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Bevezetés 

Az ehető ektomikorrhiza-képző gombák termesztése körülbelül 230 évvel ezelőtt, a föld 

alatti (hipogeikus) valódi szarvasgombák ültetvényes termesztésével kezdődött. Így egyes 

szarvasgomba-fajok, gasztronómiai és gazdasági értéküknek is köszönhetően, a legintenzívebben 

kutatott ektomikorrhiza-képző fajokká váltak. Emellett, a hipogeák többségének széleskörű 

elterjedtsége ökológiai jelentőségüket is hangsúlyozza. Ennek ellenére, még számos 

megválaszolatlan kérdés van e fajok ökológiai, biotikus és abiotikus környezeti igényeikkel 

kapcsolatban. Jóval kevesebbet tudunk azonban a gazdaságilag kevésbé jelentős hipogeák 

rendszertani besorolásáról, ökológiai, és környezeti igényeikről, valamint elterjedési 

mintázataikról. Ezek megismerése hozzájárulhat a ritka fajok védelmi státuszának megítéléséhez, 

esetleges védelmi stratégiájuk kidolgozásához. A triflakertekben kontamináló ágensek 

megismerésével pedig fontos információkhoz juthatunk, melyeket a gazdaságilag értékesebb fajok 

termesztéstechnológiájának tökéletesítésénél használhatunk fel.  

 A hipogea fajok taxonómiai kutatásához fontosak a különböző területről származó 

termőtestek, melyeket gyűjteményekben, mikotékákban deponálnak és tartósítanak későbbi 

vizsgálatok érdekében. A fajok környezeti, ökológiai igényeinek megismeréséhez is 

legkönnyebben a természetes élőhelyeik vizsgálatával juthatunk, melyhez szintén sok információt 

szolgáltatnak e gyűjtemények. A Kárpát-medence, azon belül Magyarország kiemelt jelentőséggel 

bír a föld alatti gombafajok monitorozásában, Hollós (1911), és Szemere (1970) múlt századbeli 

munkájának, és az elmúlt negyed évszázad óta bővülő Első Magyar Szarvasgombász Egyesület 

(EMSZE) hipogea gyűjteményének köszönhetően.  

Az ökológiai kutatásokhoz elengedhetetlen a valós fajhatárok ismerete, mely a legtöbb föld 

alatti gombafajnál jelentősen módosulni látszik a molekuláris filogenetikai elemzéseken alapuló 

revízióknak köszönhetően. A korábban nem gondoltnál nagyobb mértékű változás, elsősorban a 

különböző fajkoncepciók közötti konfliktusnak tudható be (Agapow et al. 2004).  

A morfológiai és molekuláris adatokon alapuló fajkoncepciók ellentmondására gyakran a kriptikus 

/ pszeudokriptikus fajok jelensége ad magyarázatot (két vagy több autonóm fajt tévesen egy fajnév 

alá soroltak be, mert azok között nem, vagy csak hajszálnyi morfológiai különbség található 

Bickford et al. 2007). Napjainkban a morfológiailag hasonló fajok felismerésének robbanásszerű 

gyarapodása figyelhető meg, mely a föld alatti gombák körében még kevéssé elterjedt. 



Célkitűzés 

 EMSZE mikotéka, és a hozzá tartozó cönológiai, pedológiai adatokból egy számítógépes 

adatbázis létrehozása 

 Az adatbázis értékelése, illetve a hipogeák adatgyakoriság változásának vizsgálata 

 Hipogeák monitorozása, különös tekintettel az egy-egy területre újonnan észlelt, vagy ritka 

fajokra 

 T. regianum-szerű minták filogenetikai és morfológiai felülvizsgálata 

 A nemzetközi kooperációban elkezdett, revidiálásra váró taxonok közül, a Genea nemzetség 

és Rufum-fajcsoport eddig elkészült filogenetikai, és vagy morfológiai vizsgálatainak 

bemutatása  

 Az inváziós fajnak tűnő T. brumale részletes filogenetikai, filogeográfiai vizsgálata 

 A T. brumale aggr. példáján a pszeudokriptikus fajok elválaszthatóságának vizsgálata. 

 

 

Anyag és módszer 

Az EMSZE hipogea gyűjteményéhez tartozó adatokból a Microsoft Access adatbázis-

kezelő segítségével hoztuk létre a hipogea adatbázist, amely alapot szolgáltatott a későbbi 

lekérdezésekhez, munkákhoz. A föld alatti gombák folyamatos monitorozása munkacsoportunk 

által, egy-egy taxont vagy tájegységet feldolgozó, célzott triflakereső kutyás gyűjtéssel történt, 

melynek során a termőtestek tudományos célú gyűjtése mellett legtöbbször talajmintavétel és 

cönológiai felvételezés is történt. Egy-egy taxon felülvizsgálatához külföldről származó 

termőtesteket, vagy nemzetközi adatbázisból letöltött szekvenciákat is felhasználtunk.  

A földalatti gombák adatgyakoriságának értékeléséhez az 1900-as évek eleje-közepét reprezentáló 

dr. Hollós László és Szemere László publikált adatait használtuk, összevetve (χ2-próba, Fischer-

teszt) a közel 25 éve gyűlő EMSZE hipogea adatbázis adataival. Kevés adattal rendelkező, egy-

egy területre új fajok közül a következő taxonokat vizsgáltuk: Tuber foetidum Vittad., 

Elaphomyces persoonii Vittad., Gymnomyces sp. Tuber regianum aff. Az első három taxon esetén 

csak morfológiai esetleg molekuláris bélyegeken alapuló azonosításuk (BLAST, Neighboor 

Joining, Maximum Likelihood elemzések) történt meg, míg a T. regianum szerű mintákat 

részletesebb filogenetikai (ITS, LSU és PKC lókuszokkal, ML és Bayes-féle elemzések), 



morfológiai vizsgálatnak vetettük alá, melybe az eddig ismert összes lelőhelyéről (ország szinten) 

vontunk be mintákat. A molekuláris revíziót igénylő taxonok közül jelen munkában csak a Genea 

nemzetség és a Rufum-fajcsoport egyes, kezdeti eredményei kerültek bemutatásra. A Genea 

nemzetségből 30 Magyarországról származó anyag ITS szekvenálását, egyes minták morfológiai 

vizsgálatát, és a nemzetség szintű divergenciaidő-becslést (BEAST) végeztük el. A Rufum-

fajcsoport 104, munkacsoportunk által szekvenált, és 223, nemzetközi adatbázisokból letöltött ITS 

mintáján automata barcoding elemzést hajtottuk végre (ABGD), a potenciális fajgazdagság 

megbecslése érdekében. A legnagyobb fajszám gyarapodással jellemzett, és gyakori kontamináló 

képességéről ismert Tuber brumale Vittad. részletes, több lókuszon (ITS, LSU, PKC) alapuló 

filogenetikai (ML, Maximum Parsimony, Bayes-féle elemzések), filogeográfiai (ITS haploháló, 

neutralitás tesztek) vizsgálatát végeztük el, Kárpát-medencei eredetének tisztázása végett, melybe 

196, Európa-szerte gyűjtött mintát vontunk be. A faj-aggregátum részletes morfológiai vizsgálatát 

közel száz minta 19 direkt vagy származtatott karakterén végeztük. A karakterek statisztikai 

összevetését (normalitás és variancia vizsgálat, T-próba, Brunnel-Munzel teszt) többváltozós 

matematikai (Lineáris Diszkriminancia Analízis: LDA) elemzés, és mintavételi szimulációk (saját 

python szkriptek) is kiegészítették, mellyel a morfológiailag hasonló (kriptikus/pszeudokriptikus) 

de a molekuláris filogenetika eszköztárával elválasztott fajok határozhatóságát teszteltük. A faj 

aggregátum ökológiai összevetését növénytani, pedológiai és elterjedési área-predikció (MaxEnt) 

alapján is elvégeztük.  

 

 

Eredmények és értékelésük 

 Az EMSZE mikotéka adatait felhasználva létrehoztuk a hipogea adatbázist, ami közel 4600 

hipogea rekordot tartalmaz, melyből 2462-höz talajanalitikai mérések, míg 1146-hoz 

növénycönológiai felvételek rendelhetőek. Az adatbázisban szereplő közel 130 faj  

28 nemzetségbe sorolható be, melyek molekuláris taxonómiai rendezettsége még sok 

nemzetség, fajcsoport esetén alacsony feldolgozottságú, az ilyen irányú munkák hiányának is 

köszönhetően. 

  Harminckét vizsgált taxon közül, az 1900-as évek első feléhez képest tíznek csökkent, míg 

nyolcnak szignifikáns mértékben nőtt a várható adatgyakorisága, mely elsősorban a gyűjtés-



módszertani, történelmi, és kulturális változásokkal magyarázható. Továbbá kijelölhetőek 

kutyák által preferált (DPH), és nem preferált hipogea-fajok is (Bratek et al. 2013). 

 Morfológiai és molekuláris azonosítással elsőként sikerült kimutatni a Tuber foetidumot a 

földalatti gombák szempontjából kevéssé kutatott Finnországból, ami egyben a faj legészakibb 

előfordulása adatát is képzi. 

 A jóval intenzívebben kutatott Magyarország területéről morfológiai határozással, először 

sikerült Gymnomyces sp.-t kimutatni. 

 A védett Elaphomyces persoonii összesen egy magyarországi lelőhelyét hat új lelőhellyel és 12 

új mintával sikerült bővíteni, mely alapján a faj lokálisan közepesen gyakori fajnak tekinthető a 

Tokaj-Zemplén hegyvidékre nézve (Varga et al. 2013).  

 A kevés adattal rendelkező, és valóban ritkának tekinthető fajok közül, egy tudomány számára 

új fajt sikerült felfedezni Magyarországon. A T. regianum szerű mintákra elsőként végzett 

összehasonlító molekuláris filogenetikai és morfológiai vizsgálatok alapján a megtalált új faj, a 

Tuber regianummal és a Tuber bernardiniivel együtt a Tuber nemzetség egy új,  

12. fajcsoportját képezheti. A fajhatárok módosulása révén, a már korábban ismert két faj 

elterjedési területei is módosultak. Emellett a revideált minták adatai a T. regianum 

gazdanövény monospecifikusságát vetik fel. 

 Nemzetközi kooperációban a Genea nemzetség kilenc tudomány számára újonnan leírt fajából 

három lehatárolásához (G. compressa Merényi, Cabero & Moreno, G. pseudobalsleyi Agnello, 

Bratek & J. Cabero, és G. pseudoverrucosa Bratek, Konstant. & Van Vooren) szolgáltattunk 

szekvencia mintákat és morfológiai méréseket. Az eredmények alapján, Magyarország területén 

legalább hét autonóm Genea fajt lehet elkülöníteni. Emellett az egész nemzetségre másodlagos 

kalibrációs pontok alapján az LSU régiót felhasználva, divergenciaidő-becslést végeztünk, mely 

alapján a Genea nemzetség legkésőbbi közös őse a Kréta korban (hozzávetőlegesen 76,5 HPD, 

95%: 42,9-112,7 millió évvel ezelőtt) élhetett, egy időben a Tuber nemzetség fő leszármazási 

vonalainak őseivel. 

 A Rufum-fajcsoportba tartozó 327 ITS szekvencián elvégezve az automata barcoding elemzést 

(ABGD), melyben illesztéstől és inter- és intraspecifikus küszöbértéktől függően 21-33 

potenciális fajt kaptunk eredményül. Különböző csoportosításokat vizsgálva, és a ML 

filogenetikai fa alapján valószínűbbnek tűnik a nagyobb számú csoportosítások helyessége.  

78 minta alapján Magyarországon legalább 6-8 Rufum-fajcsoportbeli faj lehet, mely több mint 

fele, az Európában előforduló potenciális fajszámnak.   



 A T. brumalének és T. brumale f. moschatumnak határozott minták eddig ismert elterjedési 

területét lefedő, 196 mintát felhasználó filogenetikai vizsgálatok eredménye alapján két 

egymástól kb. 17,9 millió éve elvált fajt lehetett kimutatni, mely nem felel meg a korábbi  

T. brumale és T. moschatum Bonnet felosztásnak. A faji szintű elválást az ITS, LSU és PKC 

lókuszokban tapasztalt reciprok monofília, a két klád ITS régiójában tapasztalt jelentős 

nukleotid külünbség (átlag 9,3% SD: 0,18%), és a szimpatrikus elterjedésük is megerősíti. 

 A T. brumale s. s. fajon belül két ITS és LSU lókuszokban is jelentős mértékben eltérő 

haplotípus csoportot sikerült kimutatni, melyet a PKC lókusz eredménye nem támogat. A két 

haplocsoport közti ITS régióban tapasztalt nukleotid különbség 2,02 %, amely a haplotípus 

hálón 16 mutációs távolságként (hiányzó haplotípus) jelenik meg. A haplocsoportok jelentős 

Kelet-Nyugati szeparációt mutatnak, melyek eddigi ismereteink szerint, csak a Kárpát-

medencében keverednek.   

 A földrajzilag széleskörű mintázás és a nagy mintaszám a T. brumale fajok intraspecifikus ITS 

variabilitásának helyesebb becslését tették lehetővé. Ez alapján az A faj intraspecifikus ITS 

variabilitása 0,91 % amelyet a két haplocsoport közti jelentős különbség okoz.  

Az I. haplocsoportnak 0,032 % míg a II. haplocsoportnak 0,201 % a belső variabilitása. A B faj 

mindössze két ITS haplotípusa igen alacsony 0,07% variabilitást hoz létre. A haplotípus 

diverzitások a következőképpen alakulnak A/I. Hd=0,29; A/II. Hd=0,72; B Hd=0,53. 

 A földrajzi lokalizáció, az ITS régióban tapasztalt haplotípus struktúra, és a neutrális evolúcióra 

vonatkozó tesztek alapján, az A faj I. haplocsoportja egy nyugat-európai refugiumban 

vészelhette át az utolsó jégkorszakot, ahol jelentős palacknyak effektust szenvedhetett el. A II. 

haplocsoport mind a haplotípus varianciában, mind a haplotípus-háló struktúrájában diverzebb, 

ami a jelenleg tapasztalt elterjedésével együtt jégkorszakbeli, balkáni refúgiumra enged 

következtetni. A B faj alacsony ITS diverzitása is palacknyak effektusra utal, amit az erre 

vonatkozó tesztek nem támasztottak alá. Az előzetesen vártnál jóval szűkebb, lokális 

előfordulása egy kárpát-pannon endemizmusra utal, amelynek történeti, negyedidőszakbeli okai 

lehetnek.  

 A téli szarvasgomba faj aggregátumon végzett előzetes morfológiai vizsgálatok során nem 

találtunk semmilyen fenotípusos különbséget a két filogenetikai faj közt, mely alapján kriptikus 

fajnak lehetett volna tekinteni azokat. Részletesebb, több mintát és karaktert bevonó vizsgálattal 

sikerült olyan, egymással átfedő bélyegeket találni, melyek a két faj között erős, szignifikáns 

mértékű elválási tendenciát mutatnak. Lineáris Diszkriminancia Analízis (LDA) segítségével 



sikerült olyan karakterkombinációt és diszkrimináló függvényt létrehozni mely a külsőperídium 

sejtek átlagos méretéből, a pikkelyek átlagos átmérőjéből és a három-spórás aszkuszok 

arányából egy származtatott karaktert hoz létre. A mintánként kiszámolt diszkriminancia érték 

segítségével a minták 95,2%-a elkülöníthető egymástól, így a T. brumale aggr. A és B faja 

inkább pszeudokriptikus mint kriptikus fajoknak tekinthető. 

 Az LDA modell építésbe a legjobb morfológiai karakterek mellé a két faj között szignifikáns 

eltérést mutató talaj változókat (Mn-, Mg-, Cu-tartalom) is bevéve még jobb elválasztási 

hatékonyságot értünk el (97,2%), amely a molekuláris, morfológiai és ökológiai adatokat 

ötvöző integratív taxonómia hatékonyságára hívja fel a figyelmet.  

 A T. brumale A és B, mint pszeudokriptikus fajok elválasztását modellező szimulációk alapján 

elmondható, hogy közel rokon fajok esetén jóval nagyobb mintaszám szükséges a valós 

különbségek felderítéséhez. Ugyanis kis mintaszám mellett nem elhanyagolható valószínűsége 

lett volna annak, hogy teljesen használhatatlan karakterek alapján kerüljön elkülönítésre az 

egyébként molekuláris eredmények alapján támogatott két faj. 

 

 

Következtetések 

A már közel huszonöt éve gyűlő EMSZE hipogea gyűjtemény adatainak adatbázisba 

rendezése számos szempontból könnyítette az adatok értékelését. Ugyanakkor az adatbázisban 

szereplő fajok molekuláris taxonómiai rendezettsége még sok nemzetség, fajcsoport esetén 

alacsony szintű, mely leginkább a nemzetség szintű filogenetikai munkák hiányának köszönhető. 

A minták földrajzi eloszlása egyenetlen, mely a kutatások intenzitásának lokális különbségeiből, 

különösképpen a gazdaságilag fontos fajok termőterületein történő intenzívebb kutatásnak tudható 

be. Ugyanakkor a hipogeák adatgyakoriság változásait legkézenfekvőbben a gyűjtési módszerek 

változásával lehet magyarázni. Kevés adattal rendelkezhet egy faj a terület teljes (lásd Tuber 

foetidum finnországi első adata, Orczán et al. 2010) vagy részleges (lásd Elaphomyces persoonii 

adatközlése Zemplénből, Varga et al. 2013) kutatottságának hiánya miatt, ha egy területre újonnan 

megjelenő fajról van szó (Gymnomyces sp.), vagy ha rendkívül ritka (Regianu-fajcsoport). A fenti 

példákból is kitűnik, hogy a folyamatos, hosszú időn keresztül zajló gyűjtő munkával lehet csak 

kellően alapos információkhoz jutni egy-egy terület fajszámának, vagy a fajok valós 



gyakoriságának, ezáltal védelmi státuszának megítéléséhez. A Genea nemzetség, Regianum- és 

Rufum-fajcsoportok és a T. brumale aggr. molekuláris filogenetikai elemzései mind azt erősítik, 

hogy taxonok revideálását csak kellően széleskörű földrajzi mintázás mellett lehet megbízhatóan 

elvégezni, mivel a gombáknál sem kizárólagosan érvényes a “minden mindenhol” hipotézis (De 

Wit & Bouvier 2006). A korábban nem feltételezett, nagymértékű rejtett diverzitás a morfológiai 

és filogenetikai fajkoncepciók közti ellentmondást hangsúlyozza, amelynek köszönhetően egyre 

több lesz a molekuláris módszerekkel felismert új filogenetikai faj, de arányaiban egyre kevesebb 

a formálisan leírt faj (Hutsemékers et al. 2012, Oliver & Lee 2010). A T. brumale morfológiájának 

vizsgálatával kapott eredményeink rávilágítanak, hogy a közel rokon fajok esetében a folytonos 

karakterek átfedésében az alábecsült morfológiai plaszticitásnak nagy jelentősége van. Mindezek 

alapján úgy tűnik sok esetben a diszkrét, jól látható karakterekkel legfeljebb fajkomplexek 

szintjéig lehet határozó kulcsokat készíteni, a valós közel rokon fajok szintjén már csak folytonos 

gyakran átfedő karakter kombinációkkal, az integratív taxonómia segítségével lehet a fajhatárokat 

feloldani. Mindemellett a pszeudokriptikus fajok sokszor átfedő, folytonos karaktereinek 

megbízható használatához jóval nagyobb mintaszámra lehet szükség. Összességében egy-egy 

terület, vagy nemzetség fajszámának mind jobb becsléséhez a hosszan tartó intenzív 

monitorozással kiszélesedő fajspektrum mellett, a megtalált taxonok molekuláris filogenetikai 

azonosítása járulhat hozzá, a rejtett diverzitás felfedésén keresztül.  
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