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Moesz G. : A gombák rendellenességei.

I táblával.

A rendes alaktól elüt gombák nagyon szembeötlk. Össze-
ntt kalapos gombák, vagy olyanok, a melyeknek kalapján ismét
kalapos termtestek fejldtek, vagy olyanok, a melyeknek tönk-

jébl kisebb-nagyobb kalapos termtestek erednek, a figyelmet

könnyen magukra vonják. Ilyen és hasonló rendellenességekrl
számos leírást és képet találunk az irodalomban. 0. Pénzig
„Pflanzen-Teratologie" ez. munkájában összegyjtötte ugyan a
gombák rendellenességeit, de ezekrl nem nyújt áttekintést.

Filarszky N. volt az els, a ki a gombák rendellenességeit

csoportokba foglalta.^

Filarszky csoportosításának vázlata a következ:
I. Rendellenes összetett termtestek.

1. Összenövés.

a) Oldali összenövés (ikergombák), a mely lehet: teljes és

részleges.

h) Tetz összenövés.

2. Sarjadzás (proliferatio), a mikor a tönkbl vagy kalap-

ból új tönkös termtestek erednek.
'6. Kedveztlen körülmények közt fejldött gombák rend-

ellenességei.^

II. Rendellenes egyszer termtestek.

4. A kalapos gombák eredeti alakjának elváltozásai.

5. A hymenophorum rendellenes kiképzdése.

6. A kalap fels részén is visel spóraterm hymeniumot.

7. Anomalie morchelloíde.

8. Nanismus és gigantismus.

Ez a rendszer alkalmas arra, hogy a kalapos gombák
rendellenességeit ebbe a keretbe foglalhassuk. Minthogy azon-

ban az alacsonyabb rend és mikroszkopikus kicsinységü gom-
bákon észlelt rendellenességek száma is szaporodik, hova-tovább

1 Filarszky N. : Rendellenes alkotású gombák. (Pótfüzetek a

Termtud. Közl.-höz. 1901. 97—106. és 193—202.)
* Ide tartoznak például a sötét helyen ntt gombák rendellenességei.

A sötétségnek a gombák alakjára gyakorolt hatásáról Mágocsy-Dietz S.

is szólott, tanulságos példák bemutatása mellett. (Bot. Közi. 1911. 132.)
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felmerül annak a szükségessége, hogy a rendellenességek cso-

portosítását a gombák egész osztályára is kiterjesszük. Ennek az

általánosabb rendszerezésnek azután magában kell foglalnia a

következ csoportokat

:

I. A mycelium rendellenességei.

II. A termtest „

III. A stroma „

IV. Az ascus „

V. A spórák és konidiumok rendellenességei.

VI. A basidium és a sterigma

A rendellenességeknek ezen fbb csoportjaiból kívánok

néhány példát bemutatni, olyanokat, melyeket nagyobb részben

magam figyeltem meg.
I. A mycelium rendellenessége. Erre vonatkozólag példának

említem a Penicillium crustacemn-ot, melyrl L o e wj^ azt mondja,

hogy az egymásmellett lev myceliumfonalak sejtjei egymással

H-alakú összeköttetésbe léphetnek. Ezt az összeköttetést pseudo-

copulatio-nak nevezi. Megfigyelte ezt a jelenséget a Penicillium-

nál Brefeld'^ és Tuzson^ is.

L e VT kísérleteibl azt következteti, hogy a myceliumfonalak

eme fúzióját a táplálóanyagokban való szkölködés idézi el.

II. A termtest rendellenességei közül mint igen feltn
jelenséget említem az ú. n. morchellaszerü képzdéseket (auomalie

morchelloíde), melyeket az Agaricus {Clitocybe) ericetorum kalap-

jának fels felületén észleltem. (I. tábla, 1. és 2. kép.) Apró,
1—2 mm nagyságú, szemölcsalakú kinövések jelentek meg a

nevezett gomba kalapjának közepén. Míg a gomba felülete sima,

e kinövéseken parányi fibrillák láthatók. Feltn, hogy a kinö-

vések ránczosak és a ránczok felületét spórát term hymenium
borítja. E szemölcsszer kinövések alakja idvel módosul, a

mennyiben csúcsi részük kiszélesedik, végül valóságos parányi

kalapocskákká alakulnak, melyeknek hymeniumot visel ránczai

felfelé néznek. A ránczok nem lemezszerüek és elhelyezésük

sem tiszta sugaras. A legnagyobb kalapocska átmérje 7 mm
volt. Ez az Agaricus [Clitocybe) ericetorum Budapesten, az állami

polg. iskolai tanítóképzintézet üvegházában termett nagyobb
mennyiségben, kívülrl behordott törmelék talajon, január havá-

ban. Az egyes egyének srn, egymásmellett, csoportokban tör-

tek el. Kalapjuk változatos alakú, többé-kevésbbé sugaras,

homorú. Középen a rendellenes kinövésekkel és fordított hely-

zet apró kalapocskákkal a virág alakját juttatja eszünkbe.

Az bizonyos, hogy e gomba morchellaszerü képzdéseive
csak kevéssé hasonlít ahhoz a Cortinarius scutellatus -hoz, melyen

^ E. Loew: Zur Entwickelungsgeschichte von Penicillium. (Pringsheim.

Jahrb. für wiss. Botanik. VII. 1869—1870. p. 472—510. Tab. XXXII. Fig. 3.

* 0. Biefeld: Bot. Untersuchungen über Schimmelpilze II. Heft,

1874. p. 29. Taf. I. Fig. 4.

=" T u z g n J. szóbeli közlése és rajza alapján.
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1. kép. Aqaricus [Clitociihc] cricetorum. A kalap tetején morchellaszerü kép-

zdések és fordított helyzetben álló apró kalapok. Természetes nagyság.

(Eredeti rajz.)

2. kép. Az Agaricus (Clitocybe) ericetorum kalapjának tetejérl való apró,

fordított helyzet kalapok körülbelül 10-szeresen nagyítva. (Eredeti rajz.)
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Boudier a morchellaszer anomáliát észlelte.^ Boudier gombájá-

nak kalapja teljes egészében üregessé, ránczossá, morchellaszervé

alakult. Nevezetes azonban, hogy az üregek szélein fibrillák voltak.

Az irodalomban akadunk olyan példákra is, a mikor a

kalap fels részén csak helyenként keletkeznek morchellaszer

képzdések. Ilyen esetet ir le R. F e r r y, ^ G u é g u e n, ^ D u m é e

et L. Lutz'^'és Filarszky N.'^

3. kép. A Morchella intermedia B o u d. spórái, melyek már az ascusban
csíráznak. A kép bal oldalán egy ascus fels része, benne a csírázó spórák,
400-szorosan nagyítva. Az ascustól jobbra öt csírázó spóra, 800-szorosan

nagyítva. (Eredeti rajz.)

Az Ag. {Clitocyhé) ericetorum itt lerajzolt példányai a rend-

ellenességnek azt az állapotát tárják elénk, a mikor a morchella-

szer képzdés átmenetet mutat a fordított helyzet kalapocskákhoz.

' Boudier: Note sur une anomalie morchelloide du Cortinarius
scutellatus. (Bull. Sec. Myc. 1890. p. 169—173. pl. XVm.)

" R. F e r r y : Anomalie morchelloide du Cütocybe nebularis. (Rev.
Myc. 1893. p. 61. pl. CXXXm.)

^ G u é g u e n : Sur les hyméníums surnumóraires de quelques Basí-

díomycétes. (Bull. Soc. Myc. Fr. 1902. p. 305—311, pl. XV.)
* D u m é e et L. L u t z : Sur une déformation morchelloide de Corti-

naire. (Bull. Soc. Myc. Fr. 1902. p. 131—132.)
^ Filarszky N. idézett helyen.

10*
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R. Ferry a Clitocyhe nehularis-ou. észlelte a morchella-

szerü képzdéseket társulva a fordított állásban lev kis kala-

pokkal. Ezek keletkezését következképen magyarázza : Több,

egymással szoros érintkezésben álló igen fiatal kalap közül

egyik-másik a myceliumtól elszakadván, táplálékot csak a vele

szorosan érintkez kalaptól kaphat. Ilyen úton azonban csak

gyengén táplálkozhat, azért fejldésében is visszamarad, nem n
meg, mig az a kalap, a melyik a myceliumtól nem szakadt el és

a melyik a leszakadt kalapot magán viseli, rendesen táplálkozik

és rendesen fejldik. A jól fejld gomba kalapja végül magába
kebelezi a hozzája tapadó fejletlen kis kalapot. Hogy ez meg-
történhetik, arra a mindennapi tapasztalat is utal : bizonyos

gombák könnyen zárnak be testükbe idegen anyagokat, levelet,

mohaszáracskát, fadarabkát. Ha a bekebelezett kis kalapocskát

csak vékony hártya takarja, azt könnyen átszakítja, a nagy

kalap felszínére kerül, fejldésében akadályozva nem lévén,

Agaricus szerkezetet ölt. Ha ellenben a bekebelezett kis kalapot

vastagabb, szívósabb hártya fedi, azt nem tudja átszakítani, a

nagyobb nyomás kényszersége folytán szabadon nem fejld-

hetik tovább, ide-oda görbül, ránczossá, morchellaszerüvé lesz.

Ez a magyarázat a Clitocyhe ericetorum rendellenességének

okát nem fejti meg. Már csak azért sem, mert nem tételezhet-

jük fel, hogy a myceliumtól elszakadt kis kalapok mindig pon-

tosan a kalap közepére kerüljenek. Ferry rendellenes Clitocyhe

nebularisai czédrusfák tövében termettek. Nézete szerint a czédrus

gyökérzete szakította el a kalapokat a myceliumtól. Az üvegház

porhanyós talajában, gyökértl mentes helyen ntt Clitocyhe

ericetorum kalapjait vájjon mi szakíthatta volna el a myceliumtól ?

Sokkal egyszerbbnek látszik az a magyarázat, a melynek
Patouillard a szerzje.^ Szerinte a gombák medd hyphái

kedvez körülmények között termkké válhatnak. Ismerünk gom-
bákat, különösen taplóféléket, melyek fels felületükön is ter-

melnek spórákat.

Jelen esetben az üvegház enyhébb temperaturája és a

megmunkált talaj voltak azok a kedvez tényezk, a melyek az

Ag. Clitocyhe ericetorum kalapjának tetején a különben medd
hyphákat termkké fejlesztették.

A termtest rendellenességei közül még a következ esete-

ket sorolhatom fel

:

1. A termtest tönkjének csavarodása. Látható azon a

Tylostoma mammosum példányon, melyet Schilberszky K.

gyjtött Nagytétényen (8. kép f).

2. A termtest nyílásának rendellenességei.

a) A nyílás alakja eltér a rendes alaktól. A Tylostoma

mammosum nyílása kerek
;
gyakran azonban hosszúkás, st rés-

^ Patouillard: Sur la localisation de rhyménium. (Rev. Myc.
1883. p. 1—2.)
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alakú, a mint azt a 8. kép a és 6 ábrája mutatja. (E n d r e y E.

ógyallai gyjtésébl).
h) A nyílások száma több, mint a mennyi rendesen szokott

lenni. Ezt az esetet egy mikroszkopikus gombánál, egy Sphaero-

nema-n észleltem, melynek pycnidiuma két csralakú nyílást

viselt — egy helyett.

3. A termtest rendellenes színe. Tudva azt, hogy számos

gombafaj többféle színárnyalatot vehet fel, rendellenességnek

4. kép. a) Cordyceps capitata, term. nagys., b) Durluca filum. ICO-szorosan

nagyítva, c) Bovista plumbea, term. nagys. (Eredeti rajz.)

csak a rendestl való határozott színbeli eltérést tekinthetjük.

Példa gyanánt említem azokat az egészen fehérszín Plicariella

constellaiio egyéneket, melyeket Filarszky N. Iglófüreden,

pirosszínü egyének társaságában talált. Megjegyzend, hogy az

egészen kicsiny, fiatal egyének is fehérszínek voltak. A rend-

ellenességet tehát a piros festékanyag hiánya okozta.

Az itt felsorolt (1—3) rendellenességek mint újabb csopor-

tok illesztendk be a Filarszk y-féle csoportosításba. A fölös-

számú nyílások többnyire arra vallanak, hogy a termtest két

vagy több termtest összenövésébl keletkezett. így a 4 6 ábrán

látható Darluca filum háromnyílású termteste nyilván három
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pycnidium egyesülésébl származott. S az a Tylostoma mammo-
sum, melyet ugyancsak Endrey E. ógyallai gyjtésében talál-

tam (8. c, d ábra), olyan termtestet visel, melyhez egy kisebb
termtest szorosan és szervesen hozzántt és vele össze is ntt.

5. kép. IthypJiallus impudiciis. (E n d r e y E. fényképe nyomán.)

Az összenövés kevésbbé teljes annál a Bovista inlumbea-

nál, melyet ugyancsak Endrey E. ógyallai gyjtésében talál-

tam (4. c ábra), valamint a Schilberszky K. gyjtésébl
származó Tylostoma mammosum-n'á}, melynél a két egyén csak

a tönkök alján ntt egybe (8. e ábra).



6. kép. A rozsdagombák spóráinak rendellenességei. 1. 2. Uromyces thapsí

3. U. rumicis, 4. Puccinia epilobü-Fleischeri, 5. V. thapsi, 6. P. thlaspeos,

7. P. salviae, 8. P. longirostris, 9. P. chrysanthemi uredospórája, 10., 13.,

14., 15. P. lampsanae, 11., 16. Phragmidium ruhi, 17. Ph. fusiforme, 12. P.

oblongata uredospórája, 18. P. coronata, 19. P. cnici-oleracei, 20. P. helianthi,

21. Ph. rubi, 22. Triphragmmm filipendulae, 23. T. ulmariae, 24. P. chry-

santhemi uredospórája, 25. U. thapsi, 26. P. glechomatis, 27. P. albescens,

28. P. cnici-oleracei, 29. P. nigrescens, 30. T. ulmariae, 31. P. malvacearum,
32. P. glechomatis, 33. T. filipendulae, 34. P. phragmitis, 35. P. malvacea-

rum, 36. P. tinctoriae, 37. P. saniculae. 11., 16. és 17. ábrák 250-szeresen,

a többi 500-szorosan nagyítva. A 3., 4., 5., 6., 9., 12., 17., 22., 23., 24., 26.,

27., 30., 31., 32., 33. ábrák Ed. Fischer, a 8. ábra P. és H. Sydow
rajzai nyomán készültek, a többi eredeti.



112 MOESZ Q.

A termtest rendellenességei közé számítandó az az eset,

a mikor a termtest a széthasadás állapotában van. Példát erre

az az Itliyphallus impudicus mutat, melyet E n d r e y E. észlelt

Ógyallán (5. kép).

ni. A stroma rendellenessége. Az a Cordyceps capitata,

melyet F i 1 a r s z k y N. Iglófüreden talált (4. a ábra), arra vall,

hogy a stroma is szenvedhet rendellenes alakelváltozást. A leraj-

zolt példány stromája elszalagosodott.

IV. Az ascus rendellenessége. Hogy az ascus is eltérhet

rendes alakjától, arra példát ad a 7. kép 4. ábrájában lerajzolt

ketts ascus, melyet egy barsmegyei (Velsécz) Dermatea carpinea

hymeniumában vettem észre. A rendesen kifejldött ascus hossza

116—153 [JL. A ketts töml alsó ascusa 83 {i, fels ascusa 103 \y.

hosszú ; együttesen tehát hosszabbak, mint a rendesen fejldött

egyszer ascus legnagyobb hosszasága, a mi arra mutat, hogy
ez a rendellenes ascus nem egy tömlbl, hanem két tömlnek
összenövésébl származhatott.

V. A spórák és Iconidiumok rendellenességei. E csoport

rendellenességei már több példát nyújtanak. Különösen a rozsda-

gombák uredo- és teleutospórái azok, melyek gyakran térnek el

rendes alakjuktól. Számos adatot találunk Ed. F i s c h e r, ^ vala-

mint P. et H. Sydow^ munkáiban. A következ csoportosítás-

ban megkísérlem a rozsdagombák spóráinak rendellenességeit

áttekintés czéljából rendszerbe foglalni

:

1. Rendellenes a csiranyílások száma.

Egy csiranyílás helyett kett van az JJromyces thapsi

(6. 1. és 2. ábra) ; az JJromyces rumicis (6. 3. ábra) és a Puc-
cinia epilobii-Fleischeri (6, 4. ábra) teleutospóráinak.

2. A spóra többhegy.
Ennek a rendellenességnek két alakját különböztethetjük

meg. Nevezetesen : a csúcson lev befzdés mélyre ható, vagy
csak a vastag exosporiumra szorítkozik. Az elbbi esetre példát

látunk az Uromyces thapsi (6. . ábra) és a Puccinia thlaspeos

(6. 6. ábra) teleutospóráinál, utóbbi esetet a Puccinia salviae

(6. ?. ábra) és a Puccinia longirostris (6. 8. ábra) tárja elénk.

3. A spóra alakja torzult.

A spórák alakja sokszor annyira eltér a rendestl, hogy
annak jellemz tulajdonságait is elveszíti. Az eltorzulás néha
igen különös alakokat hoz létre. A sok közül csak néhány pél-

dát említek : a Puccinia chrysanthemi (6 9. ábra) és a Puccinia

oblongata (6. 12. ábra) uredospórái, a Puccinia lampsanae (6.

10., 13—l. ábra), a Phragmidium ruhi (6. 11. és 16. ábra) és

a Phragmidium fusiforme (6 17. ábra) teleutospórái.

4. A harántfalképzdés hiányos.

^ Ed. F i s c h e r : Die Uredineen der Schweiz. 1904.
' P. et H. S y d w : Monographia Uredinearum.
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Példa : a Puccinia malvacearum (6. 31. ábra) és a Puccinia

gleehomatis (6. 32. ábra. •

5. Az összetett spórák sejtjeinek száma kevesebb, mint

rendesen.

Ez a jelenség azért nevezetes, mert gyakran a rozsda-

gombák közeli rokon génuszait jellemz spóra-alakokat isme-

rünk fel a módosult spórákban. A Puccinia cnici-oleracei

(6. 19. ábra), a Puccinia helianthi (6. 20. ábra) különben két-

sejt teleutospórái az Uromyces génusz egysejt teleutospórái-

hoz lesznek hasonlókká. St a soksejt Phragmidium rubi

(6. 21. ábra) teleutospórája is egysejtvé redukálódhatik. A Tri-

phragmium háromsejt teleutospórái, ha egyik sejtjüket elveszi-

7. kép. 1. A Stephanoma strigosum rendes koiiidiuma, 2., ugyanannak rend-

ellenes konidiuma, 500-szorosan nagyítva, 3., a Pestalozzia Earsteni rend-

ellenes konidiuma, 1000-szeresen nagyítva, 4., a Dermatea carpinea rend-

ellenes ascusa, 175-ször nagyítva, 5., a Puccinia silvatica ágas sterigmái,

300-szor nagy. Utóbbi Ed. Fischcr rajza nyomán, 1 — 4 eredeti.

tik, a Puccinia-génusz teleutospóráihoz lesznek hasonlókká.

Példa erre a Triphragmium filipendulae (6. 22. ábra). A Tri-

phragmium uhnariae (6. 23. ábra) lerajzolt teleutospórája a

Diorchidimn teleutospóráit juttatja eszünkbe.

6. Ezzel szemben gyakran fordul el az az eset, hogy egy-

szer spórák összetettekké alakulnak.

E csoporton belül vannak :

a) Kétsejt uredospórák. Puccinia chrysanthemi (6. 24. ábra).

h) Az Uromycesek kétsejt teleutospórái. Ezek a Puccinia-

génusz teleutospóráihoz hasonlók. Nagyon meglepett, mikor az

aranyosmaróti Verhascum phlomoides rozsdafoltjait vizsgálva,

azokban nagyobbrészt kétsejt teleutospórákat találtam. A vizs-

gált példány alapján a Verbascum phlomoides rozsdafoltjait bátran

helyezhettük volna a PMCí-mm-génuszba, ha nem tudnók, hogy
ez esetben az Uromyces thapsi egysejt teleutospóráinak rend-

ellenes kiképzdésével van dolgunk (6. 25. ábra).
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c) A Puccinia teleutospóráinak phragmidiumszer kiképz-
dései. Három, st négy sejt egymás fölé helyezkedve, a Phrag-

midium teleutospóráit utánozza. Nem ritka jelenség. Példaképen

említem a Puccinia cnici-oleracei háromsejtü teleutospóráját

(6. 28. ábra) és a Puccinia malvacearum-ot, melynél egy ízben

négysejt teleutospórát észleltem.

d) A Puccinia teleutospóráinak triphragmiumszerü kikép-

zdései, a mint azt a 6. 26. ábra {Puccinia glechomatis), a 6. 27.

ábra {Puccinia albescens) és a 6. 29. ábra {Puccinia nigrescens)

mutatja.

e) A Triphragmium-génusz négy-, többsejtíí teleutospórái.

Példa a Triphragmium ulmariae (6. 30. ábra).

7. A spóra sejtjeinek egymásközötti helyzete eltér a ren-

destl. Ebbe a csoportba fképen azok az esetek tartoznak,

a mikor a spóra, illetleg egyik-másik sejtjének tengelye rend-

8. kép. A Tylostoma mammosum rendellenességei. (Eredeti rajz.)

ellenes helyzetben van a spóra nyeléhez képest. A 6. 84. ábra
{Puccinia phragmitis), a 6. 37. ábra {Puccinia saniculae) és a

6. 36. ábra {Puccinia tinctoriaé) mutatja azt az esetet, a mikor
a spóra tengelye a nyél tengelyétl 90°-ra elfordult. Ilyenkor a
sejtek közötti fal párhuzamos a nyél irányával. A mikor a
harántfal a nyél folytatásába esik, a spóra diorchidiumszer
alakot nyer (6. 36. ábra).

Ha csak az egyik sejt fordul oldalra, a harántfal meg-
tartja a nyélhez viszonyított rendes helyzetét. Ezt a rendellenes-

séget a 6. 35. ábrában látjuk {Puccinia malvacearum).

A spóra egyes sejtjeinek egymásközötti helyzete megvál-
tozik a Triphragmium teleutospóráinál is, a mikor azok phrag-
midiumszer elrendezkedésbe jutnak. Példa a Triphragmium filí-

pendulae 6. 33. ábrában lerajzolt teleutospórája.

A rendellenességnek érdekes példáját látjuk a 7. 2. ábrá-
ban feltüntetett Stephanoma sirigosum konidiumán. a melynek
egyik sejtje helyén a rendes konidium alakját utánzó összetett
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konidium fejldött ki. A konidium ennek következtében kettzött

alakot mutat. A 7. 1. ábra a rendesen fejldött konidiumot

ábrázolja.

A konidium rendellenességének más típusát mutatja a

7. 3. ábra. A Pestalozzia Karsteni itt látható konidiumának ágas

sertéi vannak, holott egyszerek szoktak lenni.

A spórák rendellenességei közé kell sorolnunk azt a jelen-

séget, a mikor id eltt csíráznak ki. Ez a biológiai rendellenes-

ség olykor szembetn módon jelentkezik, a mint azt a Mor-
chella intermedia B o u d.-nak egyik példányán észleltem. Ennek a

példánynak alaki kiképzdésébeu semmiféle rendellenesség nem
volt tapasztalható. Az ascusok majd mindenikében a spórák

csirázó állapotban voltak. A legfels spórából fejld egyik

myceliumfonál az ascus csúcsán a szabadba jut (8. ábra).

A Morchella intermedia Boud.-nak ezt a példányát Szurák J.

gyjtötte Budapesten, a Jánoshegy erdejében.

VI. A sterigma rendellenessége. Ed, F is eh er^ a Pucdnia
silvatica leírásában említi, hogy e fajnál szabálytalanul kiképz-

dött vagy elágazott sterigmákat is talált (7. 5. ábra).

A gombák mikroszkopikus méret szervei bizonyára elég

gyakran árulhatnak el teratológiás jelenségeket. Hogy az iroda-

lomban ilyen esetekrl csak elvétve és csak mellékesen találunk

adatokat, annak oka részint az, hogy kicsinységüknél fogva nem

ötlenek szemünkbe, részint az, hogy ezidszerint nem is tulajdo-

nítanak nekik jelentséget. Ha a megfigyelések nagyobb száma

fog rendelkezésünkre állani, bizonyára érdekes következtetésekre

fognak alkalmat nyújtani úgy morfológiai, mint fejldéstani

szempontból. A rendellenességek okát csak kevés esetben tudták

kielégíten megmagyarázni. Fképen Msérleti ilton elállított

rendellenességek tanulmányozására volna szükség, hogy biztos

eredményhez jussunk.

(A szakosztálynak 1912. évi ápr. 13-iki ülésébl.)

1 Ed. Fischer: Die Uredineen der Schweiz. p. 289—290.


