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Közli Istvdnffi Gyula dr. 
(A VII. rajzlappal.) 

Az ismert norveg gombäsz Olav Johan-Olsen dr (Kristianiaban) 
a gombäk eltartäsära igen jö mödszert talält ki,') melyet Olsen ba-
rätom utasitäsai nyomän elsajätitva, most a következö sorokban is-
mertetni kivänok. A kikeszites körül szükseges eszközök es kellekek 
kivälasztasaban a lehetosegig tekintettel voltam arra, hogy mmdenben 
a legkönnyebben megszerezhetot hozzam föl s ajänljam, hogy igy a 
dolgozäs kellekei videken is könnyen elöteremthetök legyenek. 

A gombäk eltartäsa a gyüjtemenyt csinälö botanikus legnehe-
zebb feladatai köze tartozik. Igen sokfele mödot ajänlottak mär a 
gombäk eltartäsära, de eddigele leginkabb csak a szäritäs, meg a 
folyadekban valö eltartäs vältak be. A folyadekok közül legjobbnak 
bizonyult az erös, 60"/t,-os borszesz s nemely esetekben a sösviz. A 
borszesz az aläbb fölsorolandö s különösen szintelen gombäkra ajän-
latos. A puha, kucsmäs gombäkat azonban nem conservälja jöl a 
borszesz, mert a szfnt elpusztitja, ez pedig igen fontos a meghatäro-
zäsra, s oly sok vizet sziv ki belölük, hogy az összezsugorodott gom-
bät alig ismerni fei többe. 

Borszeszben megmaradnak: 1) a kis, aprö, mikroskopos vizs-
gälatra szänt gombäk. 2) a Gastromyeetek, a hasas gombäk (kivesszük 
közülök azokat, melyeket szäritni is lehet, ilyenek p. az erett värgä-
nyäk (Bovista.); 3) az Ascomycetek, a tömlos gombäk majdnem mind 
(a conidiumos ällapotoknak ärt a borszesz.) 4) a Hymenomyiecek kö
zül a szintelen Agaricus-, csiperke-felek es a Polyporus-felek (p. füzfa-
gomba) — a vargänya fajok ellenben sohasem tarthatök el borszesz
ben ; 5) a Hydnum-, Ciavaria-, Thelephora- es Tremella-felek. 

*) Konservering af större Seppe til vidcnskabel'g Bmg (Separataftryk af, 
»Meddelelser fra den naturhisto'iske Foroning i Kristiania« 1879.) 
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Sösvizben mogmarad a szi'n es alak, meg pedig jobban, mint 
borszeszben, de a borszeszhez kepest csak rövid ideig. Azonban sok 
gomba nem ällja a sösvizet, fclbomlik, a fölyadek zavaros lesz es a 
keszitmeny tönkre megyen. 

Ä sösvizet igy keszitjük: l'orrö vizet telitiink kosöval, az olda-
tot egy nap multän megszürve hasznälhatjuk. Egyszerüen az edeny-
hen elhelyezett gombära töltjük, ügyelnünk kell arra, hogy a gomba 
mindig alämerülten maradjon. Legkönnyebben elerhetjük ezt, ha aprö 
könehezekeket erösitiink selyemszällal, vagy manilla rosttal a gom
bära. Most aztän az edenyt jö lesz pärszor gyengeden megräzogatni, 
hogy'a bennszorult levegö kiszabaduljon s fölszalljon, különben könnyü 
szerrel rotliadäsnak indül a keszitmeny. Sösvizben eveken ät igen jol 
tartottäk magukat többek között a Pezizäk p. P. coccinea, P. auran-
tiaca stb., ugy sok Hymenomyeet is. Altaläban a tapasztaläs azt mu-
tatja, hogy elore nem lehet megmondani, mely gomba all meg sös
vizben s mely nem, ezt mindig ki kell pröbälni. Ugyan azon gomba 
a körülmenyekhcz kepest majd megällt sösvizben, majd pedig nem, 
hanem elromlik, elpusztul. Liehet, hogy a szövetei közt elö Bacte-
riumok, hogy ä gyüjtes ideje szerinti vältakozö viztartalom okozzäk 
az ilyenek r-omläsät. 

A sösvizbeni eltartäs mellett van jannak rendkivüli olesosäga, 
nemesak, hogy a beällitäs alig kerül valamibe, hanem meg a sösviz 
mcgujitäsa — mire evente legaläbb egyszer szükseg van — sem okoz 
nagyobb kiadäst. Ezen mödszer epen olesosäga miatt, s mivol igen 
instruetiven örzi meg a gombäkat, ajänlhatö pharmacologiai, növeny-
tani gyüjtemenyek szämära. De az ily gyüjtemenyeknel aztän igen 
ügyelni kell arra, hogy a gombäk mindig a viz szine ala merülve 
maradjanak, inert különben, mint arra mär fennebb is rämutattam, 
könnyen megpeneszednek. 

A többi conservälö folyadekok közül a higany sublimatnak 
VIOOB-CS vizes oldatät, vagy a börsavnak 2°/0-os oldatät szinten lehet 
hasznälni; az alak, neha meg a szin is jöl megmarad ezen folyadö-
kokban. Glycerin eeetsavval keverve szinten eleg jö conservälö fölya
dek — de aränylag igen dräga. 

Ezek voltak ama folyadekok, melyck a gombänak nedves utoni 
eltartäsänäl szämba jöhetnek. Abböl a sok kiserlctbol, melyet Olav 
Johan-Olsen dr vegzett, kitünt, hogy jöformän csak a fennt elmon-
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dott folyadekok valnak be. Jösagukat a következö sorrenddel lehetne 
feltüntetni: 1) borszesz, 2) sösviz, 3) börsav, 4) kenesö Sublimat. 

Sokkal inkäbb meg van könnyitve a botanikus dolga, ha a 
gombäkat vagy peneszeket megszärithatja. Igy teszem a ßozsda-, 
Üszökpeneszek, sok Ascomycet, peldäul a legtöbb eonidiumos ällapot 
az Äscomyceteknel, a femitebb emlitett hasas gombäk Gastromycetek 
p. Geasterek (földi csillagok) s a fäs minemüsegü gombäk mind ki-
älljäk a szäritäst s igy csupän szäritva es sajtolva keszek a herba-
rium szämära. 

De az ily gombäkat is, mielött meg a herbariumba beiktatnök, 
igen-erös melegnel, söt ha lehet sütokemenczeben meg kell aszalni, 
szöval a legnagyobb hömerseknek kitenni, melyet m e g b a r n u l ä s 
nelkül elbirnak. 

Ha ezt elmulasztjuk es nem aszaljuk meg a gombäkat igen erös 
hömerseknel, ugy könnyen elpusztulnak. A rovarok, vagy älcäik, me-
lyek mindig beim elösködnek a nagyobb gombäkban, tönkre tcszik a 
le'gszebb s legerosebb peldänyokat is, ha' nem öletnek meg forrö me-
leggel. Igen czelszerü, ha a kiszäradt gombäkat 0-5—l°/0-os sublimat 
oldattal bekenjük, különösen jö ez a puha gombäk megörzesere. 

A nagy kucsmäs gombäkat az elmondott eljäräsokkal nem tudjuk 
oltartani. Mindent megkiserlettek mär, megp öbältäk meg a befecs-
kendezest is, de mind hiäba. Mär majdnem fei is hagytak egeszen 
a kiserletezessel es csupän csak az äbräzoläsra akartak szoritkozni, 
midon sikerült. egy combinält eljäräst kitalälni. 

Minden követelmenyt összeveve s az elerheto eredmenyeket meg-
fontolva, oly modszert kellett kipuhatolni, a melynek segelyevel a 
szäraz gomba szinet megtartja s megis egyuttal a herbariumba valö 
elhelyezesre is alkalmas lesz. 

Ezt csakis a me t sze t ek kesz i t e seve l l e h e t e t t el-
erni. A metszesi modszert követve, a gombän hosszän ät egy met-
szetet keszitünk, mely lehetöleg a (kepzelt) tengclyen kell kcresztül 
menjen, a hosszmetszetet gelatinös papirra ragasztjuk s ezen kivül 
meg a kalap meg a tönk irhäjänak feiet melleje illesztjük, meg pedig 
ugy, mint azok a termeszetben is ällanak. A metszesi mödszer, mint 
az az elmondottakböl kitünik, eleg jö es instruetiv, de hiänyos, 
meimyiben a hymenium kepet az ily keszitmeny nem mutatja. Ezert ki 
kell egesziteni az u. n. „sporakeszitmenynyel," mely igenhiven meg-
örzi a sporättermö resznck, a hymeniumnak a kepet. 
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Az ei so. kl metszctekben Mserlette meg a gombäk eltartäsät a 
nagy sved gombasz az idösb Fries volt, utäria többen foglalkoztak 
ezen kerdessel, igy Lasch, Lydersdorf, Auerswald s mäsok. Az ujabb 
idökben pedig Olav Johan-Olsen (1879.) es Herpell1) (1880.) csinäl-
tak erre vonatkozö kiserleteket. Ha a különbözö, idäig kitalält möd-
szereket egybevetjük, az Olsenenek kell az elsöseget adnunk, mivel 
legpracticusabb s a legjobban örzi meg a gombäk metszeteit, meg a 
sporäit. 

Lässuk most reszletesen, miben sarkallik ezen eljäräs. Legelöször 
a gyüjtesre adott utasitäsait vesszük szemügyre. 

1. A (jijüjtis. A praeperälandö gombäkböl lehetöleg Ms, ep, 
hibätlan es különfele korü (fejlö'desi ällapotban levö) peldänyokat kell 
gyüjteni. A különbözö fejlödesi ällapotok összehasonlitäsa s conser-
väläsa igen fontos a faj pontos megliatärozäsa vegett. 

Ügyelni kell a gyüjtesnel meg az idojäräsra is. Altalaban ke-
rulni kell az esö's idöt, legjobb az esös napokat követö derült idöt 
hasznälni a gyüjtesi kiränduläsokra. A talalt s hazaszällitäsra erde-
mes gombäkat egy nagyobb fajtäju, több rekeszü botanizälö szelen-
cebe tesszük, s mindjärt meg a helyszinen tiszta, puha papirosba 
esomagoljuk a gombäkat, ugy rakjuk ovatosan a szelenezebe. Hogy 
jö spora keszitmenyeket kaphassunk, oly gombäkat keressünk, melyek 
hymeniuma egeszen ep, sertetlen. 

Az idös vagy fiatal peldänyok nem alkalmasok ily czelra, ha 
meg oly epek is, mert az ilyenek nem hullatnak rendes, normalis 
sporäkat, ezert a közepes fe j le t t segü , t e h ä t nem e ie r t gom
bäkat keressük össze a sporakeszitmonyek szämära. Kerülni kell meg 
az oly gombäkat is, melyekben rovurok feszkelnek, vagy rovar-älcäk 
laknak. Az ilyen peldäuyokat nem lehet hasznälni, mert a keszitmeny-
böl kesöbb kimäszö rovarok vagy älcäik tönkre teszik a praepai'a-
tumot, összckavarvän a lehullott spora port. 

A gyüjtesnel, mint mär fentebb hangsülyoztam, mindig ep es 
teljes peldänyokra van szükseg, igy peldäul a gombänak a föld-
alatti reszeit is el kell tennünk, teszem azoknäl, a melyek bu-
rokkal, volväval birnak p. Amanita volvaria stb. A gyürüvel (verum 

') Herpell das Praeparieron «• Einlegen der Hutpilze f. das Herbarium. 
Bonn. 1880. 
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partialcval) ellätott gombakkal szintön ovatosan kell bänni, nehög/ 
a gyürü lehulljon. A ragadös irhäju fajokat nedves moha köze cso-
magoljuk, ezeket olajos papiroson fogjuk praeparalni. 

A kiränduläson gyüjtött "gombäkat meg azon nap praeparalni 
kell, ha ez nem lehetseges, akkor egy, legfeljebb ket napig nedves 
mohäba takarva, üveg harang alatt eltarthatjuk, öket. A sporakeszit-
mönyek eloällitäsät azonban teljesseggel nem szabad elhalasztaiii, ezek 
mindig a gyüjtös napjän esinälandök. 

A sporakfezitmenytik. Lässuk mär mostan, mily mödon kell a 
sporaköszitmenyeket (a legkönnyebben) cloällitani. Mär az idösb Fries 
ismerte a kucsmäs gombäk ama tulajdonsägät, hogy a kuesmäböl, ha 
azt also oldaläval papirra boritjuk, a sporäk kihullanak s a papiron 
10—12 öra multän elötünik a hymenium kepe. Ilyen mödon vizs-
gälta az idösb Fries a sporäk szinet. Ez ä mödszer alapjäban vöve 
az Olsen-e is, de bizonyos elövigyäzattal annyira lett tököletesitvc, hogy 
a hymeniumröl tökeletes negativ kepet nyerhotiink, mely a sporäk 
szineben van megrajzolva, s a melyet aztän ällandövä töve eonser-
välni is tudunk a gyüjtemeny szämära. 

A sporaköszitmeny eloällitäsät azzal kezdjiik, hogy egy üveg 
lemezro feher papirosdarabot tesziink. Most levägjuk a gomba tönk-
jet, közvetlen a hymenium alatt s a kucsmät also oldaläval a papir-
lapra fektetve, leboritjuk egy üveg haranggal. Az idötartam, mely 
alatt a hymenium kepe a papiron szöpen es ölcsen megrajzolödik, 
igen különbözö s ezert minden egyes esethen kipröbälandö. Ha, lehull-
vän a sporäk, lerajzolödott hymenium, a kucsmät ovatosan eltävolitjuk 
a papirröl. 

A sporakep sikerülesere megkiväntatik, hogy a hymenium egö-
szen szorosan feküdjek a papiroson. Megjegyzendö meg, hogy a töl-
csöralaku gombäknäl, p. a nyülgombänäl vagy särga rökagombänäl, 
(Cantharellus cibarius), ket sporakeszitmönyre. van szükseg, az elsö ep 
ugy kösziil, mint a többiö, a mäsodik köszitmeny vögett a gombät 
sugarasan .több darabra vägjuk s ezeket is papirra fektetjiik. Csak 
ilyen mödon lehet a töleseres, vagy mäs, nem korongalaku hymenium-
mal birö gombäk sporakepet összealkotni, mert az elsö köszitmeny 
igen termeszetesen nem adhatja az egesz hymenium kepet, mivel a 
hymeniumnak a kerület feie, a töleser szelei feie, tehät ferden ällö 
reszöröl a sporäk rendetlenül hullanak le, s igy elmosödö kepet 
adnak, 
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Ha igen gyönged es vekony tönkü gombäkat praeparalunk, na-
gyon ügyelni kell arra, nehogy összenyomödjek a hymenium; sok 
gyönged ällomänyu gombanäl a hymenium (ha a kucsmät a tönkröl 
levälasztjuk) nem birja el a rajta nyugvö kuesmänak a sulyät. Ilyen-
kor egy para dugö darabkäval feltämasztjuk a kucsmät, ott, hol le 
van metszve a tönk. Termeszetesen kisebb ätmeröjti para lemezket 
kell venniink, semmint a tönk volt, erre aztän egy gombostüvel rä-
tfizzük a kucsmät, 

Abban az esetben, ha az ily mödon papiron nyugvö gombäk 
kisse szärazak volnanak, segitünk rajt', egy kis cseszeben'vizet teven 
az üveg harang alä. 

Mint mär fentebb jeleztük, az idotartam, a mely alatt a gom
bäk hymenium kepe megrajzolödik, igen különbözö lebet. Altaläban 
a sötct- vagy feketc sporäs gombäk rövid idö alatt szörnak annyi 
sporät, a mennyi szep kepet rajzol, igy a Coprinus-ok mär ket öra 
multäval jö kepet adnak. Ellenben a szintelen (feher) vagy vilägos 
sporäsoknak sok idore van szüksegük, a Hydnumnak peldäul 2 napra 
van szüksege, mig hymenium kepet lerajzolja sporäival a papiron; 
ätlagosan veve 12 öra elegendö szokott lenni. Sok gombät többször 
is ki lehet tenni, több hymenium kepet is lehet nyerni röluk. Ennek 
az az oka, hogy sok gombanäl a lcvägott kucsmän nem sztinik meg 
egyszerre a sporatermeles. 

A praeperäM papiros. A papiros szinenek mindig alkalmazkodni 
kell a sporäk szinehez, ezert feher es szines papirra van szüksegünk 
a gombäk praeperäläsänäl. 

A szines sporäkat hullatö gombäk szämära feher, nem bordä-
zott, jöl enyvezett, viznyomäs nelküli, jö irö papirost veszünk. 

Ä. särgäs-feher sporäknak felfogäsära a kek papiros jö. De olyan 
kek papirt kell välasztanunk, melynek szine alcoholban nem vältozik 
vagy nem oldödik. 

Vegre a feher sporäs gombäk kikeszitesere fekete, de nem eny
vezett papirost hasznälunk. Az angol gyärtäsu kek itatös papir szin 
ten jö e celra, 

A kesz'tmemj rögzitSse. Hogy a sporäk ältal rajzolt hymenium-
kep a papiron megmaradjon, szükseges azt ragasztö szerek segelyevel 
a papir anyagähoz kötni. E celböl a rögzitö folyadekböl (leiräsät 
aläbb adjuk) — felemelven a sporakepet viselö papirt a lemezröl — 
keveset öntünk az üveg lemezre s a papirt (termeszetesen a hätäval) 



— 177 — 

rcä fektetjük. Annyi rögzitö folyadekot kell önteni a lemezre, 
hogy az a papiron kereszttil szivarogva, annak felsö oldalät megäz-
tassa. A folyadek nehäny perc alatt ätszivärog s azzal a sporäs pa-
pirost hätäval itatös papirra fektetjük es 10—12 öra hosszat ott 
szäritjuk. 

A sporäk a szerint, hogy mily szinüek, különbözököpen viselik 
magukat a rögzitö folyadek iränt. A sötet sporäkat ältalaban igen 
jöl lehet rögziteni, a vilägosabbak nehezebben engednek a rögzitö 
folyadeknak. 

A sötet sporäk szämära a rögzitö folyadek igy keszül: 5 gramm 
sandarac mezgät, 10 gramm mastix mezgät es 10 gramm eanadai 
balzsamot oldunk 200 gramm borszeszben. 

Ezen rögzitö folyadekon kivül lehet meg az olajfestesnel hasz-
nält „fixativ"-et is venni. 

A feher sporäkat gelatinnal ragasztjuk a papirra. 100 gramm 
20°/„-os borszeszhez 1—2 gramm hig gelatin oldatot adunk s ezt a 
folyadekot, a hasznälatkor vizfürdöben ällö lapos tanyerra öntjük, hogy 
folytonosan folyekony ällapotban keszen älljon. A sporäs papirdara-
bokat leemelven az üveg lemezröl, egyenesen erre a tänyerban levö 
folyadek szinere fektetjük. Ez a folyadek epen ügy ältalszivärog, 
mint az elöbbi s hasonlöan rögziti a sporäkat. A papirdarabokat 
azutän szinten itatös papirra kell fektetni. 

Mindket rögzitö folyadekot el lehet üvegben is tartani. 
A feher sporäkat meg oly mödon is rögzithetjük, hogy porlasz-

töböl megharmatozzuk a rögzitö folyadekkal. 
A. keszitmenyek megszäritäsära a szürke (itatös) nemez papirost 

ajänljuk. 
A megszäradt keszitmenycket megsajtoljuk, s aztän mindjärt 

akär kezi nagyitöval, äkär pedig mikroskoppal vizsgälhatjuk öket. 
Az ily keszitmenyeken lätni: 1) a sporäk szinet, 2) a kuesma 

nagysägät, 3) a tönk alakjät s vastagsägät a keresztmetszetben, 4) es 
az Agarieini-nel a lamelläk alakjät, vajjon azok egyszerüek, vagy eläg-
zottak, kiöblösödök vagy lefutök stb., toväbbä a lamelläknak egymästöli 
tävolsägät, a csöves gombäknäl a csövek nagysägät, szämät, alakjät stb. 

Az ily mödon nyert keszitmenyek igen jellemzök, különösen 
jellemzök pedig a Boletus-felekre. Ezeket meg faj szerint is meg 
lehet hatärozni a spora keszitmenyek alapjaa. 
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A metszesi k 'rzitminyek. Ezek celja a gomba irhajät es szinet 
az eredeti ällapotban megtartani. A metszesi es sporakeszitmenyek 
együttesen elegendök az illetö gomba jellemzesere, leiräsära. Az egesz 
eljaräs lenyege abban all, hogy a gombäböl keszült metszeteket es a 
levont irhät, a mennyire lebet, szärazon gelatinös papirra feszitven, 
crös nyomässal arra räsajtoljuk s teljesen kiszäritjuk. 

A gelatinös papir keszitese a következo: 100 gramm gelaunt 
500 gramm vizben elfözünk s ezzel a meg ferro oldattal erös, feher 
iröpapirt vonunk be. A gelatinös oldatot, mig dolgozunk, folyton me-
leg vizfürdöben kell tartani. A gelatint ecsettel mäzoljuk, meg pedig 
lehetöleg gyorsan a papirra, hogy megkönnyitsük a dolgot, legjobb, 
ha egyszerre sok papirt keszitünk el. Ezzel a 600 grammnyi oldattal 
40—50 iv papirt lehet gelatinnal bevonni. A termeszetesen csak egy 
oldalon bemäzolt iveket, mikent a könyvsajtöban is szokäs, kifeszitett 
madzagra akasztva megszäritjuk s gyengen megnyomtatva tesszük el, 
mert különben összegörbülnek. Legkönnyebben bänunk el a papirossal 
ha az iveknek a külso oldalät mäzoljuk be, a szäraz iveket negye-
dekre vägva legkönnyebben epsegben maradnak. 

Mikor a papirost hasznalni akarjuk, akkor a lapot a tiszta ol~ 
daläval egy tänyer viznek a szinere fektetjük; a viz ätszivodik a 
papiron s a gelatin lassankent l'elduzzad, erre itatös papirra tesszük, 
hogy a felesleges viz felszikkadjon, most a a papir kesz hasznälatra. 

A metszetek eloällitäsära kettele kesre van szüksegünk. Az egyik 
igen vekony pengejü, de nem nagyon szeles kessel a hosszmetszeteket 
csinäljuk; a mäsik rövid, kerekvegü kest az irha levälasztäsänäl 
vesszük elö. 

A metszetek keszitesehez s toväbbi kezelesehez sznkseges dol-
gokat felsorolvän, lässuk most mily mödon kell a metszeteket vägni 
s elkesziteni? A gombät legeloször felezzük, ügyelven arra, hogy a 
kes ne messe ferden a lemezeket, vagy a csöveket, hanem hogy azok-
kal pärhuzamosan haladjon. A gomba egyik feleböl most egy 0'5—1 mm. 
vekony hosszmetszetet csinälunk, melyet rögtön a mär felduzzasztott 
gelatinös papirra fektetünk, s mindjärt a kucsma alatt töböl levägjuk a 
tönköt s a kerek kessel levonjuk a kucsmäröl meg aztän a tönkröl is 
az irhät. Ezt a ket irha darabot külön-külön gelatinös papirra fektet
jük es megsajtoljuk. Ha az irhät nem lehet lehuzni, ugy a kucsma 
husät egy tompa kessel lekaparjuk, mig csak igen keves marad. az 
irhän s aztän azt a husos oldaläval a gelatinös papirra fektetjük. 
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Ezen leirt praeperäläsnäl mindig ,ply alzaton kell dolgozni, 
melyre nem tapad ra a többnyire ragadös irha, ezert ily czelra mär-
väny vagy üveg lapot kell venni s ha ezzel sem rendelkeziink, leg-
alabb olajos papiroson kell dolgozni. 

A tönkrol mar sokkal nehezebben välik le az irha, semmint a 
kucsmäröl, meg nehezebb ez a gyürüs gombaknal, mert itt arra is 
nagyon ügyelni kell, nehogy a gyürü leszakadjon s lehulljon. Meg egy 
dologra kell aztän ügyelni valamennyi gombänäl, ez az, hogy a tönk 
irhäjäböl, a mint az egeszen lehämozva s kiteritve fekszik, csak egy-
harmadresznyi (t. i. a szelessegbol merve) szalagot szabad kihasitani. 
Ezt azert kell igy kihasitani, mert ha feleznok az irhät (persze szin-
ten hosszban) ugy az meg mindig igen szeles volna s vastagabbnak 
tüntetne föl a tönköt, mint milyen az a valösagban. 

A Cantharellus-feleknel a hymeniumot is le kell välasztani ep 
ugy, mint az irhät, s az is ep ugy kezelendö, mint a többi keszitmeny. 

Ezekböl a most leirt mödon eloällitott keszitmenyekböl annyit 
rakunk a feläztatott gelatinös papirdarabra, a hänynak hely jut. — 
Jö lesz mindjärt a jelzoceduläkat (nev stb.) a gomba metszetek melle 
illeszteni. Most a gelatinös papirt egy iv jö itatös papirtya teve, ket 
itatös karton köze fogjuk. Ha sok keszitmenyt csinälunk, akkor az 
ily mödon kezelt gelatinös iveket aztän — közbe rakvän mindig 
S—10 itatös papirt meg — megsajtoljuk. Altaläban 25 kilogrammnyi 
nyomäs teljesen elegendö. Ha sajtöval nem rendelkezünk, akkor a 
kövek is ep ugy megteszik a szolgälatot. Itt a sajtoläs alatt a met
szetek a belolük ldszoritottvviz ältal a gelatinhoz ragasztatnak. Egy 
nap multän kiesereljük az itatös papirt frissel, szärazzal; ha egyes 
itatös papir darabkäk esetleg a keszitmeny szeleire tapadnak, vagy 
peldäul a gelatin helyenkent igen feläzik, azzal mitsem törödünk s 
csak 2 — 3 nap mulva, mikor mär a keszitmenyek egeszen kiszä-
radtak, tävolitjuk el az ily s mäs tisztätlansägokat is, egy melegvizbe 
märtott Szivacscsal. 

Az igy kezelt metszetek papir vekonysäguak, rendesen az alakju-
kat meg szinüket igen jöl megtartjäk. 

Most mär eles ollöval kivägjuk a metszeteket a gelatinös papir-
böl, s eros kartonra felragasztjuk termeszetes helyzetben. A tönköt a 
kucsma alä ragasztjuk, s melleje a hosszmetszetet es sporakeszitmenyt. 
Az ily keszitmenyek termeszetesen csak akkor tökeletesek, ha a prae-
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parält gomba nündenfele #fejlodesi ällapotban van kikeszitve, igy 
teszem egy Amanität häromfele mödon kell praepcrälni, u. m. a fä-

tyol (velum) felszakitasa olött, toväbbä a fätyol ättöresekor s az-
utän, az angiocarp Boletusokat peldäul a velum partiale felszakitasa 
clötti s utäni ällapotban is kell praeparälni. Nagy ugyeletet kell 
forditani az oly gombäkra, illetöleg metszeteikre, melyek szinüket el-
hagyjäk a levegön, különösen ha a szint meg akarjuk tartani p. a 
Boletus eyaneseens, vagy a B. Satanas, bäba vargänya s mäs oly 
szintbagyö gombäk metszeteit a gelatinös papirra fektetve mindjärt 
bevonjuk a rögzitö folyadekkal (melyet a sporäknak a papirra erösite-
sere hasznälunk), erre olajos papir köze i'ogjuk a gelatinös papirt s ola-
jos kartonba teve 6 öra hosszat megsajtoljuk. Ezutän a metszeteket 
kivesszük az olajos papirböl es közönseges itatös papir közt gyorsan 
megszäritjuk. 

A metszett keszitmenyeken lätni lebet a kucsma es a tönk nagy-
sägät s alakjät, a gombänak az alkatät, a tönknek a kucsmäba nö-
vesenek a mödjät, toväbbä a tönknek a szerkezetet (vajjon rostos-e, 
tömött-e, csöves, hüsos stb.), vegtere a hymenium alakjät es vastagsägät. 

Az igj elöällitott keszitmenyeket, mint a közönseges mödon 
szäritott növenyeket rakjuk el, tesszük be a gyüjtemenybe. Hogy 
biztositsuk a gyüjtemenyeket pusztitö rovarok vagy peneszek eilen, 
bckenjük a keszitmenyeket 1° 0-os kenesösublimat oldattal. Az igy 
conservält keszitmenyeken idövel feher kivirägzäs mutatkozik, de ezt 
szivacsesal könnyen letöriilhetjük. A legtöbb keszitmenyt ajänlatos a 
tartössägnak okäert igen hig collodium oldattal is bekenni. (A collo-
diumot erös alcohollal vagy aetherrel higitjuk föl.) 

A szäraz keszitmenyek elrendezesenel, papirra ragasztäsänäl igen 
nagy szercpet jätszik az ügyes esoportositäs, föleg, ha a tanulsägos 
mozzanatokra is ügyelünk. Igy peldäul igen celszerii, ha a fakergen, 
vagy hasonlö alzaton elö gombaknäl meg az alzatböl is veszünk egy 
darabot s azt a termeszetes elöforduläst utänozva helyezzük el a papiron. 

Äbväk magyaräzata. 
Tricholoma cartilagineum. Psalliota campestris. 
Irha keszitmeny es hosszmetszet. Sporakeszitmeny. 




