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UJABB VIZSGÁLATOK A GOMBÁK VÁLADÉKTAETÓIRÓL.

Dr. IsTvÁNFFi GYULÁ-tól, Budapesten.

Tab. VII.

A gombák váladéktartóira vonatkozó régibb vizsgálatok majdnem
kizárólag a tejtartókkal foglalkoznak. Ez indított arra már 1887-ben, hogy

a tökéletesebb penészek váladéktartóiról szóló dolgozatunkat, melyet Olav

Johan-Olsen társaságában végeztünk, a Magyar Növénytani Lapok hasáb-

jain közre adjam. E lapok szerkesztjének szívességébl vizsgálatunk el-

ször magyar nyelven látott napvilágot. Dolgozatunkban Bonobden, Cokda,

Hoffmann és de Setnes vizsgálataihoz csatlakozva, a penészek minden cso-

portján át vizsgáltuk a váladéktartókat s temérdek új adatra akadtunk.

A váladéktartóknál elért eredményeket aztán 1891-ben a gombák physiolo-

giai anatómiájában értékesítettem, elször kisértvén meg a gombák testének

szöveteit rendszerezni s a physiologiai anatómia elvei szerint csoportosítani.

Vizsgálataim eredményeképen a gombák testében elforduló szövetrend-

szereket következképen csoportosítottam :

1. Oszlási- vagy sejtképz szövetek rendszerei.

II. A védelmez szövetek rendszere.

1. Brszövetrendszer.

2. Mechanikai szövetrendszer.

III. A táplálkozási szövetek rendszere.

1. Absorbeáló rendszer.

a) egyszer absorbeáló rendszer = szálas mycelium.

b) összetett absorbeáló rendszer = szalagos, hártyás, rostos, kötél-

szer mycelium.

2. szállító rendszer = tejtartók, tejcsövek, zsiradék-, színes anyag-

vezet szervek.

3. Eaktározó rendszer = sclerotiumok.

4. Átszellztet rendszer = légürök, légkamrák.

5. El- és kiválasztott anyagokat termel vagy felhalmozó berendezé-

sek = a gyantás anyagokat term szervek, a gömböly zsiradéktartók, a

színes anyagokat g^yjt szervek, a cystidiumok stb.

A fenti csoportosítás tisztára physiologiai alapon készült s több alosz-

tályába sorakoznak a váladéktartók gyanánt megkülönböztethet képletek,

melyeket a 2. és 5. csoportba kell elhelyeznünk.
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A váladéktartókat eddigi vizsgálataink szerint következleg osztá-

lyoztuk :

I. Tejtartók :

1. Lactarius typus.

2. Mycena typus.

3. Fistulina typus.

IL Zsiradéktartók :

1. hosszú, vékony tömlk;

2. rövid, bunkósan felduzzadt tömls sejtek
;

3. gömböly sejtek.

ni. Színes anyagokat, vagy színt nyer anyagokat magukban rejt

szervek «fest anyagtartók».

IV. Gyantás anyagokat termel szervek.

Ezen általunk megkülönböztetett csoportokba osztottuk be a több

mint 300 fajnál észlelt váladéktartókat. Azóta is, hogy ezen összefoglaló

közleményünk megjelent, alig foglalkoztak a gombák ezen érdekes szervei-

vel, s jóformán csak Van Bambeke dolgozatiit említhetem föl, mint olya-

nokat, melyek hasonló szervekkel foglalkoznak. Van Bambeke brüsszeli

profeszor, az Agariciis-íélék'^ «edény hypháival« (hyphes vasculaires)^

mint hívja, vagyis váladéktartóival foglalkozott; majd aztán kiterjesztette

vizsgálatait az Autobasidiomycetek többi családaira is.^ Van Bambeke

tíz családból 53 fajt vizsgált s általában ugyanazon eredményekre jut, mint

mi els közleményünkben, s kezdve a váladéktartók keletkezésétl, egészen

azok elterjedéséig, minden adatunkat megersíti. is mint vezet rend-

szert fogja föl a váladéktartókat, melyek épen ezért a liymeíiium-mol s így

aztán a sporatermeléssel mindig szoros összeköttetésben vannak. Van Bam-

beke dolgozatát a következ szavakkal fejezi be;^ Dans ses «Etudes rela-

tives à l'anatomie physiologique des Champignons» Gy. d'Istvanffi arrive

à des semblables conclusions. D'après ce botaniste, les lacticifères et les

formations analogues constituent, dans le système nutritif, ce qu'il appelle

l'appareil conducteur. Après avoir fait remarquer combien ces organes sont

répandus, il ajoute : «La disposition de ces organes et leur présence chez

toutes les formes que nous avons examinés, répondent au rôle que nous

leur attribuons. Car je ne regarde pas comme un mélange de substances

* Recherches sur les hyphes vasculaires des Eumycètes. I. Hyphes vasculaires

des Agaricinés. Communication préliminaire (Botanisch Jaarboek, uitgev. d. k. Kruid-

kundig Genootsch, Dodonsea. IV. 18f)!á.)

^ Contribution à l'étude des hyphes vasculaires des Agaricinés. (Bull, de

l'Acad. roy. de Belgique, 3-e Sér. t. XXIII. 1892. No. 5. p. 472—490.)

^ Hyphes vasculaires du mycélium des Autobasidiomycetes (Mémoires couron-

nés et des savants étrangers de l'Acad. roy. de Belgique, t. LU. 1894.)

* U. o. 26—27 1.
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éliminées, le snc que la plupart renferment (par exemple dans les lactici-

fères), mais comme des matériaux nécessaires à l'édification du corps et de

la fructification». Il invoque aussi, et avec raison, comme argument à l'appui

de sa thèse les anastomoses fréquentes des lacticifères avec les filaments

du tissu conjonctif.

Il est généralement admis que les lacticifères des Eussules et des

Lactaires sont destinés au transport des matières plastiques, et, plus d'une

fois, on a fait un parallele entre eux et les lacticifères des phanérogames.

Mais, entre les lacticifères et les autres hyphes vasculaires des champi-

gnons, il n'ya pas de différence fondamentale ; comme les recherches de

d'Istvanffi et Olsen l'ont prouvé, tous ont une origine identique, tous

apparaissent primitivement dans le mycélium; s'il existe, d'autre part,

certaines différences au point de vue de la forme, et de la nature du con-

tenu, on constate qu' une foule d'états intermédiaires relient toutes ces

variétés entre elles.»

Van Bambeke vizsgálataival tehát minden részében megerösitette

eredményeinket; ily módon aztán a magasabb rend Autobasidiomycetek-

nél a váladéktartók morphologiája tisztázódván, hátramaradtak az alantabb

fejlettség alakok. Ennek a hiánynak a pótlásául fogtam az alább eladandó

vizsgálatokba, igyekezvén a lehetségig széles alapra fektetni a vizsgálódást.

Miután az anatómiai téren való dolgozás csak az összehasonlítás révén

érhet el általánosabb érték eredményeket, igyekeztem a rendelkezésre

lev anyagot ennek az elvnek megfelelöleg tanulmányozni ; de nem tartot-

tam elegendnek csak a honos, vagy az európai fajok meg-vizsgálását, hanem
felvettem kutatásom körébe az exotikus fajokat is; mert az összehasonlító

anatómiának nem szabad csak egy bizonyos szkebb terület fajaira szorít-

koznia, hanem ki kell terjeszkednie az összes alakokra. Pusztán csak a

honos vagyis mérsékelt égövi növények vizsgálata eredményezte azt, hogy
a növényi morphológia jóformán még mindig nagy részben a mérsékelt

éghajlat botanikája. Az összehasonlító módszer valóban meglep eredmé-
nyeket nyújtott s egyben még a systematikai helyesebb megkülönböztetések

felállítására is alkalmasnak mutatkozott.

A gymnocarp Autobasidiomycetek hátralev családjai közül most a

Hydnei, Thelephorei és Tomentellei ísLJa.it vizsgáltam. Ebbl a czélból átvet-

tem a M. N. Múzeum növénytani osztályának herbáriumában rzött fajokat,

a mennyiben azok még a mikroskopos vizsgálatra alkalmasak voltak s

kiegészítettem az ezeken tett megfigyeléseket a friss anyag vizsgálataival.

A herbariumi anyag azonban, sajnos, igen sok esetben teljességgel haszna-
vehetetlen volt, a szárítás tönkre tette a finomabb anatómiai szerkezetet,

3 így igen sok fajt kénytelen voltam mellzni.

A preparálás! módszert illetleg, régibb tapasztalásomból kiindulva,
most is az osmiumsavat alkalmaztam, miután a váladéktartók nagy résza
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zsiradékot is foglal magában, az osmiumsavtól a tartalom megbarnul, s így

a tartókat könnyebben lehet felismerni. A sokszor nagj^on is tömött átlát-

szatlan szövetekben azonban még ezzel a móddal sem lehet a váladék-

tartókat kimutatni. Ilyenkor a készítményeket átlátszóvá tettem, s erre a

czélra igen nagy sikerrel használtam az Eau de Javelle néven ismeretes

kozmetikumot, mely a szövetek felderítésére már régibb tapasztalatom

után nagyon alkalmasnak találtam. A váladéktartókat alkalmas kezelés

után saffraninnal igen pompásan meg lehet festeni.

Az alább részletesen eladandó eredményeket körülbelül 50—60 faj

vizsgálatából nyertem, a többi 30—40 fajból rendelkezésemre álló anyag

igen sokszor nem volt alkalmas a tanulmányozásra, vagy épen csak az

elért eredményeket támogatva, új adatokat nem nyújtott.

A váladéktartók e három családnál 5 typus szerint vannak kifejldve
;

ezek a morphologiai alapon megkülönböztetett typusok a következk :

I. Hullámosan hajtogatott csöves váladéktartók, melyek kihegye-

zett vége a hymeniumból kiáll = Hymenochaete typus. Ide tartoznak

a következ fajok :

1. Corticium cinereum ¥ii. var. cervinus Thüm., vizsgálataim sze-

rint a Hymenochaete genus alá vonandó.

2. Hymenochaete tabacina (Sow.) Lev. New-Yersey.

3. Lyomyces serus Kakst. Finnország.

4. Corticium murinum Beek et Br. Victoria, Australia; ez is a

Hymenochaete módjára van alkotva s ehhez a genushoz vonandó mint

Hymenochaete murina (Berk et Br.) m.

5. Corticium rubiginosum Fr.? Dresden, már Saccardo Sylloge

Fungorumjában VI. 589. 1. mint Hymenochaete riibiginosa (Schr.) Lev.

van felvéve «hymenio ferrugineo, setulis longis gracilibus», a setulis alatt

természetesen a váladéktartók értendk.

6. Corticium cinereum Pers. f. lilacinum Kickx.

II. Csöves váladéktartók a gyümölcs test belsejében :

1. Hypochnus laxus vagy Hymenochaete laxa Karsten. Eleven

anyag.

2. Radulum orbiailare Fr. Pyrenei hegység.

III. Csöves váladéktartók párhuzamosan haladva a hymeniumba

hatolnak, végük alig vagy épen nem duzzadt = Stereum typus.

1. Radulum molare Fr. Francziaország.

2. Stereum sangvinolentum (A. et S.) Fr. Eleven anyag, Német-

ország.

ü. a. Finnország

U. a. Francziaország, Vosges.

U. a. Francziaország, Seine et Marne.

3. S. rugosum Fr. Eleven anyag.
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4. S. fasciatum Schwein. Dél-Amerika.

5. S. lobatum Kunze. Guadeloupe.

6. S. hîrsutum (Willd.). Wintek. Herkulesfürdö.

7. S. amoenum Kalchbe. Jóreménységfoka.

8. -S. lohulatum Fr. Guadeloupe.

9. S. myrtilinum Fr. Brazília.

10. S. versicolor (Sw.) Fr. Melbourne, Australia.

11. S. ochraceo-flavum Schwein. Concordia, Missouri.

12. S. ahietinum (Pers.) Fr. Finnország.

13. S. acerinum Fr. Franczîaorszag.

14. S. rigens Karst. Finnország.

15. S. Pini Fr. Eleven anyag, Norvégia.

16. S. rufum Fr, Eleven anyag, Norvégia.

IV. Thelephora typus, csöves váladéktartók a felületre függélyesen

zónákban rétegesen csoportosítva :

1. Thelephora Corylea Pbrs. Eeichenberg, Csehország.

2. Th. amoena Fe. New-Field N.-Yersey.

3. Th. friistulosa Fr. New-Field N.-Yersey.

4. Th. gigantea Fr. Finnország.

V. Corticium typus, csöves váladéktartók végükön bunkósan duz-

zadtak s több rétegben ülnek egymás felett.

1. Corticium cinerewn Pers. f, lilacinum Kickse. Toulouse.

2. C. uvidum Fr. Eleven anyag.

3. C. variegatum Eoum. Luchon, Francziaország.

4. C. radiosum Fr. Finnország.

5. C. calceum Fr. var. lacteum Fr. Vercelli, Olaszország.

6. C. Quintasianum Eoum. St. Thomé, Afrika.

7. C. putaneum Fr. Eleven anyag.

8. C. seriale Fr. Eleven anyag.

9. Radulum laetum Fr. Eleven anyag.

10. Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr. Eleven anyag.

VI. Gömböly váladéktartók :

1. Hypochnus-îâjok.

2. Stereum purpureum Pers. St. Dié, Vosges, Francziaország és

S. Thomé, Afrika.

3. Grandinia crustosa (Pers.) Fr. Eeichenberg, Csehország.

I. Hullámos csöves váladéktartók, kihegyezett végükahymenium-
ból kiáll = Hymenochsete typus.

Corticium cinereum Fr. var. cervinus Thüm. a Jóreménységfokáról,

lehet a typusa az els csoportnak. Ez a gomba rendkívül laza szövet, a

vékony, alig 1 mm-nyi gyümölcstest össze-vissza kuszálódott 3 [i. vastag

hyphákból áll, melyektl a váladéktartók igen élesen elütnek. A tartók
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hosszú, 9—10 [X. vastag csövek, ezek umbrabarna tartalommal telvék s a

gomba testében hosszában haladnak s a hymeniumba furakodva, felduz-

zadt lándzsás hegybe végzdnek, mely az Agaricus-féUk cystid-eire emlé-

keztet. Ezt a systematikusok már bélyegül használják, s miután a Hymeno-
chaete nem generikus bélyege : Hymenium setulis cuspidatis rigidiusculis,

coloratis conspersum (Saccardo VI. 588) — ezt a fajt is a Hymenochaete-hez
kell vonni. A Corticium cinereum

f. reflexum et resupiîiatum Saco. Syllo-

geban a Hymenochaete Boltonii (Sacc.) CooKE-hoz vonatott, a fenti varietás-

ról, meg a töalakról nincsen azonban szó a Syllogeban, ezeket egyelre
külön lehetne mint Hymenochaete cinereum (Fr.) m. megjelölni.

A hegyes serték tehát, melyekrl a systematikusok írnak, nem egye-

bek mint a váladéktartók végei, tényleg egészen kihegyesedk s hártyájuk

kristályos berakodásoktól érdes meg törékeny. A váladéktartók lándzsás

vége 12—15 {X. vastag, sejthártyája a hymeniumból kiálló részén megvas-

tagodott és érdes, törékeny az ásványos, valószínen kristályos berako-

dásoktól (VII. tábla 2. ábra).

A Híjmenochaete tabacina (Sow.) Lev. New-Yersey-n gyjtött példá-

nyokban volt rendelkezésemre ; szerkezete és váladéktartói egészen olya-

nok, mint az elbbi fajnál (VII. tábla 1. ábra).

A Lyomyces serus Karst. (Finnországból), laza szövet gyümölcstesté-

ben a váladéktartók nehezebben tnnek föl, ezek is a hymeniumból kiálló

hegyes csúcsban végzd csövek.

Corticium murinum Berk, et Br. (Victoria, Australia), egészen a

C. cinereum módjára van alkotva s így ezt is a Hymenochaete nembe kell

sorolni mint H. murina (Berk, et Br.) 2 m.

A Corticium rubiginosum (Drezda) váladéktartói hasonló módra kiálla-

nak a hymeniumból ; azért ezt is mint Hymenochaete rubiginosa-t lehet

megkülönböztetni.

Corticium cinerumF-ERS. f. Ulacinum Kickx itt több rétegben állanak a

váladéktartók egymás felett emeletesen, s így ez az alak már a Thelephora-

typus-hoz átmenetet képez.

II. A második csoportba sorozom azokat a fajokat, melyeknél a

váladéktartók a bels szövetekben haladnak ; ilyenek a :

Hypochnus laxus v. Hymenochaete laxa Karsten, melynél hosszú

csöves, a Lactarius-oVéihoz hasonló váladéktartók haladnak a bels szö-

vetekben, de csak kevés hatol a hymeniumba, jobbára párnátokban együt-

tesen haladnak ; ide sorolható a Radulum orbiculare Fr. (Pyrenei hegység)

is. Ennek testét hálózatosán összefonódott sokszög hézagokat körülzáró

hyphaszövet alkotja, ezt pedig 2—4 tömött szövetlemez több emeletre osztja.

A váladéktartók ezekben a szövetlemezekben futnak, a gomba hosszirányá-

ban, a felülettel párhuzamosan.

III. A harmadik csoport váladéktartói csövesek és mindig a hyme-

Természetrajzi Füzetek. XVIII. köt. ^ '
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niuinba hatolnak ; végük azonban vagy épen nem vagy csak kissé vas-'

tágabb vagy duzzadtabb.

Legegyszerbb, typusos kifejezését az ilyetén eb-endezésnek a Radu-

lum molare-nél Feies (Janeyras dép. Isère) találtam. A 3—4 jt. vastag hullá-

mosan hajtogatott váladéktartók az alapra függélyesen állanak, s úgy nnek

ki a hymeniumba. Ettl a szoros értelemben vett Stereum elrendezéshez

a S. sangvinolmtum (A. et S.) Feies (eleven anyag) alkot átmenetet.

A Stereumok tudvalevleg három szövetrétegböl állanak rendesen, ezek az

alapréteg, barna ers sejtekbl, kéregrétegnek is nevezhetjük, ezzel tapad-

nak az alzathoz, erre jön a bélszövet s befödi az egészet a hymenium-réteg.

A Stereum sangvinolentum vérvörös tejtartói az alaprétegben csak szórvá-

nyosan láthatók, úgy a középszövet alsóbb részében is ; ellenben a fels

hymeniumfelé néz részében nagy számmal jelennek meg és befurakodnak

onnan a hymeniumba is. A gomba gyümölcstestének szélein a tenyész regió-

kon a legszámosabbak ; ott tehát, a hol a gomba legélénkebben n, s a hol

legtöbb anyagot fogyaszt. A tejtartók ahg ágaznak el, akkor is inkább csak

a hymeniumban, meglehets egyenltlen vastagságúak és többnyire hullá-

mosan vagy csavarosán hajtogatottak. A hymeniumban s a tenyész pon-

tokban találjuk többnyire bunkósan felduzzadt végeiket. A váladéktartók a

többi közönséges hyphákról erednek, azoknak egyes ágaik tejtartókká ala-

kúinak át (Vn. tábla 4a. ábra).

A Stereum rugosum Fe. tejtartói hasonlók ; de elrendezésükben eltér-

nek, mert függélyesen a hymeniumra növekedöleg több emeletet alkotnak;

s miután ennél a gombánál több basidiumréteg található, a tejtartók

elhelyezése s száma is a basidiumrétegek kora szerint igazodik. Legtöbb

van a legidsebb, s legkevesebb a legfiatalabb basidiumrétegben (VII. tábla

4fe. ábra).

Stereum fasciatum Schwein. (Délamerika). (YII. tábla 3. ábra). Az

általános Stereum-typns kifejezje. A gyümölcstest alapját ers, szarú-

nem, összentt hyphákból álló réteg alkotja. A gomba testét az alapréte-

gen fekv 5— 6-szorta vastagabb középs szövet teszi, mely a növés irányá-

ban haladó s a felülettel párhuzamos, tömött hyphákból verdik össze.

A középs szövetben gyakoriak az álparenchymet utánzó szigetek,

melyeket ers barna falú sejtek öveznek. A term hymeniumréteg alatt

rendesen még egy, már steril réteg látható. A középs szövetben ered

váladéktartók hosszú, 5 [x. vastag csövek, melyek nagy kerekített derékszög-

höz hasonló hajlással a hymeniumba hatolnak, s mint a Stereum-oknéX

többnyire tapasztaltam, közetlen kissé nehezen láthatók, hanem külön pre-

parálási eljárást igényelnek. Ilyen a Stereum lohatum Kunze (Guadeloupe),

S. hirsutum (Willd.) Wintee (Herkulesfürd), S. amoenum Kalchbe. (Jóre-

ménységfoka), S. lobulatum Fe. (Guadeloupe), S. myrtilinum Fe. (Brazília),

S. versicolor (Sw.) Fr. (Melbourne), S. ochraceo-flavum Schvítein. (Concor-
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dia, Lafayette, Co. Missouri), S. abietinum (Pers.) Fr. (Finnország), 5^. acerî-

num Fe. Francziaország, S. rigens Kaest. (Finnország), S. PiniFn., S. rufum
Fr., szerkezete, Eitkábban látjuk a Stereum-oknál azt, hogy a váladéktartók

rétegeket alkossanak, ilyen a Stereum abietinum, melynek igen ers, vastag

váladéktartói két rétegben állnak egymás felett ; hasonló a S. rigem is, ez

már a Thelephorák typus-ára, emlékezet. A Stereum abietinum pedig a

Corticium-okhoz vezet; váladéktartói ugyanis kissé bunkósan duzzadtak,

s ilyen pedig a 5. csoport a Corticium typus, melynek váladéktartói vagy

tövükön vagy a fels végükön többé-kevésbbé duzzadtak.

IV. Thelephora typus. Legegyszerbb példáját látjuk a Thelephora

Corylea-n Pers. (VIL tábla 5. ábra), (Keichenberg, Csehország), a gomba
alapját vastagfalú, sárga hyphákból összefonódott stereid-réteg alkotja, mely

az alzatba dús rhizoidokat bocsát. Az alaprétegre következik a 4

—

5-szörte

vastagabb, laza, vékony, a felülettel párhuzamosan haladó hyphákból össze-

fonódott szövet, ebbl a felületre függélyesen emelkedik ki a váladéktartó-

kat magában hordó szövet, mely a gomba testének legnagyobb részét teszi.

A csöves váladéktartók ez utóbbi szövet alapi részébl erednek s mint

a hymeniumra függélyesen kinöv kissé hullámosan hajtogatott rövidebb-

hosszabb, barna tartalommal telt, fels végükön kissé duzzadt képletek igen

élesen kiválnak a szövetbl, úgy, hogy kimutatásukra nincs semmi különös

kezelésre szükség. A váladéktartók a gombával együtt tovább nnek ; így

az idsebb példányokon 2—3 rétegetet látunk egymás felett kifejldve.

A váladéktartók körüli szövetben igen gyakoriak a négyzetes octaeder kris-

tályok (oxalsavas mész). Ilyen a «Thelephora amoena» (VIL tábla 6. ábra)

(New-Field), Th. frustulosa (Stereum frustulosum Fr.) (New-Field, New-

Yersey Amer, septentr.), Th. gigantea (Corticium giganteum Fr. (Mustiala

Finnország).

Az V. csoportot a Corticium-okról lehetne elneveznünk. A Corti-

cium, cinereum lilacinum formája összeköt kapocsként fzi a Thelephorá-

kat ehhez a typushoz, mert csöves váladéktartói fels végükön kissé bun-

kósan duzzadtak s több rétegben ülnek egymás felett.

A Corticium uvidum (friss) a legegyszerbb szerkeztet mutatja; a

gyümölcstest vékony, a fakéregbe ntt alapi rétegébl közetlen emelked-

nek ki a villásan elágazott, hullámosan hajtogatott s fels végükön bun-

kósan felduzzadt váladéktartók (21), a Corticium variegatum Koüm.

(Luchon, Haute-Garonne) már fejlettebb szerkezetet tüntet föl. Alaprétegét

sárga, tömötten összefonódó hyphák alkotják, a középs szövetréteg nagyon

laza, ezt össze-vissza járják a 7—8 jx. vastagságú fels végükön kissé duz-

zadt s a hymeniumba befurakodó csöves váladéktartók, a Corticium

radiosum Fr. (Mustiala), C. calceum Fr. var. lacteum Fr. (Vercelli)

C. Quintasianum Eoum. (St. Thomé) csak nyomait mutatja a váladék-

tartóknak, s noha az anyag a szárítás következtében nagyon megváltozott,

17*
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lás és ersen bunkósan felduzzadt váladékcsöveket, valamint a Corticium

seriale s a következknél, melyeknél szintén friss anyagot vizsgálhattam.

A Corticium seriale friss példányaiból zsiros fehér- sárgás folyadékot lehet

kicsavarni, mi a váladéktartók elfordulására utalt; s csakugyan ezek

nagyon jól vannak ennél a fajnál kifejldve. A gomba többréteg puha tes-

tét vékony hyphák alkotják s ezekbl erednek a hymenium alkotó szálai is
;

köztük aztán nagy számmal mutatkoznak a zskadékvezet csövek, melyek

az alapréteget alkotó szövetbl erednek, s arra függélyesen vannak elhe-

lyezve (VII. tábla 7. ábra). Ezek többnyire csoportosan 4—6 stb. fakad-

nak egy töröl és rendkivül sajátságos formában jelentkeznek, a függélye-

sen álló kissé hajtogatott zsiradéktartó tövén felül felduzzad, majd pedig

vékonyabb nyakrészre húzódik ki, mely a hymenium felé tör, a sporaéréskor

legtöbbjük a hymeniumban van s ez a végük tojásdadon felduzzad s a

basidiumok közül kicsúcsosodik. Az idsb gombák testében a mélyebb ré-

szekben is találni váladéktartó rétegeket, ezek azonban a festési eljárásokra

már alig reagálnak, mivel jóformán kiürültek. Ezeket aztán az újabb szöve-

tek bentték, s rajtuk keletkeznek új váladéktartó rétegek.

A zsírtartók a Corticium seriale-ná\ is a szöveti mycealialis hyphákból

erednek, mint amazok oldalhajtásai s eleintén igen sajátos alakokban

jelentkeznek, míg a növés folyamán késbbi jellemzetes alakjukat el nem
nyerik.

Radulum laetum az épen jellemzett typushoz csatolható. A gomba
testét kétféle hyphaszövet alkotja, melyek egymással összekeverednek, az

egyik szabálytalan vastagabb szálú igen összebonyolódott hyphákból áll s

kevés zsírtartalommal bir ; a másik ellenben vékonyabb szálú, hypháin az

elbbinél oly gyakori kitüremlések nem láthatók, a szálakon a kapocssejtek

gyakoriak. Ez a szövet nagyon zsírdús. Legjobban van kifejldve a gyü-

mölcstest felülete irányában meg a tüskékben, melyek tudvalevleg a gomba

belsejében fejldnek ki s így emelkednek aztán ki a felszínre. A zsírdús

szövet hypháiból erednek aztán a váladéktartók. Eendesen hosszúra nyúlt

körtéhez hasonlítnak, de azonkívül bunkós, tojásdad stb. alakúakat is talá-

lunk. A váladéktartók mind a hymenium felé növekednek s nagyobb részük

bele is nyomul abba; de a levegre már csak ritkán jutnak, legtöbbje

ugyanis a baridiumok közt végzdik. A váladéktartók, chloroformmal

kezelve, egészen átlátszók lesznek, a zsiradék kioldódik bellük, sejthártyá-

juk salétromsavbani fzés után is egynemnek látszik (VII. tábla 8. ábra).

A váladéktartók a sporaterméssel szoros összefüggésben vannak, mert

a sporaképzés folyamata alatt tartalmuk felhasználtatik s kiürülnek. Érde-

kes tudnunk azt is, hogy nagyon múlékonyak, gyengédek s csak úgy mutat-

hatók ki, ha a friss anyagot mindjárt absolut alkoholba vagy osmium-

savba teszszük; ellenben hamar elpusztulnak s nem mutathatók ki
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aztán, osmiumsavtól megfeketednek s saffranin által pedig rógsaezínek

lesznek.

Legmagasabb kifejldését ez a typus a Corticnim woíaceo-lividumnál

(Somm.)Fr. éri el. (VII. tábla 9— 10. ábra). A Radulum laetum-hoz na-

gyon hasonló alkotású gomba testét szorosan összefonódott hyphaszövet

tölti ki, helyenként ez a szövet, mint a Stereumoknál is, megkeményedik,

sclerosisba megy át. A váladéktartók csövesek s végükön ersen felduz-

zadnak, lehet mondani hólyagformára, ez a duzzadás már a fiatal tartó-

kon is jelentkezik. A tartók igen ritkán ágaznak el, a szöveti hyphákkali

összeköttetések is nagyon ritkán észlelhetk. Elhelyezésük a gombanövé-

sével függ össze, mert több emeletben találhatók, az alsóbb rétegek már
üresek, ezek t. i. a régibb hymeniumnak szolgáltak, s mire aztán az új

hymenium kifejldött, abban megint új váladéktartó-réteg támad. Ez a

friss hymeniumbeli réteg zsiradékban nagyon gazdag, a sejtek ersen

duzzadtak. Igen érdekes volt ennek a gombának a tenyésztése.

Sikerült ugyanis a tárgylemez-kultúrákban a váladéktartók fellépését

is észlelni. Ezek eltérleg a gyümölcstestben található zsirtartóktól, nem
kizárólag bunkósak, hanem szabálytalanul fejldnek s a legkülönbözbb

alakokban jelennek meg, hol gömbölyek, hol hosszúra nyúlt, hengeres,

majd buzogányos, esetleg rövid ágakkal díszl formákat öltenek. (9). így

nagyságban is nagyon variálnak, a kultúrákban különben a basidiumok

is meglehets korán megjelennek és szépen kifejlett sterigmáikon spórákat

fznek le, késbb aztán valóságos gyümölcstestekké fejldik a kultúra. —
A tenyésztett gyümölcstest külsleg hasonlít a természetben termetthez, bel-

sleg azonban némi különbségeket lehet észlelni. A hymenium még

a legjobban egyezik a szabadban ntt gombával, csak a váladéktartók

jelentkeznek benne jóval kisebb mennyiségben, a zsirtartók a fiatal, tenyész-

tett gyümölcstestben már a typusos formában jelennek meg.

A zsirtartók itt is, mind a legtöbb más gombánál is láttuk, protoplaz-

mával bélelvék. Ez azonban csak mint' vékony, falhoz tapadó, hálózatos

szerkezet töml mutatkozik, mert a gazdag zsírtartalom folytán a sejt-

hártyához szoríttatik : a plasmaszálakban 2—4 magot is lehetett mindig

konstatálni.

Az utolsó Vl-ik csoportba a gömböly zsiradéktartókat soro-

zom, ezeket a Hypochmis-ia.jokná\ meg a Stereiim purpureum -nál stb.

látjuk. Ebbl a Stereum-hól igen érdekes vizsgálati anyag volt ren-

delkezésemre, az egyik részrl európai gyjtés (St. Dié, Vosges), másik

részrl pedig afrikai, St. Thomé szigetérl (Guineai tengeröbl), mind-

kett teljesen megegyezett alkotására nézve (VII. tábla 11—12. ábra).

A Stereum purpureum Pers. gyümölcsteste sötét-barna, ersen össze-

ntt sejtszálakból képzdött alaprétegen nyugszik, melybl számtalan

hyphaszál ered, melyek az alzatba hatolnak. Az alaprétegre- színtelen,
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vastag, tömött hyphaszövet jön, mely a metszet szélességének körülbelül

a felét foglalja el, ennek szálai a felülettel párhuzamosan haladnak.

A gyümölcstest többi fels részét a hymeniumig a laza byphafonadék tölti

ki, ebben találhatók már most a zsiradéktartók. Ezek kisebb-nagyobb göm-

böly sejtek, (átlag 25 p. átmér), melyek a hyphák végeinek vagy oldal-

hajtásainak felduzzadása által keletkeznek, a sejtek tartalma sötétbarna,

sejthártyájuk vastagodásokat nem mutat. A tartók pusztán csak az említett

laza szövetrétegben találhatók s a hymeniumba, mely ezt betetzi, nem
hatolnak. A Vosgesi meg a csendes-oczeáni példányok teljesen egyeztek,

a basidium term gyümölcstestben a váladéktartók tömve voltak.

A Hypochnus fajoknál ugyancsak gömböly váladéktartókat talá-

lunk; de ezek igen sajátságos módon a hyphaizek felduzzadása által kelet-

keznek, s így rövidebb-hosszabb hypharészletek által egymással összekötte-

tésben vannak; mindenikben feltnik az ersen nagy sejtmag, mely a

gömböly váladéktartó közepét foglalja el.

A Grandinia crustosa (Pers.) Fr. (Eeichenberg, Csehország) szintén

gömböly váladéktartókkal rendelkezik. A Grandinia alkotása igen saját-

ságos, a gazda növénykérgébe ersen bentt gyümölcstest két frétegböl

épül föl, ezek egyike hullámosan hajtogatott s levegvel telt hyphaszövet,

mely ép ezért feketének tetszik, ez 3—4 emeletben áll egymás fölött s a

felsbb emeletekben kiálló fogakká ersbödnek hullámos ívei ; a fekete lég-

gel telt rétegeket laza színtelen hyphaszövet választja el egymástól, ezek

a hyphák az alapra többé-kevésbbé függélyesen irányítvák s közöttük talál-

hatók a gömböly váladéktartók. Ezek hasonlóan fejldnek, mint a

Stereum purpureum-nál, átmérjük 16—24;/ s világos-barna tartalommal

telvék. A hymeniumba szintén nem hatolnak be.

Összefoglalás.

1. Jelen vizsgálataimmal kimutattam azt, hogy a Hydnei, Thelephorei

és Tomentellei csoportokba tartozó gombák testében jól megkülönböztet-

het szervek, váladéktartók vannak kifejldve. Ezek úgy külön, mint
általában eddigelé teljesen ismeretlenek voltak.

2. A váladéktartókat ugyanazon genus minden fajánál megtaláljuk,

és pedig úgy az európai, mint az exotikus lelhelyrl ered példányoknál.

3. A váladéktartók és a sporatermelés között szoros összefüggést

találunk. A spórák megérésekor a váladéktartók tartalma megfogyatkozik,

vagy épenséggel egészen kiürül.

4. A váladéktartókat ennélfogva jogosan illeszthetjük be a gombák-
nak általam felállított physiologiai-anatomiai szövetrendszerében a szállító-

szövetek csoportjába.

5. A váladéktartók gyakorta még mint kristály-kiválasztók is sze-
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repelnek, a mennyiben a hymeniumból kiálló hegyükön a sejthártyába

berakodó ásványos anyagokat termelnek. Az ilyen váladéktartók — mink
a Hymenochaete typusnál láthatók — egyben cíjstid-éknek is tekinthetk

és a hymenium megvédelmezésének feladatát is teljesitik.

6. A váladéktartókban, a falhoz tapadó plasmában, rendesen sok sejt-

mag mutatható ki.

7. A váladéktartók a fiatal gyümölcstestben a szöveti hypháktól szár-

maznak s mint amazok finom ágai tnnek föl els kezdeteik.

8. A váladéktartók a mesterségesen tenyésztett gombáknak spórából

termelt gyümölcstestében is kifejldtek.

9. A váladéktartók a szomszédos hyphákkal igen gyakran összeköt

ágakkal egybefüggnek, mi szintén szállító feladatukra vall.

10. A váladéktartók többnyire mint a zsiros és fehérjés anyagok

szállitói külön edényrendszernek tekinthetk, a váladéktartók azonban még
színes anyagokat is szállíthatnak, melyek az elbbi két csoportba nem illeszt-

hetk be, pl. Thelephora-s&Ydit, mint a Thelephora-íajoknál.

*

A vizsgált fajok jegyzéke.

1. de Thümen: Fungorum Exoticorum Decades.

2. Xerocarpiis cinereus Kaest. (Corticium cinereum Fr.)

nov. var. cervinus Thüm.

Promont. Bonae Spei, Somerset-East, ad arborum variorum ramulos

emortuos. 1877. leg. Prof. P. Mao Owan.

2. de Thümen : Mycotheca universalis.

211 6. Hymenochœte tabacina Lev.

America Septentr. New-Field-New-Yersey, in ramis emortuis arborum

fruticumque frondosorum Aceris, Quercus, Andromedse, Vaccinii etc.

Hieme, 1875. leg. J. B. Ellis.

3. de Thümen : Mycotheca universalis.

1909. Lyomyces serus Karst. (Corticium serum Fr.).

Fennia : Mustiala, in Betulae verrucosae Ehrh. cortice. Oct. 1879. leg.

dr. P. A. Karsten. (Hypochnus serus (Pers.) Fr.).

4. de Thümen : Mycotheca universalis.

1504. Corticium murinum Berk, et Br.

Victoria (Australia), Berwick, in Eucalypti speciei trunco emortus.

1878. leg. J. G. LuEHMANN.

5. «Corticium rubiginosKm». Dresden.

6. C. Roumeguère : Fungi Selecti Gallise exsiccati.

105. Corticium cinereum, Pers.
f.

lilacinum Kickx.

Sur les bois ouvré de Peuplier placé à l'extérieure des lieux habités.

Toulouse. Automne, 1878.
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7. Hypochnus laxics (Hymenochaete laxa Karst.).

Németország. Eleven anyag.

8. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati.

5403. Radulum orbiculare Fr.

Sur l'écorce du Betula alba, aux environs de Saint. Béat, Pyrénées

centrales. Automne, 1889. Ch. Fourcade.

9. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

2014. Raâulum molare Fr. (R, quercimum Fr. p. p.).

Sur l'écorce monte du Populus tremula L. Janeyras (Isère) novembre,

1881. Com. J. Therry.

10. Stereum sanguinolentum (A. et S.) Fr.

Eleven anyag. Németország.

de Thümen : Mycotheca universalis.

11. Stereum sanguinolentum Fr.

Fennia : Mustiala in truncis ramisque emortuis Fini sylvestris Lin.

Dec. 1881. leg. dr. P. Karsten.

12. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati,

5507. Stereum sanguinolentum (A. et S.) Fe.

Sur l'écorce morte du Pinus Abies. Environs de Saint Dié (Vosges).

Automne 1890, Anna Ferry.

13. C. Roumeguère: Fungi Gallici exsiccati.

2212. Stereum sanguinolentum Fr.

Sur l'écorce du Pinus sylvestris L. Forêt de Fontainebleau (Seine-et

Marne), Janvier, 1882. Feuillebeaubois (No. 229.).

14. Stereum rugosum Fr.

Eleven anyag.

15. Stereum fasciatum Schwein.

Ad truncos Americae septentr. leg. Leibold.

16. de Thümen: Mycotheca universalis.

2011. Stereum lobatum Kunze.

Ins. Guadeloupe : in truncis, com. de Bary ex herb. Duby.

17. Linhart : Fungi hungarici.

Stereum hirsutum (Willd.) Wint.

Fagus silvaticán L. Herkulesfürdö mellett. 1885. sept. gy.

Linhart.

18. 6?e TMmén; Mycotheca universalis.

1108. Stereum amœnum Kalchbr. n. sp.

Promont. Bonae Spei : Somerset-East, in truncis vetustis sylvarum

montis «Boschberg.» 1875. leg. Prof. P. Mac Owan.

19. C. Roumeguère: Fungi selecti exsiccati.

^h^?>. Stereum lobulatum Fries.

Ile de la Guadeloupe (Antilles), De Barry (sic.)
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30. C. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

4023. Stereum (Apus) myrtilínum Fr.

Sur les troncs d'arbres pourrissants. Forêts des environs de Cuaguazu

(Brésil). Février, 1882. B. Balansa.

31. de Thümen: Fungorum exotieorum decades.

22. Stereum versicolor Fr. var. cochleari forme Kalchbr.

Victoria (Australia) : Melbourne, in arborum truncis. leg. Ferd. Bar.

de Müller.

32. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati.

4422. Stereum ochraceo-ßavum Schwein.

Sur les branches du Corylus americana L. Concordia, Lafayette Co.

(Amer. Sept.) Missouri jan. 1888. C. H. Demetrig.

23. de Thümen: Mycotheca universalis.

1107. Stereum abietinum Fr.

Fennia : Mustiala, in ligno mucido Piceae vulgaris Lam. Hieme, 1877.

leg. dr. P. A. Karsten.

24. Roumeguère : Fungi selecti Gallici exsiccati.

403. Stereum acerinum Fries. (Thelephora acerina Pers.)

In cortice Aceris Campestris et Platanis. (Reliquiae Mocgeotianse).

25. de Thümen : Mycotheca universalis.

2111. Stereum rigens Ivarst.

Fennia: Mustiala, in cortice Piceae vulgaris Lam. Oct. 1882.

26. Stereum Pini Fr.

Eleven anyag. Németország.

27. Stereum rufum Fr.

Eleven anyag. Németország.

28. Thelephora corylea Pers.

Reichenberg an Haselnuss 1856. W. Siegmund.

29. « Thelephora amoena.)>

New-Field, New-Yersey.

30. de Thümen: Mycotheca universalis.

308. Stereum frustulosum Fr. (Thelephora frustulosa).

Amer, septentr. New- Field, New-Yersey, in ligno quercino durissimo.

Vere. 1874. leg. J. B. Ellis.

31. de Thümen: Mycotheca universalis.

909. Corticium giganteum Fr. (Thelephora gigantea).

Fennia : Mustiala, in Pini sylvestris L. Vere. 1877. leg. dr. P. Karsten.

32. Corticium uvidum Fr.

Eleven anyag. Németország

33. Roumeguère : Fungi Selecti Galliœ Exsiccati.

4. Corticium variegatum nob. in litt.



254

Environs de Luchon (Haute Garonne). Sur un escalier en bois de

peuplier placé à découvert dans un endroit humide. C. Eoumeguére leg.

34. de Thiimen : Mycotheca universalis.

711. Corticium acerinum Thm. var. nivosum Kav.

America septentr. Aiken. Carolina australis, ad corticem emortuam
Juniperi virginianae Lin. 1876. leg. H. W. Eavenel. (Eossz anyag).

35. 215. Corticium Platani Ces. mss.

Vercellis : in ambulacro ad Platanum vetustam. Mens. Nov. et. Dec.

1855. Cesati (Eossz anyag).

36. C. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

2012. Corticium comedens (Nées) Fe.

Développé inopinément sur les troncs du chêne mort, après un incen-

die. Charbounières (Ehône), janvier, 1882. comm. J. Thebry.

37. C Roumeguère: Fungi selecti exsiccati.

5802. Corticium calceum Fr. v. albideo fuscescens.

Sur les branches et les bois mort du Chêne et du Hêtre, à Luchon
(Pyrénées centrales) Ch. Foureade. (Eosz anyag).

38. C. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

2495. Corticium Sambuci (Pers.) Fries.

Sur l'écorce du Sambucus nigra. Environs de Senlis (Oise). F. Sarazzin.

39. C. Roumeguère : Fungi Selecti exsiccati.

4307. Xerocarpuß sulphureus Karst.

Mustiala (Finlande) sur le bois nu du Pin sylvestre. Septembre 1886.

P. A. Karsten.

40. de Thümen : Herb, mycol. œconomicum.
87. Corticium amorphum Fe. f. Ahietis.

Böhmen bei Teplitz auf der Einde der Aeste und des Stammes jün-

gerer Bäume der Tanne Abies pectinata De. April, 1873. leg. von Thümen.
41. C i?owme^i*ère; Fungi Gallici Exsiccati.

2513. Corticium radiosum Fr.
f. foliicola.

Sur les bois pourrisants, les brindilles, les siliques desséchées et les

feuilles tombés dans les bois humides. Printemps, 1883. Environs de Tou-

louse, Angèle Eoumeguére.

42. de Thümen : Mycotheca universalis.

807. Corticium calceum Fr. var. lacteum. Fe.

Promont, bonse Spei : Somerset-East, in cortice arborum variarum

1875. leg. Prof. Mac OwAN.

43. Corticium Quintasianum n. sp.

Habitat ad ligna mucida in Ins. St. Thomae, leg. Quintas.

44. Thelephora puteana Schum. (Coniophora puteana (Schum) Fe. .

Eleven anyag. Németország.
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45. Corticium seriale. Fr.

Eleven anyag. Németország.

46. Radulum laetum. Fr.

Eleven anyag. Németország.

47. Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr.

Eleven anyag. Németország.

48. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati.

4303. Corticium violaceo-lividum (Somm.) Fr.

Sur le tronc mort d'un saule, Bagnères-de-Luchon (Haute Garonne)

Hiver, 1887. Ch. Fourcade.

49. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati

5506. Stereum purpureum Pers.

Sur les branches mortes du Groseiller cultivé. Saint- Dié (Vosges).

Anna Ferry.

50. Stereum purpureum Pers.

Habitat ad ligna in Ins. St. Thomae, leg. Ad Moller.

51. Hypochnuß sp.

Eleven anyag.
' 52: Grandinia crustosa (Pers.) Fr.

Keichenberg an altem Holz, 1856. W. Siegmund.

53. C. Roumeguère : Fungi selecti exsiccati.

4904. Phlebia merismoides Fr.

Sur le tronc mort du Prunus avium. Environs de Kouen (Seine-

Inférieure). Octobre, A. de Breton.

54. Linhart : Fungi Hungarici.

440. Phlebia contorta Fr.

Fagus sylvaticán L. Herculesfürdö mellett, 1 885. szept. gy. Linhart,

meghat. Bresadola.

55. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

2611. Thelephora Sowerbii Bkl. et B.

Sur la terre, dans les bois humides. Environs de Senlis (Oise), guiUet

1883. cap. F. Sarrazin. (Eossz anyag).

56. 208. Craterellus lutescens Fr.

Dresdae et Salisburgi in silvis umbrosis.

57. Craterellus Comucopioides (Eossz anyag).

58. 210. Odontia Rugellensis Ces.

Bugellœ (Pedemont). Perennans sept. 1855. Cesati. (Eossz anyag).

59. C. Roumeguère : Fungi Gallici exsiccati.

902. Irpex obliquuß (Schrad.) Fr.

Sur bois de peuplier. Env. de Lyon. Automne, 1870. J. Therry.

(Eossz anyag).
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60. de Thümen : Mycotheca universalis.

1208. Irpex ladeus Fr.

Fenriia : Mustiala, in Sorbi Aucupariœ Lin. trunco emortuo Nov.

1877. leg. dr. P. A. Kaesten. (Eossz anyag).

61.1214. L'pex candidus Wienm.

Ad truncos vetustos pr. Dresden (im grossen Garten). (Eossz anyag).

62. C. Boumeguère : Fungi Selecti exsiccati.

4424. Irpex Eucalypti Sp. n, Winter in Herb.

Sur l'éçorce morte de l'Eucalyptus globulus Coimbra (Portugal). Été

1886. Moller.

Abramagyarázat. >

1. Hymenochœte tabacina, hosszmetszet, a barna tartalommal telt csöves vála-

dcktartók a hymeniumból kinyúlnak. 150/1.

2. Hytnenochaete (Corticium) cinereum, ids és (jobbról) fiatal váladéktartó, az

idó'sebbik sejthártyája a szabadba kinyúló részen megvastagodott. 400/1.

3. Stereum fasciatum, hosszmetszet. 1. a hymeniumrétegek, 2. hosszirányban

haladó hyphákból szövdött töltelékszövet, 3. tömött barna alapréteg. A vála-

déktartók a töltelékszövetbenhaladnak s onnan hatolnak ahymeniumba. 150/1.

4. Stereum sanguinolentum.

a) kifejldött váladéktartó a gyümölcstestbl, osmiumsavas kezelés után

saffraninnal festve. 400/1.

b) Stereum rugosum.

A váladéktartók keletkezése a szöveti hyphákon, a fiatal gyümölcstestbl ki-

preparálva s osmiumsav után safraninnal festve 400/1

.

5. Thelephora corylea, keresztmetszet a gyümölcstestbl, a váladéktartók az

összeköt szövet a) legfels rétegében erednek s mint a felületre függélyesen

irányuló hullámosan hajtogatott csövek nnek a hymeniumba, balról b) egy

pár váladéktartó kipreparálva. 400/1.

6. Thelephora amoena, keresztmetszet a gyümölcstestbl, a váladéktartók réte-

ges elosztását mutatja, a váladéktartók emeletei váltakoznak a töltelékszövet

(színtelen) rétegeivel. 150/1.

7. Corticium seriale, hosszmetszet a gyümölcstestbl, a csokrosan csoportokban

ül hosszúra nyúlt váladéktartók a 2. középs szövetbl erednek, a középs
szövet alatt láthatók a 3. kiürült régi váladéktartók, osmiumsav után saffra-

ninnal festve. 150/1.

8. Radulum laetum. Kipreparált váladéktartók a gyümölcstestbl. 450/1.

9. Corticium violaceo-lividum. Fiatal váladéktartók, tárgylemez -kultúrákban

nevelve, különböz alakokban jelentkeznek: mint a hyphaágak felduzza-

dásai. 450/1.

10. U. a. Kifejlett váladéktartók a gyümölcstestbl. 450/1.

11. Stereum purpureum. Hosszmetszet a gyümölcstestbl, a hymenium alatti

l.laza szövetben láthatók a kerek váladéktartók, 2. a hossziránt haladó

töltelékszövet, 3. alapréteg, 4. rhizoidok.

12. U. a. Fiatal s idsebb váladéktartók. 450/1.


