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A természetjáró ember sokszor megcsodálja a mezők vadvirágainak 
szemkápráztató színpompáját, nyáron az erdők zöldelő növényzetének szí
nét, ősszel lombhulláskor az őszi hangulatú erdő szépségét, a sárga, zöld 
és piros színekben játszó színpompát, de ugyanakkor ügyet sem vet a 
lehullott falevelek között szerényen meghúzódó erdei gombák változatos, 
gyakran élénk színhatására. Pedig ebben is van szép; gondoljunk a piros 
színű, fehér pettyekkel tarkított légyölő galócára, a változatos élénk 
színű galambgombákra, lila pereszkére, a körkörös gyűrűs rajzolatú rizi- 
kére stb.

A virágos növények színhatását keltő festőanyagok vegyi szempont
ból lényegesen különböznek a gombák festőanyagától, mert a zöld növé
nyek festőanyagai nagy részben az asszimilációs folyamatokkal kapcso
latosan képződnek, a gombanövény ellenben nem asszimilál, festőanya
gainak képződése más tényezőktől függ. A gombák festőanyagai enzim 
működés hatására, részleges oxidációs vagy redukciós folyamatokkal, 
vagy a sejtnedv hidrogénionkoncentrációjának változásával kapcsolato
san, szintetikus úton képződnek a gomba sejtjeiben: a hifa sejtekben. 
A gombák festőanyagai is hasonlóan, mint a virágos zöld növényeké, bo
nyolult összetételű szerves vegyületek, szerkezeti képletük ismeretlen, 
többé-kevésbé csak a tapasztalati képleteiket ismerjük, ott is sok a bi
zonytalanság. A gombafestékek molekulái általában csak szén-, oxigén- 
és hidrogénatomokból állnak. Eddig már sok gombából sikerült festő
anyagot kivonás (extrakció) útján előállítani. Az előállított festékek kö
zött sok a kristályos, legtöbb azonban alaktalan (amorf) szilárd, vagy 
képlékeny, esetleg sűrűn folyó anyag.

A gombák festőanyagai ugyan szórt fényhatásokra is létrejönnek, de 
a napfényt azért teljesen mégsem nélkülözhetik. A sötét pincékben ter
mesztett fehér színű kerti csiperke (Psalliota campestris) megterem az 
erdőben, erdőszélen és a legelőkön is. A szabadon termő csiperkegomba 
lehet fehéren sárgásbarnás, a kalap közepén sötétes barnás színű, vilá
gosabb vagy sötétebb, aszerint, hogy kevesebb vagy több fény érte a 
termőtestet. A termesztett csiperke mindig fehér termőtesttel jelenik 
meg, ha azonban hosszabb ideig (pl. kirakatban) napfény éri, hamarosan 
barna foltok keletkeznek rajta. A napfény hatására barnára foltosodott 
termesztett csiperke fogyasztásra még alkalmas, kivévén abban az eset
ben, ha állás közben a gomba önemésztési folyamat (autolízis) révén be
következett foltosodásáról van szó. Az ilyen gombát konyhatechnikai 
célra felhasználni nem szabad, mert esetleg súlyos mérgezés következik 
be az elfogyasztása révén. A gomba önemésztési folyamata során kép
ződött foltosodás könnyen megkülönböztethető attól a barna színeződés
től, amely a termesztett csiperkén a napfény hatására jött létre. A gomba 
önemésztési folyamatát mindenkor bűzös gázok képződése kíséri és a 
gomba bűzös szaga azonnal elárulja, hogy romlott gombával állunk 
szemben. Általában szabálynak kell tekinteni azt, hogy a termesztett csi
perkegombát, vagy az árusításra engedélyezett szabadon termő gombát 
konyhatechnikai célra sohasem szabad felhasználni abban az esetben, 
ha a gomba szaga eltér a friss gombákra jellemző kellemes „gombaszag-
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tói”. A gomba szaga legbiztosabb ismertető]el a gomba frissességének 
megállapítására. A napfény teljes kizárásával csak fehér színű gomba te
remhet. Pl, a bányák gerendáin gyakran található gomba kivétel nélkül 
mindig fehér.

A szabadon termő gombáknak nagy része színes, csak mintegy 6— 
8%-a festőanyagmentes fehér színű. A legtöbb szabadon termő gomba 
színe sárgásbarna, barnássárga, sárga, barna, narancssárga, narancsvö
rös, piros, ritkábban kék, ibolya, zöld és legritkábban fekete. A festő
anyag előfordulhat a kalap, vagy a tönk felbőrének, a termőrétegnek 
(lemezek, csövecskék) és a termőtest húsának sejtjeiben. Megjelenik a 
sejtnedvben egyenletesen elosztva oldott állapotban, vagy a sejtnedvben 
úszó zsírcseppecskékben oldva, végül előfordulhat a sejtfalra tapadva, a 
sejtfalba beágyazva. A gombafesték megtalálható a tejelőgombák tej ned
vében, a színes spórájú gombák spóráiban is.

A gombák festőanyagait színük szerint hat csoportra osztjuk: 1. sárga 
festék (ide tartozik a narancssárga és narancsvörös festék is), 2. piros 
festék, 3. ibolyaszínű festék, 4. zöld festék, 5. kék festék, 6. barna festék 
(ide tartozik a fekete festék is).

A gombák festőanyagai ritkán fordulnak elő önmagukban. Általában 
több fajta különböző színű festék társul és létrejön a gombák különbö
zőbbnél különbözőbb változatos színhatása. A narancssárga, vagy a na
rancsvörös színt a piros és sárga festőanyag keveredése adja. Ha a piros 
összetevő több, akkor a színhatás narancsvörös, ha pedig a sárga van 
túlsúlyban, akkor az eredő szín narancssárga. Ha e két színkomponens
hez hozzávegyül még kevés fekete is, akkor az eredő színhatás barna 
lesz. A sárga és kék festőanyag keveredéséből zöld szín származik, zöl
dessárga vagy kékeszöld aszerint, hogy a sárga összetevő volt-e túlsúly
ban vagy a kék.

Ismerünk lipokróm és nem lipokróm festékeket. A lipokróm festékek 
molekuláit vízben oldható festék atomcsoport és zsírsav atomcsoport al
kotja. A lipokróm festékek zsírban oldhatók, azokat a víz nem oldja. A 
lipokróm festékek nátronlúggal főzve vízben oldható festékre és zsír
savra szappanosíthatók el. A nem lipokróm festékek nem kapcsolódnak 
zsírsavhoz, ezek többnyire vízben oldhatók. A lipokróm festékek zsíron 
kívül még jól oldhatók etilalkoholban, metilalkoholban, etiléterben, kloro
formban, benzolban, benzinben és petroléterben: a nem lipokróm festé
kek vízen kívül többnyire még szerves oldószerekben is oldódnak. Jól 
oldódnak metilalkoholban és etilalkoholban, nehezen oldhatók éterben 
és kloroformban.

Ismerkedjünk meg néhány olyan gombafestékkel, melyet eddig a 
szabadon termő gombák sejtjeiből sikerült előállítani és sajátságukat, 
oldhatóságukat részletesen tanulmányozták.

1. Sárga festékek

Legtöbb gombában előforduló sárga színű festék lehet lipokróm és 
nem lipokróm. A lipokróm sárga festékek színe sárga, vagy narancs- 
sárga. Legtöbbje fényérzékeny, túlzott napfény hatására koleszterinre, 
vagy vele rokon vegyületekre bomlik. Azok a gombák, amelyek ilyen 
festéket tartalmaznak, öreg korukban, ha sok fény érte őket, kifakul
nak; vagy ha sárga festék mellett piros és fekete összetevő festékek is 
szerepelnek a színhatás kialakításában, a sárga festék kifakulásával sö
tétbarna színűvé változnak.
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A sárga lipokróm festékek vegyi sajátsága is különböző lehet annak 
ellenére, hogy színük azonos. Vannak olyan lipokróm sárga festékek, 
amelyek a gomba életműködése közben lefolyó oxidációs hatásokra szí
nüket megváltoztatják, mások viszont változatlanok maradnak. Az oxi
dációs folyamat hatására a sárga szín átválthat pirosba, vagy kékbe. A 
részleges oxidáció révén létrejött piros, vagy kék színű festőanyag keve
redik a változatlanul maradt sárgával és létrejön a narancssárga, narancs
vörös vagy zöld színhatás. A szerint, hogy a részleges oxidációs folyamat 
kisebb vagy nagyobb mértékű volt-e, kisebb vagy nagyobb mértékben 
képződik az oxidációs termék is: a piros, illetve a kék festőanyag. Ez 
adja a változatlanul maradt sárgával, a gomba különböző színárnyalatát 
a narancssárgától a narancsvörösig, illetve zöldessárgától a zöldeskékig; 
ha ehhez több-kevesebb fekete festék is vegyül, létrejön a barna színű 
kalapfelbőr különböző színárnyalatú változata.

Kísérletileg is igazolható, hogy vannak gombafestékek, melyek szí
nüket megváltoztatják oxidációs vagy redukciós folyamatok hatására. 
1886-ban Bachmann a barna és vörös nyálkás gombából (Gomphidius 
glutinosus és Gomphidius viscidus) kivonás (extrakció) útján előállított 
vörösbarna alaktalan (amorf) festőanyagot. Ez a festőanyag a gomba ka
lapjának ragacsos felbőre alatti hifasejtek falán képződik. E festőanyag 
.éteres oldatához Bachmann híg kénsavat és cinkport adott, az éteres 
oldat rövidesen sárga színűvé változott; majd a redukció során sárga 
színűvé vált festékoldat színe híg kénsavval és báriumoxiddal, oxidáció 
révén, pirosba ment át. Fel kell tételezni, hogy a gombák hifasejtjei- 
ben a részleges oxidációs folyamatokat enzimműködés hozza létre és 
irányítja.

A sárga lipokróm festéket tisztán a múlt század végén Sorbi állította 
elő a narancsvörös csészegombából (Peziza aurantia). Sorbi tanulmá
nyozta vegyi sajátságait is és mivel savas kémhatásúnak találta, elne- 
nevezte pezizasavnak. Sorbi után 1886-ban Bachmann is tanulmányozta a 
pezizasavat. Azt találta, hogy a narancsvörös csészegombán kívül egyéb 
gombában is előfordul; kimutatta a gabonaféléken élősködő rozsdagomba 
fajokban is, amelyekből sikerült előállítani a pezizasavat. A pezizasav 
előállítása elég bonyolult. Bachmann a rozsdafoltokat kivágta a gaboná
ból. Éterrel melegen összerázta és ugyancsak melegen a festőanyagot 
nátronlúggal elszappanosította. Ekkor a festék elvált a zsírsavaktól, szű
réssel elkülönítette a zsírsavakat, a szüredékből a festőanyagot konyha
sóval kisózta. A kivált festéket szűréssel elválasztotta és desztillált vízzel 
mosta, végül alacsony hőfokon megszárította. A száraz „nyers festéket” 
petroléterrel összerázta, ezáltal a festék a kísérő szennyeződései mellől 
kioldódott. Ezután szűrés következett és a szűrletet vákuumban szárazra 
párolta. Az így előállítót pezizasav viaszszerű nem kristályosítható lágy 
anyag.

Nem lipokróm festékek. A  nem lipokróm festékek molekuláiban a 
festék atomcsoportja nem zsírsavhoz kötött. Legtöbb közülük savas kém
hatású. Már sokat előállítottak belőlük különböző gombákból. A nem 
lipokróm festékek egyik képviselője a luriduszsav. A luriduszsav volt 
egyike azoknak a festékeknek, amelyet tisztán először állítottak elő gom
bából. A luriduszsavat 1885-ben Böhm állította elő változékony tinórúból 
(Boletus luridus). A változékony tinórú termőrétege (csöves rész), vala
mint a tönk piros hálózata tartalmazza a luriduszsavat.
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A luriduszsav bordó színű, vagy sötétvörös kristályokat képez. Víz
ben oldódik. Oldata töményen piros, nagy hígításban narancssárga. A 
változékony tinóru termőréteg csövecskéinek sejtjei nagy hígításban, a 
tönk hálózati récéi pedig töményebben tartalmazzák a luriduszsavat. A lu
riduszsav közönséges hőfokon illékony. 170 C°-on olvad, elfolyósodik, 
sötétedik, majd fehér kristályok alakjában szublimál. Az elszublimált 
anyag borostyánkősav. A luriduszsav vizes oldata egy csepp 10%-os nát
riumkarbonát oldattól smaragdzöld színű lesz, később a levegő oxigénjé
nek hatására indigókék színt ölt; híg vizes oldata vas (III) kloridoldat 
pár cseppjétől bíborszínűvé válik. Savjellegű vegyület.

A párduc galóca (Amanita pantherina) kalapfelbőre is tartalmaz 
vízben oldható sárga festőanyagot, melyet ugyancsak Böhm állított elő 
a luriduszsawal egyidőben. E sárga festőanyagnak az előállítása a pár
duc galócából éppen úgy történik, mint a luriduszsavnak előállítása vál
tozékony tinórúból. Ez a festék is sav jellegű. Böhm elnevezte pantheri- 
nuszsavnak. A pantherinuszsav sárgásbarna kristályokat alkot. Víz, al
kohol könnyen, éter, kloroform pedig nehezen oldja. A pantherinusz
sav melegítve a luriduszsavhoz hasonlóan borostyánkősavra bomlik. Híg 
vizes oldata pár csepp vas (III) kloridoldattól sötétzöld színűvé válik.

A pókhálósgombák (cortinarius) nemzetséghez tartozó gombafajok is 
tartalmaznak sárga festőanyagot, melyet először a múlt század utolsó 
éveiben a vöröslábú pókhálós gombából (Cortinarius Bulliardi) állítottak 
elő. Ugyanakkor vizsgálták a vegyi sajátságait is és kiderült, hogy ez is 
sav jellegű vegyület, ezért elnevezték inolomsavnak, mert régebben a 
cortinarius nemzetséget inoloma nemzetségnek nevezték.

Az inolomsav téglavörös apró kristályokból áll. Metilalkoholos ol
data töményen vörösessárga, hígan sárga színű. A híg oldat gyenge zöld 
színben fluoreszkál. Jó oldószere a metilalkohol; csekélyebb mértékben 
oldódik etilalkoholban, éterben és kloroformban. Vízben oldhatatlan. 
Tömény alkoholos oldata nátrium- vagy káliumhidroxidtól ibolyáskék, 
ammóniumh'droxidtól ibolyaszínű lesz, ammóniumkarbonáttól pedig mál
napirosra színeződik.

A műit század végén Stahlschmidt a parázstaplóhoz hasonló gombá
ból: a Polyporus purpurescens fajból állított elő sav jellegű festőanyagot 
és elnevezte poliporuszsavnak. Más gombafajban a poliporuszsavat nem 
sikerült kimutatni. Stahlschmidt felismerte, hogy a Polyporus purpu- 
rescensben sem található mindig ez a festék. Megjelenése attól függ, 
hogy a taplógomba milyen fán élősködik, pl. a kőrisfán élősködő tapló
ban poliporuszsav nem volt kimutatható.

A poliporuszsav forró, tömény szeszben jól oldódik, ebből rombos 
táblákban vízmentesen kikristályosítható. Kloroform nehezen oldja. 
300 C° feletti hőfokon a poliporuszsav megolvad, majd részleges bom
lással szublimál.

A felsorolt festékeken kívül ismerünk még három sárga színű nem 
lipokróm gombafestéket. 1886-ban Bachmann az édesnyelű tinorú (Boletus 
scaber) kalapfelbőréből állított elő vízben oldhatatlan sárga festéket, 
mely 96%-os alkoholban és éterben oldható. Tömény alkoholos oldata 
narancssárga színű, a híg oldat színe sárga.

Ugyancsak Bachmann a vörös galambgomba (Russula veternosa) ka- 
lapfelbőrében a piros festék mellett felfedezett, majd előállított sárga 
színű festéket is, melyet russzulasárgának nevezett el. A vörös galamb
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gomba narancsszínű változataiban a piros festék mellett megjelenő rusz- 
szulasárga adja a gomba narancssárga színét. E sárga festék előfordul a 
lemezek sejtjeiben is, ettől krémsárga a vörös galambgomba lemezeinek 
színe. A russzulasárga festék vízben és alkoholban jól oldódik.

A barna nyálkásgomba (Gomphidius glutinosus) felbőréből is állítot
tak elő sárga festéket, mely a piros színű festék mellett fordul elő. Kide
rült, hogy e sárga és piros festék genetikailag azonos. A sárga festék 
vízben és alkoholban jól oldódik. Vizes oldata híg sav hatására piros, 
híg lúgra pedig sárga. A barna nyálkás gomba kalapjának színe lehet 
narancssárga és lehet narancsvörös, vagy rézvörös, aszerint, amint a fes
tékkeverékben a piros mellé több, kevesebb sárga festék vegyül. A sárga 
festék átcsapása tágabb pH intervallumban történik. A sejtnedv pH-já- 
nak értékét enzimek szabályozzák. Ha a enzim működése olyan, hogy 
a sejtnedv kémhatása a lúgosság felé tolódik el, több sárga festék alakul 
át a pirosból, a gomba színe narancssárga felé hajlik, viszont ha az 
enzim működése savas kémhatás felé tolja el a sejtnedv kémhatását, 
narancsvörös, rézvörös lesz a színhatás eredménye, ha ehhez még kevés 
fekete festék is vegyül, akkor előáll a barna szín és annak különbözőbb
nél különbözőbb árnyalatai.

2. Piros festékek
A piros festékek legtöbbször sárga festékekkel együtt fordulnak elő 

a gombákban és eredményezik a gomba kalapfelbőrének narancssárga, 
vagy narancsvörös színét aszerint, hogy a festékkeverékben a sárga vagy 
a piros van túlsúlyban. A piros gombafestéket először a légyölő galócá
ból (Amanita muscaria) 1881-ben Schröter és Weiss állították elő. A fes
ték tulajdonságát részletesen Griffith tanulmányozta és elnevezte azt 
amanitinnak, jóllehet, hogy ezen ártalmatlan festéknek semmi köze nincs 
a gyilkos galóca hasonnevű méreganyagához. Az amanitin sötétpiros alak
talan tömeg, vízben nehezen, alkoholban könnyebben, kloroformban és 
éterben jól oldódik. Az alkoholos oldata piros színű és zöld színben fluo
reszkál. Sav, vagy lúg hatására változatlan marad. A légyölő galócában 
a piros festék mellett sárga festék is található, ez adja a légyölő galóca 
egyes narancsámyalatú piros példányainak színét.

A hánytató galambgomba (Russula emetica) piros festőanyaga a 
ruberin. A hánytató galambgombán kívül a ruberin megtalálható még 
más piros színű galambgomba kalapfelbőrében is. A ruberint a hány
tató galambgombából és a vörös galambgombából (Russula veternosa) 
állították elő mint sötétpiros amorf tömeget. A ruberin vizes oldata kék 
színben fluoreszkál. Fény hatására bomlik, fakószínűvé változik át, ez 
a magyarázata annak, hogy sok piros galambgomba fény hatására el
vénült korban kifakul. A ruberin vízben és híg alkoholban jól oldódik, 
tömény szeszben, éterben és szénkénegben oldhatatlan.

Ondemann az istrángos álpötegekből (Rhizopogon rubescens) tűszerű 
kristályokban kristályosodó festőanyagot állított elő. Megvizsgálta tulaj
donságait, kitűnt sav jellege, ezért rizopogonsavnak nevezte el. Tapasz
talati képlete CuHieCb-nek adódott. A rizopogonsav alkaliákkal sókat 
képez, e sók ugyancsak kristályosak. A rizopogonsav vízben oldhatatlan 
vegyület; kloroform, szénkéneg jól, alkohol pedig kevésbé oldja. Jól oldó
dik alkáliákban is sóképződés közben.

7* 99



3. Ib o ly a sz ín ű  fe s té k e k

Ibolyaszínű festék több gombában fordul elő, de bomlékonyságánál 
fogva nehéz elkülöníteni. Vizes oldata már levegővel érintkezve, sőt a 
vízben oldott oxigén hatására is bomlik; megbámul. A bomlást, bámu
lást előidézhetik a sejtekben végbemenő oxidációs folyamatok is, amelye
ket enzimek irányítanak. Valószínű, hogy a lila pereszke (Tricholoma nu
dum) lila színének nedvesség, vagy idős korban napfény hatására bekö
vetkező megbarnulása is erre az okra vezethető vissza. A barnára átvál
tott lila pereszke színében a lila színárnyalat mindig megtalálható. Az 
ibolyaszínű festéket először 1886-ban Bachmann vizes kivonással állí
totta elő változékony pénzecske gombából (Clitocybe) laccata). Majd rö
viddel később a sötét lila pókhálós gombából (Cortinarius violescens) is 
állítottak elő lila festéket. E két festékről spektroszkópiai vizsgálattal k i
derítették, hogy azonos vegyi összetételű.

Rizikéből (Lactarius deliciosus) metilalkoholos kivonással ugyancsak 
előállítottak sárga festék mellett lila színű festéket is. E két festékről is 
kiderítették, hogy genetikailag azonos vegyi összetételű. Maga a festék 
vörösbarna alaktalan tömeg, vízben oldható. Vizes oldata indikátor jel
legű: híg sav hatására sárga, híg lúgra ibolyaszínűre változik. A szín ki
alakulására tehát befolyással van a hifa sejtnedvnek hidrogénion kon
centrációja: pH-ja.

A rizike kalapfelbőre nem egyszínű, hanem körkörösen sávos zó
nákra oszlik. Egyes zónasávok színárnyalata párosán követik egymást. A 
világos zónasáv sárga színű, a sötétebb pedig ibolyás árnyalatú narancs
vörös. Feltételezhető, hogy a rizike gomba párosán váltakozó zónasávok 
kalapfelbőr sejtnedveinek pH-ja nem azonos. Abban a körkörös zóná
ban, amelyben a savas jelleg az uralkodó, a kalapfelbőr színében a sárga 
szín jut túlsúlyra, viszont a szomszédos másik zónában, ahol a sejtnedv 
kémhatása lúgos, ott az indikátor jellegű festőanyag a lila színbe csap 
át, mely a még jelenlevő más színű, többnyire piros festőanyagokkal 
együtt összhatásban a rizike sötétebb zónájának jellegzetes színét ered
ményezi.

4. Kék színű festékek
Kék színű festéket gombából eddig még nem állítottak elő, jóllehet 

kék festék is képződik gombában: gondoljunk csak a késői laskagomba 
(Pleurotus ostreatus) szép kék színű kalapjára. A kék szín alapszín, azt 
más színből (festék összekeveréssel) kikeverni nem lehet. A kék színű 
festék sárgával keveredve adja a legtöbb zöld színű gomba színét. A kék 
hátú galambgomba kalapfelbőrének lila, kékeszöld, liláskék színét is 
festékkeveredés okozza, nevezetesen a lila és liláskék szín kialakulása 
'kék és piros; a kékeszöld szán képződése 'pedig kék és sárga festék keve
redéséből áll elő.

5. Zöld színű festékek
Ismerünk egy-két zöld színű gombát, melyből zöld festéket sikerült 

előállítani. Ilyen gomba a zöld csészegomba (Peziza aeruginosa). Már 
1813-ban Doeberreiner foglalkozott a zöld színű gombafesték előállításá
val, elő is állított ilyent a zöld csészegombából. Később munkája feledésbe 
ment. 1858-ban a zöld gombafesték előállításának problémája ismét elő
térbe került. Gümbel és Blei egyidőben egymástól függetlenül a zöld
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csészegombából állított elő zöld festéket. Gümbel az általa előállított fes
téket a sav jellegre való tekintette izoxilénsavnak nevezte el. Ugyan
akkor pedig Blei az általa előállított festéknek xiloklórsav nevet adta. 
Később spektroszkópiai vizsgálatok kiderítették, hogy azonos vegyi össze
tételű festékről van szó, s megtartották a xiloklórsav elnevezést. A xilo
klórsav amorf zöld színű tömeg, oldata zöld és zöld színben fluoreszkál. 
Jól oldódik ecetsavban, kloroformban, nehezen alkoholban; vízben ellen
ben oldhatatlan.

Rommier a zöld csészegombából még egy zöld színű festéket állított 
elő, melyet xilideinnek nevezett el. A xilidein a xiloklórsavval ellentét
ben vízben oldható, viszont a legtöbb szerves oldószer nem oldja.

1900-ban Zopf más zöld színű gombát is vizsgált és kimutatta, hogy 
a zöld csuklyásgomba (Leiota gelatinosa) is tartalmaz zöld festőanyagot. 
A termőrétegéből és tönkjének felületi sejtjeiből zöld kristályokban kris
tályosodó festéket állított elő. A festék forró vízben jól, 96%-os alkohol
ban kevéssé oldódik. Abszolút alkohol nem oldja.

6. Barna színű festékek
A barna festék mint önálló festőanyag kevés gombában található. 

Legtöbb barna színű gomba színét piros, sárga és kevés fekete festék 
keverékének színhatásától nyeri.

A változékony csengetyűgomba (Pluteus cervinus) és néhány var
gánya kalapjának felbőréből állítólag vontak ki barna festőanyagot, de 
nem tisztázott, hogy egynemű barna festékről, vagy keverékről van-e 
szó. Barna festőanyag előfordul több gombafaj spórájában is.

A barna festékek csoportjába sorolják a fekete festéket is. A fekete 
festék egynemű festék; önállóan kevés gombában fordul elő, annál több 
gombában a barna színű festőanyag egyik komponenseként található 
meg. Aszerint, hogy a fekete festőanyag a gomba kalapfelbőr sejtjeiben a 
piros és sárga festőanyag mellett kisebb, vagy nagyobb részarányban 
fordul elő, változik a gomba kalapfelbőrének színe a világos sárgásbarná
tól a sötét feketés árnyalatú barnáig. A fekete festéket önmagában meg
találták a feketélő galambgombában (Russula adusta) és a szenes galamb
gombában (Russula nigricans).

Előfordul még az érdesnyelű tinórú (Boletus scaber), továbbá a vö
rös érdesnyelű tinórú (Boletus rufus) gombafajok tönkjén ülő sötét, fe
kete színű pikkelyekben, valamint a sötét spórás gombák spóráiban. Több 
csiperke faj, tintagomba, áltrifla üszökgomba stb. spórái tartalmaznak 
fekete festőanyagot. A fekete gombafestékek vegyi összetételét nem is
merjük, de tulajdonságára nézve kétféle fekete festőanyagot kell meg
különböztetni. Vannak olyan fekete festőanyagok, 'amelyek barna színből 
csapnak át a feketébe a gomba öregedése során. Pl. a feketélő galamb
gomba termőtestének, vagy egyes csiperke fajok, tintagombák spóráinak 
fekete színű festőanyaga csak a gomba teljes megérésekor válik feketévé. 
A fiatal gombában e festőanyag kezdetben világosbarna színű, majd a 
gomba érése folyamán fokozatosan sötétedik és csokoládébama, feketés- 
barna, barnásfekete színen át válik feketévé. Viszont vannak olyan fe
kete festőanyagok, amelyek fekete színüket a gomba fejlődésének kezde
tétől a gomba egész életén át megtartják, legfeljebb a gomba fiatalkorá
ban a fekete szín szürkés árnyalatú. Pl. az üszökgomba spórája.
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G y a n ta  fe s té k e k

A gyantafestékek vegyi szerkezetükben annyiban hasonlítanak a lipo- 
króm festékekhez, hogy a gyantafestékekben a zsírsavat gyanták helyet
tesítik. A gyantafestékek nátriumhidroxiddal történő főzés által festő
anyaggá és gyantává szappanosíthatók el. Vegyi összetételükről keveset 
tudunk. Általában ritkább előfordulásnak, eddig csak néhány gombafajból 
sikerült gyantafestéket előállítani. Néhány tejelő gomba színes tejnedve 
tartalmaz gyantafestéket. A gyantafestékek túlnyomó része sárga, vagy 
sárgásvörös, esetleg sárgásbarna színű. Valamennyi vízben oldhatatlan.

Sokszor felmerült már az a kérdés, hogy a gomba színének van-e 
biológiai jelentősége. A virágos növények színének szerepe van a virág 
beporzásában, mert odacsalogatja a beporzó rovarokat. Rathey feltéte
lezte, hogy a gombák színe is ezt célozza: odacsalogatja az erdőt járó 
rovarokat a spórapor tovavitelére. Hivatkozott a rozsdagombák barna 
színére. A rovarok a lábukra tapadt spóraport átviszik az egészséges 
növényre és ezáltal a rozsdagomba szaporodását elősegítik. Kétségtelen 
azonban, hogy a gombaspórák elterjesztésében a szélnek van számottevő 
szerepe, amely mellett eltörpül a rovaroknak esetleges spóraterjesztő 
tevékenysége.
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