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/. Phiif^ioJof/idi fcjlcf/etésck.

Ismeretes, hogy újabb idben olyan bacteriumokat ldöztek íl, me-

lyek a leveg szabad, elemi nitrogénjét asszimilálják. E bacteriumok tudo-

mányos szempontból igen érdekesek physiologiai sajátságuknál fogva és

minden reájok vonatkozó ismeret igen fontos a természet háztartásában

való szerepök miatt. Eddigelé csak a talajból sikerült nitrogént asszimiláló

bacteriumokat izolálni és azokat tenyésztik is ; az ily úton-módon elállí-

tott anyaggal (nitragin) nitrogénben szkölköd talajakat megjavítanak. De
a Lctjuminoi>ák (hüvelyesek) gyökereiben is laknak ilyen derék bacteriumok

(csakhogy azokat még nem sikerült izolálni) és azért a Leguminosák a föld-

mívelöre nézve igen nevezetes növények, t. i. a legtermészetesebb talaj-

javítók. Hogy a Leguminosák a talaj termképességét nem csökkentik,

hanem inkább emelik és hogy pl. zöld trágyázásra legczélszerbb hüvelye-

seket használni, azt tapasztalatból régóta tudjuk ; de hogy mi a tulajdon-

képeni oka annak, hogy az úgy van, azt csak azóta ismerjük, mióta a tudo-

mány bebizonyította, hogy e növények gyökérgumóiban lakó bacteriumok

a szabad, elemi nitrogént chemiailag megkötik, úgy hogy a zöld, chloro-

íillos növénynek a bacteriumok közvetítése útján hasznára válik a leveg
szabad nitrogénje. A Leguminosákon kívül még számos más, gazdaságilag

többé-kevésbbé fontos növénynek megvan az a sajátsága, hogy gyökerében

vagy gyökerén oly bacterium vagy gomba lakik, mely a gazdanövénynek

nem árt, hanem ellenkezleg hasznára van, mert a gazdanövénynek oly

táplálóanyagokat szolgáltat át, melyek vagy a talajban rejl szerves vegyü-

letekbl, vagy a szabad levegbl származnak s a melyeket a gazdanövény

máskülönben, — e gombák, bacteriumok közvetítése nélkül — értékesíteni

nem tudna.

Hogy némi bepillantást nyerjünk az ilyen bacterium- vagy gombalakta
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gyökerek életmködésébe, az erre vonatkozó tudományos eredményeket e

sorokban röviden ismertetni fogom. E ezélra felhasználom a rendelkezésre

álló, mai nap már rengeteg, irodalmi adaton kívül saját megfigyeléseim

egynémely eredményét.

Hogy a talajban rejl szerves vegyületek és még inkább a levegben

lev szabad, elemi nitrogén hasznára fordítása nagy mértékben megérdemli

figyelmünket, avval olvasóim tisztában vannak. Mindazonáltal ennek tár-

gyalásába is kell bocsátkoznom, a késbbiek könnyebb megérthetése ked-

véért. Nincs olyan él lény, akár állat, akár növény, melynek testében nem
volna nitrogén. Minden állat és minden növény táplálékában felvesz nitro-

gént és excrementumaiban ismét foglaltatik nitrogén ; hogyha egyideig

nem jut nitrogéntartalmú táplálékhoz, akkor a testében foglalt nitrogén

mindinkább megfogy és végre bekövetkezik a halál. Az állatok a növények

közvetítése útján jutnak megfelel nitrogéntartalmú táplálékhoz. A növé-

nyek az ásványországból, a talajból, a vízbl, a levegbl veszik át a szük-

séges nitrogéntartalmú táplálékot. Az összes növényeknek a természetben

háromféle nitrogéntartalmú táplálék áll rendelkezésre: 1. Vizben oldható

sók, kiváltképen nitrátok. ^2. Különböz szerves vegyületek. 3. A leveg

szabad nitrogénje. A különböz növények meg a szerint, hogy milyen forrás-

ból tudják nitrogénszükségletüket födözni, három csoportba oszthatók:

1. A chlorofillos növények; általában vizben oldható, szervetlen sókból

táplálkoznak (kiváltképen nitrátokból). Í2. A gombák és bacteriumok, több-

nyire szerves vegyületekre vannak utalva. 3. Egynémely bacterium (és

gomba) elemi nitrogént asszimilál. A chlorofilltartalmu phanerogam (virá-

gos) növények legnagyobbrészt szervetlen sókra (kiváltképen" nitrátokra)

vannak utalva ; nitrogénszükségletüket se fehérjefélékbl, se a leveg elemi

nitrogénjébl fedezni nem tudják, ámbátor pl. cyanatok pótolhatják a nit-

rátokat. Mesterséges kultúrákban bebizonyították ugyan, hogy phanerogam

növények is felvesznek szerves nitrogénvegyületeket ; de a természetben

él virágos növényekre nézve elfogadhatjuk azt a tételt, hogy az elemi

nitrogént és a talajban foglalt szerves nitrogénvegyületeket épen nem, vagy

csak jelentéktelen mértékben tudják felvenni és haszonra fordítani (ha

ugyan gyökerükben nem laknak táplálkozást közvetít gombák). A talaj

készlete nitrogéntartalmú, oldható sókban, nevezetesen nitrátokban, nem
mindig nagy és sokszor csakhamar kifogy, a talaj kimerül és a növény nem
tud rajta megélni. Éhkor áll be az az e.sct, hoyíj a Irvcgbcn foglall elemi

(és a huinusz szerres veínjületcihen mef/kötölt) )}itrof/é)i seyühetne a bajon;

azonban a chlorofillos növény sem az egyiket, sem a másikat fel nem tudja

használni és azért el is pusztulhat kell nitrogén-táplálék hiánya miatt. Ha
ellenben a nvén/ gyökerében gomba vagy bacterium lakik, mely a szerves

vegyületekben foglalt nitrogént átveszi és átalakítja vagy a leveg szabad,
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elemi nitrogénjét asszimilálja és a gazdanövény ezen az úton-módon b-
séges nitrogén-táplálékra tesz szert, akkor nem baj, ha a talajban a nitrá-

tok elfogynak.

Azokat a gyökereket, rhizomákat, gyökérdaganatokat és gumókat,

melyekben és melyeken gombák vagy bacteriiimok laknak (mint a gazda-

növénynyel együtt élk, nem mint pusztító paraziták), symbiotikus gyökér-

képzdményeknek szokták nevezni, és megkülönböztetnek ectotroph myko-

rhizákat, eudotrojih m3'korhizákat, mykodomatiumokat és bacteriumos

gyökérgumókat. Én mindezeket a kifejezéseket kerülni fogom és az össze-

seket összefoglalva, röviden (/oni balaida (jijöherekct fogok mondani, bele-

értve a gomba kifejezés alá a bacteriumokat is.

1. A (joiuha behatolása a (jijökérbc.

A gomba mindig kívülrl hatol a gi/öLérbc Fel lehetne tenni, hogy

a növény magjában megvannak már a gomba csirái, spórái és így jut a

gomba a kifejld növény gyökerébe ; vagy hogy a gomba a növény levelén,

szárán keresztül jut a gyökérbe. De az nem történik' meg, nem is lehet-

séges, a physiologiai kapcsolat azt meg sem engedi. Ugyanis a gomba a

növényt sohasem támadja meg úgy, hogy a növény tekintélyes kárt szen-

vedne. Már pedig a magban, levélben, szárban, virágban vagy meriszte-

matikus (fiatal, fejldfélben lév) szövetben benlakó gombának nincs helye.

Ha az említett részekben gomba volna, az mint veszélyes parazita okvet-

lenül nagy kárt okozna. Mindazonáltal vannak esetek, hogy a fiatal növény

az angaiiövéaytó'l úgyszólván örökli a gyökérlakó gombát, de csakis a

növény vegetativ szaporodása alkalmával ; magvak, azaz fajfentartási szer-

vek szövetében nincs gomba.

A gomba csak ohjan sejtekbe vagy szövetekbe hatol be, melyek fel-

li'uiöbb aktiv physiologiai mködést nem végeznek, és szénhydrátokat tar-

talmaznak. Ha megvizsgálunk valamely Orchidea (kosborféle) gyökerének

anatómiai szerkezetét, azt találjuk, hogy nagyjából háromféle szövetet

különböztethetünk meg. A gyökér közepét elfoglaló szövet a nedvkeringés

közvetítésére és részben mechanikai czélokra szolgál ; ez az edénynyaláb-

szövet. Az edénynyalábok körül vékonyfalu, nagy, ú. n. parenchymatikus

sejtek vannak, ez a gyökérparenchym'a. Sejtjei telve vannak keményít-

szemcsékkel és az egész mint tartaléktápláló anyagokat rz szövet szolgál.

Ezt végül körülveszi a felbr-szövet, az epidermis, rajta vannak a nedv-

szívó gyökérszrök. A gyökérlakó gomba ezeknél a növényeknél — az Or-

chideáknál — semmiféle más szövetbe nem fészkeli be magát, csak épen a

keményítt rz gyökérparenchymába ; el-ellátogat az epidermisbe, de az

edénynyalábok szövetébe nem furakodik és ép úgy bántatlanul hagyja a

gyökérsüveg merisztematikus, zsenge, növekv félben lév sejtjeit vagy a

növény földfeletti részeit, a? asszimiláló szerveket, a virágot, a magvat. Az

Terméizetrajzi Füzetek. XXIII. köt. áO
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az érdekes, hogy minden Orchidea-féle gyökerében találunk benlakó gom-

bát, még az exotikus fajoknál is, meg a hazai EptpacHs pahistrís nev
fajnál is, melyrl azt tartották, hogy gyökere nem tartalmaz gombát. Meg-

jegyzend azonban, hogy a benlakó gomba jelenlétének megállapítása ezél-

jából szükséges olyan gyökérrészeket megvizsgálni, melyek keményítt

tartalmaznak.

Hogy a gombát mi indítja a növény gyökerébe való behatolásra, arra

nézve kevés kutatás történt eddig. Többnyire megelégednek annak kijelen-

tésével, hogy a gazdanövény a gombával és megfordítva a gomba a növénj'-

nyel szívesen együtt él és ezért a növény a gombát szívesen magába ereszti,

a gomba pedig felkeresi a növényt. De világos, hogy valami physiologiai

okának kell lenni annak, hogy a gomba miéii; furakodik a gyökérbe, még
pedig arna részébe, a hol keményítre talál. Hiszen ép úgy megtámadhatná

a növény levelét is vagy a gyökér merisztemáját, stb. Meg ha a gomba már

benn jár a gyökér belsejében, miéit nem kalandozik el tovább, pl. az edény-

nyaláb-szövetbe ? Megfigyeléseim alapján én arra az eredményre jutottam,

hogy a gombát a parenchyma-sejtekben foglal t szénhi/drátokból kiinduló

chemiai inger vezérli, midn a gyökérbe furakodik és benne terjeszkedik.

Én azt tartom, hogy <i ggöl.rrlak <jO)iibdl:((l purazitdknak kell IcLiidcni
;

de gyenge paraziták, mert csak szénhydrátokat, keményítt pusztítanak,

azt is csak akkor, ha a szénhydrátból kiinduló chemiai inger elég ers arra,

hogy az utat álló sejtfalak átfúrására rábírja a gombát.

A mikor tudjuk, hogy egészben véve a gomba csak hasznára van a

gazdanövénynek, nem pedig ártalmára, nehéz elfogadni azt, hogy a gomba

parazita módjára támadja meg a növényt. De épen azért emelem ki, hogy

a gomba gyenge a gazdanövénynyel szemben és ha eleinte a támadó fél,

abból még nem következik, hogy késbb kudarczot nem vallhat.

Hogy miért tartom a gombát parazitának és miért hiszem azt, hogy

a gyökérbe való hatoláskor és a benne való térfoglaláskor chemiai inger

vezérli, azt ez alkalommal bvebben kifejteni nincsen helyem ; de a számos

adat közül, melyek e feltevésre bírhatnak, megemlítek egynehányat.

a) A gomba az él gijökérfzövet sejtfalad álfdrja. A sejtfal átfúrását

nem lehet a növényre nézve kedveznek mondani, mert azáltal épségében

kárt szenved ; az a tény, hogy a gomba a sejtfalakat átfúrja, határozottan

parazitizmusra vall. De milyen sejtfalakat fúr át a gomba ? Csak olyanokat,

melyek mögött közvetlenül tartaléktáplálóanyagok, szénhydrátok vannak

és a melyek egyúttal elég gyengék arra, hogy a gomba rajtuk keresztül-

hatolhasson. Azonban a gomba nem puaztítja el a sejtfalat, nem táplál-

kozik lieló'le. Azért a sejtfal átfúrása ugyanolyan megítélés alá esik, mint

az a tünemény, midn mesterséges kultúrában a gombafonal különböz
indifferens hártyákat, vékony lemezeket, pl. vékony aranylemezeket is át-
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fúr, ha chemiai inger vezérli, ha t. i. az illet lemez alatt táplálóanyag van.

Hogy csakis a sejtfal mögött fekv táplálóanyagból kiinduló chemiai inger

birja rá a gombát arra, hogy a sejtfalat átfúrja, azt támogatja egyebek közt

következ megfigyelésem. A Xcotlia nithn^ (fy'/.s gyökerében a parenchyma-

tikus, keményítötartalmu szövetben két zónát lehet megkülönböztetni, egy

külst és egy belst. A kettt úgynevezett sejtközötti légjáratok választják

el egymástól. Ugyanis az illet helyen, a két zóna között, a sejtek a hossz-

irányú falakkal nem érintkeznek közvetlenül egymással, hanem közöttük

több {x-nyi köz van. Ez a zóuaköz megakadályozza a gombát abban, hogy

a küls zónából a belsbe is átmenjen. Hasonló jelenség mutatkozik egy-

némely fa gyökerében is, valamint a Leguminosák gyökérgumóiban.

b) A Le(/uinii!Osák és más növények — pl. az égerfa, Ahms — gyö-

kerén a gomba behatolásának az szokott lenni következménye, hogy az

illet helyen daganat képzdik. A dagaiiatképzdés nem egyéb, mint az

illet szövetrész szertelen túltengése, a mit mindig rendellenességnek s a

parazitikus behatás reakcziójának tekintünk. '

c) A (joinba elpusztítja az összes keményítt, melyre rátalál és a mely

birtokába esik, úgy hogy az "eleintén keményítvel telt parenchymasejtbl

az összes keményít elvész. A gomba részben e keményít révén n meg
akkorára — vagy szaporodik el a bacterium annyira — hogy végre az

egész sejt üregét elfoglalja. A keményítt a növény munka árán szerezte

és az neki. szükséges, magakészítette táplálóanyag.

2. A (joinha a sejtben való elszajujrodrísa vat/y megnövekedése köz-

ben elend nitrogént asszimilál, vagy — humuszlakó növényekben, külö-

nösen a levelefogyott Orchideáknál (pl. CoraUiorldza, Neottia stb.) —
a talajból ered szerves nitrogéntartalmú vegyületek átalakításában

mködik közre és talán carbonszükséglete fedezésére sem él tisztára

keményítbl. De arról, hogy az illet anyagok, t. i. az elemi nitrogén vagy

a humuszvegyületek hogy jutnak a gyökér belsejébe, azokba a sejtekbe,

melyekben gomba van, vajmi keveset tudunk. Megdönthetetlenül csak az

van bebizonyítva, hogy a gombák általán olyan szerves anyagokat, melyek

a virágos növényekre nézve értéktelenek, át tudnak alakítani és hogy egy-

némely gomba (és kiváltképen bacterium) elemi nitrogént asszimilál. Hogy

épen azok a gombák (vagy bacteriumok), melyek gyökerekben laknak, szabad

nitrogént asszimilálnak, az még nincsen exakt módon közvetlenül meg-

állapítva, de másként alig; lehetséges. Csak a Clostridium Pastenrianuni

nev bacteriumról tudjuk, hogy szabad nitrogén nélkül meg se élhet ; de

ez talajban él, nem gyökeret lakó bacterium és még nincs mégállapítva,

hogy ez a faj fordul-e el gyökerekben mint bentlakó bacterium. Hogy

azonban a Leguminosák gyökereiben lakó bacteriumok minden bizonyára

nagymennyiség elemi nitrogént asszimilálnak, az kidturkisérletekkel

20*
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iiliizoihdfó. A kötött nitrogén mennyisége tetemesen nagyobbodik akkor,

ha a Leguminosa g3'ökerein bacteriumlakta gumók vannak ; ellenben nitro-

gén-asszimilálás nem konstatálható, ha a növény gyökerein nincsenek

bacteriumlakta gumók. Támogatják e mai nap gyakran vitatott nézetet a

következk :

(i) A bacteriumlakta gumók csak ott fejlödnek ki, a hol szabad leveg

fér hozzájuk. Ennek egyébiránt egy gazdaságilag igen figyelemre méltó kö-

vetkezménye van, az, hogy a Lcfjuiiiinosák laza, azaz jól szellzi elctl

lalajha)! iió'vck meg legjobban.

h) A bacteriumlakta gumók csak akkor fejldnek ki nagy számban és

nnek meg nagyokra, ha a talaj salétromsótartalma (nitrát-tartalma) olyan

csekély, hogy a gazdanövény belle nitrogén-szükségletét fedezni nem igen

tudná; ellenben a gumók kifejldése ggenge, ha a talaj bvea tarlalmaz

mtrálokat.

r) Valamikor azt hangoztatták egyesek, hogy a Leguminosák bacte-

riumlakta gumóiba leveg nem is juthat, mert az egész gumót elparásodott

kéregszövet veszi körül, mely se vizet, se levegt át nem ereszt. Evvel

szemben Frank is kimutatta, én is meggyzdtem arról, hogy a Leguminn-

sál, baiierianilalda gumóiba hivülrl naggon is jalkal leveg. Mert az a

kéreg, mely a gumót körülveszi, sok helyen át van törve, úgy hogy a gumó

bels szövetében lev gázok nagyon is közlekedhetnek a külvilág levegjé-

vel ; a gumó kérgében srn elszórt lyukak valóságos lélegzszervekként

mködnek.
Szóval, bármilyen homály is borítja egyelre a gomba physiologiai

mködését, nevezetesen anyagcseréjére vonatkozó ismereteinket, talán a

leghelyesebben úgy összegezhetjük azokat : A sejtben lakó gomba akkor,

a mikor életmködése javában folyik, a gazdanövénytl kap vagy jobban

mondva elvesz szénhydrátokat, de egyúttal olyan anyagokat is vesz fel és

hasonít át, melyek a külvilágból származnak és a melyek közvetlenül a

gazdanövényre nézve értéktelenek.

A gomba tudvalevleg fogyasztja a gazdanövény szénhydrátjait, de

se sejtfalat, se plazmát, se sejtmagvat nem pusztít. E jelenség avval magya-

rázható, hogy bellük nem tud táplálkozni. Épen úgy, mint az egyik állat

rovarokból él, egy második melegvér állatok vérét szívja, ismét más

növényev, a különböz gombák (és általán növények) is különböz táp-

szerekre vannak utalva és mást, mint a nekik megfelel tápláló anyagot,

nem pusztíthatnak. Ha felteszszük, hogy a gyökérlakó gomba szénhydrátra

és pl. elemi nitrogénre épenséggel rá van utalva, akkor érthetvé válik,

hogy miért hagyja bántatlanul a sejtjjlazmat, sejtmagvat.

3. Miután a gomba a gazdanövény sejtjébe furakodott és azután meg-

növekedett vagy elszaporodott benne, elkövetkezik az az id, liogg szk
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íci'iz iK>l,i (I litinjd. A sejt belsejében körül van fogva a sejtfalaktól és ha a

szomszédos sejtek is mind telve vannak gombával, akkor semerre sem bo-

csáthat továbbterjed szálakat. Csak az illet gyökérág vagy gumó csúcsán

terjedhet tovább, egyik sejtbl a másikba, lépést tartva a gyökércsúcs

továbbnövekedésével. Más egyebütt a gomba szaporodó szerveket kény-

telen létrehozni, ha fenmaradását biztosítani akarja. Az valóban úgy
is történik. Igen sokszor találtak már a gomba vegetativ szervei között

olyan képzdménj-eket, melyeket kezdetleges szaporodó szerveknek kell

tekinteni, a mit némely esetre vonatkozólag mesterséges kulturkisér-

letek útján nekem kimutatni sikerült. Azonban a fejldésnek induló szapo-

rodási szervek véglegesen ki nem fejldnek. Az elzárt sejtben nincsen elég

hely és nincsenek megadva a kell physiologiai feltételek, melyek kifejl-

désükhöz, megérésükhöz okvetlenül szükségesek. Mivelhogy tehát a nagyra

ntt vagy elszaporodott gomba sem tovább nni, sem szaporodási szerveket

létrehozni nem tud, lassanként inegszÜDÍl: az addif/ foli/latott életmül.ö-

Oése és szinte önmagát kezdi emészteni. A gomba egész teste kórosan el-

változik és végre elhal. Azok a különféle furcsa képzdmények, melyek a

gombalakott gyökerek idsebb sejtjeiben elfordulnak és más-más elneve-

zéseket nyertek, mint pl. sporangiolok, sporangoidok, bacteroidok stb., azok

mind kóros állapotokat tüntetnek fel és a kedveztlen viszonyoknál fogva

elhalálozó vagy elhalt szaporodási szerveknek tekintendk.

4. Miután a gomba elhalt, az összes anyag, niehj testében fel van hal-

mozva, bent marad az illet sejtben és szövetben. Azt hiszem, fleg ennek

a körülménynek köszönhet, hogy a gazdanövénynek haszon is jut a benne

járó vendég mködésébl, ámbár eleinte tulajdonképen kárt szenvedett.

A gomba halála után a gazdanövény felhasználhatja táplálkozásra az elhalt

gombatestben felhalmozott anyagokat, tehát visszakapja azt, a mit veszített

és még többet is nyer. Bizonyos, hogy a gazdanövény azokat a most már

élettelen anyagokat értékesíteni tudja, ha nem is mind, de tekintélyes részét.

Különösen nitrogéntartalmú vegyületek birtokába jut, sok esetben épen

akkor, midn legnagyobb szüksége van bséges nitrogén-táplálékra, t. i.

magérés idején. Az kimutatható, hogy a gazdanövénij al.kor fejldik leg-

egészségesebben, ha a gyökerébe)) lakó gomba elbetegedik és azok a fent

említett, kórosan elváltozott, felpuffadt szervek nagy számban mutatkoz-

nak. Miután a gazdanövény a gomba elhalt testébl minden értékesít-

het anyagot felvett, az illet sejtekben a gombának csak összeaszott váza

marad meg, mely már egészen indifferens, akár csak valamely mészoxalat-

kristály a levél szövetében.

Ez az élete folyása a gj'ökérbe hatolt gombának. Befurakodik oda, a

hol szénhydrátot talál. A gazdanövény kénytelen a vendéget eltrni, st
visszahatásként elgumósodás is áll be a gyökéren. De a befurakodott gomba
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nem hatalmaskodhatik el, mert táplálkozása módjánál fogva nem bir,

E közben a gomba a külvilágból ered anyagokat is emészt. Késbben, mi-

után elszajDorodott, nem szabadulhat onnan, a hol van és az elzárt szövet-

ben elpusztul. Ekkor a gazdanövény kiszívja és csak holt váza marad meg.

A gombának ez az élete folyása a gyökérben sokszor ismétldhetik, egy

éven belül is, ép úgy, mint maga a gyökérképzdés is folyton tart.

A végs eredmény tehát az, hogj' a gazdanövénynek hasznára van a

gyökerében lakó gomba, mert az közvetítése útján jut olj'an táplálék-

forráshoz, mely máskülönben a növényre nézve értéktelen volna. Igaz, nem
tudjuk még, hogy a szóban forgó anyagok milyen chemiai átváltozásokon

mennek át és hogy az átváltozásoknak mi az útja-módja, míg a gazda-

növény végleg átveszi, míg bele jutnak saját nedvkeringésébe ; de azt tud-

juk, hogy a gyökérlakó gombák a közvetítk és hogy azokra a növényekre

nézve, a melyekben ilyen közvetítk nincsenek, az illet anyagok haszna-

vehetetlenek.

Ennyi a gomba és gazdanövény közötti physiologiai kapocsról.*

II. Ökológiai fejtegetések.

Gazdaságilag egy igen fontos kérdés az, hogy vájjon milyen növé-

nj'ekben élnek ilyen táplálkozás-közvetít gombák és hogy melyik növény

gombája miféle anyagokat hasonít át, elemi nitrogént-e vagy pedig humusz-

vegyületeket.

Elször is megjegyzend, hogy a különböz növénji'ajok gyökereiben

általában véve más-más gombafajok laknak. Ámbátor egymáshoz közel es
fajokban egyféle gomba szokott tanyázni, mégis tapasztalták már azt is,

hogy egy bizonyos növényfajban csak egy bizonyos gombafaj fordul el.

Ha olyan növény gyökerében nem találunk gombát, melyrl máskülönben

tudjuk, hogy szokott benne gomba élni, az arra mutat, hogy ama növény-

hez nem fért a neki megfelel gombafaj. Ha a növényt inficziáljuk, hogy

a gomba a gyökerében elterjedjen, akkor czélszerü olyan gombával iníi-

cziálni, mely ugyanarról a növényfajról származik. Valamikor az történt,

hogy egy Leguminosa-fajnak Japánból Európába hozott magját elvetették

európai talajon s a kifejld növény gyökerén gumó mindaddig nem kép-

* Nem liallsíittiini el !i sok hizoiiytalanságot, melyek homályba borítják ide-

vágó ismereteinket. Terjedelmes, exakt kutatásokra van szükség, hogy mindarról, a

mit mai nap csak megfigyelés és következtetés útján sejttink, vagy egyelre elfoga-

dunk, megbizonyosodjunk. A kinek nem áll módj;íi)an kellen felszerelt laborató-

riumban kísérletezni, az szintén járulhat hozzá ennek az érdekes kérdésnek a meg-

oldásához, még pedig a természetben való megfigyelések és gyjtés iitján.
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zÖdött, míg ama növéii}^ japáni termhelyérl való talajjal össze nem ke-

verték az európai talaját.

Az összes gombalakta gyökérrel biró növényeket kétfelé sorolhatjuk,

a szerint, hogy a gj^ökérlakó gomba ré-

vén miféle anyagokhoz jutnak.

A) Mindazok a növények, a melyek

gyökerében nem bacterium, hanem fonál-

gomba lakik, a talajban foglalt szerves

vegyületeket értékesítik.

B) A bacteriumlakott gyökérrel

biró növénj'ek a leveg — a talajban

foglalt leveg— elemi nitrogénjét fordít-

ják haszonra.

Megjegyezem, hogy e tételek nin-

csenek bebizonyítva minden esetre nézve,

de általában igazolva vannak.

Hogy melyik növény tartozik az

egyik vagy a másik csoportba, azt leg-

biztosabban úgy tudjuk meg, hogy a

növény gyökerét megvizsgáljuk. Nem
szükséges e czélra okvetlenül mikrosz-

kóppal felfegyverkeznünk. A bacterium-

lakta gyökér szabad szemmel is könnyen

megismerhet, a gumókról. Bacterium

csakis gumóban van. A fonalgomba je-

lenléte szabad szemnek akkor tnik fel,

ha nem bent-, hanem rajtlakó ; ugyanis

számos növény gj^ökérlakó gombája nem
furakodik a sejtekbe, hanem körülnövi a

gyökeret. Az ilyen gyökér, rajtlakó gom-

bával, arról ismerhet meg, hogy ugyan-

ama növény rendes gyökerével szemben

sokkal rövidebb ágakká oszlik el, melyek

mind vastagok és srn állanak egymás

mellett. A benlakó fonálgomba szabad

szemnek nem igen árulja el magát; de a

gyökér rendesen zsenge, törékeny és rövid, a mellett vastag. Hajódoldatunk

van, akkor a gj'ökér keresztmetszetét megkenjük vele ; kék színezdés kemé-

nyít, sárga színezdés gomba jelenlétére enged következtetni. E jódreakczió

segítségével különösen az Orchideák gyökereiben sikerült nekem sokszor a

gomba jelenlétérl hamarjában meggyzdni. Végül az olyan kemény

Trifolium pratensc — «lóhere». Fia-

tal növény ; sr, bojtos gyökérzetén

már a növény fiatal korában szá-

mos baeterinmlakta gumó van. Gyj-
tés helye és ideje : Budapest, a Rá-

kos mezején, csupasz homoktalajon,

1897 május 19. — Természetes nagys.
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gumóban, min az égerfáé, nem bacterium, hanem fonálgomba szokott

lenni.

Névszerint nem sorolhatók fel az összes gombalakott gj^ökerü növé-

nyek, a magyarországiak sem, mert sok vizsgálni való van még ezen a

téren. Általános tájékozásul szolgáljon mégis a következ felsorolás.

1. Réten, legeln termk, takarmánynövények:

(i) Az összes Orchideák. (Benlakó fonálgombával.)

b) Az összes Leguminosák. Hangsúlyozom, hogy az összesek, pl.

Cytisus, Genista is. A mit magyarországi Leguminosát meg-

vizsgáltam, azon mind találtam bacteriumlakta gumókat.

c) Ericaceae, Vaccineae. (Benlakó fonálgombával. Nálunk csak a

fenyk övében vannak tömegesen.)

) Egynéhány más családbeli is, pl. Kochia sedoides.

2. Zöld trágyázásra szolgálók :

Legalkalmasabbak a Leguminosák.

3. Veteménynövények :

Leguminosák, (hüvelyes vetemények.)

4. Vadon elforduló fák :

a) AJnus.

b) Cupuliferac, különösen a tölgy és a bükk. (Rajtlakó fonálgomba.)

c) UJmus; Popiihis ; Betala.

d) Fenyk.

5. Ültetett fák :

a) Ákácz ; Ci/tisus Laburnum ; Colutea nhorescens. (Benlakó bac-

terium.)

b) Elaeagnus.

A megemlített növények közül a Leguminosák gumóiban nitrogént

asszimiláló bacteriumok laknak; a többiek gyökerein vagy gyökereiben

részint rajt-, részint benlakó gombák tanyáznak, melyek a humusz szerves

vegyületeit fordítják haszonra. Ha megfigyeljük a különböz gombalakta

növények elfordulását a természetben, azt találjuk, hogy a gombákkal való

együttélés igen fontos ökológiai tényez, a mi mind a botanikus, nevezete-

sen a növénygeographus, mind a gazdálkodó figyelmét megérdemli. A sze-

riül, ho(jjj valamehj növény silány, hamar Jdmerül vagy pedig humusz-

ban bvelked tahijban forda! el, elemi nUrogénf asszimiláló vagy pedig

huniaszvegyüh'tel.el felhasználó gomba lakik a testében. Az égerfa megél

posványos talajon : a gyökerében — azaz annak gumójában — él gomba

nem szorul szabad levegre. Az Orchideák, a Cupuliferák stb. mind humusz-

kedvel növények. A Leguminosák ellenben a legsoványabb talajon is meg-

teremnek.

A Leguminosák az összes megemlített növények közül leginkább ra-



Hazai Leguminosák gyökerein elforduló bacteriumlakta gumók.

L

1. Gyökérdarab a Vicia pannonica-r6l. A gyjtés helye és ideje: Budapest, Rákos,
homoktalaj, 1S!)7 május 19.-2. Vicia striata. Uú. — .3. Orobns v.zrnns. Gy. : 1897
május 17. a budai hegységben.— 4. Tetragonolohm siliquosus. Gy. : 1898 virágzás-
kor, Budapesten, Rákos, homoktalaj. — 5. Cytisas nigricans. Gy. : 1897 június 14.
Budapesten a Sashegyen. — (i. Bohinia Psewlacacin. Gy. : 1897 június 25, Buda-

pesten, homokon.
Természetes nagyság

;
csak az, 1. rajz kétszeres nagyságban van rajzolva.
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gadhatják meg a gazdaember ügyeimét, mert olyan talajra valók, mely

nitrátokban nem bvelkedik. Baj azonban, hogy mégsem teremnek meg
bárhol. Ennek oka ritkán rejlik a talaj ehemiai szerkezetében, hanem több-

nyire fizikai tulajdonságaiban. Az eddig tárgj-altakbór kitnik, hogy á Le-

guminosák sovány talajon akkor fognak jól kifejldni, ha gyökereikhez sok

leveg fér, azaz ha a talaj minél lazább. Azért a Leguminosáknak az ösz-

szes talajok közül legalkalmasabb a homoktalaj. (A mellékelt képek külön-

böz Le^Liminosa-fajoknak gyökérgumóit tüntetik fel, melyek mind jól

szelzött talajban nttek). A homok — többnyire, nem mindig — sovány,

de laza talaj és ezért szinte príedestinálva van arra, hogy Leguminosák

teremjenek rajta, a niínagy figyelmet érdemel ott, a hol homoktalaj-

nak a kultúra czéljaira való meghódításáról van szó. A hol a homok
nem annyira sós vagy száraz, hogy csak bizonyos xerophyták élhetnek

meg rajta, ott Leguminosákkal kellene kísérletezni. Ha homokterületen

szélfuvás következtében omlás mutatkozik vagy sívó homok áll el, akkor

a szz talajra azonnal gaznövények telepednek meg : szamárkenyér, homoki

porcsin, királydinnye, juhfarkkóró, ballangó, szerb tövis, stb. Ezekhez az

els telepedkhöz mind többen szegdnek s a késbb jutók közül egynehány

a régieket ki is szorítja: helyet foglal a csenkesz, árvalányhaj, élesmosó,

csükllk, perjék stb. E növények könnyen jutnak el mindenhova, mert

magjaikat a szél viszi vagy állat hurczolja el mindenfelé. Hogy szz tala-

jon k teremnek leghamarabb, azt repül vagy állat útján terjed magjaik-

nak köszönik els sor])an. Sok más növény is ellenne azon a csupasz tala-

jon, ha hamarjában eljutna oda. Pl. épen Leguminosát nem igen találni

szélfútta homokon, mert legtöbbjének magja kerekded, kicsiny, gyenge szél

fel nem kapja és állat ritkán czipeli magával. HaLeguminosa futó homokra

el is jut, ott nehezen szaporodik el, mert elször is harczot kell vivnia a

többi, nai^fényt elfogó gazokkal és másodszor az arra haladó legel állat

elpusztítja ; míg a vele veteked juhfarkkórót, ballangót, kutyatejet a legel

állat nem bántja. Máskülönben azonban Leguminosa nagyon szívesen meg-

terem a legcsupaszabb talajon, akár friss, szélfútta homokbuczkán is. St
sehol nem találni olyan nagyra termett példányokat, különböz lóhere,

bükköny, luczernafajokból, mint épen a szz homoktalajon ; megjegyzem,

csali akkor, ha a talaj nemi túlságosan száraz. A mikor tehát Leguminosák-

kal kísérletezünk talajhódítás czéljából, akkor egj^ebek közt arra is vessünk

ügyet, hogy a Leguminosák kifejldjenek, mieltt más dudvák felburjánza-

nak ; homokon idejekorán vessük el a magvakat, új omláson lehetleg az

els esztendben, szárazság esetén pedig az öntözés költségét ne kímél-

jük; kemény talajon mindenekeltt a talaj meglazításáról gondoskodjunk.

A Leguminosákhoz tartozik az ákácz is. Az ákácz híres arról, hogy

megterem a legsilányabb talajon és különösen arról, hogy a legsoványabb
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homolíon is pompásan megn. Ha utána kutatunk, ráakadunk e fa gyöke-

rein a bacteriumlakta gumókra (lásd a mellékelt képet). Ismerve a gumók

jelentségét, a bennök lakó bacteriumok szerepét és sorsát, nem csodál-

kozhatunk azon, hogy az ákáczfa Magyarországon, különösen az Alföldön,

soványtalajú területeknek igazán áldásává lett. Igen érdekes az ákáczfának

a — legtágabb értelemben vett — Alföldön való elterjedése. A hol a talaj

homokos, ott minden lépten-nyomon találunk mai nap ákáczfát. A hol

ellenben fekete televénytalaj uralkodó, ott ákáczfát sokkal ritkábban láthatni.

Ha egy egyenes vonal szerint átszeljük az Alföldet, Budapesttl Szegeden át

Verseczig, utunk els felében, közel Szegedig, minduntalan találkozunk

ákáczosokkal, ákáczfapásztákkal, fasorokkal ; Szegeden túl ritkán tnik

szembe e fa. Ennek oka a talaj eloszlásában rejlik: a Tisza -Dunaközön

közel Szegedig homoktalaj van, a Tiszán és a Maroson túl egész Verseczig

pedig mélyre terjed fekete televény. Az ákáczfának ez az eloszlása a talaj

szerint nem a véletlen dolga, hanem ökológiai összefüggés nyilvánulása és

ez az ökológiai összefüggés az ákáczfa gyökereit lakó bacteriumokban,

illetleg e bacteriumok physiologiai jelentségében leli magyarázatát.

/. Ideen zur Physiologie der Mylorliizengehilde.

Diejenigen Wurzeln, Ehizome, Wurzelbildungen, Knöllchen, etc., in

oder an denen Pilze oder Bakterien symbiotisch leben, werden endotrophe,

bezw. ectotrophe Mykorhizen, Mykodomatien etc. genannt. Im Verlaufe der

vorliegenden Arbeit sollen diese Gebilde alle zusammenfassend Mykorhizen-

Gebilde genannt werden.

1. Eindringen des Pilzes in die Wurzel.

Der Pilz dringt immer direkt von cws.'^en in oder an die Würzet.

Man könnte annehmen, dass Sporen oder Myzeltheile im Samen der Wirths-

pflanze enthalten sind, oder dass selbe an oberirdische) Theile der Pflanze

gelangen und durch Blätter- und Stengeltheile hindurch dringen und auf

solche Art und Weise in die Wurzelgewebe geräthen. Dies ist aber nicht

der Fall. Der physiologische Zusammenhang lässt es gar nicht zu. De)rn

die Pflanze nnrd. von dem Pilze niemals derartig angegriffen, dass selbe

dadurch vesentlichen Schaden erlitte. Im Samen, im Blattgewebe, in Sten-

gel- und Blüthentheilen, ja selbst in gewissen Geweben der Wurzel (wasser-

leitenden, mechanischen Geweben) kann^ kein fremdes Lebewesen hausen,

ohne weittragenden Schaden anzurichten. Nichtsdestoweniger kann es vor-

kommen, dass eine Pflanze den wurzelbewohnenden Pilz sozusagen erblich

übernimmt, dies kann jedoch nur gelegentlich vegetativer Vennehrung
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stattfinden, wie z. B. bei der Vermehrung durch Brutsprosse bei P.^^ilotuiii

Iriqiietrum Siv.

Der Pilz dringt in mlche Gen^ehe, die phu^iolofiisch nicht hervor-

raffcnd ahiiv thätig sind und die Koldenhi/dratr rntlintfen. Der Pilz pflegt

sich in dem mit Stärke gefüllten Parenchym auszubreiten, verschmäht

aber selbst hier solche Zellen, die z. B. Baphiden enthalten (bei den Orchi-

deen) ; natürlich gelaugt er auch in die Epidermis, aber die Gefässe, die

mechanischen Elemente und die meristematischen Zellen bleiben vollstän-

dig geschont. Dies lässt darauf schliessen, was der eigentliche physiolo-

gische Beweggrund des Eindringens in eine Pflanzenzelle seitens des Pilz-

fadens sein mag. Die Rielduny and d((s Vordringen des Pilzfadens wird

n'aJirscheinlich von dem, den Nährstoffen ausgehenden chemischen Reiz

tiediiigl. Demnach ist der Pilz als Parasit zu betrachten.

Von den Beweggründen, die uns zwingen, den Pilz als Parasiten zu

betrachten, seien folgende erwähnt :

a) Der PHlzfaden dnrclitwtirt, durchlöchert Zelhnände des lebenden

Gen<ebes. Es ist aber zu bemerken, dass er sich von der Substanz der Zell-

wand nicht nährt. Daher ist das Durchbohren der Zellwand durch einen

Pilzfaden in einer Mykorhize derjenigen Erscheinung nebenan zu stellen,

wo ganz indifferente Membranen, selbst solche von Gold, von Pilzhyphen

durchbohrt werden, wenn auf dieselben ein chemischer Reiz einwirkt. Dies

mag auch als Beweis dafür gelten, dass im Mykorhizen-Gebilde, nament-

lich im endotrophisehen, der in dem Innern der Pflanzenzelle enthaltene

Nährstoff einen chemischen Reiz ausübt und diesem gehorchend der Pilz

eindringt. Fragt man, warum dringt der Pilz in diese oder jene Zelle nicht

ein, in die nachbarliche aber ja, so wird man gewiss jedenfalls finden, dass

er zu der verschonten Zelle gar ydcht hingelangen konnte, indem dazu

kein physiologischer Beweggrund vorhanden war, indem namentlich kein

chemischer Reiz von der betreô'enden Seite aus einwirkte. In der betreffen-

den Zelle ist entweder für den Räuber nichts zu finden, oder aber es sind

solche Scheidewände vorhanden, durch die kein chemischer Reiz dringt.

Besonders beachtenswerth sind diesbezüglich die Luftgänge i)u Parenchym

der Orchideenwurzeln und der Leguminosen-Knöllchen. Luftgänge scheinen

bei Neottia nidus avis dem centripetalen Vordringen des Pilzes in die weiter

nach innen zu gelegenen Stärkezellschichtcn eine Grenze zu stellen ; das

überschnelle Vorhandnehmen der Bacterienverbreitung in den Jüngern

Parthien der Wurzelknöllchen der Leguminosen scheint durch das Vor-

handensein der vielen, manchmal recht breiten Luftgänge behindert zu

werden.

b) Bei den Leguminosen, bei Alnus u. s. w. hat das Eindringen des

Pilzes zur Folge, dass die betreffende Stelle anschwillt. Anschwellen und
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Knollenhildung sind reaktionäre Erscheinungen, die die Folge des Ein-

dringens eines Parasiten sind.

(') Der Pilz hcmächtifjt sich (lex ><irmmlliclien NälirMolJ'rs, der ihm

zur Beute gelangt. Der Pilz deckt seinen Bedarf an Kohlenhydraten mit

Nährstoffen, die er in dem Gewebe der Wirthspilanze findet.

2. Absterben des Pilzes im Mykorhizen-Gebilde.

Nachdem der Pilz in die Wirthspflanze eingedrungen ist, dort heran-

wuchs (Pilzknäuel) oder sich vermehrte (Bakterien), kommt eine Zeit, wo

es ihm zu enge wird. Der in dem Innern einer Zelle herangewachsene Pilz-

knäuel oder Bakterienhaufen kann sich schliesslich nicht rühren. Will der

Pilz weiter fortleben, so muss er entweder sich noch weiterhin ernähren

und wachsen, oder Fortpflanzungsorgane erzeugen. Dem Pilz aber, der in

einer solchen Zelle eingeschlossen ist, die keine erforderlichen Nährstoffe

mehr enthält und die ringsum von ähnlichen, mit Pilzknäuel oder Bak-

terienhaufen angefüllten Zellen umgeben ist, geht jedes physiologische

Vermögen, weiter fortzuwachsen, ab, denn es fehlt ihm am Haupt-Nahrungs-

stoffe und dem nöthigen Räume. Also ist er gezwungen Fortpflanzungsorgane

zu erzeugen. Es ist anzunehmen, dass dies auch wirklich geschieht. Die

verschiedenen Blasen-ähnlichen oder an Sporangien erinnernden Organe

des Pilzes, die man so häufig im Innern von Mykorhizen-Gebilden antrifft,

halte ich für Fortpflanzungsorgane, die jedoch nicht zur völligen, gesunden

Entwickelung gelangen, sondern erkranken und absterben.

Hält man vor Augen, dass der Pilz, als Parasit, die als Reservestoffe fun-

girenden Kohlenhydrate verwüstet und ausserdem Zellmembranen angreift,

jedoch weder von letzteren, noch von Plasma oder Zellkern sich nährt

und diese letzteren daher gar nicht, Zellmembranen auch nur ausnahms-

weise angreift, so muss einem ein gewisses Unvermögen des Pilzes auffallen.

Der Pilz muss als Parasit angesehen werden, den jedoch der angegriffe-

nen P/lanze gegenüber eine Schwäche kennzeichnet, nämlich die, sich von

der Substanz der Zellmembran und njah^scheinlich auch der des Plasmas

und Zellkernes nicht ernähren zu können. Dass die Substanz der Zell-

membran im Mykorhizen-Gebilde dem Pilz keine Nahrung bietet, ist sicher.

Denn dass er selbe anzugreifen im Stande ist, ist leicht zu beobachten, es

darf also nicht ein Unvermögen, die Zellmembran zu bekämpfen, ange-

nommen werden. Vom Plasma und Zellkern könnte man allerdings an-

nehmen, sie leisten, als «lebende» Zellbestandtheile, einen positiven Wider-

stand. Das Widerstandsvermögen kann aber nur in einer chemischen oder

physikalischen Eigenheit liegen, so dass der Pilz selbe weder chemisch

noch mechanisch anzugreifen vermag. — Die Eigenheit, auf Stärke oder ähn-

liche Reservestoffe angewiesen zu sein, erlaubt also dem Pilze nicht, nach

einer gewissen Zeit vegetativ fortzuleben. Ebensowenig ist es ihm vergönnt,
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gesunde Foitpfianzungsorgane auszubilden.* Dies wird weniger in irgend

einer Eigenheit des Pilzes als darin seine Ursache haben, dass im Innern

eines Mykorhizen-Gebildes, wohin z. B. nicht genügend oder gar keine

atmosphärische Luft, namentlich freier Sauerstoff Zutritt findet, Fort-

piianzungsorgane, die lange Zeit ein latentes Leben enthalten sollen, über-

haupt nicht zur Ausbildung gelangen können. Dauersporen, Ascus-früchte

etc. werden von den Parasiten im Innern des Wirthes erst dann erzeugt,

wenn ein Theil desselben zum Absterben gebracht ist, worauf zu der be-

treffenden Stelle atmosphärische Luft zutritt und überhaupt andere physio-

logische Verhältnisse vorherrschen, als im lebenden Körper. Im Innerei)

(le^ MjjItOrhizen- Gebildes köaiien sielt keine Fo)'tpflarizniH/sorga)iedes

Pilzes heranbilden, iveil der betreffende PßanzentJieil vom Pilze \iichl:qe~

tödlet wurde und deshalb die nöthigen physiologischen Umstände fehlen,

dir gelegentlich der Heranreifung derselben vorhanden sein müssten.

Die physiologisclien Eigenlieilen des Pilzes und die pUijsiologisehen

Verliällnisse im Innern des Mykorhizen-Gebildes verursachen also gänz-

liches Absterben des Pilzes (im Innern des Mykorhizen-Gebildes und im

gewissen Alter gewisser Theile desselben.)

IL Ideen zur Ökologie der jiilzführenden Pflanzen.

Die Mykorhizen-Gebilde erfordern gewisser äusserer Umstände, um zur

Ausbildung zu gelangen und es sind deswegen die mit Mykorhizen-Gebilden

behafteten Pflanzen an gewisse ökologische Verhältnisse gebunden. Obligate

Mykorhizenpilanzen werden demgemäss nur an bestimmten Standorten zu

finden sein ; von den fakultativen Mykorhizenpflanzen gilt dies auch, aber

weniger streng genommen,

1. Dem morphologischen und anatomischen Aufbau vieler Myko-

rhizen-Gebilde entsprechend bedingen viele Mykorhizeni)fianzen einen

n<eichen Bodo). Es gilt dies für Leguminosen und für Pflanzen mit endo-

trophen Mykorhizen. Sowohl die mit Bakterien bewohnten Knöllclien der

Leguminosen, als auch die tyjDischen endotrophen Mj'korhizen der Orchi-

deen (besonders Aeotlitt, Goralliorhiza,Liniodoruin, Piatanthera etc.), eini-

ger isosporen Lycopodiaceen (Psilotum, Tmesipferis), ferner die Prothallien

der Lycopodi^nn-Arten und gewisser Farne lassen auf den ersten Blick er-

kennen, dass sie weichen, nachgiebigen Substrates bedürfen,um ohne Schwie-

* Es werden wohl welche angelegt, sogar in grosser Menge, sie gehen jedoch

noch vor der Reife zu Grunde. Die als Bactcroiden, Sporangiolen, Sporaiigoiden,

Blasen, etc. bezeichneten Körper halte ich särunitlich für erkrankte und al)sterbonde

Fortpiianz;ungsorgane des Pilzes, (Siehe p. 'iOo.)
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rigkeit heranwachsen zu können. Erstens sind sie von annähernd kugeliger

Gestalt ; knollenförmig, dick walzenförmig, rübenförmig. Dies ist -— im Ver-

gleiche mit gewöhnlichen Wurzeln — ein Zeichen dessen, dass sie die Schub-

festigkeit des Bodens sehr schwer überwinden. Je dünner die Wurzel, desto

leichter wächst sie in den Boden hinein, je plumper, desto schwerer. Zwei-

tens ist die mechanische Leistungsfähigkeit ihrer Gewebe —- wieder gegen-

über den gewöhnlichen Wurzeln eine sehr geringe. So ein Mykorhizen-

Gebilde besteht fast durchaus aus dünnwandigem Parenchym, mechanische

Elemente sind äusserst spärlich vertreten. Die zumeist geringen Raum ein-

nehmenden Gefässbündel selbst bestehen fast nur aus Gefässen, Die Legu-

minosenknöllchen und die endotrophen Mykorhizen sind daher weich und

zart, blos der dichte Bau des Parenchymgewebes und Bindentheile leisten

mechanischen Widerstand. Das für die genannten Mykorhizen-Gebilde

erwähnte trifft einigermassen auch für ectotrophe Mykorhizen zu. Hingegen

sind die zäheren Mykodomatien von AJi/ns an weichen, nachgiebigen

Boden nicht gebunden.

2. Die in Hülle und Fülle mit Knöllchen behaftete Leguminosen-

Pflanze, ferner wohl auch die meisten mykorhizenführenden Pflanzen (mit

Ausnahme z. B. von Ahm>i) erfordern einen (jut durchlüfteten Boden. Es

ist erwiesen, dass die Leguminosenknöllchen freie Luft, namentlich freien

Stickstoff aufnehmen. Zu diesem Zwecke sind sie mit entsprechenden Or-

ganen versehen, die in ihrer physiologischen Leistungsfähigkeit Pneuma-

thoden* gleichkommen. Im Innern derselben sind gasführende Gänge

vorhanden. Und physiologische Versuche beweisen, dass ein reger Gas-

austausch zwischen den Knöllchen und der Aussenwelt thatsächlich statt-

findet. Man hat Grund anzunehmen, dass sonstige Mykorhizen-Gebilde,

namentlich ecto- und endotrophe Mykorhizen ebenfalls freier Luft bedürfen

und in fest zusammenhängendem, wenig oder gar nicht durchlüftetem Bo-

den nicht fortkommen können. Man findet deshalb Leguminosenknöllchen

vorzüglich in weichem, wenig durchtränktem Sande, oder zwischen bröcke-

ligem Gestein, in Rissen und Spalten. Will man an Cytisus oder Genista

Knöllchen konstatiren, so suche man zwischen rölligem Gestein wachsende

Wurzeln. Frisch auf Flugsand ausgekeimte junge Pflanzen von Trifolhim-

Arten sind mit Knöllchen wie übersäet. (Siehe Zeichnung auf Seite 209.)

Rolnnia Biendacacia ist für das ungarische Tiefland karakteristisch ge-

worden, u. zw. hauptsächlich in den Sandgegenden. Die saprophytischen,

und auch andere Orchideen, haben ihr Wurzelwerk zumeist im wohl durch-

lüfteten Humusboden des Waldes. Das chlorophyllose Prothallium von

LycopodiiüH PJdef/nmria lebt unter abgestorbenen Rinden an Baumstäm-

* Im Sinne Haberlanut's, näinlich einfach Gasaustauseh bewirkende
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men. Selbst ectotroplie Mykorhizen beanspruchen durchlüfteten Boden.

was bei unseren Waldbäumen leicht zu konstatiren ist. Ein Piiänzchen von

Kochia scdoides* das mit ectotrophen Mykorhizen behaftet ist, gelingt

es sehr leicht aus dem lehmigen Boden zu ziehen und die Wurzeln werden

leicht von Bodentheilen zu befreien sein. (Die Zeichnungen auf Seite 301

veranschaulichen LeguminosenknöUchen, sämmtliche in wohldurchlüftetem

Boden gewachsen.)

Die im schlammigen, durchtränkten Boden oder unter Wasser zu

findenden Mykodomatien des Erlenbaumes bilden wieder eine Ausnahme.

3. Das Fortkommen der Mykorhizen- Gebilde, daher das Gedeihen der

betreffenden Bilanzen ist auch von der clicinisclicn /Ksaituncnselztiiuj des

Bodens abhängig. Für die Leguminosen gilt vor allem andern der Satz,

dass ihnen Nitrogen-Armut des Bodens nichts anthut. Was Anspruch auf

Bodeneigenschaften seitens der Leguminosen betrifft, lässt sich als Kon-

sequenz der ökologische Grundsatz ableiten, dass selben entweder ein

weicher und wenig durchtränkter, oder aber mit vielen Bissen und Spalten

versehener Boden, der an Nitrogensalzen wie arm immer sein möge, am
besten zukömmt. Dieser Satz hat für den Pffanzengeographen und für den

Landwirthen seine Bedeutung. Ein markantes Beispiel liefert das üppige

Gedeihen von Bobinia Paeudacaeia in den Sandgegenden des ungarischen

Tieflandes.

Die mit ecto- oder endotrophen Mykorhizen behafteten Pflanzen hin-

gegen lieben humösen Boden, was seinen Grund in der Ernährungsphysio-

logie derselben haben mag.**

* Bisher noch nicht als niykorhizenl'ührend erkannt (?|.

** Es sei hier nebenbei bemerkt, dass es unrichtig ist, wenn man die liicrher

gehörigen Pfianzenarten Saprophyten nennt. Unter den Archegoniaten gibt es gewiss

gar keine wirklichen «Saproi^hyten», wohl aber «Mykorhizenpflanzen». Die Arche-

goniaten sind an und für sich einer saprophytischen Lebensweise unfähig, sie

können jedoch in Gemeinschaft mit Pilzen treten. Die losprihiglich chloyopInjU-

fnhvcndftt Mookv, Pteridopln/toi iind Plia}icro(/<tmcn karakterisi r( da^ Unvermögen,

sieh o/nie ChloropliiiU, allein auf sich angeiciescn, )iieht ernähren zu können ; ver-

liert die eine, oder andere Archegoniatenpflanze ihr Chlorophgll, so kann dies tiur

dann slatl/inden, wenn sie entweder parasitisch wird (u. zw. an grünen Pflanzen),

oder mi/cotrophisrh ivird. Der Begritï «Mykorhizenpflanze» muss von den Bcgritî'en

«Parasit», «Saprophyt» u. s. w. unterschieden werden, er ist ihnen coordinirt. Die

L*/co/30£/îwm-Prothallien, AVo/Z/Vt und viele andere europäische Orchideen, Monot rupa,

Barmannia, Apterid, Wullschlaegclia, Voi/ria, Voi/riella, Coti/lanthira, Gymnosiphon,

Dictj/üstegia, Sciajdnla etc. sind an und für sich ebensowenig Saprophyten, als der

in ihnen leitende Pilz eine Gefässpflanze ist oder Blüthen erzeugt. Nur beide

Theile zusammengenommen sind der Aussenwolt gegenüber saprophytische Lebe-

wesen.
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Physiologische Beweise müssen erst geliefert werden, ob die Myko-

domatien von Ahitis wirklich freien Stickstoff aufnehmen. Der Bau sowohl

als das ökologische Vorkommen (Standortsverhältnisse) derselben scheinen

darauf schhessen zu lassen, dass selbe mit freien Gasen nicht in Austausch

stehen und dass der Erlenbaum seinen Bedarf an Nitrogen mit Boden-

salzen, nicht aber mit elementarem Nitrogen deckt.

( Separatini editinii est die 1. Augusti 1900.)

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt.
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