Nem 
ehető. 
 
Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes) 
A Long-erdőben fehér nyár élő törzsén, finom mohabevonat között találtuk nyár 
elején egy nagyobb állományát, amelyet egész éven át figyeltünk. A kezdeti 
termőtestek vége fehér volt, majd hosszúkás, fekete, hegyes végű példányai még a 
télen is láthatók voltak. A fa tövében, a gyökerek kibukkanásánál és más fáknál is 
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megtaláltuk később. Az erdő gyertyános részén a szarvasagancsgomba (X. 
hypoxylon) éretten elágazó, fehéres végű telepére is ráakadtunk. Az agancsgombák 
nem ehetők.  
 

 
 

Nyurga agancsgomba 
 

Sávos széngömbgomba (Daldinia concentrica) 
A Long-erdőben ennek a fajnak csak egy kisebb csoportját találtuk egy korhadó 
rönkön. A hasonló, de kisebbre növő törékeny ripacsosgomba (Hypoxylon 
fragiforme) viszont több ponton is előkerült gyertyán ágakról. Kemény, nem ehető 
gombák. 
 
 
 
 
Köszönettel tartozunk a gombák vizsgálatában részt vett munkatársainknak: 
Egri Károly, Balla Sándorné, Csatlós István, Géczi István, Gécziné Nagy Mária, 
Géresi István, Hegyessy Gábor, Hegyessy Sándor, Hegyessy Sándorné, Ivaskó 
István, Kálmán László, Kardos János, Kiss László, Komonyi László, Komonyi 
Lászlóné, Kovács Zoltán, Kőszeginé Tóth Judit, Lipécz Ágnes, Lipécz Gyula, 
Lipécz Gyuláné, Mihály Attila, Mihály Flóra, Mihály Marcell, Mihályné Szabó 
Katalin, Nagy György, Pál Gyula, Pál Gyuláné, Soltész Ibolya, Soltész Róbert, 
Vajda Ágnes, Varga Torda, Végső József, Zajzon-Csomós Lajos. 
És a pályázati támogatást biztosító Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak. 
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Számlaszám: 12039807-00117251-00100000 

2004. október 28-án 20 fő alapította egyesületünket. Az alapszabályban 
megfogalmazott céljaink a gombákkal kapcsolatos kutatómunka és 
ismeretterjesztés, a gombászat iránt érdeklődők összefogása, valamint a környezeti 
neveléssel foglalkozók, a gombászat különböző területein tevékenykedők 
munkájának segítése. 
Egyesületünk 2005. és 2006. évben alapfokú gombaismerői tanfolyamot szervezett. 
A vizsgázók Dr. Vasas Gizella és Dr. Locsmándi Csaba mikológusok előtt adtak 
számot felkészültségükről. A tanfolyamokon, 15 elméleti és 8 terepi foglalkozáson, 
a legfontosabb 105 ehető és mérgező gombafajt ismertettük meg az érdeklődőkkel. 
Kapcsolataink bővülését eredményezte, hogy a lengyelországi Krakkói 
Gombászegyesület tagjaival 2006 áprilisában a szlovákiai Tátrában többnapos 
gombázáson vehettünk részt. Ezt a közös tátrai gombázást folytattuk 2006 nyarán 
és 2007 tavaszán. A lengyel gombászok a látogatást 2006 júniusában a IV. 
sátoraljaújhelyi vadételfőző versenyen viszonozták. 
2006 nyarán a magyarországi mikorrhizás kutatások egyik jeles képviselője, Dr. 
Barna Tamás tartott előadást a szarvasgombák termesztéséről és gyűjtéséről. 
2006. július 7-8-án Bózsvai Gombanapok címmel rendezvénysorozat szerveztünk, 
melyre az ország különböző részeiből - sőt még Krakkóból is - érkeztek látogatók. 
2006. szeptember 21-24. között a Zemplén, azon belül Bózsva település adott 
helyszínt a IX. Országos Gombásztalálkozónak. 
2005. évben a kétnapos gombakiállításunkat háromezer látogató tekintette meg. 
2006 októberében immár második alkalommal gombakiállítást és ezzel a témával 
foglalkozó fotó- és rajzkiállítást szerveztünk a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc 
Múzeumban, ahol a kiállított frissen gyűjtött gombákkal a két nap során több mint 
kétezer látogató ismerkedett 
Tevékenységünket eddig Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Civil, Ifjúsági 
és Sportügyi Bizottsága, valamint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
támogatta. Utóbbi Zöld Forrás pályázatán elnyert támogatásból 2006. évben 
megkezdtük a kiemelt természetvédelmi értékekkel bíró Long-erdő kiválasztott 
területének gomba monitoringját, feltérképezését. 
Közhasznú tevékenységünket a tanfolyamok indítása és a szakmai előadások 
megszervezése mellett a Zemplén Televízióban 2006 márciusában indított és 
havonta jelentkező „Gombázzunk együtt” című ismeretterjesztő műsorral 
bővítettük. Egyesületünk életéről, programjainkról és eseményeinkről Hírlevelek 
kiadásával és honlapunk frissítésével tájékoztatjuk tagjainkat és egyéb 
célcsoportjainkat.  

 
Honlap: www.zge.hu     E-mail: maflo@freemail.hu 

http://www.zge.hu/
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Az Abaúj–Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület (AZÉRTKE) 2000. december 
2-án alakult. Célja: Abaúj és Zemplén természeti és kulturális értékeinek 
megőrzése, az ezért tenni akarók összefogása, ezáltal a területen élők 
életminőségének javítása. Tájegységünk természeti értékeinek bölcs hasznosítása 
növeli e tájak lakosságmegtartó képességét, a természeti értékekre épülő, azokat 
hosszú távon megőrző és hasznosító fejlődést tesz lehetővé. 
Programjaink 
Környezeti nevelés: előadássorozatok szervezése és lebonyolítása, környezeti 
nevelési és erdei iskolai továbbképzések szervezése, lebonyolítása, erdei iskolai 
programok megvalósítása, minden térségi környezeti nevelési program eredményes 
megvalósításának elősegítése. 
Élőhely-rekonstrukció: István-kúti Nyírjes (fokozottan védett terület) 
rehabilitációja, mesterséges odútelepek kialakítása, működtetése és bemutatása 
minden érdeklődő részére, denevér élőhelyek rekonstrukciója. 
Fajvédelem: A tájegység nagyobbik részén, az országos monitoring-program 
részeként, Egyesületünk végzi a denevérek nyári és téli szálláshelyeinek rendszeres 
ellenőrzését, állomány felmérését. Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósággal 
együttműködve elkészítette a jelentős mesterséges üregek védetté nyilvánítási 
javaslatát. 
Abaúj-Zemplén Természeti Értékei füzetsorozat, valamint egyéb kiadványok 
megjelentetése. A fentebbi programok eredményesebb megvalósítását szolgálják az 
Egyesület által megjelentett, és a továbbiakban tervezett kiadványok. 
Kiadványaink: Abaúj-Zemplén Természeti Értékei 1.: Kígyók Abaúj-Zemplénben; 
2.: Zempléni odútelepek madár- és emlősfajai; 3.: Denevérek; 4.: Kétéltűek. 
Elkészítés alatt áll a Ragadozómadarak és védelmük és Az István-kúti Nyírjes. 
Egyéb kiadványok: Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet. Előadássorozat; 
Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera); Abaúj és Zemplén 
tájainak makroszkopikus rákjai (Crustacea), denevéres képeslapok. 

www.civilzemplen.hu térségi civil honlap készítése, üzemeltetése. Célja a térségi 
civil szervezetek egy oldalról való elérhetőségének biztosítása, internetes 
jelenléttel még nem rendelkező szervezetek részére a megjelenés lehetővé tétele. 
Kutatás. Valamennyi terepi program részét képezi az egyes élőhelyekre, fajokra 
vonatkozó adatok gyűjtése, tudományos igényű feldolgozása, az adatok nemzeti 
park igazgatóságok részére történő átadása, velük együttműködve kezelési tervek, 
védelmi javaslatok készítése, az eredmények publikálása. 
Programjainkról tájékozódhat az egyesület honlapján: www.azertke.hu 

http://www.civilzemplen.hu/
http://www.azertke.hu/
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Kérjük, adója 1%-ának felajánlásával, adományával támogassa 
egyesületeink természetvédelmi, környezeti nevelési munkáját. 

Köszönjük! 
 
 

Megjelentette a 
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Számlaszám: 12039807-00117251-00100000 

Honlap: www.zge.hu     E-mail: maflo@freemail.hu 
 

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
2006. évi „Zöld Forrás” pályázati támogatásból 

 
és az 

 
ABAÚJ-ZEMPLÉN ÉRTÉKEIÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

3980 Sátoraljaújhely, Dózsa Gy. u. 11. 
Adószám: 18436312-1-05 

Számlaszám: 55500029-15003391 
www.azertke.hu, azertke@t-online.hu 

321-300, 70-262-5553, 70-532-6439 
 

az egyesület részére a személyi jövedelemadó 1 százalékából érkezett 
támogatás felhasználásával. 

 
 

Nyomdai munkák: START Rehabilitációs Vállalat és Intézményei 
Sátoraljaújhelyi Üzemegysége 

 
2007  

 

http://www.zge.hu/
mailto:maflo@freemail.hu
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	1. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. V. 9.
	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): A Holt-Bodrog hídjánál sok termőtest, néhol a vízben álló törzseken, ágakon is. Kőrisen 10-20 példányos csomókban, összesen mintegy 200 példány. Az erdő (Gyalmos) magasabban fekvő részein csak néhány példányt találtunk, meghatározhatatlanná korhadt tuskókon. (Továbbá: Vajdácska: Mikola-dűlő, kubik, Holt-Bodrog partja, Kopaszló-sarok területein kevésbé intenzív vizsgálatok mellett néhány kisebb csoport.) Polyporus varius?/?P. ciliatus: Vékonyabb uszadékágakon egyesével több helyen néhány példány, de az alacsonyabb és magasabb területen egyaránt. Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus): Vajdácska Kopaszló-sarok kubikjának vízben álló nagy fűzfáján egy nagyobb csomóban. Marasmius rotula: Az uszadékágak rakásainál több helyen megtaláltuk, mindenütt a legvékonyabb ágacskákon, többes csoportokban nőtt. Mycena galopus: Az uszadékágak közepesen vékony példányain több helyen, egyesével vagy néhányadmagával együtt, a magasabban fekvő részeken. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): A nagy, élő, szürke nyár törzsének alsó, mohával bevont részén és a felszínen látható gyökereinek tetején számos fiatal, fehéres külsejű telep. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Az erdő magasabb részein több ponton, a talaj mohás kopárjain és korhadó fatuskókon is. Néhány példányos csomókban. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): Néhány talajon fekvő vastagabb ágon, de egy helyen több termőtest van. Marasmius oreades: Vajdácska: Bodrog-gát tetején, az út mellett több kisebb csomóban. Bovista plumbea: Vajdácska: Bodrog-gát tetején, az út mellett több kisebb csomóban. Továbbá egyéb, azonosítatlan gombák.
	3. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VII. 13.
	4. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VIII. 5.
	5. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. VIII. 27.

	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Kevés túlérett példány, csak az alacsonyabb részen és az árokban. Cyathus striatus: Néhány magasabban fekvő részen pár csoport. Csak érett példányok. Nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum): A magasabban fekvő részeken, különösen az utak melletti kopárokon egyesével, de helyenként több, aprómintás példány. Fiatalok és már kiszakadtak, penészedők is voltak. Xerocomus sp.(?versicolor): Piros példányok a háromszöget bezáró utak Gyalmos-tó felőli szakaszán, az úton. A nyárigát és a tűzrakást tiltó tábla közötti részen több, túlérett, sárgás “penésszel” bevont példány. Néhány friss példány is volt. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Néhány példány tuskókon. Világos kalapbőrűek, nagyok, kissé túlérettek. Pluteus podospileus: Néhány példány. Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius): Az előző alkalommal észlelt helyen kívül a magasabban fekvő rész több pontján: A simafenyős fő út melletti zárt, kőrises erdőben, illetve a nyárigát oldalán, tetején. Mindenütt a kiszáradt, kopár talajfelszín széles repedéseiben nőttek a példányok, 70—80 db, frissek. Nagy részben étkezésre kerültek. Pseudocraterellus sinuosus: A nyárigát tetején, egy fa tövében, kis csoportban nőtt. Szürke papsapkagomba (Helvella lacunosa): Egy apró példány az északi nyiladék erdőszéli talaján, mohos folton. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Néhány nagy, nedves tuskón több példány az árokban. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): Az ismert nyárfán az előzővel megegyező állomány. Fehéresrózsaszín galambgomba (Russula luteotacta): A magasabb részen sok, friss példány, a simafenyős főút mellett. Russula foetens: Ugyanott, mint az előző, sok példány egyenként. Russula ? cyanoxantha: Néhány példány ugyanott. R. ?sororia (? R. nigricans): Több példány a magasabb részen. Gyertyán-tejelőgomba (Lactarius circellatus): A nyárigáton és a magasabban fekvő rész gyertyánfáihoz közel sok példány. Lactarius controversus: A Holt-Bodrog déli, vajdácskai partján, nyárfák között néhány nagy példány. Lactarius sp. (rufus?): Helyenként, a magasabb részen sok példány. Marasmius rotula: Az előző mintavételnél kevesebbet és öregebbeket láttunk. Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis): Ugyanott, mint előbb, de még jobban összeszáradva ugyanaz a pár példány. Coprinus lagopides: Egy példány a magasabb részen. Amanita inaurata (? A. fulva): A vajdácskai kubik száraz alján egy példány. Fehér porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Két ponton találtuk. Májgomba (Fistulina hepatica): Két helyen, a magasabb részek tölgyfáin találtuk friss konzoljait. Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum): A központi rész két tuskója mellett találtunk egy-egy fiatal, még alig kinőtt termőtestet. Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus): A vajdácskai Holt-Bodrog-parton, egy helyen idősebb példány volt. Polyporus ?floccipes: Egy példány földön heverő ágon. Fésűs korallgomba (Clavulina cristata): A Holt-Bodrog újhelyi partján, a mélyebb, füzes rész talaján, több, nagyobb körben néhány példány. Lepketapló (Trametes versicolor): Néhány példány ágrakásokon. Mycena leucogala: Több példány a magasabban fekvő rész fáinak mohos tövén, tuskókon. Mycena acicula: Az északi nyiladék szélén, néhány példány kis mohás talajfoltokon nőtt. Csoportos tuskógomba (Armillariella tabescens): Kisebb csoportokban a magasabban fekvő részen két ponton, frissebb tuskókon. Coprinus disseminatus: Egy foltban sok példány.
	6. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. X. 1.

	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Az alacsonyabb részen, több helyen néhány példányos csoportok, inkább idősebb termőtestek voltak. Nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum): A bejárati rész körül és a nyárigáton néhány öreg példány, kisebbek sokfelé voltak. Scleroderma ?citrinum: A kisebb példányok között. Gyűrűs tuskógomba (Armillariella mellea): A magasabban fekvő rész lapos mélyedéseiben sok példány nőtt. Leginkább egyesével a talajon, rózsaszínes tónusú friss termőtestek jelentek meg. Néhány kis csoport tuskón is nőtt. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): A korábban ismert nagy nyárfán kívül más nyárfák (Gyalmos-tó partján) tövében is felfedeztük (GNM). Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Az előzőleg ismert árokpartiak mellett a déli rész (útháromszög) néhány tuskóján is megtaláltuk kisebb csoportjait. Cyathus striatus: Az északi nyiladék szélén találtunk több régi példányt. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Egyesével a tuskókon sokfelé világos kalapbőrű példányok. Pluteus sp.: Kisebb termetű példányok. Cortinarius sp.: A Gyalmos-tó melletti magas, kopár részen néhány példány. Tüskés pöfeteg (Lycoperdon echinatum): A Gyalmos-tó melletti magas rész korhadt tuskóján néhány idős példány. Sárga rókagomba (Cantharellus cibarius): Az ismert helyeken keresve is csak penészes régi példányokat találtunk. Xerocomus sp.: Néhány régi, erősen penészes, vagy elrohadt példányt láttunk. Májgomba (Fistulina hepatica): Egy helyen láttuk, azon a részen, ahol a múltkor is. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A déli útháromszög Holt-Bodrog felőli szakaszán, az út mellett álló nagy tölgyön több nagy példány. ?zöldesszürke apró csészegomba: Egy helyen, erősen korhadt, nedves tuskón. Russula ?delica: Az erdőbeli holtágak mellett, a part magasabb, de fátlan részén, az egykori meder talaján néhány szárazság miatt aszott, de friss példány. Inocybe fastigiata: Az erdő Holt-Bodrog felé eső részén, a bejárattól délre, füzesben nőtt. Lószőrszegfűgomba (Marasmius androsaceus): Vékony ágon néhány példány. Fésűs korallgomba (Clavulina cristata): Az erdő alacsonyabban fekvő, füzes részén, a Holt-Bodrog partjánál nőtt több helyen, nagy körökben, több csomóban. Frissek és idősebbek is voltak. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): Egy helyen, a holtágmaradvány déli végénél néhány példány a nagy tuskók körüli részen. Egyéb: Nagyobb, de már összeszáradt csészegombák az északi nyiladék szélén, talajon. Ugyanitt sárga penészes ágacskák a földön.
	7. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, 2006. XI. 8.

	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Egy-egy kicsi méretű, tuskón növő frissebb és több elszáradt példányt találtunk. Cyathus striatus: Az ágakon egy-két tízes csoport látszik, de ezek sem frissek, hanem kinyíltak, elhullottak. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Két ismert nagy tuskón kisebb csoportok. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Két nagy sötétbarna kalapú példány (HS). Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): Több helyen, csoportosan láttuk földön heverő ágakon. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A rókavár vonalában, a Holt-Bodrog felőli alacsonyabb rész kidőlt, mohos nyárfáján. Lepketapló (Trametes versicolor): Ugyanott, mint az előző. Fehértejű kígyógomba (Mycena galopus): Fák mohos tövében. Marasmius epiphyllus: Avarleveleken néhány példány. Coprinus sp.: Nagyobb csoportokban, de csak egy helyen láttuk a holtágmaradvány déli végénél, a nagy tuskóknál. Pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum): Régi példány maradványai az árokban. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): Az állomány ugyanolyannak látszik, mint korábban. ?Laccaria laccata: Túlérett példányok. ?Téli fülőke (Flammulina velutipes): Túlérett, rothadó példányok egy tuskón, a holtágmaradvány déli végénél. Hypoxylon fragiforme: A bejárati út mellett ágrakáson, talán gyertyán ágon több példány. Egyéb: A nyárigát tetején egy fiatal, ferde törzsön tömeges, egy gerebengombaszerű, bevonatalkotó faj.
	8. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, füzes, Háromhonvéd-fa, 2006. XI. 23.

	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Csak néhány, elszáradt, elrohadt példány volt. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Egy tuskón kb. 20 példány az árokban. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): Egy helyen sok, különböző fejlődési fázisban, nagy csomókban nőttek. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Egy példányt láttunk. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): A Gyalmos füzesében több példányt láttunk, a Háromhonvéd-fánál is több volt. Mycena sp.: Mohos törzseken tömeges. Téli fülőke (Flammulina velutipes): A Gyalmos mintavételi területünktől északra eső nagy füzesében, a dőlt és álló mohos törzságakon, törzseken helyenként nagy, friss csoportokban vagy egyesével nőtt. Csak fűzfákon találtuk. Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus): Szilfán, a Holt-Bodrog melletti útnál 5 termőtest. Szürkék. Hericium ramosum: A Háromhonvéd-fa kb. 5 méteres magasságú csonkján, régi, már penészes, elszáradt példányok három csomóban nőttek. Könnyező likacsosgomba (Inonotus dryadeus): A Háromhonvéd-fa erdőtömbjében, egy erdőszélen álló, kettétört tölgyfa csonkján. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): A Háromhonvéd-fánál és a Gyalmosban is több helyen nagy csoportokban. Rózsaszínes egyrétegűtapló (Daedaleopsis confragrosa): A Gyalmos füzes erdőrészében, fűzfákon kisebb példányszámban több helyen. Hypoxylon fragiforme: A Háromhonvéd-fa erdőtömbje melletti irtás (feketedió-ültetvény) szélén, ágrakáson. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): A nagy nyárfán növő állomány néhány példánya már penészedik. Polyporus squamosus: A Gyalmos füzesében egy idős példány. Lepketapló (Trametes versicolor): A Gyalmos füzesében több helyen sok példány. Agaricus ?arvensis: A Gyalmos füzesében két helyen néhány példányos csoportban láttunk, többsége elázott, túlérett példány volt, néhány frissebb, de szintén vízzel telt volt köztük. Kalapbőre nem volt bőrnemű, hanem a húshoz hasonlóan szivacsos. Crepidotus mollis: Földön heverő ágakon kisebb csoportokban egy helyen, a füzesben találtuk. Sárga kénvirággomba (Hypholoma fasciculare): A Háromhonvéd-fa tövében egy nagyobb, friss csomóban nőtt. Merulius tremellosus: A Vajdácska oldalán levő Holt-Bodrog-parton, egy éger tuskón nőtt.
	Nyárfa-dücskőgomba (Lentinus tigrinus): Csak régi példányok voltak. Nyurga agancsgomba (Xylaria longipes): Mint az előző alkalommal. Piros sörtés csészegomba (Scutellinia scutellata): Ugyanott, mint legutóbb. Téli fülőke (Flammulina velutipes): A Gyalmos füzesén kívül a Háromhonvéd-fa erdőtömbjében, a Bodrog partján is több példányt találtunk. Ahol nőtt, ott tíznél több példány volt. Egy helyen kb. 10 cm kalap-átmérőjű idős példányokat is találtunk. Késői laskagomba (Pleurotus ostreatus): A Gyalmos füzesében ugyanott, egy szilfán sötétszürke, a Bodrog partján világosszürke példányok voltak. Rozsdavörös dücskőgomba (Lentinus cyathiformis): A Gyalmosban ismert példány és egy csoport a Háromhonvéd-fánál is volt, elszáradva (VT). Szagos likacsosgomba (Polyporus badius): A Háromhonvéd-fa erdőtömbjének Bodrog felőli oldalán, földön heverő törzsön. Júdásfülgomba (Auricularia auricula-judae): A Bodrog partján bodza elhalt ágán kisebb csoport. Bükkfatapló (Fomes fomentarius): Elszórtan szinte mindenütt láttunk, legtöbbet a Háromhonvéd-tömbben. Daedaleopsis confragosa: A Gyalmos és a Háromhonvéd-tömb területén is több csoportban láttunk. Aranyos rezgőgomba (Tremella mesenterica): Egy ágon néhány példány a Gyalmos füzesében. Exidia glandulosa: A Bodrog partjánál, gyertyán földön heverő ágán. Lila kocsonyagomba (Ascocorine sarcoides): A Gyalmos füzesében több példány. Bisporella citrina: A Bodrog partjánál egy ágon tömegesen. Nyeles áltrifla (Scleroderma verrucosum): A Bodrog partjánál egy példány volt, már felrepedt, régi. Hypoxylon fragiforme: A Háromhonvéd-fához közel, ugyanott, mint legutóbb, illetve az erdőben a Bodrog felé is láttunk. Sávos széngömbgomba (Daldinia concentrica): A Háromhonvéd-tömbben egy ágon több idős példány. Hericium ramosum: Ugyanott, a múltkor otthagyott példány hasonló állapotban volt. Sárga kénvirággomba (Hypholoma fasciculare): Az előzővel azonos helyen, de már idős példányok. Hypholoma sublateritium: A Háromhonvéd-tömbben, a zárt gyertyánosban, gyertyán tövében egy néhány példányos kis csomóban. Hasadtlemezű gomba (Schizophyllum commune): A Gyalmosban és a Háromhonvéd-tömbben is több helyen kisebb-nagyobb csoportokban. Chondrosteum purpureum: A Bodrog partjának nyárigátjánál, néhány gyertyán-csonkon nőtt csoportosan. Könnyező likacsosgomba (Inonotus dryadeus): Ugyanaz a példány, mint legutóbb. Sárga gévagomba (Laetiporus sulphureus): Idős példányok a Gyalmosban. Barna csengettyűgomba (Pluteus atricapillus): Világos és sötétbarna kalapbőrű példányok is néhány helyen, a Gyalmosban. Kerti tintagomba (Coprinus micaceus): A Gyalmos idős tölgyesében. Fehértejű kígyógomba (Mycena galopus): Az idős tölgyesben, a Gyalmosban és a Háromhonvéd-fa környékén is volt több példány. Mycena galericulata: Rózsásszínű kígyógomba a Gyalmos idős tölgyesében, a bejárathoz közel, néhány példányban (VT). Inocybe geophylla lilacina: A Bodrog partján néhány példány. Oudemansiella radicata: A Háromhonvéd-tömb délkeleti sarkánál egy tuskón néhány termőtest, igen hosszú “gyökérrel”. Psathyrella hydrophila: A Gyalmos füzesében, a bejárat mellett. A korhadt törzs már vízben állt. Fehér porhanyósgomba (Psathyrella candolleana): Néhány példány a Gyalmosban. Pholiota cerifera (=aurivella): A Bodrog partján (VT). Nectria cinnaberina: A Bodrog partjánál egy ágon sok példány (MM). Coprinus lagopides: A Gyalmos öreg tölgyesében egy példány. A Háromhonvéd-tömb egyik gyertyánjának odvában, fejmagasságban nőtt. Crepidotus mollis: A Gyalmos füzesében egy-két kisebb csoportban. Macrotyphula filiformis (=Clavariadelphus junceus): A Gyalmos nedves avarjában, nyárfa lehullott levélen nőtt. Egyéb: ? Pseudohydnum gelatinosum, ?Hygrocybe unguinosa (több helyen korhadt tönkön nőtt), Mycena ?haematopus, Mycena ?leucogala, Mycena ?uracea, Tubaria (?conspersa, ?albostipitata – utóbbi Vajdácskán, a legelőn több helyen néhány példány.)
	10. Sátoraljaújhely: Long-erdő, Gyalmos, idős tölgyes, füzes, 2007. I. 11.


