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LABOULBENIA GIGANTEA, BARLANGI BOGARAKON ELO

ÚJ PENÉSZFAJ.

Dr. IsTvÁNFFi GYULÁ-tól, Buclapesten.

Tab. n.

Laboulbenia gigantea mihi.

Pallide-ocliracea, stipite cylindraceo, inferne bicellulari, siiperne e cellulis

5—6 in series duas dispositis formato, basi attenuato et in nodulum obconicum

brunneum, animalculo arctissime adhaerentem desinente, 700—800 fx longo,

50—60 /i lato, membrana crassa poris multissimis perforata
;
perithecio conoideo

ochraceo, sursum in collum pertusum, mamilla nigra terminato, Í240ux60—70/i
;

pseudoparaphysibus dicbotome vei lateraliter ramosis, longitudinem perithecii

miütoties snperantis, ex articulis facile secedentibus formatis, dilute ochraceis,

numerosis, arcuato curvatis vei circinnatis 300—4-00 //x 10—20// (ad basin), sur-

sum apice acutis vei subconicis, stipite annulo nigro (unico) separatis ; sporidiis

fusiformibus, byalinis, bicellularibus, cellulis nucleo praeditis, 20/zx8—9//, cum
tunica crassa 15 //, tunica irregulariter incrassata.

Diífert a Laboulbenia arniillari Beelese (Laboulbeniaceae p. Î4. t. II. apud

Saccardo, Sylloge Fungorum. VIII. 1889. p. 911.) magnitudine, totus fungus

(stipes et perithecium) 900— 1200/7. altus, 60— 70// latus, (species maxima Laboul-

beniacearum), membrana poris perforata, perithecio obconico 240 //x60—70 fi,

stipite cylindraceo longissimo 700

—

800/i longo, 50—60// lato, pseudoparaphysibus

arcuato curvatis vei circinnatis, numerosissiniis, 'perithecii longitudinem multo-

ties superantis, apice acutis vei subionicis stipite anjiulo nigro unico separatis.

Habitat in elytris, pedibus thoraceque Pristonychi cavicolae ; légit et béné-

vole communicavit Dom. Ludoat:cus Bíró in antro prope Raduc, comit. Lika-

Krhava Croatiae, 1894. Prima Laboulbeniacearum species cavicola.

A Laboulbenia gigantea, mely a Fristonychus cavicola nev futó-

bogaron él, a legnagyobb az eddigelé leirt Laboulbeniaceák között. Az egészen
kifejlett példányok hossza 1200//, tehát több egy miniméternél. A L. gigan-
tea a bogár testén sárga serték alakjában jelenik meg s így a különben
sima futübogarakon azonnal szembeötlik. A most feltalált faj az els
Magyarországon, e penészek keletfelé való elterjedésének határa eddigelé

Bécs vala, a családnak ez a képviselje, mely a horvát hegységbl ered,

azt mutatja, hogy hazánkban is bizonyára nagyobb körben tenyésznek.
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A fajunkkal legközelebb rokon L. armillaris Paraguayban él, s így a

L. gigayitea ez id szerint meglehetsen magánosan áll. A Laboulbenia-féle

penészeknek eddigelé hat genusa ismeretes, s ezek között a legtöbb fajjal

dicsekszik a jeles franczia entomologusról, LABOULBENE-rl elnevezett genus,

melynek tíz, s a fent jellemzettel együtt 11 faja ismeretes.

Ezek a rendkívül sajátos penészek olyannyira eltérnek az eddig ismert

penésztypusoktól, hogy systematikai helyüket eddigelé még nem sikerült

megállapítani.

Ideiglenesen SiPyrenomyceteklegYegeie vannak beosztva, de miként ezt

maga Beelese is megjegyzi a Saccardo-féle Syllogeba írt monographiájá-

ban (Saccardo Sylloge Fungorum. VIII. p. 909.) «quod locum systematicum

dubii, sed apud Pyrenomycetes forte haud male positi»,

A Laboulbenia-féléket Robin fedezte föP s írta le MoNTAGNE-nyal

a legels fajt a L. Rougetn-t. Eobin munkájában három gyönyör réz-

metszet színezett tábla illusztrálja az általuk ismert egy pár fajt. Legtöb-

bet tett ezen érdekes penészcsalád megismerésére Peyritsch,^ kinek három

rendbeli dolgozata foglalkozik ezen érdekes bogárparazitákkal. Peyritsch

egymaga 10 fajt írt le, tehát a jelenleg ismert 15 faj kétharmadát födözte

fel. Habár Peyritsch dolgozataiból kiderült, hogy mily hálás s tanulmányo-

zásra érdemes a L-k családja, mégis csak H. Karsten, Knock, Soeokin,

Bérlése és Peck írtak le 5 fajt, de a mi a fejldéstant illeti, azzal egyikük

sem foglalkozott.

A Laboulbeniceák gyümölcsteste áll a nyélbl, mely fels végén a

peritheciumot viseli, melyben az ascusok fejldnek ; a perithecium mellett

van aztán a paraphysis-szálaktól alkotott üstök.

H. Karsten a peritheciumot a fiatal állapoton a nyél csúcsán kifej-

ld trichogynbl származtatja, melyet a pollinodium termékenyítene meg,

apollinodium helyén fejldnek aztán a paraphysis-szálak, viszont a tricho-

gynbl válik a perithecium. Ez az ivari aktus azonban itt, ezeknél a

penészeknél, annyira homályos, hogy még de Bary sem hitt benne. De
BARY-ról pedig tudvalev, hogy az Asconiycetek ivarosságának buzgó

apostola vala.

A rendelkezésemre álló anyag, t. i. két Pristo7iychus cavicola, a testü-

^ Robin: Histoire naturelle des végétaux parasites 1853. p. 622, et sq. t. VIII.

IX. et X.
^ Peyritsch : Ueber einige Pilze aus der Familie der Laboulbenien (Sitz.-Ber.

d. k. Akad. d. Wiss. Math. Naturw. Classe LXIV. I. Abth. 1871. p. 437. et sq.).

Peyritsch : Beiträge zur Kenntniss der Laboulbenien. (Ibid. LXVIII. I. Abth.

1874 p. 227. et sq.).

Peyritsch : Ueber Vorkommen und Biologie der Laboulbeniaceen (Ibid. LXXII.

I. Abth. 1886. p. 379. et sq.).

6*
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ket borító penészszel, nem volt már alkalmas a tovább tenyésztésre, mert

gazdát, éldit megölt a gyüjtüveg cyankaliuma. Itt tehát friss, él anyag

adhat csak teljes felvilágosítást, meg a rendszeresen keresztül viend

tenyésztés. Annyit azonban a holt anyag megvizsgálásából is ki lehetett

deríteni, hogy itt termékenyítési aktus nem fordul el„hanem a perithecium,

miként ezt a 6-ik ábrán látni, egy oldali (p.) sejtbl ered, ez a sejt növeke-

dik meg késbb, mint ezt a 4. és 2. ábrák mutatják.

A Laboulbenia gigantea megegyez a többi rokon fajokkal alkotására,

legalább a fbb vonásokban. Legfiatalabb állapota egy ízeit, egyszer penész-

szál, mely a bogár testén megjelen s mely késbb mint a 6-ik ábrán látható,

több sejtre tagolódik. Ezek közül a legalsó két sejtbl lesz a nyél, az erre

következ p.-yel jelölt sejtbl lesz a perithecium ; a felfelé következ három

sejt a paraphysis tartó, a 4-el jelölt késbb összenyomatik, ebbl válik a

paraphysisek alapi gyrje, az 5-ik sejt pedig a paraphysis kocsány, mely

aztán eleintén két, késbb pedig nagyszámú sejtszálakat visel, a jobb név

hiányában paraphysiseknek nevezett sejtszálakat. Ezek igen tekintélyes

hosszúságra megnyúlnak, (300

—

400/i) s fiatalon egyenesen kihúzottak,

majd meggörbülnek, felpödrdnek, s így a fajunkra jellemz alakot öltik.

Néha paraphysishez hasonló szálak még oldalt is erednek, a gyr alatt,

mint teszem a 4. ábrán van rajzolva, s valószín, hogy H. Kaesten az ilyet

nézte hím ivarnak, pollinodiumnak.

A fiatal perithecium kifejldését a 2. 3. 4. ábrák tüntetik föl, végleges

ascusterm állapotát az 1. ábra mutatja. Érett korában nyakán fekete

szemölcsöt visel, mely jellemz a L. fajokra. Az ascusokat csak fiatal peri-

theciumban sikerült látnom (4. ábra). A spórák, a készítmény vizétl duz-

zadva, a perithecium száján át kinyomúlnak s vastag hártyájuk menten

felduzzad, miként a 7-ik ábrán látni, mely a peritheciumból kinyomuló

spórákat mutatja, a legels már hatalmasan felduzzadt, míg a legutoljára

kikerülk, p. a 3., 4. számú, még csak ránczos, meg gyrsen hasogatott

sejthártyába vannak rejtve. A spórák kétsejtek, minden sejtben egy igen

jól, festés nélkül is látható, nagy sejtmag van. Különben a sejtmagot az

összes sejtekben jól lehet látni.

A L. gigantea sejthártyája, ép úgy, miként rokonainál is, a fejlettség-

gel lépést tartva, színt ölt, eleinte sárgás, késbb rozsdabarna lesz, neveze-

tesen a perithecium meg a paraphysisek barnulnak meg.

A sejthártya még két érdekes dolgot mutat. Az egyik a növeked
nyélsejtek hártyájának betüremlése (1. ábra), az Oedogoniumok stb. mód-

jára, a másik a sejthártya likacsossága.

Az érett L. nyelének és paraphysis kocsányának sejtfala igen meg-

vastagszik s e falat számos likacscsatorna fúrja keresztül.

E likacscsatornák a penészek körében általán a ritkább jelenségek

közé tartoznak, s érdekes tudnunk azt, miként a 8. ábra mutatja, hogy
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többnyire a hossztengelyre ferdén álló résformára összeszkül szájjal

nyílnak a sejthártya felületén. A L. testét ers cuticula födi. A nyél egy

sajátságos karomforma barna horogba végzdik, mely a bogár testébe ka-

paszkodik.

A L.-félék állítólag nem élsdiek, mert— miként Peykitsch kísérletei

mutatják — a Stigmatomyces-szel inficiált legyek hónapokon át megéltek,

s általán pusztító hatását P. soha sem látta e penészeknek. Ez azonban szin-

tén egy homályos pont, melyet fel kell deríteni, nem valószín, hogy e

penészek csak úgy fiatal állapotukban ráüljenek a bogárra s oda telepedve

s megkapaszkodva kifejldjenek. Hisz zsenge korukban még kapaszkodó

karmuk sincsen. Én azt hiszem, hogy igen is rajta élsködnek s a bogár

testében tenyésznek. Ezt azonban a megölt anyagon nem lehetett kiderí-

teni, ennek, valamint a többi problematikus kérdéseknek is, az eleven

anyagon fogok utána járni.

A L. fajok éldisége mellett szól az is, hogy ismerünk vízi bogarakon

él Laboulbeniákat is.

A L.-félék geographiai elterjedése eddigelé igen szkkör, miután

alig hogy ügyet vetettek rájuk. Fran cziaország (1 faj), Németország (1 faj),

Ausztria (11 faj), Oroszország (1 faj), Észak-Amerika (1 faj), Venesuela

(1 faj), Paraguay (1 faj) és most Magyarország (1 faj) azok a területek, a

hol észleltettek. Hogy azonban elterjedésük sokkal nagyobb kör kell

legyen, mutatja Ausztria példája, honnan 1 1 faj ismeretes, mert Peyritsch

igen szorgalmasan járt utánuk.

A futóbogarakon élsköd ezen igen érdekes penészeket, a magyar

birodalomban feltalált els L. faj által indíttatva, tovább fogom vizsgálni,

s tenyésztés útján, ismeretlen fejldésmenetük tisztába hozatalára fogok

törekedni.

ABKAMAGYARAZAT.

1. Teljesen kifejlett Laboulbenia gig mitea, p. 'pevithecinm, ép egy spóra

nyomul ki a p. nyakán, pt. peritbecivini tartó sejtek, pa. paraphysis szálak, nagy

részük leszakadt, pk. a paraphysis szálak kocsányja, gy. gyursejt, ny. fels nyél-

sejt, mely x-nél betüremlik az alsó nyélsejtbe, hártyáját likacscsatornák járják

át, h. kapaszkodó horog, ^p
2. Fiatal példány, a perithecium tartalma még nem oszlott, a paraphysisek

felpödröttek. 3f2

3. Idsebb egyén, egyenes rendkívül hosszú paraphysisekkel, a perithecium

kocsány már kifejldött. ^
4. A gyr fellépését mutatja, a peritheciumban az ascusok formá-

lódnak. ^^

5. Ids perithecium, melyet válaszfalak több sejtre tagolnak. ^^
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6. Legfiatalabb észlelt állapot, melyen az els oszlások már végbementek, a

két nyélsejten felül látható, p. a peritheciiim kezd sejtje, 1. 2. 3. a peritliecium

kocsányja, 4. a gyrvé átalakuló sejt, 5. a paraphysisek alapi sejtje, a sejtek

plasmával telvék, minden sejtben látható a sejtmag. '^-

7. A peritheciumból kinyomuló spórák, í. a legkorábban kiszabadult spóra,

sejthártyája már tetemesen felduzzadt, a többié fokozatosan kezd duzzadni. ^^

8. Eészlet a fels nyélsejt falából, a felületrl nézve, a likacscsatornák

nyilasai mint ferde rések láthatók. ^-


