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kernt{nyfás tirle, öreg, íiszi

vt:zése taliilil. Nem túlzottan rragy, 10-2'l

ertliik pionlbiija éló lonlbos
fiikon, főleg ttilgy, bükk és
slcl íl gesl t t tt.ri, ágcsr rrr k.il i n,

ccntinlétercs nagysiigú, §unrószerű, 1egtöbbször rrycletlen 1crmóte ste lthéres
színűr, dc íclülete sz:iIltsan felszakado-

kr,t

tén telelrcdik meg, de még llibon álló vagy
rlttlása terrrrőlrelyónc k tartrllsa tl nlaga s

|égnedvcsségtartal nlát is jelzi. Szeptcrrt-

ntotldha1 rriirrk,
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k, nlegllc
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u8yillritkkor szivtis is. Szirga és íze
nern.jellemzíi, dc spóriiinak beér(,se után
eliilrll sárgás 1liszkosf'ehór, majcl dI-appos
árnyalatú lesz, és nem óppen kcllt:mcs illa
túvii válik. Az, 5-7 mikrornéter nlrgvságir
sptirii k szitrtclcrrek, gönrll alakúa k, sinla
vagy enyhén riicskös li,IriIetűek,
A slltirate rmclós nagylllrn lügg a ktilső ki)rriyezettiil. A keclvczótlerr irlííjárási
ros1()s,

kidő]t holt íákon is nrc$tal;ilható. Előíilr-

Megjele nésétakár íbrmabonttinak is

kálIlrs süngonrba.

A grlmba húsa í-elréres,íratalon 1ltrha,

trit'eperlt tiirzs9;. n,,,,,-

bcrtól nrlve mberig pillanthlt juk mcg, dc
clöregetlctt, szikkllrIt tertlrőlcstei még a tél
cle.jén is n]egfi gycl hctők.

entl(,keztetó kiilsőt kölcsönöznek.
Pompoln-ra hajazr) rrleg.jelerrósére r.tta l nak
régcl)bi nevci: oroszlltnsiirénygornlla, sza-

ztj, sűrűn |ccsiingő, cgymás nrt:llé ren-

dcres ,,tiiskékkel" fe dctt, Az
ulribbiak 2-5 centinttlle r hosszúra nyúlnak, vékonyak, mcglchetősen ttte revek,
risszességükberr a,kc/cri sljit ..rrlházatára
tlczódött,
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körülmények, a hideg, a fagy vagy éppen
a sziirazság lc is állithatják ezt a folyamaiot ós a ternlótest is sirlyosan károsodhat.
A mcgfertőziidött fákban azortban már
ott rcjtóznek a spórákból kiha.jtó, szabad
szentnlel nenl látható gombalbnalak, ame*
lyek a követkcző esztcndőben termőtesteket ítjleszthctnek. Ennek, persze, a mcgfelelii idő.láráson túl az is f'elt(,tele, hog,.y
elegcndő tápirnyag is jelen legyen.
A kissé bohókás küllelrr nrellctt a gonllafaj
életmódja is f rgyelemre méltó. Valódi sebparazita, vagyis a sértilt fák scbzési fclszinén ,,ragad" llreg a sp(jra, és ott hatol be a

latest belsejélle. Az e lhalt fákat sem kíméIi. kínreIi. amt,lyeknek szer\(,\ anyagilil
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inkább parafaszcrú. Fiatalon fogyasztható, késóbb ehetet]en. Korhadó bükkfarönkön, tuskókon el. Ritkábban tölgy-, szil-,

nyár- va§y nyírl'atörrkökön találjuk meg,
Ilegyvidctki tájakon láthatjuk, de nem
szaprobionta cletmód.jiival bontja le.'l'ehát
parazita és szaproilta életmódot egyariint
lolylathat, dc még ez a kettősség sem clegendő szélesetlb körű elterjedóséhez.
Gyógyhatású gombakónt is sziimon tartják,

gyakori.
Mindket faj fog.yaszthatri fűszergonba,
de inkább a névadó zöldsclgre enllékeztetó
ízű petrezselyenrgomba használható errc
a célra. Igaz, karakteres ize miatt önálló

mivel antibakteriális, immunerósító hatása
miatt a terápiák kiegeszítője lehet. A'I'iivolkeletcn, példrlul Kínában, de más orsziigokban is gyógygombakónt termcsztik.
Az öreg erdók európai szintű vcszélyeztetettsége miatt nem csak nálunk indokrlIt a
védelme. Az ország egész teriiletén törvényes oltalomllan részcsül, pénzben kiícjezett természelvédelmi értéke5000 forint.
Hosszú távir ícnnmaradásárlak leltételci a
termílhely mcgórzésével, a holt |'a-anya$

ótelfélesóg nem készíthetó belőle. Szárítcltt

megtartásával terem1 hetők mci1, hiszen
nincs f-elesleges fa_j a 1ct,trrésze tben.
A közönséges süngomba szűkrc szabo11
rokonsági köróból a petrezselve tnqombu
és a vctdett tüskés sörénvqonrörr

érdemcl

emlitést.

A kÖzepes Vagy nagy ternretŰ, ágas-bogas
elágazású társának ágain fésúhöz hasonlóan hosszú, lcf'elé állri tüskék sorjázrrak.
Az eg,clsz $onrba fehér, de idóscbb korban
megbarnul. llirsa sajtkeménysógű, idővel

íbrmában is megőrzi izhatását, ígv ebben
a formában is hasznosítható.

A gombiiknak, mint lebontó szervezeteknek a bioszféra anyagkörforgalmában
rcndkivül nagy a szerepük. A íeilődéstörtónet soriin az élőlények íajszánla, a biomassza produkció|a egyrc gyarapodott, és
mind tiibbféle lebontandri anyagot hozot1
ltltre, Ezzel pedig szükségszerúen nőtt a
parazita lebontó szerveze1 ek fajszá ma,
biokémia i potenciálja.
Különleges helyct loglalnak el azok a
gombák, mint póldául a ktizönséges süngomba, anlelyek mindkét életmód folytatiisára alkalmasak. A gclrnbafajok megha1ározó szerepét alátámasztja az is, hogy a
számuk í-olyamatosan nőtt. A mai isnrercteink sze rint bcllygónkon körülbelül
cgymillió fajuk el, de lehet, hogy számuk
cnnél .jóval nag.yobb. Kűlijnösen a talajla
kó gomb:ik száma emelkcdhet.

A KOZONSEGES SUNGOMBA
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