
Gondolatok a piros színű csészegombákról, avagy ment-e az aszkuszokban található
színtestek zöldülése által elébb a mikológia . . . ;)

Több mint két évvel ezelőtt, az akkori szakellenőr hallgatókkal a mikroszkópizálási foglalkozáson
kipróbáltuk, hogy az Ascomycete Fungi of North America: A Mushroom Reference Guide című
könyvben olvasható és ebben a posztban is látható kitétel igaz-e, miszerint a piros csészegomba
(Sarcoscypha coccinea) parafíziseiben található vöröses szemcsés tartalom zöldre vált a Melzer-
reagens hatására.

Akkor a parafízisek zöldülésével egyetemben megállapítottuk, hogy ez a leírás vélhetőleg helytálló,
de a további hasonló nálunk is előforduló, szintén „piros színű” csészegombákra (S. austriaca, S.
jurana)  vonatkozóan  nem  tartalmazott  iránymutatást  a  könyv,  a  steril  hifákban  a  granulált
anyagoknak  (ezeknek  a  szemcséknek  a  színét  a  többféle  karotinoid  pigment  adja)  a  jódoldat
hatására történő színváltozásáról.

Azóta  többször  is  elgondolkodtam  az  időnként  más  könyvekben  éppúgy  olvasható  hasonló,
„amolyan  nesze  semmi,  fogd  meg  jól”  gondolatokon,  hogy  ezeknek  az  öncélúnak  tűnő
megállapításoknak vajon milyen értelme lehet(ne) . . . ?

Kihasználva a tudomány jelenlegi álláspontját, amely szerint a hazánkban kora tavasszal található
„piros színű” csészegomba csakis az osztrák csészegomba (Sarcoscypha austriaca) lehet, a tegnapi
túrán egyet begyűjtve megpróbáltuk egy kicsit továbbgondolni a fenti, valamint a korábbi tényeket
és  némi  érdekességgel  is  szolgáló,  itt-ott  feltételezéseket  is  tartalmazó  kiegészítéseket  tenni  a
további hasonló fajokkal kapcsolatban.

Elfogadva az  amerikai  irodalomban azon leírást,  hogy a  A.  coccinea  parafízisei  zöldes  színűre
változnak:

1.) A több éve hasonló időpontban mikroszkóp alatt vizsgált gombánk is a S. austriaca kellett, hogy
legyen.

2.) Feltételeztem, hogy a reagenst simán a termőtestek himéniumára cseppentve is fognak ezek a
taxonok hasonló színváltozást produkálni.

3.) Véleményem szerint az osztrák csészegombában és valószínűleg a többi hasonló piros, pirosas
színt mutató aszkuszos csészegombafajnál - ahol vélelmezetten afféle karotinoid pigmentek adják a
narancsos,  vöröses  színt  -  a  jódoldat  hatására  éppúgy zöldre  fognak váltani  a  parafízisek  és  a
termőréteg színe úgyszintén zöldes-feketés színűre fog módosulni.

A fotókon az S. austriaca és a termőrétegének Melzer-reagensre történő színváltozása, a parafízisek
a narancsos-vöröses színtestekkel, valamint az említett fajoknak a fenti irodalom szerinti  leírása
látható.
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