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Az Absidia septata a Miicor-félék családjába tartozó rendkívül ritka

gombafaj. Piitkaságát az igazolja, bog_y fölfcdezöjén, Van TiEGHEM-en kívül

eddigelé senki sem találta, csupán e sorok írója a múlt év nj'arán. Hazánkra

nézve nemcsak mint faj, hanem mint génusz is új. A Mnco}'-ïé\ék egynéhá-

nya igen gyakori, pl. nálunk Macor Mucedo, Bhizopus nUjricans, Pilobo-

lus Kleitii, a trópusok alatt a Mucor Ori/zae, Bliizoin(>< Onizac stb., de

legtöbbje igen ritka. Nem egy fajról tudjuk, hogy csak az illet fölfedezje

találta, s azért e fajokra vonatkozó ismereteink igen hézagosak. A Mucor-

félék ismertetése körül Van TiEOHEM-nek vannak nagy érdemei ; de egy

hazai botanikusnak, Klein GvuLA-nak is. Hogy némely Muror-íélére na-

gyon ritkán akadnak rá, azt azzal lehet megmagyarázni, hogy kevesen fog-

lalkoznak e gombák tanulmányozásával, s ennek oka meg abban rejlik,

hogy e gombák tanulmányozásakor az embernek g3'akran el kell nyomnia

természetes esztétikai érzelmeit. Ugyanis e gombák töl)bnyire csak növény-

ev állatok ürülékén találhatók. De épen ezért, mivelhogy a növénj'ev

állatok, pl. számos házi állatunk, nyilván a táplálékkal veszik fel e gom-

bákat s a gomba szaporodó szervei az állat bélcsatornáján keresztül ván-

dorolnak, mivelhogy e gombák a házi állataink eledelében rendes'en meg-

vannak s e gombáknak egész élete folyik le ott, a hol ez állatok tartózkod-

nak, pl. istállóban : azért praktikus szempontból tanácsos volna azokat

szorgosabban tanulmányozni. Legalább minden alkahnat meg kell ragadni,

valahányszor ilyen gomba kezünk ügyébe kerül, hogy azt mennél több'

oldalról megvizsgáljuk. Mert a priori feltehet, hogy az illet állatokra nézve

egyike-másika e penészféléknek nem egészen indifferens, különösen ha ta-

lán bizonyos körülményeknél fogva a gomba túlságosan elszaporodik. Erre
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nczve fel van jegyezve egynémely adat. így pl. (Fischer szerint) a Mucor

rací')n()^<i(s Fres. a madarak lélegz szerveit annyira bántalmazhatja, hogy

halált okoz; a Miiroí- corjinihifer Cohn, a Mucor jnisi Ilus Lindï és a Rki-

zopua Colmii B. et De T. a házi nyúl veséjében s más szerveiben szintén

halált okozó elbetegedéseket idéz el. Azért örömmel fogtam körülmé-

nyesebb vizsgálathoz, midn a véletlen folytán egy ilyen rendkívül ritka,

eddig csak egyetlen egyszer, — Parisban - talált, penészféle gomba kezem

ügyébekerült; ámbár ez esetben a gomba vizsgálatára semmiféle prak-

tikus szempont nem vezetett.

A gombát nem állati ürüléken, lianem kó]-bad() fenygyökéren talál-

tam. Az illet gyökérdarabot 1(SÍ)9 július havában a magas Tátrában, felláp

szélén szedtem, emberi lakóhelyiek közelében, a hol ló, szarvasmarha is

járt. A gomba az üveg])eii (^tett, nedvesen tartott gyökérdarabon egy hónap

miüva, Budapesten, jelentkezett. Kényelmesebb megfigyelés czéljából egy

Boletus húsából vágott darabra vittem át. A vegetativ myceliumon kívül

sporangiumtartók és azokat betetz sporangiumok mutatkoztak. A spo-

rangiumtartók függlegesen vagy szög alatt egyenesen a levegbe emel-

kedtek. A sporangium alakja fordított tojásalakú, fala vékony, gyenge,

incrustatió nélkül, széjjelfolyó volt. A nagy, szembeötl columella a tág

apophysissel együtt közelítleg gömbalakot képezett. A spórák egyformák,

mind gömbölyek, simafaluak, ersen fénytörk, alig 3 ji-nyiek voltak.

Némely sporangiumtartó egyszer, st kétszer elágazott.

Az egyes oldalágakat szintén egy-egy sporangium tetzte be, mely

minden tekintetben megegyezett a fág sporangiumával, csakhogy kisebb

volt ; azonban az oldalsporangiumban foglalt spórák még nagyság tekin-

tetében sem ütöttek el a fösporangium spóráitól. Kisebb sporangiumban

kevesebb spóra volt, nagyobb sporangiumban több. Egyspórájú sporangium

nem akadt. Sporangiumtartó két oldalággal, azaz összesen három sporan-

giummal, ritkán akadt és igazán kivételszámba ment a négysporangiumos,

eltorzult sporangiumtartó.

Az eddig vázoltakon kívül nem mutatkozott semmi feltnbb jelen-

ség. A gomba meghatározásához fogtam. Kitudódott, hogy e gomba vagy a

rendkívül ritka — Magj^arországon eddig nem talált — Ah s idia-génuszhoz,

vagy pedig egy hozzá közel álló, esetleg újonnan felállítandó génuszhoz

tartozik.

Igaz ugyan, hogy Van Tieghem, az Absidia-nem szerzje, és nyomában
az összefoglaló gombászati mvek, nem azzal jellemzik e génuszt, a mi épen

nekem a szóban forgó gombán feltnt. V. ïiegh. szerint az Absidia-nem ka-

raktérisztikuma : a levegbe emelked, görbéket, félköröket leíró mycelium-

i)idák ; sporangiumtartók csakis e mycelium-indák közepén és legmagasabb

pontján, kettesévei-ötösével; el nem ágazók. Mindennek nyomát se leltem

Természetrajzi Füzetek. XXIII. köt. ^7
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a gombámon. Miután azonban a Murorincrík csoportját tüzetesebben kezd-

tem tanulmányozni és nevezetesen a Muco )ruca-nemek és fajok sporan-

giumait ismeiiet leírásokat az irodalomból összeszedtem és összehasonlí-

tottam, meggyzdtem arról, hogy az én gombám még sem lehet más, mint

valami Ahsidia. Ha az összes sjtorauijiophor Mi(co)'ii)ed]: számára egy meg-

határozó kulcsot állítunk össze, még pedig tisztára a sporangiumok alapján,

akkor azt találjuk, hogy egyesegyedül a sporangiumok szerkezete, alakja,

színe, spórái stb. alíipján (tehát a mycelium és zygospora kizárásával)

csaknem az összes sporangiophor Mucorinea-génwfizok meghatároz-

hatók.

Az Absiclia-nak szintén igazán génusz-jellemz a sporangiuma : spo-

rangium számos spórával, megfordítva tojásalakú : fala gyenge, alig lát-

ható, széjjelfolyó ; apophysis és columella egyittesen közelítleg gömb-

alakú, a sporangium hossztengelye irányában többé-kevésbbé nyújtva, az

egész ai3ophysis-columella alkotta test a határvonalon a legszélesebb
;

maga a columella a csúcsán hegyesed vagy szögalakú nyulványnyal el-

látva ; a spórák simák. A sporangium és részeinek eme tulajdonságai hatá-

rozottan Absidia-ra utalnak. Ha az Ahsidia és más Murunnea-génnszok

spoiangiumait ábrázoló rajzokat összehasonlítjuk eg^Tuással, akkor a

génuszhatározás ezen módját igazoltnak kell találnunk. Igaz ugyan,

hogy új génuszt is lehetett volna felállítani, a hogy az hasonló ese-

tekben, az irodalom tanúsága szerint, már számtalanszor történt ; de a

modern tudomány ily esetekben megköveteli azt, hogy végleges itélet-

kimondás eltt az illet gombára kulturkibérletek útján minél több világos-

ságvettessék. Azonkívül is alapos okom volt új génusz felállítását mellzni.

Ug3'anis, midn gombámat, nevezetesen az sporangiumát. ismét tüzetesen

összehasonlítottam az ismert Absidia-i'àiok sporanghunaival, .'szrevettem,

hogy a teljesen elüt myceliumot nem tekintve, a sporangium alapján a

kérdéses gombámnak nemcsak neme, hanem faja is megnevezhet. A gomba

sporangiumának részét alkotó columella alakja, az apophysis alatti válasz-

fal, valamint a spórák nagysága és alakja elárulták, hogy nem lehet más,

mint Ahsidia septata V. Tiegh. (E faj eredeti ismertetését lásd : Ph. Van

TiEGHBM, Troisième Mémoire sur les Mucorinées, Annales des Sciences

Naturelles, G. Série, IV. tome, p. 36:2, tab. 11, hg. 37 etc.)

Hogyha a sporangiumok alapján való határozás módját elfogadjuk és

a szóban forgó gombát csakugyan Ahsidia sepfata-uíik nézzük, akkor az

elüt mycelium miatt legalább új varietás felállítására lehetne gondolni.

Ezzel azután a vizsgálat véget is érhetett volna, annál is inkább, mert az

átázott Boh'tas-húson él gombát több napig tartó idn át megfigyeltem

és aközben semmi feltn változás nem mutatkozott.

A fent említett tétel értelmében azonban nem éltem be ennyivel, ha-
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nem esetleg feltn újabb megfigyelési adatok kedvéért más substratumra

vittem át a gombát.

Uj substratum gyanánt sterilizált szilvalét és darabkákat a szilva

húsából használtam. Egyúttal arra volt gondom, hogy kevésbbé nedves

és lehetleg melegebb atmospha^ra környezze az egészet. Háromszor

huszonnégy óra múlva a gomba myceliuma észrevehetleg megersödött

és egyszersmind úg}^ fejldött ki, a hogy az az Ahsidia mptata-vB, nézve

Van Tieghem szerint jellemz, ugyanis szép indák emelkedtek ki a levegbe

és rajtuk, csúcsukon, helyezkedtek el kettesévei-hármasával, st ötösével a

sporangiumtartók, az eddigieknél jóval nagyobb, ersebb sporangiumokkal.

Néminem eltérés mindazonáltal mutatkozott még most is ; a mi azonban

a faji kérdésié szerintem mind nem lényeges, hanem legfölebb mint phy-

siologiai, kulturkisérleti adat birhat érdekességgel. A myceliudák képezte

ív magassága némely esetben közel 1 cm., míg az ív legnagyobb szélessége

2—4 mm. volt. Az ív a csúcsán gyengén meg volt törve, úgy hogy az

egész inda szép «csúcsívet» alkotott. A gyönyören kifejldött, gótstil

ivekre emlékeztet indákat a leggyengébb fuvallom eltorzította. A leveg

szárazsága szemmel látható hatással volt rá, még pedig a magasba való

emelkedést segítette el. A sporangiumtartók nem ágaztak el immár és

máshol nem is képzdtek, csakis az indák csúcsain, még pedig a legtöbb

esetben kettesével. A két közösen ered sporangium együttvéve szintén

egy szabályosan kifejldött, gót mintájú ívet képezett, melynek síkja az

ket hordozó myceliuminda síkjára pontosan merlegesen állott. Ha tekin-

tetbe veszszük, hogy a magasba emelked myceliuminda rendes kifejldés

alkalmával függlegesen áll és az csúcsán ered felemelked sporangium-

tartókat egy-egy ers, nehéz sporangium tetzi be : akkor csodálni kell az

egész szerkezet egyszer, de szép technikáját. Törpe sporangiumok nem
voltak, hiszen a sporangiumtartók nem ágaztak el.

Hogy a gomba typikus kifejldési alakjai — nevezetesen mycelív,

szabályosan elrendezett, el nem ágazó sporangiumtartók — és az els íz-

ben talált, nyilván rendellenesen kifejldött, elágazó tbl ered sporan-

giumtartók meg törpe sporangiumok közötti kapcsolatra is némi világot

vessek, a kulturkisérletek )t folytattam. Vízzel ersen felhígított substra-

tumon, különösen tiszta, alig egy kevés czukrot, sókat tartalmazó vizén

különféle torzalakok fejldtek ki, melyek mindenféle átmeneti, közbees

alakot tüntettek fel a typikus mycelindák meg sporangiumtartók, és a tbl
ered, elágazó, törpe sporangiumos sporangiumtartó között. Volt pl. tbl
ered, egyenes sporangiumtai'tó, melynek egyik ága azonban mycelívet ké-

pezett. A különböz alak bizonyítja, hogy a mycelium kifejldése nagyon

iiKjadozó éa a Idlh physioloyiai befolyásoktól nagy mértékben függ. Van

Tieghem óta senki sem ismertette az Apsidia septata-t és a mycelium azon

±7*
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alakját, melyet Van Tieghem látott, nem kell okvetlenül fajbizonyító,

diagnosztikus jelnek venni.

Mintán ime hosszas kulturkisérletek útján kitudódott, bogy az a

gomba, melyet a fent említett fenygyökereken találtam, semmi más, mint

Ahsiia septdta Y. Tiegh., (ámbár a mycelium és a sporangiumtartók alakja

nem felelt meg cseppet sem Yan Tieghem leírásának), kérdés, bogy ezentúl

mit tartsunk e gomba kritériumának, bisz nem lebetünk mindig abban a

helyzetben, hogy hetekig tartó kulturkisérleteket végezzünk pusztán a faj

meghatározása czéljából. A fentebbiekbl kitnik, hogy e gomba tisztára

és csakis a sporangiumáról ismerhet meg (ha ugyan zygospora nem áll

rendelkezésre). A sporangium változtatja nagyságát és színét — megjegy-

zem ugyanis, hogy az egész gomba színe is változó, rendesen tiszta fehér,

de hol kékes, hol szinte fekete is lehet. Hanem azért a legkisebb sporangium

alakra és részeinek alakjára nézve olyan, mint a legnagyobb sjioranginm

,

és spóráinak esak száma váUozhatik, de nem alakja, se nagysága. A spóra

nagysága szigorúan véve nem egészen állandó, de egy sporangiumon belül

sem az, meg a különbség alig észrevehet, szót sem érdemel. A sporangium

és részeinek alakbeli jellemvonásai állandók, azért kritériumként szolgál-

hatnak, míg a mycelium és a sporangiumtartó jellemvonása nem állandó és

azért csalódásra, tévedésre szolgáltathatnak okot. A Tiegliemella-génns?,

leválasztása pl. törpe sporangiumok és törpe sporangiumtartók szabály-

talan elhelyezkedése alapján történt (lásd Saccardo, Sylloge Fungorum,

Vn, p: Íál5.) és azért nem helyeselhet. A myeeliiim és a sporangium-

lartók íniként való kifejldése az i4ft,s/(//a-génuszra (st Yan Tieghem sze-

rint az egyes fajokra nézve is) jellemzddé nem állandó bélyeg, mint ez

legalábl) az Absidia septata nev fajra vonatkozólag vizsgálataimból ki-

tnik. Yalamint pl. valamely alpesi növény mélyebb fekvésben abnorm

növekedés, de virágjáról mégis megismerhet, vagy valamint az ág

csúcsán kifejld levél némileg — olykoi- nagy mértékben is — eltér áz

ág tövén ered levéltl, úgy a gomba myceliuma is változhatik. A vizsgálat

tárgyát képez alsóbbrend gomba mindig úgy fogható fel, mint az üveg-

házban megntt növény, akár laboratóriumban neveltük fel üvegbura alatt,

akár a «szabad természetben» szedtük. Csakhogy a gomba feltnbben

változik a küls körülményekhez alkalmazkodva. Föltehet, hogy a test

alakulása ökológiai összefüggésben van a küls viszonyokkal. Azért helyes

volna gombafajok ismertetése alkalmával azokat az ökológiai viszonyokat

is közölni, melyek között a gomba a megíigyeléskor volt. A gomba jellem-

zéséhez nemcsak az tartozik, hogy milyen alakulást mutat, hanem az is,

hogy milyen körülmények között fejldik ki épen így vagy amúgy.

Yégl megemlítem, hogy a gomba zygospórái nem fejldtek ki kul-

túráimban, a minek az az oka, hogy kultúráimat nem szabályozhattam
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kellen. A zygospórák áll;ui(l(') nagy liöfokot kivannak meg, liugy kifejld-

hessenek, ezt nem volt módom hau megadni.

A XI. tábla magyarázata : Absidia Septata V. Tiegh.

1. Egy tbl ered, egyenes, elágazó sporangivimtartü. A legfels sporungium ki-

ürült s csak a columella meg a gallér maradt vissza, ""'ii.

2. Egy kiürült sporangium; a columellához tapadva maradt még egynéhány

spóra. '''"/i.

3. Egy fiatal, megntt sporangium, optikai keresztmetszetben. A sporaugiumfalon

belül a spóráknak csak egy kis része van lerajzolva. ^'"Vi.

4. Egy tipikus mycelium-ív két sporangiumtartóval. Felülrl látva. "'"/i.

5. Ugyanaz, négy sporangiumtartóval, elülrl látva ; harmatcseppekkel. -""Ii.

Gelegentlich eines Ausfluges in die hohe Tátra im Monate Juli 1899

sammelte ich am Bande eines Hochmoores und nicht weit von mensch-

licher Behausung u. a. Wurzeltheile mit Mj'korhizen von einer Fichte. Die

Wurzeltheile wurden zwischen Sphagnum etc. feucht gehalten und in einem

abgeschlossenen Glasgefässe nach Budapest gebracht. Nach einer Zeit kam
ein unansehnliches Myzelium mit wenigen, in die Luft ragenden Sporan-

gienträgern und Sporangien zum Vorschein. Um den Pilz bequemer studiren

zu können, wurde er auf faulende, sehr feucht gehaltene BoletusSchnitte

überpflanzt, wo er auch richtig etwas kräftiger wuchs ; namentlich bildete

sich eine Masse von verschieden hohen Sporangienträgern, die sämmtlich

gerade oder schief in die Luft ragten.

Gestalt der Sporangien war verkehrt einförmig, Membran derselben

dünn, unscheinbar, ohne Inkrustation, bei Austritt der Sporen zerfliessend.

Unterhalb des Sporangiums war der Sporangienträger zu einer Apophyse

erweitert, deren innerer Eaum in dem Eaume der Columella seine direkte

Fortsetzung fand. Die breite, ansehnliche, einer Glasglocke ähnlichem Co-

lumella ragte tief in das Sporangium hinein. Nach Zerfliessung des letz-

teren blieb die Columella zurück ; am Saume derselben war es bei scharfem

Hinsehen meistentheils möglich, Beste der Sporangienmembran — den

Kragen— zu erblicken. Die Sporen waren alle gleich gross, kaum 3 [i, kugel-

rund, fast farblos, glatt, in grossem Maasse lichtbrechend. Die Sporangien

waren unterhalb der Apophysis von ihren Trägern mittelst einer Querwand

abgegrenzt. Die Sporangienträger erhoben sich von dem einzelligen, ver-

zweigten Myzelium an anscheinend exbeliebigeu Punkten. Sämmtlicbe

waren ganz gerade ; manche sehr kurz, andere bis 2 mm. lang. Die meisten

waren verzweigt, einmal In's dreimal. Die meist kurzen Nebenäste endeten,
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so wie der Hauptast, in je ein Sporangium. Die Nebensporangien unter-

schieden sich von dem Hauptsporangium einzig und allein durch ihre ge-

ringere Grösse und demgemäss weniger Sporen. Einsporige Sporangien

wurden nicht gefunden.

Nachdem sich weiter nichts merkwürdigeres vorfand, so versuchte ich

den Pilz auf Grund des bisher mitgetheilten zu bestimmen. Es ergab sich,

dass derselbe zu Ahsiclin, oder aber zu einer, Alti^i'lia nahe stehenden Gat-

tung gehört.

Als Charakteristikum der genannten Gattung wird zwar von Yan

TiEGHEM, dem Autor derselben, diirchaus nicht das erwähnt, was für den

in Frage stehenden Pilz als kennzeichnend angesehen werden musste.

Nach dem genannten Autor zeichnet sich nämlich die Gattung Ahsidia

von anderen Mucorineengattungen u. a. wie folgt aus : Ausläufer des Myze-

liums mehr oder weniger hochgewölbte Bogen bildend. SporaiKjioiträger

iiu'ist zu ^—5, }nir auf de)i Gipfel der hoyeiHirtifi i/el,ii(unnleii AnsJäufer-

internodieii. Sporangienträger unverzweigt. Von alledem war bei meinem

Pilze nichts zu bemerken. Jedoch nacli eifriger Durchmusterung der Lite-

ratur, namentlich sämmtlicher mir zu Gesicht gelangenden Abbildungen

und Beschreibungen von Mucorineensporangien, wurde es mir klar, dass

ich es mit nichts anderem, als mit Ahsidia zu thun haben könne. Legt man
sich nämhch einzig und allein auf Grund der Sporangien einen Schlüssel

zurecht für sämmtlicho sporangiophore Mucorineen, so gelangt man zu

dem l^rtheil, dass auf diese Weise die meisten Gattungen, unter ihnen

auch Ahsidia, bestimmt werden können. Die oben mitgetheilten Daten

betreffs des Sporangiums und dessen Theile, namcnthi li der Columella mit

Apophyse, deuten ganz bestimmt auf Ahsidia.

Vergleicht man die zu Gebote stehenden Abbildungen der Absidia-

Arten (siehe bei Van Tteghem, Troisième Mémoire sur les Mucorinées, An-

nales des Sciences Naturelles, ft. Série, IV. t., tab. 11 und 12: ferner bei

Deckenbach, Note sur une nouvelle espèce des Mucorinées, Scripta Bota-

nica, T. V., tab. I ) mit denen der übrigen Gattungen, so wird man sich von

der Richtigkeit dieser Bestimmungsweise leicht überzeugen können. Man
hätte nun allerdings eine neue Gattung aufstellen mögen : dies hätte man
wenigstens so gut thun können, wie die Abscheidung der Gattung Tieghe-

niella von Ahsidia geschehen ist. Auf dies durfte aber doch nicht einge-

gangr-n werden, bevor nicht weiter fortgesetzte Kuttarversuche nicht nähere

Aufsclilüsse ül)er den fraglichen Pilz boten. Uebrigens durfte dies auch so

nicht zugelassen werden. Näherer Veigleich der Sporangien mit denen der

bisher bekannt gewordenen At)>iidia-XxUn\ ergab nämlich, dass nicht nur

die Gattung, sondern auch die Art des Pilzes zu erkennen sei. Die Gestalt

der Columella, die Gestalt und Grösse der Sporen und die Scheidewand
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uiiterliall) der Ajiopbysis des Pilzes war o;enan dieselbe, wie bei Ahsidid

scjihihi \. TiEGH. (1. c, p. 362, iîg. 37 etc.) Es sei aufmerksam gemacht,

dass die Zeicbiiniigen bei Yan Tieghem nicht genau, wahrscheinlich nicht

pünktlich wiedergegeben sind und man sich daher mehr auf die Beschrei-

bung zu stützen hat).

Da nun aber zur Diagnostik der besagten Art nicht nur die Eigen-

schaften des Hporangiums, sondern z. B. auch die der Myzelbögen ange-

geben sind, und demnach zwischen der Ahsidia septata Van Tieghem's und
meinem Pilze gewiss auffallende Unterschiede — nämlich in der Ausbil-

dung der Sporangienträger und des Myzeliums — vorherrschten, so hätte

man in dem noch immer in Frage stehenden Pilze wenigstens eine neue

Varietät erblicken müssen. Damit hätte die Untersuchung auch ihren Ab-

schluss gewonnen, umsomehr, da selbst nach Verlauf einer Woche an dem
Pilze keinerlei Veränderungen bemerkbar wurden.

Um mich nun aber zu überzeugen, ob der Pilz unter anderen ökolo-

gischen Verhältnissen ebenso fortwachsen werde, wie bisher, wurden Sporen

desselben auf ein anderes Nährsubstract, u. zw. auf sterilisirte Pilaumen-

schnitte, welche massiger feucht und wärmer gehalten wurden, überti'agen.

Hier konnte anfangs nichts abweichendes bemerkt werden. Jedoch

nach Verlauf von dreimal 24 Stunden erstarkte das Myzelium und es traten

auffallende Erscheinungen zu Tage. Es zeigte sich eine schöne regelrechte

Gestaltung des Myzeliums, regelmässige Anordnung der Sporangienträger

und Grössenzunahme der Sporangien, in allem genau so, wie dies für Ab-

^idiu, u. zw. für die Art septcda charakteristisch ist. Von den deutlich

unterscheidbaren Hauptästen des Myzeliums drangen in das Substrat, oder

breiteten sich darauf aus, Büschel von kurzen, dichtverzweigten, gegen

Ende verschwindend dünn werdenden Myzelästen, sogenannte Wurzel- oder

Pvhizoidenbüschel, wie sie auch bei den viel gemeineren Rhizopus-Arten

bekannt sind. Diesen Büscheln entsprangen fast senkrecht oder auch schief

frei in die Luft ragende Myzeläste, auf welchen 2—5 Sporangienträger

entsprangen. Die Myzeläste wuchsen über den Insertion spunkt der Spo-

rangienträger hinaus wieder dem Substrate zu und bildeten so die typischen

Myzelbögen. Die Höhe derselben betrug in manchen Fällen über 6 mm.,

die grösste W^eite — nahe zum Substrat — 2—4 mm., also bedeutend we-

niger, so dass der ganze Bogen, der an dem höchsten Punkte, d. i. dem

Insertion spunkte der Sporangienträger, einen Winkel besass, den Stempel

des schönsten gothischen Stiles an sich trug. Die gothischen Bogen ver-

zerrte natürlich der leiseste Lufthauch : Lufttrockenheit verursachte Win-

dung derselben und bei zu üppigem Wuchs gelangten sie auch nicht zu

reiner, typischen Ausbildung. Die Sporangienträger waren an den ziemhch

gleich gi'ossen Bogen selten verzweigt und auch alle von gleicher Länge.
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Sporangienträger kamen iiimmelir überhaupt nur an den Spitzen der Bo-

gen zum Yorschein, ausnahmsweise zeigten sich einzelne auch am weiteren

Verlaufe derselben, aber noch immer in einer ge\AÍssen Höhe. Die Zahl der

an der Spitze eines Myzelbogens entspringenden Sporangienträger betrug

grösstentheils zwei. Die zwei gemeinsam entspringenden Träger bildeten

zusammen einen kürzern, jedoch ganz ähnlichen gekrümmten Bogen, wie

der sie tragende Myzelausläufer, u. zw. so gerichtet, dass die durch sie ge-

legte Ebene auf der des Ausläuferbogens genau senkrecht stand. Nimmt

man noch hinzu, dass die zwei Bogen von lothrechter Kichtimg und die

beiden Strahlen des oberen Bogens mit je einem dicken Sporangium be-

lastet waren, so muss man der einfach-schönen Technik des ganzen Baues

seine Bewunderung zollen. War die Zahl der Sporangienträger an einem

Myzelbogen mehr als zwei, so war die Anordnung derselben auch in diesem

Falle eine sehr regelmässige und der mechanischen Leistung des sie tra-

genden Bogens völlig angepasste.

Vergleicht man die erwähnten Daten mit der Beschreibung der Ab-

siilia srptnta, so wii'd man finden, dass zwischen meinem Pilze und der

typischen Ahsidin srphitii kein Unterschied herrscht. Wohl stimmen die

Angaben betreffs der Myzelbogen nicht ganz überein, da dieselben bei Van

TiEGHEM so hoch, wie breit angegeben werden : die dabei aufsteigenden

Zweifel dürften durch folgende Thatsachen gehoben werden. Um den Zu-

sammenhang zwischen den typischen Entwickelungsformen, namentlich

Myzelbogen, regelmässige Anordnung der Sporangienträger, etc., und der

Anfangs beobachteten, vorzweigten, langen, geraden Sporangienträger

ohne Bogen kennen zu lernen, wurden weitere Kulturversuche veran-

staltet. Es ergab sich, dass bei reichlichem Wasserzufluss, kalter Luft,

trockener heisser Luft, Mangel an Nährsalzen u. s. w. immer dieselben

Sporangien erscheinen, aber mit verschieden ausgebildeten Trägern und

monströser Myzelbildung, und es gelangten auch alle erdenklichen Zwischen-

formen vom regelrechten Myzelbogen bis zum grundständigen Träger zur

Ausbildung. Die zalilreichen, verschiedenen, beim erstem Anblick monströs

erscheinenden, abej' eigentlich als teratologisch zu nennenden Formen be-

wiesen klar, dass die Ausbildung des Myzeliums und der Sporangienträger

sehr schwankend ist und zwar von den äusseren physiologischen Ein-

flüssen in grossem Maasse abhängt. Deswegen ist die Form der Myzelium-

l)0gen, die Van Tieghem gesehen hat, nicht unbedingt als ein diagnostisches

Merkmal anzusehen. Aus dem Verlaufe der Untersuchungen behufs Art-

bestimmung des auf den ol)en ejwähnten Tannenwurzeln gefundenen Pilzes

orgiebt es sich, dass man als Kriterium der Art Abxùh'a í^cpUitit die Merk-

male des Sporangiums und seiner Theile — als einzig beständige und genü-

gtMid chiirakteristische Merkmale- anzunehmen hat. Hingegen bilden die
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Myzelbogeii nnd die Sporangienträger zwar charakteristische, jedoch viel

zu unbeständige Kennzeichen, als dass dieselben als Kriterium der Art

(eventuell selbst der Gattung) dienen könnten, was deswegen hervorgeho-

ben werden muss, da sie leicht Täuschungen verursachen können und

selbst zur unberechtigten Aufstellung neuer Pilzformen Anlass geben

kchînten. Was die bisher noch nicht in Erwähnung gelangte Farbe des

Pilzes anbelangt, so sei betont, dass sie auch unbeständig, bald rein weiss,

bald dunkler, bald tief schwarz erscheint.

Zum Schlüsse sei noch bemerkt, dass ich von Absidia >ieptaia keine

Zygosporen erhielt ; dieselben beanspruchen längere Zeit anhaltende hohe

Temperatur. Ein für solche Kulturzwecke eingerichtetes Laboratorium

stand mir nicht zu Gebote. Erwähnt sei auch, dass sich auf Grund dei-

Fixirung und Färbung der ganz jungen, noch nicht natürlich ausgetretenen

oder al)er der schon auskeimenden Sporen ergab, dass dieselben meJirere

Zellkerne enthalten, wie dies Légek* für die meisten Mucorineengattungen,

nicht aber für Ab.'iiih'a, nachgewiesen hat.

Erklärung der Tafel XI : Absidia Septata V. Tiegh.

1 . Ein grundständiger SporaDgiumträger, auf faulender Tannenwurzel gewachsen.

Das zu oberst stehende Sporangium ist entleert, es ist noch die Columella mit

Kragen ersichtlich, '"/i.

2. Ein kleines, entleertes Sporangium ; an der Columella blieben noch einige

stark lichtbrecbende Sporen haften. ''"Vi.

3. Ein junges, erwachsenes Sporangium im optischen Durcl] schnitte. Innerhalb

der Sporangiummembran ist ein kleiner Theil der jungen Sporen gc.^oicli-

net. ^^Vi.

4. Ein typischer Myzelbogen mit zwei Sporangienträgern. Schief von olom ge-

sehen, '"/i.

5. Ebenso mit 4 Sporangienträgern, von vorne gesehen ; mit anhaftenden Thau-

tropfen. ^""/i.

* ]\Iaurice LÉfiKK, lieclierclies sur la structure des Mncoriiipes. Poitiers, IS!tr>.

Thèse.

(SepuTatini editing, est die 7. Auqusti JiWO.)


