III. Kucsmagomba Fesztivál
Várgesztes, 2017. 04.07-04.09.
Kedves Gombásztársak! Nekünk, akiknek idegrendszere helyén is micéliumszövedék
van és a korhadt avarban és kidőlt fában is csak a szubsztrátumot látjuk, igazi megváltás a
tavasz érkezése. Ilyenkor már alig bírunk magunkkal, amit persze az asszony is rögtön
észrevesz, és fejcsóválva csak annyit mond: ”Na, már megint kezdődik…”. Igen, már megint
kezdődik…. a SZEZON!!!!! Előkerülnek a kosarak, kések, határozók és irány az erdő!
Tényleg! Hová is foglaltam helyet már hónapokkal ezelőtt, egy januári, jégvirágos estén? Hát
persze! Várgesztesre, Vrba Gyuriékhoz, a III. Kucsmagomba Fesztiválra! Nem felejtettem ám
el, csak hát unták már otthon: „Tudjátok gyerekek, áprilisban három napig nem leszek!”„Tudjuk, tudjuk, már jobban tudjuk, mint Te, apu, hisz minden nap elmondod!” És tényleg.
Ezeknek a büdös kölyköknek megint igazuk van!
Szokás szerint idén is sógorommal, Imivel és szintén szakellenőr nyíregyházi
barátommal, Gáborral vágtunk neki a kalandnak. Később csatlakozott hozzánk egy amerikai
gombász is, Jason (aki a következő nevekre is készséggel hallgatott: James, Jay, Jones és a
kedvencem: János). A Várgesztesi Villapark idén is kellemes helyszíne volt a rendezvénynek.
A nyitó napon, pénteken szokás szerint már indultak is a túrák az eligazítás után. A
kucsmagombák által kedvelt kőrisekkel, nyárfákkal tűzdelt vizes élőhelyeket kerestünk fel.
Vizet találtunk is, elég sokat, ugyanis egész nap esett. A gombák azonban elkerültek minket.
Így a túra végeztével mi tettünk még egy kis kitérőt egy tavaly véletlenül felfedezett, kb. 80100 nm-es termőfoltra. Kicsi hely, nehezen megközelíthető, normális ember be sem tenné oda
a lábát. Nem úgy, mint mi. Nem is csalódtunk, igaz a mennyiség a tavalyihoz képest csekély
volt, de legalább találtunk valamit! Az év eleji időjárást figyelembe véve nem is vártunk mást.
Visszatérve a villaparkba, láttuk, hogy mások is találtak kucsmákat, így az előzetes
várakozásokkal ellentétben, sikeres napot tudhattak maguk mögött a résztvevők. Vacsora után
Dr. Lucskai Attila a tervezett jogszabály változásokról beszélt, illetve bemutatta az új fajlistát.
Ezután Vrba Gyuri a shiitake külterjes termesztésében elért eredményeiről és tapasztalatairól
számolt be a közönségnek.
Másnap a Dél-Vértes következett, a gyönyörű Horog-völgy. Ez autós túra volt és az
aznapi öt túra közül azért választottuk éppen ezt, mert Imi éjjel gyengélkedett (talán nem ivott
eleget…). Útközben az autóban Jason-János az otthoni gombász tapasztalatairól mesélt.
Szerencsés ember, van egy saját erdeje Indianaban. Cserébe Gábor a Nyírség veretes
tájnyelvébe próbálta bevezetni őt és mivel Jason-János mindent felírt noteszébe, reméljük,
hogy idővel magáévá teszi majd ezt az értékes tudást. Vagy reméljük, hogy inkább mégsem.
Jason-János egyébként fordítóként dolgozik és tizenegy nyelvvel került intim viszonyba az
évek során.
Gomba szempontjából ez sem volt számunkra egy erős nap, azonban a táj szépsége
kárpótolt. Egészen a lányregénybe illő elnevezésű Juhdöglő-völgy bejáratáig mentünk, ahol
egy pisztricektől roskadozó kidőlt fa várt minket. Itt már nem mehettünk beljebb a völgybe,

mivel ez egy szigorúan védett erdőrezervátum, öreg bükkfákkal és érintetlen vadonnal. Én
azért betettem a jobb lábam a tábla mögé, de szerintem senki nem vette észre….
A szállásra visszatérve, este Dr. Rimóczi Imre előadását hallgattuk meg a Gombák
szárazságtűrése, vízháztartása címmel. Rimóczi tanár úr utánozhatatlan előadásmódja nagy
hatást gyakorolt a közönségre.
Vasárnap még egy délelőtti túrán vehettünk részt. A Kék-túra vonalán haladva a
Vitányvárig mentünk. Személy szerint én itt voltam a legsikeresebb, gyönyörű kucsmákat
találtam. A többiektől elszakadtam, de ők is találtak egy termőfoltot.
A fesztivál legérdekesebb gombája a nehézszagú pöfeteg (Bovista graveolens) volt,
mely ritka faj, kevés adattal. Ezt a gombát 2016. májusában Finy Péter is fellelte a Dél-Vértes
területén, később Gyuriék is találtak termőtesteket és most szintén előkerült, Császárné
Erdélyi Kata sas szemének köszönhetően.
Összességében idén is egy nagyon jó hangulatú, informatív és tanulságos fesztivált
sikerült létrehozniuk a szervezőknek, akiket itt szeretnék felsorolni, megköszönve nekik a
munkájukat: Vrba György, Vrba Gabriella, Vrba Dorottya, Füredi „Becca” Réka, Borsi
Valéria, Magai Beáta és Szinak Zoltán.
Legkésőbb jövőre Veletek ugyanitt!
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