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melyek esetében rendesen csak egyszer másolásról volt szó,

inkább csak a szerkesztés gondatlansága miatt okoztak hibákat;

a Matthiolus cikkeinek magyarra való átültetésénél a nomen-
klatúra nem tudása és a növényismeret hiánya sokkal gyakoribb

és súlyosabb tévedésekre vezetett. Beythe András majdnem
összes magyar növénynevét a Clusius— Beythe István
„Stirpium nomendator pannonicus" -éibóX kölcsönözte. Ezeknek a

magyar növényneveknek a Matthiolu s-féle növényekkel és

azoknak orvosi hasznaival való összekombinálása sok esetben,

nagy orvosi és tudományos lelkiismeretlenségre valló, felületes-

séggel történt. így teljesen helytelenül azonosítja a „Jauorfa*'t

Matthiolus „Platanus"-ával (== Platanus orientális L.),

a „rekettye^-t a „Vitex"-szel („Vitex agnus castus L.) a

„ saar füzéét a „Viburnum"-mal (V i b u r n u m L a n t a n a L.), a

,jmegy-fa"-t, a „Chamaecerasus"-sal ,(Prunus Chamaecerasus
L.),a ,,barkocza"-ta „Lotus arbor"-ral (Celtis australisL.!)a
„mohar kles"-t az „Ervum, Orobus"-szal (L at hy r u s sativus
L.) a „Karó répa" -t részben a „Rapunculus"-szal (Campanula
Rapunculus L ), a „Chyaba ire^-t „Saxifragia"-val (Saxi-
f r a g a és egyéb fajok) Pimpinella saxifraga L. helyett

;

teljesen helytelenül ruházza fel az „Ocimum caereale, haidina"-t

(= Polygonum Fagopyrum L.) a Ma tthiolus-féle

„Ocimum''-nak (= Ocimum Basilicuni L.), a Pulmonaria,

Tido fiv''-et Matthiolus „Tithymalus'' -ánaLk (= Euphorbia-

fajok) gyógyítóerejével.

Mindent összefoglalva B e y t h e András „Fives kónúv''-e,

nem egyéb mint egy a M e 1 i u s Herbáriumából, Matthiolus
müveibl és Beythe István magyar növényneveibl botani-

kai és orvosi ismeretek és hozzáértés nélkül és emiatt számos

súlyos hibával és tévedéssel telített compilatio, illetleg kéthar-

madrészében egyszer másolat, melynek tudományos jelentsége

a hazai botanikai-történeti szempontból a M e 1 i u s Herbáriumá-

val össze sem hasonlítható.

(A növ. szakoszt. 1919. évi jan. 8-án tartott ülésébl.)

Schílberszky K. : Adatok a Daedalea unícolor

biológiájának ismeretéhez.

Feltnt nekem 1906 nyárutóján, hogy Budapesten, a Gellért-

hegy déli lejtjén kanyargó Ménesi-út mentében ültetett Acer

dasycarpum fajbeli sorfák között egyik, eredetileg erteljes

koronájú fa a folyamatban lev tenyészeti idszak alatt növe-

kedésében észreveheten elmaradt társaitól. Még feltnbb volt

az, hogy ez a fa sokkal korábban hullatta leveleit, mint a

töébi juharfa. Minthogy a kóros jelenség okát a koronán nem
tudtam megtalálni, a talaj összetételében vagy esetleg a gyökér-

zet valamin kedveztlen állapotában véltem a baj okát gyaní-
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tani. Azonban közelebbrl vévén szemügyre a fa törzsét, észre-

vettem, hogy körülbelül 1

—

V/.. arasznyi magasságban a talaj

színe fölött, egymástól elszigetelt három helyen, körülbelül

egyenl távolságnyira, gombaszer kinövések kezdetleges nyomai
jelentkeztek, amelyek körül a kiszivárgó nedvtl széles udvar

gyanánt sötétebb szín volt a kéreg. Ez a gombás képzdmény
a törzsnek az úttest felé néz, majdnem északnak irányult olda-

lán volt felismerhet. Minthogy a gomba nyilvánvaló termtestét

még egészen kezdetleges fejldésnek tartottam, a vizsgálat

érdekében egyelre még nem távolítottam el. A fa a Ménesi-út

45. szám alatt lev m. kir. Kertészeti Tanintézet telekrésze

mellett állott, ahol a téglából épített támasztófal határolja észak
fell a gyümölcsöskertet.

Az 1907. év tavaszán, amikor az említett úton a, sorfákat

alkotó Acer dasycarpam-ok elvirágzásuk után javában ki voltak

már lombosodva, nevezetesen április hónap utolsó hetében, a

szóbanforgó fa koronája csak kényszeredetten hajtott ki, csupán
itt-ott zöldeltek egyes fiatal hajtások. A korona állapotából szinte

bizonyossággal meg lehetett állapítani, hogy ez a sínyld fa még
ebben az esztendben fejezi be életét. Április 26-ára a term-
testek már annyira kifejldtek, hogy a fajt meg lehetett hatá-

rozni. A gomba Dacdalea u72Ícolor'na.k bizonyult. így azután

ebben az esetben felesleges volt egyéb kártékony hatású gyanu-

okot keresni, mert kitnt, hogy ez a gombaokozta redvesedés

gátolta a törzsben a fölfelé törekv nedveknek a továbbvezeté-

sét és idézte el a koronának rohamos hanyatlását. Ez a meg-
állapítás még teljesebben beigazolódott akkor, amikor a pótolás

céljából kivágott fa beteg törzsrészletét alkalmam volt tüzetesen

megvizsgálni. A legsúlyosabban fertzött törzsrészlet átmérjé-
nek, illetleg térfogatának majdnem kétharmadrésze volt red-

vesedett állapotban. A redvesedett fatest fehér, szálas, fosz-

lányos és laza tömeggé változott el, amelyet nagyon könnyen lehe-

tett szétfosztani,

A kutatók egy része ezt a gombát korhadéklakónak
(saprophyt) tekinti, mások pedig azon a véleményen vannak,
hogy a gomba élsköd természet.^ A fennforgó viszonyok és a

mikroszkópos vizsgálat mérlegelésébl kifolyólag azon a nézeten
vagyok, hogy hemiparazitával van dolgunk, t. i, olyan értelem-

ben, hogy a gomba valamely okból bekövetkezett nekrotikus

szövetet szaprofita módon fertzött meg és azután tovább terjedt

az él szövetben, amelyet megelzleg az általa kiválasztott,

sejteket megöl mérges enzimmel olyan állapotba juttatott, mely
a gombahifák további táplálkozására, növekedésére és elhala-

' G a 1 i z i n : Du parasitisme des champignons basidiomycétes épixyles

;

Bulletin de rAssoc. vosgienne d'hist. natúr. 1904. (Az eredeti közleményt
nem láttam ; egy referátum azonban felemlíti, hogy G. egyebek között
leírja azokat a változásokat, amelyeket ez a gomba élfák fatestében
elidéz.)

3*
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dására alkalmas. Annyi bizonyos, hogy elzetesen fagyfolt nem
képzdött a beteg törzsrészleten, illetleg annak termtestekkel
borított északi oldalán, mert ilyenek különben is csakis a déli

vagy keleti törzsfeliileteken szoktak létrejönni ; valamint egyéb-
féle gombaszervezet se volt jelen a törzsnek ezen a részén.

Megállapítást nyert egyébként, liogy a szóban torgó juharfának a

törzse minden oldalán mentes volt fagyfoltoktól ; tehát a Dae-
dalea-fertzés bekövetkezése ezen ok folytán nem történhetett

meg. Az aránylag fiatal fa egészségesnek látszó törzsén a kéreg-

nek észrevehet folytonossági hiánya sem volt található Az
elhalt koronájú fa eltávolíttatván, a kiásott gyökérzet minden
részét megvizsgáltam és azon semmiféle romlási jelenséget

(pl. gyökérpenészt, Armillaria mellea) sem tudtam észlelni.

A vastagabb és a vékonyabb gyökerek teljesen épek, él álla-

potban voltak. Mindössze az tnt fel, hogy a haj szálgyökerek,

nyilván a koronának rohamos hanyatlása folytán bekövetkezett

táplálkozási zavar miatt, a korona és a gyökérzet korrelációs

együttmködése következtében senyvedben voltak.

Megállapították egyébként más oldalról is,^ hogy a Daedalea
unicolor, amelyet közönségesen kizárólagos korhadéklakónak
tekintenek, él fákon mint alkalmi élsköd fordult el a követ-

kez fajokon : Aesculus hippocastanum, Fagus sylvatica, Robinia

pseudoacacia, Betula, Acer rubrum, A. platanoides. E. Rostrup^
is említi, hogy a Daedalea unicolor termötestei több méternyi

magasságig fordulnak el bizonyos lombosfákon, úgy hogy azt

a látszatot keltik, mintha valódi élsköd gombával lenne dol-

gunk. Az olaszországi erdkben, különösen bükk- és gyertyán-

fákon, valamint tölgyfákon gyakran jelentékeny károkat okoz.

A flórenci botanikai kertben Acer ruhrum-on jelent meg több

évben eg.vmás után ; az él fa fokozatosan pusztult el. Egy
botanikai kirándulásom alkalmával Stájerországban, 1911. évi

július hónapban, amelynek célja erdei fákon elforduló gombák
tanulmányozásával kapcsolatos anyaggyjtés volt, megfordultam

Buchberg község határában is (Thörl mellett), amelynek erdejé-

ben egy él juharfának a törzsén (a faját utólagos sajnálatomra

nem jegyeztem fel) típusosán kifejldött Daedalea unicolor

termtesteket találtam több példányban egymás mellett. Meg
kell jegyeznem, hogy az illet juharfának a koronáján szembe-

ötl fejldésbeli fogyatékosságot nem vettem észre. A fertzéssel

kapcsolatos redvesedés nyilvánvalóan még kezd állapotában volt.

A Ménesi-út kiszáradt fája 1908. évi februárius hónapban
kivágatott, a törzs beteg részét megvizsgáltam. Ekkor már a

termtestek tökéletesen ki voltak fejldve. A fertzés kiindulási

' P. M a g n u s : Somé observations of plánt diseases caused by
parasitic fungi ; Jahresber. f. Vereinig. d. angew. Botanik. XI. Bd. 1913.

14. old.
^ Plantepatologi, 1902. 386. old.
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helye valószínleg a törzs alsó részében talált, tökéletlenül

behegedt ágcsonk, illetleg egy alsó sarjnak a maradványa volt,

amelyet a kéreg nem borított szorosan, hanem a megbarnult

faréteg és hézagos kéregforradás borította, félholdalakúan egyen-

ltlen, sáncszer karimával. Ez a forradásos hely kívülrl cse-

kély felület (10— 12 mm) volt, ellenben belül terjedelmesebb

és jellegzetesebb szerkezet jelenlétérl legjobban a törzs meg-

felel helyének hosszirányú széthasítása után lehetett meggy-
zdni. Ez a hely, nézetem szerint, nekrotikus szerkezetét tekintve,

alkalmas lehetett szaproíitikus fertzésre. A szóbanforgó sarjnak

a körülhegedt maradványa IV2 évi fejldésnek a szövetképz-

dését mutatta, amely valamely erszakosabb mechanikai hatás

következtében tövi részén eltörhetett. Egyéb abnormális törzs-.

A Daedalea unicolor termöteste. Baloldalt felülrl, jobboldalt alulról nézve.

illetve kéregalkotást a redvesedett rész közelében a leggondo-

sabb nyomozás dacára se lehetett találni.

A beteg törzsrészlet vizsgálata folyamán meg lehetett álla-

pítani, hogy a micélium a fatestben lefelé való irányban haladt.

A fatest anatómiai szerkezete nem változott meg, annyiban t. i.,

hogy semmiféle hipertrófos szövetképzdés, se pedig sebzési

inger elidézte kóros szövetelemek nem képzdtek a faszövetben

és a kéregszövetben ; még a faedényekben való thyllisképzdés

se bizonyult szabályellenesnek. A hifafonalak aránylag vékonyak,

az edények belsejét kitöltik, átfurakodnak a sejtfalakon. Az egyen-

ltlenül megvastagodott (gödörkés és lépcszetes) sejtfalakon a

hifafonalak áthatolása úgy a megvastagodott, mint a vékonyan
maradt falrészleteken egyaránt észlelhet volt. A hifafonalak, úgy
látszik, a tenyészeti idszak folyamán túlnyomóan befelé hatolnak

a fatestben, miközben a fasugarakat körülszövik ; a szaporodás

idejének közeledtével a hifafonalak egy része a termtestek képe-

zése céljából az sz folyamán a kerületi faszövetbl a kéreg-

szövetbe hatolván, a kéregrepedéseken keresztül a felületre törek-

szenek.

A gombától fert7ött törzsrészen a termtestek megjelenése

eltt a kéreg megfelel helyén bséges nedvkiszivárgás volt

észlelhet, amely átnedvesítette széles folt alakjában a küls
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kérget is és azt sötétebb színvé változtatta. A nedvet alkalikus

kémhatásúnak találtam. Ugyanezt a jelenséget figyeltem meg a

Morus alha él törzsein^ ugyancsak a Daedalea unicolor gomba-

termtestek jelenlétében. Ez az elfordulás, mellékesen meg-

említve, tudtommal az idevágó irodalomban nincsen meg. A kéreg-

nek ez a beteg része lassú rothadásnak, monc\iuk vizenys
redvesedésnek indult, Ezeken a szétroncsolt kéreglielyeken jelen-

tek meg a Z)aec?aZea-termtestek (1. 37. old.). Ebben a viselkedé-

sében hasonlít ez a gomba a Polyporus fulvus-éhoz, amirl

ismételt esetekben volt alkalmam meggyzdni. A gombahifák

biológiai tevékenysége következtében — legalább a eperfa

törzsén vizsgált esetekben — a faszövet keményíttartalma

eltnik, amit a szomszédos egészséges, még hifamentes fa szöveti

elemekkel való összehasonlításból határozottan meg lehetett

állapítani ; úgyszintén eltnnek az szifa rostos elemei között

lev középlemezek. Késbb a lignin-réteg is meg lesz támadva,

ellenben a cellulóze-réteg ellenáll. Az edények falai — úgy
látszik — hosszabb ideig ellenállának, mint a többi faszöveti

elemekéi.

A redvesedésnek induló faszövet kezdállapotában a hifa-

fonalak következtében a sejtfalakon szabálytalan, de félreismer-

hetetlen korróziós alakzatok voltak észlelhetk; csak ez után

következik a lignin-réteg teljes felbomlása, illetleg eltnése. Elzt

a változást alkalmasint ebben az esetben is a hifafonalak bio-

lógiai tevékenysége folytán kiválasztott hydrolitikus bomlást léte-

sít enzim idézi el, amely azonban a cellulóze-réteget nehezebben

támadja meg.
Mindezek a körülmények arra vallanak, hogy a szóban

forgó gomba az _ él fában pusztítólag képes hatni és megfelel

viszonyok között élsköd módjára viselkedik. Ezzel a kérdéssel

szoros összefüggésben, nem tartom kizártnak, hogy a kedveztlen,

avagy nem teljesen megfelel összetételi! talaj hozzájárulhat a

fának olyan fokú szervezetbeli gyengüléséhez, ami egyrészrl a >

gombával szemben való hajlamosságát fokozza, másrészrl pedig

a gombát biológiai, azaz hemiparazitás viselkedésében támo-

gatja. Ilyen értelemben alkalmi élsködnek, még pedig satnya-

sági élsködnek (Schwácheparasit) tekintem, t. i. olyannak, amely

csupán a szervezetében és élettevékenységében megfogyatkozott

fának a szöveteiben találja meg alkalmas tenyészet! feltételeit.

Ezt a szervezetbeli meggyöngülést okozhatják bizonyos valódi

élsköd gombák is. amelyek a Daedalea unicolor által való

fertzéseket megelzik. Mindezekbl kifolyólag tehát ez a gomba,

nézetem szerint, a redvesedés bekövetkezése tekintetébl másod-

lagos tényez gyanánt szerepel, amely azonban a még él fának

folytatólagos megsemmisítésében közremködik.

(A növénytani szakosztály 1918 május hó 8-án tartott ülésébl.)


