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A RÓZSAGUBAOS FEJLDÉSÉRL.*
PaSZLAVSZKY József reáliskolai tanártól.

(I-BÖ tábla.)

A gubacsok már a legrégibb idkben felköltötték az emberek figyel-

met. Plinius magát a rózsagiibacsot is említi (spongea, cynorrodi). A gu-

bacsok eredetére nézve azonban csak az újabb idben merültek fel számba

vehet nézetek.

Redi, a ki a rovarok szaporodását illetleg különben igen sok felvilá-

gosító megfigyelést tett, a gubacsokról és a bennök lev pondrókról még
azt tanította, hogy azok maguktól támadnak, vagyis, hogy a növények élet-

ereje hozza azokat létre. «Nem nagy vétek — úgymond — a philosophiá-

ban hinni, hogy a gyümölcsökben keletkezett férgeket ugyanaz a szellem,

ugyanaz a természeti ero szüli, a mely a növényeken a gyümölcsöket létre

hozza ; és habár némely iskola hívei bizonyosnak tartják is, hogy a kevésbbé

nemes lény nem hozhat létre magánál nemesebbet : én még sem tartózko-

dom az ellenkezt állítani ; hiszen egyedül a tölgy gubacsában fejld
legyek és legyecskék ezt minden kétségen kívül helyezik. — Nem tartom

paradoxonnak, hogy a növényeknek vegetatív életök mellett érzékenysé-

gök is van, mely ket képesíti állatok létrehozására (facesse abili alla

generazione degli animali).^ Ennek bizonyítására idézi DEMocRiTOS-t, «qui

omnium herbarum succos expressit, et ne lapidum virgultorumque vis

latseret, aetatem inter expérimenta consumpsit»; továbbá Amaxagoras-í,

EMPEDOKLFS-t, míut a kik ugyanazt hitték, meg a Manicheusokat, a kik a

növényeknek érzést tulajdonítva, azok megsértését vagy kitépését gyilkos-

ságnak tekintették.

REDi-nek e nézetérl Okén is megemlékezik,^ midn mondja, hogy

«ma már senki sem fogja hinni, hogy a kukaczok a gubacsokban maguktól

jönnek létre, vagy hogy petéiket a gyökerek szívják fel,^ vagy hogy a

''' Lényeges eredményeiben eladatott a k. m. Term. tud. Társulat 1880. máj.

26-ikán tartott szakülésén ; ez értekezés amaz eladás kidolgozása.

^ Fbancesco Redi : Esperienze intorno alla generazione degli insetti. Firenze,

1668. 147. 1.

- Allgemeine Naturgeschichte. Stuttgart, 1835. II. 2. r. 863. 1.

^ V. ö. Reaumur : Mémoires poiu' servir à 1' histoire naturelle des Insects.

Paris, 1734—4-2. T, III. part. 2. 259. 1,
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növény életereje hozza ket létre, mint Redi hitte, habár azt, hogy a rot-

hadásból lények keletkeznének, számos megfigyelésével megdöntötte».

SwAMMi' RDAM ^ az ö «Biebel der Natur» czímü munkájában^ Eedi

ellenében határozottan állitja, hogy a kukaczok a gubacsban petékbl

lesznek, melyeket a rovarok saját módjuk szerint raknak, és a növényekbe

benyomkodnak. Swammerdam ezt onnan következteti, hogy a fzfa kinö-

véseiben és a belölök kijöv legyek belsejében egészen egyforma petéket

talált. Még azt is elmondja, hogy a legyek megszúrják a levelet és bele

rakják petéiket, úgy, hogy a peték a levelekben egészen szabadon és lazán

vannak, bár megvallja, hogy ez csak «véleménye», csak «hiszi, hogy úgy

van», mert azt, hogy miként szúrják meg a legyek a levelet és miként rak-

ják bele petéiket, nem látta.— Felveti azt a kérdést is, hogy miként kelet

kéznek, miként nnek a gubacsok, — de hozzáteszi, hogy «ez nehéz kér-

dés és nem egy könnyen lehet ráfelelni» ; véleménye erre nézve különben

az, hogy a képzdésnek szúrás az oka, hogy ugy emelkedik ki a gubacs a

szúrás helyén, mint a dinnyehéján a megbélyegzés. — A rózsagubacsról

külön is szól;^ leírja és le is rajzolja^ a rovarokat, amelyek belle kijöttek,

de rajzából úgy látszik, hogy a «fényes, aranyos» rovarok fém-fürkészek

(Chalcidida) voltak s így a rózsagubacs igazi lakóját és elidézjét nem
ismerte.

Malpighi volt az els, a ki látta, hogy egy kis légy a tölgyfa rügyére

szállt es petéit belerakta.^ — Malpighi kísérlettel és szemlélettel bizo-

nyította be , hogy a rovarok csakugyan megszúrják a rügyeket, s hogy

ezekbl fejldik a gubacs. kifejlett gubacsokat üvegben tartott, lesve

a bellök kibúvó rovarokat; st a kibuvottaknak él ágakat is adott be,

melyekre a rovarok rámentek és petéket is raktak a rügyekbe, csakhogy

az ágak végre elhervadtak s így Malpighi a gubacs képzdését nem
láthatta.^ Mindamellett ö meg akarta magának magyarázni a gubacs-

képzdést és alkotott egy elméletet, melyet szerzjének tekintélye és tudo-

mányos megfigyelései iránt való bizalom a legáltalánosabban elfogadottá

emelt s egyes kivételek mellett egész a legújabb idkig, mondhatnám egész

napjainkig fentartott. Malpighi ismerte már a gubacsdarázsok tojó készü-

lékét (terebra) is, és bizonyos analógiát talált ezek meg a méhek fullánkja

1 Született 1637. febr. 12., lueghalt 1685. í'ebr. 15.

^ Bibel der Natur. Leipzig, 1752. «Wie dieser Thiergen ihre Eyer in die Weiden-

blätter kommen)) czímü fejezetben a 290. lapon.

^ «Von einigen Würmgen die in einem schwammigen Auswüchse einer wilden

Rose oder Hahnebutte gezeugt werden». Id. munka. 304. 1.

* Tab. XLV. fig. 11. d, e.

^ Reaumur id. m. 261. 1.

^ Maecelli Malpighii: Opera omnia. Lugduni Batavormn, 1687. Tom, I, De

gallis 112—132. 1. — 130. L
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között, amire bizonyosan az vezette, hogy valamint a méhek csípése után

daganat keletkezik az állati testen, úgy a gubacsdarázsok szúrása is daga-

natokat, gitbacsokat idéz elö a növényeken. És a mint tudta, hogy a méhek

fulánkjával valóban mérges nedv jut be az állati testbe, úgy feltételezte,

hogy a gubacsdarázsok tojócsövén át is valami hasonló mérges folyadék-

nak («ichor»)) kell a növény testébe jutni, mely ott a méh mérgével analog

folyamatot idézve elö, daganatot okoz. — «Nec sat fuit naturae tam miro

artificio terebram condidisse, sed flicto vulnere vei excitato foramine infun-

dendum exinde liquorem intra terebram condidit. — Ex infuso namque

liquore a terebra extremo effluente, qui summe activus et fermentativus

est, nova in tenellis vegetantibus particulis excitatur fermentatio seu inte-

stinus motus».^ A mérges hatáshoz hozzá veszi még azt is, hogy a fiatal

ágra gyakran igen sok pete jut, minek következtében rendkívül nagy daga-

nat fejldik rajta és a levelek, megszakíttatván táplálékuk útja (interrupta

alimenti via), nem érik el az ket megillet nagyságot.^ — Ugy látszik

tehát, hogy az elméletnek az a része is MALPiGHi-tól származik, mely sze-

rint a gubacs az egész rügybl keletkeznék.

Hogy Malpighi ez elmélete csakis «elmélet», és sem kísérleten, sem

egyenes szemléleten nem nyugszik, már azok a jelzk is elárulják, melye-

ket ama nedv tulajdonságainak megjelölésére használ,— «qui summe acti-

vus et fermentativus est» — de nem is említi sehol, hogy e nedvet látta

vagy megvizsgálta volna; azonkívül képzeletének még tágabb tért is enged,

midn azt mondja, hogy «exaratam turgentiam non parum juvat halitus,

qui ex deposit is ovis non raro ejßat».'"^ Hogy e tekintetben az exakt megfi-

gyelés a képzeletnek nem szabott kell határt, könny belátni.

Nem is csoda azért, ha az egyenes megfigyelések embere, Réaumue,

már a múlt század elején kételkedett Malpighi nézetének helyes voltában

es határozottan ellentmondott neki.'^ — Reaumur is figyelt a gubacsokra

és kísérleteket is tett velk. Tudta, hogy nem rögtön, hanem lassan fejld-

nek; és ebbl a tüneménybl merítette az erjeszt nedv elleni nézetet. «A

gubacsok napok, st némelyek hetek múlva fejldnek ;
— úgy mond ;

—
hogyan volna tehát képes az a parányi csepp, melyet az odaáramló tápnedv

folytonosan hígít, oJyan hosszú idn át tartó növekedést elidézni.''

—

Reaumur általában a szúrás és a petébl kibúvó lárva mechanikai hatásá-

nak tulajdonítja a gubacsképzdést, úgy fogván azt fel, hogy a pete és a

lárva idegen test a növény szövetében s így épen úgy hat, mint ha szálka

^ Idézett munka. 130., 131. 1.

^ Idézett munka. 117. 1.

3 Idézett munka. 132. 1.

* REAUMUR, Mémoires pour servir à V histoire naturelle des Insects. Paris,

731—1742. T. III.

•^ Idézett munka. III. k. 298. 1,
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törik be az ember testébe, vagy a légy petét rak az ökör brébe, és azon a

helyen kemónyedés, kinövés, daganat keletkezik. És ezt annál valószínbb-

nek tartja, mert a sértett részek igen fiatalok. «Ha a levéltetvek — úgy
mond •— a fiatal leveleket megszúrják és szívják, a levelek meggörbülnek,

összesodróduak, megbodrosodnak, míg ha a vén leveleket szúrják meg,

azok változatlanok maradnak«.^ Malpighi ellen felhozza, hogy, ha csak-

ugyan valami erjeszt csepp idézné elö a gubacsképzödést, úgy igen sok-

féle erjedést kellene feltételezni, melyek a különböz alakú gubacsok

létrehozásában szerepelnének.

Kéaumur a tölgy levelét vizsgálva és rügyet figyelemmel szétbontva,

gyakran látta, hogy a levélre különböz nagyságú és alakú pete van

riignszlva (collés contre une feuille) vagy hogy v^, peték a levél ráncza alatt

vannak (sous le pli d'une feuille), de nem tartotta hihetnek, hogy az Ufij

lerakott peték legyenek azok, melyek a gubacs keletkezését elidézik;

ehhez szükséges, — úgy mond— hogy a rovar sebet ejtsen a növény vala-

mely részén, mely ennek következtében ersebben fejldik. A «légy» meg-

metszi vagy megszúrja a növény bizonyos részét és a metszésbe vagy

lyukba bele rak egy vagy több petét ; a sebbl kiöml nedv megnedvesíti

a petéket és nemsokára létre jön a kinövés, mely az egészet beburkolja.^

Felveszi továbbá, hogy a növény valamely részének ersebb növekedését

a nedv tételezi fel, a mely benne kering ; felveszi, hogy a növényéletre a

melegség kedvezen hat és azután következképen okoskodik: «Nem való-

szín-e az, hogy a pete, melynek belsejében fejld embryo s ennek testé-

ben sebes nedvkeringés van, melegebb mint a növénynek t környez

része ? — Tudjuk is, hogy az állatok hfoka sokkal nagyobb, mint a növé-

nyeké ; meg lehet tehát engedni, hogy a gubacs középpontjában egy kis

tzhely (foyer) van, mely a környez rostoknak olyan fokban nyújt mele-

get, hogy az a meleg képes a szövetek növekedését elmozdítani«.^

A tölgyfa levelein képzd magános gubacsokról azt mondja, hogy

azok egy rosí?ia/c (fibre) (edénynyalábnak), köszönik eredetöket. A roston

sebet ejtett a légy és a. sebbe egy petét rakott; «a sebet — írja — bven
elöntötte a tápnedv, azonban nemsokára megsznt és a seb szélei megda-

gadtak, egymás felé hajlottak és íme ! — a petét bezárták«.*

Eéaumur a rózsagubacscsal is tett kísérleteket, de e gubacsból csupa

élsdiek (une espèce d'ichneumons bruns) jöttek ki, a melyek a rügyeket

nem bántották.^ A rózsagubacs bozontos szálairól azt mondja, kogy «nem

lehetnek mások, mint a széthasadozott levelek rostjai (fibres) (edénynya-

lábok), és pedig azok a rostok, melyek sértetlenül nhettek.^ Különben a

1 Idézett munka. III. 303. 1. * Idézett munka. III. 294., 295. 1.

2 Idézett munka. III. k. 265. 1. ^ Idézett munka. III. 261—262. 1.

3 Idézett munka. III. k. 297. 1. « Idézett munka. III. 304. 1.

Természetrajzi füzetek, v. fcöí. ii.— ív. füzet. 14
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rózsagubacs képzdését iigy fogja fel, hogy az egy rïujyhol keletkezik. Hogy

miképen növekednek a gubacsok, sokszor akarta szemlélni, de mindig csak

kifejletteket talált.^

Leírja a gubacsdarázsok tojó készülékét és szerepét is, mely abban

áll, hogy, hosszúra levén nyújtható, mély sebet üt vele az állat a növé-

nyen, rajta mennek át a peték és annak segítségével jutnak be a levél állo-

mányába.^

Eeaumur megfigyelései értékesek és részben szabatosak is, de nézetei

a puszta okoskodáson alapuló kifejezésektl még sem mentek.

EÖSEL V. RosENHOF általában Malpighi nézetéhez csatlakozik.^

Ugyancsak Malpighi felfogása értelmében nyilatkozik Sulzer és

Christ is.

SuLZER azt mondja, hogy «a mint a tölgyfalevél nagy erén lyukacskát

fúr a légy és tojását beleereszti, evvel egyidejleg izgató nyálka (Schleim)

(«mi a növényeknek szeretünk érzést tulajdonítani» — mondja), is jut a

nyílásba; és a növény nedve ide húzódik, mint gyúladásban lev helyhez,

és mintegy daganat képzdik a pete körül.*

Christ a rózsa-gubacsdarázs (Rhodites rosae) peterakását következ-

képen írja le : «A nstény az ág északi oldalára ül, hogy a napsugarak által

való kiszárítást megakadályozza; ráilleszti fulánkját, egy sebet ejt a rózsa-

ágon és bele rakja petéit, egyiket a másik után. Munkája közben kézzel el

lehet venni. Ha munkájával kész, láthatjuk a sebet is fényl, némileg nyú-

lós folyadékkal megnedvesítve, amely az elválasztott növényrészeket széj-

jel tartja. Míg a seb friss, a petéket nem láthatjuk; de ha néhány nap

múlva a seb száját felnyitjuk, valamennyit a felületen, külön-külön reke-

szében (in seiner besonderen Zelle) láthatjuk. A fulánk minden egyes pete

rekeszét külön-külön kivájta, a szomszédos rekeszektl válaszfallal elkülö-

nítette és egy másik fallal valamennjd rekeszt hosszában csinos sorokba

helyezte».^-— A gubacs ké]3zdésére nézve azt mondja, hogy a legtermésze-

tesebb a Reaumur véleménye, ismeretes levén, hogy a fának kérge azon a

helyen, a hol bemetszik, jobban kiemelkedik mint más helyen, mivel a

nedv oda törekszik, a hol kevesebb ellenállásra talál. — A seb gyuladásos

hely, oda áramlik a növény nedve, melyet a lárva, a mint a petébl

kikél és a növénybl táplálkozik, folyton fentart és öregbít. Ezen nedv-

odaáramlás következtében dagad fel a hely. A lárva a középen marad, és

a mint növekedik és maga körül rágja a növényt, növekedik a gubacs is.^

^ Idézett munka. III. 258. 1. ^ idézett munka. 277. 1.

^ EösEL V. EosENHOF : InsBctenbelustigungeu. 1746. II. 3. Tlaeil.

* Dr. Sulzer's Abgekürzte Gresciiiehte der Insecten. 1776., 182. 1.

^ Christ : Naturgescliiclite der Insecten aus der Bienen-,- »Wespen- u. Ameisen-

gesclilecht. Frankfurt a. M., 1794. IV. 476. 1.

^ Idézett munka. 41-5—446. 1.
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. Brandt és Ratzeburg is tettek megfigyeléseket különösen a rózsa-

gubacsra vonatkozólag. «A párzást — mondják — soha sem tudtuk

kilesni, akármennyi két nembeli egyénünk volt is együtt és akárhányszor

szemléltük is ket; a peterakást azonban sokszor sikerült szemlélnünk. A
nstény sokáig készüldött hozzá, csápjaival keresgélve s ide-oda futkosva.

Potroha azután elkezdett remegni, kissé felemelkedett és alsó fele a fels-

tl annyira eltávolodott, hogy egymással majdnem derékszöget képeztek;

az utolsó szelvény hegye függélyes irányba feszült neki a rózsaág epider-

misének és a peterakó serték most függélyesen juthattak be a peterakó

ejtette sebbe. Ebben a helyzetben azonban csak pár perczig láttuk ket
megmaradni ; tovább mentek és ez elhelyezkedést az ág más részén épen oly

rövid idre ismételték, valószínleg azért, mert azok a helyek nem tetszet-

tek nekik. Egyszer egy nstény egy ág végére a még ki nem fejldött leve-

lek képezte nyíláshoz jutott. A szúrást itt ismételte. A potroh két része még
tágabbra nyílott és az állat — csápjai és lábainak némi mozgatását leszá-

mítva — mozdulatlan maradt. És megmaradt e helyzetben este és éjjel;

csak másnap reggel (körülbell 14— 15 óra múlva) hagyta el a helyet. —
A peterakásnál ilyen hosszú ideig való maradását illetleg semmi esetre

sem csalatkozunk, azért némi sejtelemre jogosultaknak hiszszük magunkat
;

nevezetesen sejtjük, hogy ezen id alatt valamennyi petéjét lerakja, és

hogy a fulánk változtatott helyzetével minden egyes petének a helyét ki

tudja csinálni. — A megsebzett helyen csak egy kis nyílás volt látható.

Sajnos azonban, hogy a rózsaágat már nem lehetett sokáig a vízben élet-

ben tartani és a megsebzett helyek, a melyeken a bedeguár képzdésének

legalább els nyomait látni reméltük, elszáradtak. — A szúrásnak külön-

ben mélyebbre kell hatolnia, mint pusztán az epidermisbe, minthogy a

bedeguár nemcsak sejtes képzdmény, hanem faképzdés is van benne ».^

A bedeguár kifejldésére nézve azt hiszik, hogy annak igen gyorsan kell

történnie, mert egyszer már május 3-ikán találtak jól kifejlett bedeguáro-

kat, a mikor az rovarjaik még ki sem keltek s a szabadban «legfeljebb 8

nappal az eltt« bújhattak ki.

Igen tanulságosan állította össze Czech az ujabb irodalomnak a

gubacsképzdésre voniatkozó adatait.^ Ebbl veszem ki a következket :

Czech a gubacsképzdésre vonatkozó elméleteket három csoportba

foglalja: Vannak elméletek, melyek a gubacsok keletkezését mechanikai

hatásnak, mások erjeszt anyagnak (Fermentationstheorie) és mások végre

fertz anyag (Infections-théorie) hatásának tulajdonítják.

^ I. F. Brandt u. I. T. C. Ratzeburg : Medizinische Zoologie. Berlin, 1833. II.

B. 148. 1.

^ Stettiner entom. Zeitung. 1854. Czech : Über der Ursprung der Gallen an

Pflanzentheilen. 334. 1.

14*
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A mechanikai theoriának — mint láttuk — Kéaumur volt a megalapí-

tója. — Nées van Esenbbck úgy nyilatkozik, hogy a kinövéseket, melyeket

a növényrészekbe rakott peték hoznak létre, könnyen meg lehet magya-

rázni a hosszanii növekedés megakadâli/oztatâsâhol, melylyel egyidejleg a

peripherikus szervek átalakulása és elsatnyulása is velejár. — Eatzeburg

azt mondja, hogy minden gubacsdarázsnak külön sebzésmódja van, és

hogy mindegyik pontosan kikeresi a helyet, a melyet megszúr. E szúrás

eredménye a gubacs. — Bremi is nagy súlyt fektet a szúrás módjára. —
Löw szerint a gubacs sajátságos deformatio, mely csak úgy jöhet létre, ha

a lárvák a növényt bizonyos határozott helyen és sajátszer módon meg-

támadják, és ha a növénynek elég ereje van a támadásnak ellene mködni

s fejlödéstörvényének elég alkalmazkodó képessége arra, hogy olyan for-

mákat is létrehozzon, a milyenek a rajta rendesen eljövök körén kívül

esnek.— Van der Hoeven azt hiszi, hogy a mint a nöstény-darázsok meg-

fúrják a növényrészeket, és a sebbe egy-egy petét tesznek, az izgatásra a

nedv dúsabban folyik arra a helyre s így jönnek létre a különböz

kinövések.

Az erjeszt nedv hatásának elméletét, a melytl a fertz anyag hatá-

sának elmélete nem sokban kölönbözik, Malpighi vezette be a tudo-

mányba. Burmeister a peterakásnál étet nedvet tételez fel, mely a növény

tápnedvének odatódulását eredményezi.^ Hartig úgy nyilatkozik, hogy a

gubacs minden egyes gubacsdarázsnak sajátlagos, a sebbe jutott nedve

miatt jön létre, mely a növények sejtszövetére izgatólag és úgy hat, hogy

azt a túltengésre hajlandóvá teszi.^ Meyen a gubacsképzödést úgy fogja

fel, mint a himloltást, mely után dudorodás keletkezik. — Lacazk-

DuTHiERS a gubacsdarázsoknak (Cynipseknek) külön „c^m^s-7?iárf/eí" tulaj-

donít, mely a növények szövetére úgy hat, mint a méhek mérge az állati

testre.^

Czech ez elméleteket elsorolva, elmés okoskodással igyekszik azok

tarthatatlanságát bebizonyítani és értéköket megdönteni,— hogy mindezek-

nél tarthatatlanabb íij elméletet állítson fel, midn az elméletekkel való

küzködés után egész gyzedelmesen kiált fel, hogy a gubacsdarázsok elvá-

lasztotta nedv „Kein Ferment, kein Gift, kein Miasma, sondern eine Ver-

bindung mit dem Zelleninhalte des Pfianzentheiles, organisatiOTlsfähig

und zwar gallenhildend ist'^.'^— Czech azt is feltételezi, hogy ez

anyagot nemcsak a peterakó anyaállat, hanem a lárvák is folytonosan

elválasztják.

^ Burmeistee: Handbuch der Entomologie. 1822. I. 568. 1.

^ Germar's Zeitsclirift für die Entomologie. II. 1840.

^ Az itt elsorolt vélemények bvebb irodalmi kimutatását lásd a Stettiner

Ent. Z. idézett czikkében, vagy az ott felsorolt eredeti forrásokban.

* Idézett czikk. 343. 1.
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Nom tekintve Frauenfeld megjegyzését^ a ki ez elméletet felhozva,

utána teszi: «Allein auch hier muss ich entschieden gegen jede solche

Generalisirungstheorie, die es so sehr liebt die Naturerscheinungen in

irgend eine ganz ausschliessende Zwangsjacke zu stecken, mich ausspre-

chen»^ •— még mindig nagy kérdés, hogy milyen nedv az, a melyik « orga-

nisationsfähig » és a melynek « gallenbildend » ereje van. — Vájjon nem a

«vis vitális» fogalomkörébe vezet az ilyen magyarázat, amelyhez akkor

folyamodtak a régi tudósok, midn a positiv, a kísérleteken és egyenes

szemléleten alapuló tudást a puszta hit helyettesitette. A mai korban a

természettudományok állása megköveteli, hogy a fogalmat, melyet vala-

mely szóhoz kötünk, legalább fejtsük ki, de mindenek felett azt, hogy állí-

tásunkat szemlélet, kísérlet elzze meg. Sajnos, hogy Czech erre nem gon-

dolt, hogy egy szóval sem említi, látta-e azt a nedvet, milyen physikai

vagy chemiai tulajdonságai vannak stb.

Czech elmélete szerint a gubacs új-képlet, degeneratio és nem pusz-

tán deform atio ; mintegy parazitája a növénynek, mely chemiai hatás ered-

ménye és az általjön létre, hogy bizonyos «szervesít», «gubacsképz»

nedv elegyedik a növény nedveivel.^

ScHENCK ellene mond ez elméletnek.^ Ha jelen van is, valami izgató

folyadék, az a gubacs növekedésének folyamatát nem idézheti el, hanem

valószín, hogy ez izgatást a lárva szívással és rágással folyton feltartja és

a növekedést ez által hozza létre. — A Cecydomyiák peterakója — úgy

mond — picziny és nem hatolhat be a növénybe ; ezek petéiket a növényre

rakják; csak a lárváik hatolnak be a növénybe és a gubacsképzödést is a

lárvák hozzák létre.

G. Mayr a rózsagubacsról szólva, inkább alakbeli és helyzeti eltéré-

sökrl emlékezik meg; kitnik azonbsiii,hogj ö e guhacsoksit ág-képleteknek

tartja, midn leírja, hogy «azon gubacs-csoportoknál, melyek az ág tete-

jén ülnek, az ág vége többé vagy kevésbbé ágas koronggá szélesedik ki,

a melynek fels felületébl valamint széleibl erednek a szorosan egymás

mellé helyezkedett gubacsok; azok a gubacsok pedig, melyek az ágat

körifogják, úgy, hogy az ág e gubacscsoporton átntt, olyan oldalrügyekhl

képzdtek, melyek igen rövid tengelyt hajtottak, és a melyeknek a teteje

épen úgy kiszélesedett, mint az elbbinél.*

Sok tekintetben figyelemre méltó értekezést közölt dr. Adler a

^ G. Frauenfeld: Die Gallen. Sitzungsb. d, k. Akademie d. Wiss. Math.-

naturw. Klasse. Wien. 1855. XV. B. 258—259. 1.

2 Idézett hely. 338. 1.

^ Jahrbücher des Vereins f. Naturkunde im Herzogthum Nassau. 1862., 1863.

(17., 18. Heft.) 136. 1.

* Dr. G. Mayr: Die europäischen Cynipiden-Gallen. Wien, 1876. 15. 1.
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Deutsche Entom. Zeitschrift 1877-iki folyamában.^ Ez alkalommal csak a

gubacsok képzdésére vonatkozó adatait, nevezetesen a rózsagubacsra

nézve tett megfigyeléseit veszem tekintetbe.

Adler a természettudományok mai állásának és követelményének

megfelelöleg a kísérlet, az egyenes szemlélet útjára tért, így akarván a

helyeset és igazat megállapítani. Els kísérleteit még 187i2-ben tette. A
gyjtött rózsagubacsokból felnevelt rovarokat a szabadba, a megfelel

rózsabokorra helyezte ; mveletöket figyelte és a helyeket, melyeket meg-

szúrtak, pontosan megjelölte. A 44 rovar közül 26-ot látott a szúrás, ille-

tleg peterakás mveletében. E kísérletnél megállapította, hogy nem min-

den megszúrt helyen keletkezik gubacs ; a i26 megszúrt ág közül csak

kilenczen mutatkozott gubacs; a többin nem. Megállapította továbbá,

hogy a hímekkel nem érintkezett nstények petéibl lárvák fejldtek^

vagyis megállapította, hogy e rovarok parthenogenesis útján szaporodhat-

nak, melyet késbbi, három nemzedéken át folytatott kísérletei megersí-

tettek és minden kétségen kívül helyeztek.

1874-ben ismételte a kísérletet. A peterakás módjára nézve általában

azt tapasztalta, amit már Brandt és Katzeburg leírtak. — «Hat die Wespe
nach sorgfaltigem Fühlen an der Endspitze eines Triebes die ihr zusagende

Stelle gefunden, so senkt sie die Hinterleibsspitze möglichst tief zwischen

die zarten und noch unentfalteten Blättchen des Triebes hinein. — — —
rasch tritt der bis dahin im Hinterleibe verborgene Stachel hervor, um
möglichst tief einzudringen und den für das Wachsthum des Triebes so wich-

tigen Punkt, den Vegetationspunkt zu erreichen''.^

Kísérleteibl az is kiderült, hogy a megszúrt ágakon a szúrás után

10— 12 nap múlva a gubacsképzdésnek még semmi küls jele sem mutat-

kozik. A peték a fejld fiatal leveleken és magán a hajtás tengelyén is

hátulsó végökkel meglehets szabályos sorokban vannak odaragasztva ; a

pete mells végé hosszú bajuszba megy ki, melyek mint finom szálak

vonulnak át a leveleken. — A petében fejld lárva a petének mindig a

mells, vagyis szabad végén van.

A gubacsképzdésre nézve a «mérges nedv» hatását egyenesen elveti

és a képzdést pusztán a lárváknak tulajdonítja, minthogy az csak

akkor veszi kezdetét, mikor a lárvák a petébl kibújnak és a fiatal paren-

chym-sejteket eszik. A fiatal gubacs keresztmetszetében látható, hogy min-

den egyes lárvát körbe helyezked sejtek vesznek körül; külön üreg, mely-

ben a lárva feküdnék, nincsen ; ez cáak akkor lesz, ha a lárva maga körül

megeszi a sejteket.

^ Dr. Adler in Schleswig, Beiträge 7AU- Naturgeschicbte der Cynipiden I. Über

Partlienogenesis bei Ebodites rosae. (Deutscbe Ent. Zeitscbr. XXI. 1877. Heft. 1.)

^ Idézett munka. 210. 1.
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Hogy nem minden megszúrt ágból fejlödikgubacs^ azt Adler az illet

ág növekedésbeli viszonyaival hozza kapcsolatba, olyan formán, hogy az

ers növés ágak legyzik a lárvák hatását és nem fejldik rajtok gubacs ;

mert a gyors növekedéssel a peték a védett helyekrl kiemelkednek és a

leveg, melegség és nedvesség hatásainak kitéve, tönkremennek. A gubacs-

képzödéshez szükséges, hogy a peték olyan ágakra rakassanak, melyek

épen növekedésben vannak, a melyben a lárvák még állandó szövetekké

nem alakúit sejteket találnak. De a növekedésbeli viszonyok befolyására

vallanak a gubacsoknak különféle helyzeti viszonyai is a rózsaágon. Ha a

lárvák akkor kelnek ki, mikor a peték gyors növekedés által még ki nem
emeltettek a kedvez helyzetbl, akkor az ág képzésére való anyag a lár-

vák táplálására meg a gubacs képzésére fordíttatik, és létrejön egy jókora

ágliegyi gubacs , ha azonban a hajtás ers növés, akkor, habár kell id-

ben bújtak is ki a lárvák, lehetetlen megakadályozniok a hosszanti növeke-

dést, mert nem igen vannak annyian, hogy a tenyészcsúcs egész sejt-territó

riumát igénybe vehetnék a, gnh&cskéipzé&ïe; azért az ers fattyúhajtásokon

ritkán találunk gubacsot ; kedvez esetben a szár-övez vagy egymás felett

álló oldali gubacsok képzdnek rajta, a szerint, a mint a kezdetben együtt-

lev peték a növekedés következtében eltávolodtak egymástól. A gubacs-

képzdésre legkedvezbb, ha a peték abban az idben rakatnak le, mikor

a növekedés legcsekélyebb.

Adler ellene mondva G. Mayr azon nézetének, mely szerint a szár-

övez és oldali gubacsok oldalrügyekböl fejldnének, hozzá teszi, hogy

alig hiszi, hogy a gubacsdarázsok valaha rügyeket is megszúrnának, mint-

hogy olyan idben bújnak ki, mikor a rügyek már régen kinyíltak. Mind-

amellett emliti, hogy a szobában nevelt rovarok a rózsarügyeket megszúr-

ták, de gubacs nem fejldött bellök.

Érdekes AnLER-nek egy másik értekezése («Lege-Apparat und Eier-

legen der Gallwespen»)^ is, mely a peterakó szerkezetét és a peterakás

mechanikáját részletesen írja le; valamint legújabb közleménye «Über den

Generationswechsel der Eichengallwespen »),^ melyben figyelemre méltó

dolgokat mond a gubacsok képzdésérl is. Az elbbi értekezés azonban

abban a részében is, melyben tárgyammal összefüggene, nem a Khodites,

hanem a Neuroterus viszonyaival foglalkozik, az utóbbiban olyan részle-

tességekre terjed ki, melyekre nézve saját vizsgálataim még be nem feje-

zettek; azért ezek részletezését ez alkalommal mellzve, áttérek saját vizs-

gálataimra és az elért eredmények k-özlésére.

Több éven át gyjtöttem a különféle gubacsokat, hogy bellök a

rovarokat, úgy a jogos lakókat, mint az élsködket felnevelve, hazánk

^ Deutsche Ent. Zeitsclir. XXI. 1877. Heft. 2,

^ Zeitschr. f. wiss. Zogl. XXV. Bd. II. Heft. 1881.
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rovarvilágának e tekintetben való megismeréséhez anyagot szerezzek. — A
gubacsok között a vadrózsafa borzas gubacsai kiválóan lekötötték figyel-

memet és legnagyobb mértékben érdekeltek, minthogy ezekbl neveltem

fel a legtöbb és legszebb élsdi fürkészt. Megvallom^ hogy a gubacsképz-

désre vonatkozó legáltalánosabban elterjedt MALPiGHi-féle elmélet valószi-

nségében épen úgy nem kételkedtem, mint a legtöbb zoológia írója, akik

egész nyugodtan írják azt meg a gubaesdarázsok családjának jellemzésé-

ben, azért kísérleteim eredetileg nem is a gubacsképzdésre irányultak
;

inkább az a gondolat merült fel bennem, hogy a gubacsok jogos és nem
jogos lakói közt lev viszonyt tegyem tanulmányozás tárgyává és igyekez-

zem kikutatni a módot, amint ez élsdiek agubacsokba bejutnak és a jogos

örökösök rovására fejlödnek.

E czélra 1878-ik év november második felében a budai hegyeken

több rózsagubacsot szedtem és a budai reáliskola kertjében valamint nagy

virágcserepekbe néhány vadrózsát (Kosa canina) ültettem, úgy gondolkoz-

ván, hogy tavaszkor, ha a gubaesdarázsok és az élsködk a gubacsokból

majd elbújnak, alkalmas szekrényben a rügyez rózsafákra vezetem ket
és szemlélem mveletöket.

így is történt. Csakhogy az elembe tárult jelenségek érdekes és az

eddigi ismeretektl eltér volta eredeti tervemtl eltérített s els sorban a

gubacs kéjozdésére és az evvel járó tünemények megfigyelésére fordítot-

tam figyelmemet, késbbre hagyva a gubacsok jogos és nem jogos lakói

közt lev viszonyok tanulmányozását.

A Rhodites rosae els példányai 1879. márczius 15-én bújtak el egy

gubacsból. Tapasztalásból tudtam már, hogy télen át a meleg szobában

tartott gubacsokból ez id tájban szoktak kijönni a rovarok, azért gondos-

kodtam, hogy erre az idre rügyez rózsafám is legyen. Volt is. Egyiken

két rügy volt fejldben; a rügyek egyike 8, a másika 5 '%» hosszú volt.

Készíttettem egy kis asztalkát is olyanforma csuklóra járó és minden

helyzetben megszilárdítható három lábbal, mint a photographusok camera

obscurájának lábai. Az asztalka deszkája két félre vehet ; közepén mind-

két fél egy-egy félkörös kimetszéssel van ellátva, melyek összetéve,

köralakú nyílást képeznek. Az asztalkát a csukló-lábak segélyével olyan

alacsonyra vagy magasra állíthattam, a mint a rózsat és a fakadó rügyek

megkívánták, a két félre való szétvehetés pedig azt tette lehetségessé, hogy

a rózsatöt bárhol a kerek nyílásba, a középre foghattam, még ha a rózsa-

tnek jókora koronája volt is. Az így kellen felállított asztalkára üveg-

falakkal és fátyol-fedvel ellátott szekrény volt illeszthet, mel3"et azonban

— mint késbben tapasztaltam — jókora üvegharanggal igén jól pótol-

hattam.

A Ehoditeseket a szekrénybe, illetleg az üvegharang alá az asztalka

közepébl kiemelked rózsatöre vittem. A körülbelül 3 '^L átmérj üveg-
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harang alatt kényelmesen szemlélhettem a gubacsdarázsok viseletét és

munkálkodását.

A peteralcás. Alig jutottak a rovarok a rózsatöre, egyenesen fel-

felé tartottak s a rügyhöz érve kémlelödtek, tapogattak csápjaikkal; majd

megtörülköztek mells lábaikkal és ismét kémleltékarügyet minden oldal-

ról. Nem telett bele két perez és a két rügyet két egyén máris elfoglalta ;

a rügy hegye felé állott, fejével a rózsatö dereka felé fordulva (L tábla 1.^;

vízszintesen hátra felé álló peterakóját elre vonta és testének tengelyére

függélyes helyzetbe hozva, miután kissé szúró sertéjét is kitolta volt, derék

szög alatt nekifeszítette a rügynek, közel a csúcsához, és a peterakó hegyét

csendesen belenyomta a rügybe.

A peterakás mveletét és módját közelebbrl és pontosabban akar-

ván vizsgálni, az üvegharangot el kelle távolítanom ; és el is vettem, a nél-

kül, hogy a peterakásba elmerült rovarok a legkevésbbé is zavartatták

volna magukat fontos munkájokban. Az asztalkára most egy könyökízüle-

tes karral ellátott, minden irányban mozgatható és igazítható álló-loupét

helj^eztem és az egyik rovarra, nevezetesen a peterakójára beállítottam. —
A rovar a rügy alsó oldalán, háttal lefelé állott, s így én felülrl a nagyí-

tóval szépen benézhettem peterakójának az árkába és megfigyelhettem

mindazt, a mit a kézi nagyító csak megmutathatott.

Ffigyelmemet els sorban az «izgató nedv» megállapítására fordí-

tottam, és minden irányban, minden oldalról való világítás mellett néztem

a peterakó árkába, várva a rügy megmérgezésére szükséges «izgató csepp»

megérkeztét, hogy készen tartott vörös és kék lakmuszpapír-szeletek segé-

lyével chemiai tulajdonságáról legalább némi felvilágosítást szerezzek

magamnak. De akárhányszor vizsgáltam is e szempontból a tojó rovaro-

kat, a peterakó árkában a pete kiürítése közben cseppforma folyadékot

nem vettem észre. Láttam azonban három esetben (különösen 1881.

év június havában), hogy a rügyön vagy a fiatal leveleken sétáló rovar

potroha fels csúcsán, a két szrös szél pillenpánty (Klappe) között víz-

tiszta, átlátszó és ersen fénytör csepp jelent meg, melyet a rovar, hátra-

hajtott peterakójának árkába felvett, tovább ment v.ele, a peterakója

hegyét a rügy vagy levél felületére leeresztette s így haladva, mintegy végig

szántott rajta; a nedv e közben részben kiürült és szétfolyt a levél felüle-

tén, vagy a rügy küls takaró levelein. — Mi czélja, mi rendeltetése van e

nedvnek és eljárásnak, ki tudná megmondani. A tiszta, átlátszó nedv

semmi esetre sem a bábállapotban meggyült váladék, mert ez — mint sok-

szor volt alkalmam látni — zavaros, színes s nem sokára a kibúvás után

üríttetik ki. — Vájjon a peterakó árkának sikamlóssá tételére való e csupán,

vagy a levél epidermisét teszi alkalmasabbá a peték felvételére, nem tu-

dom megmondani. Annyi azonban bizonyos, hogy a nedv megjelenése és
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elömlése a szúrást és peterakást megelzte s hogy a rovar nem szúrás köz-

ben és nem a tojócsö ejtette sebbe ürítette azt ki.

Többet mondhatok a rovar mechanikai munkájáról a peterakásban.

ÁDLEE-rel állíthatom, hogy az meglehetsen fárasztó munka. Ha a rovar

tapogatódzva, keresgélve tojó csövével megtalálta az ítélete szerint alkal-

mas helyet és irányt, a kell állásba helyezkedik, lábait megfeszíti és kezdi

a peterakást. Potrohának hátulsó része lassan duzzad, hullámosan emelke-

dik, hossztengelyében megrövidül, mell-has irányban tengelye hosszabbo-

dik és hasi széle a peterakó árkába mintegy belenyomúl, mintha a petéket

tolná elre, majd ismét lelohad, és normális helyzetébe jut. E mvelet —
úgy látszik — minden egyes pete lerakásánál ismétldik. A petéket a

peterakó árkában nem bírtam észre venni; tulajdonképeni útjokat az

Adlee ajánlotta módon (chloroform, aether) ugyancsak nem határozhat-

tam meg.

Egy rügyön egyszerre csak egy szokott helyet foglalni, de volt alkal-

mam egy rügyön kettt is munkában látni.

A tojó rovarok, ha egyszer a nekik alkalmas helyet megtalálták és

peterakójokat benyomták, hosszabb ideig, 12—16 óráig, és talán tovább is

megmaradnak ugyanabban a helyzetben, mint ezt már Brandt és Eatze-

BURG is megállapították,'" tehát egy helyzetbl több petét juttathatnak ren-

deltetésök helyére ; nincs szükségök minden egyes pete végett új sebet

ejteni a növényen. — Azt azonban megállapíthatom, hogy egyazon rügyön,

rendesen egymás után három irányban foglalnak helyet: alulról, jobbról

meg balról szúrják meg, a minek értelmét az alább közlend megfigyelé-

sek fogják felderíteni. Ha a peterakás munkájában kifáradtak, elhagyják a

rügyet, az ágra ülnek, törleszkednek vagy le s fel mászkálnak, hogy a mun-

kához új ert gyjtsenek. Visszatérnek azután a rügyekre, esetleg más

rügyeket szúrnak meg.

Kíváncsi voltam, meddig tart a rovarok peterakásának és életének

ideje, azért a legelször kísérlet alá vett két rovart háborítatlanul hagytam

mködni a borító alatt. Márczius 15-ikétl kisebb-nagyobb megszakítások-

kal a hónap 24-ikéig, tehát nyolcz nwpig láttam, ket peterakáshan ; 24-ikén

mind a kettt dögölve találtam. Eletökben semmit sem ettek ; még vizet

sem ittak, mert a borító alatt nem is volt víz. Ezeknek tehát vízre sem volt

szükségök, mint azt Adler a tölgy-gubacsdarázsokra nézve elkerülhetetlen-

nek állítja ^ — A két rovar tetemét, melyek életök feladatát, a jöv nem-

zedék biztosítását — úgy látszik — teljesen betöltötték, közelebbrl meg-

vizsgálva, potrohúk egészen átlátszónak, üresnek látszott; az; egyiket

felbontottam és potrohában még mindig elég számos jpetét találtam.

Más kísérleteknél, különösen a késn kikel rovaroknál, június havá-

^ Idézett munka. II. k. 148. 1. ^ Über den Generationswechsel. 223. 1.
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ban, mindenkor azt láttam, hogy a rovarok a növekedésben lev ágak

tetejére ülnek és peterakójokat az ág hossztengelyével párhuzamosan a

még ki nem feslett fiatal levelek közé szúrva, rakják le petéiket, mint ezt

Adler is megfigyelte ; söt azt is láttam, hogy munkakímélésböl a rügytakaró

levelek alá dugják peterakójokat és úgy rakják le petéiket, hogy a rügyet

egyâtalâban meg sem sértik.

A peték elhelyezése. Hogy a rügynek mely részeire és miként

helyezik el é rovarok petéiket, arról úgy szereztem tudomást, hogy a rügye-

ket, melyekrl tudtam, mert megjegyeztem, hogy meg voltak szúrva, lemet-

szettem és praeparáló mikroskop alatt tkkel levélrl levélre szétbontottam

egész a tenyészcsúcsig. így gyzdtem meg, hogy a ]3eték tulajdonképen a

rózsa levélállásának megfelelöleg az egy levélkört képez hâroin levélre van-

nak rakva, a mirl a rügy keresztmetszete is határozottan meggyzött. St
közelebbrl is meghatározhattam, hogy a j^eték a fiatal leveleknek úgy fels

mint alsó oldalán leginkább a középerehre H a kocsányára vannak rakva,

tehát azokra a helyekre, a melyeken az edénynyalábok legnagyobb meny-

nyiségben vannak, bár nem hián3^zanak peték a mellékereken, a levél

szélein, csúcsán, söt az ág tengelyén sem. (I. táb. 4, 5.) A tenyészcsíicsot magát

mindig sértetlenül találtam és egyetlen petét sem láttam rajta soha, minél-

fogva legalább a Ehodites rosae peterakására nézve nem osztozhatom Adler-

nek és másoknak azon nézetében, melynél fogva a gubacsdarázsok szúró ser-

téjöket mélyen nyomják be a levelek közé, hogy az ág hosszanti növekedé-

sére oly fontos pontot, a tenyészcsúcsot elérjék.^— A rügy szétbontásánál

nem nehéz megállapítani, hogy a tojó rovar legfeljebb a rügytakarót vagy

a rügytakaró alatt fekv legidsebb leveleket s^-íiríaáí, de azt sem roncsolta

el. A szúrás helye mint kiégetett ellipszis alakú nyílás látható a rügy leve-

lein és késbben a háborítatlanul tovább fejld levelén is. E vizsgálat

egyszersmind azt is mutatja, hogy merre vezette a rovar peterakóját és

szúró sertéit. A Ehodites-nél legalább nem megy az úgy keresztül-kasul

az egész rügyön, mint Adler a Neuroterus-nál lerajzolja;'^ a tenyészcsúcsot

pedig egyáltalában nem sérti. Vagy csak a legalsó leveleket fúrja át, hogy a

legközelebb utána következt elérje, vagy egyáltalában nem szúr át sem-

mit, hanem a lazán álló rügytakaró és az alsó levél között vezeti be az össze-

hajtott levelek ránczába, mint azt már Eéaumur is megjegyzé (I. tábla í2.),

nevezetesen akkor, ha nem fejletlen rügybe, hanem az ág hegyén fesel

levelekre rakja a petéket.

A peték beillesztésének módjára nézve bizonyos, hogy a rovar nem

^ Deutsche Ent. Zeitsch. XXL 1877. 210. 1.

^ Lege-Apparat u. Eierlegen der Gallwespen. (Deutsche Ent. Zeitschr. XXI.

1877.) II. Tab. 8.
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hel^'ezi, nem dugja — mint Christ hitte — ket a növény szövetébe, hanem

csak a felületére illeszti, mint azt már Reaumur is látta. Adlfr azt mondja,

hogy a 2^&ték a levélhez oda vannak ragasztva az enyv- vagy méregmirigyek

váladékával, a mit különben már Reaumur is említ.^ — Én úgy találtam,

hogy a Rhodites rosas petéi csakugyan oda vannak a levélre ragasztva, de

a mellett ahá, mindig hegyesed és sokszor egyenetlen szél, végökkel bele van-

nak 7iyo}ukodva,h.ogj gj mondjam heletiizögetve a levél epidermiséhe. Ha egy

petékkel megrakott fiatal levelet egészben vagy kisebb darabkában, de nem
vékony, górcs alá való metszetben carminba vagy eosinba mártottam, a

metszés szélének kivételével, az egész festetlen maradt, csak a peték tövé-

ben fogta meg a festék a levelet, csak ott mutatkozott rajta keskeny bere-

pedéshez hasonló piros csík, jeléül annak, hogy ott legalább a cuticula meg

van sértve. Ez a gondolatom merült fel akkor is, ha a prœperalo mikro-

skop alatt tvel piszkáltam, jobbra-balra ingattam a petét: épen úgy

inog az ide-oda a nélkül, hogy könnyen elhagyná helyét, mint valami

rugalmas talajba betzött szilárd test, például a drótkefék kaucsukba beil-

lesztett drótszögei.

A peték legnagyobbrészt a levél föerén, a tengely felé néz oldalán

sorokban, többnyire váltogatva vannak elhelyezve, de vannak a levél alsó

oldalán és szélein csoportosan és rendetlenül elszórtak is. A levél síkjára

rendesen igen hegyes szögben állanak ; mells végok hosszú, a pete hosz-

szát (0.4 '"^„) háromszor-négyszer is fölülmúló «bajusz» -a felfelé és ki-

felé áll. (I. tábla 4.) A peték tövében a levélen már igen korán egy kis du-

dorodás van, melynek közepén, csekély mélyedésben ül a pete. (I. tábla 5.)

A peték bajuszai szabadon kiállanak és a fejld leveleket némileg össze-

tartják, minek következtében azok rendes növése kissé ez által is akadá-

lyozva van. Adler azt hiszij hogy a peték e bajuszai, nyelei, minthogy üre-

seknek látszanak és a pete él tartalmával közlekednek, az embryók léleg-

zésbeli igényeire szolgálnak. ^

A guhacs képzdése. A rügy megszúrása után a gubacsképzö-

désnek még sokáig nem látszik nyoma. Adler 1 6— 21 napot állajDÍtottmeg,

mely a peterakás idejétl a gubacs jelenkezéseig letelt. Én két megfigyelt

esetben 18— 19 napot számláltam addig, míg meglátszott, hogy hol és

mibl lesz a gubacs. Az egyik megszúrt rügybl fejld hajtás 4, a másik

7 (^fm hosszúra fejldött, mikor a gubacsképzdésnek els nyomai mutat-

koztak rajtok. AdIíER közleményét vizsgálataim alkalmával még nem
ismerve, azt hittem, hogy a rügyekbl nem is lesz gubacs, hogy már nem
is lesz alkalmam a gubacs képzdését szemlélni. — Annál nagyobb volt

meglepetésem, midn a három alsó levélnek fejldésben való hátramara-

^ Idézett m. III. k. 265. I.

^ über den Generationswechsel. 224. 1.
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clása és sajátságos alakulása sejdíteni engedtek, Logy ott fog talán a gubacs

képzdni.

A megsziírás és a képzdés kezdete között lefolyó eme hosszú id
valóban ellene mond az izgató folyadékban való hitnek ; de ellene mond
ennek az a körülmény is, hogy nem minden megszúrt rügyböl fejldik

gubacs, a mit Adler is sok esetben tapasztalt. Az én kísérleteim alkalmával

az is megesett, hogy épen olyan rügyböl nem fejldött gubacs, a melyen

legtovább ültek petét rakva a rovarok s a melyet épen azért hagytam meg,

hogy teljes mértékben szemlélhessem rajta a gubacs képzdését. Ennél

fogva a gubacsképzdés okára nézve, legalább a rózsagubacsot illetleg,

hajlandó vagyok Eéaubiub, Van der Hoeven és legújabban Adler kifejtette

nézethez csatlakozni, melynél fogva a petébl kikelt és a növény szövetébe

hatoló, belle táplálkozó lárvák azok, melyek a gubacsképzdést megindít-

ják és fejldésük befej eztéig fentartják. Igaz, hogy e mellett még mindig

helye van azon gondolatnak, hogy a lárvák maguk .választanak el valami

ható anyagot, de hát ezt bebizonyítani nehéz és föltevésére nincs is szük-

ség ; a gubacsképzdést talán sokkal egyszerbb okokra és hatásokra lehet

majd visszavezetni.

Örömömre szolgál, hogy Adler megfigyeléseit általában több tekintet-

ben megersíthetem. E megersítés értékében talán annyival inkább nyer,

hogy én vizsgálataimatAoLER-tl függetlenül végeztem és az itt közlött tapasz-

talatokat már bírtam, mieltt Adler idézett értekezéseit ismertem volna.^

De nézzük, hogy mibl és miként lesz a rózsagubacs.

A rózsagubacs morphologiájára nézve általános a nézet, hogy az

ág-képlet. Határozottan ezt vallja G. Mayr^ és Adler is, midn a tenyész-

csúcsnak olyan fontos szerepet tulajdonít. Általában azt hiszik, hogy a

peterakó rovar a tenyészcsúcsot elroncsolja, minek következtében a hosz-

szában való növekedés megsznik és a rügy az ismeretes gubacsalakot

veszi fel, melyen a levelek erei, megfosztatva parenchymjöktöl, mint ágas-

bogas szrök tnnek el.

Közöltem már, hogy a Khodites rosae tapasztalatom szerint a rügy

tenyészcsúcsát peterakása alkahnával soha sem sérti meg ; de ha a peterakás

megfigyelésénél talán tévedtem volna, minden kétséget eloszlatott a fej-

ld gubacsok szemlélete. Leszámítva az idközben vizsgálatra lemetszett

rügyeket és fiatal gubacsokat, szemem eltt fejldött hat gubacs kezdetétl

fogva egész teljes befejezéséig, és én valamennyinél azt láttam, hogy az ág

hosszában való növekedése egynél sincs gátolva: 4, 7, 10 és több centimé-

ternyire fejldtek a hajtások és hegyök egészen olyan volt, mint akár-

melyik sértetlen ágé, — pedig ezeknek alsó részén gubacs kezdett fejldni.

"• A Zool. Anzeiger. 1879. 30-ik száma tett rá csak figyelmessé.

^. Idézett lielyen.
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Említettem a peterakásról szólva hogy a rovar petéit az egy levél-

körbe esö három levélre rakja, melyek a rügyben a kör-harmadok su-

garai irányában feküsznek (I. tábla 3.) E három levél fekvésének felel

meg az a három irány is^, melyet a rovar — mint említettem — peterakása

közben a rügyön elfoglal. És ebbl a három levélbl Jejlödik magna rózsa-

giibacs is, azért morphologiáját tekintve, nem ág-, hanem tisztán levélképlet.

A három levél a rügyben, vagy a fiatal hajtás hegyén egymás mellett

egy körben fekszik ; az ágczikkelyek, vagyis internodiumok ekkor még alig

észrevehetk. — A j^etékkel megrakott levelek — mint nagyon könnyen

megérthet — fejlödésökben gátolva vannak, a mely gátlás kihat a nekik

megfelel internodiumokra is, melyek ennek következtében igen rövidek

maradnak és így a három levél azután is majdnem egy síkban és egy kÖ7-ben

marad egymás mellett. Az internodiumok növekedése a hajtás tövén külön-

ben is gyengébb mint a hegye felé. Valószín, hogy ezért választja a rovar

az alsó leveleket petéinek lerakására. A hajtás végére való peterakásnál az

a körülmény forog fenn, hogy abban az idben, június hónapban, a nedv-

forgás, az anyagcsere már csekélyebb és így az ág növekedése már nem
olyan ers, mint a rügybl fejldés els idszakában, tavaszkor, azért ott

nem szükséges annyira megválogatni a leveleket.

A petéket visel leveleken az a változás történik, hogy úgy az egész

összetett levélnek, mint az oldalsó levélkéknek a hossz- valamint a haránt-

tengelyek irányában való növekedése korlátolt; a levélnek különösen

fels felületébe, szárába betüzögetett peték a szárban s általában az

egész levélben egyenltlen szövetfeszülést idéznek el, minek következté-

ben a levelek megvastagodnak és lefelé kunkorodnak. Hogy a hosszában

való növekedés meggátlását és e meggörbülést a peték mechanikai hatása

idézi el, arról kísérlet útján úgy gyzdtem meg, hogy a fejld fiatallevelek

kocsányába felülrl néhány finom ezüsttcskét szúrtam bele, aminek ered-

ménye az volt, hogy a megsértett levelek egészben és részeikben is aprók

maradtak és lefelé görbültek olyan formán, mint a petékkel megrakottak.

A levél hosszában való növekedésének eme feltn hátramaradása

(az egész összetett levél 8^— 10 *%j) és meggörbülése a gubacsképzdés els

jele. Az ilyen levelek szára feltnen meg van vastagodva, a nagy számban

és dúsan képzd spirál - edények következtében feltnen merevek és

törékenyebbek, mint a sértetlen levelek ; metszetek készítésénél igen b
csersavképzödést árulnak el, úgyannyira, hogy a metszetek már a beretván

nagy mértékben megfeketednek. Ilyenkor a peték kézi nagyítóval jól kive-

hetk rajta; némelyek teltek, mások már üresek; itt-ott a fels részen, a

száron, a levél oldalán és alsó részén apró dudorodások (emergentiák)

keletkeznek, majd hosszú, egysejt szrök (trichomák) emelkednek ki a

felületrl mindenütt, melyek mind gyorsan nnek és az egyes levelek

napról-napra jobban es jobban testesedve elvesztik eredeti alakjokat, elrej-
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tödnek a molyhos szálak közé, míg végre legfeljebb a levelek megmaradt

csúcsai mutatják, hogy itt valaha levelek voltak. Természetes, hogy ez a

változás mind a három levélen megesik. A lárvák kamarái is mint apró

daganatok dazzasztják a leveleket, a diidorodások mind a három levélen

növekednek, mind a három levél testesebb és testesebb lesz, mig egymással

oldalt érintkeznek, fiatal sejtjeik összennek, körülfogják az ágat és készen van

a szárövez gubacs. (I. tábla tí.)

Mindez persze meglehets lassan történik. A márczius 15

—

40-ika.

között megszúrt rügyekböl fejld gubacslevelek csak május vége felé vas-

tagodtak és testesedtek meg annyira, hogy összeértek s igazi gubacsot képeztek.

Hogy a rózsagubacs csakugyan három levélbl képzdik, arról a

kifejlett gubacs keresztmetszetén is meggyzödhetünk, a laieljen a három

levélnek megfelel rész, a lárvák sorokban elhelyezett kamaráival együtt

igen világosan látható. (I. tábla 7.)

A leírt módon képzdik tehát a szárövez gubacs ; de hogy jönnek

létre az ághegyi és az oldali gubacsok ? — Kísérleteim ezekre nézve is

nyújtottak példát és felvilágosítást.

, Az ághegyi gubacs épen úgy három levélbl képzdik, mint a szár-

övez, st kezdetben maga az ághegyi gubacs is szárövez. — Érdekes,

hogyan kerül ez az ág hegyére. — Két szépen fejld gubacsom mintegy

1
6—30 %í hosszú ágat övezett körül. Az ág gyönyören fejldött egész addig

az ideig, míg tövén a gubacsképzdés folyamata tetfokát el nem érte. A szú-

rástól számítva mintegy 50 nap múlva azonban az ágak teteje el kezdett

sárgulni, a levelek a legvégs internodiumról lehervadtak és maga a végs
internodium is levált, leesett. Ugyanez történt az utána következvel, és

10— 12 napi idközökben a többi internodiummal is; levél levél után,

internodium internodium után hullott le, míg végre az utolsó is leesett és a

gubacs ághegyinek tnt el.

így van ez a szabadban is ; különösen abban az esetben, ha a rovar

a petéket már fejlett ághegyi levelekre rakja. Ez esetben a petékkel meg-

rakott levelek feletti ágrészlet satnyán fejldik ki és mihamar lehull. Erre

tanítanak bennünket a szabadban gyjtött ághegyi gubacsok maguk is,

melyeknek tetején, a középen mindig megtaláljuk az ág maradványait a

sebhelylyel, honnan a fels internodium leesett.

Az oldali gubacsok is levélképletek, csakhogy ezek a legtöbb esetben

egyetlen levélbl alakúinak, bár elfordulnak kettbl képzödöttek is; ha

három levélbl alakultak, akkor oldalrügyet szúrt volt meg a rovar. —
Igen gyakori az eset, hogy az oldali gubacsokat hármasával egymás felett

állva találjuk az ágon. Állásuk viszonyát csak kissé figyelemre méltatva,

azonnal feltnik, hogy az a rózsa levélállásának felel meg, és a három oldali

gubacsban nem nehéz felismerni azt a három levelet, melyet az imént

említettem, hogy azokra rakja a rovar a petéit, hogy azokból képzdik a
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gubacs. — A különbség csak az, hogy a szárövezö és ághegyi gubacs kép-

zdésénél az internodiumok rövidek maradtak, nem növekedtek s így a

három levél is egy körben, egy síkban maradt, míg az említett hármas

oldali gubacs képzdésénél az internodiumok növekedtek és a gubacscsá

alakuló leveleket felemelték arra a helyre, a hol megjelentek volna, ha

közönséges levelek maradtak volna.

A rózsagubacsok e szerint, bármilyen megjelenésben tnjenek is el,

mindig ugyanazon képletekre vezethetk vissza. És még azokat a tényez-

ket sem nehéz meghatározni, amelyek e különféle megjelenésre befolynak.

Az idjárás viszontagságait nem tekintve, két tényez szerepel itt: az egyik

a növény növekedésének ereje, mint azt már Adler is kifejez;te ; a másik—
szerintem fontosabb — a támadó lárvák menmjiség-e. Világos, hogy mennél

nagyobb sereg intéz támadást a növény rendes növekedése ellen, annál

nagyobb rendellenességet fognak azok elidézni, s a növény annál kevésbbé

fogja érvényesíthetni növekedésének erejét. Innen van, hogy találunk

rózsalevelet, melynek felületén egyetlen vagy két-három kamarából álló

bozontos kis gubacs ül. Ebben az esetben csak 1, S2 vagy 3 lárva volt a

támadó; ezek ellenében a növény kellen érvényesítette erejét és a levél

minden részletében ki is fejlett. Nagyobb támadással kellett már küzdeni

a növénynek az oldali hármas gubacs képzdése alkalmával : ez esetben

a leveleket már meg nem menthette magának, azok áldozatul estek a

támadó lárváknak, de minthogy a növény ereje még mindig versenyezhe-

tett a lárvák támadásával, az internodiumok azok hatása ellenére is rende-

sen növekedtek. A szárövezö gubacsnál a megtámadott részek már nem
növekedtek többé, de a felettök állótengely maga még növekedett és mégis

maradt ; míg az ághegyi gubacsoknál végre a gubacs felett kezdetben fejld

ág is elveszett, jeléül annak, hogy itt legnagj^obb volt a támadás és a növény-

nek minden erejét oda kellett fordítani, a hol a támadás közvetetlen volt.

Vizsgálataimat kiterjesztettem a rózsagubacs részletes fejldésére,

nevezetesen azon változások megfigyelésére, melyeket a levél szövete szen-

ved a pete rárakásától kezdve a gubacs határozott fellépéséig, valamint

azon viszonyok kiderítésére is, amelyek a petébl kibúvó lárvák és a levél

között lehetnek, de az eredmények e tekintetben még befejezetlenek, közlé-

söket újalib vizsgálatok megejtéseig, illetleg befejezéséig fenn kell tartanom.

Megjegyzem még, hogy rózsagubácsaim mind rügybl fejldtek s így

ellene mondanak Adler azon állításának, hogy a Rhoditesek rügyet soha

sem szúrnának meg, illetleg' hogy ezekbl nem fejldik gubacs. — Meg-

említhetem végre, hogy a parthenogenesist a Rhodites rosae-nél magam is

konstatáltam ; a második generatio egyénei azonban csak félakkorák vol-

tak, mint azok, melyeket a szabadból gyjtött gubacsokból neveltem.

Az elmondattakban óvakodtam elméleti okoskodásokba merülni; csak

azokra az adatokra szorítkoztam, a melyeket határozottsággal megfigyeltem.


