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BEVEZETÉS: 

A XII. Cortinarius Kongresszus alkalmával, 1994.októbert 26.-án skandináv 
(Brandrud. Lindström, Markiund, Melót, Muskos) és magyar mikológusok (Albert, 
Bohus, Locsmándi, Vasas) társaságában rövid gyűjtőutal tettünk a Börzsöny 
hegységben. Ezen alkalommal sikerült Magyarországon is megfigyelni és nagy 
példányszámban begyűjteni egy zöldeskéken foltosodó, hallucinogén gombafajt, a 
Psilocybe cyanescens-1. E fajt a Földközi tenger környékén (Észak-Afrika. Dél-
Európa), valamint Nyugat- és Közép-Európa számos országában figyeltek már meg 
és írták le különféle neveken a mikológusok. Magyarországhoz legközelebb 
Csehországban, Ausztriában és Szerbiában fordult elő. 

Vitatott rendszertani helyét a "Psilocybe cyanescens complex" gazdag anyagának 
tanulmányozása alapján KRIEGLSTEINER (1984) tisztázta. Ezzel egyidejűleg 
kiegészítette a faj leírását is. A Psilocybe cyanescens Wakefield 1946 emend. 
Kriegisteiner 1984 szinonimjai a következők: 

Hypholoma cyanescens Maire 1928 
Hypholoma coprinifacies /Rolland 1898* ss. Hennk 1950/Herink 1950 
Geophila cyanescens /Maire 1928/ Kühner et Romagnesi 1953 
Psilocybe coprinifacies /Rolland 1898 ss. Herink 1950 / Pouzar 1953 
Psilocybe serbica Moser et Horak 1968 
Psilocybe mairei Singer 1973 
Psilocybe bohemica Sebek 1975, 1983 

*A Rolland /1898/ által leírt korzikai Stropharia coprinifacies-t Malengon-Bertault /1970/ és 
Kriegisteiner /1984/ is egy valódi Stropharia-nak tartják, 
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Ábrái közül MALEN9ON ( 1 9 4 2 ) , HERINK ( 1 9 5 0 ) , PLLÁT - USÁK ( 1 9 6 1 ) , CETTO 
( 1 9 8 0 ) , MICHAEL-HENNIG-KREISEL ( 1 9 8 1 ) , PHILLIPS ( 1 9 8 2 ) , SEBEK ( 1 9 8 3 ) , 
KRIEGLSTEINER ( 1 9 8 4 ) és GRILLI ( 1 9 9 0 ) illusztrációit tanulmányoztam. HERINK 
( 1 9 5 0 ) fekete-fehér, valamint KRIEGLSTEINER ( 1 9 8 4 , O.GRUBER felvétele) és 
GRILLI ( 1 9 9 0 ) szines fotói tökéletesen illusztrálják a magyar anyagot is. 

Az irodalomjegyzékben feltüntettem néhány, a témához kapcsolódó tanulmányt. 
Sajnos nem láttam a hallucinogén Psilocybe fajokkal több évtizede intenzíven 
foglalkozó GUZMÁN ( 1 9 8 3 ) "The Genus Psilocybe" monográfiáját, de ismerem 
Guzmán hallucinogén trópusi, szubtrópusi és észak-amerikai Psilocybe fajleírásait. 
GUZMÁN és BAS ( 1 9 7 7 ) Hollandiából írtak le egy szintén kékülő, de koprofil 
Psilocybe fajt. 

A MAGYARORSZÁGI ANYAG LEÍRÁSA: 

Kalap: /5/-10-35 mm; domború, púpos-domború, ellaposodó; a széle eleinte kissé 
aláhajló, végül pedig többnyire hullámos. A pereme áttetszően bordás; a bordák 
vagy olyan sűrűek, mint a lemezek, vagy sűrűbben bordázott; nedvesen ragadós a 
kalap; higrofán; a nedves, fiatal példányok színe datolyabarna; a nedves, kifejlett 
kalapok színe sötétbarna-kékes-olajzöldes (ilyen volt a legtöbb példány). Spontán 
kékül-zöldül, nem csak fogástól, hanem valószínűleg pl. az esőcseppek ütésétől; 
teljesen zöldeskék színű is lehet. Száradáskor világosodik, piszkos-olajos-okkerbarna, 
piszkos okker színű lett; a zöldeskék foltok világosodtak, de száradás után is többé-
kevésbé láthatóak maradtak. 

Lemezek: tönkhöznőttek vagy a tönk előtt kissé felkanyarodók és vonalszerűén a 
tönkre futnak; szélességük 3-4 mm-ig; számos példány lemeze ketté- vagy duplán 
kettéágazó (ez a tulajdonság jól látható HERINK ( 1 9 5 0 ) és KRIEGLSTEINER ( 1 9 8 4 ) 
fotóján is). A lemezek szine fiatalon szürkésbarna, majd szürkés csokoládébarna 
lesz; az élük világosabb. Az érett példányok lemezszíne kétféle: feketés bíborbarna 
vagy rozsdabarna /a kétféle szín a száraz herbáriumi példányokon is megmarad/. 
Ennek megfelelően a kihullott spórapor is feketés bíborbarna vagy rozsdabarna. 

Tönk: /30/-65-90-/110/ x 1,5-3,3 mm; karcsú, többé-kevésbé megnyúlt; selymesen 
fénylő, hullámos felületű; felül fehéren deres; eredetileg fehéres-barnás színű, de a 
gazdag anyagban csak 1 - 1 példány volt ilyen, a többi tönkje már a termőhelyen 
zóldeskék-zöldesszürke-barnás kékeszöld volt, csak a csúcson látszott fehéres szín. A 
tönk bázisa feltűnően fehér-fehéresen bozontos; fehér micéliumrhizoidák szövik át 
dúsan az avart, a tobozokat és a korhadó ágacskákat. A vélum fehéres, cortina-szerű, 
múlékony, csak 1 - 1 nagyon fiatal termőtesten észleltem. 



- 7 -

Hús: a kalapban krémszínű; a tönkben csöves, a tönk kérge barna /felül világosabb, 
lefelé sötétebb/; selymesen fénylő. 

íze, szaga: nem speciális. 

Spóra: 9,3-13,2-/14/ x 5,4-7-/7,8/ pm; áttetsző rozsdaszínü vagy bíborbarnás; 
elliptikus-tojásdad, oldalnézetből kissé mandula alakú; sima, csúcsán jól látható 
csírapórussal. 

Bazidium: 4-spórás; 23 - 30 x 7 - 8,5 pm + sterigma 4 - 5 pm. 

Cheilocisztida: bőséges: hialin, vékonyfalú; palack alakú, csaknem palack alakú, 
orsószerű vagy kissé hasas; rövidebb-hosszabb nyakkal; 24-40 x 5-8,5-/9,3/ pm; 
nyak 0 2-4 pm; néha a csúcsán hialin cseppel. 

Pleurocisztida: nem észlelhető. 

Kaulocisztida: hialin, vékonyfalú; 21-36 x 7-8,5 pm; palack alakú, csaknem palack 
alakú, kissé hasas, 2-4 pm széles nyakkal; néha a csúcsán hialin cseppel. 

Lelőhely: Börzsöny hegység: a Málnahegy lejtője és a Magashegy alsó része 
/Diósjenő község közelében a Kemence-patak völgyében/; 500-550 m tsz.f.m. 
1994.okt.26. / tömegesen/, leg.: M.Babos - L.Albert; 1994. nov.6. /sok példány/, 
leg.: M.Babos; 1995. okt.24. /két öreg példány/, leg.: M.Babos - E.Tóth . 1996. 
nov.2-án ismételten felkerestük a lelőhelyeket, de termőtestképzést nem észleltünk. 

Termőhely: bükkös /Melitti-Fagetum hungaricum/ szálanként gyertyánnal, 
vörös fenyővel és erdeifenyővel; vastag avartakaróval. A termőtestek egyenként, de 
seregesen vagy kisebb csoportokban jelentek meg. A gomba micéliumistrángjai, 
micéliuma dúsan átszőtték az avart, a lehullott tobozokat és az avarban korhadó kis 
ágdarabkákat. Termőhelyi körülményei és termésidőszaka jól megegyezik az 
irodalomban közölt megfigyelésekkel. 

Köszönetnyilvánítás 

Ez úton is köszönöm Albert Lászlónak a terepre való kalauzolást és a határozásban 
nyújtott segítséget. 

» 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

Magyarország északi részén a Börzsöny hegységben (a Málnahegy lejtőjén és a 
Magashegy lábánál a Kemence patak völgyében) 1994.október 26.-án 
(leg.:M.Babos - L.Albert) és 1994. november 6.-án (leg.:M.Babos) hagy 
példányszámban gyűjtöttem a Magyarország területére új Psilocybe cyanescens-t 
/Herb.: Babos/. 

Termőhely: bükkös (Melitti-Fagetum hungaricum) szálanként gyertyánnal, 
vörösfenyővel és erdeifenyővel. Tsz.f.m.:500-550 m . 

A gyűjtött példányok rövid jellemzése: Kalap: higrofán, nedvesen ragadós, fiatalon 
datolyabarna, a kifejlett kalapok színe sötétbarna-kékeszöld-olajzöld (spontán kékül-
zöldül, nem csak fogástól), száradáskor piszkos okkerre-olajos okkerbarnára 
világosodik, a zöldeskék foltok ± megmaradnak. A kalap széle áttetszően bordás. Az 
érett példányok lemezszíne és ennek megfelelően a kihullott spórapor színe is kétféle: 
feketés bíborbarna vagy sötét rozsdaszínű. A lemezek éle ± világos. Egyes 
példányokon a lemezek villásan elágazóak (mint Herink 1950 és Krieglsteiner 1984 
fotóján). Tönk: selymesen fénylő, felül finoman deres, zöldeskékre-kékre-
zöldesszürkére elszíneződő, bázisa feltűnően bozontos. Fehér micéliumrhizoidák 
dúsan átszövik az avart és az avarban korhadó tobozokat, ágacskákat. Véluma 
fehéres, cortina-szerű, nagyon múlékony. Hús: a kalapban krémszínű, a tönkben 
felül világosabb, lefelé sötétebb barna, zöldeskékes szineződéssel. íze, szaga: nem 
speciális. 
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THE OCCURRENCE OF PSILOCYBE CYANESCENS WAKEFIELD 
emend. KRIEGLSTEINER IN HUNGARY 

In North Hungary, in the Mts. Börzsöny (on the slopes of the Málnahegy and in the 
valley of Kemence brook at the foot of the Magashegy; near Diósjenő village, com. 
Nógrád) I collected, on 26th October and 6th November 1994, a great number of 
specimens of Psilocybe cyanescens, new to the known flora of Hungary 
/Herb.:Babos/. 

Habitat: beechwood (Melitti-Fagetum hungaricum) with Carpinus betulus, Larix 
decidua, Pinus sylvestris; 500-550 m a.s.l. 

A short characterisation of the material: Cap: hygrophaneous; wetly viscose; when 
young date-brown, cap of fully developed specimens dark brown, bluish-green, olive 
green /spontaneously becoming bluish-greenish, not only when touched/; when 
drying turning a dirty ochreous, olive ochreous brown, the greenish / blue colour is 
persistent. Cap margin transparently ribbed. Gill colour of mature specimens, and 
therefore that of the spores are twofold: either blackish purple brown or dark 
ferrugineous. Gills edges light. In some specimens the gills are bifurcate or twice 
bifurcate (as on the photographs given by Herink /1950/ and Kriegisteiner /1984/). 
Stem: with a sericeous sheen, very finely mealy, discolouring to greenish-blue, 
greenish-grey, brownish cyaneous; at base strikingly villose. The white mycelial 
rhizoids richly intertwine with the litter and the decaying pine cones and twig 
fragments in it. Velum whitish, cortina-like, very evanescent. Flesh: creme coloured 
in cap, in stem above lighter, but towards the base darker brown; with a 
greenishblue discoloration. Taste, smell not specific. Spores: 9,3-13,2-/14/ x 5,4-7-
/7,8/ pm; transparently rusty brownish or purple brownish; ellipsoid-ovoid, slightly 
almond-shaped in side view; smooth; with distinct apical germ pore. Basidia: 4-
spored; 23 - 30 x 7 - 8,5 pm + sterigma 4 - 5 pm. Cheilocvstidia: abundant; hyaline, 
thin-walled; lageninform-sublageniform, fusiform or subventricose, with shorter or 
longer neck ; 24-40 x 5-8,5-/9,3/ pm; neck 2-4 pm wide; sometimes with a hyalin 
apical drop. Pleurocvstidia: not observed. Caulocvstidia: hyaline, thin-walled; 21-36 
x 7-8,5 pm; lagenifonn-sublageniform, slightly ventricose; neck 2-4 pm wide; 
sometimes with a hyaline drop at the top. Clamp connections present. 





Ábramagvarázat: 
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1. áb ra Psilocybe cyanescens 
A. Termőtestek (xl) - B. Spórák (xlOOO) - C. Bazidiumok (xlOOO) - D. 
Cheilocisztidák (xlOOO) - E. Kaulocisztidák (xlOOO) 

Figure 1. Psilocybe cyanescens 
A. Friut-bodies (xl) - B. Spores (xlOOO) - C. Basidia (xlOOO) - D. Cheilocystidia 
(xlOOO) - E. Caulocystidia (xlOOO) 


