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I. Pleuromyces hungaricus, a tudományra nézve egy új és ízig-vérig hazai faj
A taxon leírói:
Viktor Papp, Balint Dima és Pierre-Arthur Moreau
/A fotó és a filogram forrása: Fungal Planet 744 – 13 July 2018/

II. A selyemgombákról (Amanita sp.)
Hihetetlen, hogy mennyi faj létezik ebben a szekcióban (Vaginatae).
Észak-Thaiföldön elkezdték vizsgálni és kapásból 9 fajt találtak, amely a tudomány szempontjából is új taxon.
Alább linkelem az igencsak friss cikket, amelyben az ott leírt fajokhoz határozókulcs is található.
http://www.napora.hu/gomba/MYCOSPHERE_9_3_3.pdf
/A fotókon kladogram és az egyik újonnan leírt faj, az Amanita cinnamomea látható./

III. 42 új taxon
40 új faj, 1 új nemzetség, 1 új család etc. - apró tömlősgombák "nyomulása" és egy szuper anyag minderről, ahogyan
azt ma már a hasonló mikológiai témákban kell(ene). ;) /Mycosphere 9(2): 271–430 (2018)/
http://www.napora.hu/gomba/MYCOSPHERE_9_2_8
/A fotón az újonnan Kínából leírt, egy kicsit nagyobb tömlősgomba faj, az Otidea pseudoformicarum látható./

IV. Ilyen is lehet a kesernyés tinóru (Caloboletus radicans)
A kesernyés tinórunak lehet a tönkbázisában, rózsás-pirosas színeződése, amely jellemzője a fajnak.
Léteznek közöttük, igaz sokkal ritkábban, olyan atípusos példányok is, amelyeknél kimondottan vöröses tönkben,
valamint a bázisban a hús színe és ez nem kizárólag csak az öregedés, férgesség, vagy esetleg más mikroorganizmusok
rovására írható.
Panzera korábban, az ilyen kesernyés tinórukat Boletus sanguineipes /Panzera, 1997/ néven önálló taxonként tartotta
számon, míg ezt megelőzően szintén Panzera, csak a faj egy formájának Boletus radicans f. sanguineipes /Panzera,
1996/ tekintette, holott ma már bizonyított, hogy ezek a gombák is egyértelműen kesernyés tinóruk (Caloboletus
radicans).
Egyébiránt olvastam ritka esetekről, amikor nem érezték keserűnek ezt a fajt. Természetesen feltehetjük a kérdést, hogy
ezek a ritka esetek mennyire voltak szubjektívek. ;)
/A fotókon egy atípusos C. radicans, valamint Jiří Polčák remek rajza a fajról és egy fenotípusos kesernyés tinóru
(Caloboletus radicans) látható. Külön köszönet Sebestyén Ákosnak a vöröses tönkű kesernyés tinórut ábrázoló fotókért./

V. Rhodocybe fumanellii
A Rhodocybe fumanellii egy a napokban közölt új faj Olaszországból, a Rufobrunnea szekcióból, amely
morfológiájában hasonlít a nálunk ugyancsak gyakran előforduló csalóka pereszkére (Rhodocybe gemina / Clitopilus
geminus).
Valamiért mindig szerettem ezt a „pereszkét”, de ez az új faj máris belopta magát a szívembe, hiszen a leírás alapján
kicsit lisztes dióbél illata van.
A fotókon törzsfa és a Rhodocybe fumanellii élőhelyi fotója látható.
/Forrás: A new species of Rhodocybe sect. Rufobrunnea (Entolomataceae, Agaricales) from Italy - MycoKeys 36: 21–
33 (2018)/
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