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A gombákat gyakran szerepelnek mesekönyvek illusztrációiban, a legtöbb 

esetben a mérgező gombákat használják a rajzokhoz színes kalapjuk miatt 

(pl.: légyölő galóca). 

A gomba jellemzői:  

 A gomba alkotóelemei: a fonalak (hifa), ezek összekapcsolódása a 

szövedék, a szövedék pedig maga a gomba. A spóra a gomba 

szaporítósejtje, mérete: 1-10 mikrométer. 

 Több mint 100 ezer ismert gombafaj van a Földön, az eddig nem 

azonosított, feldolgozásra váró gombafajokat tökéletlen gombáknak 

(fungi imperfecti) nevezzük, számuk kb. 50 ezer. 

 Az ételmaradékon, gyümölcsökön, növényeken, avaron megjelenő 

fonalak is gombák (pl.: penészgomba, moszatgomba, nyálka gomba, 

tömlős gomba). 

 Az embert is megtámadja a gomba. A gomba okozta fertőzéseket 

mikózisnak nevezzük. Minden, ami megöli a gombát, megöli az embert 

is, ezért nehéz olyan gyógyszert előállítani, ami megöli a gombát és 

nem bántja az embert.  

 Közismert gombák közé tartoznak az élesztők, amelyek 

mindennapjainkban nagy jelentőséggel bírnak (sörélesztő, borélesztő, 

sütőélesztő). 

Legismertebb gombák: 

 Kora tavasszal jelennek meg a csészegombák, tulipángombák. Nem 

mérgezők, de fogyasztásra nem alkalmasak. 

 Korhadéklakó gomba az ízletes kucsmagomba (általában mártás 

készül belőle) és a vörösbarna papsapkagomba (vagy más néven 

varázsgomba, ami hallucinogén gomba és az idegrendszert támadja).  

 A szarvasgomba (trifla – gombák királya) a föld felszíne alatt terem, 

márványos belseje van, más növényekkel él együtt (mikorrhiza: a 

gombák és növények között kialakult szimbiózis. A növény szénhidrátot, 

fehérjét, szerves anyagot állít elő, amire a gombának szüksége van, 



cserébe vizet szeretne felvenni. Például a kocsánytalan tölgy teljes 

vízfelvételének közel 60 %-a gombasejtek segítségével valósul meg). 

 Csiperkegomba: rózsaszín sűrűn álló lemezei vannak, van gallérja és 

nincs bocskora. Ehető, mesterségesen is tenyésztik. 

 Sárguló csiperke: citromsárgás tönkje, rózsaszín lemezei vannak. Enyhe 

gyomor-bél tünetes mérgezést okoz. 

 Nagy őzlábgomba: gallérja mozgatható a tönkön, ehető gomba. 

 Piruló őzlábgomba: ehető, de okozhat gyomor-bél tüneteket.  

 Büdös őzlábgomba (vörhenyes őzlábgomba): súlyos mérgezést okoz, 

olyan, mint a nagy őzlábgomba, csak kisebb. 

 Gyilkos galóca (fehér gyilkos galóca): sokféle megjelenési forma 

jellemzi, fehér, zöldes fehér, sárgás zöld, olajzöld színű kalapja is lehet. A 

fiatal gyilkos galóca a pöfeteg gombához hasonló, a külső burka 

később bocskorrá alakul. Spórája is mérgező. Kétféle mérge fehérje 

természetű méreg, amit szervezetünk a tápcsatornában nem tud 

lebontani, így az beszívódik a keringési rendszerbe. Evés után 36 órával 

jelentkeznek az első tünetek (csillapíthatatlan hányás, hasmenés), 

amely során olyan mennyiségű folyadékot veszít a szervezet, hogy 

összeomlik a vízháztartás, utána a méreg a májat is tönkreteszi. Ennek 

ellenére az egyik legjobb ízű gomba.  

 Légyölő galóca: kalapja piros, fehér pöttyös, idegmérget tartalmaz. A 

galócának mindig hófehér a lemeze. 

 Császárgomba: galócáknak közeli rokona, egyik legízletesebb 

gombafaj, gyilkos galóca két mérge azonban hiányzik belőle. 

 Vargánya: főzésnél legsokoldalúbban felhasználható hazai gomba.  

 Áltrifla: hasonlít a pöfeteg gombára, mérgező. 

 Büdös gomba: oszló állati tetem illatát utánozza, mindegyik ehető, 

fiatalkorukban ízletesek. 

 Gyapjas tintagomba: komposzt mellett szívesen nő, ehető, alkohol oldja 

ki a mérgét. 

 

Gombamérgezések fajtái: 

 Legkisebb kockázattal járó mérgezés során gyomorrontás lép fel, 

kisgyerekeknél azonban ez is kiszáradást okozhat. 

 hallucinogén mérgezést okozó gombáknál felléphet a túladagolás 

veszélye, ennek következtében pedig összeomlik az idegrendszer. 

 


