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Mikofil gombák a Bátorligeti Természetvédelmi Területen 

VÁGVÖLGYI SÁNDOR, LENTI ISTVÁN 

Nyíregyházi Egyetem 
Műszaki és Agrártudományi Intézet,  
4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/b. 

vagvolgyi.sandor@nye.hu, lentiistvan@gmail.com 

 

Ha igaz a bölcselet Montesquieu-től, akkor a gombák világában az nyomatéko-
san érvényesül, mely szerint: „A természet mindig lassan, mondhatni takarékosan 
működik, műveletei sohasem erőszakosak, s mérsékletre törekszik még abban is, amit 
termel; mindig szabályosan és mértékletesen dolgozik; ha sürgetik, csakhamar elernyed, s 
maradék erejét csak a maga fönntartására fordítja, elveszítve minden teremtő lendületét és 
nemzőképességét.” 

Összefoglalás 

2012-2015 közötti években újabb mikofil gombákat identifikáltunk a Bá-
torligeti-őslápban és a Fényi-erdőben. A felvételezések során tipikus 
„mikofilgomba-felvételezési módszereket” nem dolgoztunk ki, hanem a nagy-
testű gombák felvételezésekor rögzítettük a gombaparazita fajok jelenlétét, 
tehát „véletlenszerű” azonosítási és tényfeltáró adatrögzítést végeztünk. 
Eredményeink újabb 10 mikofil gombafaj bátorligeti jelenlétét tanúsítják, s 
számuk – reményeink szerint, a további kutatásokkal – még tovább növekszik. 
E mikoparaziták 17 nagygombafajt betegítettek meg. Az utóbbi négy évben 
talált mikofil gombák 6 nemzetséget reprezentálnak. A fertőzött nagytestű 
gombákról olyan gombaparazita gombák kerültek elő, mint az Ampelomyces 
quisqualis Ces., a Gliocladium roseum Bainer, a Trichoderma viride Pers. ex Fries 
(perf.: Hypocrea aureoviridis Plowr. & Cooke ), a Bisporella citrina (Batsch) Korf 
& S. E. Carp., a Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.) C. Booth, valamint a Hypocrea 
nemzetségből a H. aurantius (Pers. per S. F. Gray) Tul., a H. sulphurea 
(Schweinitz) Sacc., a H. pallida Ellis & Everh. és a Hypomyces chrysospermus Berk. 
& Br. 

Kulcsszavak 

Bátorliget, mikofil gomba, Hypocrea sp., makrogomba, fajlista 

Bevezetés 

A több évtizedes fitocönológiai vizsgálatok bizonyították, hogy a Bátorli-
geti Természetvédelmi területen (elsősorban a rezervációban) olyan növény-
szövetkezetek vannak még napjainkban is, amelyekben a természet hosszú és 
alapos munkát végzett, s nyomai jól kitapinthatók. A létező növénytakaró – 
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amely az Alföld más vidékein már rég kipusztult – viszonylag jó állapotban 
van. 
A biotópnak ezt a csekély részét értékében emelik a benne fellelhető, s jól 
tenyésző gombák. A folyamatosan végzett gombakutatásaink megerősítették 
bennünk azt a hitet, hogy a bátorligeti területek további, s részletekbe menő 
mikológiai feltárást kívánnak, s bíztató eredményekkel kecsegtetnek! Az itt 
tenyésző gombák kvantitatív viszonyaira jellemző a normális diszperziótól 
eltérő „szuperdiszperzió”, a gombafajok szórványos megjelenése, széles diver-
zitása. 
Mikocönológiai feltárásaink során azt véltük, hogy az általunk felvételezett 
nagytestű gombák némelyike erősen parazitált mikofilek által. Ismerjük azt a 
tényt, mely szerint a gombák filogenezisük során eltérő minőségű 
sztubsztrátumokat hódítottak meg. Több gombafaj a másik gombafajt válasz-
totta táplálékul, tehát más gombákkal táplálkoznak. E fajokat nevezzük 
mikofil, vagy mikoparazita gombáknak. Magyarországon e témakör alig kuta-
tott, ezért új adatok birtokába jutottunk a Bátorligeten található exo- és 
endomycophyták tanulmányozásakor. 
Az intrahimeniális parazita fajok (Mycogeophyta anablasta) átszövik a nagygom-
bák termőtestét, s azokon változatos, élénk színekkel, gazdagon jelennek meg. 
A biotróf parazita gombák (Epiphyta arboricola) főként az élő gombákat, ezeken 
belül a Mycoepiphyta parasitica típusú, életformájú fajokat fertőzik. A tisztán 
szaprofita fajok (pl. Mycoepiphyta xylosa) csak a gazdaszervezet elpusztulása után 
kolonizálja azokat. 

Célkitűzésünk a mikofil gombafajok továébbi felvételezése Bátorligeten, a 
parazitált nagytestű gombák számbavétele, a kórtünetek leírása, a mikoparazita 
fajok morfológiájának tanulmányozása, s ökológiai környezetük, igényeik meg-
ismerése. 

Irodalmi áttekintés 

A mikoparazita gombák lehetnek egy és több nagytestű gombafajon élők, 
a szakirodalom szerint (Hawksworth, 1981; Helfer, 1991). A leggyakoribb 
mikofilek a Hypomyces nemzetségből kerülnek ki (Arnold, 1976).  
A Bátorligeti Természetvédelmi terület gombavilágát parazitáló mikofil gom-
bák jelenlétéről már több publikáció látott napvilágot. Máté és mtsai. (1998) 
írták le a Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. taplógombát parazitáló 
mikrogombát. Lenti (1998a, b) további vizsgálatokat folytatott a rezervációban 
a makrogombák parazita gombáinak feltárása céljából. Lenti és Pál (1999) 
leírták a Boletus satanas Lenz mikoparazita gombafaját az ősláp területén. A 
Bátorligeti-Ősláp TT mikofil gombáinak feltárása 1999-ben folytatódott, de a 
munkák kiterjedtek a Fényi-erdő és a Nyomási-legelő TT-tekre is (Lenti, 2000; 
Lenti & Rimóczi, 1999; Lenti et al., 2000). A kutatások további eredményeit 
Lenti (2001, 2002; Lenti et al., 2002) publikálta. A Mikológiai Közlemények 
(Clusiana) tudományos szaklapban jelentette meg, mintegy összefoglalásként 
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az elvégzett munkákat Lenti (2008), s beszámolt 27 mikofil gombafaj jelenlété-
ről, amelyeket 54 makrogomba fajról identifikáltak. 

Anyag és módszer 

A gombafelvételezések helyét a „véletlen bejárás” módszerével jelöltük 
ki, a Fényi-erdőben, a Nyomási-legelőn, míg a rezervációban (Bátorligeti-
ősláp) ezt GPS-rendszerrel végeztük, az abszolút-statikus módszer alkalmazá-
sával (Busics, 1993).  
A makroszkópikus gombák fajait Lincoff (1995), Moser (1983), Phillips 
(1990), Svrcek és Vancura (1983) művei és határozókulcsaival határoztuk meg, 
s az adatokat a Német Mikológiai Társaság „Pilzkartierung 2000 PC” prog-
ramjával tároltuk és értékeltük (Rimóczi, 1994; Seilt 1991). 
A mikofil gombák meghatározása Hawksworth (1981) és Helfer (1991) mód-
szerével történt. 
A gombák kitenyésztéséhez – in vitro – BDA és Moser-b agar táptalajokat 
használtunk, s a gombákat szórt fényben 22 (20-24)oC-on neveltük. A pontos 
identifikálást egykonídiumos tenyészetekről nyert szaporítóképletekkel (is) 
elvégeztük. 

Eredmények 

2012-2015 közötti években újabb mikofil gombákat identifikáltunk a Bá-
torligeti-őslápban és a Fényi-erdőben.  

1.táblázat: A Bátorligeti Természetvédelmi Területek nagytestű gombáinak mikofil gombái 

Mikofil gombafajok A parazitált gombafajokszáma (db) 
Ampelomyces quasqualis Ces. 1 
Bisporella citrina (Batsch) Korf & S.E. Carp. 1 
Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.) C. Booth 1 
 (anam.: Chloridium virescens (Pers. ex Pers) W. Gams & Hol.- Jech.) 
Hypocrea pallida Ellis & Everh. 1 
 (anam.: Gliocladium penicillioides Corda) 
Hypocrea aureoviridis Plowr. & Cooke 1 
 (anam.: Trichoderma sp.) 
Hypocrea sulphurea (Schweinitz) Sacc, 1 
 (anam.: 
Hypomyces aurantius (Pers.: Fr.) Tul. 1 
 (anam.: Cladobotryum varium Nees : Fr.) 
Hypomyces chrysospermus Tul. 5 
 (anam.: Sepedonium chrysospermum (Bull.: Fr.) Link) 
Gliocladium roseum Bainer 2 
 (telem.: Nectria ochroleuca (Schw.) Berk.) 
Trichoderma viride Pers. ex Fries 
 (telem.: Hypocrea sp.)  3 

10 faj 17 faj 

A felvételezések során tipikus „mikofilgomba-felvételezési módszereket” nem 
dolgoztunk ki, hanem a nagytestű gombák felvételezésekor rögzítettük a gom-
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baparazita fajok jelenlétét, tehát „véletlenszerű” azonosítási és tényfeltáró 
adatrögzítést végeztünk.  
Eredményeink újabb 10 mikofil gombafaj bátorligeti jelenlétét tanúsítják, s 
számuk – reményeink szerint, a további kutatásokkal – még tovább növekszik. 
E mikoparaziták 17 nagygombafajt betegítettek meg. Az utóbbi négy évben 
talált mikofil gombák 6 nemzetséget reprezentálnak. A felvételezett gombafa-
jokat táblázatban (1., 2. táblázat) mutatjuk be. 
Az 1. táblázat adataiból megállapíthatjuk, hogy a 10 mikofil gombafaj közül 
több gazdagombát megfertőzött a Hypomyces chrysospermus, a Trichoderma viride és 
a Gliocladium roseum. A felvételezett, parazitált nagytestű gombafajok száma 17. 
A 2. táblázatban láthatjuk, hogy Polyporus, Xerocomus és a Boletus nemzetségek-
ből 2-2 fajt parazitáltak a mikofilek.  
Eredményeink újabb 10 mikofil gombafaj bátorligeti jelenlétét tanúsítják, s 
számuk – reményeink szerint, a további kutatásokkal – még tovább növekszik. 

2. táblázat: A fertőzött gombafajok listája (szubsztrátlista)  
a Bátorligeti Természetvédelmi Területről 

Fertőzött gombafajok Mikoparazita gombafajok 

 Fomitopsis pinicola Gliocladium roseum 
 Ophiostoma polyporicola Gliocladium roseum 
 Piptoporus betulinus Trichoderma viride 
 Fomes fomentarius Trichoderma viride 
 Ischnoderma benzoinum Trichoderma viride 
 Polyporus squamosus Hypomyces aurantius 
 Polyporus varius Chaetosphaeria myriocarpa 
 Xerocomus badius Hypomyces chrysospermus 
 Boletus edulis Hypomyces chrysospermus 
 Xerocomus chrysenteron Hypomyces chrysospermus 
 Boletus satanas Hypomyces chrysospermus 
 Paxillus involutus Hypomyces chrysospermus 
 Daedaleopsis confragosa Bisporella citrina 
 Tyromyces sp. Hypocrea pallida 
 Phellinus tremulae  Ampelomyces quisqualis 
 Tyromyces sp. Hypocrea sulphurea 
 Armellaria mellea Hypocrea aureoviridis 

 

Összefoglalás 

A gombaszociológiai vizsgálatainkat a jövőben tovább folytatjuk, hisz’ a jelen-
legi feltárt mikofilek száma (10 faj), valamint a általam korábban  publikált 
(Lenti, 2008) 27 faj már tudományunk számára is jelentős mennyiséget jelent, s 
bizonyítja a Bátorligeti Természetvédelmi Területek gazdag biodiverzitását e 
gombák által is! 
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Mycophilous Fungi on The Bátorliget Nature Reserves (Hungary) 

Abstract 

Between 2012-2015 we have completed the identification some 
mycophilous fungi at the Bátorliget Nature Reserves and Fényi forest. We 
made an invertipation wing the method of macrofungues. As a result of our 
scientific study 10 new mycophilous fungi went to description. They new 
mycophilous fungi haven infected 17 macrofungi species. The new 
mycophilous fungi represent 6 genus. The important species infected by 
mycophilous fungi the following: Ampelomyces quisqualis Ces., a Gliocladium 
roseum Bainer, a Trichoderma viride Pers. ex Fries (perf.: Hypocrea aureoviridis 
Plowr. & Cooke ), a Bisporella citrina (Batsch) Korf & S. E. Carp., a 
Chaetosphaeria myriocarpa (Fr.) C. Booth, valamint a Hypocrea nemzetségből a H. 
aurantius (Pers. per S. F. Gray) Tul., a H. sulphurea (Schweinitz) Sacc., a H. 
pallida Ellis & Everh. és a Hypomyces chrysospermus Berk. & Br. 

Keywords 

Bátorliget, mycophilous fungi, Hypocrea sp., macrofungi, list of varieties 
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