
Ś L U Z O W C E 
(MYCETOZOA) 

M O N O G R A F I A 
p r z E z 

J ó z E F A R O S T A F I Ń S K I E G O 

(Przeds tau ione na posiedteniu Towar iys twa dnia 15 Maica 1873 r. J 

Omnes fere Botanici liostras plantans fungis annumerant , vcroin quo ju re ipsi videant . In prima enim cvolulione pulpam «cu subslanliam 
mucilaginosam consti tuunt, q u « , sensim crescendo, in parva, subrotunda, ovata vel aliter formata el ad maturi ta tem usque ex uno colore, in 
alterum transeuntia capitula seu peridia abi t . HĆBO peridia, membran® subiacenti nitidaj, plerumque innascentia, integumenta lenuia membi-anacea 
efficiunl, qi.ce maturi tat is tempore verlice aperiuntur et massam farinaceam inclusam, Olis seu capilliłio ut plurimam inlertextam, effuodunl . 
Agarici vero, Baleti et plur imaj affines sub fungorum ordine coraprehensa; stirpes, superflcie externa fructificante, germinatione, substant ia 
«cque ac habitu adeo dis t inguimtur , ut neque in artificiali, neque in naturali p lantarum divisione simul cum prioribus sub uno ordine vel 
familia comprehendi possint . Propr ius tamen nostris plantis accedunt Lycoperda cum nonnullis affinib.js; at dilFerunt substantia (in jnvenili 

fragili , colore primitivo immutabili, et quod diametro niulto major i pnedita sint, nec unquam membrana; subiacenti 
iniksceirtia reper ianlur . Sic etiam in multis recedunt .«cidium, IJredo e t Trichoderma Personii. Ju r e meri toque igitur in hoc opere descripta 
genera (Hlto Trichia, Arcyria et affinibus generibus, propriam et a roliquis, imprimis externe fructilicantibus fungis, diversissimam familiam 
nihrfalfeistfiijtJnstiluere meren tu r . 

SCHRADER. .Yoi'. pl. gen., I7V7, p. >I el VII. 

PRZEDMOWA 

grUj.j'^usln^^^ slaiiic nauki , nhv p.xiala i.-h liistorv? ro/.xv„ju, 

içn t u c ^ ç , k s j î f c ^ odpowiadajęc^i większości tvoh wariników, n a -

Do.ninięt^, a to dlatogo, że po,l ly.n względem mamv wy- ' 
lém polu zdobyte, pomieściłem w o ^ ł a -

więc rozprawa jesi Iviko dopełnieniem pracy 
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(le Harofço, oglus/oiiéj w roku [uxl lylult'iii : « die Mycotoza.'ii » . Z iiiéj to czor[);il»Mii pierwszo swojtMviailonio-
ści na t'im polu j od jéj uutora zoslalt'in zachęcony do zajf^'cia ś luzowcami, i pod jof^o kierunkicin pracowałem 
nad téin zadaniem od końca 1871 roku do wiosny roku l)i(>ż^cego. Zbadanie budowy i ksztal townictwa śluzowców, 
nie przedstawiało ża(biycb trudności , inaczej się rzecz miała z systematyką. Największa l)owiem liczba tycli ustrojów 
została opisany w końcu zeszłego i na [»ocz^tku bieżącego stulecia, więc w czasach, kiedy o przyjrzeniu się wewnęt rz -
nej i)udowie jakichkolwiek tworów ani myślatio, kiedy zadawalno się w opisacli zewnętrznemi cecliami, opierając 
często na nich nie tylko charaktery gatunków, ale nawet całych rzędów lub klas rośl innych. Wreszc ie w tak różno-
rodn>Mn gronie botaników którzy się na te opisy składali, można napotkać wielu takich, którzy sobie z tćm witde 
t rudu nie zadawali . Ich celem było po nazwisku przez siebie utworzonego ga tunku położyć ct miłii » , reszta Ijyła dla 
nich nic nieznacz^c^ drobnostką. To tóż |)orównywaj§c opisy przez takich mykologów stworzone z ustrojem do któ-
rych się odnoszą, dochodzimy do przekonania, że pomiędzy nimi zachodzi takie tylko podol)ienstwo, jakie istnieje 
[Kimiędzy np. stolic? Francyi a jednym z licznych Paryżów pôlnocnéj Ameryki . 

M c więc dziwnego, że z postępem czasu j eden gatunek został kilkakrotnie pod różnemi nazwiskami opisanym. 
Nic więc dziwnego dalej , że w « Systema mycologicum » Kriesa, z roku 1820, obe jmuj^cem wszystkie naówczas opi-
sane śluzówce, [)anuje w skutek tego potężne zamięszanie. Z t é j jednak książki m u s i a l e n r c z e r p a ć pierwsze wiado-
mości .systematyczne, było to też z początku błądzenie po omacku . Z czasem dopiero, przejrzawszy znacz? ilość 
zbiorów, zacząłem się powoli oryentowiić w tym dziwacznym lesie nazwisk i torować sobie drogę, wprawdzie z n i e -
zmierny strat? czasu, w pośród strasznego cliaosu. 

Teraz inne czekało mnit; zadanie, należało mi przejrzeć stosy starych szpargałów, aby skreślić liistoryę badań do-
tycząc? śluzowców i zebrać wszystkie o[iisy w synoniniy. 1 tu przyzwyczajenie i)yło najdzielnie jsz? pomoc? od wy-
twornego opisu, skreślonego [irzez Friesa, do kilku shtwami skreś lonej diagnozy Michelego zna jdu j e się cała [irze-
[taść, a jednak w końcu i tak krótkie opisy staj? się przynajnni ié j wystarczaj?cymi. 

W historycznym przegl?dzie dotychczasowych prac nad ś luzoweami, s tarałem się zawsze stać na stanowisku bez-
stromiego krytyka i w s?dach uwzględniać zawsze epokę i okoliczności w których pisano. Fżywałem tu dla różnych 
ws[iominanych rodzajów nazw wyl?cznie tylko łacińskich, ałiy nie być zmuszonym tworzyć polskicłi dla wielu już dziś 
skasowanych. Ale już w ksztaltownictwie używam iiaszych, dodaję jednak zawsze łacińskie w nawiasie, aby czy-
telników powoli z nowo-utworzonémi nazwiskami śluzowców oswoić. Kształtownictwo, jako rzecz nader such?, 
s tara łem się o ile możności skrócić, tak samo jak i część t r ak tu j?c? o budowie wewnętrznej . Tego rodzaju zbiorowe 
liogl?dy zyskuj? bowiem tylko na jasności przez zwięzłość. Hawienie się w ni<'skończone drobiazgi spniwadza tylko 
zamięszanie iiojęć. Inaczej się rzecz ma co do systematyki , podania* nawet najdrobniejszych szczegułów jest tu nie 
tylko n ienagannćm, ale owszem, koniecznie po t rzebném. Wiem z własnego doświadczenia, że n ieraz jakiś drobny ale 
t rafny szczególek łatwiej nas naprowadza na dobr? drogę oznnczeni<i właściwie nazwiska jak dobry ogólny op i s . (>o 
do samego systemu, to za jego podsiawę służyło ini ugrupowam'e śluzowców, kt<')rém się posługiwał de Bary ; zapro-
wadziłem w nićm tylko kilka zmian, i tym s[K)sobem zamiast czterech otrzyniiilem siedm rzędów. Dalszy ich jednak 
podział jest już najzupełnie j orygńialny. Starałem się o utworzenie jak największej liczby rodzajów, zawsze jednak 
doin-zj ucharakteryzowanych, wiedz?c z doświadczenia, że to z pewnością ułatwia oznaczenia . Cliarakter wszyst-
kich opiera się na w<n\nętrznćj budowie, jako jedyni(; stałej i najważniejszćj . Wprawdzie ten sposób zyskuje 
jeszcze niekiedy naganę ze strony tak zwanych botaników. Najgorsi [>0(1 tym w^zględem s? niektórzy starzy mykolo-
gowie, którzy za wystę^iek i»rawie uważaj? oi)ieranie rodzaj(iw na cechach wziętycli nie z pokroju i cech zewnęt rz-
nych, ale z charakterów budowy. Dowodź? oni, że taki-i)odział jest n i ena tu ra lnym! Jestto jednak poprostu tylko 
ich zacofanie, które im dyktuje s?d [toriobny; niezdolni do użycia drolniowidza, mog? się w swych l)adaniach po-
sługiwać zaledwie szkłem powiększaj?cćm, a tćm t rudno na tura ln ie wszystko rozeznać . 

(Idybyśmy ich zasadę zastosowali do roślin jawnoiiłciowych, to wypadłoby nazwać ni», wierzbą, nie to co dziś lak, 
na zasadzie wewnęt rznej budowy jé j kwiatu, nazywamy, ale wszystkie rośl iny maj?ce podobne lancetowate liście, 
mielilłyśmy wówczas i gruszki na wierzbie ! Zreszt? dla hidzi t rzeźwo na to patrz?cych, jes t to rzecz tak jasna, 
że z n ié j nie potrzelnijemy się dłużej usprawiedl iwiać. 

l*rzechodz?c do gatunków, miałem do wyboru zazwyczaj p rzynajmnie j tuzin nazw d a i n c h im z kolei czasu ; któ-
r e m u i>rzyzuać i)ierwszeńslwo ? oto zaraz nasuwaj?ce się [lytanie. Na kongresie naturalistów, podczas wystawy po-
wszechnej paryzkiéj z roku 18G7, wy[iracowano statut [)ostęi»owania w tym względzie, lecz t en , jako tycz?cy się 
jtrzeważnie roślin jawnopłciowych, nie mógł tu znaleźć zastosowania. Według bowiem tegoż, nazwiska ])rzed Lin-
neuszem stworzone uważaj? się za żadne, jego lub [lierwsze i»o n im ogłaszane za ważne. Linneusz zaś nie zajmował się 
takimi drobiazgami jak śluzówce. Bior?c jednak nawet któregokolwiek z autorów zeszłego wieku ża tak? powagę. 
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nie inożnaby jeszcze tranć (lo koi'ica. Jożoli bowiem któś opisując dzisiejsze nidyiniiiiii squuimilosuin, a bada jijc je 
iiiedokła(biie, nie wynalazł w- niém włośni i uznał je za Licea, zważając zaś, że te s^ zazwyczaj siedzące, a w m ó -
wić bę(łąca forma jest trzoneczkowal^, i nazwał j^ z lej^'o powodu I>icea stii»itata, to przonoszęc dziś ten 
tunck do rodzaju Didymiuni, wypadłoby f^o według [iraw statutu nazwać Oiiłymium stipitatum. Tymczasem więk-
szość Didymiów jest trzoneczkowatiji, i to co tatn l>yło racyonalném, jest tu po prostu niedorzeczności?. Nałeżało 
więc to nazwisko, cłioć mające « prawa [lierszeństwa », 0[iuścić i przyjgć iłrugie z kolei, a jeżeli i to l)ylo iiie-
możliwem, odwołać si\; cłioćby do trzeciego. Jednćm słowem, zastanowiwszy się głęl)ićj nad t^ kwestyiji, doszedłem 
do przekonania, że najlepiej będzie uznać wszystkie dawniejsze prace za ważne, lecz podać wszystkie nazwiska 
krytycznemu przeglądowi i nim w ostatniej inslancyi się rządzić. Wprawdzie jesteśmy ludźmi, i « krytyczny 
l^oględ » jest nieraz tylko własnćui « widzimisię », innego jednak si)osobu wyjścia nie l)yło — i ten, iirzyjmując 
za to na siel)ie odpowiedzialność, przyjąłem. Co do sposolm oznaczania nazwisk autorów jło gatunku, różne pa-
nuj? metody, z tych dwie s? najczęściej używane. Jeżeli np. jakiś gatunek został opisany przez Scłiumacbera 
jako Arcvria atra a dziś « k t o ś » przenosi go do rodzaju Enertlienema, to, albo oznacza się to t a k : Enertbenema 
atra (Schumaclier) ktoś, albo też drugim sposobem tylko Knertlienema atra (Scłium.). 

ridyl)ym przyjgf jàerwszy sposób, zalecony wprawdzie przez kongres l)otaników to, zmieniając sam znaczn? liczl)ę 
nazwisk, musiałltym właśnie stawać zbyt częto na miejscu oweg(( u ktosia ». Dla uniknienia więc podejrzeń, że te 
zmiany zaprowadzałem tylko dla napisania swego «mibi» , przyjąłem drugi sposób ozuaczania, lémltardziéj clięlnie, 
że jest prostszy a niełedwie i tak jasny jak pierwszy. 

Pragnąc uczynić swój system jak najbardziej jiraktycznym, id?c za życzeniem objawionćm mi listownie jirzez kilku 
znakomitycb mykologów, dodałem do każdego rodzaju klucz analityczny do oznaczenia gatunków. 

IMa zaokrąglenia całości, nuisiałem naturalnie [towiedzieć słów kilka o iiokrewieństwie śluzowców pomiędzy sob?, 
co objaśniłem też od[K)wie(łni? tablic?. Kilka słów polemiki [irzeciwko owym zagorzałym [tseudodarwinistom, kreślą-
cym z cal? pewności? drzewa rodowe istot ustrojowych, jakby byli rzeczywiście obcymi zmianom jakim one w ci?gu 
wieków ulegały, zdawały mi się być w tém miejscu prost? konieczności?. 

Ilzecz o stanowisku śluzowców w łańcuclm jestestw ustrojowych mogłaby zamkn?ć lę pracę, gdyby nie wzgl?d m 
pocz?tkuj?cych, iiragn?cych, się obeznać z t? grup?, którym poświęcil<'m ostatnich słów kilka « o zl)ieraniu, 
przecliowywaniu i oznaczaniu śluzowców ». 

Dla wyjaśnienia nieraz zawiłycli stosunków budowy, dalej dla dania wyobrażenia o pokroju różnyeh rodzajów 
śluzowców, zamięściłem w końcu kilka tablic. Hysimki tam pomieszczone nie s? wył?cznie moj? prac?, niektcire s? 
wzięte z dzieł de Barego lub iimycli autorów; inne zal?czone mi od różnycli [irywalnych^osób, o czem zawsze 
w objaśnieniu tal)łic wspominam. Niecłi mi tu wolno będzie. zał?czyć [lubliczne podziękowanie p. Dutkiewiczowi 
za wykonanie dwunastu fotogratii, z preparatów (Irol)nowidzowych, które iltrwalił na jednej tablicy now? metod? 
fotodruku. 

S[»ogl?daj?c teraz na całość tćj iiracy, widzę doskonale liczne jéj bndii poil wieloma względami, widzę, że dalek? 
jest od takiej jak? j? mieć pragn?łem, jak?by l)yć powimia; mam jednak nadzieję, że rozliczne trudności, z jakiemi 
mi walczyć [trzychodzilo i względna krótkość czasu, cłioć w części zdohij? nmic usprawiedliwić z t\cli rozłicznycli 
niedostatków. 

Teraz należy mi po szczególe wyrazić wdzięczność następującym pp. l)otanikom za rozległ? pomoc w dostarcza-
niu zbiorów śluzowców. 

P. J. AtJiXANDUOWICZOWI, profesorowi botaniki na wszecłinicy warszawskiej, za darowany mi zbiorek śluzowców 
z okolic Warszawy, 

P. P. ASCHEłlSONOWi, kustoszowi muzeum berlińskiego, za iirzesłanie mi do przejrzenia zbioru tego muzeum. 

P. A. de RAłlE.MlI, profesorowi botaniki i rektorowi wszecłmicy strasl»urskiéj. Oprócz wszechstronnej jtomocy na 
polu l»adań naukowycli, miałem do rozporz?dzenia jego cały zbiór śluzowców, najl)ogatszy ze wszystkich jakie ist-
niej?, w którym znajduj? się i zbiory : Jacka z okolic Salenni (W. K. |{adt>ńskie), D^a Kocłia z okolic Itugii, i>ro-
fesora Cienkowskiego z okolic Berlina, Leiscłniera i Kircłinera z okolic Konstancyi, D™ Robenhorsta z Drezna i 
wiele jeszcze zbiorów pomniejszych. 

P . A. RłiAUNOWI, profesorowi botaniki na wszechnicy bi.'rliûskiéj, za dany mi do [trzejrzema zl)iór zel)rany w róż-
nych stronacli Niemiec i Szwajcaryi. 
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P. A. (lo CAND0IX0W1, z Genewy, za powierzenie i nadesłanie ini do przejrzenia zbioru śluzowców z muzeum 
imienia dc Candolla, zawierającego bardzo ważne, bo originalne, okazy jego ojca i z różnych części świata przez 
podróżników zebrane. 

P. CEIAKOWSKIEMU, [trofesorowi botaniki na wszechnicy pragskiéj, kustoszowi nmzeum pragskiego, za przesłanie 
mi do przejrzenia zbioru tegoż muzeum, zawierającego liczno okazy, zl)ieran.> głównie przez Opiza i Veselskyego ' 
wielu innych. 

P . M. COOK'OWI, kustoszowi w british muzeum, za nadesłane mi okazy kilku angielskicłi śluzowców, 

P. J. DURY, pastorowi z Genewy, za i>rzeslanie mi do przejrzenia zbioru Walłrotłia, bgd^cego w jego posiadaniu, na-
der dla mnie ważnego, jako zawierajgicego oryginalne okazy form przez tegoż opisanych. 

P. A. FAMINTZINOWI, [)rofesorowi botaniki w Petersburgu, za okazy śluzowców z okolic Kaługi. 

P. FlJCKł.OWf, naturaliście w OEstricli nad Renem, za [trzyslanie ml do przejrzenia (i oliarowanie mi niektórycłi 
form) nader bogatego zbioru, zawierającego bardzo liczne ekzemplarze i inną pomoc naukową. , 

P. A. H. FUANCKOWł, prywatnemu docentowi botaniki i kustoszowi muzeum lipskiego, za przesłanie do przejrzenia 
mi zbioru t-^goż muzeum. Zbiór ten dawniej prywatny Ivunzego, należy do najpiękniejszych zbiorów śluzowców jakie 
widziałem, był mi w wielu razach nieoszacowaném źródłem. 

P. de FR\NUrp]V|[ .L , z i pozwolenie przejrzenia zbioru Richarda (ojca) będącego w jego posiadaniu. 

P. E. FRIESOWI, nestorowi mykologii, [)rofesorowi botauiki w LJpsali, za [>rzeslanie własnego zbiorku zawierającego 
także okazy zbieram' kolo Petersburga przez Woinemana. 

P. E. JANCZEWSKIEMU, prywatnemu docentowi botauiki na wszechnicy krakowskiej, za zbiorek śluzowców z okolic 
lilinsztrnbiszck na Żmujdzi . 

I». F. KAMIEŃSKIEMU, za zbiorek z okolic Warszawy. 

Księciu W . lA łiOMIERSKIEMU, za pozwolenie korzystania z jego bogatego księgozbioru łiotanicznego. 

P. P. MAGNUSOWI z lierlina, za [trzesłanie mi do przejrzenia własnego zbiorku z okolic Berlina. 

P. P. MAKSIMOWICZOWI, sekretarzowi petersburskiej akademii nauk, rzeczywistemu tajnemu radcy stanu, za 
[)rzeslanie mi do [irzcjrzenia zbiorku akademii . 

P. MOUGEAU, za |)rzeshf nie mi do przejrzenia zbiorku swego ojca, nader dla mnie ważnego. 

P. K. MUlCł.liEROWl z Halli, za [)Ozw(denic [trzejrzenia zbiorku będącego niegdyś własnością K. Sprengla. 

P. !.. NOWAKOWSKIEMU, nauczycielowi w ł.owiczu, za zbiorek śluzowców z tych okolic. 

I \ NVUANDl\OWI, za udzielenie mi do przejrzenia zbiorku pochodzącego z Finłandyi. 

ł ' . J. A. C. OUDEMA-NSOWI, |)rofesorowi botaniki w Amsterdamie, za przesłanie mi do przejrzenia własnego zbiorku. 

P. A. OERSTEDTOWI, zmarłemu przed niedawnym czasem, profesorowi botaniki w Kopenhadze, za przesłanie mi 
własnego i zbioru mazeuni tamtejszego zawierającego okazy Schumachera nader dla mnie ważne. 

P. PłiOWRłGłłT, z Saint-Lyn, za okazy śluzowców zbieranych w Anglii. 

P . REICIIAIIDTOWI, kustoszowi cesarsko-królewskiego dworskiego gabinetu botanicznego w Wiedniu, za przesłanie 
mi do przejrzenia okazów euroi>ejskich tegoż gabinetu, wyjąwszy okazów zaeuropejskich, które D''Reicliardt sam wraz 
z innymi nowymi grzybami tegoż muzeuui opisać zamierza. 

1\ ROUSSEL, za zbiorek z okolic. Paryża. 

P. ROZEMU, za zbiorek z okolic Paryża. 

l \ M. RESSOWl, dziś i»rofesorowi botaniki w Erlandze, dawniej kustoszowi muzeum botanicznego w Halli, za Uiłzie-
leiiie mi tamtejszego zbioru do przejrzenia. 

l ' . A. SAUTEROWI, doktorowi medycyny w Salzburgu, za [)rzeslany zbiorek z tychże okolic. 
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P. W. P. SCHIMPEROVVI, profesorowi geologii na wszechnicy stfasburskiéj , za zbiorek śluzowców z okolic Mulhouzy 

i inną naukową pomoc. 

P. hr . H. zu SOLMS-LAUBACH, drugiemu profesorowi botaniki na wszechnicy slrasburskiéj , za okazy śluzowców 

z Laubachu. 

P. E. STAHLOWI, za zbiorek z różnych okolić Alzacyi. 

P . M. WORONINOWI z Petersburga, za zbiorek śluzowców z okolic Wiborga (Finłandyi). 

Oprócz tego, podczas mego pobytu w Paryżu, otrzymałem od [u BROGNIARTA pozwolenie przejrzenia bogatycłi zbio-
rów muzeum w jardin des plantes, zawierających zbiór ogólny i dawniej prywatne DE CANDOLLA (ojca) i C. MONTAGNA ; 

temuż więc profesorowi botaniki jak również bibliotekarzowi p. OESNOYES, dyrektorowi ogrodu p. DECAisNE,jak również 
pp. M. C O R N U , BÂILLON i S P A R H , ' z a okazaną mi pomoc i życzliwe ułatwienie pracy, wynurzam niniejszém serdeczne 
podziękowanie. 

Wreszcie miło mi, że publikując tę (.racę w Pamiętniku Sauk Ścisłi/ch, mogę się tym sposobem choć w części wy-
wdzięczyć TOWARZYSTWU NAUK ŚCISŁYCH , za zaszczyt jakim mnie obdarzyło przyjmując przed niedawnym czasem 
w grono swycli członków. 

Ustroje będące celem niniejszéj pracy nie były jeszcze nigdy (z jednym, zaledwie godnym wzmianki wyjątkiem) 
opisywane w polskim języku, to też uczułem brak niewyrobionego naszego słownictwa i zmuszony byłem utworzyć 
kilkanaście nowych wyrazów, których opis poniżej podaję. Zamieściłem w nim także wyrazy jeszcze niezbyt rozpo-
wszechnione. 

Amœba nazwałem pełzak. 

.•Ełhalium, Frucbtkorper nazwałem zrosłozarodnia, patrz objaśnienie pod S[torangium. 

CapiUitium — włośnią, wyraz przez Iławskiego wprowadzony, rzecz doskonale maju je . 

Cułumelła, podsada. Narzędzie jużto środkowe walcowate, już dolne i zui»ełnic płaskie służące do [»rzymocowania 
lub podparcia włośni, zwykle tlómaczone przez ośka, ale że nie zawsze jest środkowem, musiałem ten wyraz zmienić 
na inny. Po utworzeniu podsady przekonałem się, że słowo to użyte zostało już przez Pławskiego na oznaczenie 
innego narzędzia zdarzającego się u mchów i zwanego apophysis, ponieważ jednak ich formy są blizko znaczne , zacho-
wałem je dla obu. 

Contractile kurczliwy, patrz pod Vacuola. 

Exos}ioreœ i Endosporeœ, patrz pod Spora. 

Elater, sprężijca, wyraz litworzony przez Chałubińskiego, jako wyborny bez zmiany zachował(>m. 

Uabitus, pokrój. Ogólne wrażenie jakie na nas jakiś przedmiot co do swego kształtu i względnego położenia wy-
wołuje, oddaje się po łacinie [trzez łiabitus. Kluk tłomaczy to ^rici przyrodzony skład; Pławski [)T7.pl postaioa ze-
wnętrzna, zdaje mi się, że wyraz nowo utworzony nieźle rzecz oddaje a przytém nie jest złożonym. 

łlulle, opona zamiast « błona okrywająca », wyrażenia niedającego się zawsze użyć, bo opona nie (»otrzebuje 
być błoną ale może być warstwą różnej budowy, okalającą wewnętrzne jądro . 

llypothallus, leżnia. Utworzywszy lepiej tu [tasujący wyraz podkładka, iirzekonałem się, że jest już zajęty na od -
danie wyrazu stroma, musiałem więc stworzyć nowy, chociaż sam przyznać muszę, żie nie zbyt dobry. 

Morfologiia, ksztaltownictwo, utworzony w ten sam sposób od kształt jak np. budownictwo od budowa, ogro-
, dnictwo od ogród, i t . d . 

Myceto:A)a, śluzówce. Tak już nazywane i przez tłomaczów dzieła Hijeckla « Dzieje przyrody ». 
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Organon, narzędzie, zamiast organ ; Organismus, ustrój, zamiast organizm ; organisatus^ ustrojmvy, zamiast o rga -
niczny, już dość rozpowszechnione. 

Plasmodium, pierwoszcznia, patrz [tod protoplasma, 

Protofłasma, pierwoszcze, wyraz z początku niezbyt mile brzmiący, utworzony przez Czerwiakowskiego, p rzy ją -
łem, bo lepsza może zkądinąd zaródź zbyt jest jednoł)rzmiącą z zarodnik i zarodnia, z którymi nie ma nic wspól-
nego. Zląd plasmodium, pieruwszcznia. 

Spora, zarodnik. Wyraz przez Czerwiakowskiego ustalony, wyl)orny. Należy go używać dla bezwarunkowo tych 
wszystkich komórek slużącycli do rozmożenia roślin, które powstają na drodze bezpłciowej. Komórki lub ich grupy 
mające tę samą funkcyę, ale powstałe przez zapłodnienie, należy, bez względu czy to u roślin jawno czy skryto-
płciowycłi, nazywać nasieniem. Ztąd cxosporeœ, zeiomtrz-zarodnikoive a Endosporeœ, toewnątrz-zarodnihowe. 

Sporangium, zarodnia. Wyraz ten oznacza wszelkiego kształtu narzędzia roślin skrytoi»łciowych, w którycłi n a 
drodze bezpłciowej powstają zarodniki. Tymczasem nasi pisarze botaniczni dla prawie każdej klassy roślin skryto-
płciowycli inną nadają mu nazwę. Tak np. Hoffmann (181 o r.) używa zawiązka dla grzybów, ivoreczek oxoockoxvy 
dla paproci i nasiennik dla wszystkicłi w ogóle. Jundziłł (1818 i 1831} używa prawie tych samycłi wyrażeń, dodaje jednak 
torebkę dla mchów i purchatkę dla niektórych grzybów. Ten ostatni wyraz przyjmuje Pławski (1830 r . ) dla wszyst-
kicłi skrytopłciowycłi. Pisulewski (1841 r.) przyjmuje torebkę dla paproci, puszkę dla mchów i otoczeń dla g rzy -
bów. Czerwiakowski (1841 r.) używa dla wszystkicłi prawie ofoczeń, używa jednak pussAî dla mchów. Chałulmiski 
używa dla grzybów zawijka, dla porostow otoczeń, dla paproci i mcliów puszka. Waga (1871 r.) używa w ogóle 
otulnik albo zalężnik, dla grzybów zamienia otoczeń Chołubińskiego na zbiornik, dla porostów tworzy oioocnik, dla 
mchów urnę albo puszkę. 1 jakiż chaos ztąd powstaje; ileż czasu napróżno traci początkujący aby dojść do przekona-
nia, że : nasiennik, otoczeń, ołułnik, owocnik, purchatka, puszka, torebka, urna i zawijka są jedném i tém samem 
narzędziem! Z tych wszystkich wyrazów nasiennik i owocnik, jako należące do słownictwa jawnoplciowycli, i>rzede-
wszystkićm muszą być usunięte; puszka, torebka i urna jako malujące kształty oznaczone, właściwe dla każd(>go tylko 
wypadku, nie mogą być ogólnie przyjętymi. A otoczeń, otulnik i zawijka, jako dające do zrozumienia, że sporangium 
jest narzędziem czemś otoczon«m, także nie wytrzymują krytyki, bo sporangium może być zripelnie nagie. Pozostaje 
więc tylko purchatka nic niemalująca. Z drugiej strony, język nasz w inny sposób zwykł odilawać laki stan rzeczy. 
I tak, jeżeli powiem np. farbiarnia, garbarnia, pracownia, sypialnia lub pralnia, to każdy zrozumie, że się tam far-
buje, garbuje , pracuje, sypia lub pierze ; cukrownia i olejarnia np. , oznaczają, że się lam wyrabia cukier i olej; 
wreszcie np. , modelarnia i owocarnia oznaczają, że lam jest skład modeli lub owoców. Miejsce więc gdzie się wyra-
biają zarodniki i gdzie jest skład tycłiże, najwłaściwiej sądzę będzie nazywać zarodnio. Z tej samej to wychodząc 
zasady, nazwałem narzędzie płciowe męzkie, właściwe wyższym skrytoiilciowym, zacząwszy od mchów a skończywszy 
na paprociach, uplodnia (antłieridium) zamiast błędnego pylniczka, jako zawierające istoty zapładniające (sperma-
tozoida), które nazwałem wp^oiniftami zamiast śmiesznych zwierzopyłków ! Dla odpowiedniego iiarzędzia żeńskiego 
(Archegonium), jako rodzącego, przyjąłem nazwę rocinia utworzoną przez mego przyjaciela D^a Janczew skiego, zamiast 
już leż prawdziwie niedorzecznego przewodu. Nie tu miejsce rozwodzić się dalêj nad naszą terminologią botaniczną, 
powiem tylko, że potrzebuje ona gruntownej reformy, i jeżeli mi czas pozwoli, to zamierzam w przyszłości ogłosić 
w Pamiętniku Nauk Ścisłych swoje usiłowania na lém wdzięcznćm ale mozolnéni polu. 

Oprócz pojedynczych zarodni, znajdują się w śluzowcacłi zarodnie w rozmaiły sposób z sobą z/osłe, których praw-
dziwą naturę odkrył de lîary i nazwał je Fruchtkl^rper-Carpoma; nazwę tę zmieniłem na. Mhaliun i oddałem ją na 
polski przez zroslozarodnia, 

Stipes, trzoneczek zamiast słupuś, ztąd trzoneczkowaly dla stipilatus. 

Substrat, podłoże, wyraz oznaczający miejsce na którem d ę coś rozwija lub znajduje, nie był dotąd Uomaczony . 
Przeze mnie tu podane podłoże jest wzięte z praktycznego życia; podłożem nazywają rolnicy glebę ziemi znajdującą 
się pod urodzajną i uprawną warstwą ziemi. 

Vacuola, wodniczek. Jedną z najważniejszycłi podstawowych własności pierwoszcza jest ta, że ma on zdolność 
pochłaniania wody aż do pewnych granic. Jeżeli granica ta zostanie przekroczoną, to pierwoszcze zbyteczną ilosć 
pocłiłoniętćj wody albo wydaje na zewnątrz albo zgromadza ją w pewien punkt swego ciała, gdzie zebrana woda 
przyjmuje naturalnie kształt kulisty. Otóż lo kuliste zebranie wody, inaczej łamiące światło od otaczającego go 
równie przezroczystego pierwoszcza, i dlatego pod drobnowidzém widzialne, sądząc je być miejscem próżnem 
nazwano vacuoia. Nierychło dopiero spostrzeżono się w tym błędzie, lecz nazwa łacińska naturalnie j u * pozosta ła . 
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tlomaczyć jednak dziś to na próżniczek jesl błędem nie do darowania. Conitractile vaciiolen oddaję przez wodniczki 

kurczliwe. 

Zoospora, pływka. Na oznaczenie zarodników, roślin skrytopłciowycłi posiadajęcycli rzęsy (ciliaj i mogęcycli się 
za icli pomoc? poruszać w wodzie, używano dot§d ŵ  polskim języku wyrażenia zwierzozarodnik. Jestto dosłowne 
tlomaczenie łacińskiego wyrazu zoospora, malującego nie rzecz samą ale błędne, jak to dziś wiemy, pojęcie, jakieo niéj 
mieli jéj odkrywcy. Słysząc wymawiany zwierzozarodnik, sądzić należy, że tu jest mowa o zarodnikach zwierząt a 
nie roślin. Musiałem go zmienić i utworzyłem pływkę, nie powiem żeby to był wyraz zbyt szczęśliwy, maluje on 
tylko jednę funkcyę właściwą tym ustrojom, to jest ruch, w każdym razie sądzę, że jest lepszym od dawnego. 
Możnaby się zadowolnić dwoma wyrazami zarodnik ruchliwy gdyby nie ta okoliczność, że pływkami (zoosporami) 
nazywają się w botanice także podobnie zbudowane i ruchliwe upłodniki roślin skrytopłciowycłi. 

M. oznacza wszędzie milimetry, m m . mikromilimetry czyli tysiączne części milimetra. 

Wreszcie podaję spis rodzajów wszystkich śluzowców, jużto dawnych, już przeze mnie utworzonych, również i polskie 
nazwy jakie im nadałem. Te przy którycłi jest dodane Junł. , były już u tworzone przez Jundziłła w jego Florze litew-
skiej z rolvu 1831. Inne zaś, po których stoi : Alx., zoslały mi podane prz.ez profesora Alexandrowicza, a jako nader 
trafne z wdzięcznością je przyjąłem. 

Amaurochœte, nb. — Smętosz. 

Arcyria, l\\\[. — Strzępek. 

liadhamia, Berk. 

Bre/'e/rfta ub . — R o d z a j ten pośsvięciłem pamięci mego 
przyjaciela D^a Brefelda, powszechnie znanego nauko-
wemu światu z rozlicznych prac mykologicznych, 

Calcareœ,nh.— Wapniaki. 

Valonemeœ, nb.—Pyszniaki. 

Ceratium, Lk.—Śluzek. 

Chondrioderma, nb . — S z a r o ń . 

Cienkowskia, nb. — liodzaj ten poświęciłem pamięci pro-
fesora Cienkowskiego naszego ziomka, zasłużonego lja-
dacza na polu najniższych ustrojów. 

Clatroptychium, nb. — Dęblik. 

Comatricha, Preuss. — Czupryvka. 

Cornuvia, nh. — Rodzaj ten poświęciłem pamięci mego 
przyjaciela Maksymiliana Cornu, którego prace rzuciły 
niezwykle światło na pewne kwestye mykologiczne. 

Crateriachea, nb. — Malowój. 

Crałerium, Trent. — Kubeczek, Alx. 

Cribraria, Schrad. — Przetaczek, Alx. 

Diachea, Fr. — Żałobnia. 

Dictyostelium, Bref. —Siecionóg. 

Dictydium, Schrad. — Żebrowiec, Alx. 

nidymium, Schrad. —Maku lec , Alx. 

Echinostelium, de Bary. — Kolconóg. 

Enrthenema, Bow. — Mrzyk. 

Entheridieœ, n b . — Wnętrzniki. 

Enteridium, Ehren . — Mylnik. 

Fuligo, Hall. Wykwit, Alx. 

Hemitrichia, n b . — Zapletka. 

Heterodermeœ, nb . —Uóżnobłony . 

Heterodictyon^ nb . — Pośrodek. 

Lachnobolus, F r . — Siatecznia, Al\. 

Lamprnderma, nb . — Błyszczak. 

Leocarpus, Lk. — G ł a d y s z , Alx. 

Lepidoderma, de Wary. —Łuskowiec. 

Licea, Schrad. — I tezkosmek, Junł . 

Lindbladia, F r . 

Lycogala, Mich. — RuHk. 

Oligonema, n b . — Małoć. 

Perichœna, F r . — Dorzutka, Alx. 

Physarum, Pers . — Maworek, Alx. 

Protoderma,'nh. — Pierwobłon. 

Reticularia, Buli. — Samotek. 

Reticularieœ, nb. —Pylanki. 

Scyphium, nb . — Kielisznik. 

Spumaria, Pers — Pianka. 

Stemonitis, Gled. —Pażdziorek, Junł. 

Tilmadoche, F r . — Winzak. 

Trichamphora, Jung. — Wiołek. 

Trichia, Hall. — Kędziorek, Junł. 

Tubulina, Pers . —Z/epniczf/ć. 
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I. — RZUT OKA NA DOTYCHCZASOWE PRACE 

NAD ŚLUZOWCAMI. 

CZĘŚĆ PIERWSZA TYCZĄCA SIĘ SYSTEMATYKI. 

Pewne, choć bardzo powierzchowne podobieństwo śluzowców z niektórymi grzybami, a zarazem 
i wspólne nieraz znajdowanie się z nimi było zapewne powodem, że je do najnowszych czasów 
uważano za grzyby. Pragnąc więc badać postęp wiadomości naszych o śliizowcach, zmuszeni je-
steśmy śledzić krok w krok za rozwojem mykologii. 

Zazwyczaj autorowie zaczynają historyczny wstęp do monografii od pism Arystotelesa lub co najda-
lej Pliniusza i Arabów X i XI wieku. Tym razem jesteśmy uwolnieni od tak smutnego obowiązku, 
pierwsze bowiem wzmianki o śluzowcach znajdujemy dopiero w początkach XVIII wieku, a miano-
wicie u pierwszych florystów jako to : Lœseliusa (1), Dilleniusa (2), Ruppiusa(3)i Buxbauma (4), któ-
rzy wspominają Lycogola epidendrum i Słemonitis fusca pod nazw^i Fungus, Bovista i Lycoperdon. 

Również i ów szczególny stan w rozwoju każdego śluzowca, który teraz nazywamy pierwoszczni^i 
nie uszedł badawczego oka autorów mykologii. Marsilius w swéj « Dissertatio de generatione lungo-
runi(o))) uważa je na równi z innymi grzybami za chorobliwe soki drzew. Marchand (6) zaś uznaje ja 
za ustroje samodzielne, pokrewne gąbkom. 

Pierwsz^i jednak pracę zasługującą na głębszy rozbiór zawdzięczamy dopiero sławnemu florenczy-
kowi Antoniemu Micheli. W roku 1720 ogłosił on dzieło (7), klórćm położył kamień węgielny caléj 
mykologii a sobie zyskał nieśmiertelność. On to pierwszy wypowiedział jasno i śmiało zdanie, że grzyby 
s^ samodzielnymi ustrojami, rozmnażającymi się przez właściwy sobie « proszek nasienny ». Zdanie 
starsze blizko o wiek cały od epoki, w której było wypowiedziane, bo jeszcze za czasów Linnego a 
nawet i później nie przyjmowane przez w^szystkich uczonych (8). 

Z trzydziestu rodzai, na klóre rozdzielił wszystkie grzyby, cztery są nadane wyłącznie śluzowcom. 
Jego Clathroides tak zupełnie odpowiada Arcyrii według naszych już pojęć, jak jego Clathroidastrum 

(1) Lœselius. Flora prussica. Regioniontaiii. 1703, str. 96. 
(2) Dilleiiins. Catalogus plantarum c. Gissain nascentiiim. 1719, str. 197. 
(3) Huppius. Flora Jenensis. Lipsia;, 1718, str. 304 i 350. 
(4) Biixbaum. Enunieratio [)lantanim in agro Ilallensi eros. 1721, p. 203. 
(o) Roma;. 1714, str. 30, tb. XXVII. 
(0) (( Sur une végétation particulière qui vient sur le Tan » , w Histoire de l 'académie roval des sciences. Paris, 

1727, str. 40. 
(7) Nova plantarum généra. Florentiae, 1729, sf,r. 205 î dalsze. 
(8) Porównaj dzieła Neckera i Trattinicka i liczne pisma Haliera z xix wieku, 
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odpowiada dzisiejszemu Stemonitis. Pod nazwiskiem Lycogola opisuje on gatunki które dziś zamie-
szczamy pod Lycogola, Reticularia i Trichia. Czwarty, najbogatszy w gatunki rodzaj Mucilago, zawiera 
przedewszystkićm pierwoszcznie różnych śluzowców i niektóre formy opisane teraz jako : Fuligo, 
Spumaria lub Physarum. Wreszcie należy nam jeszcze wspomnieć, że trzy gatunki Graterium, ze 
względu na ich podobieństwo z niektórymi Pezizami, poł^iczył z nimi w jeden rodzaj Fungoides, to po-
łączenie jednak uwzględnił najzupełniej w diagnozie Fezizy. 

Postępując daléj w chronologicznym porządku, natrafiamy na dzieło Hallera (9), pod względem syste-
matyki ze wszech miar godne uwagi. Przyjmuje on trzy rodzaje Michelego, t. j . Mucilago, Clathroides i 
Lycogola, zmieniwszy jednak ich znaczenie ; pod pierwszém nazwiskiem bowiem opisuje same prawie 
właściwe grzybki, pod drugiém do Arcyrii dołącza także kilka Trichii, a wreszcie pod trzeciém opi-
suje same tylko j^drzaki (Gasteromycetes). Lycogola epidendrum jest wspomniana pod Lycoperdon, a 
dla pomieszczenia reszty przez siebie poznanych śhizowców, utworzył Haller dwa nowe rodzaje 
łus i Sphcerocephałos. W pierwszym umieścił zupełnie jeszcze niedojrzałe Stemonitis i Trichie, drugi 
zaś ustanowił dla dzisiejszych Physarum i Didymium. 

GlathroidasŁrum więc Michelego zostało mocno przez Hallera pokrzywdzone, nie znalazłszy w jego 
pismach i>omieszczenia dlasieb'ie; dopiero Gleditsch (10) załagodził tę sprawę, ł^cz^jc ten rodzaj 
wraz z drugim Michelego, mianowicie z Glathroides pod nazw^ Stemonitis. Połęczenie lo było je-
dnak tak nienaturalne, że już w pięć lat potémHill (11) oddzielił od Stemonitis Gleditscha Glathroides 
Michelego, nadajjic mu now^i, dziś używany nazwę, Arcym. W trzy dziesiątki lat więc po ukazaniu się 
pracy Michelego, cały postęp w dziedzinie śluzowców polegał na zmianie nazw przez niego danych 
Glathroides i Glathroidastrum na Stemonitis i Arcyria. 

Wymienimy teraz z tytułu tylko dzieła Schœllera (12) i Scopolego (13), które niebudzy żywotnego 
interesu dla naszej kwestyi, a powrócimy znów do Hellera (14), aby się przekonać jakie zmiany zapro-
wadził w trzeciém wydaniu swej sławaićj historyi roślin szwajcarskich. O Mucilago, Embolus i Lyco-
gola niepotrzebujemy zmieniać powyżój umieszczonego zdania. Uderza nas za to zniknięcie utworzonego 
w pierszćm wydaniu rodzaju Sphierocephalos, którego gatunki pomieścił Haller wraz z wieloma 
innymi tworami jako to : z niektórymi śluzowcami, które dziś pod Trichia opisujemy, z innymi które 
Gleilitsch nazwał Stemonitis i z tymi dla których Hill Arcyria utworzył, wreszcie z niektórymi poro-
stami, pod nowo utworzoïiém przez siebie nazwiskiem : Trichia. Inny też jeszcze rodzaj zyskuje tu po 
raz pierwszy prawo obywatelstwa, jest to Fuligo, którego trzy różne tu opisane gatunki, są tylko róż-
nym stanem rozwoju tego tak pospolitego śluzowca. Pogląd więc ogólny Hallera na grupę nowych 
ustrojów był daleko słabszy jak Michelego, domięszał on do nich różne grzyby i porosty, rozdzielił je 
nienaturalnie, pomimo to był to bardzo sumienny i drobiazgowy badacz ; on to odkrył podwójną ściankę 
u Lycogola i już w roku 1735 obserwował szczególny ruch włośni u Trichia. Jego niektóre rysunki nie 
pozostawiają nic do życzenia i przewyższają, pod względem uchwycenia prawdy w pokroju, wiele od 
tworzonych nawet w ostatnich czasach. 

(!>) Ennumerdtio. . . . stirpiuin Hclvolia; iiuligenaruni. Gœttingœ, 1747. 
(10) Moiliodus fiingoruin. Berolini, 1753. 
(11) An account ol' a stonc, wliicli on being watered, produce nioslirooms. London, 1738. 
(1^) Fungoriun qui in Bavariu nascuntur icônes. Hatisboiue, 1702-1774. 
(13) Flora carniolica. Viennai, 17(30- 1772. 
(14) llaHcr A. V. Historia st.ir[)iuin indigenaruni llelvetia'. Edifia tercia. Rerna:', 1768, vol. 1!I. 
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Jeżeliśmy w dotychczasowym przegl^idzie zupełnie pominęli Linnego, to mamy na to najzupełniej 
usprawiedliwiające powody. Sławny ten bowiem twórca sztucznego systemu klasyfikacyi, zajmował się 
przedewszystkiém tylko świetnemi barwami kwiatów. Wszystkie imie tak rozliczne typy roślin po-
mieścił w jednej tylko klasie, a i w niéj grzyby bardzo poślednie zajmowały miejsce ; nawet swoich 
« Fragmenta methodi naturalis » trzydzieści rodzaiMichelego redukuje do jedenastu, a o biednych ślu-
zow^cach wspomina tylko niekiedy i to zaledwie z nazwiska pod Clathrus, Lyeoperdon i Mucor. Nie 
mamy więc z nim co daléj robić. Puszczając się w dalszą drogę, natrafiamy na słabej głowy a wielkiej 
cierpliwości Batscha (13). Jestto krótka ale bardzo charakterystyczna ocena, system bowiem, a zatém 
ogólny pogląd na rzecz całą lichy, zato opisy w wielu razach na owe czasy nieporównane. Większą 
część śluzowców opisuje on pod nazwizkiem Lyeoperdon a niektóre tylko pod Mucor. Gatunki należące 
do Arcyria Hill, umieścił pod « Clathrus, sec. II sicci », a do Stemonitis Gleditscha pod Embolus Hal-
lera. Ma i on wprawdzie rodzaj Stemonitis, ale jedyny wspomniany gatunek Stemonitis ferruginosa nie 
tu ale do dzisiejszej Tubulina odnieść należy, 

To użycie rodzajowego nazwiska Gleditscha do oznaczenia zupełnie innego typu, sprowadziło nie-
raz zamięszanie ; t aknp . wspomnę że Levéillé (16) w objaśnieniu dzieła Pauleta (17) oznacza Tubulina 
ferruginosa tegoż (18) za Stemonitis ferrugineaEmb., któryznią nie ma najmniejszego podobieństwa. 

Wracając się do liatscha, nie możemy powiedzieć o jego opisach że są doskonałe, ale nieraz drobny 
jakiś szczegółek spostrzeżony i podany, daje nam niewątpliwą pewność, że mamy do czynienia z gatun-
kiem, który w późniejszym czasie został powtórnie pod innem nazwiskiem opisany. Tak np . jego Ly-
eoperdon coinplanatiun (19) jest bez wątpien-a Didymium serpula Friesa, a to co dziś zazwyczaj nazy-
wają Trichia rubiformis jest tam opisane jako Lyeoperdon vesparium (20), Przy tym ostatnim robi 
on, z pomocą szkła powiększającego następujące sposti'zeżenie : «Die Wolle vereinigt sich zu einer 
zusammenhangenden Masse », fakt który jednakże Wigand (21) w roku 1803, mimo drobnowidzonych 
badań przeoczył. 

Nie będziemy bliżej się zastanawiać nad dziełami Jacquin'a (22), Villarsa (23), llolfmana (24) i To-
dego (2o), zawierają one bowiem tylko małoważne lub bardzo niejasne wzmianki o śluzowcach, a 
przejdziemy do rozpatrzenia się w klasycznćm dziele Bulliarda (20). Wszystkie grzyby rozdziela on na-
kilka rzędów. Do pierwszego należą takie, których nasiona tworzą się wewnątrz ich ciała, a zatém 
oprócz niektórych prawdziwych grzybów, jak np. Tuber, Mucor, Lyeoperdon i wielu innych, którymi 

(15) Eloclmus fiingoruni cum cont pr, et sec, 1783, 86 et 1789, 
(IW) Iconographie des champignons de Paulet . Paris, 1835. 
(17) Traités des champignons. Paris, 1793. 
(18) L. c., str. 4 5 ; th. CCIV, lig. 0. 
(19) L. c . , str. 251, tb. XXX, fig. 170. 
(20) L. c. , str. 253, tb. XXX, lig. 172. 
(21) Zur Morphologie und Systematik von Trichia und Arcyria in : Pringshcim Jalirbiichcr lïir wisscnschartliche Bo-

tanik. 1803, t. m , str. 1 et seq. 
(22) Miscellanea austriaca ad botanicam, etc. , Vindobon», 1778, t. 1. str. 135-138 i 1 i4 , jakoliż Collectanca ad 

botanicam, etc. , Vindobonœ, 1780, str. 348. 
(23) Histoire de plantes de Dauphiné, t . III, Grenoble, 1789, str . i 0 5 4 i l 0 6 0 . Opisy wyborne. 
(24) Vegetabilia cryptogama, 1790, str. 1, nader liche ; jako też Botanisches Tanhenbuch fiir das Jabr 1795. Cryi>to-

garnie; tab . VI, IX i XXII, lepsze jak poprzednie, 
(25) Kungi mecklenbiirgenses sclecti. Luneburgi, 179.), str. 7, lig. 12. Pierwoszcznie opisane pod nazwą rodzajową 

Mensenterica. Według Friesa niektóre gatunki z Vermicularia mają przedstawiać śluzówce, na <-o się zgo.lzic nie 
mogę. 

(20) Histoire des chami»ignons de la France, Paris, 1791-1:98, str, 08, 83 i dalsze. 
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się naturalnie nie będziemy zajmować, i wszystkie śluzówce. Podział tych ostatnich jest tu zupełnie 
odmienny jak we wszystkich dotychczas rozbieranych pismach. Bulliard przyjmuje Trichię Hallera, 
a na pomieszczenie reszty znanych sobie śluzowców, tworzy dwa nowe rodzaje Reticularia i Spœro-
carpm, Lycogola epidendrum jest tu pomieszczone, również jak u Batsch'a pod Lycoperdon. 

Śluzówce większych rozmiarów, kształtów nieregularnych, lub tćż o ścianie skorupiastćj albo po-
dwójnej, stanowią rodzaj Reticularia, tu więc są pomieszczone Fuligo, Spumaria, Diderma, Physarum, 
Reticularia i kilka właściwych grzybów. Pod Trichią są opisane formy, których trwała włośnią two-
rzy wyraźną sieć, a zatém Stemonitis, Arcyria i Diachea; jestto wnęc rodzaj odpowiadający zupełnie 
Stemonits Gleditscha, ale zupełnie różny od Trichii Hallera. Trzeci najbogatszy w gatunki rodzaj Spse-
rocarpus zawiera resztę znanych Bulliardowi śluzowców o kształtach regularnych ; znaczną ich część 
opisał już Batsch pod rodzajami Stemonitis i xMucor, i Haller pod Trichią, zresztą są to powiększej czę-
ści Physarea i niektóre prawdziwe grzyby. 

Ten nowy i samow^olny podział sprowadził wielkie zamięszanie w systematyce śluzowców, jestto 
jedyny zresztą zarzut, jakiemu dzieło Bulliarda podledz może. Genialny ten francuz do doskonałych 
rysunków podał opisy, które na owe czasy i współczesne środki badania są nieporównane. Do swych 
poszukiwań używ^ił on już drobnowidza i to z należną wprawą i ostrożnością. Ta troskliwość w wyszu-
kiwaniu prawdy, ustrzegła go też w wielu razach od błędów popełnionych już przez nowoczesnych 
badaczy. Zacytuję tu bardzo mówiący przykład : w roku 1851 oddzielił Berkeley (27) niektóre Phy-
sara Friesa pod nazwą Badhamia. Rodzaj ten ma według niego posiadać zarodniki zamknięte po 
kilka w osobnych pęcherzykach, biorących początek z włośni. Faktem jest, że niektóre gatunki tego 
i przeze mnie przyjętego rodzaju, posiadają zarodniki poskupiane w maleńkie grudki, o powstawaniu 
jch jednak w osobnych pęcherzykach, biorących niby początek z włośni, nie ma jednak w naturze i 
mowy. 

Bulliard, opisując dwa tu należące gatunki swego Sphœrocarpus, tak się o ich zarodnikach wyraża 
przy Stemonitis utricularis (20) : « J'ai vu qu'elles (les spores) n'étaient point entourées d'une enve-
loppe, mais seulement fortement agglutinées les unes aux autres » ; daléj przy Stemonitis capsulifer : 
« Ses semences sont... agglutinées par grumeaux, de manière que si l'on les observe plongées dans un 
Iluidesous la lentille microscopique, on les voit se séparer les unes des autres comme dans la ligure 5, 
et l'on eroeVaeV q'uelles sortent d 'une capsule ». 

Po Bulliardzie Withering (30), Adanson (31), Paulel (16) i Trentepohl (32) opisywali śluzówce, 
tylko o tym ostatnim powiemy kilka słów. Jego Stemonitis] jest w duchu Gleditscha odtw^orzony, a 
zatém odpowiada Trichii Bulliarda. Gatunki Trichii Hallera są opisane pod Lycoperdon a jego Tri-
chią zawiera gatunki Sphœrocarpus Bulliarda. Oprócz tego utworzył on nowy, i przez nas przyjęty, 
rodzaj Crateńum (33). Opisy nie są zbyt krótkie, ale powierzchowne i bez rycin, w wielu więc razach 
dziś bardzo wątpliwe. Prace poprzedników uwzględniał on w wielu razach, wyjąwszy Bulliarda, któ, 
rego najwidoczniej nie znał, bo opisuje niby nowe gatunki tam już pomieszczone. 

(27) W «The Transactions ot the Linnean Society ofLondon, t . XXI, 1852, str. 149. 
(28) L. c . , str. 128. 
(29j L. c. , str. 139. 
(30) A Botanical arangenient of British plants. London, 1792. 
(31) Adanson. Familie des plantes. Paris, 1793. 
(32) W Rotha : Catalecta hotanica, fasciculus I. Lipsiœ, 1797, sir . 219 i dalsze. 
(33) L. c. str. 2 >4. 
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Z dotychczasowego przeglądu wyraźnem jest jakie zamięszanie panowało w systematyce śluzowców, 
gdy każdy z autorów inaczéj odgraniczał rodzaje, nie podając nawet w wielu razach cech mających 
je odróżniać. Toż samo było i w mykologii ; i tu widzimisię autora było główny zasadni podziału na 
rodzaje, główny podstaw^§ systemów, jeżeli tak się godzi nazwać, do ówczas przedstawione nieudolne 
próby na tćm polu. Ogólnie dawała się czuć potrzeba uporządkowania tak bogato już nagromadzo-
nych materyałów i ujęcia ich w ramy systemu spoczywającego na naukowych podwalinach. Wydała 
téz epoka męża mającego godnie odpowiedzieć temu olbrzymiemu zadaniu ; znalazł się znakomity ge-
niusz na polu naukowej systematyki, znalazł się uczony, brzemienny polotem myśli, zdrowym s§dem 
rzeczy, głębokę erudycyą. Rok 1797, w którym Henryk Persoon ogłosił swój « Tentamen disposi-
tionis methodicœ fungorum (Lipsiœ, accedunt tabulac IV senenc) », będzie zawsze stanowić w myko-
logii początek nowej epoki odrodzenia, epoki którg twórca w rozlicznych swych pismach (34) godnie 
w następnych czasach utrwalał. Związani będąc leżącćm przed nami zadaniem, nie możemy się zapu-
szczać w krytyczny rozbiór téj znakomitéj pracy; musimy się znów ograniczyć na śtuzowcach. Przy-
jął Persoon rodzaje Hallera : Lycogola, Fuligo i Trichia, ale tylko z nazwiska, tak samo jak Stemo-
nitis od Gleditscha, Arcyrię od Hilla, Cribrarię od Gmelina; utworzył zaś nowe : ^pwwarm, Physarum, 
Diderma i Tubulina. Wszystkie krótko lecz treściwie opisał i odróżnił tak, że następcy mogli już 
bez żadnćj wątpliwości rozmieszczać nowe, przez siebie odkryte gatunki między te rodzaje. W swoim 
czasie nie zyskał Persoon zasłużonego uznania dlatego, że był wyższym zapewne nad wiek który go 
wydał, i dziś jeszcze mało znajduje się mykologów którzyby go słusznie ooeniali. Gdyby jednak tylko 
przejrzeli l i teraturę mykologiczną przed i po Persoonie i ocenili postęp jaki on stworzył, przyznają 
mi zapewne, że w pochwałach przeze mnie mu oddawanych nie popełniłem zadnéj przesady. Jedno-
cześnie z dopiero co rozbieraną pracą Persoona ukazało się dzieło Schradera (35), traktujące wyłą-
cznie o śluzowcach. Ma ono dla tćj grupy tworów ustrojowych takież znaczenie jak utwór Persoona dla 
całej Mykologii. Jego autor był pierwszym i jedynym botanikiem do czasów de Barego, który wypo-
powiedział jasno i śmiało, że śluzówce nie mają nic wspólnego z grzybami, jak to wyraźnie widać 
z następującego wyjątku jego przedmowy (3G) : « Agariciyero . . . et plurima; affines sub fungorum 
ordine comprehensœ stirpes, superfliciaî externa fructificante, germinatione (!) substantia acque ac 
habitu adeo distinguuntur, ut neque in artificiali, neque in naturali plantarum divisione, simul cum 
prioribus sub uno ordine vel familia comprehendi possint ». 

Daléj zaś mówi że cztery nowe, przez niego utworzone rodzaje śluzowców, a mianowicie Cribraria, 
Dictydium, Licea i Didt/niium wraz z innymi przez Persoona określonymi zasługują, zacytuję tu jego 
własne słowa (37): « propriam et a r e l iqu i s . \ . fungis diversissimam familiam naturalem consti-
t u e r e . . . )>: 

lleżby to błędów mniéj popełniono, gdyby posłuchano tych jasnych i przekonywających poglą-
dów ? iNic jednak dziwnego, że wówczas był to głos wołającego na puszczy, kiedy nawet dziś, gdy 
badania de Harego tyczące się rozwoju śluzowców dowiodły tego, przez Schradera w części proroczo 

(34) Icoiics ot descripliones fungorum minus cognitorum. Lipsi», 1798-1800. Comentarius Doctoris Jacobi Schœffer 
fungorum Bovariœ icônes illustrans, Erlangœ, 1800. Synopsis methodica fungorum, Goettingie, 1801-1808. Icones 
pictie rariorum fungorum, Parisiis, 1803-1800 i pierwsza jego praca : Observationes mycologicœ, pars 1, Lipsiœ, 1796; 
pars ll,.Lipsia; et Lucernai, 1791». 

(35) Nova plantarum généra cum lab. VI, Lipsiœ, î797 . 
(36) L. c . , sir. VI. 
(37) L. c . , sir. vir. 
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tylko wypowiedzianego zdania, znajdują się jeszcze dość tępe umysły niemogące téj tak jaśnśj rze -
czy zrozumieć. 

W dalszym ciągu przedmowy wspomina jeszcze autor, że gruntowne śledzenie historyi rozwoju 
w mowie będących tworów doprowadziło go do przekonania, że nie daje się tu znaleźć coś coby 
można uznać za narzędzia męzkie lub żeńskie. Ztąd też bardzo słuszny wyprowadza wniosek, że ziarna 
wypełniające zarodnie a służące do rozmnażania, nic nasionami (semina) lecz zarodnikami (pulvis 
seminalis) nazywać należy. 

Go zaś się tyczy samego dzieła, to dość będzie powiedzieć, że dokładne opisy są uprzytomnione do-
skonałemi rycinami ; jedném słowem, w całym dalszym przeglądzie nie znajdziemy pracy, któraby 
mogła walczyć z dziełem Schradera o palmę pierwszeństwa. 

Po pracach Peusoona, tworzących silne rusztowanie całej mykologii, znalazł się wkrótce cały zastęp 
pilnych pracowników, którzy z mniejszćni lub większem powodzeniem prowadzili daléj budowę 
gmachu przez mistrza rozpoczętą. W chronologicznym porządku natrafiamy najprzód na dzieło A Iber-
tiniego i Schweinitza (38). Pomiędzy innymi grzybami, opisywali oni nowe gatunki śluzowców za-
zwyczaj z drobiazgową dokładnością. Ryciny niekiedy załączane są zazwyczaj bardzo poj)rawne. I^rzy 
téj sposobności najwłaściwićj będzie wspomnieć, że jeden z tych dwóch współpracowników, miano-
wicie Schweinitz, marząc tylko o opisywaniu nowych grzybów, idąc za tym popodeni, pojechał do 
Ameryki i tam w pôlnocnéj Karolinie pracował na tém polu lat kilka. Owoc tych usiłowań już po 
śmierci autora, zawcześnie dla nauki zmarłego, został drukowany w pismach lipskiego towarzystwa 
Hadaczów przyrody (30). 

W czasach gdy opisywanie różnych form roślinnych nazywano botaniką, gdy to było marzeniem i naj-
szczytniejszym celem jéj adoptów, w tym téz kierunku panowało prawdziwie gorączkowe usposobienie, 
a rezultatem tego był w krótkim czasie chaos w systematyce. Jedna forma bywała opisywaną w tym 
samym czasie przez kilku tych sianożerców, a w kilka lat potém, w nowćm wydaniu u Species plan-
tarum », Linnego, curante Wildenow, Sprengel, czy jak się tam, stosownie do czasu, nazywał, w>szy-
stkie te nazwiska jednej rośliny były jaknajsumienniéj podane, jako należące do oddzielnych gatun-
ków. Lecz w roślinach jawnopłciowych, jako przechowywanych w zielnikach i większych takie 
rzeczy tatwiéj daw'aly się sprostować. Zato w skrytopłciowych, a szczególniej w grzybach i porostach, 
pole działania było dla tych panów daleko szersze i swobodniesze. Z jednego i tego samego ustroju 
można było utworzyć i cztery gatunki : raz opisywało się go w młodym stanie, jpoténi w niezupełnie 
dojrzałym, potém już zasuszony; wreszcie po latach kilku, zjedzonego w części przez o\vady, jak 
dobrze poszło, podawało się za nowy gatunek, niekiedy i za nowy rodzaj. Taki téz los spotkał wów-
czas i śluzówce ; gruntowne usiłowania dwóch sławnych botaników zdołały ich systematykę w taki 
wprawić chaos, że tylko genialny umysł Friesa zdołał w przyszłości rozciąć ten przez nich utwo-
rzony prawdziwie gordyjski węzeł. 

Jeden z nich H. Link (40) zajął się przedewszystkićm Physaraceami. Najsumienniejszy sąd o jego 
pracach będzie ten, jaki w późniejszym znacznie czasie ten sam autor o innym botaniku wy.-

(38) De Albertini et tle Schweinitz. Conspectus łangoruin in Liisatiaî crescentiuni, 
(39) L. c. , 1872, str. 20. Synopsis finigoruni Carolina) Superioris. 
(40) W Neues Journal fiir Botanik Schrader's. Erfurt , 1809. Drittes Bandes 1 und 2 St-ick, str. 17. W Magazin der 

nat i i r forschenderFrounde zu Berlin, 1809 : Dissertatio prima, t. III, sir. 3, Dissertalio secun la t . III, str. 37, i z I S l f i r . 
Obserwacya III, str . 4 f . 
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rzekł; ten teź jako wystarczający zacytuję : « Acharius (41), mówi on, łiatle die Kunde der Liclienen 
in eine grosse Verwirrung gebracht, dadurch dass er jedes, man mochte sagen blindlings aufgerafl"l,e 
Exemplar seiner Sammlung ais eine eigene Art beschrieb ». Link pracował jednak usilniej jak Acha-
rius, bo Didymium farinaceum znalazłem w jego zielniku opisane pod dziesiocioma gatunkami, rozmie-
szczonymi we dwóch rodzajach ! 

Rodzaje sypały się równie jak gatunki, jak z rękawa, tak bezzasadnie tworzone jak pierwsze, oto ich 
liczba : Ciomum, Cupularia, Dermatium, Goniospora, Leangium, Leocarpus, Lignidium i Strongylium. 

Pod względem niedokładności poszukiwań przewyższył jeszcze Linka Schumacher (42), z tą różnicą, 
że się głównie zajmował Trichiaceami, i rozmieszczał gatunki zupełnie bezzasadnie między różne ro-
dzaje. Większość form przez niego utworzonych, w wielu razach nie da się zupełnie zdeterminować ; 
najczęściej bowiem opisywał śluzówce jeszcze niedojrzałe, to też najczęściej brak włośni w jego ga-
tunkach jest głównym charakterem. 

De Gandolle (43) w swojej florze francuzkiéj nie przyjął rodzajów Persoona, ale trzymał się starego 
Dulliarda, za to opisy są zazwyczaj dość staranne i dokładne. 

Opuszczając maleiiki przyczynek Achariusa (44), wspomnimy o amatorskiej pracy Ditmara(45). Pra-
wnik ten wolne chwile poświęcał mykologii.; jego rysunki są zazwyczaj bardzo poprawne i opisy nie-
złe, bez licznych błędów i tu się nie obyło, lecz te, jako niefachowemu, łatwo przychodzi wybaczyć. 

Z przykrością wypada nam teraz wspomnieć dzieło Neesa (40) n System grzybów », jest to bez-
względna kompilacya; wszystkie rysunki, z kilkoma zaledwie wyjątkami, są kopiami z różnych auto-
rów, choć o tém w całej księdze nie ma ani słowa wzmianki. Tekst zaś pisany jest w języku niezrozu-
miałym dla zwyczajnych śmiertelników, aby go pojąć trzeba było słuchać naówczas filozofii w Niem-
czech. Najciekawsze sąspekulacye o pokrewieństwie rodzai, zdolne są one pobudzić do śmiechu nawet 
najcięższego hypokondryka. 

Wymienimy teraz tylko z tytułu mniéj ważne przyczynki : Ehrenberga (47), gdzie jest opisany 
nowy rodzaj Lnteńdwn, T. Neesa (48), lirondeau (49) i Sommerfelda (50), aby wspomnieć że Gre-
ville (51) w swojéj szkockiej Horze, cały szereg śluzowców nieźle opisał i opatrzył wyboi iiymi rysun-
kami pokroju. 

Zkądinąd dla mykologii ważna praca Hrognarta, nie budzi dla nas żywotnego interesu. Załą-
czone rysunki kilku śluzowców są poprawne. 

(41) Link. Hadbuch zur Erkennung des Gewajclise. Oriter Tlieil, Berlin, 1833, str. ix. 
(42) Schumacher. Flora Sa;llandica, Havniœ, 1801-1803. 
(43) Flore française, t . 11 i VI. Paris, 1815. 
(44) De fungis suecicis, w Acta liolm., 1815, str. 20G. 
(45) W Dcutschland's Flora von Sturm, 111 Abtheihmg. Die Pilze bearbeitet von Ditmar. Ersler Band mit vier-

luul-sechtzig Tafeln. Nuremberg, 1817. 
(40) Ch. G. Xees von Esenbeck. Das System der Pilze. AViirzbnrg, 1810. 
(47) Sylv<e inycologica^ berolinensés. Berolini, 1818. 

(48) T. F. E. Nées von Esenbeck. Nova fuugorum Peniptas w Kunze i Schmidt Mycologische Hefte, 1823, t. I, str. 01. 
(49) W Mémoire de la société l ànnéenne de Paris, 1.111, sir. 74. 
(50) Supplementum norœ Lapponicœ. Christiania, 1820. 
(51) Scotish criptogamicllora. Edimbourg, 1823-1828, t. 1-Vl. 
(52) Brognart. L'essai d'une classification naturelle des champignons. Paris, 182o. 
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W trzydzieści lat po ukazaniu się pierwszej pracy Persoona, wystawiony przez niego gmach myko-
logii, przez liczne przeróbki i dostawki został do tego stopnia przekształcony, że nie można się już 
w nim było z łatwością oryentować. Dawała się czuć potrzeba wzniesienia nowego, bi-akło jednak tak 
biegłego i śmiałego budowniczego, któryby się odważył podjąć téj mozolnéj pracy. O przeróbce nie 
podobna było myśleć, za odjęciem bowiem cząstki, reszta budynku rozsypywała się w nieodwikłany 
chaos i w tém leżała główna trudność, że trzeba było przedewszystkićm nowych, daleko szerszych 
podwalin, a na ich utworzenie tylko genialny mistrz mógł się zdobyć. Północna kraina miała go tym 
razem wydać : w Szwecyi, klasycznej ziemi botaników, już od roku 1811 zwracał na siebie uwagę 
młody Eliasz Fries, całym szeregiem prac (53) przygotowując świat naukowy do nowéj i gruntownej 
reformacyi w mykologii. Najwłaściwiej podobno będzie przyjąć jéj początek z rokiem 1821, w którym 
to roku ukazał się tom pierwszy jego wiekopomnego dzieła : « Systema mycologicum (54) ». Praca ta 
dająca początek nowej epoce, ma tę wyższość nad podobną Persoona z roku 1797, że system tu podany 
zostaje zaraz wprowadzonym w życie i zastosowanym do wszystkich wówczas znanych grzybów. I 
znów musimy pozostać na wlasciwém sobie polu i zwrócić uwagę jedynie na los jaki tu spotkał 
śluzówce. Z pomiędzy sześciu rzędów, na które Fries dzieli wszystkie grzyby, jeden z nich Tricho-
sperma; ma dwa podrzędy : Trichogastres i Myxogastres. Pierwszy z nich zawiera grzyby, które dziś 
nazywamy Gasteromycetes, a drugi poświęcony jest wyłącznie śluzowcom. Są one skupione 
w cztery grupy, do charakterystyki których użyto nie tylko cech owocowych ale także sposobu roz-
wijania się tychże z pierwoszczni. Do pierwszej ^ tha l i n i należą te formy, których cała pierwo-
szcznia zamienia się w jeden owoc, a zatém : Lycogola, Reticularia, ^îthalium i Spumaria; wszystko 
typy, które po bliszszém badaniu okazały się być nie pojedyńczemi zarodniami ale zrosłozarodniami i 
wskutek tego musiały być przeze mnie rozdzielone między inne grupy. Drugi oddział Phy-
sarei, zawiera rodzaje : Didymium, Diderma, Physarum i Craterium, któreśmy także w jeden rząd 
połączyli. Trzeci : Stemonitci, bardzo niejasno określony, zawiera bardzo różne towarzystwo, tu 
bowiem należą: Diachea, Stemonitis, Cribraria i Dictydium niemające chyba nic wspólnego. Arcyria, 
Trichią, Pericha3na czyli nasze Calonenieai i Licea tworzą ostatnią grupę Trichiacei. 

Opisał tu Fries sto dziewięćdziesiąt dwa gatunki ; opisy są w wielu razach wyborne, mianowicie 
wtedy gdy o nowych formach jest mowa, obejmują one zazwyczaj nie tylko dokładną charakterystykę 
dojrzałych już śluzowców, ale nawet i zmiany jakim ulegają ich pierwoszcznie zanim dojrzeją. Do-
danie jednak opisów różnych gatunków podanych przez dawnych autorów^ najczçściéj bardzo niedo-
kładnych, wcale się do zrozumienia całości nie przyczynia, owszém, z tego głównie powodu determi-
nowanie śluzowców wedłng tego podręcznika jest niekiedy bardzo trudne, w wielu razach niemo-
żebne. 

W kilka lat po ukazaniu się téj pracy Friesa, wydał Wallroth (50) swoję « Flora cryptogamica ger-
manica», w którćj podał nie tylko prawie wszystkie tam zamieszczone śluzówce, ale nawet opisał w niéj 
kilka nowych gatunków. Zmienił on tu nazwę Friesa Trichogastres na Myxomycetes i dzieli ten rząd 
na trzy działy, a mianowicie na Placogastres (^ tha l in i Friesa), Angiogastres (inne śluzówce) i Sphœ-
rogastres (Lycogola i wszystkie purchatnice). Zmiana ta nic/.ém nie jest usprawiedliwioną, a przytém i 

(53) Novitiœ llorćc Succica;. fArndiC, 181 i - l 8 2 3 . — Obscrvationes mycologicœ, Ilavniae, 1815-1818. - Si)ccimen 
systenuUis niyculogici. Lundœ, 1817. — Syud)ole gaslorouiycoruni ad i l lustrandum Floram suecicam, Lunda' , 1817 
i 1818. — Om IJrand ocli Roct poa, Vaxtcr-Lundœ, 1&2I. 

(5i) E. Fries. Systema mycologicum, sislens funguruin ordines, genera et species liucusque cognitas. Grypliiswal-
(lia3, 1821 1832 i Eleclmus fungorum, sistens commentarium in systema mycologicum. Grypliiae, 1828. 

(55) Flora cryptogamica germania;, 1833. 
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błędną, bo tym sposobem Lycogola należąca do śluzowców, została najniesłusznii j pomieszczona 
z prawdziwymi grzybami. Jestto w ogóle kompilacya ; przeglądając zielnik Wallrotha przekonałem się, 
że bardzo wielu gatunków które opisywał i o których podaje, że je w Turyngii znalazł, nigdy nie wi-
dział, a co gorsza, sam nie umiał ich zdeterminować; tak np. opisuje Physarum hyalinuni Persoona, 
a w inném miejscu ten sam gatunek podaje jako nowy pod nazwą Diderma papeverinum. Takich 
przykładów mógłbym jeszcze więcej przytoczyć, poprzestanę jednak na tym jednym, dodam tylko, iv 
Wallroth nie przyjmuje rodzaju Perichœna Friesa i gatunki do niéj należące opisuje pod Licea najzu-
pełnićj bezzasadnie. W « Prœmissa in lloram Gryp. Java; (Batavia, 1838) opisał Jounghun nowy ro-
dzaj Trichamphora. Cała praca bardzo dobra. 

Wychodząc z dobrej zasady, że podział grzybów oparty na icli powierzchownóm badaniu musi być 
nader błędnym, zaczął Corda (56) w roku 1837, wydawać opisy wszystkich dotąd znanych grzybów, 
z załączeniem rycin przedstawiających ich pokrój i analizę ich wewnętrznćj budowy. Olbrzymie to za-
danie mogłoby wydać jak najświetniejsze rezultaty, gdyby ten który się go podjął, posiadał odpowie-
dnią szkołę i biologiczne ukształcenie. Brak Jednak tych rzeczy u Cordy zdaje się spostrzegać na 
każdej prawie stronicy jego pracy, choć przyznać należy, że z postępem czasu wiele braków zdołał on 
sobie po części uzupełnić. Dalsze zeszyty są bez porównania lepsze od pierwszego, wszystkie jednak 
nie bez wielkiego ale. Jeden tylko powód może być podany na usprawiedliwienie jego licznych błę-
dów, mianowicie to, że on pierwszy musiał torować tę nową drogę w mykologii, między prawdziwie 
lodowemi masami przeszkód, co zawsze jest nader trudnćm zadaniem. Pomimo to, zmuszeni jesteśmy 
powiedzieć o Gerdzie, że przy najlepszej woli, była to słaba głowa. Dowodzi tego najlepiéj jego po-
dział grzybów, w którym zamiast sprostować błędy popełnione przez Friesa, stworzył raczej lyltî 
nowych ile w nim poprawek i zmian zaprowadził. Tak naprzyklad, postępując na właściwćm sobie 
polu powiemy, że jego Myelomycetes zawierają nie tylko śluzówce, ale i mnóstwo innych, i lo 
najrozmaitszych grzybów, głównie kulnic. Nie pojmując co to jest śluzowiec, opisywał niekiedy 
formy najzupełniej niedojrzałe, jak to czynili autorowie zeszłego wieku, i dziwił się jeszcze, że 
nie może w nich odnaleźć szczegółów przez Friesa podanych. Zamiast dojść, przy pomocy drobnowi-
dzowych badań do przekonania, że śluzówce nie są grzybami, i tćm samćm nie posiadają grzybni, 
owszćm, on wszędzie jej szuka i znajduje ją tam gdzie jej nie ma. Tak naprzykład, opisując pewne Di-
dymium (57) dowodzi, że (zacytuję tu jego właściwe słowa) : « die ausseren Schiippchen (kryształy Î) 
der Peridie, excernirste Zellen derselben und dass das Capillitium verhiengerte und spiiter verœstelUe 
Zellen der Peridienhaut seien ». Co wszystko jest najzupełućj bezzasadnćm. W tych swoich Icanes 
opisał Corda liczne nowe lub tylko dla niego nowe gatunki i cztery nowe rodzaje : Polyschismium^ Ste-
yasma, Tripofrichia \ ; załączone analizy są często błędne, za] to rysunki pokrojÔAV naj-
częściej bardzo dobre. 

W roku 1844 zaczął Robenhorst wydawać swoją Horę skrytopłciową Niemiec (58) ; w pierwszym ło-
mie znajdują się jedynie nas obchodzące grzyby. Jestto poprostu tłomaczenie dzieła Wallrotha, z lą 
różnicą, że system nie od tegoż ale od Friesa jest wzięty. Zresztą^są tu uwzględnione wszystkie później-
sze prace, a szczególniej Cordy. Całość więc nie zasługuje najzupełniej na uwagę, jako nic samodziel-
nego niezawierająca. 

Z kolei rzeczy należy nam teraz wspomnieć o poglądach Bonordena na grupę obchodzących nas 

(o6) Icones fungorum liucusque cognitorum. Pragao, 1837-1842, t. 1-V. 
(")7) Corda. L. c . , t . 111, str. 35. 
(o8) Rabenliorst. Dontschlands Kryptogamen Flora, Leipzig, 184i . 
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ustl'ojôw, podanych w jego « Podręczniku mykologii (59)» . Dowodzi on tam, że zarodniki śluzowców 
kiełkują najzupełniej tak samo jak zarodniki innych grzybów, musi się więc znajdować gdzieś grzyb-
nia dająca początek « gelaretowatéj masie (pierwoszczni) », Ta masa składa się z płynu zawierającego 
liczne okrągłe drobinki (jMoleciile). Z jednoczenia się tych drobinek powstają zarodniki śluzowców i 
jednocześnie i włókna grzybni (włośnią)! Opisuje on także histoiyę rozwoju Spumarii, jak się sani 
Avyraża, a właściwie sposób w jaki jéj pierwoszcznia wędruje między zgniłymi liśćmi i na gałązkach 
Ivrzakôw, zanim się formuje w zarodnie. Dowodzi dalój, że tylko drobnowidzowe spostrzeżenia mogą 
tiłużyć za podstawę systemu, i tworzy przy pomocy téj metody nowy system podziału śluzo^^có^^ . 
W szczegóły tegoż nie będziemy się wdawać, jestto bowiem chaotyczne pomięszanie źle zrozumianych 
i najezęściój fałszywych spostrzeżeń. Jestto drugi Corda, ale w daleko gorszém wydaniu. Sluszném 
tylko jest spostizeżenie, że ścianka zarodni u śluzowców nie posiada komôrkowatéj budowy, ale tylko 
w większej części razów. Wreszcie przypuszcza on, że zarodniki śluzowów nie biorą początku z włośni 
bo u Licei, która tejże nie posiada, zarodniki mimo to znajdują się bardzo obficie. 

Po roku 1850 znaczną ilość nowych śluzowców opisali : Montagne (00), Leveillé (61), a szczegôlniéj 
Berkeley (62). G tym ostatnim była już powyżej przy Bulliardzie mdwa, podobne fałszywe wiadomt)-
ści nie są u tego badacza wcale rzadkością. Z pomiędzy licznjch przez niego opisanych gatunków, 
przynajmniej połowa była już opisaną w Systema Mycologicum Friesa, wprawdzie pod innemi nazwi-
skami. 

Wreszcie przychodzi nam sio rozpatrzeć w pracy Wiganda « Zur Systematik der Gattungen Trichia 
und Arcyria (63)». Go się tyczy najprzód systematyki, to część ta, obrobiona przy pomocy drobnowi-
dza, pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Nie tylko granice pomiędzy gatunkami opisanymi nie są dość 
starannie wyszukane, ale znajduje się spora doza błędów. Tak np. jego Trichia clavata jest niedoj-
rzała Trichia fallax, a Trichia clavata opisana jest jako nowy gatunek, nazwany Trichia obtusata. 
Trichia nigripes, turbinata i varia według opisów niczćm się nie różnią, chociaż można je doskonale 
zcharakteryzować. Pod Trichia chrysosperma, i)ołączył on pięć gatunków, które przy słabych powięk-
s z e n i a c h (Irol)nowidzowych niedoświadczony nawet badacz odróżnić potrali. Arcyria punicca mas ie 
różnić od incorneta tylko barwą zarodni i względną długością trzonka, wreszcie jego Arcyria ramulosa 
nie jest wcale śluzowcem ale porostem (!) opisanym przez Montagna jako Chrysotrix nolilangere. 
W części morfologicznéj znajduje się wprawdzie wiole nowych faktów, ale niektóre, i to ze wszech miar 
godne uwagi a dla systematyki nader ważne, nie zostały wyszukane. Za lo wszystkie anomalia są tu 
najstarauniéj zebrane, chociaż ich znaczenie w rzadkich tylko razach zostało właściwie wytłomaczo-
nćm. 

Część tę naszego krytycznego przeglądu zamkniemy wreszcie wzmianką o kompilacyjnéj pracy Rou-
meguèra (64), wypublikawanéj zaledwie przed kilku laty. Jestto czysty księgarsko-spekulacyjny 
fabrykat, wykonany z przerażającą niedbałością. Dość będzie powiedzieć, że w dziele mającćm służyć 
jako przewodnik do poznania grup i rodzajów grzybów, jeden i ten sam gatunek zamieszczony jest 

(o9) Bonortlon, I landbuch dor Algemoinen Mycologi. Sluttgarl, I S o l . 
(GO)Sylloge gencruin specierumque cryptogamarinn, Parisiis, 18;)6. Opisy krótkie, w wiciu razach niedokładne lui» 

nawet zupohiie 1'alszywe. 
(01) W Annales des sciences naturel les . Botanique, Paris, 18iB, sir. Id6 : « Champignons du muséum », par Le-

veillé. Opisy dobre. 
(02) Britisch fungi w « Shniitli english Flora », I. V, str, vu i liczne artykuły w angielskich « Ann. of nal. hist. i 

Hooker's jour ». 
(03) W (( IMngsheim's Jahrbûchcr , 1863, t . III. str. 4 i dalsze. 
(()V) Houmeguère. Cryptogamie illustrée. Famille des Chami»ignons. Paris, 1S70. 
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W rysunkach trzy razy, pod trzema różnemi nazwiskami (G5) w dwóch rodzajach ! i to na dwadzieścia 
dwa tylko tutaj ilustrowanych śluzowców. 

CZĘŚĆ II TYCZĄCA SIĘ HISTORYl ROZ WOJV. -

Do najnowszych prawie czasów historya rozwoju śluzowców należała do rzeczy zupełnie niezna-
nych. Wprawdzie ich stan pierwotny, który dziś nazywamy pierwoszcznią (Plasmodium), a spotykany 
w naturze, już pod postacią grubego bezkształnego ślazu pokrywającego podłoże, już pod postacią roz-
widlających się i w sicci poplątanych żył, czołgających się po nim, nie uszedł oka bystrych dawniej-
szych autorów mykologii. Owszem, opisywali oni ten stan szczególny pod różnymi gatunkami. Ta-
kimi są: Zyco^o/a Michelego i Hallera, MucUago Michelego (lecz nie Hallera), Mesenterica Todego, Phle-
homorpha Persoona, EmbfAus Hallera i Hoffmana, Mensenterica Chevaliego, niektóre Tremelle Wilde-
nowa, niektóre Merulie i Tremella dubia Sprengla ; wreszcie rozliczne gatunki Mucoru różnych autorów, 
szczególniej Michelego, Hallera,'Linnego i flory duńskiej. 

Zmiany jakim ulega te « Mucilago » śluzowców, zanim się z niego utworzy dojrzały owoc, dają się 
niekiedy badać z wszelką łatwością nieuzbrojoném nawet okiem. To też były one już od dawna opi-
sywane. Tak np. skreśla te zmiany dla Stemonitis fusca Nees jeune (G6), i objaśnia je dobrym rysun-
kiem już w roku 1821. W pięć lat później opisuje ten przebieg Sommertelt (67) dla Badhamia utricu-
laris bardzo dokładnie. Gały szereg tego rodzaju spostrzeżeń, opisanych z prawdziwym artyzmem i 
wielką skrupulatnością, znajdujemy we Friesa « Systema Mycologicum » w roku 1829. Późniejsi au-
to rowie, jako to : Corda (68), Schmitz (69) i Bonorden (70), podawali także próbki tago rodzaju, pod 
w-zględem jednak jasności wysłowienia i uchwycenia prawdy w obserwacyi, nie mogą zazwyczaj ry-
walizować z Friesem, a.wreszcie nic nowego nie wygłosili. 

Z tćm wszystkiém jednak można powiedzieć, że historya rozwoju śluzowców, była to zupełnie « terra 
incognita » . Przyjmowano powszechnie, że zarodniki śluzowców, podobnie jak i .grzybów, kiełkują 
strzępką (Hypha). Jak jednak z téj strzępki powstaje owa przypuszczalna grzybnia (mycélium) ślu-
zowców, jak ona rośnie, jak jest zbudowaną, jak się odżywia i w jaki sposób wreszcie wydaje tak 
często napotykane « Mucilago » ? były to wszystko pytania, na odpowiedzenie których czekano lata 
całe bezskutecznie. 

Dopiero w roku 1838 przyjemnie zadziwił de Bary zebranie naturalistów niemieckich w C.arlsruhc, 
rozwiązaniem téj zagadki. Umieścił on najprzód tymczasową wzmiankę o tém w Gazecie Botanicz-
/it7 (71), a następnie pod tytułem « Die Mycetozœn (72), ogłosił"obszerniejszą pracę, w ktôréj podał 
budowę i historyę rozwoju śluzowców w taki sposób, że praca t ana zawsze pozostanie pod tym wzglę-
dem fundamentalną. 

(Ob) L. c . , lig. 423 Diacheii »îicg;uis lig. 423 Stemonitis leucostyla i lig. 428 Diactea leucopoila. 
(00) Ch. G. Nees von Esenbeck : « Dc plantis nonnullis e mycetoidearum r e g n o » ; w Nova acta Xat. c u r . , t . IX, 

str. 227. 
(07) L. c., sir. 210. 
(08) L. c , t. II, str . 22. 
(09) W Limiea, t . XVI (1842), str. 188. 
(70) W Botanische Zeitung, 1848, s tr . 017. 
(71) W Botanische Zeitung, 1858, s tr . 357. O pierwszych stadyach kiełkowania śluzowców wspominał już de B;iry 

w roku 1854 na zebraniu naturalistów w Getyndze, o czém referat znajduje się we « Florze » z r , 18-54, str. 648 . 
(72) W Siebbold i Kolliker Zeitschrift fiir wissonschertliche Zoologi. 1859, t . X, str . 88. 
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RcziiUaty otrzymane przez niego w téj pracy są bowiém trojakiego rodzaju : najprzód dotyo.ą sy-
stematyki śluzowców, daléj historyi ich rozxvoju, wreszcie ich pomieszczenia w łańcuchu jestestw 
ustrojowych. 

Co się tyczy pierwszego, wynalazł on przy pomocy drohnowidzowych badań, dla rodzai Friesa 
nowe charaktery, zarazem położył podwaliny nowego systemu. Daléj dowiódł, że niektóre śluzówce 
z grupy vEthalini Friesa, nie są pojedyńczemi zarodoiami ale zrosłozarodniami, powstałemi z zespole-
nia i powikłania licznych pojedyńczych zarodni. 

Co do drugiego punktu, otrzymał on rezultaty, które postaramy się tu podać w krótkości.Zarodnik 
śluzowca kiełkuje w ten sposób, że jego zawartość wychodzi pod postacią kropelki śluzu, która w krót-
Icim czasie zamienia się na pływkę (zoospora), opatrzoną jądrem, kurczliwym wodniczkiem (vacuola) 
i rzęsą. Te ruchliwe pływki rosną w krótkim przeciągu czasu i mogą się rozmnażać przez dzielenia na 
<lwie podobnie zbudowane. W dalszym ciągu hodowli spostrzegł on, że pływki te zniknęły a na ich 
miejsce ukazały się liczne pełzaki. Pełzaki te nie posiadają rzęs, są dość wielkie i poruszają się za po-
mocą licznych czułkowatych wypuklinek ich pierwoszczowatego ciała. 

Wieszcie, przy pomocy «en gros» robionych hodowli, doszedł do wniosku, że włókna sarkody 
[(pierwoszcza), tak wówczas de Bary nazywał pierwoszcznie], powstają przez zespolenie się i zlanie 
miljardów tego rodzaju pełzaków. Są one otoczone na zewnątrz niewyraźnie się rysującą śluzowatą, 
miękką, bezbarwną oponą (lliillhaut). Ich istota składa się z bezksztaltnéj, bezbarwnéj, przezroczy-
sLé], wpółpłynnćj podstawowej niassy (Grundsubstanz), zamąconéj nieskończoną ilością nader dro-
bnych ziarnek. Te są w części ziarnami materyi białkowych, w części składają się z COgCa. 

We włóknach sarkody, ukazujących nader dziwne i rozmaite ruchy, znajdują się kurczliwe wodni-
czki. Daléj, daje się w nich spostrzegać postępowy ruch ich zawartości, zmieniający często kierunek. 
Z brzegu tych włókien, biorą początek liczne, drobnowidzowo-malenkie, czułkowate wypuklinki, 
mogące być napowrót w massę ciała wciągnięte. W tym ruchu ziarna nie biorą udziału. Ale z ciała 
łych włókien pou stają także i większe wypukliny, w które masa ziarn wpływa. Te ramiona (wypu-
kliny) zlewają się z sobą, rozgałęziają się w najrozmaitszy sposób, aby się znów rozłączyć lub wpłynąć 
napowrót do głównego źródła i taka gra ruchów powtarza się do nieskoiiczoności, w najrozmaitszy 
sposób. Jeżeli ruch ten będzie się ciągle powtarzał w jednym tylko kierunku, to rezultatem tego bę-
dzie zmiana miejsca w przestrzeni, przy czém droga przebieżona na podłożu (Substrat) zostanie po-
znaczoną pozostającymi śladami opony. Włókna sarkody, pełzając po podłożu, mogą także pochłaniać 
napotkane tam drobinki materyi ustrojowych i po przetrawieniu napowrót je wyrzucić na zewnątrz, 
w podobny sposób jak Lo czynią różne zwierzęce pełzaki. 

Zarodnie wszystkich śluzowców powstają z takich włókien sarkody, w ten sbosób, że niektóre z nich 
grubieją i wciągają w siebie wszystkie mniejsze rozgałęzienia. Następnie ulegają one zmianom właści-
wym dla każdego gatunku. Tego rodzaju przekształcenia opisał de Bary dla kilkunastu gatunków bar-
dzo detalicznie, lecz w szczegóły te, dla braku miejsca, nie możemy się dalej zapuszczać. Zarodnie 
w młodości posiadają zawsze oponę niemającą ^vłaściwéj budowy, i wyjąwszy zarodników, powstają-
cych przez wolne powstawanie komórek, nie posiadają budowy komôrkowatéj. 

Włośnią powstaje naraz jednocześnie z zarodnikami, z którymi jednak nie ma żadnej styczności. 

W razie nieprz\-jaznych warunków, w chwili rozwoju wł jkien sarkody, mogą one przejść w ((szcze-
gólny stan spoczynku», w którym to razie tworzą wielokomórkową tkankę. Tak samo zachowują 

i pełzaki, z tą lóżnicą, że nie rozpadają się na znaczną ilość komórek, ale treść ich zaokrągla się i 
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otacza się właściwą grubą oponą. W tym stanic mogą one nader długi czas spoczywać, aby z chwilą 
nadejścia przyjaznych warunków, znów się zamienić na włókna sarkody lub pełzaki. 

Tc stany spoczynku byłyjuź znane bardzo dawnym mykologom; opisuje je Persoon pod oddzielnym 
rodzajem Phlebomorpha. Także Leveillé (73) odkrył ten zadziwiający fakt, że kawałek grzybni ^luzowca 
(tak nazywał on ten stan spoczynku), chociaż długo przechowywalny w zielniku, jednak umieszczony 
w wodzie przechodzi znów w « Mucilago ». Ten więc uczony był na drodze wielkiego odkrycia, ale 
stara szkoła mykologiczną, do którój dzielny ten badacz należał, nie pozwoliła mu odsłonić całej taje-
mnicy życia śluzowców 

Praca ta de Barego rzuciła tak nowe światło na grupę nowych ustrojów, zaprowadziła taki przewrót 
w ich systemacie, że większość naturalistów, niedowierzając tym odkryciom, rzuciła się do ich spra-
wdzenia. Takimi są a r tyku ły : Hoflmana w ZeîVwn ;̂, 1839, str. 212 ; Baila w Verhand-
lungeyi der Zoologisch-botanicher Gesellschaft in Wei, 1839, str. 51; Gurreya w Nalural history revieiv, 
z 1862 r.; Schultzego w Wiegmanna Archiv, 1860, str. 301 i Gartera w Annal and Magaz. of natural 
hiîtory, t . XII, 1863, str. 30. Zawierają one albo potwierdzenie faktów podanych przez de Barego, albo 
nieracyonalne lub fałszywe zarzuty, które de Bary zbił najdowodniéj we Florze z roku 1862, str. 269. 

Wreszcie w-szeregu podobnych powyższym usiłowali zaznaczyć muszę pracę Lindemanna, ogłoszoną 
w Bulltin de la société impériale des naturalistes de Moscou z roku 1863, str. 398, pod tytułem : «Bau und 
Entwickelungsgeschichte der Mycetozœn ». Gzy ją przypisać nieuctwu autora, czy też złym jego chę-
ciom, nic wiadomo ; w całej tej bowiem pracy o śluzowcach, oprócz tytułu, nie ma najmniejszej 
wzmianki. O ile z niedokładnycłi rysunków autora wnosić można^ opisuje on dwa grzyby należące 
do rodzai : Exidia i Peziza, nazywa pierwszy Trichią, a drugi Arcyrią i dziwi się, że budowa ich nie 
zgadza się z podawanemi dotychczas cechami tych śluzowców. W hodowli które z nimi prowadził, 
obserwował kiełkowanie zarodników Exidii (a zatem jego Trichii), znane już zresztą odda\\na nauko-
wemu światu przez pracę Tulasna. W hodowli tćj nieporządnie prowadzonej i nieczysto utrzymywa-
nej, zalęgły się masy"pełzaków i różnych wymoczków, które autor, bez żadnej racyi do rozwoju Exidii 
pociąga. Jcdném słowem, dla człowieka myślącego jestto praca ze wszech miar zasługująca na za-
stanowienie się. 

W cztery lata po ukazaniu się pracy de Barego, wypublikował Gienkowski, znakomity badacz na 
polu niższych ustrojów, ilwie prace, mianowicie : « Zur entwickelungsgeschichte der Myxomyce-
ten (7i)o, i «Das Plasmodium (73)», które poszukiwania dc Barego w niektórych punktach objaśniają 
lub prostują. Udało mu się bezpośrednio pod drobnowidzem dostrzedz zespalanie się pływek w pełzaki 
i zlewanie się tych ostatnich między sobą i z pływkami w ustrój pierwoszczni, którą nazwał Plasmo-
dium. Daléj odkrył fakt, że pływki w razie nieprzyjaznych okoliczności, podobnie jak pierwoszcznie, 
przechodzą w stau spoczynku, nazwany przez niego, dla odróżnienia od innych Microcystœ. Rozwój 
stanu spoczynku pełzaków obserwował szczegółowiej i nazwał go « derbwandige Gysten », pow^staje 
on w młodych pierwoszczniach w ten sposób, że jego pierwoszcznie dzielą się na pojedyncze części, 
które się zaokrąglają i pokrywają właściwą oponą. Z doświadczeń przez niego czynionych pewném 
jest, że pierwoszcznie dwóch śluzowców, należących do odrębnych gatunków nie łączą się z sobą. 

Wreszcie dowodzi on, że pierwoszcznie nie posiadają opisywanej przez de Barego opony i składają 

(73) Wodlug Payera. Holanique cryi»iogainique. Paris, 1850, str . 57. 
(74) W Pringslieiins Jalirbiiclier, lh03 , t. II?, str. 3 i j . 
(75) Tamże, str. 4( 0. 
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się z dwóch substancyj : jednćj bezbarwnej, nadzwyczaj ciągiiwéj i kurczliwej i drugiej ziarnisto płynnej. 

Przeciw temu zapatrywaniu się Cienkowskiego na budowę pierwoszczni występuje de Bary z zu-
pełnie przeciwném zdaniem w drugiém wydaniu swoich śluzowców (76). Dokładne śledzenie ruchu 
pierwoszczni i usiłowania wytłomaczenia tegoż, doprowadziły go do wprost przeciwnego rezultatu, 
mianowicie, że pierwoszcznia jest tworem jednej tylko substancyi, posiadającej tylko w różnych 
miejscach różne i zmienne siły przyciągania i ruchliwości. 

Zresztą, w tém drugiém wydaniu śluzowców de Barego, prawie na każdym kroku napotykają się 
nowe spostrzeżenia. Pozwolę sobie niektóre z nich przytoczyć. Zrobił to ważne odkrycie, że w nie-
których razach pływki śluzowców posiadają podobną delikatną i bezkształtną oponę jak ich pierwo-
szcznie. Daléj, z bardzo licznych przytoczonych sposobów rozwoju zarodni z pierwoszczni, można 
wyprowadzić ogólne prawo, że ten lub ów sposób jest właściwy każdemu zosobna gatunkowi, a nie 
pewnemu rodzajowi albo też ich grupie. Ale że nie ma reguły bez wyjątku, więc tćż i tu ta j Stemonitea> 
odstępują od ogôlnéj reguły, rozwijając się wszystkie w jeden j ten sam sposób, 

W roku 1869 opisał Brefeld (77) nowy śluzowiec : Dictyostelium. Od typowych śluzowców różni 
się ten rodzaj w historyi rozw^oju następnymi szczegółami. Z zarodników powstają bezpośrednio bez-
rzęsowe pełzaki, a zatém stan pływek jest tu najzupelniéj pominiętym. Jego pierwoszcznie nie posia-
dają żadnćj samodzielności, w chwili kiedy powstały ze zlania się licznych pełzaków, zaraz dają po-
czą^k licznym zarodniom. Wreszcie trzonek zarodni tego śluzowca jest wielokomórkowy. Jego ko-
mórki tworzą się przez wolne powstawanie komórek, które następnie przez wzajemne ciśnienie łączą 
się w tworzącą go tkankę. 

W zeszłym roku zaznajomili nas Woronin i Famintzin (78) z dwoma śluzowcami jeszcze bar-
dziéj ciekawymi. Różnice w budowie i rozwoju Ceratium są następujące : zawartość zarodnika 
w czasie kiełkow:ania przechodzi w stan bezrzęsowy pełzaka, który w krótkim czasie, przez po-
wtarzające się dzielenia na dwa, daje początek ośmiu pływkom. Z ich zlania,się powstała pierwo-
szcznia jest złożona z dwóch najzupelniéj rôznyxh substancyi. Składa się ona z jednej szklisto-przej-
rzystćj, w wodzie rozpuszczającćj się substancyi, przeniknionćj w kształcie wszechstronnych sieci 
przez drugą ziarnistą. Obydwie nie tylko przedstawiają się różnie optycznie, ale nawet zachowują się 
najzupelniéj rozmaicie w czasie owocowania. Jedna, a mianowicie owa przezroczysta, tworzy śzkielet 
zrosłozarodni i daje kształt właściwy gatunkowi. Druga zaś, mianowicie ziarnista, daje sama jedynie 
początek zarodnikom. W razie dojrzewania bowiem, występuje na powierzchnię przezroczystego 
szkieletu, rozdziela się tu na pojedyncze cząstki, które zaokrąglając się i będąc wyniesione przez trzonki 
utworzone z substancyi szkieletu nad jego powierzchnie, zamieniają się na zarodniki. W tych więc 
śluzowcach zarodniki powstają nie przez wolne powstawanie komórek, lecz przez dzielenie się. 

Wreszcie, przed bardzo niedawnym czasem opuściła księgarską prasę praca Alexandrowicza (79), 
tycząca się budowy i historyi rozwoju zarodni śluzowców. Oprócz bardzo licznych drobiazgowych 
spostrzeżeń, tyczących się różnych śluzowców, już przez dc Barego pod tymi względami badanych, 
znajdujemy tu dokładne wiadomości o Diachei i Spumarii, nie tylko ciekawych pod względem histo-
ryi rozwoju ale także co do budowy. Piękne fotodrukowane ryciny dopełniają harmonijnie reszty. 

(76) De Bary. Die Mycetozœn. Leipzig, 1864. 
(77)0 . Brelekl. Dictyostelium mucoroides. Leipzig, 1864. 
(78) WBotanische Zeitung, 1872, str . 014. 
(7;)) Alexandrowicz. Strojenie i rozwitie sporowmiestiliszcz miksomicelow. Warszawa, 1S72. 
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11. — POROWNAWCZE KSZTAtTOWNICTWO 

ŚLUZOWCÓW 

Pokrój śluzowców w dojrzałym już stanie bywa bardzo rozmaity, stosownie do tego, czy one przed-
stawiają się jako zrosłozarodnie, czy też tylko jako zarodnie, i czy te ostatnie mają kształty regularni; 
czy tśż nieregularne. Zarodnie bywają niekiedy zaledwie wielkości ziarnka maku np. u śzaronia 
zmiennego (Cbondrioderma spumarioides), lub małoci błyszczącej (Oligonema nitens). W innych ra-
zach dochodzą wysokości 11 nawet milimetrów, np. u paździorka ciemnego (Stemonitis fusca). 
Zrosłozarodnie zaś bywają zazwyczaj okazałych rozmiarów, tak np. Lindbladia dochodzi 6 decime-
trów długości przy 1 decimetrze szerokości; znajdują się jednak i niewielkie, np. rulik graniasty (Ly-
cogola epidendrum) bywa niekiedy zaledwie tak wielkim jak ziarno grochu. Zajmiemy się najpi-zó l 
pojedynczemi zarodniami. 

ZARODNIE. 

W wiçkszéj części wypadków mają one kształty regularne, zdarzają się także i nieforemne. Te osta-
tnie powstają znów ŵ  dwojaki sposób. Albo pierwoszcznie mające je wydać bez przechodzenia dal-
szych zmian, pokrywają się tylko błoną ; naówczas otrzymujemy formę zwaną mesenterica, t, j . zarodiiie 
połączone w sieć nieregularną, np. szaroń sieciowały (Cbondrioderma reticulata), zapletka czołgaczek 
(llemitrichia serpula). Albo tćż pierwoszcznia przed dojrzeniem wciąga cieiisze swe rozgałęzienia 
w główną masę ciała i następnie rozdziela się na liczne nieforemne części, z których każda 
powleka się właściwą sobie błoną i daje początek jednej zarodni. Możemy odróżnić kilka odrębnych 
typów takiego tworzenia się. Mianowicie mówimy o zarodniach spłaszczonych (80), jeżeli te przedsta-
wiają się na podłożu, jako plamy zupełnie płaskie o zarysach nieregularnych, np. makulec spłaszczony 
(Didymium complanatum), mylnik oliwkowy (LiccTthalium olivaceum). Jeżeli to plamy są wypukłe i 
mnićj lub więcej podłużne, to nazywamy takie zarodnie rozpierzchłemi (81), np. makulec wątpliwy 
(Didymium dubium), łuskowiec Carestiego (Lepidoderma Carestiana). Niekiedy rozpadłe części pier-
woszcza przybierają po dojrzeniu kształty różnie pokręconych żył, pierścionków i gzygzaków, czołga-
jących się po podłożu ; zarodnie takich form nazywamy loydłutonemi (82), pogietemi {^"i), lub żyłowa-
/e/?n (84),np. maworek wydłużony (Physarum sinuosum), zapletka czołgaczek (Hemitrichia serpula), 
maworek pogięty (Physarummuscoruni), maworek poplątany (Physarum contextum), cienkowskia żyło-
wata (Cienkowskia reticulata). W innych jeszcze wypadkach części, na które pierwoszcznia się dzieli, 
mają kształty zupełnie nieokreślone, a ztąd powstałe zarodnie nazywamy zmiennemi (83) lub niekształ-
tnemi{m], np. szaroń niekształtny (Cbondrioderma diflorme). Nareszcie nieregularne formy mogą 
powstawać przez zlewanie się foremnych zarodni i takie nazywamy zleirającemisic (87), np. kędziorek 
zmienny (Trichia varia), makulec zlewający (Didymium connuens). 

(80) Sitlaszczouy, applanatus. — (8i) Rozpierzchły, cfTusus. — (S2) Wydłużony, elungatus. — (83) Pogigty, llexu-
osus. — (8i) Żyłowaty, vcnulosus — (80) Zmienny, variabilis. — (80) Niekształtny, dilTonnis. — (87) Zlewający 
.się, coniluens. 
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Formy regularne zarodni powstają w wiçkszéj części razów przez rozpadanie się pierwoszczni na 
liczne części, niekiedy jednak i bez tego, np. zlepniczek (Tubulina), dęblik (Glathroptychium), maloć 
(Oligonema), siatecznia (Lachnobolus). 

Kształty zaś regularne powstające w pierwszy sposób, dadzą się do następujących głównych typów 
sprowadzić. Są one : kmtlwwate (m), np. u makulca krążkowatego (Didymium discoideum) i szaronia 
Michelego (Chrondrioderraa depressum); soczeickowate (89), j)6łkuliste{^0)\ kuliste (91) przeważnie w rzę-
dzie wapniaków (CaliareiTp); elipsoidalne [m) np. u maworka dziwnego (Physarum didermoides); jajo-
watei^d'è) np. u strzępka pięknego (Arcyria \mm(iQ^)-,przeii'roł.nie-jajowate{'d^) np. u gładysza (Leocarpus), 
maczucjowate (95) i gruszkowate [^(S), przeważnie u przetaczków (Cribraria), kubeczków (Craterium) i 
kędziorków (Trichią); ivartolkowate (97 np. u kubeczka białoczubka (Craterium lemocephalum) i kę-
dziorka błędnego (Trichią fallax); «m^coem^e (98) np. u zlepniczka (Tubulina) i paździorka ciemnego 
( S t e m o n i t i s ( 9 9 ) u niektórych maworków i czuprynek; nerkoivate{{Çi^t) np. u maworka 
nerkowatego (Phyrarum nephroideum), u kędziorka zmiennego (Trichią varia): kieliazkotvate (101) np. 
u kubeczka połyskującego (Craterium pedunculatum), kubkowate (102) np. u kubeczka mylnika (Crate-
rium confusum). Daléj "mogą przedstawiać kształty powstałe z przemian tych pierwotnych, np. mogą 
być jajoivato-walcoivate (103) u strzępka szarego (Arcyria cinerea), loartołkowato-kieliszkowate (104) np. 
u zapletki maliny (Hemitrichia fragilis) i. t. d. Dodać jeszcze należy, że jeżeli jeden i ten sam 
gatunek ma wprawdzie zarodnie bez kształtów regularnych, ale bardzo zmiennych, to mówimy o nim 
że jest rótnokszłaltmj np. kędziorek czarnonóżka (Trichią nigripes), czuprynka Friesa (Coma-

trichia Friesiana). Wszystkie te formy mogą téż być w wierzchołku tope (106) np. u czuprynki zbitéj 
Comatricha typhoides); ucięte np. w kubeczkach ; mać/twm/e np. w mrzyku. Pod spodem zaś 
nlogą być : płaskie (109), wklosłe iO) i pçpkoivate (111). 

Powierzchnia zarodni bywa: loygładzona (112) w różnobłonach i pyszniakach (Heterodermea; et 
Calonemeo?) ; nierówna (113) w wapniakach (Calcareœ); garbata (114), np. u makulca garbatego 
(Didymium physaroides) ; chropowata (115) w wapniakach (Calcarea;); pomarszczona (116) w bły-
szczakach-(Lamproderma) ; iebrowato-pomarszczona (117) np. u maworka szkarłatnego (Physarum 
fulvum); pofałdowana (118), np. u kędziorka (Trichią), strzępka (Arcyria) i kubeczka (Craterium) (119) 
np. u strzępka pięknego (Arcyria punicea) i gładysza (Leocarpus); migająca (120), np. u błyszczaka 
śniadego (Lamproderma violacea); połyskująca (121), np. u kubeczka połyskującego (Craterium 
pedunculatum); lśniąca (122) u badhamii lśniącćj (Badhamia utricularis); metalowo błyszcząca (123) 

(88) Krążkowały, discoidcus. —(89) Soczcwkowaty, Icnticularis. — (90) Pólkulisty, lieniispliœricus. —(91) Kuli-
sty, globosus vel sphœricus. — (92) Elipsoidalny, elipsoideus. — (93) Jajowaty, t. j . cieńszym końcem zwTÓconyku 
górze, ovatus. — (94) Przewrotnie-jajowaty, obovatus. — (95) Maczugowaty, clavatus. — (90) Gruszkowaty, pirifor-
mis. ~ ( 9 7 ) Wartolkowaty, turbinatus. — (98) Walcowały, cylindricus. — (99) Jablkowaty, pomiformis. — (100) Nćr-
kowaty, nepliroideus. — (101) Kieliszkowaty, cyathiformis. — (102) Kubkowaty, urceolatus, od dołu zaokrąglony a 
pod wierzchem poziomy. — (103) Jajowato-walcowaty, ovato-cylindricus. — (t04) Wartolkowato-kieliszkowaty, turbi-
nato-cyathiformis. — (105) Uóżnoksztaltny, versiformis. — (106) Tępy, obtusus, oznacza zaokrąglenie i używa się 
szczególniej mówicie o organach walcowatych. — (107) Ucięty, truncatus, organ którego koniec jakby ostrzem jakiem 
l)yl ucięty. — (lOH) Maćkowaty, umbonatus, maleńką wyniosłością opatrzony. — (109) Płaski, planus. — (110) Wklę-
sły, concavus. — ( U l ) Pępkowaty, umbilicatus, t . j . małym dołkiem opatrzony. — (112) Wygładzony, lœyis. — 
(113) Nierówny, inaîqualis. — (H4) Garbaty, gibbosus, t. j . o nierównościach wydatnych i nieforemnych. — 
( ł lo ) Chropowaty, scabriusculus. — (H6) Pomarszczony, rugosus. — (117)Żebrowato-pomarszczony, costato-rugosus, 
gdy fałdy marszczek s§ bardzo wydatne. — (118) Pofałdowany, plicatus. — (119) Glansowny, vernicosus, lśniący 
jakby lakierem pociągnięty. — (120) Migający, micans. — (121) Połyskujący, nitens. — (122) Lśniący, nitidus. — 
(!23) Metalawo-blyszczący, metallicus. 
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U błyszczaków (Lamproderma) ; ćma (124) np. u inr/.yka (Kncrlluentcma); mączysta (125) u ma-
kulca (Didymiiira); skorupiasta (120) u szaronia ( Chondriodernia); łuskotoata (127) u łusjkowca (Lepi" 
doderma); łuszczkowata (128) vi niektórych makulc6\v (l)i(iymiuiii); ^««Ic/wrt (129) u n iektórych smę-
toszy (Amaurochffitcie);/jr-^/r-ysffl (i;]()) np. u gronianki wydętej (Kadhainia hyalina):; /^rzewwca-

jąca (131) np. u niakulca wątpliwego (Didyniium dubium). 

Zarodnie kształtów nieregularnych ŝ i bezwarunkowo tylko siedzące (132) a często i przyrosłe (133), 
w foremnych zaś rzadziej się to zdarza, zazwyczaj bowiem są one trzoneczkoivate (134). Trzonek co do 
długości bywa już znikająco krótki np. u błyszczaka Fuckla (Lamproderma Fuckeliana), jmż krótki , już 
długości zarodni, już dwa, !rzy lub czetry razy od niej dłuższy, albo wreszcie jeszcze d łu i szy i wtedy 
nazywamy go długim. Niekiedy bywa on także ukrytym {^'io), najczęściej w pępku zarodni , np. u nia-
kulca mączastego (Didymium farinaceum). Co do kierunku bywa : prosty (136); już pochyły (137); 
już zwisły (138), np. u wiązaka zwisłego (Tilmadoche nutans); już łekowaty (139); już leżący lul» 
podnoszący (140), np. u kędziorka Lorinsego (Trichia Lorinseniana); już zwisły (I Łl) np. w gn»-
niance lśniącej (Badhamia ntr icularis); już wreszcie pogięty (142), np. u wiązaka zgrałimego (Tilma-
doche gracilis). C o d o kształ tu: najczęściej (98), szydłowaty (143), lub przeivrotnie maczn-
gowaty (9o), rzadko z a ś ( , 1 4 3 ) , np. u makulca zmiennego (Didymium u iaerosporuni ) ; 
niekiedy zaś w nasadzice zgrubiały (145). 

Zazwyczajtrzoneczkiibywają;>oyerfy«cze(146), rzadziej zaś i)o kilka połączone, t. j . albo zrośnięte (147 . 
np. u zapletki kruclhej (Hemitrichia fragilis) albo spojone (148), np. u kędziorka gro-^zkow.i-
tego (Trichia Botrylis) u strzępka Leprieura (Arcyria J .^eprieuri), alljo wreszcie tvlko z.le^ioTia, (I '(!•) 
np. u maworka smoka (Physarum polycephalum); niekiedy zaś mązkowate {\U)) np . u gr onianki w y-
dętój (Badhamia hyalina). Mimo takiego rozwinięcia trzoneczkow, każdy uwieiiczony jest osobną zard-
dnią, zdarzają się jednak, choć bardzo rzadki) wypadki, gdzie jeden trzonek nosi kilka Jlub kilkana-
ście zarodni, np. u makulca garbatego (Didymium physaroides) i zlepniczka trzoneczkowatego (Tubu-
lina stipitata). (^0 do [)owierzchni trzonek bywa gładki (112) lub poorany (151), jużlo rysami (152) jużto 
brózdami (loS), all)0 pofałdowany (118), bró^r/oirany (154), Inh wreszcie nader rzadko (155^ 
np. u kędziorka Lorinsege (Tiichia Lorinzeriana). Co do istoty b y w a : kruchy (lo()), giętki 
ivielki{{r)^) czyli słaby (L^J9), tęgi (IGU) i niekiedy zgrabny (IGI). 

Zarodnie uważane razem z trzonkiem bywają, codo ogólnego pokroju : jużlo rozrzucone (102), jużU) 
W kupkach{{{S'S) zebrane, już zbliżone (104) (tak najczęściój), już wreszcie skupione (105), w t ym ostatnim 

(124) Ćmy, opaciis, zazwyczaj z cudzoziemska matowij nazywany. — (125) Mijczysty, farinacous. —(12()) Skoru-
piańty, cruslaccus, l. j . kruchy. — (127) Luskowaly, lepidolus, opaU'zoiiy luseczkami zmicniaj^cicnii kolor. — 
(128) Łuscczkowaly, squamulosus, opatrzony łusoczkami oilstaj^ccmi ale lożharwnemi. —(129) Znikliwy, fuga \ , 
evanescons, l. j. rozprószaj^ey się. —(130) Przejrzysty, hyalinus. — (131) Przeświecający, pellucidus. — (132) Sie-
dzący, sessilis. — (133) Przyrosty, adnatus. — (134) Trzoneczkowaly, truncalus. — (13o) Ukryty, occullatus. — 
(136) Prosty, rectiis. — (!37) Pochyły, cernuus. —(138) Zwisily, nutans, t . j. prosty a w górnym końcu zakrzywiony. 
— (139) Lękowaty, arcuatus. —(140) Leżący, procurnbens i podnoszący się, adscendens. — (141) Zwisły, appensiis. 
t . j . na dól zwieszony. — (142) Pogięty, llexuosus. —(143) Szydłowaty, subulatus, t. j . nieznacznie zwężający sir 
ku górze. — (144) Piszczelowaty, libulajformis, t. j. w końcu maczugawato nabrzmiały. — (145) Zgarbiony, incras-
satus. — (I i(i) Pojedynczy, simplex. — (147) Zrośnięty, connatus. — (H8) Spojony, nexus. — (149) Zlepiony, 
agluunatus. — (150) Wiązkowaty, fusciculatus, t. j. od dołn zrośnięty, a potem rozgałęziający się. — (1.^i) Pooram, 
exaratus. — (152) Rysami, stri is. — (153) Brózdami, sulcis. — (154) Brózdowaty, sulcatus, gdy fałdy są głębokie i 
szerokie. —(155) Skrzydlaty, alatus. — (15(i) Kruchy, fragilis. —(157) Giętki, ^flexiis. — (158) Wiotki , laxus. — 
(159) Słaby, debilis. — (U)0)Tęgi, rigidus. — (161) Zgrabny, gracilis. — (162) Rozrzucony, sparsus. — ( |63) W kup-
kach, conglomeratus. - (1G4) Zbliżony, aggregatus. — (165) Skupiony, confertus. 
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razie mogą zachodzić różne stopnie tego skupienia od zlepienia (149) aż do zupełnego zrośnięcia (147). 
Tak np. zlepiają się w części np. u zlepniczka (Tubulina), u zaplelki kruchéj (Hemitrichia 
vesparia) i l. d. lub w całćj długości (w niektórych odmianach), zapletki kruchéj (Hemitrichia fra-
gilis). Niekiedy od takiego zlepienia przyjmuje, w skutek wzajemnego nacisku, kształt wielokątny 
np. szaroń piankowy (Cbondrioderma spumarioides). Zawsze jednak w tych razach, przynajmniéj 
górne części bokami zrośniętych zarodni są wolne, wyjątek stanowi tu tylko gronianka rozpierzchła 
(Badhamia icthalioides), ktôréj górne części zarodni zrastają się z sobą najzupełniej i tworzą garbatą 
rozpierzchłą płachtę. 

Zarodnie śluzowców umieszczone w przyjaznych po temu warunkach, to jest dostałecznéj wilgoci, 
otwierają się. Wyjątki stanowią [tu, raz zarodnie nieposiadające właściwćj ścianki jak np. mrzyk (Ener-
thenema), które tém samém już od razu są otwarte, a powtóre te, które, posiadając grubą i tęgą ściankę, 
mają włośnię zbyt mało rozprężliwą, abyją mogła otworzyć, tak np. małoć (Oligonema). Zazwyczaj 
jednak zarodnie otwierają się (166) w sposób nieregularny, to jest pękają w jakiémkolwiek miejscu, 
albo w kilku naraz, albo wreszcie wierzchołek ich rozprószą się dla wyswobodzenia zarodników. 

Uodać tu jeszcze muszę, że nawet przy tak nieregularném nawet otwierahiu się zarodni mniéj więcćj 
kEil is tych i trzoneczkowatych, zachodzi w nich pewna zmiana, a mianowicie stają się mniéj lub więcej 
popkowate. Niekiedy jednak otwieranie się zarodni ulega pewnemu prawidłu; pierwszy ślad tegoż spo-
tykamy u śluzowców posiadających krążkowate zarodnie, których bi-zeg wypukły najprzód się roz-
prasza, a powierzchnia górna trzyma się dolnej za pomocą włośni, tak bywa np. u wiotka Fuckla (Tri-
champhora Fuckeliana), u szaronia Michelego (Cbondrioderma Micheli), a niekiedy i u makulca 
gizybowatego (Didymium clavus). W innych zaś razach cała powierzchnia zarodni rozpada się na 
liczne wielokątne oka (167), np. u wiązaka wspaniałego (Tilmadochi pini), albo na okrągłe łuski (168) 
np . u różnych makulców (Didymium). Daléj niektóre, zazwyczaj podługowate, zarodnie pękają po-
dłużną szparą, i tym sposobem tworzą się dwie klapy (169), t aknp . u maworków: wydłużonego, pogię-
tego i nerkowatego (Physarum sinuosum, muscorum el nephroideum), szpara ta zajmuje zazwyczaj 
sam wierzchołek zarodni, niekiedy jednak może się tworzyć i z boku. 

IJ pi-zetaczkowych (Cribriciaccie), zawsze wszystkie miejsca niezgrubione rozpruszają się, a zatém, 
i tu daje się spostrzegać pewna regularność w sposobie pękania. 

Inny jeszcze rodzaj rozprószania zarodników znajdujemy u niektórych szaroni (Cbondrioderma). 
Tuté j błona zarodni od wierzchołka do podstawy, rozczepia się na kilka działek, które później odgi-
nają się na dół, nazywamy to otwieraniem się gwiazdkowatém (170). U szaronia gwiazdosza (Chon-
rioderma radiatum) ilość tych działek wynosi od czterech do óśmiu, przytém nie są one zbyt regu-
larne, za to u szaronia Trevelyaniego (Cbondrioderma Trevelyani) jest ich do dwadziestu jeden i 
wszystkie .są jednakowo szerokie i dokładnie równowązkie. Wreszcie, najbardziśj skomplikowany 
sposób otwierania się jest wieczkiem (1.71), w skutek czego bardzo często brzeg pozostającej części za-
rodni jest ucięty (172). W ten sposób tracą swe zarodniki przez górną część zarodni z wypukłem wiecz-
kiem : zlepniczek (Tubulina), niektóre zapletki (Hemitrichia) i niekiedy kędziorek mylnik (Trichia 
follax), kielisznik (Scyphium) i niektóre kubeczki Craterium). U tych ostatnich zdarza się niekiedy, 
źe wieczko jest zupełnie płaskie i niekiedy górny brzeg zarodni zaklęśnięty. U dorzutki (PericJiama) 
iCorr.uwii uciętej (Cornuvia circumscissa) wieczko jest mniéj więcśj w} pukle, lecz zachodzi aż do 
polowy zarodni. Wreszcie u strzępków (Arcyria) dochodzi prawie do saméj nasady słupka. 

(I<56) Otwieranie s ię , dehiscentio, — (167) Dehiscentio areolata. — (168) D. squamulosa. — (169) D. valvaU. — 
(170) T). stellata. — (171) D.operculata. — (172) D. circumscissa. 
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ZROSŁOZARODNIE. 

Jużeśmy wyżej wspomnieli że zrosłozarodnie są zazwyczaj znacznie większych rozmiarów jak poje-
dyncze zarodnie i odznaczają się kształtami nieregularnymi. Teraz choć w kilku słowach powiemy 
w jaki sposób zrosłozarodnie są złożone z pojedynczych swoich pierwiastków. Wszystkie zrosłozaro-
dnie pod tym względem uważane dadzą się rozdzielić na cztery typy. Do pierwszego należą : lindbladia 
(Lindbladia) i mylnik (Licœthalium); do drugiego: dęblik (Clatroptychium), smętosz (Amauro-
chœte), brefeldia (Brefeldia) i samotek (Reticularia) ; trzeci jest utworzony przez piankę (Spumaria), a 
na ostatni składają się wykwit (Fuligo) i rulik (Lycogala). 

Z pomiędzy rożnych pojedynczych zarodni weźmy pod uwagę małoć (Oligonema) i siatecznię (Lach-
nobolus), ich dokładnie kuliste zarodnie leżą skupione obok siebie i jedne na drugich w spore grudki, 
za dotknięciem jednak dadzą się bez wszelkiego uszkodzenia od siebie oddzielić. Wyobraźmy sobu; 
że ścianki tak skupionych zarodni zrastają się z sobą a będziemy mieli przed sobą gotową najdokła-
dniejszą lindbladię (Lindbladia), naturalnie nie mówiąc o różnej wewnętrznej budowie pojedynczych 
zarodni. Dlatego to powierzchnia lindbladii jest brodaweczkow^atą, te brodawki jéj powierzchni są 
właśnie górnemi powierzchniami skrajnych zarodnL 

Zaprowadźmy teraz pewne zmiany w ustroju lindbladii. Jak już wiemy, jéj pierwiastki (pojedyncze 
zarodnie) są z sobą z r o s ł e , otóż najprzód niech to zespolenie dojdzie do tego kresu, że zamiast dwóch 
ściśle ze sobą zrośniętych ścianek będziemy mieli tylko jedne pojedynczą. Uważmy teraz że w tak 
zmienionéj lindbladii w niektórych miejscach graniczą z sobą tylko dwie, w innych zaś trzy zarodnie, 
otóż usuńmy zupełnie ścianki tam gdzie tylko dwie zarodnie z sobą się stykają. Tym sposobem trój-
skrzydlany szkielet pozostałych ścianek zarodni będzie tworzył rozgałęziające się na wsze strony sieci. 
Dla uzupełnienia całości mylnika (licaîthalium), musimy tylko dać się jeszcze zrosnąć wszystkim 
górnym ściankom skrajnych zarodni w jednę, ze wszech stron całą zrosłozarodnię obejmującą gładką 
i jednolity błonę. 

Dla wytłomaczenia budowy drugiego typu zrosłozarodni, wyszukajmy sobie między pojedynczemi 
zarodniami innych, w tym razie zdolniejszych przewodników. Zlepniczek (Tubulina) i dęblik (Clatro-
ptychium) będą podobno najwłaściwszymi. Ich walcowate zarodnie stoją obok siebie, jak żołnierze 
w szeregu skupieni, niekiedy w całej długości z sobą zrośnięte. Otóż, postawmy kilka takich grup 
zlepniczka jedne na drugich, niech ścianki stykających się z sobą zarodni (a zatém wyjąwszy skraj-
nych) zupełnie znikną (173) a skrajne zrosną się z jedną gładką błoną, a będziemy mieli obraz 
smętosza (Amaurochœte) z jego korą pokazującą wmieszczonymi na niéj wielokątnymi rysunkami 
ślady miejsc graniczących ze sobą nagich zarodni. 

Podobną budowę pokazują także samotek (Reticularia) i brefeldia (Brefeldia), z tą różnicą, że na 
pierwszéj kora staje się tęższą u drugiéj zaś ginie zazwyczaj zupełnie, i dlatego powierzchnia jéj jest 
brodaweczkowatą, brodaweczki te są właśnie górnemi powierzchniami skrajnych nagich zarodni. 

Dla stworzenia trzeciego typu weźmy na pomoc pojedyncze zarodnie żałobni (Diachea). Posiadają 
one krótki trzoneczek przechodzący wewnątrz zarodni w środkową walcowatą podsadę, wypełnioną 

(173) Przejście tworzy tu dęblik (Clatroplychiuin), u którego tylko górne wolne części zarodni is tnieją, - z bocz-
nych pozostają tylko nader wązkie i niel iczne włókna. • 
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wapnem. Wyobraźmy sobie teraz że trzoneczek żałobni ginie również jak i wapno z podsady, które 
tym sposobem będą tylko powietrzem wypełnione. Ustawiajmy tak zreformowane żałobnie jedne na 
drugich, w ten sposób aby formowały drzewkowate rozgałęzienia ; niech ścianki tych wszystkich zaro-
dni zleją się w jednę i również środkowe podsady zespolą się z sobą. Umieśćmy takie drzewkowate 
rozgałęzienia obok siebie gromadnie na wspólnej leżni i pokryjmy je wszystkie gromadą pustych, zu-
pełnie okiągławych, zespolonych zarodni, a będziemy mieli wreszcie gotową już piankę (Spumaria). 
Droga ta wprawdzie nieco skomplikowana ale w każdym razie jasna, doprowadziła nas do celu. 

Czwarty zato typ zi'osłozarodni nie wymaga dla swego zbadania tak krętych ścieżek. Weźmy jaką 
sieciowało połączoną pierwoszcznię np. zapletki pełzającćj (Hemitrichia serpula), i niech ona roz-
wija się w len sposób jak zwykle, nie tylko na jednej powierzchni, ale we wszystkich trzech wymia-
rach przestrzeni. Wskutek takiej kombinacyi otrzymamy zarodnie poplątane w splot niczém nieroz-
wikłany. Niech w tym splocie ścianki przylegających do siebie zarodni zespolą się, daléj niech 
zawartość skrajnie leżących zarodni .spłynie wszystka do środkowych, a oto będziemy mieli gotowy 
wykwit (Fuligo) z jego korą. Od tegoż do rulika (Lycogala) już tylko jeden krok nas oddziela. Niech 
tylko ścianki wewnętrznych zarodni zupełnie znikną, a skrajne zrosną się w tęgą, dwubłonną korę, 
à nit; do zupełnego obrazu rulika brakować nie będzie. 
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III. — O BUDOWIE WEWNĘTRZNÉJ ŚLUZOWCÓW 

CZEŚĆ PIERWSZA SZCZEGÓŁOWA. 

RZĘD WNĘTRZNIKI (ENTERIDIEÆ) 

Rzęd ten jest reprzezentowanym przez jeden tylko rodzaj rulika. Ruliki są zrosłozarodniarni wiel-
kości 1/2 do 7 centymetrów średnicy mającemi, kształtów nieoznaczonych lub tćż stożkowatych. Pier-
woszcznie mają barwę krwistą, w różnych odcieniach (rulik groniasty i stożkowaty), lub białą (rulik 
olbrzymi) i żyją wewnątrz zgniłego drewna. Historyę rozwoju pierwszy badał de Bary. Spostrzegł 
on (J), że gdy chwila tworzenia się zrosłorodni nadchodzi, pierwoszcznia ukryta dotąd w drewnie wy-
chodzi na jego powierzchnię i tworzy masy pierwoszcza nmiéj więcej zaokrąglone, pokryte na 
powierzchni grubemi, tępemi wypuklinkami nadającemi jéj pozór brodaweczkowaty. Przecięcie 
poprzeczne przez taką młodą zrosłozarodnię pokazuje, że składa się ona z licznego ścisłego splotu, 
grubych, mocno poplątanych, nieregularnie brodaweczkowatycb żył. 

Żyły te składają się z jednorodnego pierwoszcza, są zupełnie nagie i pozostawiają między sobą zu-
pełnie puste miejsca, tylko zewnętrzna powierzchnia całego splotu pokryta jest tęgą, bezkształtną 
skórką. 

W bardzo krótkim przeciągu czasu następują teraz gwałtowne już zmiany, tak że w następnćm 
stadyum badane zrosłozarodnie ukazują już dojrzałą budowę, tylko wszystkie ich części są daleko de-
likatniéj zarysowane. Ue Bary przypuszcza, że najskrajniejsze części owego splotu żył zamieniają się 
w części na pęcherzyki barwne, a w części na tak szczególnie zbudowaną korę zrosłozarodni. 

Dalsze badania dowieść muszą o ile, prawdopodobne to zresztą przypuszczenie, jest prawdziwém; i 
ja, pomimo rozlicznych usiłowań, nie mogłem nigdy znaleźć owego pośredniego stanu w rozwoju zro-
słozarodni. Z dotychczasowych jednak badań pewném i widoczném jest, że rulik jest zrosłozarodnią 
0 zarodniach nagich, splot tworzących; pozostaje tylko w przyszłości dokładnie wyjaśnić znaczenie 
1 sposób powstawania kory. Dojrzałe zrosłozarodnie mają barwę brudno orzechową z krwistym odcie-
niem (rulik groniasty), szarawo-umbrową (rulik olbrzymi), w obu razach matową lub oliwkową 
lśniącą (rulik stożkowy); powierzchnia ich jest jużto wyraźnie brodaweczkowatą (rulik groniasty i 
stożkowy), lub tćż jakby nieregularnie sieciowało pomarszczoną (rulik olbrzymi). 

(1) De Bary, I. c. , p. 71, tab. VI, lig. ł l - l i i . 
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Pomarszczenie to jest jednak zupełnie pozóm^, nie tylko w tym razie, alé w ogóle W zrosłozaro-
dniach zdarza się, że w czasie dojrzewania po powierzchni zrosłozarodni pełzają masy pierwoszcza 
pod postacią żył nieregularnie rozgałęziających się i w sieć połączonych, w czasie zupełnego dojrze-
wania drętwieją one w tym stanie i następnie zsychają się pokrywając sobą właściwą korę. I w tym 
tu wypadku, t. j . u rulika olbrzymiego ma to miejsce. Właściwa jego powierzchnia jest upstrzona maleń-
kiemi,ale nader gęstemi brodaweczkami, pokrytemi tylko zdrętwiałemi masami owego sieciowatego 
pierwoszcza. Zarodniki w masie mają barwę jużto brudno żółtą (rulik olbrzymi), jużto oliwkowo-gli-
niastą(rulik stożkowy), już tćż bardzo zmienną (rulik groniasty); w tym bowiem ostatnim wypadku są 
jużto różowe, już fijoletowawo czerwone, już brudno żółte, słomiasto żółte lub prawie bezbarwne. Le-
żnia spotyka się tylko u rulika olbrzymiego, ale nader silnie rozwinięta. Bywa ona kilka milimetrów 
grubą, a w formach zwieszonych przechodzi w mnićj więcej walcowate wydłużenie do 3 centimetrów 
długie a 1/2 centimetra .szerokie. 

'Budowa jéj j^st bardzo ciekawa, lecz do opisania bardzo trudna. Od samego spodu leży zazwy-
czaj warstwa zdębniałego, czarno-brunatnego, bezkształtnego pierw^oszcza, od niéj ku górze idą liczne 
warstwy licznych skórek lekko falowatych i stykających się z sobą w wielu miejscach, tak że tworzą 
liczne poziomo wydłużone, nie zewszechstron zamknięte pęcherzyki, jużto puste, już wypełnione ziar-
nistém orzechowém pierwoszczem ; budowa ta i daléj ku górze się powtarza, z tą różnicą, że błony 
na sobie leżące łączą się z sobą w pęcherzyki, już nie poziomo podłużne, ale niniéj wiçcéj zaokrąglone, 
także nie ze wszech stron zamknięte, często o ściankach poszarpanych, wydłużających się w włókna 
lub płachty błony; jedném .słowćm, powstaje tu niby tkanka zupełnie podobna do téj, jaka się 
w zbiornikach męzkich u niektórych paproci (microsporangium u Salvinia i Azolla) znachodzą. 
Przejdziemy teraz do zapoznania się z budową kory. Już w zeszłym wieku odkrył Haller, że ma 
ona podwójną ściankę. Następnie Corda (2) badał ją drobnowidzem, ale ŵ  stanie suchym i dlatego 
tćż został złudzony pozornym obrazem, jaki w takim razie okazuje i opisał, że składa się z bezk.ształt-
néj masy przenikniętćj na wskroś licznymi cieniutkimi, sieciowało rozgałęzionymi kanalikami. 

Dopiero wreszcie de Bary (3) rozpoznał dokładniej jéj budowę u rulika groniastego, którą téż tu 
z małemi zmianami podajemy. W korze odróżnić musimy dwie błony i masę między niemi zawartą. 
Co do zewnętrznćj jest ona tęga, gruba, jednostajna; co do wewnętrznej budowy, w wielu miejscach 
rozdwojona. Rozdwojenia te mogą być bardzo płaskie, wówczas na zewnątrz niewidoczne, albo léi 
mocno wypukłe i w tym razie występują napowierzchni, jako powyżój już w^spomniane, brodaweczki. 
Pęcherzyki te zawierają pierwoszcze ziarniste z drobinkami tłuszczu, pierwiastkowo żywo krwisto 
zabarwione, następnie ciemno brunatne. Zarysy ich nieregularnie owalne u rulika groniastego, licz-
niejsze ale drobniejsze u rulika olbrzmiego, większe często, rozgałęziające się i w nieregularnych 
podłużnych szeregach stojące u rulika stożkowego. 

Ta zewnętrzna błona wraz z pęcherzykami barwnymi, powstałymi w skutek jej miejscowych roz-
dwojeń, okrywa ze wszech stron całą zrosłozarodnię, przylega do wewnętrznćj masy wypełniającej 
korę, lecz zresztą w żadnym w niéj nie pozostaje stosunku. Błona wewnętrzna kory jest zupełnie bez-
kształtna, lub delikatnie punktowana, w przecięciu dokładnie warstwowana, o warstwach zewnętrz-
nych silniéj zabarwionych jak wewnętrzne. U rulika groniastego i olbrzymiego tęga, do 7,7 m.m. gruba, 
u rulika stożkowego 2,3 m . m. cienka, bezbarwna, delikatna. W niektórych miejscach w catéj swéj 
rozciągłości jest zresztą podziurawiona, lecz o tém pó/.nićj jeszcze pomówimy. Wewnętrzna wreszcie 

(2) Corda, 1. c. , v. V, p. 61. 
(3) De Bary, I. c. , p. 30-32. 
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między terni dwoma błonami znajdujęca się w^arslwa jest wypełniona sieeiowatym splotem włóltien 
pomieszczonych w masie bezbarwnego, lelclvo ziarniastego pierwoszcza. 

Splot ten włólcien składa z walcowatych, rozgałęzionych, grubościennych, powietrzem łub wodnistą 
cieczą wypełnionych rur, d5 do 35 m. m. szerokich. Ścianki ich do 10 m. m . grube składają się z ga-
laretowato-miękiej, grubéj, niewyraźnie warstwowatćj, bezbarwnej istoty, przylegającej mocno i 
jakby grubą pochwę tworzącej w około wewnętrznej cienkiej ale tęgiej, u rulika groniastego i olbrzy-
miego barwnej, u rulika stożkowego bezbarwnej błony. Błona ta u rulika groniastego posiada zgru-
bienia sieciowate, lub ogrągłemi albo szparkowatemi wżłobieniami (Tiipfel) jest opatrzona, u rulika 
olbrzymiego kolcami, u rulika stożkowego wreszcie o powierzchni gładkićj. Splot ten dość jest przed 
dojrzeniem luźny, w trzech do czterech warstwach od dołu do góry przebiegając ; po wyschnięciu 
jednak owe galaretowe pochwy zlepiają się pomiędzy sobą i cała ta warstwa ma pozór jednorodnéj 
masy delikatnymi kanalikami poprzegradzanćj, i jako laką opisał ją Corda, o czém już powyżćj wspo-
mnieliśmy. 

Ze splotu środkowej warstwy rur niektóre z nich skręcają się na dół, przebijają wewnętrzną błonę 
kory i wychodzą wewnątrz zrosłorodni, aby się tu jako włośnią rozgałęziać. Rury te w środkowej je-
szcze warstwie kory przebiegając, mają właściwą tym budowę, to jest posiadają ową grubą, galareto-
watą pochwę ; przy dojściu do wewnętrznej błony pochwa owa przylega do niéj mocno, zlewa się z nią 
nieznacznie, ale na drugą stronę jnż nie przechodzi. Wewnętrzna tylko zgrubieniami opatrzona rurka 
zrasta się najprzód nader mocno z błoną którą przebija, i wychodząc z niéj do wnętrza zrosłozarodni 
Jfest często otoczona ze wszech stron wypuklinką owej błony, która powoli daléj już niknie. We-
wnątrz zrosłorodni rurki te albo są walcowate, albo téz wskutek zgniecenia wstążkowato spłaszczone, 
zarysy ich nie proste, ale w wielu miejscach pęcherzykowato W7dęte, albo rozgałęziają się symetrycznie 
dwudzielnie, albo nieregularnie, a rozgałęzienia ich jużto są w-olne, już tćż łączące się w sieć z na-
potkanemi innemi. Rozgałęziania pochodne są zazwyczaj cieńsze od pierwotnych, wszystkie u rulika 
groniastego barwne, mianowicie jasno brunatne, u rulika olbrzymiego jasno brudno-żółte, u rulika 
stożkowego bezbarwne, ścianka ich jest tu daleko lżejsza, a zgrubienia (jeżeli istnieją) daleko wyraź-
niejsze jak w ich odnogach rozgałęziających się w korze. 

Włośnią rulika stożkowego nie posiada żadnych zgrubień, u rulika olbrzymiego ścianka pokryta jest 
nader licznemi, delikatnemi poprzecznemi zmraszczkami, brzeg ich więc wydaje się łjyć nieregularnie 
karbowanym, o karbach bardzo płaskich, ł)łona zaś ścianki nie jest jednorodna ale delikatnie punk-
towana, a niekiedy punkty te przedłużają się w króciutkie ostre kolce. Rulik groniasty bardzo różne 
miewa zgrubienia włośni, wszystkie jednak rodzaje tegoż, zdarzają się nie tylko w jednej i téj saméj 
zrosłozarodni ale nieraz nawet w przebiegu jednéj i téj saméj rurki włośni. Zgrubienia te mają postać 
brodaweczek, jużto łączących się nieregularnie, jużto w poprzeczne pierścienie, już téz zlewają się 
w sieć, a wówczas wolne od zgrubień miejsca wydają się być (z góry patrząc) szparkowatemi wżłobie-
niami. Zgrubienia te są bardzo wypukłe, przechodzą bezpośrednio w cienką niezgrubioną warstwę, 
w przecięciu więc optyczném, t. j . patrząc na nie z boku pod drobnowidzem, warstwa niezgrubioną 
W7daje się być delikatną linią, nad którą zgrubienia wyskakują pod postacią wysokich karbowanych 
ząbków. To jest zapewne powód dlaczego Bonorden (4) opisuje rurki włośni u rulika, jako pokryte" 
przezroczystemi, perełkowatemi komórkami. Resztę przestrzeni pomiędzy włośnią w zrosłozaro-
dni wypełniają miljardy zarodników nader maleńkich, od 3,3 do 5,8 m. m., gładkich lub deli-
katnie kolczastych. 

(4) Bonorden, 1. c. , p. 219. 
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W Ogóle więc zrosłorodnie rulika posiadają skład pojedynczych pierwiastków (zarodni) podobny 
ak u wykwitu, a budową włośni zbliżają się do pyszniaków, a w szczególności do strzępkowa tych. Daléj 

posiadają nader osobliwą korę i na niéj pęcherzyki barwne, które w caléj klasie śluzowców raz jeszcze 
tylko, ale już w stosunku z włośnią będące, a zatém wewnątrz zarodni, spotkamy u pewnego makulca. 
Jeden jego gatunek ma leżnię tak silnie rozwiniętą, jak w żadnym innym śluzowcu, inny zaś odznacza 
się niestałością barwy zarodników. Wreszcie w rzędzie tym zwapnienia nie mają zupełnie miejsca. 

IIZĘD BEZWŁOŚNIE (ANEM^). 

W rzędzie tym spotykauiy trzy pokrewieiistwa, z których dwa, t. j. siecionogie i bezkosmkowe 
mają tylko pojedyncze zarodnie, a trzecie mylnikowych właściwe jest tylko zrosłozarodniom. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — Siec ionogie (Dictyostel iacese) . 

O jednym rodzaju orzącym to pokrewieństwo siecionóg (Dictyostelium), już przy krytycznym 
przeglądzie prac tyczących śluzowców była mowa. Tam wsponmieliśmy, że historya rozwoju różni 
ten rodzaj od wszystkich innych. Zarodniki ich kiełkując dają odrazu początek pełzakom (amœba), 
pomijając stan pływek, z tego względu należałoby ^ przeciwstawić może wszys^tkim innym wewnątrz-
zarodnikowym. Byłoby to jednak w wysokim stopniu niepraktyczném, ho w takim razie, chcąc go 
zdeterminować, trzebaby się najprzód zająć historyą jego rozwoju, z tego więc względu postanowiłem 
go równouprawnić z innymi śluzowcami, a brak włośni tu go pomieścić nakazywał. Dodamy tu jeszcze, 
że tworzenie się zarodni zaczyna się od tworzenia się w pewném miejscu jego powierzchni maléj 
wypuklinki, w której przez wolne powstawanie zaczynają się tworzyć komórki w pewnym maleńkim 
kręgu; tworzenie to powtarza się ciągle od dołu, przezco już utworzone wznoszą się ku górze 
tworząc trzoneczek; wreszeie masa pierwoszcza wędruje po nim na jego wierzchołek, przybiera kształt 
kulisty. W zarodni téj ])Owstają zarodniki w zwykły sposób, a komórki trzoneczka spajają się z sobą 
tworząc tkankę o wielościennych pierwiastkach. Jedyny gatunek siecionóg biały (Dictyostelium 
mucoi-oides) odznacza się barwą białą pierwoszcza i zupełnym brakiem ścianki zarodni. Cała bowiem 
masa tworzącego go pierwoszcza rozpada się na zarodniki nie pozostawiając nawet skrajnej części na 
ściankę. 

P o k r e w i e ń s t w o 2. — B e z k o s m k o w e (Liceacese) . 

Na pokrewieństwo to składają si^ dwa rodzaje : bezkosmek (Licea) i zlepniczek (Tubulina). Pierwo-
szcza ich żyjące w znniszałćm lub zgniłem drzewie, w znanych dotąd w-ypadkach mają pierwiast-
kowo barwę białą, którą następnie zamieniają na czerwoną w tzasie tworzenia się zarodni. 

Bezkosmek odznacza się kształtami nieregularnymi, zarodnie jego mają postać pełzających po podłożu 
różnie pokrzywionych, półkolistych żył (bezkosmek czołgaczek i bezkosmek zmienny). Ścianka zarodni 
jest dwuwarstw owa, warstwa wewnętrzna, jeżeli od zewnętrznej się oddziela, jest połyskująca, mieniąca 
się niekiedy tęczowo, a błona jéj pod drobnowùdzem pokazuje się tęgą, cienką (1,65 m. m. u bezkosmka 
czołgaczka), jednostajną, lekko zabarwioną. Zewnętrzna warstwa składa się w najprostszym wypadku 
z delikatné\ bezbarwnéj, jednostajnéj błony; zazwyczaj jednak p r z y l e g a do nićj nader mocno i ża-
dnym środkiem nie daje się od niéj oddzielić masa nieregularnie ziarnista, mocno zabarwiona, pier-
woszczowatego pochodzenia. Masa ta niekiedy znika zupełnie, wówczas błona do której przylega jest 
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tęższa, albo téz rozwija się silnie i clocbodzi od 22,2 do 27,73 m. m. grubości, nie jest jednostajnie 
rozmieszczona ale tworzy rôznéj wysokości garby. Zarodniki mają w masie barwę brudno oliwkową 
(bezkosmek czołgaczek), silnie żółtawą (bezkosmek zmienny). 

Budowę bezkosmka czołgaczka opisał już dokładnie de Bary (o) równie jak i zlepniczka walco-
watego (6). 

Zarodnie zlepniczków są zawsze walcowate, w górze tępe i skupione, obok siebie stojące. Pierwo-
szcznie ich tworzą przed dojrzeniem grupy krwisto szkarłatne, kształtu poziomki, lub lepiéj, spłaszczo-
nej maliny. Stosownie do mniéj lub więcej sprzyjających warunków podczas dojrzewania, pokrój ich 
jest różny. W zlepniczku walcowatym dokładnie dojrzałe są tylko od dołu słabo spojone, a ścianka ich 
mieni się pięknymi kolorami tęczy i jest lśniąca. Mniéj dokładnie dojrzałe zrastają się z sobą wpół lub 
dwóch trzecich długości, a niekiedy zrośnięcie to dochodzi aż do wierzchołka, a ten jest zupełnie pła-
ski w tym razie; powierzchnia ich czerwono brunatna, bez połysku, okazuje stykającymi się wieloką-
tami ślady zrośniętych zarodni, błona ich wówczas jest pokryta grubą warstwą bezkształtnego, jedno-
rodnego pierwoszcza. Szerokość zarodni wynosi od 0,2 do 0,3 M., bez względu do wielkości całych 
grup i długości pojedynczych, która wynosi od 2 do GM., stosownie do tego czy grupy są mniejsze 
czy większe. Wielkość ich waha się między 3 a 3 centimetrami. Leżnia nader silnie rozwinięta, przed 
dojrzeniem płaska, następnie wypukła, składa się z licznych, delikatnych, na sobie leżących i w nie-
których miejscach z sobą spojonych błouek. W zlepniczku trzoneczkowatym całe grupy zarodni zupeł-
nie podobnych jak w zlepniczku walcowatym, są umieszczone na tak zwanym wspólnym trzoneczku, 
właściwie zaś jestto leżnia kształtu walcowatego od 2 do 3 M. szeroka, od 3 do oM, wysoka, o 
powierzcluii ciemno orzechowéj, lśniącćj. 

Wewnątrz okazują one niby tkankę o pęcherzykach nie zewszech stron zamkniętych, prostych; 
czarna jéj ścianka ma szczególną budowę, pokrytajest bowiem licznymi, słabo wypukłymi, wieloką-
tnie stykającymi się pęcherzykami o średnicy od 3 do 34 M., leżącymi w warstwach grubych od 
33 do l i i M. Pęcherzyki te mają ściankę dość grubą, brunatną, niewyraźnie się rysującą od zawartości 
także brimatnéj, ale niejednorodnéj,owszém, piewoszcze jéj są podzielone na liczne wielościenne, sty-
kające się pierwiastki. 

Jedném slowém pęcherzyki te są niewykształconemi, pojedynczemi zarodniami, a zawartość ich za-
nikłymi zarodnikami. Z podobną budową spotkamy się jeszcze u niektórych kędziorków. Z tego to 
powodu właściwiej jest narzędzie to nazywać leżnią a nie trzoneczkiem. Zarodniki w masie mają 
barwę umbrową w różnych odcieniach. 

Wreszcie dodać muszę, że zazwyczaj zarodnie zlepniczka otwierają się nieregularnie, niekiedy je-
dnak ucięto. 

P o k r e w i e ń s t w o 3 . M y l n i k o w e (Liceat l ia l iacese) . 

O składzie dwóch tu należących zrosłozarodni, t. j . lindbladii i mylnika, z pojedynczych ich pier-
wiastków, mówiliśmy już w kształtownictwie, wypada nam więc dodać tylko kilka słów tyczących się 
historyi rozwoju i budowy. 

Lindbladia krowieniec (Lindbladia ellusa) posiada zrosłozarodnie, niekiedy już bardzo okazałych 

(o) L. c., p. 19-20. 
(fi) L. c. , p . 19. 
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rozmiarów, bo już decimetrami dające się mierzyć, a 2 M. do 1,5 centimetrów grube. Pierwoszcznie 
jéj są pierwiastkowo białe, po wyjściu na powierzchnię drewma w ktôrém żyje, przyjmuje wkrótce 
barwę brudno różową, zamieniającą się prędko na kawowo-brunatną, wreszcie w czasie formowania się 
już zarodni ciemno czarną, W tym stanie powierzchnia ich jest mocno brodaweczkowata, przecięcia 
poprzeczne ukazują tkankę o pierwiastkach zaokrąglonych lecz przylegających do siebie, średnica ich 
wynosi od 0,1 do 0,7 M.; każdy otoczony jest właściwą sobie, silnie łamiącą światło i jakby galareto-
watą błoną. Zawartość ich jest wówczas jeszcze jednorodném pierwoszczem. W czasie dojrzewania 
jednak ścianki graniczących ze sobą zarodni zrastają się z sobą najzupełnićj, a wewnętrzna masa 
pierwoszcza rozpada się na mnóstwo zarodników zwykłym sposobem. 

^Powoli cała zrosłorodnia zmienia czarną barwę na umbrową. W razie uszkodzenia zrosłozarodni 
w jakikolwiek sposób, czy to mechaniczny, czy w skutek gwałtownej zmiany temperatury ją otacza-
jącój, powierzchnia jéj dębnieje i tworzy się wówczas przypadkowa kora, ziarnisto garbata, ciemno-
brunatna, ćma, jużto węglisto czarna, lśniąca, w obu razach gruba : w pierwszym krucha, w drugim 
koiisystencyi rogowéj, a co do budowy zupełnie jednostajna. 

W Lindbladii więc kora jest tylko utworem przypadkowym, tymczasem w mylniku rozwija się ona 
stale, jest stosunkowo nader cienka, papierowa, przeświecająca. Pierwoszcznia lindbladii jest według 
Friesa barwy czerwonéj ; sam nigdy jéj w młodym stanie nie napotkałem, to tćż historya jéj rozwoju 
należy dotąd tylko do rzędu mych życzeń. Zrosłozarodnię te mają zarodniki pozbijane w kupki, z czte-
rech do dwudziestu trzech składające się. Kształt pojedynczego zarodnika jest właściwy temu tylko 
gatunkowi pomiędzy wszystkimi śluzowcami, są to wycinki koła o promieniu 9,4 do 8,9 m . m., mające 
średnicy od 10,8 do 11,6 m. m., a bok ostrokręgu długi od 6 , 5 d o 7 , l rn. m. 

W ogóle więc bezwłośnie należą do najprostszych śluzowców, nie posiadając zupełnie ani włośni 
ani podsad, ani zwapnień. Zawsze są siedzące, niekiedy jednak leżnia przyjmuje kształt trzoneczka 
w.spólnego dla całej grupy zarodni. Kształty zarodni nieregularne i zmienne, albo walcowate. Zro-
słozarodnię lindbladii należą do ich najprostszych typów; co do sposobu łączenia się pierwiastków, 
w mylniku są nieco więcśj skomplikowane ale tylko pozornie. Zapoznaliśmy się tu po raz pierwszy 
z pojedyńczemi zarodniami nie posiadającemi właściwej ścianki z zrosłozarodniami zupełnie nagiemi, 
to jest nie posiadającemi właściwej kory. Pierwoszcze ich bywają zazwyczaj w znanych dotąd wypad-
kach, przynajmniéj w pewnéj chwili, barwy czerwonéj, a masa zarodników bywa w różnych odcie-
niach żółto, umbrowo, lub oliwkowo zabarw iona. 

Zresztą spotkaliśmy tu poraź p ie rwszy zarodniki poskupiane w małe grudki, co jeszcze raz znaj-
dziemy u niektórych badhamii. Ale pojedyncze zarodniki kształtu wycinków koła, tylko mylnikowi są 
właściwe. 

WZĘD RÓŻNOBŁONY (IlETERODERMEvË). 

Uzęd ten złożony jest z dwóch pokrewieństw przetaczkowych (Cribrariaceœ), gdzie się trafiają tylko 
pojedyncze zarodnie, i dęblikowych (Glathroptychiaceœ), do których należą tylko zrosłozarodnię. 

Pierwoszcznie ich bywają niekiedy białe, częściśj barw zkądinnąd u] śluzowców niespotykanych 
np. wiśniowo czarnych u przetaczka gruszkowatego, niebieskawo-czarnych : u przetaczka kruchego, 
czarnych z ołowianym odblaskiem u przetaczka gliniastego. Występują one pod postacią już gru-
bych, ale niezbyt rozgałęzionych żył, albo nieregularnie poszarpanycji grubych plastrów. 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . i 3 

De Bary pierwszy odkrył (7), że w pierwoszczniacli icti znajdują się maleńkie, mocno łamiące świa-
tło i barwne ziarnka, które, jak on przypuszcza (8), w dojrzałych zarodniach bywają osadzone na ich 
ściankach. 

Oprócz starej ale wprawdzie jaréj monografii Schradera, nie posiadamy o téj grupie śluzowców 
bliższych szczegułów, chociaż budowa ich do bardzo osobliwych i zresztą niespotykanych należy. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — P r z e t a c z k o w e (Cribrariaceæ) . 

Trzy rodzaje : przetaczek (Cribraria), pośrodek (Heterodictyon) i żebrowiec (Dictydium) składają 
się na topokrewieństwo. Są one zawsze trzonkowate, ścianka ich zarodni bywa nader delikatna, nikła, 
posiada jednak zgrubienia pochodne pod postacią różnego rodzaju sieci, które po jéj wyprószeniu 
powstają i od dawnych autorów niewłaściwie nazywane były włośnią. 

Historya rozwoju żebrowca podaną została dopiéro w ostatnich czasach przez Alexadrowicza (9), 
badałem ją i sam i doszedłem do tych samych rezulatów, które niniejszém podaję w krótkości. 

W miejsce pierwoszczni, z ktôréj ma się utworzyć zarodnia, tworzy się maleńki wzgórek, a po nie-
jakim czasie ukazuje się na jego szczycie zaokrąglona, lśniąca brodaweczka i powoli zaczyna się wznosić 
ku górze na trzoneczku powstającym przez zwężanie się pierwoszcza pod brodaweczką. W chwili gdy 
trzoneczek osięgnął już właściwsi wysokość, zarodnia ma kształt kuli dotąd prosto na niéj osadzonej, a 
wewmętrzna zawartość jéj pierwoszcza jest zupełnie jednorodna; tylko na wewnętrznćj jéj ściance 
dają się spostrzegać szerokie strugi, w różnych kierunkach rozwidlającego się i w sieci połączonego 
pierwoszcza, które pełzajątćżlak długo, aż nie przyjmą charakterj^stycznych dla tego rodzaju zgrubień, 
a wówTzas utworzyły się tćż już i jądra zarodników i cała zarodnia zwisła na bok. Zupełnie podo-
bnie rozwija się i przetaczek, dodam więc tylko, że pełzające po wewnętrznćj ściance zarodni masy 
pierwoszcza są tu nader ruchliwe, zmieniają bezustannie swe zarysy, aż po pewnym perjodzie zaczynają 
się rozgałęziać na pojedyncze węzły zgrubień sieci zmieniając i tu jeszcze kształty, łącząc się pomiędzy 
sobą odnogami coraz to cieńszemi z chwilą dojrzenia, to jest utworzenia się zarodników i stracenia 
zbytecznéj ilości wody wszystko dębnieje. Nie ulega wątpliwości, że i pośrodek rozwija się w ten sam 
sposób. Sieci więc powstające jako szkielet po dojrzeniu, a przylegające do ścianki zarodni, zazwyczaj 
nader nikłej i rozprószającćj się, właściwićj jest nazywać jéj zgrubieniami niż włośnią, z którą ani 
pod względem budowy a témbardziéj w sposobie powstawania nie ma nic wspólnego. 

U przetaczka albo cała ścianka zarodni posiada sieciowate tylko zgrubienia, albo tćż zajmują ono 
tylko jéj część górną, w dolnćj zaś wyścielają całą jéj powierzchnię, przechodząc daléj bezpośrednio 
w rurkę trzonka. Tę dolną trwałą część zgrubień będziemy nazywać koszyczkiem (excipulum). Za-
rodnie bywają od 0,23 do 1,5 M. wielkie, jużto gruszkow^ate, już wartołkowate lub kuliste, najczę-
ściej wyprostowane, rzadziéj zaś, np. u przetaczka zmiennego i pospolitego zwisłe. Trzoneczek wal-
cowaty lub tóż ku górze nieznacznie zwężony, bywa niekiedy tylko 0,5 M. długi (przetaczek gliniasty), 
zazwyczaj długości zarodni wyrównywający, albo dwa lub trzy, niekiedy jednak sześć do dziewięciu 
razy (przetaczek makówka i przetaczek zmienny) od zarodni dłuższy. Koszyczek w wiçkszéj liczbie 
razów istnieje ; brak go tylko u przetaczka lśniącego, gdzie zgrubienia od trzonka w dolnéj połowie \ \y-
stępują w postaci ośmiu do dziesięciu grubych promieni, z sobą zresztą niepołączonych, a daléj 

(7) L. 0., p. o3 . 
(8) L. c . , p . o8 
(9) L. c . , p . o5, tab. IV, lig. 11. 
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W sieć zgrubieli przechodzących i u przetaczka makówki, gdzie zgrubienia sieciowe dochodzą aż do* 
samego trzoneczka. Koszyczek jużto bywa lejkowaty, gdy zarodnie mają kształt gruszkowaty, np.. 
przetaczek rudy, przetaczek gromadny, przetaczek kruchy, przetaczek gruszkowaty, albo téz misecz-
kowaty,w zarodniach wartołkowatych lub kulistych, np. przetaczek purpurowy, przetaczek pospolity, 
przetaczek piękny; wreszcie ma on kształt talerzykowaty (patellceformis), t . j . miseczki bardzo pła-
skiéj u przetaczka zmiennego. Koszyczek ten zajmuje zazwyczaj połowę lub trzecią część zarodni, 
niekiedy jednak tylko czwartą, np. u przetaczka kruchego. 

Brzeg górny teg(» koszyczka bywa jużto regularnie wTzębiony, n p . u przetaczka rudego, przetaczka 
zmiennego i pospolitego, albo tćż nieregularnie wyzębiony, np. u przetaczka gromadnego, gruszkowa-
tego i t. d., albo tóż mocno poszarpany, np. u przetaczka kruchego i purpurowego. Oprócz tego ko-
szyczek ten może być pod samym prawie brzegiem podziurawiony, co się niekiedy zdarza, np. u prze-
taczka purpurowego, gruszkowatego i t. d. U przetaczka kruchego i gliniastego dziury takie zdarzają 
się niekiedy w bardzo wielkiéj ilości, stoją bowiem w kręgach niekiedy do dziesięciu szeregowych, 
dolne są maleiikie, wyższe coraz większe, a wszystkie tak gęsto obok siebie stojące, że pozostająca 
część koszyczka przyjmuje naturalnie kształt siatki. 

Zresztą koszyczek bywa często od trzoneczka ku górze pofałdowany, np. u przetaczka gliniastego 
i. d. , albo zziorninnym, t . j . na wewnętrznej jego powierzchni leżą liczne barwne ziarna, od 1,5 do 
:2,5 m m. wielkie.Ziarna te rozpuszczają się zazwyczaj z łatwością w kwasie octowym i wówczas można 
się przekonać, że nie tylko pi^zylegają do ścianki koszyczka ale nawet są z nią bardzo głęboko wci-
śnione. Zazwyczaj stoją one skupione mocno w smugi równoległe, od trzonka ku górze przebiegające, 
a rozrzucone rzadziéj między temi smugami, tak prawie u wszystkich, wyjąwszy przetaczka purpu-
rowego, gdzie smugi zbitych gęsto ziarn barwnych leżą w kołach współśrodkowych od trzonka. Zziar-
nienie to jest przyczyną, że koszyczek jest nieprzezroczysty, a niekiedy jednak nie jest ono zbyt mo-
cne i wówczas koszyczek bywa przeświecający, iip. u przetaczka pospolitego ; u przetaczka zaś kru-
c h e g o j e s t ono tak mocném, że powoduje właśnie jego szczególną łamliwość. Koszyczek i górna 
sieć zgrubieli są zazwyczaj w jednéj i téj saniéj zarodni jednakowo zabarwione. Sieć ta składa się 
zazwyczaj z nitkowatych włókienek i zgrubień w miejscach gdzie się one w sieć łączą. Różno-
kształtne te zgrubienia nazywam loezlami. W formach gdzie koszyczek ma brzeg regularnie wyzę-
biony, każdy ząb daje początek jednemu włóknu gornéj sieci. W razie zaś niercgulai-nego wyzębie-
n ia lub poszarpania, niektóre zęby lub strzępki są wolne, a niektóre tylko przechodzą jużto wn i tko -
wato-cieńkie wł(jkna już bezpośrednio w węzły sieci zgrubieli. U przetaczka rudego regularne zęby 
koszyka przechodzą w dość szerokie ale wszędzie równowązkie, luźną sieć tworzące włókna nawet 
w miejscach zetknięcia się z innemi nie zgrubiałe, jedném słowem brak tu węzłów i dlatego gatunek 
ten sam jeden tworzy podrodzaj Schraderella. 

We wszystkich innych przetaczkach węzły są mniej lub więcćj silnie rozwinięte. U przetaczka pię-
knego są one owalne, u przetaczka makówki wielokątne o bokach prostych, nieco wypukłych lub 
słabo-wkłęsłych, u przetaczka lśniącego maleńkie, także wielokątneo bokach wklęsłych, podobnie i u 
przetaczka gruszkowatego ale tu znacznie większe. Przetaczek zmienny różne ma węzły, albo są one 
pojedyncze, wielokątne o bokach wklęsłych, albo nie tylko zaoki-ąglone jak w poprzednich, ale często 
i wydłużone ; nie rzadko się tu także zdarza, że dwa obok siebie leżące węzły, zlewają się z sobą i ztąd 
też niektóre są s kształtne. To co jest wyjątkiem u przetaczka zmiennego staje się regułą u prze-
taczka pospolitego, prawie wszystkie jego węzły zlewają się bowiem z sobą i tworzą sieć o płytach 
szerokich, po obu stronach wyzębionych; z każdego zębu \vychodzi cienkie włókno, łączące naprzeciw 
siebie leżące części sieci węzłów. Podobną budowę gornéj części zgrubień posiada i przetaczek gro-
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madny, z tą różnicą, że tutaj wprawdzie węzły są wszystkie połączone w sieć o płytacli szei-okicli na 
0,3 i\I., ale nie wydają już zupełnie owych cienkich włókienek u innych spotykanych, a zarysy téj sieci 
są słabo falowate, wyzębione. W tych razach gdzie węzły nie łączą się w sieci, są one połączone nitko-
wato cienkiemi włóknami. Zazwyczaj włókna te rozchodzą się promienisto, jeżeli węzły te są okrą-
gławe, np. przetaczek makówka, przetaczek piękny i t. d. 

Jeśli węzły są wielokątne o bokach wklęsłych, t. j . wyzębione, to każdy ząb daje początek je-
dnemu cienkiemu włókienku i tu więc zazwyczaj rozchodzą się one promienisto na wsze s t rony; np. 
u przetaczka gruszkowatego, zmiennnego i t . d . Podobnie i u przetaczka powikłanego z tą różnicą, 
że zazwyczaj dwa węzły są połączone nie jedném cienkiém włókienkiem, jak to ma miejsce w po-
przednio wsponmianych, ale zazwyczaj dwoma lub trzema równoległe przebiegającemi, co całćj 
sieci bardzo szczególny pokrój nadaje. Pod koniec u przetaczka purpiu-owego węzły są nieliczne 
a łączące je nitkowato-cienkie włókna w sieć połączone, a niektóre ich rozgałęzienia rozwidlają się 
lub pojedynczo wolno się koiiczą. Wreszcie u przetaczka kruchego, jak tatn cienkie włókna, tak tu 
zachowują się węzły. 

Węzły te są, jakeśmy to już wyżćj wspomnieli, jednakowo z koszyczkiem zabarwione, dodamy tutaj 
że i zziarnienie takie same i tu się spotyka. Węzły te są zazwyczaj płaskie (1,4 m. m.), niekiedy jednak 
bardzo na zewnątrz wypukłe, od 3,5 do 10, 7ui. ni. grube. Powiedzieliśmy powyżćj, że ścianka zarodni 
jest nader znikliwa i zaraz po dojrzeniu rozprószą się w zupełności. Niekiedy jednak pozostaje choć 
w części na koszyczku dając mu szczególny połysk, np. u przetaczka pięknego i kruchego, albo tćż 
pozostaje i na sieci, tworząc po obu stronach jéj zgrubień skrzydła bezbarw néj, nieregularnie poszar-
panej błony. U przetaczka lśniącego pokrywa ona całą zarodnię, pękając tylko w górze nadaje całćj 
zarodni złocisto metalowy połysk, gdy jeszcze jest wypełnioną zarodnikami, a po ich wyprószeniu 
srebrzysty. Wreszcie u przetaczka gromadnego jest ona najtęższa, pozostaje na całćj zarodni, pękając 
tylko nieregidarnie w niektórych miejscach, i nadaje tenui gatunkowi nic tylko blask, ale i ową pię-
kną, jemu tylko właściwą, przezroczystość. 

Najbliższym przetaczka jest rodzaj pośrodka. Jedyny jego dotąd znany gatunek ma koszyczek 
nieregularnie wyzębiony. Zęby koszyczka wydłużają się daléj pod postacią płaskich a szerokich 
żeber połączonych delikatnemi, cieniutkiemi, poprzecznie przebiegającemi włókienkami, na szczycie 
zaś zarodni zgrubienia te przechodzą w inne, tworząc znów sieć zgrubień o węzłach nieregularnie 
wielokątnych. 

Trzeci zaś rodzaj, t. j . żebrowiec posiada sieć podobną jak pośrodek od dołu. Niema on koszyczka 
ale od trzoneczka ku wierzchołkowi przebiegają liczne, płaskie, szerokie żebra, równolegle od siebie 
stojące, niekiedy rozwidlające się i z sąsiedniemi się zlewające, połączone nader delikatnemi po-
przecznie włókienkami, zawsze mniéj więcćj pod kątem prostym, lak, że pojedyncze oka sieci w tym 
rodzaju tworzą prostokąty, kiedy tymczasem u przetaczka mają one kształt nmićj więcej równoległo-
boków. Delikatna leżnia jest jednociągła w skupiono-stojących zarodniach, np. u przetaczka glinia-
stego, kruchego i purpurowego; w innych razach kolista, każdćj z osobna zarodni właściwa. Barwy jéj 
równie jak trzoneczka zwykle bardzo ciemne, w różnych odcieniach purpurowe, orzechowe lub czar-
niawe, u przetaczka gliniastego jednak biała. Masa zarodników rzadko tylko bywa jednakowo ze zgru-
bnieniami zabarwiona, np. u przetaczka gliniastego i purpurowego, zazwyczaj zarodniki mają barwę 
jaśniejszą, w różnych odcieniach brudno-żółte lub pomarańczowe a zgrubnienia cienmiejsząorzechową. 
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P o k r e w i e ń s t w o 2 . — D ę b l i k o w e (Clathroptychiaceæ) . 

Zrosłozarodnię dęblilca nie należą do zbyt pokaźnych. Zazwyczaj mają zaledwie kilka milimetrów 
średnicy, a w najlepszym tylko razie dochodzą do 3 centimetrowych rozmiarów. O składzie ich 
z pojedynczych pierwiastków mówiliśmy już powyżej w kształtownictwie. Liczne walcow ate zaro-
dnie stoją obok siebie skupione na silnie rozwiniętćj leżni, jest to więc stosunek ten sam, jaki spotka-
liśmy u zlepniczka, lecz tam każda zarodnia posiadała właściwą sobie błonę, tutaj zaś błona wykształca 
się tylko na tępym wolnym wierzchołku każdej zarodni (w skutek czego cała zrosłozarodnia ma po-
wierzchnię brodaweczkowatą), a boki jéj pozostają bez ścian i tym sposobem zarodniki wszystkich, 
zarodni stanowią jedne tylko masę. 

Od owéj błonki pokrywającćj wolną górną część każdej zarodni w postaci czapeczki zbiega ku jé j 
dołowi sześć włókien trój kanciastych, łączących się z dolną miseczkowatą częścią zarodni. Leżnia 
jest tęga, dość gruba; składa się z licznych, na sobie leżących i w niektórych miejscach z sobą spojo-
nych błonek. Mój przyjaciel D'" Stahl, który rai pierwszy doręczył okazy tego rzadkiego śluzowca, 
obserwował tćż kiełkowanie ich zarodników. Zasługują one o tyle na wzmiankę, że wychodzące 
z nich pływki są lekkim odcieniem różowym zabarwione, jedyny mi dotąd znany przykład w téj 
gromadzie ustrojów. Obserwowałem historye ich rozwoju nie zawierającą zresztą nic zbyt ciekawego, 
('zerwone pierwoszcza mają początkowo zupełnie taki p(>krój jak u zlepniczka. Przecięcia podłużne 
pokazują masy jednorodnego pierwoszcza skupione w kształty przyszłych zarodni, z których każda 
oddzielona jest bezbarwną, silnie łamiącą światło istotą ; w chwili kiedy pierwsze jądra zaczynają 
się już pokazywać, tworzy się górna ścianka zarodni, i owe. t u dołowi biegnące włókna w postaci 
cieniuteczkich, zaledwie dostrzegalnych nitek, które z czasem otrzymują właściwe kształty i budowę. 

W ogóle więc różnobłony mają z bezwłośniami wspólny brak włośni, podsad i zwapnień. Różnią się 
szczególnemi zgrubieniami ścianek zostającemi w ścisłym stosunku z otwieraniem się zarodni. Są 
one zawsze trzoneczkowate, zgrubienia ścianki tworzą sieć albo dochodzącą do trzoneczka albo też 
do połowy tylko zarodni, a wówczas dolna ich część ma zgrubienia jednostajnie przylegające do 
ścianek zarodni tworząc lejki lub miseczki. Zrosłozarodnię ich należą do najprostszych. Pierwoszcza 
białe lub tćż bardzo szczególnie zabarwione, w różnych odcieniach czerwone lub purpurowe. Takie 
barwy pierwoszczni tylko tu dają się spotykać. Zarodniki o barwach żywych w różnych odcieniach, 
żółte lub purpurowe nigdy zaś fijoletowe. 

RZĘD SMĘTOSZE (AMAUROCHÆTEÆ). 

Rzęd ten bogaty w bardzo rozmaite typy, posiada tćż dlatego aż pięć pokrewieństw. Z tych trzy, 
t . j . paździorkowe, kolconogowe i mrzykowe posiadają tylko pojedyncze zarodnie, dw â zaś^ostatnie, 
t . j . smętoszowe i sadzakowe właściwe są tylko zrosłozarodniom. Pierwoszcznie ich bywają zazwyczaj 
białe, lub tóż rzadzićj żółte, a w chwili formowania się już zarodni nie rzadko przybierają barwę 
czerwonawo- orzechową. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — P a ź d z i o r k o w e (S temoni taceæ) . 

Z pomiędzy trzech rodzajów składających to pokrewieństwo, t. j . paździorka (Stemonitis), czu-
prynki (Comatricha) i błyszczaka (Lamproderma), pierwszy z nich należy do śluzowców najdawniéj 
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bo od r. 1718 znanych, a zarazem dzięki badaniom de Barego, jego historya rozwoju i budowa są 
nam z wszelkimi szczegółami wiadome. Prawie też wszystko co o tym rodzaju powiemy, znajdzie 
czytelnik w de Barego «Mycetozonen » na str. 13-17 i 62-67 już podane. 

Pierwoszcznie ich] żyją w zgniłem drewnie, z chwilą owocowania wychodzą na jego powierzchnię 
gdzie tworzą plackowate ciała od 1 do 3 M. grube, a kilka niekiedy cali rozciągłości mające. 
Powierzchnia ich początkowo gładka zaczyna się powoli pokrywać maleńkiemi brodaweczkami, które 
po paru godzinach stają się walcowatemi, stojąc prostopadle na masie pierwoszczni: to są zaczątki 
zarodni. W miarę ich rozwoju i podnoszenia się w górę, pierwoszcze z pierwoszczni zaczyna w nie 
wpływać aż nareszcie wejdzie w nie zupełnie, a wówczas oddzielają się one od siebie, mając wówczas 
od 2 do 3 M. wysokości, a połowę tego grubości. 

Powierzchnia ich mocno błyszcząca okazuje przy użyciu powiększeii liczne, do 10 m. m. wielkie bro-
daweczki. Ponieważ młode zarodnie stoją bardzo_blizko siebie, więc tćż stykają się z sobą ; dziwną jest 
rzeczą, że zazwyczaj brodaweczki ich są tak rozmieszczone, że z dwóch sąsiednich zarodni prawie 
wszystkie spotykają się z sobą, spłaszczają i tworzą rurowate połączenia między niemi. Powierzchnia 
ich pokryta jest delikatną, przejrzystą, w wodzie rozpuszczającą się, galaretową ścianką, która w wy-
skoku się ścina, szczególnićj między brodaweczkami, sihiie występuje i daje się w niektórych miej-
scach kawałkami mechanicznie oddzielać. Zawartość ich składa się z drobno-ziarnistego pierwoszcza, 
w którym dają się już spostrzegać masy jąder przyszłych zarodników. W następnej chwili spostrze-
gamy tworzenie się pod sady, występuje ona w dolnćj części zarodni jako pusty walec, o ściance ja-
sno-brunatnćj , ku górze cieiiszéj i bezbarwnej, ku dołowi zaś rozszerza się na podłożu w cienką bru-
natną błonę, pokrytą licznemi sieciowatemi listwami i marszczkami, przechodząc jednostajnie 
w takież błony sąsiednich zarodni. Występuje ona nagle, jednocześnie z chwilą rozłączenia się poje-
dynczych zarodni i tworzy przyszłą leżnię, Najwidoczniéj zostaje ona wydzieloną przez spodnią 
wai-stwę pierwoszczni jako jednociągła błona, a podnosząc się następnie, rurowato w wielu 
miejscach, w ciało zarodni, daje początek podsadom. Raz powstała podsada rośnie ciągle swym 
wierzchołkiem, a jednocześnie ciało zarodni kosztem grubości wznosi się w górę, póki nie dosięgnie 
właściwej sobie w dojrzałym stanie wysokości. Zarodnie więc i jćj podsada wznoszą się jednocześnie 
w górę, ostatnia jednak pozostaje zawsze w stałćj, przyzwoitéj odległości od wierzchołka pierwszéj. 
Pierwoszcze zarodni początkowo leży szerokim okręgiem na leżni, z chwilą wznoszenia się w górę, 
zaczyna się tu zwężać, aż nareszcie styka się z nią tylko przy nasadzie podsady. Teraz zaczyna daléj 
po niéj ku górze wędrować tak, że dolna część podsady zostaje zupełnie ogołoconą z pierwoszcza i 
staje się trzoneczkiem. Trzonek ten ma teraz czwartą lub trzecią część wysokości całej zarodni, która 
już przestaje się wydłużać, w koło dotąd nierozgałęzionćj podsady zaczyna się tworzyć włośnią, a 
w masie pierwoszcza zarodniki. Rurkę podsady wypełnia ciecz wodnista, w ktôréj jest zawieszona 
nieliczna ilość ziarnistéj materyi. Ścianka jéj od początku jest dwuwarstwowa; warstwa wewnętrzna 
jest cienka, brunatno zabarwiona, pochwowato otoczona od zewnçtrznéj grubéj, bezbarwnéj i prze-
zroczystéj. Na wewnętrznćj spostrzegamy nader liczno skupione, podłużne, nitkowate wypukłości, 
często falowato ku dołowi przebiegające, i ztądtćż nieraz krzyżujące się pod ostrym kątem; ku dołowi 
przebieg ich jest gzygzakowaty, rozchodzą się tu w listwy i marszczki leżni. 

Na wierzchołku miodéj podsady błona jéj jest bezbarwną, o brzegu lejkowato rozszerzonym i nie-
regularnie poszarpanym. Nitkowate wypukłości, o których dopiero mówiliśmy, rozchodzą się tu ku 
rozszerzonemu brzegowi, nadając mu pokrój pędzelka. Zewnętrzna warstwa podsady zajmuje siódmą 
lub szóstą część jé j grubości, jest ona galaretowatéj prawie konsystencyi, zwęża się stale ku górze aby 
wreszcie u szczytu zniknąć prawie zupełnie i zlać się z lejkowatém rozszerzeniem warstwy wewnętrz-
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néj. Opuszczając loi-az cały zapas szczegółów, podamy tylko jako pewnik, że podsada rośnie w ten 
sposób, że na jéj wierzchołku tworzą sie co raz nowe lejkowate błony, z właściwemi nitkowatemi 
wypuklinkami, przyslającemi jak najdokladniéj do takichże błon już istniejących, i zlewając się 
z niemi. Zewnotrzne i starsze zarazem zmieniają swe kształty, otwór ich zwęża się dotąd, dopóki nie 
przyjmie kształtu walca, a jednocześnie substancya ich tworzy na zewnetrznéj stronie galaretowatą 
pochwę. Kiedy wreszcie podsada dosięgła właściwćj wysokości, wierzchołek jéj zaczyna się zwężać, 
dopóki się ostro nie zakończy. Zarysy jego również jak i granica między warstwą wewnętrzną i ze-
wnętrzną są nader delikatne. Z tą chwilą i zarodnie doszły już swoich rozmiarów, i naraz występuje 
nagle w całych zarysach włośnią, i to tak nagle, że chwil przejściowych dopatrzeć się niepodobna, 
rurki jéj są tylko jeszcze nader delikatne i bezbarwne. Jednakże prawdopodobném jest, a nawet 
prawie pewném, że włośnią powstaje naprzód od wierzchołka podsady, i rozwój jéj postępuje daléj 
wzdłuż niéj, ku dołowi zarodni. 

Boczne rurki włośni dochodząc do podsady rozszerzają się, a zarysy ich znikają na galaretowatéj 
pochwie. Te zaśnaktóre, jak się późnićj wydaje, rozszczepia się podsada, zlewają się z jéj wierzchoł-
kiem, przechodząc niekiedy w błonki z rurką podsady zrosłe. W czasie gdy zarodniki masami zaczy-
nają się tworzyć, włośnią przybiera właściwą sobie pôzniéj tęgość i barwę, toż samo i podsada, ktôréj 
ga aretowata, zewnętrzna pochwa, barwiąc się i zwężając, zlewa się do niepoznania z zewnętrzną 
.swą warstwą. 

Wszystko cośmy dotąd powiedzieli tyczy sie paździorka rdzawego, lecz i inne tego rodzaju gatunki 
w tenże sam sposób rozwijają się według de Barego. 

Dodam tu zaraz że w podobny sposób rozwijają się czuprynki i błyszczaki. De Bary obserwował 
tworzenie się zarodni czuprynki gęstćj. Zanotujmy o niéj jeden szczegół. Z chwilą podnoszenia się 
masy pierwoszcza ku górze po Irzoneczku, błona zarodni przyrasta do leżni, tworząc w około trzonka 
luźny worek rozszerzający się daléj w ściankę zarodni. Obserwowałem historye rozwoju czuprynki 
Friesa i błyszczaka świetnego, przebieg jéj jest tak podobny do powyżćj określonego wzoru paź-
dziorka, że w opowiadanie (Irol)nych, z powodu różności budowy istniejących szczegółów, bawić się 
nie myślę. 

Przejdziemy teraz do zapoznania się z budową form już dojrzałych, która teraz będzie dla nas zu-
pełnie zrozumiałą. Trzoneczek paździorków bywa od 1 do 3 milimetrów długi, ku górze zwężany, 
ciemno brunatno-czarny lui) czarny. Jest on rurką wypełnioną powietrzem, o ściance nader grubéj, 
tçgiéj, giętkićj, o powierzchni pokrytéj licznemi podłużnemi marszczkami i przechodzi ku dołowi we 
wspólną, jednociągłą dla wszystkich zarodni leżnie, o błonie tęgićj, pomarszczonéj i pofaldowanéj. Nie-
kiedy, choć dość rzadko, daję się spotykać trzonki o powierzchni od dołu szklisto błyszczącćj, bliższe 
badanie pokazuje, że rurka ich pokryta jest na zewnątrz bezbarwną lub jasno brunatno zabarwioną 
warstwą, od dołu grubą, lecz przed dojściem już trzonka do zarodni, zupełnie, choć powolnie, znika-
jącą. Znając historye rozwoju pojmujemy jéj znaczenie. Rurka trzoneczka grubości zazwyczaj szcze-
ciny, wchodzi wewnątrz zarodni i tworzy Łam walcowato-szydłowatą podsade, jużto dochodzącą do 
jéj wierzchołka, np. u paździorka ciemnego i szerokosietnego albo tćż już przedtem rozszczepiającą 
się na rurki włośni np. u paździorka rdzawego. Podsada ma barwę i budowę trzonka. Znającemu 
tworzenie się zarodni paździorka, właściwszćm by się zapewne wydało mówić o braku zupełnym 
trzoneczka w tym rodzaju, a o i)odsadzie w dolnéj części nagiej, w górze przechodzącćj we włośnie 
i otoczonéj masą zarodników. Dla nieznającego jednak tych szczegółów określenie takie byłoby dzi-
waczném i po części niezrozumiałem, należy więc poświecić ścisłość naukową dla względów prak-
tycznych. 
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z boków poclsady wychodzą ze wszech stron u paździorka rdzawego i z jéj wierzchołka liczne rurki 
dające początek włośni. Rurki te barwy podsady, przebiegają po promieniach ku powierzchni zarodni, 
połączone częstokroć innemi poprzecznie przebiegającemi, t . j . równoleglemi do podsady, tworzą sieć 
dość luźną, lecz ku krańcowi już zarodni prawie pod samym brzegiem rozgałęzienia są nader liczne 
gęste i tworzą sieć powierzchowną, równoległą zupełnie do ściany zarodni, czyli walcowatą. Oczka jéj 
są zazwyczaj nader drobne, w przetaczku szerokosietnym jednakże do dziesięciu razy większe jak w in-
nych. Od téj powierzchownej sieci do brzegu zarodni, stoją liczne, króciuteńkie, prostopadle stojące 
kończyki, będące również jak cieńsze rozgałęzienia włośni już nie ruikami lecz włóknami. Zarodnie 
tych paździorków są zupełnie nagie, wszystkie walcowate, z trzoneczkiem od 3 do 20 M. wysokie, 
w wierzchołku tępe. 

Zarodniki ich w masie mają barwę orzecłiowo-czarną lub rdzawą. Paździorek ciemny posiada różne 
zarodniki, w jednych okazach powierzchnia ich jest zupełnie gładka, w innych delikatnemi wielokąt-
nie sieciowatemi zgrubieniami opatrzone. Jestto fakt zresztą w dziedzinie śluzowców niespotykany; 
oprócz tak różnych zarodników okazy tego paździorka posiadają zresztą najzupełnićj też samą 
budowę. Dalsze badania, czy rzecz ta jest stałą i przeradzającą się, dowiodą, o ile powód ten skłonić 
może do oddzielenia form sieciowate zarodniki posiadających, jako osobnego gatunku od tych z gład-
kimi zarodnikami. 

Podobną budowę posiadają i czuprynki, różnią się jednak już przy dalszém badaniu brakiem owéj 
sieci włośnianćj, równolegle od powierzchni zarodni przebiegającej. Trzoneczek ich bywa jużto gru-
bości szcz(!ciny (c. zbita, rzadka, pokrewna), już włosa (inne); od 0,0a do 3,5 M. długi, ciemno 
zabarwiony, prawie czarny, gładki lub podłużnie poorany, wewnątrz pusty (c. gęsta, pokrewna), lub tćż 
sieciowato-połączonemi grubemi włóknami wypełniony (c. Friesa), o czćni przy błyszczaku coś więcćj 
powiemy. Wewnątrz zarodni przechodzi i zwęża się on w podsadę, jużto prawic do wierzchołka do-
chodzącą (c. rzadka Persoona), już też pierwej rozszczepiającą się na rurki włośni (c. Friesa gęsta), 
przy tćm i)od wierzchołkiem podsada przebiega niekiedy falisto (c. zbita). 

C.o do sposobu rozgałęzienia się włośni to ta różny ma pokrój. U cz. zbitej rurki włośni w połowie 
pronńenia od podsady ku ściance są grube, mało rozwidlające się, daléj stają się cieńszenń, częścićj 
się rozszczepiającemi, aż w ostatniej jednej czwartej przebiegu przy ściance rurki jéj przechodzą we 
włókna nader cienkie i liczne odnogi dające. Ztąd też u tćj czuprynki włośnią w połowie szerokości 
zarodni od podsady jest bardzo luźna, daléj w jednej czwartej ku ściance jest gęstszą, a w ostatniéj je-
<lnćj czwartej zbitą. W c . Friesa i Persoona rurki włośni tylko w nasadzie, t. j . przy podsadzić sągrube, 
luż daléj przechodzą we włókna w całym już przebiegu równowązkie, łękowato skręcające się, a przez 
niezliczone rozłogi i poprzecznice nader zbitą i tęgą sieć tworzące. W cz. rzadkiej ta równowązkość 
także się zachowuje, lecz sieć jest nader luźna, a zresztą gdy w poprzednich ostatnie rozgałęzienie 
włośni cieniutkinń spiczastymi koiîczykami stykały się ze ścianką zarodni, tutaj przeciwnie, bar-
dzo rzadko który koniec jest wolny, prawie wszystkie są z sobą poprzecznemi łękowatemi włóknami 
połączone. Zarodnie mają kształt kuli lub walca albo form między nimi pośrednich i to niekiedy 
wszystkie te kształty dadzą się w jednym i tym samym gatunku spotykać (czuprynki Friesa i Perso-
ona). Wysokość ich wraz z trzonkiem wynosi od 1,1 do 1,5 M. U czuprynki pokrewnéj, rzadkiej i 
Persoona ścianki nigdy nie widziałem; czy jest nader znikliwa czy się tćż wcale na podobieństwo paź-
dziorków nie rozwija, to późniejsze spostrzeżenia roztrzygnąć muszą. U czuprynki Friesa istnieje 
choć nader znikliwa, po dojrzeniu zarodni zazwyczaj nieregularnie pęka, a płaty jéj zwijają się zaraz 
w trąbkę i opadają. U czuprynki zbitéj ścianka zarodni jest srebrzysto-błyszcząca, pod drobnowidzém 
bezbarwna, tęga, otacza nie tylko ze wszech stron zarodnię, ale nawet tworzy jakby rodzaj luźnćj, 
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mocno polaldowané] i pomarszczonej pochwy w koło trzonka, u którego podstawa zrośnięta jest 
z leżnią. Zarodniki paździorków w masie mają zawsze barwy ciemne jak trzonki i podsady, t. j . brn-
natnawo-czarniawe lub purpurowo-czarne, są one nader drobne zazwyczaj, i w dotychczas znanych 
gatunkach stale gładkie. 

Zarodnie błyszczaków bywają zazwyczaj kuliste, w jednym tylko gatunku zdarzają się elipsoidalne 
lub okrągławo-jajowate. U lego to błyszczaka trwałego w jego formach wydłużonych, podsada zwęża 
się w górze nieznacznie, a następnie przechodzi we włókna włośni, ale w formach kulistych tegoż 
samego gatunku, podsada dochodzi tylko do połowy zarodni, tępo tu będąc zakończoną, a jestto wła-
śnie cechą różniącą błyszczaki od czuprynek. Podsada dochodzi zazwyczaj połowy wysokości zarodni, 
niekiedy jednak tylko jednej trzeciej (błyszczak Fuckla). lîywa ona równo-wązko-walcowata, o końcu 
uciętym (błyszczak trwały, jasnowłosy) lub tóż ostrokręgowa (błyszczak Fuckla, świetny) albo jajo-
wata (błyszczak Schimpera), albo tćż wreszcie z początku walcowata a potem elipsoidalnie się roz-
szerzająca (błyszczak srebrzysty). Włośnią z wierzchołka podsady początek biorąca, rozgałęzia się 
zazwyczaj nmićj więcej przez regularne rozwidlanie się, czyli ma pokrój rózgowaty, niekiedy (błysz-
czak świetny) w całym przebiegu zaledwie trzy, cztery i'ozwidleń naliczyć można, w innych razach 
(błyszczak srebrzysty, Schimpera, świetny, jasnowłosy) bywa ich daleko więcej od pięciu do dzie-
więciu. Albo też rozwidlania połączone są zupełnie poprzecznemi włóknami, równoległemi do ścianki 
zarodni (błyszczak trwały, Fuckla). Zupełnie odmienny pokrój ma włośnią błyszczaka strzępkosietnego, 
włókna jéj są tu łękowato poskręcane, falowato powyginane, tworzą sieć zbitą, gęsty, zagmatwaną, 
przypominającą od razu pokrój włośni strzępka. Wszystkie błyszczaki są trzoneczkowate, zazwyczaj 
Irzoneczek bywa dwa razy od zarodni dłuższy, niekiedy i więcej, u błyszczaka Fuckla jest on je-
dnak znikająco krótkim. U błyszczaka trwałego bardzo zmiennéj długości, bo od 0,25 do i M., i to 
l)C'z względu na wysokość zarodni tutaj kulistej lub podłużnej, bo przyjnuijąc jéj wysokość za 100, 
Irzoneczek może mieć 1,6 do 80 téj miary. Trzoneczek bywa również jak i podsada i włośnią zazwy-
czaj bardzo ciemny, podobnie jak czuprynki zabarwiony, niekiedy jednak brunatno-kasztanowaty 
(błyszczak jasnowłosy), a włośnią ma wówczas dla gołego oka barwę białawą z kasztanowatym od-
cieniem. Trzoneczek bywa niekiedy wypełniony materyą ustrojową mocno ziarnistą (błyszczak 
Fuckla), albo tćż pustą jest rurką (błyszczak jasnowłosy). Zazwyczaj jednak inną itosiada on budowę, 
rurka jego wypełniona jest siecią włókien grubych, tęgich, o brzegach nieregularnych, często poszar-
panych, jużto skrzydlato-błoniastymi wyrostkami okolonych, lub w błoniaste ścianki, jedno lub 
dwa oka téj sieci pokrywającomi, przechodzące. Wypełniają one i podsadę, a przebijając w niektó-
rych miejscach jé j ściankę, z którą nader mocno ?ą zrośnięte, dają początek włóknom lub rurkom 
włośni. W ogóle w porównaniu do wiotkićj natury paździorka wysmukléj czuprynki, błyszczak ma 
pokrój krępy, przyczynia się do tego i ta okoliczność, że błona ścianki jest zazwyczaj tęższa i w skutek 
tego trwała. 

Pęka ona nieregularnie, zazwyczaj jednak, przynajmniej w części, pozostaje w strzępach przy na-
sadzie trzonka, a niekiedy tworzy tu miseczki o brzegach nieregularnie poszarpanych (błyszczak 
Fuckla, błyszczak trwały) nabierając przez to szczególnego pokroju. Ścianka rzadko tylko ma barwę 
kasztanowatą (błyszczak trwały), zazwyczai posiada on blask metaliczny, np. srebrzysty (błyszczak 
strzępkosietny, srebrzysty), albo czarno zielony (błyszczak Schimpera), niebieski .lub czarno-fijoletowy 
(błyszczak świetny), brązowy (błyszczak Fuckla). Niekiedy drobinki tak swietnéj ścianki pozostają na 
końcach włókien włośni mieniąc się kolorami tęczy (błyszczak jasnowłosy). Błona téj ścianki jest 
jużto bezbarwna, już ku dołowi brunatno lub lijoletowo zabarwiona, jużto jednostajnie, już nawet 
niekiedy (błyszczak świetny) jaśniejszemi plamami upstrzona. Dokładne drobnowidzowe spostrze-
żenia przekonywają nas, że ciemniej.sze te plamy odpowiadają na wewnątrz skierowanym miej-
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scowym zgiiibieniom błony wydającej się być w miejscach cieńszych jaśniejszą. Zarodniki w masie 
mają zawsze barwę ciemną, pojedynczo uważane są zazwyczaj kolczaste, wyjąwszy błyszczaka strzęp-
kosietnego, który ma gładkie i błyszczaka Fuckla, który ma wielokątnie-sieciowato zgrubionc błony. 

P o k r e w i e ń s t w o 2 . — M r z y k o w e (Enerthenemacese) . 

W poprzednićm pokrewieństwie poznaliśmy się z formami sinętoszów opatrzonych podsadami, 
które w licznych miejscach swej powierzchni dają początek włośni; inacz ' j się rzecz ma lulaj . 
Mrzyk posiada krótki trzoneczek, przechodzący wewnątrz zarodni w stale zwężającą się pod-
sadę, dobiegłszy do wierzchołka rozszerza się ona lejkowato, i z brzegu tego lejka, ale tylko 
wyłącznie z niego, a zatém z wierzchołka zarodni bierze początek włośnią. Brzeg téj tarczki po-
wstałej z lejkowatego rozszerzenia się rurki podsady, jest mniéj więcej regularnie wyzębiony. Każdy 
ząb daje początek jednemu włóknu włośni, która także i ze spodu téj tarczki niekiedy wychodzi. 
Włókna te są w całym przebiegu równowązkie rzadko, ale zawsze pod bar(l.-co oslrym kątem roz-
widlające się, a ŵ  końcu stale dwójwidlne, o ramionkach rozwidlenia nader .krótkich. Jedyny znany 
gatunek mrzyk kulisty ma kształt kulisty i nie posiada zupełnie ścianki, masa zarodników jest naj-
zupełniej nagą, tylko w miejscu gdzie trzonek przechodzi w podsadę dają się spostrzegać ślady 
błonki Irwającćj pod postacią maleńkićj miseczki. Trzonek ma budowę podobną jak u niektórych 
błyszczaków, t . j . wypełnioną jest siecią złożoną z bardzo grubych (7,1 do 10,6 M.) włókien. Zachodzi 
jednak ta różnica, że w błyszczaku sieć ta daje w podsadzić początek włośni, tu przeciwnie, sieć 
tych włókien pod koniec podsady ginie, a błona jéj rozszerza się lejkowato, dając przytwierdzenie 
włośni. Lejek ten bywa jużlo powoli lub nagle się rozszerzającym, i z wierzchu zamknięty jest 
zawsze krążkowatą błoną, ta jesl albo płaska, i wtedy w dojrzałćj zarodni przedstawia sio jako 
płaska tarczka, albo tćż mocno wypukłą, i wtedy występuje na powierzchni dojrzałej zarodni jako 
m a l e ń k i macek (mamilla). Zresztą zaznaczyć jeszcze musze, że trzonek w chwili wejścia do zarodni 
bardzo gwałtownie się zwęża tak, że podsada ma tylko jedną trzecią grubości trzonka. Historya roz-
woju tego rodzaju została zbadaną przez dc Barego, a ponieważ przedstawia odmienny nieco typ od 
paidziorkowatych przeto powiemy o nim słów kilka. Przyszłe zarodnie mrzyka występują jako ma-
leńkie, półkuliste, mleczno białe, szeroką nasadą siedzące na podłożu ciałka. Podsada tworzy się w ich 
środku od samego dołu, posiada budowę podobną jak u paździorka, tylko że galaretowa zewnętrzna jéj 
warstwa słabo jest rozwinięta i wkrótce ginie. Różnica jednak polega na tćm, że podsada nie 
wznosi się proslo w górę, ale krzywi się przebiegając łukiem równolegle do ścianki zarodni, do-
szedłszy do jéj wierzchołka skrzywia się jeszcze na bok, i wreszcie rozszerzając się łekowalo kończy 
się na powierzchni zarodni. W tém położeniu przyjmuje budowę i kształt jaki w dojrzałem już 
stanie posiada; od połowy wysokości w miejscu, gdzie potém występuje maleńka talerzykowato 
trwająca błonka, nagle prawie o połowę swej szerokości się zwęża. Dalszy rozwój polega na tćm, żo 
podsada zaczyna się wyprostowywać, a jednocześnie masa pierwoszcza tworzącego zarodnią grubieje 
w górze a zwęża się od dołu. Masa ta pokryła jest galaretowato-przezroczystą pochwą, obejmującą 
trzonek podobnie jak w czuprynce gęstćj. W téj to pochwie masa pierwoszcza posuwa się jedno-
cześnie, z zupełnem wyprostowaniem się podsady ku górze, póki nie dojdzie do wierzchołka, a dolną 
częścią nie sięga miejsca, gdzie się tworzy na trzonku owa talerzykowato-trwała błonka przyjmując 
kształt dokładnie kulisty, wówczas zaczynają się tworzyć : włośnią i zarodniki. Galaretowata pochwa 
barwi się na lijoletowo i zrasta z trzonkiem najzupełnićj. 
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P o k r e w i e ń s t w o 3. — K o l c o n o g o w e (Echinoste l iaceæ ) . 

We wszystkich dotąd uważanych smętoszach podsada była bardzo wybitnym charakterem, kolco-
nogowe nie posiadają jéj zupełnie. Trzoneczek ich przechodzi w dwa lub trzy włókien, które roz-
gałęziają się, lecz tylko w wierzchołku z sobą się łączą. W jednym dotąd znanym przedstawicielu 
tego pokrewieństwa, w kolconogu maleńkim włókna włośni są opatrzone licznemi, bocznemi, po-
jedynczemi, ostrozakończonemi i wolnemi rozgałęzieniami, trzoneczek wypełniony masą materyi 
ustrojowéj pierwoszczowatego pochodzenia, nieregularnie ziarnistéj, a zarodnia jest zupełnie nagą. 
Wielkość jéj wynosi zaledwie 0, 37 do 0, o7 M., należy więc do najmniejszych w dziedzinie 
śluzowców. 

P o k r e w i e ń s t w o 4 . — S a d z a k o w e (Brefe ld iaceæ) . 

Jeden tylko rodzaj brefeldia należący do zrosłozarodni tworzy to pokrewieństwo. Jedyny jéj 
gatunek brefeldia okazała należy do największych śluzowców, a co do budowy zapewne do najwięcej 
złożonych. W dojrzałym już stanie znajdziemy najprzód z wielu miejsc silnie rozwiniętej leżni 
wychodzące podsady drzewkowato rozgałęzione, daléj mnóstwo cieniutkich włókien, połączonych tu 
i ówdzie pęcherzykami szczególnej konstrukcyi. Całość jednak téj budowy jest z początku najzupeł-
niej niezi'ozumiałą. Udało mi się jednak znaleźć ten śluzowiec w młodym jeszcze stanie, i chociaż 
dokładnej historyi jego rozwoju nie zrobiłem, to jednak to, co mi się zbadać udało, wystarcza aby 
wyjaśnić budowę nie tylko tych zrosłozarodni, ale także innych, a mianowicie smętosza i samotka. 

Pierwoszcznie tego śluzowca barwy mlecznej pokrywają niekiedy podłoże na powierzchni kilku 
stóp a niekiedy nawet całe wprawdzie nie wielkie krzaczki. Wydają przylém mocny odraźliwy 
zapach surowizny, jaki w ogóle wydzielają ciała białkowe nagromadzone w znacznej ilości. Według 
spostrzeżeń pana Houssel z Paryża łaskawie mi udzielonych, w pierwszych chwilach rozwoju z pier-
woszczni podnoszą się maczugowate wyniosłości, które wkrótce zlewają się z sobą przedstawiając 
masy białe kształtu spłaszczonej truskawki (podobne jak w zlepniczku), od téj chwili pierwoszcznie 
zaczynają przybierać barwę orzechowo-purpurową. Tyle pan Roussel. Moje poszukiwania odnoszą sio 
do daleko późniejszej chwili. Przecięcie poprzeczne przez zrosłozarodnie wtedy poprowadzone oka-
zuje już formowanie się zarodników, wprawdzie jeszcze zupełnie bezbarwnych. W téj chwili można 
się [)rzekonać, że zarodnie tworzące ciało zrosłozarodni są zupełnie nagie, kształtów walcowatych ; 
stoją one pionowo obok siebie w jednej warstwie, a takich warstw leży kilka jedna nad drugą. 
W warstwach górnych nie spostrzegamy zupełnie podsad, występują one dopiero w środkowych 
i dolnych, przebiegając środkiem w kierunku najdłuższego rozmiaru zarodni, nie dochodząc jeszcze 
do ich wierzchołku i spodu. W warstwach górnych i średnich zarodni bywają od 2 4/2 do 3 1/2 M. 
długie, a '1, niekiedy 1 I /o lub 1 3/3 M. szerokie, od wzajemnego nacisku w przecięciu nie 
okrągłe ale wielokątne, o bokach mnićj więcćj zaokrąglonych (właściwie więc nie- są to walce, 
ale graniastosłupy). W dolnych warstwach zarodnie są znacznie mniejsze 3,3 M. długie, 1,3 M. sze-
rokie, a co najważniejsza nie stoją jak w górnych pionowo, ale niektóre nieco na bok pochylone, a 
inne nawet zupełnie poziomo, zaw^sze jednak nie pozostawiają między sobą żadnego wolnego miejsca, 
l^onieważ podsady przebiegają, jakeśmy to już wyżćj powiedzieli, z a w s z e w kierunku najdłuższych 
wymiarów zarodni, przeto kiedy w górnych warstwach stoją one pionowo, tutaj przeciwnie niektóre 
nachylone mniéj lub więcćj do poziomu, a inne zupełnie poziomo. Daléj w tym stanie spostrzegamy, 
że na granicy zarodni stoją gęsto obok siebie, w podłużnych szeregach liczne pęcherzyki, dość znacz-
nych wymiarów, ponieważ jednak posiadają one już taką budowę jak w dojrzałem stanie, przeto 
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o niéj pôzniéj już powiemy. Włośnią w téj cłiwili albo zupełnie nie jest rozwinięta, albo tóż dopiero 
w warstwacłi środkowych łjardzo słabo zarysowana, nie dochodząc jeszcze do owych pęcherzyków, 
które daléj, z powodu że stoją na granicach zarodni, nazywać będziemy pęcherzykami granicznymi. 

Z tego cośmy dotąd powiedzieli widoczném jest : że 

1) zarodnie tworzące zrosłozarodnię brefeldii są zupełnie nagie; 

2) stoją w kilku warstwach jedna nad drugą, w górnych pionowo, w dolnych nachylone do po-
ziomu lub poziomo; 

3) zarodnie górnych warstw nie posiadają podsad, w środkowych i dolnych przebiegają one zawsze 
w kierunku najdłuższych wymiarów; 

4) na granicach zarodni wszystkich warstw stoją szczególne pęcherzyki graniczne, występujące je-
dnocześnie z podsadami, jednak przed tworzeniem się włośni i w chwili kiedy zarodniki nie są jeszcze 
otoczone właściwą sobie błoną. Przejdziemy teraz do opisania brefeldii w dojrzałym już stanie, a na-
stępnie użyjemy niektórych tam zdobytych faktów na uzmysłowienie sobie dalszego rozwoju. 

W dojrzałym stanie zrosłozarcKlnie brefeldii tworzą ciała brunatno-purpurowe lub brunatne, kilka-
naście centimetrów długie i szerokie, a od 5 milimetrów do 3 centimctrów wysokie, o powierzchni 
stale nagiéj, brodaweczkowatéj ; brodaweczki te niekiedy zlewają się z sobą tworząc półkoliste wypukłe 
esy lloresy. Jak się łatwo dorozumieć, są to wystające końce nąjzewnętrzniejszych zarodni. Leżnia 
zawsze wyraźna, o powierzchni srebrzysto lśniącćj, wystaje ze wszech stron na zewnątrz zrosłozarodni 
jako pojedyncza, tęga, jednociągłą błona. Pod spodem zaś zrosłozarodni leżnia składa się z kilkunastu 
na sobie leżących delikatnych błon 6 powierzchni falowatéj, w niektórych miejscach stykających się 
z sobą. Z leżni z kilku lub kilkunastu jéj miejsc podnoszą się z bardzo szei'okiéj nasady drzewkowato 
rozgałęzione podsady, od 2 milimetrów do 1 centimetra wysokie, stosownie do wielkości i wysokości 
zrosłozarodni. Rozgałęzienia tych podsad są walcowate, o powierzchni licznemi nieregularnemi wklę-
słościami opatrzonéj, niekiedy zaś spłaszczają się ; ściany ich prawie czarne, grube, niekiedy w wielu 
niiejscach podziurawione, lub tćż przechodzące w wslążkowate pasy błony nieregularnie poszarpa-
néj. Włośnią w dolnych częściach owych drzewkowatych posad zupełnie nie istnieje, spotykamy ją 
dopiéro w ostatnich jéj kończynach, a szczególniej w górnych warstwach zrosłozarodni, gdzie już 
podsady nic dochodzą. Po wyprószeniu zarodników widać więc na srebrzysto-lśniącćj leżni czarne 
drzewkowate podsady, a z ich szczytu zbitą sieć włośni brunatnej w licznych miejscach, jakby grud-
kami czarnemi upstrzonéj. Grudki te są wielkie, żę już golem okiem widoczne. To tćż już Fries 
w r. 18'29 opisując brefeldię, mówi o j e j włośni (na stronie 86 Systema Myolcgicum) : a llocci in 
funiculos intricati ». Tc grudki są to właśnie pęcherzyki graniczne, posiadające bardzo zawikłaną 
budowę. Zawsze i stale są one złożone z dwóch pęcherzyków zrastających się z sobą, ścianą zupełnie 
płaską, bardzo często każdy z nich podzielony jest dwoma ściankami, spotykającemi się pod kątem 90", 
każda więc połowa pęcherzyka jest cztero-komorowa. Ścianka zewnętrzna pęcherzyka jest dość gruba, 
ciemno-lijoletowa, błonki ścianek komór delikatniejsze, jaśniejsze. Miejsce gdzie się te ścianki we-
wnętrzne spotykają zazwyczaj grubieje przyjmując kształt walca, który dochodząc do ściany oddzie-
jającćj dwie połowT rozszerza się lejkowato. Każda więc połowa pęcherzyka postawiona na ścianie, 
którą się styka z drugą połową ma kształt następujący : jest ona krótko walcowata o wierzchołku 
tępym lub półkulista, w dole zwężona, ze spodu szeroką lejkowatą nasadą wychodzi włókno tęgie, 
grube, walcowate, przebiegające środkiem aż do wierzchołka, od niego rozchodzą się pod kątem 90® 
cztery błonkowato skrzydła dochodzące do ścianki zewnętrznćj, i wówczas dzielące całość na cztery 
komory, albo tćż do ścianki niedochodzące, albo wreszcie będące w zupełnym zaniku. Środkowe 
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włókno dochodzi zawsze do wierzchołka pęcherzyka, i tu albo się tylko z jego ściankę zrasta albo 
téz przebija ją, wychodzi na zewnątrz i przechodzi we włośnię. Oprócz tego niezawsze na zewnątrz 
wychodzącego włókna z gôrnéj ścianki [zawsze jeszcze uważając ową połowę pęcherzyka tak posta-
wioną, a w rzeczywistości (cały pęcherzyk uważając) z dwóch jego boków] wychodzą liczne cieniuteńkie 
w^łókienka, które po przebierzeniu maleńkiej od 3,56 do 7,12 m. m. wynoszącćj przeslrzeni, łączą się 
w jedno cienkie, tęgie, równowązkie, wężykowate włókno. Postępując z jego biegiem dojdziemy albo do 
podsady albo tćż w górnych warstwach, gdzie tych nie ma, do punktu z którego sześć do dziewięciu 
podobnych włókien łączy się z sobą i rozchodzi na wsze strony, zdążając zawsze do następnego pę-
cherzyka, z którym w tenże sam sposób, jak dopiero co opisano, łączą się. Włókna te oprócz tego 
niekiedy pod bardzo ostrym kątem rozwidlają się, łącząc się z podobném sobie z boku, góry lub dołu 
biegnącćm i tym sposobem tworzą sieć wspólną. 

Porównywająe teraz dojrzałą budowę brefeldii ze sianem niedojrzałym, którąśmy powyżój opisali, 
dochodzimy do następujących rezultatów. 

Co do podsad. Widzieliśmy że podsady biegły środkiem zarodni ku górze i dołowi, ale nie docho-
dziły do wierzchołka, oczywistém jest, że rosną daléj w obu końcach i wreszcie, spotykając się na gra-
nicy z podsadą sąsiedniej zarodni, najzupełnićj się z nią zrastają. 

Gdyby wszystkie pierwiastki tworzące zrosłozarodnię w kilku warstwach tak były ustawione, że jedna 
dotykałaby górną powierzchnią dolną powierzchnię wyżćj stojącćj zarodni, to w takim razie po zlaniu 
się ich podsad, mielibyśmy w zrosłozarodniach podsady nader liczne, gęsto s t o j ą c e a l e pojedyncze. 
Ponieważ jednak tak nie jest, ponieważ zarodnie różnych warstw nie spotykają się w ten sposób, po-
nieważ daléj zarodnie dolnych warstw są mniejsze, ukośnie lub poziomo rozłożono, przeto j a s n ą jest 
rzeczą, że gdy się razem zrosną, muszą utworzyć drzewkowate rozgałęzienia do leżni zrosłozarodni 
przyrosłe. Daléj widzimy, że w dolnych zarodniach podsady nie dają początku włóknom włośni, że 
w średnich warstwach z każdćj podsady wychodzą w promieniach na wsze strony włókna, które na 
granicy zarodni spotykają się z pęcherzykami granicznymi i z tymi zrastają się w właściwy sposób, 
a wychodząc z drugiego ich końca biegną znowu do podsady sąsiedniej zarodni. W górnych zaś 
warstwach gdzie podsad nie ma, z każdego środka zarodni wychodzi w promieniu sześć do dziewięciu 
tu zrośniętych ze sobą włókien, każde biegnie do pęcherzyka granicznego, ztąd do środka następnćj 
zarodni, gdzie się znajduje znowu w punkcie zbiegu promienistych, i w^'chodzi d a l é j do następnego 
pęcherzyka granicznego i t. d. 

Można więc powiedzieć że w górnych bezpodsadowych zarodniach występuje w linii środkowćj, od 
środka dolnéj do środka gôrnéj powierzcJini zarodni biegnącćj, szereg punktów wolnych dających 
początek włóknom. Czyli, że jednociągła podsada zarodni d o l n y c h warstw jest w górnych rozdzielona 
na szereg wolnych, jeden nad drugim stojących punktów zbiegu. 

• 

P o k r e w i e ń s t w o 5. — Smętosze (Amaurochætaceæ) . 

Smętosz zmienny jest jedyną tu należącą zrosłozarodnią. Historya jéj rozwoju nie została dotąd 
zbadaną. Zrosłozarodnię te nie należą do większych, są one zazwyczaj półkuliste 1 lub 2 centimetry 
średnicy mające, niekiedy jednak bywają kształtów nieregularnych do 8 centimetrów długie. Grubość 
wynosi od 3 do 16 milimetrów. 

Odznaczają się stale brakiem leżni i powierzchnią regularnie sieciowatą, o bokach wielokątnych 1/3 
do 3/4 milimetra szerokich, czarną, mocno lśniącą, niekiedy jednak ćmą i zlekka garbatą. Kora 
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la pęka nieregularnie, a po wypadnięciu zarodników, z licznych miejsc dna zrosùozarodni podnoszą 
się drzewkowate rozgałęzienia włókien podsadowych od 1 milimetra do 1 ceitimetra wysokich; 
włośnią albo zupełnie nie występuje, albo tćż jest (w wysokich) silnie rozwinięta t tworzy bardzo gę-
stą sieć o włóknach tęgich. Kora zarodni pod drobnowidzem badana, w tym razie gdy wydaje się być 
lśniącą, jest błonką pojedynczą, delikatną, lekkim odcieniem fijołkowym zabarwi)ną, posiadającą na 
wewnątrz wystające zgrubienia połączone w sieć o okach wielokątnych. W tych lazach gdy kora wy-
daje się być garbatą i ćmą a przytćm jest nie papierowćj natury, jak w pierwszym razie, ale gruba 
i krucha, przekonywamy się, że ma budowę podobną jak w pierwszym razie, ale la zewnątrz pokryta 
jest bardzo grubą warstwą ustrojowej materyi bezbarwnéj, drobnoziarnistéj ; jest ona nader mocno 
przyrosła do cienkiéj wewnętrznej błonki. Działając jednak na nią alkaliami powodujemy jéj kurcze-
nie się a jednocześnie i pęcznienie, w skutek więc tego odstaje teraz z łatwością (d właściwćj kory i 
daje się mechanicznie od niéj oddzielić. Jestto tylko warstwa zdębniałego i do budowy zrosłozarodni 
niczużytego pierwoszcza. W jednym razie widziałem, że papierowa kora bez żadnego mechanicznego 
działania, rozdziela się na pojedyncze części wielokątne lecz niepłaskie, ale nieco wypukłe. 

Podsady mają budowę najzupełniej taką samą jak w Hrefeldii, tylko częścićj (Uje się tu napotykać 
przechodzenie walców w wstążkowate spłaszczenia. Za to włośnią jest tu najzupdniéj różna. Bierze 
ona początek tylko z ostatnich kończyn podsad, które w nią nieznacznie przecholzą. Jestto wszech-
stronna, gęsta, zbita sieć, o oczkach maleńkich, o włóknach tęgich, węzłach trójtątnic zgrubiałych, 
często przechodzących w błonkowate skrzydła, zaciągające niekiedy kilka oczek. lodobną spotykamy 
u czuprynki pokrewnéj lub pianki, ale tylko podobną ; włośnią smętosza ma właiciwy sobie pokrój . 
Tworzące ją włókna są czarne tak samo jak i podsady. Lecz nie zawsze bywa om rozwinięta, a sto-
pień rozwoju jéj i podsad w żadnćj zrosłozarodni, w żadni'j pojedynczćj zarodni n e ulega takim sto-
pniowaniom i takim różnicom jak tutaj, o czém już i Fries wspomina; zależy t( przedewszystkiëm 
od wysokości zrosłozarodni, co jak później zobaczymy jest najzupełnićj natura lne^. 

Cdiociaż historya rozwoju zupełnie nie jest zbadaną, wiemy bowiem tylko z Friîsa, że pierw(jszcze 
są pierwiastkowo biało, następnie żółkną, a potćm przybierają barwę orzechowo-pi rpurową, jednakże 
nietrudném jest dać jak najzupełniejsze objaśnienie jćj budowy, jeżeli się oi)rzem\ na badaniach na-
szych tyczących rozwoju brefeldii. 

Skład drzewkowaty podsad smętosza okazuje najdowodniéj, że zrosłozarodnie jéj są złożone z pier-
wiastków, tak samo jak w brefeldii ; zachodzi lylko tu ta różnica, że kiedy w téj ostatniej wszystkie 
zarodnie są bezwarunkowo nagie, tutaj w zarodniach skrajnych rozwijają się błmki ścianek na ze-
wnątrz wychodzących i te łącząc się z sobą tworzą właśnie ową, smętoszowi właścirą, papierową, sie-
eiowatym rysunkiem opatrzoną korę. Każde oczko tpj sieci odpowiada jednéj pojedynczéj zarodni, 
są one od 4'2()do 15/20 milimetra szerokości; wysokości ich jednak bez historyi rozwoju oznaczyć 
nie możemy. Daléj przekonywamy się, że tutéj podobnie jak w brefeldii w dolnych zarodniach rozwi-
jają się podsady ale brak jest włośni, że ta powstaje w średnich warstwach zarodni i roz\\ ija sic coraz 
silniéj w górnych warstwach pozbawionych, tak jak tam, najzupełniej podsad. To ram lakże tłómaczy 
zmienność ową, w skutek której niekiedy włośni ani śladów odszukać nie można leżeli bowiem zro-
słozarodnie rozwijają się.tak nizkie, że wytwarzają się tylko warstwy zarodni podsidy mające, a wyż-
szych włośniodajnych brak, to jasną jest rzeczą, że włośnią prawidłowa nie powinna i nie może się 
tworzyć. Tak więc to co na pierwszy rzut oka wydaje nam się być nieprawidłowoŚMą, jest lylko naj-
zupełniejszćm wypełnieniem praw przyrody. , 

Rzućmy teraz okiem na całą lak obszerną grupę smętoszów. Odznacza się ona vxs{»ólną wszystkim 
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tu należącym formom, barwą brimatnoljolelową zarodników, przy obecności włośni i prawie zawsze 
podsad podobnież zabarwionych i zupełnym brakiem zwapnień. 

Spotykamy tu po raz pierwszy pojedyncze zarodnie zupełnie nagie (paździorki, niektóre czuprynki, 
mrzyk, kolconóg), podobnymże brakiem ścianek odznaczają sio. pojedyncze pierwiastki tutaj należą 
cych zrosłozarodni 

Podsady prawie zawsze istnieją, brak ich zupełny spotykamy tylko w kolconogu i w górnych war-
stwach zarodni smętosza i brefeldii, w tych ostatnich jednak zastępują je w środku zarodni stojące 
szeregi punktów zbiegu. Dochodzą one albo do samego wierzchołka (paździorek ciemny, paździorek 
szerokosietny, czuprynka rzadka, czuprynka pokrewna, mrzyk), albo giną przed dosięgnięciem tegoż 
(inne paździorki i czuprynki), albo dochodzą tylko dopołowy wysokości zarodni, zyskując za to na gru-
bości to co tracą na wysokości (wszystkie błyszczaki). Dają one początek włośni albo z licznych miejsc 
swéj wysokości (większość pojedynczych zarodni, zarodnie warstw środkowych u brefeldii i smętosza), 
albo tćż rozszerzają się na wierzchołku zarodni w tarczkę, z ktôréj dopiéro wychodzi włośnią (mrzyk). 

W razach gdy podsady nie ma, włośnią zaczyna się od trzoneczka (kolconóg). Włośnią składa się 
z włókien rozwidlających się na liczne w^olne końce (kolconóg), albo z licznych cienkich włókien w je-
dnym końcu wolnych (mrzyk), albo z takichże wiotką sieć tworzących (średnie i górne warstwy, zaro-
dni u brefeldii). Daléj mogą one rozwidlać się regularnie, przybrać pokrój rózgowaty (prawie wszystkie 
błyszczaki), albo tworzyć sieć przy podsadzić luźną a ku ścianom zarodni coraz g ę s t s z ą (paździorki, 
czuprynka gęsta) ; w tym ostatnim razie tworzą niekiedy sieć przebiegającą równolegle do ścianki 
zarodni (paździorki), albo sieć od podsady już jednakowo gęstą (czuprynka Friesa, Persoona, gęsta, bły-
szczak strzępkosietny). W tym ostatnim razie przez włókna szczególniej powykrzywiane i łękowate 
może mieć pokrój włośni strzępka (błyszczak strzępkosietny i w mniejszym stopniu czuprynka Friesa). 
Nareszcie ostatni typ tworzą włośnie czuprynki pokrewnéj i smętosza zmiennego o włóknach grubych 
wzbi tą sieć połączonych, w węzłach trójkątnie zgrubiałych. Nie posiadają włośnie zarodni w dolnych 
warstwach u brefeldii i smętosza. Wyjąwszy zrosłorodni wszystkie smętosze są trzoneczkowat<3, o trzo-
neczkach wprawdzie różnćj długości, bo od 1/8 (błyszczak Fuckla) do 3 1/2 milimetrów (c:!;{}|]r}'llkil 
Friesa). Są one albo i)ustą rurką (paździorki, błyszczak trwały, czuprynka rzadka i pusta), albo wypeł-
nione ziarnistą maleryą ustrojową (błyszczak Fuckla, siecionóg), albo włóknami w sieć połączonemi 
niektóre błyszczaki, czuprynki i mrzyk); wreszcie rurka ich może przechodzić w wstążkowate spła-
szczenia (brefeldia i smętosz). W większości razów zarodnie są nmićj więcćj kuliste, rzadziéj walcowate 
a w zrosłozarodniachgraniastosłupowate. Wreszcie po raz tu pierwszy i ostatni w całćj dziedzinie ślu-
zowców spotykamy szczególne pęcherzyki na granicy zarodni stojące, w stosunku do włośnizosŁające; 
z tego względu uważane mają one analogie w niektórych makulcach. 

Pojedyncze zarodnie tu należących śluzowców rozwijają się wszystkie w jeden i ten sam sposób 
im tylko właściwy. Pierwoszcznie ich sa mleczno-białe lub żółtaw-e i zawsze zmieniają swą barwę 
w czasie formowania się zarodni na mnićj więcćj orzechowo-purpurową. 

RZĘD PYLANKI (RETICULARIEÆ). 

Zrosłozarodnie samotka (Reticularia) jedynego przedstawiciela tego rzędu bywają kształtów niere-
gularnych, 8 milimetrów do 7 centymetrów w średnicy, wysokość zaś 3 milimetry do 4 centymetrów. 

Posiadają one tęgą ale kruchą korę, o powierzchni jużto umbrowo-brunatnéj gładkiej lecz ćmćj. 
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jużto srebrzysto błyszczącej, garbatej, w wielu miejscach nieregularnie brodawkowaléj, to jest jakby 
licznemi żółtawemi krupkami pokryte. Z dna grubej leżni podnoszą się w licznych miejscach drzewko-
wato rozgałęzione podsady, przechodzące w wierzchołku w nader gęstą, zagmatwaną, ale zwislą 
włośnię, również jak zarodniki i kora umbrowo zabarwioną. 

I^rzecięcie poprzeczne przez korę um])rowo zabarwioną przeprowadzone pokazuje, że składa się 
ona z nader grubej warstwy jednorodnego drobnoziarnistego pierwoszcza, w pewnych odstępacli po-
przedzielanego na komory błoną biegnącą z góry na dół w pionowym lub nieco ukośnym kierunku. 
W razie gdy powierzchnia kory ma połysk srebrzysty, widzimy w przecięciu jej poprzecznéni, że na 
normalnie zbudowanej korze, znajduje się prawie gruba warstwa licznych falowatych błonek, połączo-
nych niby w tkankę. Z góry zaś patrząc widzimy, że nie jest ona wszędzie jednakowo gruba, ale two-
rzy sieciowato połączone masy. Owe żółte zaś krupinki są z d e b n i a ł ć m jednorodném pierwoszczem. 
Ta warstwa więc jest resztą pierwoszcza niezużytego do budowy zrosłozarodni, i dlatego nie jest 
stałą składową częścią kory. 

Leżnia ma podobną budovvo jak zewnętrzna niestała warstwa kory, z tą różnicą, że fałszywe komory 
jéj niby tkanki nie wszystkie są puste, ale szczególniej górne często wypełnione pierwoszczem podzic-
loném na liczne kuliste części, jedném słowem, są to nie rozwinięte zarodniki zanikłych i w leżnię 
wrośniętych zarodni. 

1'odsady są cienkościennemi rurami przechodzącenii jużto w wstążkowate spłaszczenia, już w niere-
gularne, poszarpane, skrzydlate, błonkowate wyrostki. Przechodzą one z wierzchołka w sieć włośni o 
rurkach nader cienkościennych, szerokich, pustych, w \vielu miejscach podziurawionych lub zamie-
niających się na wstążkowate błonki, dlatego to jest ona tak zwisłą. 

Historya rozwoju samatka dotąd należy tylko do pia desideria, mimo to opierając się na faktach 
poznanych w brefeldii i smętoszu, możemy powiedzieć, że są to zrosłozarodnię złożone w tenże 
sam sposób z pojedynczych pierwiastków jak te dwie irme, dopiéro co wynńenionc, zrosłozarodnię. 
Zarodnie dolnych warstw są nmiejsze piKlsadowe, lecz bezwłośniowe, średnich posiadają i podsady 
i włośnię a w górnych mają włośnię, lecz są bezpodsadowe. W każdym razie historya rozwoju jest lu 
koniecznie potrzebną do objaśnienia budowy i składu kory zrosłozarodni. 

RZĘD WAPNIAKI (CALCAREÆ). 

Szesnaście aż rodzajów podzielonych na cztery pokrewieństwa składają rzęd ten. Cienkowskia, bad-
hamia, wiotek (Trichamphora), wiązak (Tilniadocha), maworek (Physarum), kubeczek ((Craterium), 
kielisznik (Scyphium), gładysz (Leocarpus), malowój ((h-ateriachea), makulec (Didymium), łuskowiec 
(Lepidoderma), szaroń (Chondrioderma) i żałobnia (Diachea) są ])ojedynczcnii zarodniami, zaś wykwit 
(Fuligo) i pianka (Spumaria) należą do zrosłozarodni. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — C i e n k o w s k i a c e æ . 

Jedynym przedstawicielem tego pokrewieństwa jest cienkowskia żyłowata, zajmiemy się więc prze-
dewszystkićm poznaniem jéj budowy. Pomijając nieregularne i zmienne kształty, zarodnie jéj są 
stale barw y kaszlanowatobrunatnéj o powierzchni gładkiej. Ścianka jéj jest tęga, krucha, drobnow i-
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dzowe badania przekonywają, że jest ona na wskroś zwapniona. Jestto dość gruba błona, wewnąliz 
ktôréj znajdują sie nader liczne drobniutkie ziarneczka węglanu wapna, oprócz tego znajdują się podo-
bueż, choć rzacjko, po jé j powierzchni rozrzucone. Po odwapnieniu błona ta ma od spodu zarodni 
barwę brunatno-żółtą, ku górze stając się coraz cieńszą, złocisto-żółtą. Zarodnia wypełniona jest masą 
ciemno-floletowych zarodników, wśród których przy użyciu szkła i)owiększającego spostrzegamy 
jakieś błonki i cieniutkie żółte włókienka. Bliższe l)adania przekonywają nas, że błonki te i włókienka 
pozostają w pewnym związku pomiędzy sobą i do ścianki zarodni. Pod drobnowidzem widzimy bo-
wiem włókna średnio 3,2o m. m. szerokie, rozłączające się pod kątem prostym lub rozwartym. 
Rozgałęzienia te albo łączą się we wspólną sieć, albo też kończą się wolno jako odnogi zakrzywione, 
spiczasto zakoiiczone, od 90,23 do 33,5 m. m. długie. Włókna te wychodzą z różnych miejsc 
ścianek zarodni i w dalszym przebiegu oprócz sieciowatych rozgałęzień przechodzą także w inne 
utwory, t . j . w cienkie j)łatki wydające się być początkowo błonkami. Przy większćj jednak uwadze 
łatwo się przekonać, że to są nadzwyczaj płaskie worki. Worki te mają zarysy bardzo nieregularne, o , 
brzegach mocno poszarpanych, w Mielu w miejscach podziurawione, tu się rozszerzają, tam znów 
zwężając przechodzą w podobnyż znowu worek. Jedném .słowem i worki są z sobą zrośnięte i nie tylko 
przechodzą w licznych miejscach w cienkie włókna, ale często zrastają ze ścianką zarodni. Błona tych 
nader cienkich worków jest żółto zaharwjona. Wewnątrz nich s])ostrzegamy rozrzucone w znacznej 
ilości mniejsze lub większe ziarnka wapna (tO). Takie worki wypełnione wapnem bez względu na 
ich kształt, czy to pojedynczo spotykane czy tćż łączące się z sobą, będziemy nazywać wapniaczkami. 

ł l istorya rozwoju dotąd nie została jeszcze zbadaną; na tém cośmy dotąd powiedzieli poprzestać 
musimy. 

P o k r e w i e ń s t w o 2 . — M a w o r k o w e (Physaracese) . 

Z pomiędzy licznych tu należących rodzajów weźmiemy najprzód na uwagę budowę wiązaka. Wszy-
stkie dotąd znane wiązaki są trzoneczkowate. Trzoneczek jest rurką, od dołu szerszą nasadą na podło-
żu stojącą, a w górze przez ściankę zarodni zamkniętą. Kurka wypełnioną jest ziarnistą b(łzwapienną 
materyą ustrojową, barwy kasztanowato brunatnéj ; ścianka jé j jest błoną tęgą, mocno podłużnie po-
fałdowaną, w fałdach nmcno zgrubiałą. Dlatego fałdy te występują nad i)Owierzchnię trzonka. 

Ścianka ta zawsze jest bezbarwna, ale w caléj swéj miąższości a niekiedy i na powierzchni zwa-
pniona. Naturalną jest rzeczą, że jeżeli zwapnienie jest słabe, ciemno zabarwiona zawartość trzoneczka 
przebija przez jego ścianę i wówczas wydaje się w różnych odcienrïich brunatnawo-białym. Jeżeli 
jednak zwapnienie jest nader silne, jeżeli w miąższości błony trzonka leżą ziarna wapna w kilku war-
stwach i pokrywają ją jeszcze na powierzchni, to trzoneczek pomimo ciemnéj zawartości, będzie się 
wydawał śnieżno-białym. Jest to rzecz na pozór bardzo jasna i małoznacząca, w rzeczywistości jednak 
dla systematyki nader ważna, dowodzi bowiem, że b a r ^ a trzonka śnieżno-biała, lub z drugiej strony 
prawie czarna nie upoważnia zupełnie do tworzenia na téj podstawie różnych gatunków, jak to dawni 
mykologowie czynili. 

W wiązaku zmiennym trzoneczki są często żywo zabarwione i w tym razie zawartość jest ciemna, 
ścianka bezbarwna a żywy barwnik trzonka trzyma się tylko ziarn wapna, po odwapnieniu więc trzo-
nek ])rzybiera barwę brunatną. 

(10; Wszędzie w dalszym ciągu zamiast o węglanie wapna będziemy dla krótkości mówić o wapnie. 
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Ścianka zarodni jest błonką stale bezbarwną, w górze bardzo cieniiitką, ku nasadzie trzoneczka 
nieco grubszą. 

Na zewnętrznej jćj stronie znajdujemy zwapnienia; jużto pojedyncze ziarna wapna rozrzucone nie-
regularnie po jéj powierzchni, już pozbijane w maleńkie kupki. 

W kupkach tych ziarna leżą w kilku warstwach na sobie, to tśż wypychają na zewnątrz cieniutką 
ściankę zarodni; ztąd to pochodzi, że pod szkłem powiększąjącćm powierzchnia zarodni wydaje się 
być brodawkowata, te niby brodaweczki są właśnie onemi kupkami ziarn wapna. W razach gdy po-
wierzchnia zarodni żywo jest zabarwiona (wiązak zmienny), barwa ta trzyma się wyłącznie ziarn wa-
pna. Jeżeli wapno zabarwione jest żółto a zwapnienie mocne, to zarodnie wydają się tćż żółtemi, 
jeżeli jednak zwapnienie jest słabe, to przez żółtą ściankę zarodni przebija cienmo-lioletowy kolor 
zarodników, dając w połączeniu barwę mniéj lub więcćj wyraźnie zielonawą. Kolor zielony nic wy-
stępuje nigdzie w śluzowcach, a jeżeli go gdzie pozornie spotykamy, to pochodzi to zawsze z konibi-
nacyi barwy żółtej zwapnienia z fioletową zarodników. Że tak jest przekonać się można mechanicznie 
nawet, po wyprószeniu bowiem zarodników znika powód zmiany i zarodnie okazują się być, jak tćż 
są w rzeczywistości, słabo-żółto zabarwione. 

C.o do włośni to ta bierze początek z dna zarodni w kołach współśrodkowych, których środkiem 
jest nasada trzonka. Rurki te o ściankach delikatnych, bezbarwnych, zwężają się ku górze. Do ścianki 
zarodni są one przyrośnięte szerokiéni lejkowatém rozszerzeniem; w dalszym przebiegu rozwidlają 
się pod bardzo ostrym kątem, a ramiona ztąd powstałe albo powtórnie się rozwidlają, albo tćż łączą 
się z napotkauemi odnogami sąsiednich rurek. 

Ostatnie rozgałęzienia nader śpiczasle, cieniuteńkie słabo tylko przyrastają do górnćj ścianki zaro-
dni, to tćż po dojrzeniu z łatwością się od niej odrywają. Oprócz tego rurki te w kilku miejscach 
(3 —7) swego przebiegu rozdymają się. Te rozdęcia wypełnione są wapnem, czyli innemi słowy tworzą 
wapniaczki, U wiązaka zwisłego są one maleńkie, o zarysach nieregularnych i zawierają tylko po kil-
kanaście ziarn wapna, U innych wiązaków zaś są kształtów^ wydbiżonych, wM)bu końcach mniéj więcćj 
wrzecionkowate. Wielkość ich jednak jest dość zmienna i długość nieproporcyonalna do szerokości, 
jak to najlepiéj wykażą następujące pomiary dokonane na wapniaczkach wiązaka krępego : 

Przy dhigości 0,2 szerokość wynosiła 5,75 m. m. 

i t. d. 

» » 13,8 » » i ,6 » 
)) )) 10,1 1) » 0,2 » 
)) » 18,4 » » 10,35 )) 

» )) 20,7 )) » 6,0 » 
)) » 20,7 » » 11,5 » 
» » 25,3 » )) 11,5 » 
)) (( 27,6 » » 6,0 )) 

Z powodu takiej niestałości w wymiarach właściwćj wszystkim niaworkowym, ani tu, ani w syste-
matyce nie będę podawać ich rozmiarów. 

W razach gdy włośnią wydaje się być barwną (wiązak zmienny) dokładniejsze poszukiwania uczą, 
że tylko wapniaki są zabarwione i że barwnik trzyma się tutaj podobnie jak w kolorowych ściankach 
zarodni ziarn wapna. 

Najprostszym ze wszystkich maworkowatych jest béz zaprzeczenia wiotek, włośnią jego składa się 
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Z szerokich w całym prze])iegu, rówiiowązkich rur , wypełnionych tylko powietrzem i prawie zupełnie 
pojedynczych. Włókna te przebiegają z dołu do góry nie rozwidlając się wcale, tylko niekiedy w środ-
kowej części łączą się pomiędzy sobą, również zbudowanemi poprzecznemi rurkami. Zresztą budoN\ a 
trzonka i błony zarodni są takie same jak u wiązaka, nie będziemy więc tych szczegółów powtarzać, 
zwrócimy tylko jeszcze uwagę, że w rodzaju tym w ogóle zwapnienie jest nader słabe. 

Najbogatszy w gatunki rodzaj maworka ma włośnię nieco podobną do wiązaka. Składa się ona tutaj 
z licznych rurek połączonych w sieć dość gęstą i nieregularną, ostatniemi kończynami jednostajnie do 
wszystkich stron ścianki zarodni przyrosłych i rozszerzających się w wapniaczki w punktach zbiegu. 
Podobną zupełnie włośnię w głównych zarysach posiadają także malowój, kubeczek, gładysz i wy-
kwit. Rozmaitość włośni tych wszystkich rodzajów polega na tćm, że albo tylko bardzo rzadko 
które punkta zbiegu są rozdęte i zamienione w wapniaczki, tak np. w malowoju, albo tćż niektóre 
z wydęć są puste a tylko cześć ich tworzy wapniaczki, tak w gładyszu, albo tćż wreszcie sam kształt 
wapniaczków bywa różny. Już powyżćj wspomnieliśmy, że w^ynńary wapniaków w jednej i téj samej 
zarodni bywają stosunkowo równie jak w ogóle ich wielkość, zmienne. 

Ponnmo to ogólny ich pokrój przedstawia kilka typów. Tak np. w maworku s m o k u wapniaczki mają 
kształt wrzecionkowaty, w kilku innych np. w nerkowatym, śniadym, dwubłonku i t. d. zaokrąglony. 
Zazwyczaj wapniaczki mają k s z t a ł t brył wielokątych, z każdego kąta takiej bryłki wychodzi rin ka wło-
śrii, biegnąca do nastojinego wapniaczka, lecz i w tym ostatnim typie dają się jeszcze odróżnić pewne 
lekkie odcienia, tak np. w maworku afrykańskim bryłki te są ograniczone kątami mniéj więcćj prostymi 
a łączące je rurki są stosunkowo długie, w maworku pełzającym y.darzają się niekiedy, a w gładyszu 
występują typowo wapniaczki rozgałęzione ; wreszcie, w maworku pospolitym i w wykwicie wapniaczki 
są nadzwyczaj zmiennej wielkości, a sieć łączących je rurek bardzo nieregularna. Ścianki ^vłośni 
zawsze bezbarwne ; jeżeli wapniaki są barwne, to barwa ich związana jest tylko ziarnariń wapna, 
w jednym tylko wypadku, t. j . w maworku dziwnym, są one i to tylko w miejscach zrastania się ze 
ścianą zarodni lioletowo'zafarbowane. 

Wapniaczki są wypełnione nader drobnemi ziarnami wapna, tylko w niektórych kubeczkach znaj-
dują się oprócz lego okrągławe, zbite masy kryształków. 

Podsada nie występuje zupełnie w gładyszu, wykwicie i większości gatunków maworka. W ku-
beczku, malowoju i maworku skupionym zastąpiona jest nadzwyczaj silnie rozwiniętym, nnnëj więcćj 
walcowatym, środkowym wapniaczkiem. W maworku zaś sztywnym i Schumachera, trzonek wdraża 
w dolną część zarodni i tworzy tam maleńką podsadę. Opuszczając teraz z uwagi wykwit, o którego 
budowie mówiliśmy już dość obszernie pod zrosłozarodniami, p o m ó w i m y jeszcze o budowie ścianki 
w rozbieranych dotąd rodzajach. W malowoju i większości maworków bywa ona pojedynczą, zwa-
pnioną na wewnętrznej stronie grupami drobniutkich ziarenek, tworzących tym sposobem maleii-
kie wypukłości na zewnątrz. Inne maworki, gladysz i kubeczek mają więcćj skomplikowaną ściankę. 

W maworku dziwnym błona wewnętrzna jest nader tęga, lioletowo zabarwiona, otacza ona ze wszech 
stron masę zarodników i włośni; na nićj leży nader delikatna,zupełnie bezbarwna błonka przechodząca 
w dole zarodni w trzoneczek, a zwapnienia grupami drobnych ziarn znajdują się pomiędzy temi 
dwoma błonami. W maworkachzaś : pogiętym, szaroniu, skupionym i poplątanym, stosunek jest prze-
ciwny, błonka wewnętrzna ścianki jest n a d e r delikatną, jużto w dwóch pierwszych bezbarwna, jużto 
wróżc ie zafarbowana, zewnętrzna zaś bardzo gruba, krucha, bo nader silnie zwapniona. Podobną 
ściankę ma i gładysz z tą różnicą, że zewnęti-zna gruba, mocno z w a p n i o n a ścianka ma na zewnątrz 
jeszcze warstwę dość tęgą, zbitą, barwną i bezwapicnną. 
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Kubeczek zachowuje się pod tym względem bardzo rozmaicie, zawsze dają się tu co uajnmiéj, 
odróżnić dwie błony : wewnętrzna otaczająca masę zarodników i włośni i zewnętrzna przechodząca 
w trzonek. W podrodzaju któryśmy chropawcem nazwali, zewnętrzna błona jest tak cienka, że silne 
zwapnienia znajdujące się między dwoma błonami, będąc niejednakowo grube, wypycłiają ją w niektó-
rych miejscach więcej na zewmątrz i ztąd powierzchnia ich jest chropowatą. W drugim zaś podro-
dzaju ł y s a k a pomiędzy dwoma błonami, które obie są cienkie, zafarbowane i bezbarwne, znaduje się 
jeszcze jedna nader gruba warstwa okalająca tćż ze wszech stron wewnętrzną błonę. Ta nader gruba 
warstwa składa się przeważnie z ustrojowéj materyi; w wielu jój miejscach przebiegają prostopadle 
od jednego końca do drugiego maleńkie kanaliki, niekiedy dochodzące tylko do połowy jej miąż-
szości i te są dopiéro wypełnione nader drobnemi ziarneczkami wapna. Jest to najbardziej złożony 
sposób-zwapnienia błony z jakim się w dziedzinie śluzowców spotykamy, a zarazem i jedyny 
wypadek, że ścianka zarodni składa się z trzech błon. O sposobie otwierania się zarodni w tych 
rodzajach nic nie powiemy, bo o tém mówiliśmy w ogólnćm kształtownictwie, wsponmimy tylko, 
że większość ich pęka nieregularnie; maworki : pogięty i wydłużony szparą podłużną wierzchołkową, 
a większość kubeczk(')w symetrycznie zbudowaném iodpadającćm wieczkiem. 

Tym sposobem z maworkowatych pozostają nam jeszcze dwa rodzaje, to jest badhamia i kielisznik, 
z którymi się załatwimy w krótkich słowach. W obu tych rodzajach włośnią tworzy sieć rurek wypeł-
nionych w c a ł y m przebiegu w zupełności zianumii wapna. Ścianka zarodni jest stale pojedyncza, mniej 
więcej zwapniona. Podsada często występuje pod postacią środkowego, wielkiego,walcowatego wa-
pniaczka, tylko w kieliszniku wspaniałym jest utworzoną przez bezpośrednie przedłużenie trzonka 
^vewllątrz zarodni. Zresztą w kilku gatunkach badhamii podobnie jak w maworku smoku, zdarzają się 
wiązkowate trzoneczki, podstawami zupełnie ze sobą i z podłożem zrósłe, w dalszym przebiegu tylko 
spojone tak, że po kilkagodzinnćm leżeniu w wodzie dają się odsiebie oddzielić bez żadnego uszko-
dzenia. 

P o k r e w i e ń s t w o 3 . — M a k u l c o w e (Didymiaceae) . 

Liczne gatunki szaronia (dhoudrioderma), makulca (Didymium) i kilka łuskowców (Lepidoderma), 
tworzą to pokrewieństwo. Wspólną ich cechą jest włośnią składająca się z cienkich rurek lub włókien 
nierozdętych i nietworżących nigdy wapniaczków w przeciwstawieństwie do maworkowych. 

Włókna włośni są zazwyczaj zupełnie jednolite, cienkie od 0,4 do 2,5 m. ni., w tym ostatnim razie 
dają się już wewnątrz włókna spostrzegać wewnętrzny włoskowato-cienki walec, zamieniający je 
tym sposobem w rurkę o iiader g r u b y c h ścianach. Taka budowa należy jednak już do wyjątkowych, 
natrafiamy ją np. w makulcu pospolitym (Didymium farinaceum) lub szaroniu rzadkim (CJiondrio-
dcrma calcareum). Włośnią bywa już zupełnie bezbarwna, jużto fioletowo zabarwiona, niekiedy 
prawie czarno-lioletowa, stosownie do gatunku, i w jego granicach^ stosiuiek ten dość stale się zacho-
wuje. Na zewnątrz włókna te rzadko bywają gładkie, często tu i ówdzie dają się na nich spostrzegać 
maleiikie, (*entkowate zgrubienia, nieregularnie jednak występujące. Dla niektórych zaś gatunków 
zgrubienia są cechą bardzo charakterystyczni , tuk n[t. w makulcu garbatym mają one kształt wrze-
cionka do czterech razy szersz3go od włókna. W wielu gatunkach takie wrzecionko\\ate zgiubienia 
zmieniają się z punktowatemi ale zupełnie niestale. Ŵ  szaroniu gwiazdoszu zgrubienia vvł(>kicn mają 
kształt zupełnie kulisty, a kulki te dwa do trzech razy od nitki szersze, przyczepione są do niéj z jednego 
boku. W makulcu wątpliwym zgrubienia mają kształt cierni lub rożków, są tylko zrzadka porozizu-
cane po powierzchni, zgrubienia te w szaroniu pile występują w bardzo znacznéj ilości. 
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Włośnią makulcowycli nie jest podstawą podziału tego pokrewieństwa na rodzaje, l)ez względu na 
nie, włókna jéj mogą być jużto pojedyncze, lub tćż w sieć połączone. 

Pod tym względem spotykamy bardzo wielką rozmaitość. Pojedynczo zupełnie włókna rzadko tylko 
występują, najcharakterystyczniéj w makulcu młoteczku. Biorąc początek z dolnéj części zarodni na-
der cienkim początkiem, ŵ  dalszym przebiegu znacznie grubieją i znowu dochodząc do górnej ściany 
zarodni zwężają się znacznie. Dość często włókna są pojedyncze, ale tu i ówdzie rozwidlają się, a szcze-
gólnićj w przechodzeniu w ścianę zarodni rozdzielają się na kilka odnóg. 

Najwięcćj rozwiniętym typem pod tym względem jest szaroń Alexandrowicza. Włókna jego wło-
śni są najzupełnićj pojedyncze, ale przed dojściem do ścian zarodni rozwidlają się często i gęsto, a 
pojedyncze odnogi tych rozgałęzieii łączą się z podobnemi sąsiednich włókien, i tym sposobem w gó-
rze i w dole istnieje gęsta sieć cieniuteńkich włókienek, a wewnątrz zarodni przebiegają tylko poje-
dyncze nitki. Bardzo często włókna, przebiegając od dołu ku górze, rozwidlają się kilkakrotnie, mó-
wimy wtedy o włośni wiązkowatćj. Za przejście od poprzedniego do tego typu może służyć np. szaroń 
śnieżny, w którym większość włókien jest pojedynczych, niektóre jednak rozwidlają się. Rozwidlanie 
się może być rozmaite, W szaroniu Stahla rozwidlanie zaczyna się w jednéj części wysokości włókna, 
licząc od dołu do góry i następnie występuje coraz gęściej proporcyonalnie do wysokości. U makulca 
Fuckla włókna doszedłszy do pewnćj wysokości rozdzielają się od razu na kilkanaście odnóg, które już 
następnie zrzadka tylko jeszcze się dzielą. 

Ilość odnóg na jakie włókno się dzieli, nie jest nigdy stała, niekiedy jednak można oznaczyć dla pe-
wnego gatunku maximum tegoż, które np. dla szaronia Stahla jest cztery, dla szarónia gwiazdosza 
dochodzi siedmiu. Wreszcie włókna mogą się łączyć w sieci, jużto przez to że pojedynczo początek 
biorące włókna w dalszym przebiegu łączą się mniéj więcćj prostokątnemi odnogami. Zresztą, 
wspomnieć jeszcze nmsimy, że włośnie ])osiadającc barwę lioletową mają końce włókien, którymi 
się zrastają ze ścianką zarodni zwykle bezbarwną. Nader szczególną i tenui tylko gatunkowi właściwą 
posiada makulec spłaszczony. Włókna jego są połączone w gęstą sieć, nieprzedstawiającą zresztą nic 
szczególnie zasługującego na uwagę ; są one grube od 8 do 14 m. m., w pewnych jednak miejscach 
są one przyczepione do ijęchcrzyków od 28 do 50 m. m. wielkich, o błonie grubćj, tęgiej, bruna-
tnéj, nieprzezroczystej, na zewnątrz delikatnie lecz gęsto brodaweczkowalćj. Pęcherzyki te widział 
już lupą Fries, lecz dopiéro de Bary opisał je dokładniej i podał, że zawierają materyę pierwoszczo-
watćj natury zabarwioną na żółto i dlatego nazwał je pęcherzykami barwnymi (Farbstolfblasen). 
Oprócz jednak barwnika dają się w nich widzieć jeszcze i włośnie zakryte przez materyę ustrojową 
pewne rozgałęzienia włókien, od 1,8 do 3,3 m. ni. szerokie, przy dokładniejszćm badaniu najwidocz-
niéj w bezpośrednim związku z włośnią pozostające. Rzecz się ma jak następuje: 

Pojedyncze włókno włośni spotkawszy na swój drodze pęcherzyk barwny przebija jego ściankę, i 
wkroczywszy tym sposobem do jego wnętrza znacznie tu grubieje, daléj albo przebiega wprost do 
przeciwległćj ścianki i tu wychodząc na zewnątrz, w tym samym znów stosunku cieiiczeje, albo tćż, 
co najczęściej się trafia, rozgałęzia się licznie wewnątrz pęcherzyka barwnego. 

Niektóre z tych rozgałęzień dochodzą do ścian pęcherzyka nie wychodząc zupełnie na zewnątrz, 
inne zachowują się przeciwnie. Rzadko tylko dają się spostrzegać pęcherzyki nie i)Osiadające zupełnie 
lub téz posiadające jedno tylko zgrubiałe włókno w swćni wnętrzu, zazwyczaj dwa do czterech 
włókien wdrążają do pęcherzyka i każde z nich rozgałęzia się najrozmaiciej. Wszystko cośmy dotych 
czas o włośni powiedzieli odnosi się tylko do badanćj pod drobnowidzem, wsponmimy więc jeszcze 
że w suchym stanic włókna włośni nie są wyprostowane, ale bardzo często, w największej bowiem 
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liczbie razów przebiegają wężykowato, zwilżone wyprostowywują się, pomagając tym sposobem 
z pewnością do rozrzucenia zarodników. 

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia budowy ścianki zarodni, a tymczasem do zapoznania się z rodza-
jami składającymi pokrewieństwo makulcowycb. Bez względu na ilość błon składających ścianę zaro-
dników, zważając tylko na sposób zwapnienia zewnętrznej, otrzynmjemy trzy typy : w pierwszym 
zwapnienie istnieje w postaci kryształów wapna, w drugim składa się z drobnych ziarn tegoż, w trze-
cim wreszcie z bryłek znacznej wielkości o podstawie organicznej, zwapnionych na wskroś. 

Rozpatrzymy teraz po szczególe budowę ścianki u każdego z tych typów. Rodzaj makulca ma 
ściankę zazwyczaj pojedynczą, w dwóch tylko wypadkach potlwójną. Zewnętrzna pokryta jest mniéj 
więcój licznymi kryształkami wapna. W formach o ścianie jednobłonnej bywa ona jużto jednociągłą, 
jużto po dojrzeniu rozpada się na znaczną liczbę łusek. Każda taka łuska jest w środku najgrubsza, a 
ku brzegom staje się coraz cieńszą, wreszcie lak cienką, że właśnie w skutek parcia przez masę zarodni-
ków, wypełniających zarodnię, ścianka jéj rozpada się w tych najcieńszych miejscach na pojedyncze 
łuski. Pod lym względem typowo zachowuje się makulec łuskowiec, chociaż i w^innych, np. w makul-
cach : pospolitym, Fuckla, rozpierzchłym nie rzadko się to trafia. Ścianka bywa jużto bezbarwną już lóż 
zabarwioną na fioletowo, nigdy jednak jednostajnie, w tych bowiem razach spostrzegamy tylko liole-
toweplamy, mniéj lub więcćj nieregularnie okrągławe, poprzedzielane zupełnie bezbarwnemi żyłami; 
środek plamy jest najsilniéj zabarwiony, i barwa zmniejsza swoje natężenie ku brzegom, aż wreszcie 
ginie zupełnie w granicznych bezkolorowych żyłach. Doświadczenie uczy, że właśnie w tych bezbar-
wnych miejscach błona tworząca ściankę zarodni rozdziela się na pojedyncze łuski. Czyli że plamy te 
są tak samo wypukłe w miejscach największego natężenia, jakeśmy to już powyżćj wspomnieli. Tak 
się zachowują makulce : garbaty, pospolity, makówka, typowo ; w innych zdarza się to tylko nie-
kiedy. 

Kryształy pokrywają taką błonkę mniéj lub więcćj gęsto, zależy lo raz otl siły zwapnienia w danym 
razie, a powtóre dają się tu także spostrzegać gatunkowe różnice. W makulcu garbatym ilość kryszta-
łów na ściance zarodni jest stosunkowo nieznaczna i dlatego tóż ma on zwykle barwę ciemno-szarawą, 
podobnież w makulcu czołgaczku; w innych kryształy są dość gęsto rozrzucone, szczególniej gęsto np. 
w makulcu makówce. Kryształy trzymają się mniéj lub więcćj silnie błony, jeżeli są w znaczéj ilości, 
to niektóre z nich dają się znieść pędzelkiem ze ścianki zarodni, zwykle jednak trudno je od niéj od-
dzielić mechanicznymi środkami. Wyobraźmy sobie teraz, że kryształy występują na powierzchni 
pewnéj zarodni w nader wielkiéj ilości, daléj że są słabo spojone ze ścianką, a zato między sobą dość 
silnie drobiną materyi ustrojowéj, a będziemy mieli Łyp dwubłonnych makulców, t . j . wczesnego i 
wątpliwego. W tych razach kryształy występują w Łak znacznej nieraz ilości, że nie mogąc się pomie-
ścić na powierzchni zarodni, wznoszą się w posŁaci garbów\ lub różnie popląŁanych lisŁewek, natu-
ralnie więc przy najlżejszćm poruszeniu'odpadają z wszelką laŁwością od ścianki zarodni nieregular-
nemi płaŁami. Powstała wewnęŁrzna ścianka może być albo delikatna, bezbarwna, albo téz tęższa i 
lekkim odcieniem brunatnawym zabarwiona. 

KszŁałt kryształów pokrywających ściankę zarodni bywa także rozmaity, w szczegóły wdawać się nie 
będziemy, wspomnimy tylko, że są one zawsze gwiazdkowato-skupione. W makulcu pospolilym śro-
dek Łakićj gwiazdy silnie jesŁ rozwinięŁy, a promienie jéj króŁkie ale grube, przeciwnie w makulcu 
makówce, gdzie z prawie nierozwinięŁego środka rozchodzą się na wszystkie strony długie, trójścienne 
igły ; inny wreszcie typ przedsŁawia makulec zlewający, gdzie igłowaŁo-drobne kryszŁały zebrane są 
w dwa czterościenno-słupowe pęczki, krzyżujące się z sobą pod kątem prosŁym. 
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O Irzonku i podsadzić makulca pomówimy w końcu, a przejdźmy do zapoznania się ze ścianką 
szaronia, który przedstawia wielką rozmaitość pod tym względem. Bywa ona jużto podwójna, już tćż 
pojedyncza, a w tym ostatnim razie, nazęwnątrz lub tćż na wewnątrz zwapniona. Zwapnienie istnieje 
.-awszepod postacią drobnych niekształtnych ziam wapna. W najprostszym wypadku, jaki spotykamy 
u s z a r o n i a Aleksandrowicza i szaronia sicciowatego cała błona pojedyncza, stanowiąca ściankę zarodni 
pokrytajest na zewnątrz zupełnie jednostajnie drobnemi ziarnami wapna. W i n n y c h gatunkach zwa-
p n i e n i e to jest daleko silniejsze tali, że skorupiaste skupienia ziarn odpadają następnie od ścianki niere-
gularnemi płatami. Tak się rzecz ma np. w szaroniu śnieżnym i w kilku innych, z tą tylko różnicą, że 
gdy w tym gatunku odpadnięty płat wapna po działaniu kwasem nie pozostawia żadnego śladu mate-
ryi ustrojowćj, w innych wypadkach takie ślady znajdować się dają. 

Dla niektórych gatunków znajdowanie się lub brak zupełny materyi ustrojowćj po odwapnieniu 
opadającćj warstwy wapna, jest rzeczą stałą. Są jednak szaronie (np. szaroń wielokształtny), które 
pod tym względem różnie się zachowują. Że jednak bez względu na pozostawanie śladów materyi 
ustrojowej po odwapnieniu odpadających płatów wapna, nie można je uważać za drugą zewnętrzną 
ścianę, dowodzą najlepićj w^ypadki, w których zwapnienie (w skutek anormalnego rozwoju) znika zu-
pełnie, a pomimo to inne cechy gatunkowe są zachowane. Dlatego to wszystkie szaronie posiadające 
taką budowę, t. j. zwapnienie ziarnami, jużto zrzadka rozrzuconemi, jużto zbitemi w płaty odpada-
jące, bez względu, czy pozostawiają czy tćż nie pozostawiają po odwapnieniu śladów materyi ustrojo-
wćj, uważamy za posiadające pojedynczą ściankę zarodni i umieszczamy je w p o d r o d z ą j u jednobłonkiem 
(monoderma) nazwanym. W drugim rodzaju szaronia nazwanym dwubłonkiem .diderma), znajdujemy 
ściankę zarodni składającą się z dwóch błon, z tych wewnętrzna dotyka i okrywa ze wszech stron 
masę zarodników i włośni i oddzielona jest od zewnętrznćj znaczną pustą przestrzenią. Przejście od 
poprzedniego do tego podrodząju stanowi szaroii pospolity, jego zarodnie bywają jużto półkuliste, już 
tćż mocno-spłaszczone; w pierwszym wypadku często się z d a r z a , że wewnętrzna błona zrasta się 
w wierzchołku, lub nawet na dość znacznćj przestrzeni dalćj ku dołowi z zewnętrzną, w drugim obie 
są jak w innych typowych formach zupełnie wolno oddzielone pustą przestrzenią. Podobnie zacho-
wuje się i szaroń rzadki. Inne zresztą są typowo zbudowane, a cała różnica w budowie polega, na tćm 
że w jednych wewnętrzna ścianka zwapniona jest na zewnątrz, u innych zaś na wewnątrz. Zwapnienie 
to istnieje zawsze pod postacią gnibćj warstwy materyi ustrojowćj, przeniknionćj masą drobnych 
ziarn wapna. W skutek tego zewnętrzna ścianka u dwubłonków jest nader zawsze kruchą. Zanotuję 
tu jeszcze jeden szczegół, że u szaronia pospolitego na zewnętrznćj błonie oprócz masy drobnych 
ziarn, znajdują się na samym spodzie do błony przyrosłe, zrzadka rozrzucone, kryształki wapna. Trzeci 
[)odrodząj szaronia stanowi gwiazdosz opnicz szczególnego sposobu otwierania sio zarodni także i bu-
dowa ich ścianki jest bardzo charakterystyczna. 

Posiadają one bowiem tylko jedną błonę, jak w jednobłonku, ale ta nie przystaje jak tu bezpośre-
dnio do masy zarodników, ale jest od tćjże oddzieloną zupełnie pustą przestrzenią, podobnie jak 
w dwubłonku. Jednćm słowem jestto budowa dwubłonka, w której wewnętrzna błona zaginęła, llze-
czywiste ślady takiego pochodzenia napotykamy u szaronia gwiazdosza i szaronia podobnego. Ścianka 
zewnętrzna odstaje tu także od wewnętrznćj masy zarodników, ta ostatnia jednakże nie jest zui)ełnie 
nagą, w ścisłćm znaczeniu tego wyrazu, powierzchnie j'\j bowiem pokrywają ze wszech stron kątowato 
do siebie przystające, zupełnie spłaszczone zarodniki, nie posiadające już żadnej zawartości. 

Podobny stosunek spotykamy u śluzowców raz tylko, a mianowicie w zupełnie nagich zarodiuach 
mrzyka, o czćm już powyżćj była mowa. Co do zewnętrznćj ścianki gwiazdosza, to ta przedstawia dla 
wszystkich gatunków wspólną cechę, jest ona dwuwarstwowa. Warstwa zewnętrzna jest stale barwna 
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hezwapienna, wewnętrzna bezbarwna, mniéj lub wiecéj zwapniona. W szaroniu Stahla zwapnienie.jest 
bardzo słabe i występuje pod postacią drobnych, rzadko rozrzuconych ziarn wapna (zawsze jednak na 
wewnętrznćj stronie). W innych warstwa zwapnienia jest daleko silniej rozwinięta jak zewneti-zna? 
barwna i bezwapienna. Ma ona podstawę ustrojową, w której zazwyczaj ziarna wapna są złożone, tylko 
w szaroniu Œrstedta napotykamy zamiast nich jeszcze i większe bryłki (ale zawsze nieforemne) wapna, 
które nawet wpadają gołemu oku, jako błyszczące wypuklinki. Opuszczając teraz zwapnienie, po-
wiemy jeszcze, że w dwubłonku obie ścianki zarodni zrastają się u spodu przechodząc w dolną część 
zwykle posiadającą podsadę ; u szaronia gwiazdosza i szaronia podobnego błona dolna, w miejscu gdzi(\ 
przechodzi w trzonek, nie jest zupełnie zwapniona i dlatego na zewnątrz wygląda ciemniej. Zresztą 
błony tworzące ściany w szaroniu są albo bezbarwne, albo najwięcej od dołu brunatno zabarwione, ku 
górze barwa przyjmuje coraz mniejsze natężenie, ginąc zupełnie na wierzchołku zarodni. Często jednak 
bywa w całej przestrzeni barwna; u szaronia Stahla na jaśniejszćm tle dają się widzieć nieregularnie 
ukształtowane ciemniejsze plamy. 

Łuskowiec posiada pojedynczą błonę za ściankę zarodni. 

Hłona ta w łuskowcu tygrysowatym pokryta jest łuskami wyskakującemi na zew nątrz błony, hnski 
niedające się mechanicznie oddzielić od błony, mają za podstawę materye ustrojową zwapnioną dro-
bnemi ziarnami. P<xlobnież się dzieje u łuskowca (^arestiego. W łuskowcu zaś Chailleta błona tworząca 
ściankę zarodni jest w licznych miejscach soczewkowato rozdwojona i w tak utworzonych jamkacli leżą 
dopiéro bryłki zwapnione. 

Co do podsad i trzoneczków, w ogóle u makulcowych natraliamy także na wielką rozmaitość. 
W najprostszym wypadku zarodnie są zupełnie, i stale siedzące, lub więcej szeroką nasadą przyrosłe 
(lo [todłoża i nie posiadają zupełnie podsady, taki stosunek znajdziemy np. u makulca wątpliwego, 
«zaronia sieciowatego, kruchego, u łuskowca Carestiego. Podobnież się rzecz ma i u makulca czołga-
czka, tutaj jednakże spostrzegamy na wewnętrznćj stronie dolnéj części ścianki zarodni, także jak i 
lam przyrosłćj do podłoża, liczne drobne ziarna lub bryłki wapna, zupełnie nieregularnie rozmic-
'izczone. Bardzo jednak często spostrzegamy w formach siedzących podsadę. W najprostszym w}-
padku jest ona tylko zgrubieniem dolnéj ścianki zarodni. Zgrubienie to występuje pod postacią so-
czewkowatéj lub pôlkulistéj wyniosłości, składa się z materyi ustrojowéj, zwapnionéj małemi bryłkami 
wapna i dlatego po odwapnieniu przedstawia gąbczastą budowę. Tylko u szaronia niejx'w iiego znaj-
dujemy prócz tego w podsadzić liczne i duże kryształki wapna. 

Zazwyczaj kształt podsady [)ozostaje w ścisłym związku z cechą gatunkową, tak njj. u szaronia 
śnieżnego, zdrożnego, skorupiastego lub niepewnego. W innych jednak rzecz się ma inaczej; tak i.p. 
u szaronia spłaszczonego podsada albo wcale nie występuje, albo tylko pod postacią płaskiego 
wzgóreczka. U szaronia mylnego podsada albo zajmuje całą dolną część zarodni, i wówczas jest 
mało wypukła, albo tćż występuje tylko w środku i przyjmuje formę jajowatą. Najniestaiszym jednak 
ze wszystkich makulcowatych pod tym względem jest szaroii wielokształtny; zdarzają się tu zarodnie 
jużto zupełnie bezpodsadowe, jużto o podsadzić niewyraznéj dolnej i płaskiej, to znów srodkowéj 
i pôlkulistéj, daléj o środkowćj, jajowatej, bardzo cienkim tylko koiîcem do dolnej ściany zarodni 
przyrosłym; aż nareszcie natrafić często można na takie, w których podsada występuje pod postacią 
pęcherzyka cienkościennego, wypełnionego drobnemi ziarnami wapna, o kształtach nieregularnych, 
i zawieszonego w samym środku zarodni, niestykającego się zupełnie z podstawą zarodni. 

Na tém zakończymy uwagi o formach siedzących, a przejdziemy teraz do trzoneczkowalych. iNaJ-" 
prostszy wypadek widzieć można u makulca młoteczka; trzoneczek jego będący rurką w ściance 
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l)ar\viićj, ciemno-brunatnéj, Ijczwapieiinéj, wypełnionej ziarnistą materyą pierwoszczowatego pocho-
dzenia, dochodząc do zarodni jest od niéj oddzielony gładlvą i jednociągłą błonką. Tym sposobem 
cała zarodnia jest tu podzieloną na dwie komory : górną zajmuje właściwa zarodnia wypełniona zaro-
dnikami i włośnią, dolną trzonek wypełniony bezwapienną istotą. Częścićj jednak się zdarza, że trzo-
nek doszedłszy do wierzchołka wdrąża do wnętrza zarodni i nabrzmiewa w rozmaity spos(')b ; takie 
nabrzmienie wierzchołkfiwe trzonka ukryte wewnątrz zarodni, bez względu na to, że stanowi razem 
z Irzonkiem jedną tylko komorę, nazywamy także podsada. 

W największej liczbie razów rozszerzenie to ma kształt Jculisty, tak np. u makulców : łuskowatego 
i Fuckla, u szai'oniôw : gwiazdosza i podobnego, u łuskowca tygrysowego. U szaronia zmiennego 
jednak i)odsada, będąca tu także przedłużeniem trzonka, miewa kształt rozmaity, albo trzoneczek 
doszedłszy do wnętrza zarodni rozszerza się tu krążkowato, albo przyjnmje w przecięciu podłużnćm 
kształt młoteczkowały, all)o wreszcie brzegi tego tarczkowatcgo rozszerzenia zawijają się ku dołowi. 
Ścianka zarodni przystaje zupełnie gładko, w tych razach do téj tak zwanej podsady, tylko u makulca 
Fuckla błona zarodni odstaje w pewnych miejscach od podsady i z tych wynicsieii biorą początek 
wiązkowate pęczki włośni. Trzonki w tym razie są wypełnione m a t e r y ą ustrojową mocno-zwapnioną, 
przedstawiającą po odwapnieniu gąbczastą niby tkankę. Ścianka trzonka bywa podłużnie pofałdo-
waną; fałdy te raz występują tylko pod postacią ])rózd, innym razem są tak mocno rozwinięte, że 
nadają trzonkowi skrzydlatą i)Ostać; ten ostatni wypadek przytrafia się najczęściej w makulcu łusko-
watym. Sama ścianka trzonka bywa jużto bezbarwna, już też nniiéj lub więcej silnie zabarwiona, lui 
ścianka jest cieńsza (jeżeli jesl barwną), lem tćż trzonek ma jaśniejszą barwę. Niekiedy bywa ona i na 
zewnątrz i w swćj treści nawel zwapnioną. Uderzający i)rzykła(l lego natraliamy w makulcu zmien-
nym, gdzie ścianka trzonka przenikniona jest dość wielkiemi ziarnami, po odwaj)nieniu więc 
miejsca przedtćm zwapnione przedstawiają wgłębienia, między klóremi występują niezw.ipiiione, 
pod postacią nieregularnej, lecz gęstćj sieci zgrubieli. Oprócz tego, w tym samym gatunku zdarza 
się niekiedy, że trzonek w saméj podstawie jesl mocno zwapniony na zewnątrz i to lak silnie, 
że ziarna wai)iia bez śladu materyi u:>trojowćj układają się tu w krążkowy, silnie błyszczący, 
kredowo-biały wzgórek. Wreszcie w trzech wypadkach zdaiza się u makulcowycli, że la na-
bi-zmiała część trzonka, wchodząca do wnętrza zarodni, oddziela się od rurki trzonka wła 
sciwą błoną i występuje jako już samodzielna podsada. Zdarza się to u szaronia Michelego, 
u makulców pospolilego i makówki. W tych więc wyi)adkach całość zarodni podzielona jest na Irzy 
k(tmory : dolna stanowi nu^kę (rzonka, na niéj oparta jest komora p(»dsady pokryta ze wszech stron 
trzecią zawierającą zarodniki i włośnię. W szaroniu Michelego trzoneczek jesl i ui ką wypełnioną dro-
bnemi ziarnami wapna, ma kształt walcowaty, ku wierzchołkowi jednak zwęża się nieco, ścianki jego 
są nader mocno pofałdowane. Doszedłszy do wierzchołka, fałdy trzonka rozchodzą się na dolną plaska 
część zarodni i rozszerzają się tu licznemi rozgałęzieniami w sieć wydatnycli wy pukłości. Komora 
mająca kształt i)łaskićj soczewki wypełniona jest drobnemi ziarnami wa])na. Makulec pospolity i m'a-
kulec makówka mają w głównych zarysach lakąż budowę. Pomijając szczegóły budowy trzonka, które 
poznaliśmy w makulcu i młoteczku, wspomnę lylko, że podsada jesl tu pęcherzykiem podzielonym przez 
rozgałęzienia swej ścianki na liczne fałszywe komory. Te są wypełnione w makulcu pospolitym brył-
kami, w makulcu zaś i makówce kryształkami wapna. 

W łuskowcu lygrysowym cały trzonek wraz z i)odsadą pcMlzielony jesl lakże na mnóstwo fałszy-
wych komór, w tych jednak znajdujemy tu tak zwane sferokryształy wapna. Są t(» igłowate kryształy 
równćj długości, zbite razem w kulę, w klórćj przebiegają jako jéj promienie. Należy mi wreszcie 
wspomnieć jeszcze o szczególnej budowie w makulcu garbatym; zdarza on się również w odmianie 
trzoneczkowalćj jak l(?ż i siedzącej, po-;iada zawsze podsadę najzupełnićj takiéj saméj natury jak ma-
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kuleć pospolity. Na tej jednak podsadzić unneszczone są liczne zarodnie stykające się swenii ścianami 
lak jak zarodnie zlepniczka; są one jak u wszystkich makulców, pokryte kryształkami wapna, a że 
przytém są dość nizkie, na p i e r w s z y w i ę c rzut oka wydają się być pojedynczymi zarodnikami ; do-
piero podłużne przecięcie przekonywa nas o prawdziwym stosunku tu zachodzącym, któryśmy 
dopiero co podali. 

P o k r e w i e ń s t w o 4. — P i a n k o w e (Spumariacese) . 

W pokrewieiistwie tém spotykamy tylko dwa rodzaje : żałobnia (Diachea) tworzy pojedyncze zaro-
dnie, a pianka (Spumaria) należy do zrosłozarodni. Dopiero-w ostatnich czasach zbadał historyę ich 
rozwoju Alexandrowicz, wszystko więc co o tém p o w i e m y zaczerpniemy z jego spostrzeżeń. Pier-
woszcznie żałol)ni barwy mlecznej żyją pomiędzy zbutwiałymi liśćmi, w chwili owocowania wystę-
pują na ich powierzchnię, i pełzając po roślinkach, które napotkają, dostają się na ich liście. Stosownie 
do tego czy roślina, na którą sie pierwoszcznia żałobni dostała, jest jedno lub dwuliścienną, jéj pokrój 
będzie zupełnie różny. Na liściach dwuliściennych posiadających wyraźną i rozgałęzioną nerwacyę, 

. pierwoszcznie postępują wzdłuż tych nerwów, i mają lym sposobem postać silnie rozgałęzionćj sieci, 
tymczasem na liściach traw lub tćż im podobnych ustrojów tworzą one spłaszczone placuszki. Golém 
okiem badane pierwoszcznie rozwijają się w ten s[.osób, że w i)cwnych ich miejscach tworzą siij 
maleńkie wypuklinki, do których ciągle dopływa pierwoszcze, dopóki nie dosięgną wielkości i ksztul-
lów właściwycli żałobni. Ponieważ jednak pierwoszcznie ich zawierają znaczną ilość wapna, przeto 
zbyteczna tegoż ilość pozostaje na podłożu, znacząc miejsca w których przebiegały jego rozgałęzienia. 

We wnętrzu zaś zarodni przebieg rozwoju jest następujący : u spodu brodaweczki wypełnionej 
pierwiastkowo jednorodnym pierwoszczem zaczynają się tworzyć liczne wodniczki, tworząc wki'ôtcc 
w tém miejscu piankowatą masę. Ilość ich zwiększa się z każdą chwilą, aż wreszcie cała dolna część 
brodaweczki zostaje wypehiioną wodnistą cieczą, lo jest przyszła rurka trzonka. W téj chwili 
traktowane zarodnie kwasem solnym wywiązują znaczną ilość pęcherzyków kwasu węglanego, ale' 
tylko wyłącznie w blizkości trzonka, co dowodzi że cała zawartość wapna zostaje z wnętrza pierwo-
szczowatéj zarodni j)rzeniesioną w okolice trzonka, bez wątpienia za pomocą owej wodnistéj cieczy 
wypełniającej rurkę trzonka. 

Wnętrze trzonka przedłuża się bezpośrednio we wnętrze podsady podnoszącćj się coraz wyżćj 
w miarę znikania i)ierwoszoza, w miejscach przez nią zajuKJwanych. 1'onieważ formowanie się pod-
sady w wierzchołku nie odbywa się ciągle w prostym kierunku ku górze, ale często nachyla się ŵ  je-
dną lub drugą stronę, przeto i w dojrzałym stanie podsada .ma często zarysy pokrzywionego walca. 
W każdym razie, Iworzenitî się nowych wodniczków na wierzchołku lym sposobem powstającej 
podsady nia swoje, granice, 'z czasem ustaje, i dlatego podsada w dojrzałym stanie nigdy nie sięga 
wierzchołka. 

Wreszcie trzonek i i)0(lsada powlekają się delikatną bezbarwną błonką. A jednocześnie z ich two-
rzeniem się zaczyna powstawać i włośnią. Pojawia się ona gdzieniegdzie, pod postacią bezbarwnych 
jednorodnych włókienek, otoczonych silniej łamiącą światło wodnistą cicczą. Rozwija się ona od-
środkowo, pojawiając się pierwej w okolicach trzonka i postępując daléj ku ściance zarodni. Włó-
kienka jéj występując w różnych miejscach, łączą się z sobą w dość gęstą delikatną siatkę. Wreszcie 
włókna przyjnniją jasnotioletową barwę, a w grubych dają się spostrzegać podwójne zarysy, co według 
Alexandrowicza pochodzi wskutek tworzenia się na ich powierzchni ściślejszej warstwy. Zarodniki 
powstają jak u wszystkich śluzowców przez wolne powstawanie, a jądra ich pojawiają się pôiniéj jak 
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pierwsze zaczątki włośni. Ścianki zarodni, podsady i trzonka są nader delikatne, jednorodne, szklisto 
1 przezroczyste, nie zawierają ani śladu wapna, którego cała masa gromadzi się tylko do wnętrza 
podsady i trzonka. 

Dotychczas trzoneczek hył jeszcze ukryty we wnętrzu zarodni, mającćj kształt brodaweczki walco-
watej. Dalsze zmiany polegają na tém, że cała masa pierwoszcza, zawarta pomiędzy ścianką trzonka 
a ścianką zarodni (przechodzącśj w leżnię) przelewa się do wnętrza zarodni ku górze. 

Ztąd wolna w dolnej części ścianka zarodni opada na rurkę trzonka i zrasta się z jego ścianką. 

Tyle z badań Alexandrowicza. Budowa dojrzałych zarodni żałobni z o s t a ł a zbadaną przez de Barego. 
vV tém miejscu nie potrzebujemy się daléj nad nią rozwodzić, bo by nas to tylko znuisiło do wypo-
wiedzenia mnóstwa drobnych szczegółów. Zwrócę tu tylko uwagę czytelnika, że zupełnie podobną 
historyę rozwoju jak żałobnie posiada także i czuprynka gęsta, a cała różnica (w głównych za-rysacłi) 
ich budowy polega tylko na zupełnym braku wapna w podsadzić i t r z o n k u czuprynki. 

Zrosłozarodnie pianki zostały tak pod względem ich budowy, jak i historyi rozwoju, oi)isane do-
kładnie po raz pierwszy dopiero przez Alexandrowicza. W dojrzałym jiiż stanie przedstawiają się one 
jako liczne drzewkowate rozgałęzienia obok siebie stojące. Każde przyrosłe jest do leżni krótkim trzo-
neczkiem, który przechodzi bezpośrednio w podsady środkowe, walcowate i rozgałęziające się na 
równi z zarodniami. Trzonek i podsady wypełnione są tylko powietrzem. Drzewkowate rozgałęzienia 
zarodni sy pokryte na zewnętrznśj ściance licznymi drobnymi kryształkami wapna. Całe masy takicli 
drzewkowato-zrośniętych i jednym trzoneczkiem opatrzonych zarodni, stoją obok siebie na wsp()lnćj 
le/ni i wszystkie są na zewnątrz pokryte kilkowarstwową korą, składającą się z i)ustych pęcherzyków, 
0 ściance prawie wyłącznie z drobnych ziarnek wapna złożonej, zlepionych .śladami zaledwie ma-
teryi ustrojowćj. 

8'ierwoszeznie ich są według Alexandrowicza, łudząco podobne do pierwoszczni wykwitu, śmie-
t inkowo-białe. W chwili owocowania wychodzą na powierzchnię zgniłych liści, nńędzy którynń żyją 
1 pełzają na łodyżki roślin na które natrallają, obejmując je ze wszech stron jakby jaka mufka. Nie 
pozostawiają przytćm i)o swćj drodze żadnych śladów, jak to zwykło czynić wiele śluzowców. 
W pierwszych chwilach rozwoju spostrzegamy na powierzchni tworzących się zrosłozarodni liczno 
tępe wypuklinki, które wychodzą jedne z drugich, dopóki wreszcie całość zarodni nie zostanie już za-
rysowaną. Wówczas otrzymują one właściwą sobie ściankę. Tymczasem rozwój wewnętrzny polega 
na tćm, że cała ilość wapna zostaje z pierwoszcza wydzieloną na zewnątrz i osadza się pod postacią 
l)Owyżćj opisanéj kory, a reszta jeszcze pozostała, w późniejszym czasie występuje na zewnętrznej 
stronie ścianek zarodni pod postacią drobniutkich kryształków wapna. 

W dolnćj części drzewkowatych rozgałęzień powstają wodniczki, i w sposób opisany dla żałobni, 
pt)wstaje przestwór trzonka, który posuwając się w wierzchołku ku górze i wchodząc we wszystkie 
rozgałęzienia, daje początek podsadom. Pierwiastkowo przeztwory te są wypełnione wodnistą cieczą, 
w następstwie otrzymują właściwą błonę. Według Alexandrowicza podsady mają zasvsze dochodzić 
do wierzchołka zarodni i tam się otwierać szparką, zdaje mi się jednak, że to tylko jest wyjątkowa 
anomalja. Zazwyczaj podsady tak tu jak i u żałobni, nie dochodząc wierzchołka kończą się tępo. .lądra 
zarodników powstają wcześniej, potem dopiero włośnią, która składa się z grubych, w luźną sieć po-
łączonych włókien. 

Rzućmy teraz okiem na całą lak obszerną grupę wapniaków. Posiadają one pierwoszcznie i)o w ięk-
szćj części barwy mleczno-białćj, rzadziej żółtćj (badhamia, niektóre maworki, wykwit, makulec 
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pospolity), lub jes/xze rzadziej pięknie czerwonej (gładysz, kielisznik, niektóre maworki). Wszystkie 
mają zarodniki barwy brunatno lub czarno-łioletowćj, podobnie jak smętosze, różnią się od nich je-
dnak stałą obecnością zwapnień. 

Zwapnienia te występują jużto pod postacią kryształków, już częściój drobnych ziarnek, które nie-
kiedy zbijają się w skorupiaste masy albo wypełniają rurki w zi-esztą niezwapnionéj ściance; wreszcie 
zdarzają się i w kształcie wielkich nielóremnych bryłek. Cienkowskia i maworkowate (wyjąwszy 
w iotka) mają zwapnienia i we włośni i na ściance, makulcowate i piankowate typowo nie posiaJają 
z w a p i e ń w e włośni. Zdarzają się jednak i tu wypadki że : w zresztą normalnie rozwiniętej zarodni 
niektóre włókna włośni są rozdęte i zawierają drobne kryształki wapna. Są to jednak tylko wyjątki, 
a powtóre nigdy nie zdarzyło mi się spotkać nieforemnych ziarn wapna, które typowo wypełniają 
wapniaczki maworków. Cienkowskia i większość maworków posiadają włośnię połączoną w wszech-
stronne sieci podobnież piankowe i znaczna część maworkowych. Inne maworkowe posiadają włókna 
pojedyncze, lub wiązkowato rozgałęzione; w innych wreszcie takie wiązkowate rozgałęzienia, podo-
bnie jak i u wiązaków, łączą się w wszechstronną regularną sieć. U cienkowskii maworkowych włośnią 
jest zazwyczaj w pewnych miejscach rozdęta, i rozdęcia te wypełnione są wapnem, u innych włośnią 
w całym przebiegu zawiera wapno. U makulcowych zdarzają się znów na powierzchni włośni zgru-
bienia kuliste, wrzecionkowate lub haczykowate, niekiedy dla gatunków charakterystyczne. 

Większość wapniaków w y s t ę p u j e pod postacią siedzących zarodni, zdarzają się jednak dość często 
i trzoneczkowate. W m a r w o r k o w y c h podsady są rzadkie; występują zaś najczęściój u makulcowych. 
Są to albo bezpośrednie przedłużenia trzonka, na których opiera się zarodnia, jużto tworzące z niemi 
jeden tylko pęcherzyk, albo tćż podsada oddzielona jest błoną od trzonka. W innych razach podsady 
są zgrubieniami dolnéj części zarodni, albo wreszcie są utworzone przez pęcherzyk zawieszony we 
wnętrzu zarodni na włóknach włośni i ine mający żadnćj styczności ze ścianką zarodni. 

Spotkaliśmy tu dwie zrosłozarodnię, z których wykwit ma zupełnie podobny skład pierwiastków 
z jakim zapoznaliśmy się u rulika, pianka zaś przedstawia zupełnie odrębny typ drzewkow ato rozgałę-
ziających się zarodni. 

UZĘl) PIEilWOBŁONY (PROTODEMME.E). 

.ledynym przedstawicielem tego rzędu jest pierw obłon maleńki (Protoderma pusilla). 

Zarodnie jego posiadają jednociągłą, tęgą, ciemno zabarwioną błonę, są wypełnione ciemno-liole-
towymi zarodnikami. Włośni nie spotykamy tu zupełnie. 

Pierwobłony mają więc podobną budowę jak bezkosmki, różnią się od nich barwą zarodników, 
która zbliża je do smętoszy i wapniaków, z którymi tworzą one osobną i naturalną grupę śluzowców 
równoważną wszystkim innym rzędom śhizowców posiadających zarodniki różnie, lecz zawsze ż\wo 
zabarwione. , 
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HZËD PYSZNIAKI (CALONEME^:). 

Z pomiędzy wszystkich śluzowców pyszniaki przedstawiają największe różnice w budowie włośni 
nader skomplikowanéj ; należą tu trzy pokrewieństwa : kędziorkowatych (Trichiaceu'), strzępkowa-
tych (Arcyriaceie) i dorzutkowatych (Perichaenaceœ). W pierwszém na rurkach włośni spostrzegamy 
zgrubienia wężykowate, w drugiém w postaci kolców, listewek lub pierścieni, w trzeciém wreszcie 
włośnią słabo jest rozwinięta o zgrubieniach nieregularnych i niepozornych. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — K ę d z i o r k o w a t e (Trichiacese) . 

Tylko dwa rodzaje dają się lu odróżnić; z tych kędziorek (Trichia) posiada włośnię składającą się 
z wolnych sprężyć, zaś u zapletki (Hemitrichia) stanowi ona sieć mocno powikłaną. Wszystkie tu po-
mieszczone formy W7stępują tylko jako pojedyncze zarodnie, przynajmnićj dotąd nie znamy kędzior-
kowatych zrosłozarodni. Zarodnie siedzące, kształtów nieregularnych jak : kędziorek kręty, zapletka 
czołgaczek, zapletka wyjątkowa, posiadają ściankę pojedynczą o błonie delikatnej , znikającej. 
U wszystkich innych kędziorkowatych spotykamy dwa typy, między k t ó r y m i jednak z n a j d u j ą się 
wszystkie formy przejściowe. Za punkt wyjścia weźmiemy nj). kędziorek kruchy o zarodniach trzo-
neczkowatych. W tym razie cała masa zarodników i włośni otoczona jesl ze wszech stron jednostajną, 
tęg^, sprężystą, pęczniejącą błoną. Hłona zaś stanowiąca rurkę trzonka rozszerza się dalej ku górze, 
przylega do błony wewnętrznćj na całej jćj rozciągłości, tworząc tym sposobem ściankę zewnętrzną, 
W dojrzałym i suchym stanie obie te błony są ze sobą najzupełniej zlepione, i to lak Inocno, że przy 
naruszeniu ścianki i rozpadaniu się jćj na nieregularne części, każda z nich składa się z tych dwóch 
błonek. Ponieważ zaś wewnętrzne pod wpływem wody silniej ])ęcznieje. j)]'zeto takie kawałki ścianki 
badane pod drobnowidzem wydają się być obrzeżone. Jasny ten brzeg jest właśnie wewnętrzną 
błonką ścianki wystającą nad zarysy zewnętrznej. Zresztą rurka trzonka wypełniona jesl od wewnę-
trznćj błonki aż do spodu drobnoziarnistą masą ustrój o wćj materyi , w tym razie ciemno zabarwionej. 
0 takiej-budowie zarodni w tym wypadku, można się z łatwością przekonać na przecięciach podłu-

-żnych, po umieszczeniu ich w wodzie, wewnęti-zna błona ścianki, okalająca, jakeśmy już to powyżćj 
nadmienili , masę zarodników i włośni, nabiera daleko większą ilość wody, powoli odlepia się od 
błonki będącćj przedłużeniem rurki trzonka a stanowiącą pokrywę zewnętrzną, a wreszcie po dłuż-
szćm przebywaniu w wodzie dotyla się roz'^zerza, że nie mogąc się w dawnych granicach pomieścić, 
tworzy liczne fałdy do wewnątrz . Podobną zupełnie ])udowę posiadają : zapletka malina, kędziorek 
podobny, kędziorek Decaisna i kędzioi ek czarnonóżka. W tym ostatnim razie trzoneczek wypeł-
niony drobnoziarnistą materyą ustrojową jest nader krQlki. W kędziorku krętołku trzoneczek nie 
bywa prawie dostrzegalny golem okiem, poprzeczne jednak przecięcie przekonywa nas, że budowa tu 
jest taka sama, chociaż, przyznać to należy tak w lym jako tćż i w kędzioj-ku czarnonóżce, rurka 
trzonka doszedłszy do błony wewnętrznćj niff zlepia się, a zrasta się z nią na całej przestrzeni, tak że 
1 sztucznymi środkami oddzielić ich nie UK^żna. P r z j nieregularnćm jednak pękaniu zarodni, takie 
kawałki ścianki badane pod drobnowidzem przekonywają nas, że te dwie warstwy niekiedy choć na 
którymś brzegu odszczepiają się od siebie. 

W młodym stanie badane zarodnie kędziorka czarnonóżki przedstawiają dokładnie obie błony skła-
dające ich ściankę^ oddzielone od siebie szeroką warstwą galaretowatej istoty, która przy dojrzewaniu 
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znika zupełnie tracąc wody, i zlepia obie błony zarodni. W innycli'kçdziorkach jak tip. w kędziorkach: 
ró/.nokształtnyni, kędziorku złociku, kędziorku pokrewnym i t. d., posiadających zarodnie regularne 
lecz siedzące, spotykamy tylko pojedynczą błonę za ściankę zarodni. Tutaj bardzo często dolna część 
zarodni zagłębiona jest pod poziom silnie rozwiniętej leżni. 

Wreszcie inny typ budowy posiada zapletka maczugowata i kędziorek mylny. W tym l azie rurka 
trzonka przedłuża się w ściankę zarodni, a jéj zawartość nie jest oddzielona od zawartości trzonka. 
Ścianka w dolnéj części będąc jeszcze rurką trzonka jest nader grubą i wyraźnie dwuwarstwową : 
w dalszym przebiegu obie te warstwy zrastają się z sobą, stając się jednocześnie coraz cieńszemi, tak 
że sam wierzchołek zarodni ma błonke nader delikatną i pękającą za najlżejszćm dotknięciem. O za-
wartości trzonka w tym ostatnim typie powiemy późnićj. Przedtém dodam tylko że błony ścianek 
u kędziorkowatych są zazwyczaj jednostajne. Wyjątek stanowi tylko kędziorek różnokształtny, gdzie 
błona na stronie wewmętrznćj posiada zgrubienia w kształcie nieregularnych esów floresów, zrzadka 
po jéj powierzchni porozrzucanych. Zdarza się także, że w niezupełnie dojrzałych zarodniach błona 
od nacisku zarodników wielobocznych posiada zgrubienia w postaci wielokątnych sieci ; zdarza się to 
jednak tylko wyjątkowo, a przytém niejednostajnie na caléj jéj powierzchni. 

Wspomnieliśmy już powyżćj że w razach, gdy masa zarodników i włośni otoczona jest właściwą 
błoną oddzielająca je od trzonka, tenże wypełniony bywa drobnoziarnistą istotą pierwoszczowatego 
pochodzenia. U zapletki m a c z u g o w a t é j i kędziorka mylnego, gdzie zarodida i trzonek tworzą jedną 
tylko wspólną jamę, ten o s t a t n i wypełniony jest w gôriiéj części normalnymi zarodnikami ; ku dołowi 
jednak k s z t a ł tych ostatnich ulega zmianie. Stają się one coraz większymi, a od wzajemnego nacisku 
przyjuniją postać wieloboczną spotykając się z sobą, ściśle przylegają także i do ścianki trzonka. Tylko 
s z t u c z n y m i środkami sprowadzającymi pęcznienie można je od siebie oddzielić. 

Oprócz tych pęcherzyków będących zanikowymi zarodnikami, znajdujemy w gôi'uéj połowie trzonka ' 
inne pęcherzyki więcćj wydhiżone, cienkościenne, gładkie lub wyżćj nieregularnie wężownicowato 
zarysowane, przechodzące wreszcie w normalną włośnię, w dolnéj już części zarodni. Pizekonamy 
się później, że podobną ])udowę zawartości trzonka posiadają prawie wszystkie strzępki. Ważny 
len dla systematyki stosunek budowy został odkrytym i we właściwćm świetle wystawionym przez 
de Barego (11). Wigand fli^) przy[)uszczał, że pęcherzyki te wypełniąj^ice trzonek, mogłyby przez roz-
szerzenie się wydawać bezpośrednio nowe zarodnie, i że Ićm samem mogłyby być uważane za roz-
mnażalniki (Brutknospen) śluzowców. Spekulacya la nie ma jednak raz żadnej naukow(\j podstawy, a 
doświadczenie przeczy jéj najdosadniéj. 

Włośnią kędziorkowatych była przedmiotem licznych spostrzeżeii i mylnych poglądów co do swej 
budowy. O elastycznych nitkach w zai-odniach kędziorka wspomina już Haller (1.3), a Schniiedel (14) 
w roku 1702 odrysował sprężyce, na których wężownicowate linie są dość wyraźnie oznaczone. 
Podobnież i starszy Hedwig (15) w roku 17!)3. Câ jednak autorowie nic o budowie tych sprężyć nie 
wspominają a tém samém nie można uznać żeby ją odkryli. 

iMerwszym dopiero uczonym, który wężownicowate zgrubienia na włośni kędziorkowyt h odkrył. 

(11) Dc nary, I.C., |i. 24. 
(12) Wigand, 1. c . , p. 20. 
(13) Haller, 1. c., p. 10. 
(14) Schniiedel, 1. c., tal). XXIV, lig. 8 i tah XXXII!, I, lig. 10. 
(15) J. H. lledwig, Siinmiiinig Itotanisrlicr AbhanOlnngen. f.i[isitc, p. 35, tah, lit, lig. i . 
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jest młodszy lledwig (10), jak to z następującego zdania jego pracy najdowodniéj wypływa : « Vit ris 
maxime angentibus conspecta oflerunt tilamenta tiibum tcner r imum, membranacenm, circa qnem 
spirali forma voluitur tilum, tune crassinsculum, hinc a latere protnberans, a rmatnm ramentnlis 
tilorum, quibus sporulœ adhaM-erent ». Po Hedwigu wspominają : Kaulfuss (17), Knnze (18) Schnitz-
lein (19) Schlechtendal (20), Bonorden (21) o wężownicach na sprężycach kędziorków, ale albo nie 
wchodzą w bliższe szczegóły co do ich budowy, albo też popełniają grube błędy w ich oznaczeniu. 

Podobnież występuje i Corda (22), który złudzony podobieństwem pozorném zachodzącśm między 
sprężycami kędziorkowatyeh a sprężycami wątrobowców, porównywa pierwsze z drugimi i przyj-
nmje, że wężownice są drugorzędnemi zgrubieniami wystającemi do wnętrza komórki , powstającemi 
na piei wiastkowo jednostajnej cienkiej jéj ściance. Rysunki tćż załączone a przedstawiające ten ry-
sunek budowy nie zgadzają się najzupełnićj z istotą rzeczy w naturze. 

Schleiden (23) i Schach t (2 i ) opisują sprężyce jako wstążkowate komórki, skręcone wężownicowato 
koło własnej osi. 

Pi'zeciwko tym poglądom występują wreszcie l lenfrey (25) i Berkeley, właściwćj jednak budowy 
sprężyć nie wypowiadają jasno, i mówią jeszcze o ich podobieiistwie do sprężyć wątrobowców. Ale 
dopiero Currey (26) pou iada o ich budowie : ult may be accounted for, by supposing the existence 
of an accourate élévation in the wali of the celi, following a spiral direction from one aud of the 
thread to the o then ; . 

Ostatnie słowo pod t>m względem m a j a k zwykle de Bary, który w pierwszćin wydaniu swych ślu-
zowców (27) tak się o sprężycacłi wyraża : «Die Spiralen sind dickere Stcllen tdnei' durchaus ungc-
schichteten homogenen Membran. Sie springen nach aussen vor, in Fo rm von breiten und s tumpfen, 
oder schmalen und scharfen Leisten; die interstitien zwischen densellicn stcllen Hinnen auf der Au--
sentlaiche der Rœhren dar. lus innere der letzteren sali ich die Leisten niemals p romin i ren ; fmdet 
eine solche Prominenz wirklich zuweilen statt, so ist sie jedenfalls sehr i inbedeutend. In vielen 
Fu^llen aber ist das Lumen der Rœhren in dem Verlaufe dci- Spiraleisten deutlich erweitert , zwischen 
(lenselben eingeschniir to. Daléj zaś podaje historyę ich rozwoju, która właśnie służy za podstawę 
powyżej wypowiedzianego zdania. 

Sprężyce, Trichią varia (28) w najmłodszym stanie występują pod postacią prawie walcowatych, 

(Ki) 1{. A. Hi'dwig, Oliservatioiunn bofaniconnn, fasciculus [. Lijisi.T, 1802, p. W, tab. X, lig. 5, fi; tab. XI, fig. i . 
10. 

(17) Kaulfuss, we Flor /e z roku 1822, n« 22, str. 3 i0 . 
(18) W. Kunze i Schmit, 1. c . , Heft 11, 1823, p. Oi. 
(!!») vSchnitzlein, Iconogralia famil. natur . regn. vegetabilis, Hoft i, 18i3, lab. XIV. 
(20) Sclilecbtendal, IJebor Spiralfaserzellen beiden Pilzen. W BotanischcZeitung, I84 i , p. 500. 
(21) Bonorden, I. c . , p. 217. 
(22) Corda, Ueber Spiralfaserzellen in dem llaargellechte der Tricliien. Prag, 1837. 
(23) M. J . Schleiden, Grinulziige der wissencliaftiicher Botanik. Dritte Audage, v! II, p. 41. 
(24) H. Scbacbt, Pflanzenzelle, p. l o i , tab. XVI, lig. 13; porównaj także tegoż autora : Lehrbuch der Anatomie und 

Physiologie des C.ewâchse, v. I, p. 178. 
(23) llenfrey, Note ou tbe Elaters of Tricliia. Transaction of tlie Limiean society of London, v. XXI, p. 221. 
1,26) Currey, On the spiral Ihreads of tlie genus Tricliia. Onaferly Journal of microsc. science, n . 19 (oct. 18oi) , 

p. lo i n« 19 (apr. 18.H7), p. 130. 
(27) L. c . , p. 28. 
(2«) Wszystko 0 rozwoju we.Hug de Barego, 1. c. , p. M». 
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niekiedy w skutek przewężeń różańcowatych pęcherzyków. Końce ich są zaokrąglone, ścianka delika-
tna, jednostajna. Są one wypełnione jednostajną, mętną, bezbarwną zawartością, przyjmującą od jodu 
żółto-brunatną barwę. Takiż kolor przyjmuje i ścianka pęcherzyka traktowana jodem z kwasem siar-
czanym. Pęcherzyki te grubieją znacznie z wiekiem, a zapewne i wydłużają się, czego na pewno po-
wiedzieć nie można, bo w dojrzałym stanie długość ich jest bardzo rozmaita. Jednocześnie z wzrostem 
zawartość ich ginie powoli w bardzo szczególny sposób. Na wewnętrznćj stronie błony pęcherzyka 
zjawia się wodnista przejrzysta ciecz oddzielająca wreszcie pierwotną mętną zawartość, w postaci 
środkowego, w całćj długości pęcherzyka przebiegającego walca. Walec ten w dalszym rozwoju staje 
się coraz cieńszym, bledszym, wreszcie prawie zanika. Jednoczeście z temi wewnętrznemi zmianami 
pęcherzyki zaostrzają się w obu końcach, błona ich grubieje i dają się na niej spostrzegać pierwsze 
ślady wężownicowatych zgrubień, jako nader delikatnie zarysowane linje. Z czasem w^ężownice roz-
wijają się silnićj, pęcherzyk przestaje rosnąć, jego bezbarwna dotąd ścianka przyjmuje barwę i kqn-
systencyę właściwą jćj w dojrzałym stanie. U kędziorka mylnego sprężyce ŵ  najmłodszym nawet 
stanie są już w obu końcach zaostrzone, zresztą cały przebieg rozwoju jest taki sam jak w poprze-
dniéj. 

Główne zarysy różnic w budowie sprężyć podał już de I3ary (29), szczegółowićj badał je Wigand (30) ; 
ponieważ jednak ten ostatni nie znał tyle gatunków co ja, a powtóre ponieważ jego spostrzeżenia są 
w niektórych razach niedokładne, przeto żmudne cytowanie wszelkich drobnostek zupełnie opu-
szczam. Ktoby się temi rzeczami więcćj zainteresował ten może miejsce zacytowane i moje badania 
porównać. 

Zgrubienia wężownicowate na sprężycach nazywać będziemy dla krótkości trpżownicami, a nie zgru-
łjione miejsca błony między dwoma wężownicami dolinami. 

Wężownice przebiegają stale na prawo, jak to wspominają Hraun (31) i de Bary (32). Zdarzają się 
jednak wyjątki, bardzo rzadkie, jeżeli weźmiemy pod uwagę niezmierną ilość sprężyć w jednćj zaro-
dni (33), nigdy jednak tak częste jak to utrzynmje Wigand (3i), a przedewszysUdćm nigdy wyjątki le 

(29) De Bary, 1. o . , p. 24-27. 
(30) Wigand, 1. c , p . 8-15. 
(31) Braun, Sitzungsberichte der Gesellschaft natiirforschender Freunde zu Berlin, 18 Decembcr 1855. 
(32) L. c . , p. 25. 
(33) Ilość sprężyć w j e d n é j zarodni jest tak wielka, że ich zliczyć pod drobnowidzém nie podobna, przynajmniéj nie 

miałem zupełnie ochoty tracić znaczny ilość czasu na podobn? drobnostkę, témbardziéj, że z pewném prawdopodo-
bieństwem można ]§ rachunkiem oznaczyć. 

Oznaczywszy objętość zarodni i odtrącając od niéj zawartość powietrza i zarodników i dzieląc ją następnie prze/ 
objętość jednéj sprężycy otrzymamy z pewnością ilość szukaną. 

Weźmy naprzód pod uwagę np. kędziorek kruchy. Oznaczmy przez V objętość zarodni, przez v objętość sprężycy, 

przez R promień zarodni. Zarodnie tego kędziorka mają kształt elipsoidy, wypadałoby więc przyjąć V = ^^ 

względu jednak że a = 6 a c mf.ło co od nich mniejsze, można bez wielkiego blędn uprościć len wzór przyjmując 

(34) L . c . , p . 13. 
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nie zdarzają się częścićj w jednym jak w drugim gatucku ; kto ich szuka umyślnie ten je znajdzie, lak 
samo jak np. pelorye u wargowych, dość często. 

Ilość wężownic obiegających sprężyce jesl stała, w pewnych granicach dla każdego gatunku. Znaj-
dujemy ich dwa u kędziorków : czarnonóżki, krętołka i różnokształtnego ; trzy w kędziorku mylnym 
i k ruchym; cztery w kędziorku podobnym; pięć ŵ  zapletce maczugowatćj. W innych gatunkach 
zdarza się dość często że wężownica rozwidla się w ])e:vnćm miejscu i biegnie dalćj samodzielnie. Dla 
tego spotykamy jednę do dwóch wężownic u zapletki wyjątkowej ; od trzech do czterech u zapletki 
czołgaczka i u kędziorków : szorstkiego, niepozornegc, krętego i Jacka; od czterech do pięciu u kę-
dziorka złocika; od pięciu do sześciu u kędziorka Decaisna; zazwyczaj trzy, niekiedy jednak tylko 
dwa lub cztery u zapletki maliny; zazwyczaj cztery, niekiedy jednak tylko trzy lub pięć u kędziorka 
pokrewnego. Najmniejszą więc liczbę wężownic, to jest jodnę, spotykamy tylko u zapletki wyjątkowej, 
największą, t . j . sześć, u kędziorka Decaisna. W znanych dotąd gatunkach sprężyce nie posiadają więcćj 
wężownic nad szesc. Spostrzeżenia Cordy, według których u kędziorka złocika ilość wężownic ma 
być od dziesięciu do dwunastu, są z wszelką pewnością fałszywe. 

Wężownice sprężyć są zaledwie narysow^ane u kędziorków niepozornego i krętego; mało wystające 

Si.rężyce w tym wypadku mają kształt wrzecionowaty, możra więc je uważać za dwa ostrokrggi stykające się pod-
stawami. 

Oznaczając przez r promień sprężycy, przez h połowę jéj długości, otrzymamy : 

J>odslawiając teraz we wzory wartości, t . j . 

za U 300 milini., 

za r 2,07 milim., 

za h 300 milim., 

(•Irzvinamv : 

Wnęlrze zarodni której objętość otrzymaliśmy lym sposobem wyrażoną w liczbie H 3 0 i 0 0 0 0 , zajmuje nie tylko za-
rodniki i sprężyce, ale także i powietrze. Ilość tego ostatniego jest bardzo znaczna, o czém się łatwo przekonać prze-
klówając ostrożnie nienaruszoną jeszcze zarodnię i wpuszczając w nią kroplę wyskoku. Powietrze zostanie tym sposo-
bem wypędzone, a pozostałe zarodniki i sprężyce zajmują zaledwie połowę przestrzeni zarodni. Należy więc z summy 
otrzymanéj na V odtrącić 50 % na ilość powietrza zawartego w zarodni, w skutek czego otrzymamy V = 56520000. 
W tćm zarodniki zajmują przypuszczalnie połowę miejsca, objętość więc sprężyć po odtrąceniu na zarodniki 50 % 
będzie równa 282(>0000, a ponieważ na objętość jednej sprężycy otrzymaliśmy wartość 2691, przeto 

Według więc lego racliunku ilości sprężyć znajdujących się w jednéj zarodni u kędziorka kruchego wynosi innie 
więcój 10000. 
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u kędziorków : mylnego, złocika, pokrewneg> i Jacka, u zapletek malinowej i maczugowatéj ; mocno 
wystające u kędziorków : kruchego, podobnejO, czarnonóżki, krętołka, różnokształtnego, szorstkiego 
i Decaisna i u zapletki czołgaczka; n a j w y ż s z e bo do 1,66 m. m. wysokie u zapletki wyjątkowej. Przy-
tém są one szczegôlniéj spiczaste u k ę d z i o r k ó w szorstkiego i Decaisna, a szczegôlniéj płaskie np. u 
kędziorka podobnego. 

Doliny między wężownicami bywają jużto wyższe lub im równe u kędziorków : mylnego, kruchego 
i niepozornego; jużto rówme u kędziorków podobnego i szorstkiego ; już szersze u kędziorków po-
krewnego, krętego, Decaisna ; -już raz do dvvôch razy szersze u zapletki malinowéj ; już dwa razy 
szersze u kędziorka złocika; od dwóch do trzech razy szersze u zapletek : maczugowatéj i czoł-
gaczka; od trzech do czterech razy szersze u zapletki w^jątkowćj i kędziorków : czarnonóżki, krę-
tołka i różnokształtnego. 

Oprócz takiego stosunku wężownic do dolin, spostrzegamy że u pewnych gatunków znajdują się na 
wężownicach jeszcze inne zgrubienia, a mianowicie pod postacią kolców. Kolce te są zupełnie jedno-
rodnéj natury z w^ężownicami i w podstawie przechodzą w nie nieznacznie. Wyjątkowo zdarzają się 
one u kędziorka złocika; stałe lecz niepozorne u kędziorka szorstkiego; 0,83 do 2,36 m. m. wysokie 
u kędziorka Jacka; 1,66 zwykle niektóre jednak tylko 0,87 lub znów 2,09 ni. m. wysokie u zapletki 
czołgaczka; wreszcie od 2,49 do 3,32 m. m. wysokie u zapletki maliny. 

Weźmy teraz jeszcze pod uwagę kędziorek złocik, Itórego zarodnie s^ t;ikże bardzo małe, ale którego sprężyce należ? 
do najdłuższych i najszerszych jakie w kędziorkach s-potykamy. Zachodzi tu jeszcze ta różnica, że sprężyce maj? 
kształt walcowaty, więc też musimy użyć na ozuaczeiio ich objętości innego wzoru. 

Przyjmując oznaczenia powyżej używane, otrzymany wzory : 

« 

podstawiając właściwe wartości otrzymamy : 

a 

Odtrącając teraz od wartości na V otrzymanej, jak w poprzednim razie, liO% na objętość powietrza w zarodni, 
będziemy mieli 

i z tego 30 % na objętość zarodników, pozostaje 

<^zyli 

Ilość więc sprężyć znajdujących się w jednéj zarodni kędziorka złocika wynosi według tego rachunku blizko 900. 
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W jednym wypadku, to jest u kędziorka złocika znajdujemy takie zgrubienia w dolinach, mają one 
postać c i e n i u t e ń k i c h listewek przebiegających od jednćj do drugiej wężownicy w kierunku długości 
sprężycy, a wszystkie względem siebie równolegle. 

W wdększości razów sprężyce są walcowate, tylko u trzech gatunków, to jest u kędziorków : myl -
nego, podobnego i kruchego są one wrzecionowate. 

Długość sprężyć bywa bardzo różna, nieproporcyonalna do szerokości i wachająca się w bardzo 
znacznych granicach w j e d n é j i téj saméj zarodni np. ; 

u kędziorka mylnego sprężyce bywają długie od 250 do 520 m. m., 

)) » kruchego » » » 440 » 400 » » 

» » Decaisna » » » „ 50O » 750 » » 

" » Jacka » » ,) ,) 450 » 360 » » 

» » złocika » » ,) ,) 450 » 1340» » 

Ponieważ jednak przy licznych pomiarach dają sięodszukaćniektóre nader krótkie, t . j . zaledwie kil-
kanaście razy dłuższe od szerokości i inne znów znacznie dłuższe od normalnych, i ponieważ wreszcie 
mierzenie długości z powodu skręcenia sprężyć bywa bardzo mozolne,charakter ten nie może służyćza 
podstawię rozróżniania gatunków. Wreszcie nadmienić wypada, że sprężyce nigdy nie bywają dłuższe 
nad 2 M. 

Za to szerokość sprężycy waha się albo w nader drobnych granicach albo tćż jest najzupełnićj 
stała. W większości razów wynosi ona 4 m. m. ; zmniejsza się do 3,32 m. m. u kędziorka niepozor-
nego, a tylko do 2,49 m. m. u kędziorka krętego. Wynosi ona 5 m. m. u kędziorka podobnego. 
Waha się między 4 a 3 m. m. u kędziorka pokrewnego; między 4 a C m. m. u kędziorka mylnego; 
między 5 a 6,7 m. m. u kędziorka Decaisna. Wreszcie w niektórych formach kędziorka złocika 
dosięga ona 8,3 m. m. 

Nader charakterystyczném zresztą jest zakończenie sprężyć w kędziorkach i w niektórych wolnych 
końcach sieci zapletki. Wężownice w rzadkich tylko wypadkach dobiegają do samego koiica sprężyć. 
Podobny stosunek spotykamy tylko u kędziorka złocika i zapletek : maczugowatćj, w7jątkowćj i czoł-
gaczka. Zresztą we wszystkich innych gatunkach, przynajmniéj w samym końcu, zakończenia sprężyć 
są gładkie. 

Końcem będziemy nazywać część sprężycy od miejsca, gdzie ona widocznie się zwęża lub tćż rozsze-
rza. Długość tak rozumianych końców sprężyć jest stała lub tćż wacha się w nieznacznych granicach 
dla każdego gatunku. Długość tych końców wyrażać będę nie w milimetrach a w szerokościach danéj 
sprężycy, bo tylko tym sposobem można względną długość końców sprężyć między sobą porówny-
wać. W wielu razach, np. u kędziorków : szorstkiego, pokrewnego, Jacka, końce są zaledwie równe 
szerokości sprężycy, lekko zaostrzone, niekiedy troszeczkę rozdęte i zaopatrzone kolcem, przytém 
albo proste albo nieco na bok skrzywione. U zapletek wyjątkowej i maczugowatéj bywają one wprost 
tępe albo najprzód zwężone a potćm rozdęte. U zapletki czołgaczka i kędziorka złocika końce są jeden 
i pół raza dłuższe od szerokości sprężyć, w ostatniej nieznacznie zwężone, w pierwszćj niekiedy zao-
krąglone. Do dwóch razy dłuższe u kędziorka niepozornego, przedtem nieznacznie rozdęte. U kędzior-
ków : czarnonóżki, krętołka i różnokształtnego od dwóch do trzech razy dłuższe, nieznacznie zwę-
żone. Podobnież u zapletki maliny; lecz tu często przed końcem rozdęte. Tak samo u kędziorka 
Decaisna, lecz od trzech do sześciu razy dłuższe. Naturalnie zupełnie inaczćj zachowują się sprężyce 
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wrzecionowate, które od środka do obu końców nieznacznie się zwężają ; tutaj końcem nazywamy 
tylko zakończenia miejsca, gdzie wężownice przestają przebiegać. W kędziorku mylnym tak rozumiane 
końce są od czterech do sześciu razy, w kędziorku kruchym siedm razy a w podobnym dziesięć razy 
dhiższe od szerokości sprężycy. 

Z tego widoczném jest, że w niektórych gatuakach sprężyce są rozdęte przed końcem; u kędziorka 
Decaisna rozdęcia te dochodzą wielkości 9 m. m. Tak u tego gatunku jako tćż i u kędziorka krętego 
często rozdęcia znachodzą się tćż w środku przebiegu sprężycy. 

Przy tak miniaturowéj budowie sprężyć, zważając témbardziéj na nieskończoną ich ilość w jednéj 
zarodni, które wszystkie z łatwością możemy objąć okiem pod drobnowidzem, naturalnćm jest, że 
zdarzają się przeróżne potworności (Missbildungen). Nie tu jest miejsce zajmować się ich wylicza-
niem. Wspomnę tylko, że nie rzadko zdarza się spotykać sprężyce albo z sobą zrośnięte albo też roz-
widlone. Otóż u kędziorka mylnego zdarzają się okazy, których zarodnie posiadają mniejszą połowę 
sprężyć rozmaicie rozwidlonych. W innych zaś jest ich przeważająca ilość. Takie formy zostały tćż 
przez Wiganda opisane pod nazwiskiem Trichia furcata. 

To co u kędziorka jest wyjątkiem staje się u zapletki regułą. Według Alexandrowicza w młodych 
ich zarodniach spotykamy najprzód wodniczki które układają się w rzędy, następnie otaczające je 
pierwoszcze wydaje na ich powierzchni cieniuteńką błonkę, takie pojedyncze rurki zrastają się nastę-
pnie z sobą i tworzą tym sposobem w sieć połączone sprężyce dojrzałych zapletek. 

U zapletki m a l i n y połączenia sprężyć posiadających bardzo liczne wolne końce są nader rzadkie; 
u wszystkich innych stosunek jest przeważnie przeciwny, szczególniej u zapletki maczugowatéj, gdzie 
wolne koiice są bardzo rzadkie, może z tego powodu, że znaczna ich ilość zapuszczona jest głęboko 
w trzonek, zaciśniona między wypełniającymi go wielokątnymi pęcherzykami. Te końce w przeciw-
stawieństwie wolnych, do końca rysowanych i tępych, są prawie bezbarwne, cienkościenne, a zi-esztą 
albo gładkie albo tćż posiadające jednę lub dwie wężownice w obiegu. Połączenia sprężyć zapletki 
są nader rozmaite, najczęściej trzy rurki spotykają się w jednym punkcie, tak że kąty między niemi 
zawarte są sobie równe. Albo tćż od nitki prosto biegnącćj wychodzi odnoga pochyła. Albo wresz-
cie od nitki mającej kształt v wychodzi od dołu lub góry prostopadła do krzywizny dolnćj nitka. 
Rzadziej zdarza się że dwie nitki są połączone mostowato poprzeczną nitką; albo że z jednego punktu 
r o z c h o d z ą sio cztery nitki. Zresztą i tu zdarzają się jeszcze i inne rozmaite połączenia należące 
jednakże już do potworności. 

W suchym stanie sprężyce zawierają w swym wnętrzu znaczną ilość powietrza. Badane w wodzie 
zdają się być nią w zupełności wypełnione. W skutek działania jednak potażem ścianki ich rozsze-
rzają się znacznie i wówczas w wielu razach spostrzegać można środkową zawartość drobnoziarnistéj, 
walcowatej masy, barwiącćj się od jodu brunatno. Jestto zapewne reszta owćj istoty wypełniającej 
sprężyce w ich najmłodszym stanie. 

Sprężyce kędziorków są nader hygroskopiczne, w wilgotnćm już powietrzu okazują żywe ruchy. 
Fakt ten odkrył Haller w roku 1733. Opisując kędziorek krętołek (33) tak się o jego włośni wyraża : 
((Rupto cortice capillitium concolor erumpit. In eo anno 1735 elasticum motum vidi, quo fila quasi 
animata repebant, atque spargebant pollinem simillimum annulis perforatis». Wysychając odbywają 
znów odwrotne ruchy. 

(35) Haller, Ennumeralio etc. , fig. 10. An. Clatroidcs florescens. 
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Ruch ten polega na tém, że pod wpływem wody skręty ich prostują się a wysychając znów się two-
rzą. Dlatego téi w zarodniach sprężyce są zawsze mocno i najrozmaiciéj pokręcone i między sobą 
poplątane. Zwilżane, potém wyschnięte i znów zwilżane odbywają znów podobne poruszenia, nigdy 
już jednak do pierwotnych granic sprężystości nie powracają. Najoczywiéciéj pod wpływem wody 
wężownice, jako miejsca zgrubione błony, więcój jéj nabierają jak inne miejsca ścianki i powodują 
tak gwałtowne poruszenia. 

Zarodniki kędziorkowatyeh są zazwyczaj znacznie szersze od sprężyć, w większości razów o błonie 
tępćj i brodaweczkowatéj. W czterech razach mają one więcćj zawiłą budowę. Na pierwotnie jedno-
stajnéj błonie znajdują się zgrubienia w postaci listew(>k o wielokątnych okach sieć połączonych. 
U zapletki czołgaczka listewki te są nader cienkie od O,i do 0,6 m. m. wysokie ; u kędziorka złocika 
są znacznie wyższe 1,7 do 2,6 m. m. wysokie, także j;ik w poprzednim razie jednosta jne ; u kę-
dziorkapokrewnego listewki stają się znacznie niższe bo 0,35 do 0,83 m. m. wysokie, ale zato znacznie 
szersze i niejednostajne. Patrząc na nie z góry spostrzegamy szeregi punktów jaśniejszych, które są 
właśnie miejscami zupełnie niezgrubionemi, czyli innemi słowy w listewkach tych są miejsca puste 
w postaci maleńkich walców przebiegających prostopadle do powierzchni kuli zarodnika. Nareszcie 
u kędziorka Jacka zgrubienia te są także podziurawione w ten sposób jak w poprzednim razie, ale 
mają postać nie listewek a płaskich p lamo nieregularnych, krzywemi liniami ograniczonyclizarvsach. 

Wreszcie wspomnieć należy że kędziorkowate mają zarodnie zwykle żywo zabarwione. W j e d n é j 
zarodni włośnią i zarodniki a najczęścićj ścianka mają ten sam kolor. Niekiedy ścianka zarodni, a 
przedewszystkićm trzonek, mają barwę ciemniejszą. Zresztą w jednym i tym samym gatunku nie-
kiedy, choć rzadko, barwy są zmienne, ale w bardzo ciasnych granicach; najczęściój zwykle żółte 
zarodnie przybierają odcień oliwkowy. 

P o k r e w i e ń s t w o 2 . — S t r z ę p k o w a t e (Arcyriaceae). 

Śluzówce należące do tego pokrewieiistwa różnią się od poprzednich rodzajem zgrubień na włośni. 
Włośnią ta tylko u małoci (Oligonema) składa się z pojedynczych pierwiastków, u innych łączy się 
ona w mniej lub więcćj zbitą sieć. W strzępku (Arcyria) sieci te są przyrosłe do dolnéj rozszerzonój 
części trzonka lub zaklęśnięte między wypełniającymi go pęcherzykami; w siateczni (Lachnobolus) 
rozgałęzienia sieci przyrastają jednostajnie do wszystkich miejsc ścianki zarodni, w cornuvii (Gor-
nuvia) wreszcie, sieć jest zupełnie wolna, nie pozostaje zupełnie w styczności ze ścianką zarodni. 
Różnice gatunkowe zachodzące tu pozwalają w każdym razie z łatwością porównywać włośnie wszy-
skich strzępkowatych między sobą. 

Główne zarysy różnic w budowie strzępkowatych podał już de Bary (36), jak również historyę 
rozwoju ich włośni, według którój włośnią występuje początkowo w postaci wydłużonych, tępych, 
walcowatych pęcherzyków^ które następnie dopiero łączą się w sieć z sobą, Wigand (37) badał szcze-
gółowiój budowę tego pokrewieństwa, lecz z tych samych powodów, któreśmy przy poprzednim 
już wymienili, nie będziemy go cytować, tćmbardziój że znał tylko jeden rodzaj tego pokrewieństwa. 

Większość strzępkowatych posiada zarodnie trzoneczkowate. Trzoneczki są zawsze rurkami o bło-
nie bardzo tęgićj, mocno podłużnie pofałdowanój, fałdy te rozciągają się także na dolną część ścianki 

(36) L. c . , fig. 2 0 - 2 3 . 

(37)L .c . , fig. 17 i dalsze. 
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zarodni będącój lylko przedłużeniem błony trzonka. Wewnątrz trzonek wypełnionym bywa wielo-
kątnymi, nieregularnymi pęcherzykami, mo^no przystającymi do siebie i przechodzącymi w górnćj 
części nieznacznie w normalne zarodniki. j 3 s t t o więc budowa, którą poznaliśmy niedawno u kę-
dziorka mylnego i zapletki maczugowatéj. Z r e s z t ą błona trzonka jest wyraźnie dwuwars twową; war-
stwa wewnętrzna jest bardzo gruba, barwna, zewnętrzna jednostajna, nader delikatna, zupełnie bez-
barwna. Zewnętrzna ta warstwa rozciąga się także na dolną część ścianki zarodni a następnie ginie. 

Ścianka zarodni u strzępka staje się ku górse coraz cieńszą. Po dojrzeniu pęka, jużto płatami, już 
okręgiem w dolnéj swéj części; w każdym r?zie skutek zostaje ten sam, to jest rurka trzonka pozo-
staje w połączeniu z dolną częścią ścianki zafodni pod postacią zazwyczaj kieliszkowatego, niekiedy 
(strzępek kulawka) talerzykowatego rozszerzenia. Rozszerzenie to u strzępka kulistego jest znikająco 
krótkie. 

Zresztą zanotować jeszcze wypada że str?ępek sieciowłos nie posiada właściwej ścianki na całćj 
powierzchni. Zastępuje ją najzewnętrzniejsza warstwa zarodników, bezzawartości, spłaszczonych i 
stykających się wielobocznie ; tylko w dolm'j części występuje najprzód delikatna, bezbarwna bło-
neczka przechodząca daléj w rurkę trzonka. 

Zresztą to rozszerzenie rurki trzonka strz(,'pka, pozostające po dojrzeniu, posiada na wewnętrznćj 
stronie różne, dla gatunków chiarakterystyczne zgrubienia, wyjąwszy strzępka wyprostowanego, 
u którego błona jest zupełnie gładlka. Zgrubienia te występują na jedném i tém samém kieliszkowa-
tém rozszerzeniu pod różną postacią, zawsze na jego brzegu w najprostszych kształtach, ku dołowi 
więcćj zawiłe. Najczęściój na brzegu kieliszka spostrzegamy zgrubienia w postaci nader delikatnych, 
bez porządku rozrzuconych brodaweczek, daléj ku dołowi brodaweczki te stają się coraz tęższe i przyj-
mują kształt tępych, walcowatych wyrostkć^w; jeszcze nizéj wyrostki te zostają połączone cie-
niutkierni listewkami tworzącemi naturalnie fsieć zgrubień. 

Na tym stopniu zawiłości rzadko tylko sp(otykamy te zgrubienia, najczęścićj postępują one daléj. 
Listewki te grubieją coraz wiçcéj, w końcu stają się równie szerokie i wysokie jak i wyrostki, tak że 
w tym razie widzimy na błonie tylko sieć rôvvnych zgrubień. Niekiedy sieć ta rozszerza się do tyla, 
że zajmuje większą przestrzeli jak miejsca niczgrubione, a ścianka wydaje się l)yć wówczas podziura-
wioną w licznych miejscach. U kędziorka zwisłego spostrzegamy jeszcze na brzegu tych niezgru-
bionych miejsc błony maleńkie kolce. 

Inne rodzaje strzępkowatych pękają nieregularnie; błona tworząca ściankę ich zarodni pozostaje 
nawet po otwarciu w większój części nierozprószona, co jak zaraz zobaczymy, jest naturalnym wy-
nikiem sposobu przytwierdzenia włośni u tych rodzajów. Błonka ich ścianki jest zazwyczaj poje-
dyncza, jednociągłą, bez zgrubień, u małoci błyszczącćj nader tęga. Zresztą u siateczni podpartéj 
posiada zgrubienia w postaci okółkowych łuków. U cornuvii złotowłosćj na jé j zewnętrznćj stronie 
leży gruba warstwa drobnoziarnistéj, brunatno zabarwionćj istoty. 

Sieć włośni u cornuvii jest zupełnie wolna, nie styka się nigdzie ze ścianką zarodni, liczne wolne 
jéj końce są jużto tępo zakończone (cornuvia czołgaczek), jużto nabrzmiałe lub spiczasto zaostrzone 
(cornuwia złotowłosa). 

Włośnią siateczni przyrośnięta jest licznemi bardzo odnogami na wsze strony do ścianek zarodni. 
U siateczni gromadnéj odnogi te są nabrzmiałe lecz ostro zakończone i stykają się jednym tylko 
punktem. U siateczni zaś podpartéj przyrastają do ścianki bardzo rozszerzoną nasadą. 

Wreszcie w strzępku posiadamy dwa typy przytwierdzenia włośni, powodujące f.arazem różny 
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pokrój do nich należących gatunków. U strzępka błyszczącego, wyprostowanego, paździorko-
watego i kulistego, sieć włośni przyrasta licznemi, pozbawionemi zgrubień odnogami, sze-
rokiemi nasadami do kieliszkowatego, trwałego rozszerzenia ru rk i ' t r zonka , o którćj powyżćj 
była mowa. U wszystkich zaś innych strzępków dolna część sieci pozostaje tylko zaciśniętą 
między pęcherzyki wypełniające rurkę trzonka. W pierwszym więc razie mamy liczne rurki 
włośni połączone w sieć, zaś w drugim właściwie tylko jedna nitka przez najrozmaitsze i bardzo 
liczne z sobą połączone odnogi, tworzy całą sieć włośni jednćj zarodni. W p i e r w s z y m więc typie 
włośnią po otwarciu zarodni zachowuje prawie w zupełności pierwotny swój kształt ; w gatunkach 
należących do drugiego włośnią ich wydłuża się niekiedy bardzo znacznie, tak np. od dwóch do 
trzech razy w strzępku OErstedta, od trzech do czterech w strzępku kulawce, od czterech do pięciu 
w strzępku zwisłym. To wydłużenie się sprężystych rurek włośni obserwował już zresztą Gućttard (38), 
w roku 1747. Włośnią innych rodzajów należących do pokrewieństwa strzępkowatych jest prawie 
zupełnie nie sprężysta. 

Przejdziemy teraz do rozpatrzenia się w budowie włośni strzępkowatych. Wypada tu przede-
wszystkiem rozebrać porównawczo grubość i rodzaj włośni, następnie sposób jéj zgrubienia, wreszcie 
rozmieszczenie tegoż. 

Włośnią strzępkowatych występuje pod postacią rurek jużto wstążkowato spłaszczonych, np. strzę-
pek błyszczący, kulawka, pośredni; jużto w wielu razach okrągłych lub okrągławych, lub tćż wre-
szcie trójkanciastych u strzępka zawiłego ; w ' tym ostatnim razie jeden bok posiada inne zgrubienia 
jak dwa inne. Ścianki tych rurek rzadko są cienkie np. u cornuvii, zazwyczaj tęgie o zarysacłi wy-
raźnie podwójnych a jedna ze ścianek włośni u strzępka zawiłego dochodzi niekiedy grubości 
2,66 m. m. Bez zgrubień uważane są one zazwyczaj w różnych gatunkach od 2,5 do 4,5 m. m., je-
dnakowo szerokie w całym przebiegu, tak u strzępków błyszczącego, kulawki, zwisłego i sieciowłosa 
i u Cornuvii. U innych w różnych miejscach przebiegu, zupełnie przytćm nieoznaczonych, posiadają 
one różną szerokość, która waha się między 2,3 i 4,15 m. m. u strzępka kulistego; między 3,32 a 
5 m. m. u siateczni podpartćj ; między 3,32 a 6,64 m. m. u siateczni gromadnćj, niektóre miejsca 
włośni w tym razie £ą pęcherzykowato (do 11,62 m. m.) rozdęte; między 3,32 a 4,98 z pęcherzyko-
watemi rozdęciami do 9,96 m. m. szerokie u strzępka (Erstedta. Największe wahania się szerokości 
włośni spotykamy wreszcie u strzępka zawisłego, dochodzą tu one bowiem 2,5 m. m. U innych ga-
tunków wahanie się to jest zależnćm od miejsca przebiegu włośni. Tak u strzępka pośredniego 
szerokość włośni w dolnćj części wynosi 3,36 m. m., w górnćj zaś 5,34 m. m. Wreszcie w dwóch ra-
zach, t . j . u strzępków : wj'prostowanego i paździorko\^atego rurki włośni są w środkowćj części 
całego splotu znacznie grubsze (od 4,15 m. m. do 4,98 m. m.) jak ku brzegom splotu, gdzie rurki 
zwężają się na 2,09 do 2,49 m. m. 

Zgrubienia na rurkach włośni występują jużto pod postacią pierścieniowato je obejmujących li-
stewek różnćj wysokości, jużto półpierścieni lub kolców pierścieniowato rozmieszczonych rzędami, 
jużto brodaweczek i kolców różnćj wysokości, już tćż występują one pod postacią sieciowatych 
listewek, już tćż wreszcie napotykamy różne kombinacye tych różnych rodzajów zgrubień. 

Zazwyczaj wdośnia jednćj zarodni posiada najzupełnićj jednakowy rodzaj zgrubień w całym swym 
przebiegu, wyjątek stanowią powyżćj już wspomniane strzępki: wyprostowany i paździorkowaty. Tutaj 
jak wiemy, rurki włośni w jćj środku są grubsze jak przebiegające na powierzchni, otóż wewnętrzne 

(38) Gućttard, Observations sur les plantes. Paris, 1747, lig. 17; według Hallera : Enuineratio, etc. , n»216 i . 
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są zazwyczaj przytém gładkie, zewnętrzne brodaweczkowate, albo też wewnętrzne brodaweczkowate 
a zewnętrzne kolczaste, o kolcacłi od 0,43 do 0,8 m. m . wysokich. 

Brodaweczkowate lub kolcowate zgrubienia włośni zdarzają się najczęściój. W siateczni gromadnéj 
brodaweczki są tępe i niepozorne; w siateczni podpartej od 0,38 m. m . do 0,85 m. m. wysokie, 
śpiczaste, w obu razach gęsto po całój rurce rozmieszczone. Cornuvia złotowłosa posiada kolce 
zrzadka porozrzucane do 1,66 m. m. wysokie. W strzępku CErstedta kolce są często koło 1 m. m. 
wysokie, tu i ówdzie jednak znajdują się znacznie większe (2,5 m. m. do 3 m. m.) ciernie. Bardzo 
gęste lecz maleńkie kolce spotykamy u strzępka kulistego pomięszane z tępemi półpierścieniow^atemi 
listewkami, podobnież i w strzępku zwisłym, lecz tutaj kolce są znacznie wyższe ( l , 66m. m.) i mo-
cno spiczaste. W s t r z ę p k u sieciowłosym kolce są zrzadka tylko rozmieszczone do 1,66 m. m. wy-
sokie, lecz połączone w podstawach sieciowato przebiegającemi płaskiemi listewkami. Cornuvia 
czołgaczek posiada zgrubienia w postaci tępych 0,42 m. m. do 1,25 m. m. wysokich pierścienio-
watych listewek. Daléj strzępki : błyszczący, kulawka i pośredni posiadają zgrubienia tylko na jednéj 
stronie włośni w postaci jużto półpierścieniowatych listewek mniéj lub wiçcéj tępych, lub tćż bro-
dawek albo kolców w takie półpierścienie uszeregowanych. Wreszcie strzępek zawiły posiada na 
węższćj grubszéj stronie włośni zgrubieniia z równoległych listewek, a dwie inne ściany są zgrubione 
znacznie delikatniejszemi i w sieć połączomemi listewkami. 

W gatunkach strzępka, którego włośniia ma kształt wstążkowato spłaszczonych lub trójściennych 
rurek (strzępki : lśniący, kulawka, pośre;dni i zawiły) i u których tylko pewna strona rurki włośni 
jest z g r u b i o n a lub też inaczéj zgrubiona j.ak dwie inne; zgrubienia te mają pewny stały kierunek na 
nitce, to jest nie występują tylko na jediaćj lub na drugićj stronie nitki albo na jednym lub drugim 
boku, ale zajmując jednę trzecią lub połowę rurki, posuwają się ciągle w postaci wężownicy na prawo 
biegnącćj. Fakt ten został dotychczas przeoczony, co się tém tylko da wytłumaczyć, że skręt tćj wę-
żownicy jest nader powolny i potrzebuje do rozpoczęcia drugiego skrętu odległości wyrównywającćj 
dziewięć do szesnastu szerokości włośni danego gatunku. 

Włośnią rnałoci składa się z krótkich rurek jużto pojedynczych, już rozwidlonych, już w pierścień 
zrośniętych, nigdy jednak w sieć nie połączonych. Zgrubienia w jednym dotąd znanym gatunku wy-
stępują w postaci pierścieniowatych, tępych, wysokich listewek, zrzadka tylko na rurce rozmie-
szczonych. 

Zarodniki strzępkowatych mają zazwyczaj cienką, brodaweczkowatemi zgrubieniami opatrzoną 
błonę. Tylko u Cornuvii czołgaczka i małoci błyszczącćj posiadają one na powierzchni w sieć połą-
czone wysokie a wązkie listewki podobnie jak np. kędziorek złocik. 

W jednéj i téj saméj zarodni jćj ścianka, włośnią i zarodniki są zazwyczaj jednakowo zabarwione. 
Barwy są żywe. W przeciwstawieństwie jednak do kędziorkowatych spostrzegamy w tém pokrewień-
stwie nadzwyczajną zmienność barw^, w których jeden i ten sam gatunek występować może. Tak np . 
strzępek błyszczący zdarza się brudno ochrowy, rdzawy, pąsowy, brunatny lub ciemno brunatny ; strzę-
pek wyprostowany bywa jużto czysto szary, jużto żółtawo lub mięsno żółty, już słomiasto lub ugrowo 
żółty. Ta zmiana barw nieznana dawnym badaczom stała się też powodem wielkiego zamięszania 
w systematyce tego pokrewieństwa. 

P o k r e w i e ń s t w o 3. — D o r z u t k o w a t e (Perichaenacese). 

Jedynym przedstawicielem tego pokrewieństwa jest rodzaj dorzutki (Perichœna). 

W najprostszym wypadku zarodnie dorzutki posiadają tylko pojedynczą błonę za ściankę zarodni. 
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Tak się rzecz ma u dorziitki jasnej. Błona ta na zewnątrz jest pokryta nielicznemi, droljnemi ziarnami 
ustrojowej istoty. Zupełnie podobnie zachowuje sie i dorzutka bezwłosek. 

U trzech innych dorzutek, to jest płasldćj, pokrewnej i pospolitej zziarnienie i.stotą ustrojową na 
b ł o n i e zarodni występuje tak silnie, że tworzy grubą warstwę zbitą w jedną masę, dającą się oddzie-
lić od wewnętrznćj jednociągłćj błony. Oprócz tego, w dorzutce pospolitéj znajdujemy w téj zewnę-
trznej ściance liczne drobnoziarniste zwapnienia występujące niekiedy tak silnie, że zazwyczaj bru-
natna ścianka przyjnmje w skutek tego barwę mleczno różową lub popielatą. W dorzutce płaskićj 
zwapnienie zewnętrznój ścianki istnieje, ale tak słabo rozwinięte, że tylko działaniem kwasu siar-
czanego i tworzenia się w skutek tego charakterystycznych kryształków siarczanu wapna wyśledzić 
się daje. Wreszcie dorzutka ciemna posiada dwie błony, z których wewnętrzna posiada nader piękne, 
delikatnie brodaweczkowate zgrubienia. 

W^łośnia występuje w różnych gatunkach w różnćj ilości. Zawsze przedstawia się w postaci siecio-
wato połączonych rurek lub tćż ich zaczątków, nie posiadających żadnych zgrubień. Powierzchnia 
ich nie jest jednak gładka, owszém zawsze w różnych miejscach różnie silnie spiczasto na zewnątrz 
rozdęta, w skutek więc tego szorstka. Rurki włośni z jednćj strony przyrastają zawsze do wewnętrz-
nćj błony tylko na wierzchołkowej części zarodni, a liczne inne wolne końce sieci, zawsze tępe, giną 
w masie zarodników. Szerokość tych rurek waha się między 1,60 m. m. a 2,19 m. m. w różnych 
gatunkach. U dorzutki jasnéj spotykamy oprócz tego pęcherzykowate rozdęcia niekiedy do 
-4,15 m. m. szerokie. 

W dorzutkach jasnéj, ciemnéj i plaskiéj włośnią rozwija się bardzo licznie. Jeszcze u dorzutki po-
krewnéj odszukanie jéj nie przedstawia trudności. Lecz u dorzutki pospolitéj występuje ona tylko 
zanikowo, szukać jéj należy w gôrnéj części wewnętrznćj ścianki zarodni zazwyczaj po dojrzeniu od-
padającćj wieczkiem. Ztąd to pochodzi, że dotychczas wielu badaczów utrzymywało jakoby zarodnie 
dorzutki były pozbawione włośni. Wreszcie w dorzutce bezwłosku zaledwie kilka rozgałęzionych 
króciutenkich rureczek znaleźć można, zawsze przyrośniętych tu jak i u innych do wierzchołka 
ścianki zarodni. 

Wielkość zarodników waha się między 9,13 m. m. a 12,43 m. m., powierzchnia ich jest gładka 
lub lekko brodaweczkowata. 

W ogóle uważana grupa pyszniaków odróżnia się od innych śluzowców, posiadających także żywo 
zabarwione zarodniki, obecnością włośni, posiadających w większości razów rozmaite zgrubienia. 
Zgrubienia te występujące na powierzchni włośni, występują jużto pod postacią jednćj lub kilku wę-
żownic biegnących na prawo, tak w pokrewieństwie kędziorkowatyeh. Już tćż zgrubienia przyjmują 
postać półpierścieniowatych listewek, brodaweczek, kolców, sieci i t . d. u strzępkowatych. To osta-
tnie pokrewieiistwo obejmuje zarazem formy odznaczające sie wielką zmiennością barw w granicach 
jednego i tego samego gatunku, co się zkąd innąd powtarza tylko w zrosłozarodniach rulików. 

Dorzutkowate nie posiadają zgrubień na rurkach wiośni. W niektórych tu należących gatunkach 
spotykamy się ze zwapnieniami ścianek zarodni, co zresztą tylko ŵ  rzędzie wapniaków, ale daleko 
silniéj, widzieć się daje. 
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CZĘŚĆ DRUGA OGÓLNA. 

Z dotychczasowego przeglądu historyi rozwoju i hudowy różnych form śluzowców wiemy, że wy-
stępują one w naturze albo pod postacią zrosłozarodni, albo tóż p o j e d y n c z y c h zarodni. W ksztaltowni-
ctwie wspominaliśmy, że zarodnie bywają foremne lub nieforemne i wymieniliśmy różne postacie, 
w jakich te ostatnie dają się spotkać. 

Rozpatrując z uwagą wszystkie gatunki śluzowców występujące w dojrzałym stanie w niekształtnych 
formach, uderzy nas przcdew^szystkićm ta okoliczność, że ten sposób owocowania jest w niektórych 
tylko razach wyłącznym i jedynym, w innych zaś przytrafia się tylko wyjątkowo obok foremnych 
zazwyczaj zarodni. Sposób ten owocowania nazwiemy pierwoszczowoenia (plasmodiocarpium). 

Pierwoszczowocnie więc są najprostszym sposobem owocowania śhizowców, w którym pierwoszcz-
nie ich bez odbywania dalszych zmian, pokrywają się ścianką na zewnątrz i rozpadają się we wnętrzu 
na zarodniki i włośnię. 

Niekiedy pierwoszcznie dzielą się przedtem na pojedyncze części, ale te nigdy nic są sobie równe, 
ani co do kształtu, ani co do rozmiarów i tćm się na pierwszy i-zut oka dają odróżniać od pojedyn-
czych zarodni gromadnie obok siebie stojących. 

Dotychczas znam siedmnaście gatunków należących do rozmaitych rodzajów i rzędów, które owo-
cują wyłącznie pod postacią pierwoszczowocni. W łuskowcu C a r i e s t i e g o , w makulcach : wątpliwym 
i spłaszczonym pierwoszczowocnie mają postać poduszeczek w środku wypukłych, ku brzegom nie-
znacznie zniżających się. Makulec \vątpliwy najczęścićj występuje jednak pod postacią zupełnie pła-
skich poduszeczek o zarysach bocznych nieregularnych, często falowatych. Cienkowskia żyłowata, 
maworek pogięty, Badhamia Alexandrowicza," szaroń piła, szaroii nieregularny, bezkosmek zmienny, 
kędziorek kręty, zapletka wyjątkowa i Cornuvia czołgaczek posiadają pierwoszczowocnie mające 
postać gzygzaków, różnie poskręcanych żył, obwarzanków i t. p. W makulcu wydłużonym, szaroniu 
sieciowatym, zapletce czołgaczku, w dorzutkach jasnéj i ciemnej, żyły te bywają niekiedy lub też 
zawsze połączone w sieć. 

Najciekawsze są jednak te wypadki, w których gatunki śluzowców* posiadające foremne zarodnie 
owocują jako pierwoszczowocnie. Spotykałem je dotąd w maworkach : nerkowatym, zmiennym, 
pospolitym i Schumachera; w makulcach : wczesnym, łuskowatym i rozpierzchłym; w zapletce ma-
linie i Cornuvii złotowłosej. Niektóre z tych form posiadają budowę dość złożon^i, są zazwyczaj trzo-
neczkowate, opatrzone podsadą, tymczasem wszystkie te charaktery znikają najzupelniéj w razie 
anomalnego owocowania w jeden z powyżćj przytoczonych typów pierwoszczowocni. Dodać tu j e -
szcze muszę, że jeden i ten sam gatunek może przybierać różne formy pierwoszczowocni. 

Właśnie te to wypadki objaśniają nam znaczenie pierwoszczowocni. Jestto zjawisko spotykane i 
w reszcie świata ustrojowego, a wytłomaczone po raz pierwszy przez Karola Darwina (39). Jestto 
przez niego tak nazwany : «powu'ôt do pierwotnego typu». Pierwiastkowo jedynym sposobem owo-
cowania śluzowców były pierwoszczowocnie, z biegiem czasu dopiero, niektóre z nich przybrały 

(39) Charles Darwin, Ueber die Entstchung der Arten. Vierte Auflage, Stuttgart, 1870, p. 181 i dalsze. 
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formy regularne pojedynczych zarodni. Z kolei rzeczy, dziś już ogromnie przeważająca w^iększość 
śluzowców posiada zarodnie kształtów regularnych, pomimo to niekiedy ŵ  skutek dla nas, przyznać 
to trzeba, zupełnie nieznanych okoliczności, powracają one do tak nizkiego typu, z którego kiedyś 
powstały. Tracą one przytćm narzędzia (trzonek, podsadę) także późnićj odziedziczone, a tylko 
obecności włośni i zarodników tak samo się wykształcających, pozwala je nam właściwie oznaczyć. 

Pojedyncze zarodnie śluzowców występują najczęścićj pod postacią pęcherzyków, ze wszech stron 
otoczonych błoną i przyrosłych mnićj lub więcćj szeroką nasadą do podłoża. Błona tworząca ściankę 
tego pęcherzyka w większości razów jest pojedyncza, zwykle w wierzchołku znacznie cieńsza, ztąd 
tćż jeżeli jest barwna, co często ma miejsce, natężenie barwy znacznie się zwiększa ku podstawie 
zarodni. Ztąd tćż przy słabćm zabarwieniu wierzchołek ścianki zarodni może się wydawać bezbar-
wnym, Tylko u niektórych makulców (np, makulec pospolity) ścianka zarodni jest w różnych miej-
scach niejednostajnie gruba, lecz podzielona na liczne plamy barwne ; środek każdćj jest najgrubszy, 
tćm samćm najsilniej zabarwiony, brzeg zaś plamy najcieńszy i bezbarwny. Inne makulce poka-
zują taką samą budowę ścianki, z tą różnicą, że te różnćj grubości części są bezbarwne, np, makulec 
łuskowaty. W licznych gatunkach wapniaków, przeważnie u maworka i w podrodząju szaronia, który 
nazwałem jednobłonkiem, zewnętrzna strona ścianki zarodni jest zgrubiona przez liczne zwapnie-
nia. Zwapnienia te występują albo pod postacią pojedynczych ziarnek, jednostajnie na powierzchni 
ścianki rozrzuconych, albo tćż ziarnka te skupiają się silnićj w licznych miejscach ścianki. Błona 
najzewnętrzniejszych zarodni rulika posiada w licznych miejscach rozdwojenia wypełnione istotą, 
ustrojową zabarwioną; rozdwojenia podobne w ściance pierwoszczowocni łuskowca Carestiego za-
wierają spore grudki wapna, U innych śluzowców występują zgrubienia ścianki na ich zewnętrznćj 
stronie jednostajnie na całćj powierzchni, u kędziorka czarnonóżki i kilku innych pokrewnych pod 
postacią nieregularnych esów floresów, u siateczni gromadnćj i dorzutki ciemnej pod postacią bardzo 
gęstych brodaweczek. W strzępkach ścianka zarodni w górnej części zazwyczaj nie posiada zgrubień; 
występują one tylko ku dołowi, także na wewnętrznćj stronie, pod postacią brodaweczek, kolców 
sieci i różnych podobnych kombinacji , nieraz bardzo pięknych i w różnych gatunkach rozmaitych. 

Najciekawsze zgrubienia na wewnętrznćj stronie ścianki zarodni występują w całym rzędzie różno-
błonów. Najczęścićj dolna część ścianki zarodni zostaje tu jednostajnie zgrubioną i tworzyw dojrzałćj 
zarodni tak przez nas nazwany koszyczek. W górnćj części zgrubienia przj-jmują postać żeber płaskich 
a szerokich, połączonych cieniuteczkiemi poprzecznemi zgrubieniami w siatkę o czworobocznych okach 
u żebrowca; u przetaczka zgrubienia tworzą sieć w okach wielokątnych. Ramiona tych sieci bywają 
albo dość grube i wszędzie jednostajnie szerokie np. w przetaczku rudym, albo tćż są nitkowato cien-
kie, a tylko w miejscach połączeń przez nas węzłami nazwanych, rozszerzone wielobocznie, tak w naj-
większej liczbie razów ; albo dalćj węzły takie łączą się w sieć, pomiędzy którą przebiegają cieniuteń-
kie włókienka zgrubień, tak u przetaczka pospolitego, albo nareszcie włókienka te znikają, tak u 
przetaczka gromadnego. Zresztą zgrubienia mogą dochodzić do samej nasady trzonka, a wówczas 
naturalnie koszyczek ginie; stosunek ten zdarza się w jednym i tym samym nieraz gatunku. Naj-
więcej skomplikowane zgrubienia ze wszystkich różnobłonów posiada pośrodek, mający od dołu 
koszyczek, dalćj zgrubienia żebrowate jak u żebrowca, a wierzchołek uwieńczony zgrubieniami 
przetaczka. 

Ścianka zarodni bywa niekiedy dwuwarstwowa np. u zlepniczka walcowatego, kędziorka mylnego 
i wielu innych. 

W makulcach powierzchnia ścianki pokryta jest na zewnątrz licznymi kryształkami wapna. 
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W dwóch wypadkach, to jest u makulców t^czesnego i wątpliwego, kryształki znajdujące się na po-
wierzchni pojedynczéj ścianki zarodni występują w bardzo znacznéj ilości skupione, odpadają od niéj 
łuskami; takie łuski badane pod drobnowidzem okazują, że s k ł a d a j ą c e je kryształki są połączone mię-
dzy sobą pewną, choć nieznaczną ilością bezbarwnéj istoty pierw^oszczowatćj natury. Można więc 
ten rodzaj zwapnienia uważać za zewnętrzną ściankę składającą się z małćj ilości materyi ustrojowej 
i bardzo mocno zwapnionéj. Najzupełniej ten sam stosunek zachodzi w gatunkach szaronia, które po-
mieściłem w podrodzaju dwubłonkiem nazwanym, z tą jednak różnicą, że zamiast kryształków spoty-
kamy tu drobne ziarna wapna. W obu więc tych wypadkach zarodnie posiadają dwie błony : wewnę-
trzna przystaje ściśle do masy zarodników i włośni, a zewnętrzna odstaje mniéj lub więcćj mocno, 
od wewnętrznej oddzielona pustą przestrzenią, W podrodzaju szaronia nazwanym gwiazdoszem, we-
wnętrzna błonka znika, a raczej zostaje zastąpioną najzewnętrzniejszą warstwą zarodników zaniko-
wych, bo nieposiadających zawartości, spłaszczonych i stykających się ściśle wielokątnie między sobą. 
W tym ostatnim razie zewnętrzna ścianka jest dwuwarstwowa; w a r s t w a zewnętrzna cieniuteczka, 
barwna, wewnętrzna znacznie grubsza i zwapniona.,Niektóre maworki posiadają także dwie ścianki 
przystające do siebie, z których tylko zewnętrzna jest zwapniona i znacznie grubsza od wewnętrznćj . 
Zupełnie podobnie zachowuje się ścianka dorzutki z tą różnicą, że zewnętrzna jćj ścianka oprócz 
zwapnień ma liczne kątowate ziarna ustrojowćj materyi ; na pierwszy rzut oka wyglądają one jak 
pewne, tak zwane sferokryształy, ustrojowćj istoty, lecz aparat polaryzacyjny przekonywa że po-
dobieństwo to jest najzupełnićj nieuzasadnione. Dwie błony w ściance zarodni-posiada także gładysz, 
wewnętrzna jak zwykle jednostajna i cienka, zewnętrzna znacznie grubsza lecz dwuwarstwowa; war-
stwa zewnętrzna cienka i barwna, wewnętrzna znacznie tęższa i zwapniona. Dwie błony jednakowo 
tęgie i obie barwne, z których wewnętrzna okala ze wszech stron zarodniki a zewnętrzna przechodzi 
dalćj w rurkę trzonka, posiadają liczne kędziorki, np. kędziorek kruchy, Decaisna, czarnonóżka i 
t . d. Wreszcie dwie błony posiada jeszcze i maworek dziwny, z tą różnicą że ścianka wewnętrzna 
jest tęga i barwna a zewnętrzna nadzwyczaj delikatna i bezbarwna, obie bezwapienne. Ziarna 
wapna są pomieszczone kupkami pomiędzy obydwoma błonami. 

W jedynym tylko wypadku, to jest u kubeczka wielobłona, zarodnie posiadają trzy błonki za 
ściankę zarodni. Najzewnętrzniejsza jest jednostajna, cienka, ba rwna ; na niéj leży gruba, tęga, bez-
barwna, w szczególniejszy sposób zwapniona, obie okalają ze wszech stron masę zarodników i włośni ; 
wreszcie trzecia do obydwóch przystająca, w górze cieniuteńka, ku dołowi staje się tęższą i prze-
chodzi wreszcie w rurkę trzonka. 

Niekiedy zarodnie są zupełnie pozbawione błony, tak w niektórych czuprynkach, siecionogu, kol-
conogu, we wszystkich zarodniach składających zrosłozarodnie B r e f e l d i i , ŵ  wewnętrznych zarodniach 
tworzących zrosłozarodnie smętosza, samotka i rulika. Podobnież wmrzyku i strzępku sieciowłosym, 
lecz tutaj ścianka zastąpiona jest najzewnętrzniejszą warstwą zarodników, niemających zawartości, 
spłaszczonych i wielobocznych, stykających się ś c i ś l e pomiędzy sobą. Jakeśmy już powyżćj wspo-
mnieli, w podobny sposób zastąpiona jest wewnętrzna błona szaroniów należących do podrodzaju 
gwiazdosza. 

Wreszcie w dwóch wypadkach błona zarodni znika tylko częściowo i to w stale określonych miej-
scach, a mianowicie w zrosłozarodniach dęblika i mylnika .Wpierwszym wypadku zarodnie stoją w je-
dnéj warstwie ściśle skupione i śą walcowate, otóż tylko ich czubki są pokryte błoną i wystają na 
zewnątrz jako maleńkie brodaweczki, a ze ścian bocznych stykających się ze sobą powstaje w każdćj 
zarodni tylko część trójkoriczastych włókien. W mylniku każda zarodnia ma sześć otworów okrą-
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głych jeden od góry, jeden od dołu, a cztery z boku; pozostałe więc ścianki zarodni, wspólne zresztą 
dla wszystkich tworzących jednę zrosłozarodnię, tworzą szkielet trójskrzydlatych błon opisanych da-
wniéj za włośnię. 

Leżnia jest narzędziem występującem tylko w niektórych gatunkach, jestto reszta pierwoszczni 
niezużytej do budowy zarodni, przylegająca do podłoża i łącząca zarodnie w podstawach pomiędzy 
sobą. W jednym i tym samym gatunku leżnia może być raz dość silnie rozwiniętą, gdy tymczasem 
innym razem występuje dość słabo lub znika zupełnie. 

Najczęściej występuje ona jako pojedyncza błonka, tak np. w niektórych szaroniach, kędziorkach, 
w paździorkach. Zazwyczaj jest ona barwna, silnićj zabarwiona jak ścianka zarodni. W kędziorku 
złociku i jemu pokrewnych zarodnie kuliste są dolną częścią nieco zagłębione pod poziom leżni. Je-
żeli zarodnie są trzoneczkowate, to leżnia przechodzi bezpośrednio w rurkę trzonka, która tćm sa-
mem od dołu, to jest od podłoża, nie jest zamkniętą. 

W zarodniach ściśle obok siebie stojących, np. w zlepniczkach, niektórych szaroniach i w prawie 
wszystkich zrosłozarodniach, leżnia składa się z licznych błonek, różnćj grubości, lecz zazwyczaj cien-
kich, na sobie leżących i w niektórych miejscach z sobą zrośniętych. Miejsca zrośnięte występują 
w górnych warstwach coraz częściej, tak że nieraz spotykać się dają leżnie składające się tu z licznych 
soczewkowato podłużnych pęcherzyków^ tworzących niby tkankę. W ruliku olbrzymim niby tkanka ta 
składa się z prawie wielościennych pierwiastków. 

W wapniakach najczęściej najzewnętrzniejsza w^arstwa leżni składa się przeważnie z istoty ustrojo-
wej mocno zwapnionej, po odwapnieniu przedstawiającćj gąbczastą naturę. W tych razach wypu-
kliny jej do wnętrza na niéj siedzących zarodni tworzą podsady. 

Bardzo szczególny pokrój ma leżnia zlepniczka trzoneczkowatego; ma ona kształt stożkowaty, nie-
znacznie ku górze zwężona i uwieńczona gromadą walcowatych zarodni. Składa się ona z wielościen-
nych pęcherzyków o ściankach delikatnych, bezbarwnych. Na zewnątrz pokrywają ją ze wszech 
stron płaskie, wielobocznie stykające się pęcherzyki, mocno zabarwione, mające szczególną zawartość 
i będące zanikowemi zarodniami. 

Zresztą wspomnieć wypada, że niekiedy w pierwoszczniach zawierających wielki stosunek wapna 
zbyteczna ilość tegoż pozostaje na podłożu, łącząc w postaci szerokich strug trzonki zarodni pomiędzy 
sobą; taki stosunek znachodzić się daje np. w żałobni lub szaroniu Michelego i w tym razie te strugi 
wapna bez śladów istoty ustrojowéj nazywamy leżnią. 

Trzoneczek w najprostszym wypadku jest rurką, z jednéj strony rozszerzającą się na podłożu i prze-
chodzącą często \v leżnię, z drugiéj zaś strony łączącą się z dolną częścią zarodni, oddzieloną od niéj 
jéj ścianką. Rurka téj ścianki jest błoną tęgą, zazwyczaj barwną, podłużnie smugami zgrubiałą, 
często pofałdowaną. Może ona być pusta lub tćż wypełniona istotą ustrojową, nierzadko przytém 
zwapniona. Tak się rzecz ma u wiotka, wiązaka, maworków, Badhamii, makulca grzybka, siateczni 
podpartćj, wreszcie u wszystkich różnobłonów. 

Zupełnie podobnie zachowuje się trzonek w makulcach : pospolitym, makówce i garbatym, z tą 
różnicą, że w górnym końcu zrasta się nie ze ścianką zarodni a z pęcherzem tworzącym w tych razach 
podsadę. 

W bardzo licznych wypadkach rurka trzonka wdrąża się do wnętrzna zarodni przedłużając się t am 
bezpośrednio w podsadę; jestto więc jeden tylko pęcherzyk, k t ó r e g o część ukrytą we wnętrzu za-
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r o d n i n a z y w a m y podsadą, a przedłużeniu jéj na zewnątrz zarodni dajemy nazwę trzonka. Zawartość 
rurki trzonka może Ijyć tak rozmaita jak i w poprzednim wypadku. Tylko u niektórych czu-
prynek i w prawie wszystkich błyszczakach znajdujemy w rurce trzonka liczne włókna w sieć połą-
czone. Włókna te niekiedy rozszerzają się błonkowato. Rozszerzenia te szczegôlniéj silnie występują 
w łuskowcu tygrysowym, którego trzonek podzielony jest tym sposobem na liczne fałszywe komory. 

Trzonek siecionoga składa się z licznych wielokątnych pęcherzyków ściśle ze sobą spojonych, pier-
woszczowatéj natury. 

W tj^ch razach, gdy zarodnie posiadają przynajmniéj dwie błony, z których wewnętrzna okala ze 
wszech stron masę zarodników, wtedy zewnętrzna przechodzi bezpośrednio w rurkę trzonka. Taki 
stosunek spotykamy w gładyszu, kubeczkach, maworku dziwnym, zapletce malinie i kilku kędzior-
kach z pokrewieństwa kędziorka kruchego. Tutaj więc można powiedzieć, że rurka trzonka rozszerza 
się w wierzchołku maczugowato i w tém rozszerzeniu ukrywa się właściwa zarodnia. I tutaj zawarto-
ścią może być powietrze lub istota ustrojowa. 

Zresztą we w'szystkich strzępkach, w kędziorku mylnym i zapletce maczugowatéj trzonek wraz 
z zarodnią tworzą jedną tylko jamę. Pęcherzyk ten zwęża się ku dołowi nieraz bardzo nagle, zaw sze 
bardzo znacznie, i tę część zwężoną nazywany trzoneczkiem. W tym razie jest on wypełniony, 
powyżej już szczegółowo opisanymi, nierozwiniętymi zarodnikami i zaczątkami włośni. 

Dodać jeszcze należy że część ścianki zarodni, w ktôréj się z nią łączy trzonek bywa zazwyczaj 
ciemniéj, często odmiennie zabarwiona; niekiedy, w razach gdy ścianki są zwapnione, \yolna od 
zw-apnieri, np. w szaroniu długonogim. Bardzo często fałdy trzonka przechodzą i na dolną część za-
rodni tworząc tam także liczne fałdy, co szczegôlniéj silnie występuje w szaroniu Michelego, na któ-
rego spodnićj, plaskiéj części zarodni fałdy rurki trzonka tworzą liczne sieciowato poplątane, mocno 
wypukłe żyły. 

Podsady występują tylko w trzech rzędach śluzowców, to jest u wapniaków, smętoszy i pylanek. 

W najprostszym wypadku, gdy zarodnie są siedzące, podsada jest najczęściej mocno zgrubiałą 
dolną częścią zarodni, jużto bardzo płaską, już soczewkowatą, już półkulistą, już wreszcie jajowatą ; 
o podstawie ustrojowéj mocno w różny spos(')b zwapnionej. Albo też jest pęcherzykiem cienkościen-
nym o kształtach nieregularnych, wypełnionym ziarnami wapna. Tak najczęścićj u szaroni. Niekiedy 
kształt zarodni jest charakterystyczny dla gatunku, w innych zaś razach wszystkie dopiero co wymie-
nione formy podsady znajdujemy w jednym i tym samym gatunku. 

W formach trzoneczkowatych podsada albo jest pęcherzykiem w środku zarodni zawieszonym, np . 
w malowoju, badhamii, kubeczku; albo bezpośrednićm przedłużeniem rurki trzonka wdrążającćm 
do wnętrza zarodni i w rozmaity sposób ukształtowanćm. W maworkach Schumachera i sztywnym, 
w błyszczaku Fuckla podsada lak zbudowana jest niepozorna. W łuskowcu tygrysowym, błyszcza-
kach, szaroniach i makulcach dochodzi do połowy zarodni i bywa w rozmaity sposób rozszerzona. 
W malowoju, żałobni, kieliszniku wspaniałym, w czuprynkach i paździorkach dochodzi prawie do 
wierzchołka zarodni. W tych razach posiada zawsze taką samą budowę i zawartość jak rurka trzonka, 
ktôréj jest tylko przedłużeniem. 

W szaroniu Michelego jestto pusty, soczewkow^aty pęcherzyk, z jednćj strony zrośnięty z rurką 
trzonka, z drugićj ze ścianką zarodni. W makulcach pospolitym i makówce, samodzielny ten także 
pęcherz jest ^)odzielony przez liczne rozgałęzienia błony na fałszywe komory zawierające w pierw-
szym gatunku grudki wapna, w drugim jego kryształy. Wreszcie makulec garbaty ma podsadę zupeł-
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niepodobną tój makulca pospolitego, ale na niéj znajdują się tu liczne zarodnie, ściśle obok siebie 
stojące i przybierające wszystkie razem kształt półkulisty. 

Nareszcie w zrosłozarodniacb pianki, Brefeldii, smętosza i samotka, podsady wszystkich zarodni 
zrastają się ze sobą, tworząc w pierwszéj liczne rozwidlenia, w innych drzewkowate rozgałęzienia 
przyrosłe w licznych miejscach do dolnéj części ciała zrosłozarodni. 

Zarodniki śluzowców w stanie dojrzałym, zupełnie jeszcze świeże, lub po W7schnięciu zwilżone 
przedstawiają się z nielicznymi wyjątkami w postaci maleńkich kulek. Przy wysychaniu ścianki ich 
ściągają się bardzo często ^̂  rozmaity sposób. U niektórych kędziorków przyjmują wówczas kształt 
wielokątów; u strzępków jedna połowa ich błony pozostaje wypukłą, druga zaś staje się wklęsłą 
i w skutek tego całość ma postać czaszek. W wielu innych wypadkach, szczególnićj wtedy gdy 
ścianka zarodnika jest nader cienka, brzegi takiej czaszy zawijają się ku środkowi i zarodniki mają 
kształt łódkowaty. W każdym jednak razie, zwilżone przybierają napowrót pierwotną kulistą postać. 

Siecionóg posiada zarodniki walcowate, samotek owalne, mylnik kształtu wycinka kuli. 

Zazwyczaj zarodniki znajdują się zupełnie wolne w zarodni, w kilku jednak wypadkach, to jest 
u mylnika, badhamii wydętćj, Bulliarda i zmiennćj, stoją one skupione w małe gromadki- Ilość ich 
w jednćj grudce waha się między czterema a dwudziestu dwoma. Grudki takie zwilżone rozpadają 
się bez uciekania się do mechanicznych środków na pojedyncze zarodniki. W żadnym jednak razie 
grudki te nie są otoczone wspólną błoną, jak to niektórzy badacze utrzymywać chcieli. 

Najmniejsze zarodniki posiada siecionóg, są one 0,24 szerokie a 0,04 m. m. długie. Ruliki mają 
zarodniki od 3,5 do 5 m. m., różnobłony od 3 do 6,5 m. m., niektóre smętosze lub maw^orki 
od 6 do 8 m. m. wielkie. Większość śluzowców posiada zarodniki od 8 do 12 m. m. średnicy mające. 
Większe spotykają się rzadko, tak np. u maworków śnieżnego i dziwnego, w badhamii wielkonasien-
néj, u błyszczaka Fuckla, u niektórych kędziorków, gdzie średnica ich wynosi od 12 do 10 m. m. 
Największe wreszcie zarodniki bo do 17,8 m. m. wielkie, posiada pierwobłon maleńki. Rzadko spoty-
kają się gatunki, których zarodniki są wszystkie zupełnie równe, zazwyczaj wielkość IgII Wflha §ię 
o 2,5 m. m. Oprócz tego jednak nierzadko spotkać można pomiędzy typowo rozwiniętymi zarodni-
kami inne, od nich dwa, niekiedy nawet kijka razy większe, przytćm zarysy ich są zazwyczaj dość 
nieregularne. De Bary przekonał się, że takie zarodniki w szaroniu niekształtnym mimo to kiełkują 
równie dobrze jak inne normalnie rozwinięte. Czy tak jest w ê wszystkich wypadkach, to dopiero 
przyszłe doświadczenie nauczyć nas musi. 

Błona zarodników jest zawsze pojedyncza, zazwyczaj tęga i mocno zabarwiona. Pierwobłony, wa-
pniaki i smętosze posiadają zarodniki fioletowe lub brunatno-fioletowe, w innych rzędach barwy są 
rozmaite, lecz zazwyczaj żywe. W ogóle zarodniki i włośnią mają barwę ścianki zarodni lecz mniej-
szego natężenia. Zresztą w masie uważane zarodniki mogą być żywo zabarwione, kiedy tymczasem 
pod drobnowidzém barwa ta zaledwie że występuje tak jest słaba, ma to najczęściśj miejsce natural-
nie wtedy, gdy ścianka zarodnika jest nader delikatną błonką, tak w niektórych maworkach, ruli-
kach, kędziorkach i różnobłonach. Naturalnie rozstrzygnięcie kwestyi, czy zawartość jest także zabar-
wiona, przedstawia wówczas wielkie trudności. Zazwyczaj jednak zawartość jest bezbarwna. Dotąd 
tylko u dęblika znalazłem pływki lekkim odcieniem różowym zabarwione, pozostająca błona po wy-
kiełkowaniu jest jednak także barwna. 

Bardzo często błona zarodników jest najzupełnićj gładka, w przeważnćj jednak liczbie razów opa-
trzona na zewnątrz rozmaitemi zgrubieniami. Zgrubienia te występują najczęścićj pod postacią bro-
daweczek o szerokich podstawach i mało wypukłych, lub tćż śpiczastych, daléj boków mnićj lub 
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więcej długich, wreszcie cierni. We wszystkich wypadkach te brodaweczki, kolce lub ciernie sg, je-
dnostajnie rozrzucone na powierzchni błony zarodnikowej, jedyny wyjątek stanowi Badhamia 
lilowa, która posiada kolce nieregularnie rozmieszczone. W rzadkich wypadkach zgrubienia mają 
postać listewek w sieć połączonych. Listewki te są nader cienkie i nizkie w paździorku podobnym i 
błyszczaku Fuckla. W kędziorku pokrewnym listewki te są od 0,6 m. m. do 0,8 m. m., w zapletce 
czołgaczku od 0,4 m. m. do 0,6 m. m., w Cornuvii złotowłosej od 0,8 m. m. do 1,7 m. m., w kę-
dziorku złociku od 1,7 m. m. do 2,6 m. m. wysokie. Zresztą po większej części są one jednorodne, 
tylko u kędziorka pokrewnego spostrzegamy na ich powierzchni szeregi punktów jaśniejszych, które 
oznaczają podstawy walcowatych miejsc zupełnie niezgrubiałych. U małoci błyszczącćj na listewkach 
i na ściance pomiędzy niemi znajdują się jeszcze drobniutkie kolce. W kędziorku Jacka wreszcie 
zgrubienia mają postać nieregularnych plam, dość wysokich, o zarysach falowatych, i tu podobnie 
jak w kędziorku pokrewnym, wzdłuż ich wysokości pozostają liczne walcowate przestrzenie zupełnie 
niezgrubione. 

W wielu razach błona zarodnika jest wszędzie jednakowo tęga, w innych jednak pewne jéj miejsce 
jest znacznie cieńsze. W tém to właśnie miejscu błona przy kiełkowaniu najpierw pęka dla ułatwie-
nia wyjścia zawartości. To cieńsze miejsce błony jest zawsze ograniczone kołem. Koło to jest albo 
bardzo maleńkie w stosunku do caléj kuli zarodnikowej, al])0 zajmuje jednę czwartą jéj powierzchni. 
W jednym tylko wypadku, to jest u samotka, ścianka zarodnika w połowie swéj powierzchni ma 
błonę znacznie cieńszą. 

Zawartość zarodników stanowi pierwoszcze opatrzone jądrem i jąderkiem. Pierwoszcze jest zwy-
kle jednorodne, czasem spotkać się w nićm dają kropelki tłuszczu lub różne grudki silnie lamiącój 
światło istoty. 

Włośnią występuje u wszystkich śluzowców wyjąwszy bezkosmków, różnobłonów- i pierwobłonów. 

Co do miejsca przytwierdzenia bywa ona zupełnie wolną w kędziorku, małoci, Cornuvii i u nie-
których zapletek. U zapletki maczugowatéj i niektórych strzępków włośnią także jest wolna, bo 
nieprzyrośnięta do ścianki zarodni, ale liczne jéj końce są zaklęśnięte między zawartością trzonka. 
Tylko do dolnéj części ścianki zarodni, w niektórych strzępkach, w kolconogu i w szaroniach należą-
cych do podrodzaju gwiazdosza. Tylko do gôrnéj części ścianki zarodni w dorzutce i w mrzyku. 
W większości wapniaków i w siateczni włośnią przyrasta na caléj przestrzeni ścianki zarodni. 

Włośnią kędziorka składa się z zupełnie pojedynczych wolnych rurek włośni. W kędziorku myl-
nym i małoci rurki te są nieco rozgałęzione. W' niektórych makulcowatych, np. w makulcu grzybku, 
włókna włośni są pojedyncze lecz w obu końcach zrośnięte; u innych rozgałęziają się one kilkakro-
tnie ku górze, np. w szaroniu Stahla, w innych znów takie wiązkowate włókna zrastają się z sobą 
w sieci, np. w makulcu Fuckla, tak samo i w wiązaku. U wielu makulcowaty('h pojedyncze w środku 
przebiegu nitki, w obu końcach rozgałęziają się bardzo gęsto i zrastają się temi rozgałęzieniami jio-
niiędzy sobą, np. w szaroniu Alexandrowicza. W iimych wreszcie makulcowatych, w wielu mawor-
kowatych, we wszystkich pyszniakach wyjąwszy kędziorków i małoci, w bardzo wielu paździorko-
watych, rurki lub włókna włośni tworzą wszechstronne sieci. W zapletce, Cienkowskii, kolconogu 
i Cornuvii, niektóre koiice tej sieci są wolne i stosownie do gatunku charakterystycznie zaostrzone. 

Włókna te czy tćż rurki włośni i)osiadają bardzo różną grubość, najcieiisze są zapewne u szaronia 
sieciowatego, to jest 0,4 m. m., najgrubsze u kędziorka złocika 8,3 m. m. Daleko szersze (do 33 m. m.) 
są wreszcie rurki włośni u rulików. W bardzo wielu wypadkach u wapniaków i smętoszy rurki włośni 
są w nasadzie znacznie szersze jak ku końcowi, nieraz iak np. w' żałobni przy podsadzić, zkąd biorą 
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początek są rurkami a w drugim końcu, gdzie się stykają ze ścianką zarodni stają się włóknami. 
W wielu strzępkach, w rulikach, wapniakach grubość ich niezależnie od miejsca ulega licznym wa-
haniom. W strzępku wyprostowanym w środkow-ćj części przebiegu rurki włośni są znacznie szersze 
jak w skrajnej, a w strzępku pośrednim w dolnej części węższe jak w górnćj. 

Zresztą włośnią może być w pewnych miejscach znacznie rozdęta. W niektórych kędziorkach roz-
dęcia takie przypadają zazwyczaj przed końcem wolnym włośni; u kędziorka Decaisna i krętego 
WMiiektórj^ch strzępkach, np. ŵ  strzępku zawiłym, rozdęci^ te spotykają się niezależnie od miejsca. 
U Brefeldii na granicy dwóch zarodni ich włośnie łączą się z sobą za pomocą szczególniejszych pęche-
rzyków ośmiokomorowych. W makulcu spłaszczonym włośnią pozostaje w związku z olbrzymimi, 
stosunkowo do jćj szerokości, pęcherzy^kami wypełnionymi barwnikiem, wdraża ona do ich wnętrza 
i rozgałęzia się stając się przytćm znacznie szerszą. 

Pierwsze ślady zgrubień włośni spotykamy w niektórych niakulcowatych. Tak w tym jak we wszy-
stkich innych razach zgrubienia te występują na zewnątrz rurek lub-włókien włośni. Zgrubienia te 
u makulcowatych są zazwyczaj bardzo niepozorne. Charakterystyczne są one np. dla makulca garba-
t c r ^ g d z i e mają postać wrzecionowatą; są kuliste w szaroniu gwiazdoszu, haczykowate w szaroniu 
pile. Potężnićj występują już w strzępkowatych, gdzie istnieją jako kolce, brodaweczki, pierścienie 
lub sieci, jużto jednakowo rozmieszczone na caléj powierzchni nitki, jużto przebiegając po wężownicy 
o bardzo szerokich skrętach, jużto występując inaczéj na jednéj jak na drugiéj stronie nitki, lub i&i 
wreszcie inaczéj w różnych miejscach przebiegu włośni w zarodni. Nareszcie u kędziorkowatych 
zgrubienia obiegają jako wężownice na prawo bieżące w liczbie dwóch, trzech, czterech, pięciu lub 
co najwięcój sześciu; mogą one być płaskie lub spiczaste, gładkie lab uzbrojone kolcami. W kę-
dziorku złociku pomiędzy dwoma wężownicami przebiegają zgrubienia poprzeczne w postaci cieniu-
teńkich listewek. 

Zawartością rurek włośni jest zazwyczaj przeważnie, niekiedy jak w w iotku, strzępkach, ruliku i t. d. 
wyłącznie powietrze. W maworkach w pewnych r o z d ę t y c h miejscach włośni spotykamy grudki wa-
pna, tożsamo u kubeczka, wiązaka i gładysza. W Hadhamii i kieliszniku włóśiiiil W całyifi pi^zëbit'gu 
wypełniona jest wapnem. W kędziorkach spotykamy zawartość pierwoszczowatéj natury. 
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V. — SYSTEMATYKA 

Klasa : Śluzówce. — Mycetozoa cle Bary. 

w młodości nagie, rucliliwe, w s l c u t e k tego postać swą zmieniające masy pierwoszcza 
— plasmodia). Masy te w czasie owocowania rozdzielające się niekiedy na pojedyncze części przecho-
dzą w nieruchome owoce. Owoce albo kształtów nieregularnych {pierivoszczoïcocnie—plastnodiocarpia)^ 
albo regularnych {zarodnie — sporangia). Zarodnie przez zlewanie i zrastanie się tworzące niekiedy 
owoce złożone {zrosłozarodnie — œthalia). Zrosłozarodnie zazwyczaj okazałych rozmiarów, kształtów 
regularnych lub nieregularnych, nagie lub pokryte wspólną powłoką {kora — cortex). Zarodniki 
{Sporae) tworzące się albo wewnątrz owoców przez wolne powstawanie komórek albo na ich po-
wierzchni przez dzielenie się. Zawartość zarodników przy kiełkowaniu daje początek nagićj pływce 
opatrzonćj jądrem, kurczliwym wodniczkiem i długą rzęsą, albo pełzakowi.' Pływki te lub pełzaki 
zlewając się masami dają początek ruchliwym pierwoszczniom. 

KLUCZ ANALITYCZNY 

slużę-cy do o z n a c z a n i a r o d z a j ó w ś l u z o w c ó w . 

1. Zarodniki na zewnątrz śluzowatych zarodni lub zrosłozarodni (Exosporeœ). . 2 
Zarodniki wewnątrz zarodni lub zrosłozarodni (Endosporeœ) 3 

2. Zarodnie zrośnięte w drzewkowate rozgałęzienia lub sieć o oczkach wielokąt-
nych Ceratium 

3 . Z a r o d n i k i fijoletowo lub brunatno-fijoletowo zabarwione ( A m a u r o s p o r e œ ) . . . -4 

Z a r o d n i k i inaczéj, zwyczajnie żywo zabarwione (Lamprosporeic) 3 2 

•i. Bez włośni (Atrichœ) o 

Z włośnią (Trichophorœ) "7 

5. Pojedyncze zarodnie (Protodermeae) 6 

G. Ścianka zarodni pojedyncza Protoderma 

http://rcin.org.pl



84 PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA NACR ŚCISŁYCH W PARYŻU. — TOM V. 

7. Zwapnienia na powierzchni lui) wewnątrz zarodni lub zrosłozarodni (Calcarc.ne) 8 

Zarodnie lub zrosłozarodnie bez zwapnień (Amauroch;ietefe) 21 

8. Włośnią o włóknach w sieć połączonych, barwnych, niektóre jćj rozgałęzienia 
wybiegają w wolne końce (Gienkowskiacea») 9 

Włośnią o rurkach cienkościennych bezbarwnych, przeświecających, zazwyczaj 
w nieregularną sieć połączonych i w węzłach rozdętych, zazwyczaj nie rozwi-
nięta lub zastąpiona środkowym wielkim węzłem (Physaracere) 10 

Włośnią o włóknach bardzo cienkich, rzadzićj o zanikowych rurkach; zazwy-
czaj fijoletowych lub rzadzićj bezbarwnych, pojedynczych lub poprzecznemi 
rozgałęzieniami w sieć połączonych, stale bez zwapnień. Podsada zazwyczaj 
silnie rozwinięta (Didymiaceîc) • 19 

Zarodnie walcowate, tępe, pojedyncze lub połączone w drzewkowato rozgałę-
zione zrosłozarodnie o podsadach także walcowatych środkowych. Włośnią 
o włóknach fijoletowych bezwapiennych, w sieć połączonych (Spumariace.ie) 20 

y. Wolne końce włośni zaostrzone, wapniaczki nader silnie rozwinięte, bardzo 

płaskie i zazwyczaj rozgałęzione Cienkowskia 

10. Pojedyncze zarodnie H 

Zarodnie połączone w powikłany splot zrosłozarodni Fuligo 
H . Zwapnienia tylko na powierzchni zarodni, włośnią bez zwapnień, rurki jćj wy-

pełnione powietrzem 

Zwapnienia i wewnątrz zarodni, rurki włośni wypełnione w zupełności lub 
w części wapnem ^ 13 

12. Rurki włośni szerokie, zzradka poprzecznemi rozgałęzieniami w sieć połączone, 

w obu końcach przymocowania i w ogóle w całym przebiegu jednakowo grube Trichamphora 

13. Cała sieć rurek włośni wypełniona wapnem 14 

Sieć włośni w niektórych tylko miejscach zwapniona 13 

14. Zarodnie nieregularnie pękające Radliamia 

Zarodnie pękające wieczkiem, po jego odpadnięciu ucięte Scyphium 

13. Sieć włośni nieregularna 
Rurki włośni w podstawie szerokie, ku górze coraz cieńsze, rozwidlające się 
licznie pod ostrym kątem, rozgałęzienia w sieć regularną połączone, wapniaki 
niepozorne Tilmadoche 

16. Tylko niektóre węzły włośni zamienione w wapniaczki 17 

Wszystkie węzły włośni zamienione w wapniaczki 

17. Większość węzłów nierozwinięta, wapniaczki ztąd bardzo nieliczne, zarodnie 
o ściance delikatnej, pojedyńczćj, podsada środkowa walcowata Crateriachea 
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Połowa węzłów pusta, druga połowa zamieniona w wapniaczki. Ścianka zaro-
dni podwójna . . . * . . . Leocarpus 

18. Zarodnie nieregularnie pękające, ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna . . Physarum 

Zarodnie regularnie wieczkiem pękające, brzeg ich po otwarciu zazwyczaj 
ucięty Craterium 

19. Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna, zewnętrzna zawsze pokryta na ze-
wnątrz kryształkami wapna Didymium 

Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna zewnętrzna zwapniona ziarnarrii, te 
niekiedy zbite skorupiasto Chondrioderma 

Powierzchnia zarodni pokryta łuskami wapiennemi okrytemi cienką błonką, 

lub soczewko watemi zwapnieniami umieszczonemi w rozdwojeniach jéj ścianki Lepidoderma 

20. Zarodnie pojedyncze, podsada środkowa wypełniona wapnem Diachea 

Zrosłozarodnię, podsady ich rozgałęzione, wypełnione powietrzem Spumaria 

21. Pojedyncze zarodnie 22 

Zrosłozarodnię 28 

22. Zarodnie opatrzone podsadą . 23 

Zarodnie bez podsady (Echinosteliaceaî) 27 

23. Podsada dochodzi-do połowy lub prawie do wierzchołka zarodni, dając w li-
cznych miejscach początek sieciowatéj włośni (Stemonitacea?) 24 

Podsada dochodzi do wierzchołka zarodni i tu tworzy krążkowate spłaszczenie, 
z którego dopiero włośnią bierze początek (Enerthenemaceće) 2'5 

24. Ostatnio rozgałęzienia włośni tworzą na jéj powierzchni sieć równoległą do 

ścianek z a r o d n i Stemonitis 

lirak takiéj powierzchownéj sieci 23 

23. Podsada pod wierzchołkiem gubi się we włośni tworzącej zbitą, wszechstronną 
i zagmatwaną sieć Comatricha 

Podsada dochodzi tylko do połowy wysokości zarodni, włośnią regularnie roz-
widlająca się jak w Tilmadoche, lub łękowato poplątaną sieć Arcyrii tworząca Lamproderma 

26. Włókna włośni cienkie, rozwidlające się, lecz niepołączone w sieć Ener thenema 

27. Włókna włośni zrzadka tylko rozwidlające się, niektóre ich rozwidlenia wybie-
gające w wolne końce Echinostel ium 

28. Podsady pojedynczych zarodni w zrosłozarodniach zrośnięte w drzewkowate 
rozgałęzienia, do podstawy zrosłozarodni przyrośnięte 29 

29. Z pojedynczych podsad bierze początek system regularnéj, w sieć połączonój 
włośni, podobnéj jak u Comatricha (Amaurochœtaceaî) 30 
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Z pojedynczych podsad rozchodzą się w promieniach cienkie pojedyncze włó-
kna włośni, łączące się z podohnemi sąsiednich zarodni, na wspôlnéj ich gra-
nicy (BrefeldiaceîE) 31 

30. Sieć włośni o włóknach tęgich, w węzłach trójkątnie zgrubiałych Amaurochaîte 

31. Włókna włośni na granicach zarodni połączone za pomocą wielkich pustych 
pęcherzyków Brefeldia 

32. Bez włośni (Atrichaî) 33 

Z włośnią (Trichophorae) 39 

33. Ścianki zarodni nie istniejące lub jednostajne (Anemeœ). 34 

Ścianka zarodni posiada na wewnętrznćj stronie drugorzędne, w różne sieci 
połączone zgrubienia (Heteroderme») 38 

34. Zarodnie trzoneczkowate (Dictyosteliacese) 33 

Zarodnie lub zrosłozarodnie o ściankach całych (Liceacefe) 36 

Zrosłozarodnie o ściankach regularnie podziurawionych (Glathroptychiaceœ) 37 

33. Zarodnie nagie, trzonek wielokomorowy Diciyostelium 

36. Pierwoszczowocnie Licea 

Zarodnie kształtów walcowatych, na silnie rozwiniętej, niekiedy trzonticzko-
wato wyglądającćj leżni skupiono stojące • Tubulina 

Zrosłozarodnie nagie Lindbladia 

3 7 . Zrosłozarodnie z jednćj warstwy zarodni złożone, pojedyncze ich z a r o d n i e tak 
zbudowane że od ich górnćj dzwoneczkowatćj części przebiega ku dołowi 
sześć trójkańciastych włókien Glathroptychium 

Zrosłozarodnie z wielowarstwowych zarodni złożone, najzewnętrzniejsze ich 
ścianki zrastają się w gładką, pojedynczą, papierowatą korę, wewnętrzne w sze-
ściu miejscach na granicy każdych dwóch wielkimi otworami z sobą spółku-
jące. Resztki ścianek tworzą trójskrzydlny szkielet wszechstronnćj sieci . . . . Enteridium 

38. System zgrubień drugorzędnych, trwałych sieciowaty, o włóknach cienkich, 
zazwyczaj w węzłach rozszerzonych Cribraria 

System zgrubień trwałych sieciow^aty, złożony z równoległych szerokich żeber 
połączonych cieniutkiemi poprzecznemi włókienkami Dictydium 

System zgrubień trwałych sieciowaty, wdolnćj części zarodni jak w Dictydium, 
w górnćj jak u Cribrarii zbudowany Heterodictyon 

39. Zrosłozarodnie; pojedyncze ich zarodnie mają podsady (Reticularieaî) 40 

Zarodnie lub zrosłozarodnie bez podsad (Calonemea3) 

40. Podsady zarodni zrośnięte w drzewkowate rozgałęzienia, do dna zrosłozarodni 
przyrosłe (Reticulariaceae) ^^ 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z O W C K . 8 7 

41. Włośnią O rurkach delikatnych, powietrzem wypełnionych, ścianki ich nie-
zgruhione lleticularia 

42. Włośnią bez zgrubień, często zanikowo rozwinięta, w ściance częste zwapnie-
nia, zawsze pojedyncze zarodnie (Perichienaceœ) 43 

Zgrubienia włośni pod postacią brodaweczek, kolców, pierścieni, półpierścieni 
lub sieci, zarodnie ich tęgą korą pokryte, zrosłozarodnie bez zwapnień (Arcy-
riaceœ) ^^ 

Zgrubienia włośni pod postacią na prawo biegnących wężownic, pojedyncze 
zarodnie bez zwapnień (Trichiaceœ) 

43. Ścianka podwójna, sieć włośni do wewnętrznćj, do górnćj jéj części przyro-
śnięta Perichœna 

44. Pojedyncze zarodnie 45 

Zrosłozarodnie z zarodni w splot połączonych; zewnętrzne zarodnie tego 
splotu tworzą tęgą dwubłonną korę, pokrytą na zewnątrz pęcherzykami bar-
wnymi Lycogahi 

45. Włośnią z pojedynczych rurek. . . . Oligonema 

Włośnią połączo>na w sieć o ^ 40 

46. Powierzchnia zarodni pokryta pęcherzykami barwnymi 

Powierzchnia zarodni bez pęcherzyków barwnych 47 

47. Sieć włośni przyrosła jednostajnie na całćj przestrzeni ścianki zarodni Lachnobolus 

Kończyny sieci włośni przyrosłe tylko do kieliszkowatego rozszerzenia trzonka 

lub zaklęśnięte między jego zawartości Arcyria 

Sieć włośni zupełnie wolna Cornuvia 

48. Włośnią złożona z licznych pojedynczych, wolnych nitek Trichia 

Włośnią w sieć połączona Hemiarcyria 

D O D A T K O W Y KLUCZ ANALITYCZNY 

do o z n a c z a n i a r o d z a j ó w zros łozarodni . 

1. Zarodniki pojedyncze kuliste ' 2 

Zarodniki kształtu wycinka koła, poskupiane w grudki, od czterech do dwu-
dziestu dwóch liczące Eteridium 

2. Pojedyncze zarodnie zrosłozarodni bez włośni 3 

» » » z włośnią 4 
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3. Ścianki zrośniętych zarodni całe Lindbladia 

Z bocznych ścianek pozostaje tylko sześć trójkanciastych włókien Clathroptychiuni 

4. Zarodnie bez podsad 5 

Zarodnie z podsadami C 

5. Zarodnie połączone w ścisły splot, pozbawione ścianek, wyjąwszy zewnętrz-
nych tworzących dwuwarstwową barwnymi pęcherzykami pokrytą korę; 
włośnią bez zwapnień opatrzona na zewnątrz zgrubieniami, zarodniki nie fijo-
letowe l.ycogala 

Zarodnie połączone w ścisły splot, opatrzone ściankami zwapnionemi, skrajne 
tworzą niekiedy korę, włośnią opatrzona wapniakami, na zewnątrz pozbawiona 
wszelkich zgrubień, zarodniki fijoletowe Fuligo 

0. Podsady zrośnięte w drzewkowate rozgałęzienia, do dna zrosłozarodni przyro-
śnięte 7 

7. Zarodniki lioletow^e 8 

Zarodniki brunatne, włośnią o rurkach cienkościennych, bez zgrubień, wypeł-
nionych powietrzem Reticularia 

8. Zrosłozarodnie kształtów drzewkowatych, wszystkie pokryte wapnistym na-
kipem, ścianki zarodni zrośniętych pokryte kryształkami wapna . Spumaria 

Zrosłozarodnie kształtów nieregtdarnych, niezwapnione • • 9 

1). Pokryte tęgą korą, włośnią w postaci wszechstronnych sieci o włóknach tęgich Amain-ochade 

Nagie, o powierzchni brodawcczkowatćj, włośnią o włóknach nitkowatych, na 
granicy pojedynczych zarodni połączonych wielkimi, powietrzem wypełnio-
nionymi ośmiokomorowymi pęchęrzami Ilrcleldia 

DZIAŁ I 

Zewnatrzzarodnikowe (Exosjooreœ). 

Zarodniki przez dzielenie się na poicierzclini zarodni powstające. 

Zawartość zarodników przy kiełkowaniu rozpada się przez kolejne dzielenia się na dwie części, na 
ośm pływek. Pływki zamieniają się w pełzaki, ze zlania się których powstają pierwoszcznie. Pier-
woszcznie składają się z dwóch istot, jednćj przejrzystćj rozpuszczającej się w wodzie opony przeni-
knionćj na wskróś drugą będącą ziarnistćm pierwoszczćm. Przy formowaniu się owoców opona daje 
szkielet przyszłego ich kształtu a pierwoszcze dąży tuż pod powierzchnię opony, rozdziela się tam na 
pejedyncze wielokątne części. Te zaokrąglają się i zostają wyniesione na powierzchnię owocu przez 
trzoneczki wytworzone z istoty opony. Stany.spoczynku'riieznane. 
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Tutaj należy rodzaj : Śluzek (Certium). Ponieważ dopiero w końcu roku zeszłego ukazała się praca 
Woronina i Famincyna (1), na zasadzie której ustrój ten do śluzowców zaliczonym być musi, ponie-
waż daléj dotąd tylko dwa jego gatunki, t . j . Geratium porioides A. et Sz. i G. hydroides z pewnością 
tu należą, a z b a d a n i e i n n y c h wymaga wiele czasu a przedewszystkićm materyału, przeto pomijając zu-
pełnie systematykę tego działu, odsyłam interesujących się tćm do dzieła Friesa : «Systema mycolo-
gicum». Pragnących się zaś zapoznać bliżćj z historya rozwoju tych ustrojów odsyłam do powyżćj 
cytowanéj pracy Woronina i Famincyna. Wspomnę to tylko, że fałszywe najzupełnićj wnioski auto-
rów co do systematycznego pomieszczenia Geratium i w ogóle co do budowy innych śluzowców i ich 
jakoby analogii z grzybami, postaram się poniżćj sprostować. 

Zresztą dział ten tak się różni w sposobie owocowania i konstytucyi owoców od wszystkich innych 
przez nas wewnątrz zarodnikowymi nazwanych śluzowców. że ich z sobą w żaden sposób porówny-
wać nie można. Dlatego tćż w części traktującćj o budowie wewnętrznćj śluzowców^ zupełnie o na-
leżących tu ustrojach nie wspomniałem. Za lat kilkanaście, gdy, czego spodziewać się można, więcój 
form tu należących poznamy, będziemy w^ówczas mogli traktować je także porównawczo, ale tylko 
pomiędzy sobą. 

DZIAŁ II 

Wewnątrzzarodnikowe (Endosporeee). 

Zarodniki przez icolne powstawanie komórek wewnątrz zarodnipoiustające. 

Zawartość zarodników przy kiełkowaniu, daje początek zazwyczaj jednćj lub dwóm pływkom, a 
w jednym dotąd znanym wypadku (siecionóg) pełzakom. Pływki przez wielokrotne dzielenia się na 
dwie rozmnażają się licznie. Ścianka zarodni nie przedstawia żadnój budowy komôrkow'atéj, bywa 
jednak często w rozmaity sposób zgrubiona lub zwapniona. Zarodnie wypełnione albo tylko wy-
łącznie zarodnikami, albo tćż między tymi znajdują się jeszcze rurki lub włókna ivloéni (capillitium). 

Ilurki lub włókna włośni jużto pojedyncze, wolne, już sieciowato połączone. Sieci te albo wolne 
albo w pewnych miejscach, albo tśż do wszystkich miejsc ścianki zarodni przyrośnięte; puste lub 
częściowo, albo tćż całkowicie wypełnione wapnem; o powierzchni już gładkićj , już rozmaitemi 
zgrubieniami opatrzonéj. Zarodnie niekiedy opatrzone podstawową lub środkową, powietrzem lub 
wapnem wypełnioną podsadą (columella). Stany spoczynku znane w téj grupie już dla pojedynczych 
pływek Onicrocysten), już "dla młodych (derbwandige Gysten), już dla dojrzałych pierwoszczni. 
(Phlebomorpha). 

(1) Ueber zwei neuc Forinen von Schleimpilzen, mit drci Tafeln. Z «Mémoires de l 'Académic Impériale de Saint-
Petersbourg, VI1™« série, t . XX, n» 3. Octobre 1873. 
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PODDZIAŁ. 

Zarodniki zabarivione fioletowo lub brunatno-fioletowo {Amaurosporeœ), 

S K U P I E N I E I. 

Zarodnie pozbawione włośni {Atrichoe), 

RZĘD I. — PIERWOBŁONY (PROTODERME.E). 

Pojedyncze zarodnie, kształtów regularnych, nieposiadające włośni o zarodnikach fioletowych. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — P i e r w o b ł o n o w a t e (Protodermacese). 

Charakter rzędu jest zarazem charakterem familii. 

I . — PIERWOBŁON (PROTODERMA R F S K I ) . 

Licea sp. Schrad. Physarum sp. Fr . 

Ścianka zarodni pojedyncza. 

1. P. pu sil la {Schrad.). P. maleńki. — Zarodnie siedzące, zaokrąglone, półkulis^te, cienino-
kasztanowale, błyszczące; zarodniki atramentowo-floletowe, gładkie, 17,8 m. m. wielkie. 

1797. Licea pusilla. Schrad., nov. gen., p. 19, t. VI, f. 4. 

1821». Physarum Licea. Fr. , 1. c., III, p. 143. 

Wzmianka historyczna. — Śluzowiec ten został po raz pierwszy opisany przez Schradera, który go po 
mieścił w rodzaju Licea ze względu na brak włośni. Fries, który na włośnię nie zwracał uwagi, uznał 
za stosowne ze względu na barwęzarodników, włączyć go do Physarum. Ten sam powód skłonił i mnie 
do oddzielenia go od Licea, brak jednak włośni zmusił mnie do utworzenia dla tego jedynego ga-
tunku zupełnie osobnego rzędu 

Tym sposobem, w moim systemie pierwobłony zupełnie w tym samym pozostają stosunku wzglę-
dem wapniaków i smętoszy, jak z drugićj strony bezwłośnie^i różnobłony względem pytanek i py-
szniaków. 

Opis. — Zarodnie lego śluzowca należą do bardzo małych, średnica ich bowiem wynosi zaledwie 
od 0,2 do 0,7 M. To tćż spróchniałe d rewno, 'na którćm się o n o z n a j d u j e , wydaje się być dla go-
łego oka jakby popstrzone. Szkło powiększające okazuje zarodnie kształtu prawie dokładnie pół-
kulistego, zazwyczaj bardzo wązką nasadą do podłoża przyrosłe, o ścianie błyszczącćj, ciemno-kaszla-
nowatćj, prawie czarniawej. Ścianka po dojrzeniu rozpada się na nieregularne części, a po wypró-
szeniu zarodników, pozostałe do podłoża przyrosłe części zarodni ukazują się także i na wewnątrz 
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błyszczącemi. Zarodnie stoją towarzysko, obok siebie, nigdy jednak zlewających się nie widziałem. 
Ś c i a n k a zarodni przedstawia się pod drobnowidzém jako błona jednostajna, tęga, gładka, brudno 
żółto-kasztanowato zabarwiona. Zarodniki mają błonę gładką, tęgą, atramentowo-fioletową i na-
leżą do największych pomiędzy wszystkimi śluzowcami, bo są do 17,8 m. m. wielkie. 

W młodości zarodnie mają według Friesa barwę pośrednią między r d z a w ą a jasno-brunatną. 

W Szwecyi według Friesa częsty; Łużyce.(Albertini i Schweinitz) ; Gœtynga 
(Schrader). Stawczana góra koło Kielc (Nowakowski). Wszędzie dotychczas tylko na zmórszałćm 
drewnie napotykany. 

S K U P I E N I E II . 

Zarodnie posiadaj a stale icłośnie {Ti^ichophorce). 

HZĘD U, — WAPNIAKI (CALGARE^). 

Na albo wewnątrz ścianki zarodni, a często i we włośni zwapnienia, pod postacią ziarn lub kryszta-
łów węglanu wapna. Zarodniki fioletowe lub brunatno-fioletowe. Zarodnie często opatrzone pod-
jadą. Pojedyncze zarodnie lub zrosłozarodnie. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — (Cienko wskiacese ) . 

Zwapnienia tylko ziarniste. Włośnią o włóknach w sieć połączonych, niektóre jćj odnogi wolne, 
inne w związku ze ścianką zarodni lub wapniakami, wielkimi, płaskimi często rozgałęzionymi. 
Bez podsad. 

I I . — CIENKOWSKIA R F S K I . 

Physarum sp. A. et Sz., Didymium sp. Bischoff., Diderma sp. Fr . 

Zarodnie o ściankach pojedynczych, nieregularnie pękające. Wolne końce włośni zakrzywione, 
zaostrzone, 

2. C. reticulata {A. et S z.). C. żijłowata. — Pierwoszczowocnie pełzające pod postacią 
żył pokrzywionych lub sieci, pomarańczowe lub brunatne. Włośnią i wapniaki żółto zabarwione. Za-
rodniki gładkie, jasno-tioletowe, 9,2 m. m. wielkie. 

1805. Physarum reticulatum. A. et. Sz., l. c., n° 251, t . VII, f. 2. 

1829. Diderma reticulatum. Fr. , 1. c., III, p. 112. 

1842. Didymium reticulatum. Bischoff, Kryptogamenkunde, f. 3621. 

Wzmianka historyczna. — Śluzowiec ten odkryły w roku 1803 przez Albertiniego i Schweinitza 
został przez nich, jak na owe czasy, wybornie opisany, lecz mnićj dokładnie odrysowany, autorowie ci 
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pomieścili go w rodzaju Physarum. Fries wziął zapewne nader wielkie i błonkowate wapniaczki lego 
ustroju za zewnętrzną ściankę zarodni i dlatego pomieścił go pod Uiderma. Jednocześnie rohi on naj-
zupełniej nieuzasadnione przypuszczenie, że śluzowiec ten może być, tylko nieregularną formą z Leo-
carpus vernicosus. Bischofl najpewniej przez prostą pomyłkę pisowni wspomina o nim pod Didy-
mium, dając kopię z Albertiniego. 

Opis. —Śluzowiec ten występuje stale tylko w postaci pierwoszczowocni, zkąd tćż postać jego jest bar-
dzo rozmaiła. Najczęścićj widzimy na podłożu pełzające żyłowate albo w koiicac hlępe żyły, rozmaicie 
pokręcone i pokrzywione, niekiedy w obwarzanek zrośnięte, innym razem znów w sieć połączone. Barw a 
zmienna, p'omaraiiczowa błyszcząca, lub ćma brunatna. Ścianka jest nader krucha, za najlżejszćm do-
tknięciem rozpada się na nieregularne części, według Friesa pęka niekiedy i podłużny szparą. Po pę-
knięciu widzimy wśród fioletowćj masy zarodników pięknie odbijące cieniuteńkie żółte włókienka 
włośni i ich wapniaczki w postaci czarnych żółtych plamek. Pod drobnowidzem ścianka pierwoszczo-
wocni okazuje się być tęższa, i tćm samém silniej zabarwiona w podstawie jak ku wierzchołkowi. 
Barwa ma odcień żółto-brunatny. Błonka ta jest bardzo mocno na wskróś zwapniona, ztąd to pochodzi 
jćj kruchość, oprócz tego spostrzegamy na jćj zewnętrznćj powierzchni zrzadka rozrzucone pojedyn-
cze ziarnka wapna, Do ścianki w licznych miejscach przyrośnięta jest włośnią i jćj wapniaczki. Wapnia-
czki szczegôlniéj są częste w dolnéj części pierwoszczowocni, są to nadzwyczaj płaskie woreczki, o za-
rysach nieregularnych, często podziurawione i rozgałęziające się w rozmaitych kierunkach, na pierw-
szy rzut oka wyglądają raczćj na płaty pojedynczéj żółtćj błonki. 

Wapniaczki zawierają nieliczne tylko, różnćj wielkości ziarnka wapna. Z kilku miejsc jednego wa-
pniaczka wychodzą włókna włośni. Czy to są włókna, czy tćż rurki rozstrzygnąć trudno. Włókna te 
rozgałęziają się widlasto, łączą w sieci o bardzo nielicznych okach i wreszcie niektóre ich odnogi wy-
biegają w końce wolne, łęko\vato zakrzywione i mocno zaostrzone. Szerokość średnia włókien wło-
śni wynosi 3,25 m. m. Długość wolnych końców włośni waha się między 9,23 a 33,5 m. ni. Zarodniki 
mają błonkę cienką, jasno-fioletową, są 9,2 m. m. wielkie. 

Znajdowanie sip. —Na zgniłych liściach i obumarłych gałązkach drzew bardzo rzadko. Łużvce (Al-
bertini i Schweinitz); Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Salem i Bethleheem w Pensylwanii (Sz. 2293). 

UWAGA.— Rodzaj ten poświęciłem pamięci Leona Cienkowskiego, naszego rodaka, znakomitego 
badacza na polu najniższych ustrojów. Wprawdzie przed kilku laty Schweinfurth, sławny podróżnik, 
opisał pewną roślinę afrykańską z Nubii jako « Cienkowskia », lecz gruntowniejsze badania hrabiego 
Hermana na Solms-Laubachu przekonały, że roślina ta z familii Scilamineów, jest tylko gatunkiem 
dawniejszego już rodzaju Kœmpferii, i że tym sposobem utworzenie dla niéj nowego rodzaju nie ma 
naukowego bytu. Spodziewam się, żę tym razem wybór jest lepszy, i że nasza Cienkowskia przechowa 
potomności sławne imię naszego profesora. 

P o k r e w i e ń s t w o 2. — Ma w o r k o w a t e (Physaraceae) . 

Zwapnienia tylko ziarniste. Ścianka zarodni pojedyncza. Włośnią o rurkach szerokicli, w sieć po-
łączonych, cienkościennych, wypełnionych rzadzićj powietrzem, najczęścićj w części lub w zupeł-
ności wapnem. Podsada zazwyczaj nierozwinięta, lub tćż zastąpiona silnie rozwiniętym środkowym 
wapniaczkiem, bardzo rzadko utworzona przez przedłużenie trzonka do wnętrza zarodni. 

Pojedyncze zarodnie, rzadzićj zrosłozarodnie. 
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I I I . — MAWOREK PHYSARUM (PERS. ) 

Lycoperdonsp. Bjer., Batsch., Jacq., Spheerocarpus sp. Buli. ; Trichią sp. Trent. , D. C.; Spumaria sp. 
Achar., Schum., Sz. ; Stemonitis sp. Gmel.; Glathrus sp. Huds., Bolt.; Fuligo sp. A. et. Sz.;Angiori-
dium Grev., Fr . ; Physarum Pers.; Didymium sp. Fr . , Mont., Wallr . ; Graterium sp. Fr . ; Diderma 
sp .Fr . , Wallr. , Duh., Schum.; Lignidium sp. Lk., Fr. ; Reticularia sp. Poir. , Fr . ; Leocarpus sp. Mont, 
Fr. ; Garcerinasp.Fr. ; GlaustriaFr. ; Stylonites Fr . 

Włośnią wszechstronną sieć tworząca, jednostajnie do wszystkich miejsc ścianki zarodni przyrosła, o 
rurlvach w węzłach rozdętych, wapniaczki tworzących. Podsada tylko wyjątkowo rozwinięta. Zarodnie 
siedzące lub wyjątkowo podłużną szparą pękające. Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna. 

Wzmianka histort/czna. — Rodzaj utworzony w roku 1797 przez Persoona, który wszystkie wapniaki 
rozmieścił w czterech tylko gatunkach, z tych Fuligo i Spumaria należały do zrosłozarodni, zaś Phy-
sarum i Diderma do pojedynczych zarodni. Physarum obejmowało gatunki o włośni wszędzie do 
ścianki zarodni przyrośniętej, o ścianie pojedynczej, a Diderma o włośni do podsady przyrosłej i o 
ścianie podwójnćj. Ztąd tćż Physarum Persoona obejmowało liczne nasze rodzaje, tak z pokrewieii-
stwa maworkowatych, jako tćż i makulcowatych. 

Fries w roku 1829 zachował rodzaj Diderma Persoona, a jego Physarum rozdzielił na trzy rodzaje. 
Opuszczając zupełnie z uwagi włośnię, oddzielił najprzód formy wieczkiem pękające pod na-
zwą Graterium, a pozostałe gatunki rozdzielił na Didymium i Physarum. Oba miały ściankę pojedyn-
czą, lecz powierzchnia zarodni u Didymium miała być mączasta, u Physarum gładka, zresztą pierw-
sze miało być zwykle opatrzone podsadą, brak którćj był charakterem drugiego. Taki podział nie 
dał się ściśle przeprowadzić. Wszystkie Didymia były rzeczywiście razem pod tym rodzajem pomie-
szczone, ale Physara znajdowały się w obu rodzajach. W późniejszych swych pismach, powodując się 
pokrojem, nie zwracając żadnćj uwagi na budowę włośni, utworzył Fries znów kilka rodzajów, które 
nie mają żadnćj podstawy bytu. 'W « Summa vegetabilium Scandinaviœ » otwarcie nawet powiada na 
stronie 457 o włośni Trichii : « Elateres prœbent singularem characterem, sed eorum functiones 
prorsus ignoramus. Minoris tamen per se esse momenti facile, perspicitur ex absoluto eorum defectu 
in maxime alfinibus, et preventu in diversissimis, etc. » Sąd ten jednak Friesa ztąd tylko pochodzi, 
że nie umiał używać drobnowidza i nigdy włośni dokładnie u ś l u z o w c ó w nie widział. Raz jednak 
znalazł w lipskićm muzeum okazy pewnego śluzowca z przylądka Dobrćj Nadziei, którego zarodniki 
były wyprószone i włośnią w całym przebiegu trwała przyrośnięta do przejrzystych ścianek zarodni, 
już dla gołego oka była przystępna. Fries tak był zdziwiony jej widokiem, że dla śluzowca tego 
utworzył nowy rodzaj : Stylonites, mający być pośrednim pomiędzy Gribrarią i Arcyrią. Tymczasem, 
na szczęście miałem okazy tego śluzowca także doręczone sobie do poszukiwań i przekonałem się, że 
ów szczególny Stylonites jest typowćm Physarum, Najwidoczniejszym więc jest, że gdyby Fries 
używał zawsze drobnowidza do swych prac systematycznych i gdyby się przekonał, że wszystkie Phy-
sarea mają taką włośnię, byłby jćj użył do zcharakteryzowania rodzaju. Tymczasem zasługa ta należy 
się de Bareniu, który w roku 18.)9 prawie w tym samym duchu, rodzaj ten odgraniczył od innych 
jakeśmy tu uczynili. 

'S. P. nefroideurn. R f s k i . M. nerkoiuaty. — Zarodnienerkowate szare, trzoneczkowate, 
w nasadzie trzonka mocno pępkowate, często szparą podłużną pękające. 

Trzoneczek k r ó t k i , S K t y w n y , c z a r n y , lśniący, lekko r y s o w a n y . Włośnie o bardzo licznych, n m i ć j 

http://rcin.org.pl



100 l>.\Mip'.MK T O W A R Z Y S T W A N A U K ŚCISŁYCH W P A R Y Ż U . — TOM V. 

więcój zaokrąglonych wapniaczkach, śnieżno-białych. Zarodniki jasno brunalno-łiolelowe o błonie 
tçgiéj, mocno kolczastéj, 10,7 do 12,0 m. m. wielkie. Występują także w postaci żyłowatych lub siecio-
watych pierwoszczowocni. 

Wzmianka historyczna. — Pomiędzy licznymi śluzówkami zbieranymi przez Linka, a przechowywa-
nymi w zbiorach berlińskiego muzeum, maworek ten znajdował się pod nazwą Physarum compressum, 
A et Sz. i jako Physarum griseum Lk. Pod tém ostatniém nazwiskiem znajdowały się także i inne ślu-
zówce. Go zaś do Physarum compressum to opis tegoż w źródle jest bardzo krótki, i z naszą dia-
gnozą nie zgadzający się, uważałem więc za najstosowniejsze nazwać maworek ten inaczéj. 

Opis. — Zarodnie tego śluzowca razem trzonkiem dosięgają zazwyczaj 3/4 M. wysokości. 
Barwa ich jest pospolicie mniéj lub więcej jasna, stosownie do stopnia zwapnienia, zwykle bywają 
one ćnie ; w formach mnićj zwapnionych wydają się być szczególnićj w dolnćj części zarodni, w na-
sadzie trzonka lśniące, cienmo-lioletowe. Trzonek jest czarny, lśniący, sztywny wyprostowany, po-
dłużnie porysowany i prawie niewidoczną kolistą leżnią do podłoża przyrosły. Pierwoszczowocnic 
przedstawiają się pod postacią żył półkulistych, lecz mocno spłaszczonych, poplątanych lub w sieć 
połączonych, po podłożu pełzających, trzonek i kształty typowéj zarodni giną naturalnie najzupełnićj. 
W%śnia lupą obserwowana, ma grubość zaledwie pajęczych nitek, w'apniaki są bardzo duże i śnieżno 
białe, to tćż między ciemnymi zarodnikami łatwiej wpadają w oko. Pod drobnowidzem ścianka za-
rodni okazuje na zewnątrz zwapnienia, pod postacią drobnych ziarenek wapna, są one rozrzucone po 
catéj powierzchni pojedynczo, a oprócz tego w pewnych miejscach znajdują się liczniejsze ich gro-
madki, tworzące tym sposobem białe plamy. Po odwapnieniu błona okazuje się być w górze cienką 
i blado zabarwioną, ku nasadzie trzonka daleko t ę ż s z ą i b r u d n o - f i o l e t o w ą . Trzonek jest rurką od 
góry ze ścianką zarodni najzupełnićj zrośniętą; błona téj rurki jest b a r d z o tęga, ciemna, żółto-bru-
natna, mocno podłużnie zgrubiona, niezgrubione miejsca przedstawiają się naturalnie na zewnątrz 
jako rysy lub fałdy. Koniec téj rurki rozszerza się na podłożu w coraz cieńszą, kolistą, małowidzialną 
leżnię» Zawartością tćj rurki trzonka, jest ustrojowa, drobnoziarnista, brudno żółto-brunaitna istota. 
Rurki włośni są na całćj wewnętrznćj powierzchni ścianki zarodni p r z y r o ś n i ę t e , w m i e j s c a » c h przyi-o-
śnięcia znacznie rozszerzone. Zresztą ścianki ich są błonką delikatną, bezbai-wną. Wapniac-zki są wy-
pełnione drobnemi ziainami wapna. 

Znajdowanie się. — Glacko (Link), Halla nad Salą (Sthal), Warszawa (Alexandrowicz). Bezw^ątpie-
nia maworek ten jest nierzadki, tylko niepozorny, i dlatego rzadko zbierany. Trafia się zarówno 
na spróchniałćm drewnie, jak też i na mierzwie owczej lub końskićj. Daje się z wielką łatwością ho-
dować. Zarodniki jednéj zarodni dają pierwoszcznie, które owocując tworzą do dwudziestu dwóch 
nowych zarodni. Do zupełnego dojrzenia od chwili wysiania zarodników, upływa mnićj więcćj d^^a 
tygodnie. 

4. P. a f f i n e . R f s k i . M. pokrewny. — Zarodnie nerkowate lecz z boku mocno ściśnione, 
białe, trzoneczkowate, często szparą podłużną pękające. Trzoneczek wydłużony, wyprostowany, szty-
wny, kruchy, mocno pofałdowany, szarawo-biały. Włośnią o bardzo licznych zaokrąglonych, śnieżno 
białych wapniaczkach. Zarodniki jasno brunatno-fioletowe, o błonie tęgićj, mocno_kolczasléj, 10,7 
do 12,3 m. m. wielkie. 

? 1782. Trichia niyea. PI. dan., t. 776, f. 4. 

? 1797. Trichia rugosa. Trent., 1. c., p. 228. 

Wzmianka historyczna. — Powyżćj przytoczona tablica flory duńskićj przedstawia wcale nieźle i)0-
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krój naszego maworka, z tą różnicą, że powierzchnia zarodni w tym rysunku jest bardzo mocno sie-
ciowato pomarszczona, co pochodzić może w skutek niedojrzałych okazów tutaj przedstawionych. 
Fries w Systema mycologicum odnosi to do Trichia rugosa Trenthepola, której opis z naszym mawor-
kiem się nie zgadza; zarodnie mają być półkuliste, początkowo śnieżno-białe, sieciowato pomarszczone, 
potém gładkie i ciemne. Raz więc dla niezgadzania się tych opisów, powtóre dla niewłaściwych 
nazw, maworek ten inaczéj nazwałem, a obydwa te nazwiska ze znakiem zapytania w synonimach 
podaję. 

Opis. — Maworek ten od poprzedniego odróżnia się na pierwszy rzat oka barwą trzonka^ w tym 
razie białą, daléj tém, że zarodnie nie są lub są tylko nieznacznie w nasadzie pępkowate, a przytém 
bardzo mocno spłaszczone z dwóch dłuższych boków. Trzoneczek bywa zazwyczaj 1 M. wysoki, 
razem z zarodnią do i 1/2 M., ścianka jego jest zazwyczaj śnieżno biała, w podstawie tylko nie-
kiedy szarawa i bardzo mocno podłużnie pofałdowana, wreszcie choć równie sztywny jak w poprze-
dnim, jest przytém bardzo kruchy. Zresztą w budowie włośni, wielkości zarodników, nie zachodzą 
żadne różnice. 

Błona zarodni jest tak samo zabarwiona, tylko zabarwienie to znika zupełnie na zewnątrz dla nieu-
zbrojonego oka w skutek nader silnego zwapnienia. Rurka trzo-nka jest tak samo zbudowaną, tylko jéj 
ścianka mocnićj p o f a ł d o w a n a i fałdy najwięcej zwapnione, po odwapnieniu ma barwę jasno-bru-
natną. 

Znajdoimnie się, — Gatunek ten rzadszy^ od poprzedniego widziałem kilka razy. Zdarza się na li-
ściach suchych lub spruchnialém d r e w n i e . Berlin, w ogrodzie Deckertakoło « Palmheide » i w cie-
plarni ogrodu botanicznego (A. Braun); Neuhof w Czechach (Peyl); w ogrodzie botanicznym w War-
szawie (Alexandrowicz). 

3. P. li V id u m. Ii f s ki. M. sn ta fi? — Zarodnie kształtów nieforemnych, półkulistych lub 
spłaszczonych, siedzące, szarawo-białe lub białe. Bezpodsadowe lub środkową śnieżno-białą, wolną 
podsadą opatrzone. Nieregularnie pękające, po wyprószeniu zarodników wewnętrzna ścianka zarodni 
stale barwy śniadćj. Włośnią o wapniaczkach licznych, okrągławych, śnieżno-białych. Zarodniki 
czarno-fioletowe o błonie tęgićj, mocno kolczaste, 10 do 12,3 m. m. wielkie. 

1809. Physarum griseum. Lk., Diss. II, f. 42, p. p. 

— Physarum effusum. Lk., Herb. 

1818. Physarum conglobatum. Fr. , Sym. gast., p. 21, p. p. non Dit. ! 

1834. Spumaria licheni formis. Sz., Am. fg., n°2364. 

1846. Didymium physaroides. M., FI. alg., p. 412, non Fr. ! 

— Licea alba. Bong., Herb.! 

Wzmianka historyczna. — Maworek ten został po raz pierwszy odkrytym przez Linka pod nazwą : 
Physarum griseum, rozumiał on jednak różne śluzówce pod tém nazwiskiem, zresztą opis zawiera 
zaledwie kilka wyrazów, które pozwalają objąć nim wszystkie siedzące maworki i makulce. Dalój 
Fries pod swojćm Physarum conglobatum rozumiał nie tylko ten maworek alei maworek zmienny. 
Schweinitz odnalazł go w Ameryce, ale w szczegôlnéj formie, którą też odróżnimy. Wreszcie Mon-
tagne w algerskiéj florze zamieścił go pod powyżćj wspomnianém nazwiskiem. 

Opis. — Maworek ten występuje w dwóch formach, które z łatwością odróżniać p r z y c i u t d / . i : 
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a. P. 1. conglobatura F r , Zarodnie siedzące, nieregularnie półkuliste, niekiedy zlewające się, bez 
podsady, leżnia nierozwinięta. Znachodzą się gromadnie. 

p, P. 1. l icheniforme (Sz.). Zarednie na silnie rozwiniętej leżni skupione, z wierzchu spłaszczone, 
z boków od wzajemnego nacisku prawie wielokątne, zazwyczaj opatrzone środkową, walcowatą, wolną 
podsadą. 

W obu wypadkach zwapnienie ścianki bywa bardzo różne, ztąd téz i barwa zarodni zmienna 
od szai-éj do śnieżno białśj ; szczegôlniéj w drugiej formie zdarza się często, że spłaszczony wierzcho-
łek zarodni silniéj bywa zwapniony jak jéj boki. W obu wypadkach ścianka zarodni jest w górze pra-
wie bezbarwma, ku dołowi mięsnego lub fioletowego koloru. Ztąd t&i pochodzi, że wnętrze zarodni 
wydaje się być po wyprószeniu zarodników śniadóm. W razach gdy leżnia jes t rozwinięta, bywa ona 
na zewnątrz lekko zwapniona, po odwapnieniu zaś okazuje się być jednociągłą, dość tęgą, lioletowo 
z a b a r w i o n ą błonką. Wapniaczki zawsze mnićj więcćj zaokrąglone; niekiedy dwa lub trzy zlewają się 
z sobą, tworząc jakby kruciutkie przegubiane walczyki lub skupione paciorki różańca. W razach gdy 
podsada jest rozwinięta, jest ona tak wielka, że już gołćm okiem widzialna. Jestto pęcherzyk kształ-
tów wydłużonych, zarysów nieregularnych, o ściance nader delikatnćj, bezbarwnéj ; przechodzącćj 
bezpośrednio w rurki włośni, w których tćż jest jakby zawieszona wewnątrz zarodni. Tém samém 
do ścianek zarodni nigdy nie bywa przyrośnięta, wewnątrzwypełniona drobnemi ziarnami wapna jak 
wszystkie wapniaczki, od których właściwie różni się tylko wielkością. Zanotować wreszcie muszę, że 
w formie drugićj, w ktôréj podsada się przytrafia nie występuje ona koniecznie we w s z y s t k i c h zaro-
dniach. W tćj samćj formie zdarza się niekiedy, że spłaszczona górna część zarodni odpada naj-
piérw, a pozostałe ścianki tworzą razem wszystkie uważane po w y p r ó s z e n i u z a r o d n i k ó w , jakby 
plaster suszu. 

Znajdowanie sie. — Na liściach, zgniłych łodygach kaktusów, drewnie i t . d. 

а. Lund i Smolandya w Szwecyi (Fries); Pawłowsk pod Petersburgiem (Lessen i Bongard); Blin-
.szU-ubiszki na Zmujdzi (Janczewski); Glacko wŁużycach (Link); La Galie w > l g e r y i (Ilo-usell, w zbio-
rach Montagna). 

Betlehem w pôlnocnéj Karolinie (Schweinitz). 

б. P. candi dum Rfski. M. s n eeż n / / . —Zarodn ie kształtów nieregularnie kulistych, śnie-
żno-białe, siedzące lub trzoneczkowate, bezpodsadowe. Trzoneczek śnieżno biały, mocnc^ podłużnie 
pofałdowany, do 1 M. wysoki, tęgi, kruchy. Zarodnie nieregularnie pękające. Włośnią o wapniacz-
kach okrągławych, śnieżno-białych. Zarodniki jasno-fioletowe o błonie kolczastćj, 12,5 do 15 m. m. 
wielkie. 

Opis. — Maworek ten z pozoru najwięcćj do maworka pokrewnego podobny, różni się na pierwszy 
rzut oka zarodniami kształtów nieregularnie kulistych. Zwapnienie ścianki bardzo mocne, po odwa-
pnieniu błona ścianki w górze bezbarwna, ku dołowi śniada i tęższa. Trzoneczkowate i siedzące znaj-
dują się obok siebie. W trzoneczkowatych trzonek dochodzi 1 M. wysokości, 0,2 M. szerokości, 
rurka jego wypełniona jes t w zupełności wapnem bez śladów materyi ustrojowćj ; ścianka nader 
mocno zwapniona, po odwapnieniu brudno jasno-żółta, tęga i podłużnemi zgrubieniami na zewnątrz 
jako fałdy wystającemi opatrzona. Wapniaczki zlewają się niekiedy jak w poprzednim i w podobny 
sposób. 

Znojdoiuaniesię. — Na korze drzew. Wyspa Juan Fernandez (Bertero pod n. 1713, w zbiorach mu-
zeum lipskiego paryzkiego w oddziale Montagna). 
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7-. p. didermoides. {Achar.). M. dziwny. — Zarodnie przewrotnie jajowate^ bezpodsa-
dowe, o ściance podwójnćj : wewnętrznej tçgiéj, barwnéj, zwapnionej, zewnętrznej delikatnej, bez-
barwnéj, przedłnżającój się ku dołowi w nitkowato-cienkie, białe, niekiedy rozgałęziające'Się, na 
wspôlnéj silnie rozwiniętćj leżni siedzące, trzoneczki. Włośnią o wapniaczkach okrągławych, śnieżno 
białych. Zarodniki ciemno-fioletow^e, o błonie tęgićj, mocno kolczastćj, 12,3 — 14,2 m. m. wielkie. 

1801. Spumaria? Didermoides. Achar. in Pers. Syn., p. xxix. — Schwartz in V. et Ac,, an. 1815, 
p. MO. — Non Fries in Sym. Gast,, p . 20, 

1803. Diderma oblongum. Schum. , Fl. Ssell., n . 1423. — Fl. Dan,, t . 1973, f. 1. — F r . , 1. c., III, 
p, 103. 

1849. Glaustria Didermoides. Fr., Sm.Vg. Se., II, p. 431, 

1830. Didymium congestum. B. et Br., Ann. N. H., p, 365. 

Wzmianka historyczna. — Sluzowiec ten opisany został po raz pierwszy przez Persoona, który go 
otrzymał pod wyżćj wspomnianym nazwiskiem od Achariusa. Fries^cytuje Spumaria Didermoides 
Achar. jako synonim swego Didymium Spumaroides w Sym. Gast., p. 20, tymczasem śluzowiec, który 
Fries pod tćm Didymium rozumie, jest zupełnie nie tym maworkiem, jakem się o tćm z oryginalnych 
okazów, przechow-anych w lipskićm muzeum, przekonał. (Porównaj szczegóły powiedziane w wzmiance 
historycznój przy S z a r o n i u piankowym.) Diderma oblongum Schumachera, jeżeli tu się rzeczywiście 
odnosi, jest bez żadnćj wątpliwości niedojrzałym tylko stanem. 

Utworzenie nowego rodzaju dla tego śluzowca przez Friesa w Sum. Veg. Scandinaviai, nie ma ża-
dnćj podstawy bytu i było spowodowane tylko szczególnym pokrojem naszego maworka. Synonim 
Berkeleya tak z opisu jak i z oryginalnych okazów otrzymanych za pośrednictwem Friesa nie ulega 
żadnćj wątpliwości. 

Opis. — Z silnie rozwiniętćj leżni podnoszą się w licznych jćj miefscach nitkowato cienkie, równie 
jak ona śnieżno białe, często rozgałęziające się trzoneczki. Te ich rozgałęzienia powodują gronko-
waty pokrój tego maworka. Trzoneczki przedłużają się bezpośrednio w zewnętrzną ściankę zarodni, 
z początku tęgą, ku górze coraz cieńszą, ale będącą zawsze, również jak trzoneczek i leżnia, zupełnie 
bezbarwną błonką. Wewnętrzna ścianka zarodni jest błoną bardzo tęgą, silnie fioletowo zabarwioną i 
otacza ze wszech stron masę włośni i zarodników^ Pomiędzy temi dwoma ściankami występują zwa-
pnienia, jużto pod postacią drobnych pojedynczo rozrzuconych, już tćż poskupianych w grupki ziar-
nek wapna. W okazach, które miałem przed sobą, dolna część zarodni była silniéj zwapniona jak 
górna, ztąd tćż ta ostatnia wyglądała ciemniej jak pierwsza, zupełnie prawie biała. Na wewnętrznćj 
stronie druga ta ścianka daje początek rurkom włośni. Nasady ich są także fioletowo zabarwione, 
tęgie, sztywne. Daléj przechodzą w zupełnie bezbarwne już rurki włośni, często rozdęte w okrą-
gławe, od ziarn wapna śnieżno białe wapniaczki. Niekiedy wapniaczki te zlewają się z sobą, jużto 
różańcowato, jużto po trzy dośrodkowo, jakeśmy to na rysunku przedstawili. Maworek ten ma po-
dobną budowę jak gładysz, jest szczególny z tego względu że i wewnętrzna ścianka jest tęższa jak 
zewnętrzna, i że obie są bezwapienne a zwapnienia znajdują się pomiędzy temi błonkami. 

Znajdowanie się. — Szwecya (Acharius, etc.) ; Dania (Schumacher); szklarnia palm w ogrodzie bota-
nicznym w Berlinie (Magnus); King's Glilfe w wyższćj Karolinie (Gurtis). 

UWAGA. — Wszystkie cztery dodąt opisane gatunki maworka różnią się od innych włośnią, ktôréj 
wapniaczki są mniéj wiçcéj kształtów zaokrąglonych, daléj ścianka ich zarodni bywa ku dołowi mniéj 
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lub więcej silnie fioletowo zabarwiona. Być może, że stanowią one wszystkie razem wzięte dwa 
tylko gatunki 

Jeżeli odróżniłem pierwsze cztery jako osobne gatunki, to pochodzi ztąd tylko, że nie spotkałem 
ich razem rozwiniętych z jednego pierwoszcza, i że hodując dość- długo i kilkakrotnie maworek 
nerkowaty, otrzymywałem zawsze zarodnie posiadające trzoneczek czarny. Zresztą oznaczenie 
tych form przy takićm ich rozdzieleniu, staje się daleko łatwiejszćm. 

8. P. Globuli fer urn. {BulL). M. ? / .—Zarodn ie dokładnie kuliste, szarawo-białe, 
trzoneczkowate. Trzoneczek długości zarodni wyrównywający, lub dwa razy dłuższy, rysowany, 
sztywny, kruchy, żółtawo lub rdzawo biały, przedłużający się do wnętrza zarodni, tworząc tam pod-
sadę. Podsada wyraźna, wielka, walcowata, tępa, jednej trzecićj wysokości zarodni dochodząca, 
biała. Włośnią silnie rozwinięta, sztywna, po wypadnięciu zarodników kształt zarodni zachowaijąca, 
popielata, Wapniaczki liczne różnej bardzo wielkości, kątowato-bryłkowate, żółtawo lub rdzawo 
białe. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 9 ,1 do 10,8 m. m. wielkie. 

1791. Sphcerocarpus globûlifer. BulL, Champ., p. 134, t. 484, f. 3. 

1791. Stemonitis globulifera. Gmel., Sys. nat. , 11, p. 1467, n° 2. 

1801. Physarum globuliferum. Pers., Syn., p. 173, t . 3, f. 11, 12. 

1803. Trichia globulifera. D. C., Fl. fr. , 2, p. 233. 

1829. Diderma globuliferum. Fr. , 1. c., 111, p. 100. 

Opis. _ Maworek ten z wielu względów jest n a d e r charakterystycznym. Ze wszystkich maworków 
tylko ten i następny gatunek posiadają podsadę będącą przedłużeniem trzonka. W tym więc razie 
trzonek i podsada tworzą jednę rurę, zaczynającą się od często rozwiniętćj, nader delikatnéj, do po-
dłoża przyrosłej leżni, a kończącą się tępo wewnątrz zarodni. Cała ta rurka wypełniona jest wapnistą, 
drobnoziarnistą masą. Po ochvapnieniu pozostaje ścianka rurki jako błona zupełnie jednostajna, 
gładka, bezbarwna. Do błonki tćj przyrasta najzupełnićj i ścianka zarodni. Ścianka ta pęka często 
w wierzchołku podłużną szparą, rozdziela się następnie na dwie połowy przytwierdzone do trzo-
neczka i obejmujące jeszcze w części wdośnie jakby pochwę. Ścianka zarodni bardzo mało zwapniona, 
tylko pójedynczemi, po jćj powierzchni rozrzuconemi ziarnami ; błonka ta jest delikatna, na całćj 
rozciągłości jednakowo gruba, bezbarwna, lśniąca. Od błonki tworzącćj ściankę podsady, szerszemi 
nasadami przyrośnięta, rozchodzi się na wsze strony włośnią sztywna, tak że po otwarciu się zarodni 
i wyprószeniu zarodników, zachowuje pierwotny kształt zarodni kulistćj i wygląda jakby puszek jaki 
na końcu trzoneczka siedzący. Dla gołego oka włośnią wydaje się być popielatą, rurki jćj jednak są 
w całym przebiegu bezbarwne, niezbyt d e l i k a t n e , tworzą liczne wapniaczki wielokątnie bryłowate, 
bardzo zmiennej wielkości, żółtawe lub rdzaw^o-białe. Barwa ta jednak, tak w tym razie jak i barwna 
trzonka nie pochodzi od błonki tworzącćj ściankę, bo ta w obu wypadkach jest bezbarwna, ale od 
masy wapiennej, z którą połączony jest właściwy barwnik. 

Znajdoiimnie sio. - Na drewnie. Bardzo rzadki gatunek odkryty po raz pierwszy we Frćmcyi przez 
Bulliarda. Widziałem go dwa r a z y : Salcburg (Sauter) ; góra Klonowska w paśmie gór Świętokrzy-
skich, gdzie go znalazłem na wycieczce wspólnej z moim przyjacielem Nowakowskim. 

9. P. Sckumacheri. Spr. M. Sc huma che ra. — Zarodnie dokładnie kuliste, brodaweczko-
wate, nieregularnie lub łuszczkowato pękające, trzoneczkowate. Trzoneczek szydłowaty, wypro-
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stowany, gładki lub rysowany, wewnątrz zarodni maleńką ostrokręgową podsadę tworzący. Włośnią 
o wapniakach kątowato-bryłkowatych, barwnych, niesztywna. Zarodniki jasno-lioletowe, o błonie 
gładkiej lecz tęgićj, 7 do 8, niekiedy 10 do 11, 4 m. m. wielkie. Ubarwienie zmienne, żółte, złocisto-
żółte, pomarańczowe lub rdzawe. Niekiedy pierwoszcznie żyłowate, obłe, krótkie. 

1803. Physarum citrinum. Schum., FI. SœlL, n° 1436. 

1803. Physarum aurantiacum, p rufipes. A. et Sz., 1. c., n° 262. 

— Physarum verrucosum, Lk., Herb. ! 

1818. Physarum compactum. Ehren,, Sylv. Ber., p. 21. 

1827. Physarum Schumacheri. Spr., Sys. Veg., IV, p. 328. 

1829. Diderma citrinum. Fr. , 1. c., III, p. 100. 

1829. Diderma ruiipes. Fr . , 1. c., III, p. 101. 

— Diderma compactum. Wallr, , Herb. ! 

Physarum chrysocephalum. Wallr. , Herb. ! 

1846. Physarum aureum, p chrj'sopus. Lév., Ann. sc.nat . , p. 166. 

1869. Physarum flavum. Fuck., S. M., p. 343, n® 9. 

Następujące formy dają się odróżniać : 

a. P. S. genuinum. Trzoneczek żółty, zarodnie żółte lub zielonawo żółte, 1/2 M. średnicy mające. 
Zarodniki 7 do 8 m. m. wielkie. Wapniaczki blado żółte. 

p. P. S. chrysopus, Lev. Trzoneczek i zarodnie jednakowo złocisto-żółto zabarwione, 1 M. śre-
dnicy mające. Zarodniki 10,2 ni. m. wielkie. Wapniaczki złoto-żółte. 

y. P . S. aurantiacum. Zarodniki pomarańczowe, trzoneczek brunatny. Zarodnie 1/2 M. średnicy 
mające. Zarodniki 11,4 m. m. wielkie. Wapniaczki brunatne. 

S. P. S. rufipes, A. et. Sz. Zarodnie żółte lub pomarańczowe, niekiedy pięknie lśniące, trzoneczek 
pomarańczowo rdzawy. Wapniaczki żółtawe. 

£. P. S. compactum, Ehr. Pierwoszczowocnie, żyłowate, pełzające, krótkie, żółtawe lub złocisto-
żółte. Bez podsad wraz z trzonkiem znikających. 

Opis. — Leżnia niekiedy się zdarza albo pod postacią cieniutkićj, jednociągłćj, do podłoża 
przyrośniętej błonki, albo pod postacią grubych, barwnych żył, łączących sieciowato podstawy 
trzoneczków. Trzoneczki zawsze sztywne, kruche, wyprostowane, gładkie, rysowane lub pofał-
dow^ane, zazwyczaj ku górze nieco cieńsze, przedłużające się wewnątrz zarodni w ostrokręgową 
czasem mniéj foremną, 0,1 do 0,12 M. wysoką podsadę. Cała masa trzonka jest w tymże razie złożoną 
z ustrojowéj materyi, mocno na wskróś zwapnionéj pojedynczemi ziarnkami. Niekiedy jednak spotykać 
się tu dają i krystaliczne bryłkowate skupienia wapna. Po odwapnieniu trzoneczek wraz z podsadą 
przedstawia się pod postacią gąbczastej materyi bezbarwnéj, barwa więc jego połączona jest w zu-
pełności z ziarnami wapna. Ścianka zarodni przyrośnięta do trzonka w miejscu, gdzie ten przedłuża 
się w podsadę. Błona jest zazwyczaj bezbarwna, w odmianie y lekko bardzo jasno-brudno-żółta zabar. 
wioną i w tym razie tęższa, w innych bardzo cienka, na zewnątrz zwapniona. Jeżeli zwapnienia są 
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słabe to zdarzyć się może jalc w odmianie ê, że ścianlca zarodni pięknie się mieni. Najczęścićj jedna 
zwapnienia są silne, gromadne, te gromady ziarn wapna wystające na zewnątrz nadają ściance zaro-
dni postać brodaweczkowatą. Barwa ścianki zarodni zależy także od stopnia zwapnienia, ponieważ 
ścianka jest bezbarwna i tylko wapno zabarwione, im więc mocniejsze zwapnienia tćm więc i natęże-
nie barwy mocniejsze. Jeżeli zabarwienie jest jasno żółte i słabe to w połączeniu z przeświecającą 
przez ściankę masę zarodników fioletowych dają złudną barwę zielonawą. Zielona barwa nigdy nie-
występuje w śluzowcach, a jeżeli kiedy, jak w tym razie taką się być wydaje, to łatwo przekonać się 
można, że jest ona tylko złudzeniem; po wyprószeniu zarodników w takich razach ścianka zarodni 
traci zieloną a okazuje właściwą sobie barwę. Zarodnie pękają zwykle nieregularnie, tylko w odmia-
nie Y zdarzyło mi się widzieć zarodnie regularnie łuszczkowato pękające. Z podsady w licznych miej-
scach rozszerzonemi nasadami bierze początek włośnią. Burki jćj są nader cienkie, bezbarwne w ca-
łym przebiegu. Barwa wapniaczków zmienna w każdćj odmianie, połączona wyłącznie tylko z ziar-
nami wapna. 

Wreszcie wspomnieć należy że niekiedy trzoneczek znika prawie zupełnie, albo tćż zarodnie sie-
dzące przez zlewanie się tworzą pierwoszczowocnie. 

Znajdowanie się. Zazwyczaj na różnych mchach, rzadziej na liściach lub suchych gałązkach. 

a. W Europie wszędzie dość pospolity. 

p. Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Chili południowe (Gay, w zbiorach muzeum paryskiego). 

Y. Muenster w Westfalii (Fuisting). 

3. Łużyce (Albertini i Schweinitz). Odmiany tćj nigdy nie widziałem, wszystko co o niej powie-
działem zaczerpnąłem z opisu dokładnego autorów. 

e. Koło Berlina (Ehrenberg); Muenster w Westfalii (Fuisting). 
I 

10. A flavum. Fr. M. ż ó 11 a icy. — Zàvodnie kuliste, delikatnie brodaweczkowate żółte, 
trzoneczkowate. Trzoneczek długości zarodni wyrównywający mocno pofałdowany, blado-żółty, szty-
wny, kruchy, mocno podłużnie p o f a ł d o w a n y . Bezpodsadowe. Włośnią silnie rozwinięta, wapniaczki 
różnćj wielkości kątowato bryłkowate, białawe. Zarodniki ciemno-fioletowe, kolczaste, 9,9 do 
10,8 m. m. wielkie. 

1818 Physarum flavum. Fr. Sym., gast., p. 22, 1. c., 111, p. 135. 

— Physarum citrinella. Fr . in Herb. ! Kunze. 

1849. Craterium flavum. Fr., Sm. Vg. Sc., p. 454. 

Wzmianka historyczna. — Pod nazw^ą «Physarum citrinella» znalazłem w lipskićm muzeum okazy 
maworka zbierane przez Friesa w r. 1817 i przesłane Kunzemu, które najdokładniej zgadzają się z opi-
sem jego Physarum flavum. Najprawdopodobniej zmienił on pierwszą nazwę w następnej publikacyi. 
Przestawienie tego maworka da rodzaju Craterium, jak to Fries późnićj uczynił, nie ma żadnej pod-
stawy bytu. 

Opis. — Maworek ten do poprzedniego z pokroju nader podobny, różni się przedewszystkiem zu-
pełnym brakiem podsady, dalćj ścianka jego zarodni jest żółto zabarwiona. Wreszcie zarodniki są 
kolczaste. Inne szczegóły budowy takie same jak w poprzednim. Wapniaczki pod drobnowidzém 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . • ^^ 

okazują się być lekko żółtawo zabarwione, barwa w^yłącznie trzyma się wapna. Ścianki włośni w ca 
łym przebiegu zupełnie bezbarwne. 

Znajdowanie się. — Według Friesa w Szwecyi częsty, zresztą nie widziałem go nigdzie. 

11. P. sulphureum. A. et S z. M. s i a r k o lo y. — ZdiVOÙTàQ dokładnie kuliste, lekko bro-
daweczkowate, siarczysto-żółte, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki, biały, wyprostowany, gładki lub 
lekko rysowany. Bezpodsadowe. Włośnią silnie rozwinięta wapniaczki liczne jasno-fioletowo-żółte, 
kątowato bryłkowate. Zarodniki bardzo jasno-fioietowe gładkie, 10 do 11,8 m. m. wielkie. 

1803. Physarum sulphureum. A. et Sz., 1. c., n° 239, t . G, f. 1. 

1869. Physarum virescens. Fuck., S. M., p. 343, non Ditm. ! 

Opis. — Do poprzedniego zupełnie z pokroju podobne, różne na pierwszy rzut oka barwą zarodni 
jasno-siarczysto-żółtych. Barwna ta trzyma się wTłącznie tylko zwapnień tak ścianki jak wapniaczków. 
Zresztą wszystkie ścianki są błonkami zupełnie bezbarwnemi, gładkiemi, przejrzystemi. Po odwa-
pnieniu w miejscach gdzie były ziarnka wapna pozostają i ślady ustrojowej barwnéj istoty, llurka 
trzonka w zupełności wypełniona wapnem, rozszerza się niekiedy na podłożu w maleńką kolistą 
leżnię. 

Znnjdoiuanie się. — Bardzo rzadki, zdarza się na liściach hib gałązkach. Łużyce (Albertini i 
Schweinitz); Petersburg (Weinmann) ; widziałem okazy tylko z Eberbach w Reingau zbierane przez 
Fuckla. 

12. P. leuc o pus. L k. M. bielik.—Zarodnie kuliste, owalne lub nieco spłaszczone, trzo-
neczkowate, wraz z trzoneczkiem śnieżno-białe i zaledwie 1/2 M. wysokie, niekiedy na wspôlnéj 
leżni stojące. Trzoneczki różnej długości, niekiedy prawie znikające, wyprostowane, sztywne, kru-
che, w górze zwężone, mocno podłużnie pofałdowone. Bezpodsadowe. Włośnią silnie rozwinięta o 
wapniaczkach licznych, różnćj wielkości kątowato-bryłkowatych. Zarodniki kolczaste, 9,3 do 
11,6 m. ni. wielkie. 

1809. Physarum leucopus. Lk., Diss. 2, p. 42. 

1809. Physarum bullatum. Lk., Diss. 2, p. 42. Dittni., 1. c., t. 22. 

— Physarum albopunctatum. Lk., Herb. ! p . p . 

1829. Didymium leucopus. Fr . , 1. c., III, p. 121. 

1836. Physarum ramentaceum. Fr. in litteris an Wein., 1. c., p. 384. 

Wzmianka historyczna. — iMiałem sposobność porównać okazy tego maworka pod różnemi nazwi-
skami opisane i przekonać się że należą do jednego i tego samego gatunku. Physarum bullatum jest 
najzupełnićj niedojrzałym tylko stanem, ztąd tćż wilgotna przezroczysta ścianka zarodni od prześwie-
cających zarodników wydaje się być zielonawą. 

Opis. — Do diagnozy nie wiele mi pozostaje do dodania. Ścianki zarodni, rurek^vłośni i trzonka są 
zupełnie bezbarwne. Trzoneczek niekiedy bardzo krótki i wówczas szerszą podstawą do leżni 
przyrosły. 

Znajdowanie się. — Na liściach, gałązkach, na ziemi w lasach. Glacko (Link); Berlin (Ehrenberg); 
Rostock (Dittmar) ; Petersburg (Weinmann). 
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13. P.cinereurn. {liatsch). M. zmienny. — Zarodnie nieregularnie kulisie, lub półkuliste, 
niekiedy spłaszczone najzupełniój, siędzące gromadnie lub skupiono stojące. Stale bezlrzoneczkowe 
i bezpodsadowe, zazwyczaj różnśj wielkości. Włośnią silnie rozwinięta o wapniaczkach licznych, róż-
néj wielkości kątowato-bryłkowatych. Zarodniki jasno-fioletowe o błonie gładkiej lub zaledwie 
brodaweczkowatéj, w różnych okazach różnie wielkie, od 7,3 do 13,3 m. 'm. Niekiedy pierwoszczo-
wocnic. 

1720. Mucilago crustacea colore plumbeo. Mich., N. pl. gen., p. 217, t . 90, f. 9. 

1783. Lycoperdon cinereum. Batsch., Elech., p. 158. Gont. I, p. 249, f. J69. 

1789. Lycoperdon. Alni Bjer. in Vets. Handl., p. 39. Teste Fries! 

1797. Trichia cœrulea. Trent., 1. c., p. 229. 

1801. Physarum cinereum.Pers . ,Syn. , p. 170; Chev.,Jour. de Phys. de 1822, c. ic . ; Nees.,sys., 
f. 107; Lettel., t . 710, f. 2 ; 

1803. Physarum violaceum. Schum., fl. Sœll., n» 1428. Fl. Dan., t . 1980, f. 2. 

— Physarum corrugatum. Lk., Herb.! 

— Physarum cœlatum. Ehrb . , Herb. ! 

1818. Physarum conglobatnm. Fr., Sym. gast., p. 21, p. p. non Syst. Myc! non Dittm. ! sed 
Lettel, t. 710, f. 3. 

18£9. Didymium cinereum. Fr. , 1. c., 111, p. 126, excl. b ! 

'1829. Physarum plumbeum. Fr. , 1. c., III, p. 142. 

— Physarum Weinmani. var ! Fr ! in communie. 

1833. Didymium melanopns. Wallr., 2193, p. p. non F r ! 

1833. Physarum sinuosum. Wallr. , p. p. 

1845. Didymium scrobiculatum. Berk., Hook. Jour., p. 66. 

1865. Physarum album. Fuck., Fung. rhen., n° 1469. 

Wzmianka historyczna. Miałem sposobność porównać większość okazów pod tak różnemi nazwi-
skami opisanych i przekonać się że wszystkie odnoszą się do tego maw^orka. Wspomnę tylko że Phy-
sarum corrugatum Lk., Physarum sinuosum Wallr. i Physarum scrobiculatum Berk. przedstawiają 
pierwoszczowocnic tego śluzowca. 

Opis. — Pod tćm nazwdskiem rozumiem całą grupę form, które może są osobnymi gatunkami 
ale nie dadzą się od siebie odróżnić. Miałem trzydzieści dwa okazy przed sobą a zaro-
dniki ich były bardzo różnćj wielkości; najmniejsze od 7,5 do 8,3 m. m. wielkie, największe 
od 12,5 do 13,3 m. m. wielkie, pomiędzy nimi wszystkie możliwe przejścia. Dalćj formy te 
występują pod bardzo rozmaitym pokrojem, ale formy jednego i tego samego pokroju mają 
bardzo różne zarodniki. Jestto rzecz przyszłych doświadczeń przekonać się czy formy mające bardzo 
małe zarodniki mogą wydawać nowe pokolenia o większych zarodnikach i przeciwnie. Zwracając 
uwagę na to że w typowych gatunkach śluzowców wielkość zarodników waha się w dość ścisłych 
bo 2,5 m. m. wynoszących granicach, przyjąć trzeba raczćj że mamy przed sobą różne gatunki, które 
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od względem pokroju występują w rozmaitych kształtach, budowę zaś włośni i ścianki zarodni 
odróżniać się od siebie nie dadzą. Dlatego tćż za najwłaściwsze uważałem pomieścić je wszystkie pod 
jednym wspólnym nazwiskiem. Nie ulega przytćm wątpliwości że niektóre z nich są tylko siedzącemi 
zarodniami maworka bielika, inne może są takiemiż formami innych gatunków maworków, wkażdym 
razie tylko doświadczenia przyszłe mogą nam całą tę rzecz wyjaśnić. 

Pokrój, jakośmy wspomnieli, bywa rozmaity. Zazwyczaj pojedyncze zarodnie kształtów zaokrąglo-
nych siedzą rozrzucone nawspólnćm podłożu. W i n n y m razie pięć do trzynastu zarodni bardzo różnćj 
wielkości, stoją [kupkami zbite i wówczas wielkość ich zmienna, kształty jeszcze mniej regularne, 
formy te z pokroju do maworka maczka podobne nazwał Fries «Physarum p lumbeum». Dalćj znaj-
dują się okazy, w których zarodnie mają pokrój maworka śniadego w jego odmianie «p (scrobicu-
la tum)» , to jest całe ich masy stoją ściśle obok siebie, od wzajemnego nacisku mają od dołu kształt 
wiełokątny a w górze są mocno spłaszczone. Wreszcie niekiedy zarodnie zlewają się z sobą to po dwie 
to po więcćj całymi szeregami, jużto 'przechodząc w żyły, już w płaskie poduszeczki i tworzą pier-
woszczowocnie. 

Zwapnienie bywa bardzo różne, mocno zwapnione przyjmują prawie śnieżną białość, mało zw^a-
pnione od przeświecających przez delikatną przejrzystą ściankę zarodników wydają się być fiole-
toW'Cmi. 

Ścianka zarodni zawsze bezbarwna szeroką nasadą do podłoża przyrosła. W jednym tylko wypadku 
spotkałem okazy, którego niektóre zarodnie posiadały ściankę zarodni a jednocześnie i wapniaczki 
lekkim odcieniem żółtym zabarwione. Włośnią wszędzie jednakowo zbudowana. W jednym wypadku 
spotkałem w niektórych zarodniach zaczątki środkowej wolnćj podsady. Zarodniki mają ściankę 
zazwyczaj gładką, w rzadkich przypadkach, przy użyciu bardzo silnych powiększeń wydaje się być 
lekko i delikatnie brodaweczkowatą. W różnych okazach spotykamy następujące różnie wielkie 
zarodniki : 7,3 do 8,3; 8 do 9 ; 9 ,2 ; 10,8; 10,0 do 12,3; 12,3 do 13,3 m. m. 

Znajdowanie się. — Jeden z najpospolitszych maworków w Europie, dalćj widziałem okazy : półno-
cna Karolina (Ravenel, Fig. Gar. exic., fasc. I, n° 79 et fasc. V, n" 83); nad rzeką Swan w Australii 
(Drumond austr . fg., n° 263). 

14. P. virescens. Dit. M. maczek. — Zarodnie siedzące, zaledwie 1/3 M. wielkie, nader 
lnie skupione żółte lub zielonawe, nieregularnie kuliste, beztrzoneczkowate i bezpodsadowe. Włoś-

nią nikła o wapniaczkach maleńkich, kątowato-bryłkowatych, żółtawych. Zarodniki jasno-fioletowc 

0 błonie gładkiej, 7,3 do 9 m. m. wielkości. 

1817. Physarum virescens. Dit., 1. c., t . 61. 

1818. Physarum theiotheum. Fr . , Sym. gast., p. 21. 

4869. Physarum aceps. De Bary in litt . ad Fuck sym., p. 343. 

Opis. — Rzadziej zdarzają się pojedynczo stojące zarodnie, zazwyczaj są one nader mocno skupione 
1 tworzą wówczas silnie brodaweczkowatą prawie jednociągłą plechę. Niekiedy w takich razach nie-
które zarodnie zlewają się pomiędzy sobą ; zdarza się nawet że zarodnie stoją w kilku warstwach na 
sobie, ścianki ich zrastają się pomiędzy sobą, takie formy wyglądają na zaczątki zrosłozarodni. Barwa 
zmienna, zwykle resztki nie zużytego żółtego wapna przylepione do podłoża łączą podstawy zarodni 
w tych miejscach także żółtych a ku górze jaśniejszych. Przy silnćm zwapnieniu całe zarodnie są żółte, 
przy bardzo słabćm od przeświecających przez delikatną błonkę ścianki zarodników, zielonawe. Po-
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wierzchnia zarodni bywa niekiedy pomarańczowa. Zwapnienia na jéj powierzchni kupkowe. Barwa 
właściwa tylko ziarnom wapna. Ścianka zarodni i rurek włośni nader delikatna, bezbarwna. Włośnią 
0 rurkach bardzo'niklych; wapniaczki maleńkie. 

Znajdowanie sie. — Na gałązkach suchych lub na mchach niezbyt częsta ale zwykle w daném miej-
scu trafia się w wielkich masach. Femsjo w Szwecyi (Fries) ; Petersburg (Lassen) ; góra Klonowska 
w paśmie Świętokrzyskićm (Rostafiński i Nowakowski); Olaszyn w Karpatach (Kallhbrener); Frei-
burg (De Bary); Strasburg (Rostafiński); Wogezy (Mougeau) ; Trois Moulins pod Paryżem (Tulasne) ; 
południowa Francya (Trog.). 

15. P. p sit tacinum. Dit. M. papuzi. — Zarodnie dokładnie kuliste, zmienno-barwne, 
bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczki wyprostowane, sztywne, bardzo mocno podłużnie po-
fałdowane, stale minjowo-czerwone. Włośnią dość sztywna, po wypadnięciu zarodników trwająca, 
mięsno-barwna ; wapniaczki silnie rozwinięte, bardzo zmiennej wielkości kątowato-bryłkowate. Zaro-
dniki jasno-fioletowe, gładkie, 8,3 do 9,2 m. m. wielkie. 

1817. Physarum psittacinum Ditm., 1. c., t. 62. 

Wzmianka historyczna. — Opis źródłowy bardzo niedołężny a figura nader licha. 

Opis. — Stosownie do stopnia zwapnienia i mnićj lub więcćj dojrzałego stanu barwa z a r o d n i nader 
zmienna. Niezupełnie dojrzałe bywają zielonawo-szare lub żółtawo-§zare, dojrzałe czekoladowe lub 
fioletowo-czerwonawe a bezwapiennc stalowo-błyszczące. Po wypadnięciu zarodników dolna część 
błonki zarodni przegina się ku dołowi niosąc na sobie puszek włośni, a górna jéj część jużto się roz-
prószą w zupełności, już też kawałeczki jćj pozostają jeszcze w związku z górnemi kończynami włośni 
1 pięknie się mienią. Zarodnie mają zazwyczaj 3/4 M. średnicy. Trzonek bywa od i /2 do 1 M. długi, 
w podstawie szerszy i zwapnieniem barwnćm do podłoża przyrosły, zawsze ku górze znacznie 
cieńszy. Niekiedy dwa lub trzy trzoneczki zrastają się z sobą podstawami. 

Ścianka zarodni jest błonką w górze cieiiszą i bezbarwną, ku dołowi lekkim żółtym odcieniem za-
barwioną, i znacznie tęższą. Włośnią o rurkach w dolnćj części szerszych, ku górze cieńszych, ale 
dość sztywnych, aby po wyprószeniu zarodników tworzyć dość wyprostowany puszek. Ścianki jćj 
rurek zupełnie bezbarwne', wapniaczki liczne i tak samo jak i trzonek minjowo-czerwono zabar-
wione. Rurka trzonka tęga, opatrzona podłużnemi zgrubieniami, na zewnątrz jako fałdy wyskakują-
cemi, czerwona, wypełniona czerwono-zabarwionemi drobnemi ziarnami wapna. 

Znajdowanie się. — Na liściach lab spruchniałćm drewnie rzadki. Szwecya 'Fries); Warszawa 
(Alexandrowicz); góra Klonowska w paśmie Świętokrzyskićm (Rostafiński i Nowakowski); Freiburg 
w Bryzgowii (De Bary) ; Rostock (Ditmar) ; niższa Karolina (Ravenel n° 742). 

16. P. rubiginosum Fr. M. szkarłatny.—Z-^XYoàme dokładnie kuliste, 1 M. szerokie, 
wązką nasadą do podłoża przyrosłe, szkarłatne, siedzące, bezpodsadowe. Włośnią silnie rozwinięta o 
wapniaczkach szkarłatnych, kątowato-bryłkowatych. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 9,2 do 
10,6 m. m. wielkie. 

1818. Physarum rubiginosum. Fr., Sym. gast., p. 21, non Ghev ! 

1823. Leangium rubiginosum. Fr., Stirp. femsj., p. 83. 

1829. Physarum fulvum. Fr. , 1. c., III, p. 143. 
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Opis. — Zarodnie tego śluzowca są stale siedzące, pięknie szkarłatne, o powierzchni często siatko-
wało pomarszczonej przynajmniéj w górnej części zarodni. Ścianka bardzo mocno na zewnątrz 
zwapniona, po odwapnieniu pomarańczowa. Zresztą podobnie zbudowany jak poprzedni, którego 
jest może odmianą siedzącą. Ale ponieważ obserwowałem jego rozwój z pierw^oszczni f^^karłatnych, 
i wszystkie zarodnie były stale siedzące, a z drugiéj strony zarodnie są tu większe bo przeszło i M. 
średnicy mające, przeto pomieściłem go tymczasowo jako odrębny gatunek. 

Znajdowanie sie. — Na mchach bardzo rzadki. Szwecya (Fries), Petersburg (Weinmann), Góry 
Świętokrzyskie (łlostafiiiski i Nowakowski). 

P. B raunianv,m. DeBarij M. Brauna. — Zarodnie nieregularnie kuliste, maleńkie, sie-
dzące, bezpodsadowe, brunatne, jużto pojedynczo już w maleńkie grudki skupione. Włośnią silnie 
rozwinięta o w^apniaczkach maleńkich, brunatnych, kątowato-bryłkowatych. Zarodniki fioletowe, 
gładkie, 10,7 m. m. wielkie. 

— Physarum Braunianum. De Bary in litteris an Braun. 

Opis. — Śluzowiec ten został odkryty przez A. Brauna; jego pierwoszcznie są żółte. W dojrzałym 
stanie przedstawia się pod postacią maleńkich, 1/2M. wielkich, brunatnych, ćmychlub w wierzchołku 
błyszczących zarodni. Ścianka zarodni w górze żółto-brunatna, ku dołowi tęższa i ciemno-brunatna, 
tak samo są zabarwione i wapniaczki. Ścianki rurek włośni bezbarwne. Wapniaczki maleńkie, słabo-
rozwinięte. 

Znajdowanie sie. — Dotychczas tylko w Grunewald pod Berlinem (A. Braun i de Bary). 

18. P. Pulcherimiim. B. et R. M. 2:)urpuroivrj. — Zarodnie kuliste, lilowo-purpurowe, zwie-
szone, trzoneczkowate, bezpodsadowe. Trzoneczek do dwóch razy od zarodni dłuższy, purpurowy, 
wyprostowany, kruchy, mocno podłużnie pofałdowany. Włośnią delikatna o wapniaczkach pur[)u-
rowych bardzo słabo rozwiniętych, kątowato-bryłkowatych. Zarodniki jasno-lioletowe, 8,3 do 
9,2 m. m. wielkie. 

1873. Physarum pulcherimum. B. et R. Gfr. Grevillea, 1. c., p. 65, n° 3o4. 

Opis. — Maworek dosięga 11 /2 do 2 M. wysokości. Trzoneczek jego jest wyprostowany, sztywny, 
kruchy o rurce tęgićj, purpurow-o zabarwionéj, zwapnionéj, wapném barwném wypelnionéj. Za-
rodnie maleńkie, często na bok zwieszone, dokładnie kuliste. Ścianka ich zupełnie bezbarwna, zwa-
pnienie grupami skupione, ziarna wapna purpurowo zabarwione. Włośnią silnie rozwinięta, o rurkach 
bezbarwnych gęstą sieć tworzących, wapniaczki bardzo słabo rozwinięte, to jest rurki włośni mato 
rozdęte, wypełnione purpurowo zabarwionemi ziarnami wapna. 

Znajdowanie sie. — Dotychczas tylko w północnej Ameryce na mchach i ziemi wilgotnéj znajdo-
wany. Karolina niższa (Ravenel, n° 744); Pensylwania (Michener). 

19. P. Berkeleyi. Rfski. M. Berkeleya. — Zarodnie półkuliste, pępkowate, zwieszczonc, 
lśniące, rzadziéj fioletowawe lub różowawe, bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczek wydłużony, 
wyprostowany, sztywny, giętki, mocno podłużnie rysowany, żółtawy lub ciemno-brunatny. Włośnią 
trwała, o wapniaczkach różnej wielkości żółtych. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 8,3 do 
10,8 m. m. wielkie. 

1843. Physarum flavicomum. B., Hook. Jour,, p. 66, n® 63. 
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1848. Stylonites fuhiceps. Fr. , Fung. Natal., p. 33. 

1833. Physarum eupriceps. li. ct R., Fung. Car. Excc., 111, n" 70. 

1872. O^ihiotheca? Roussel. Antil. 

1873. Physarum cupripes. B. et R., Grev., p. 63, n° 333. 

1873. Physarum roseum. B. et Br., efr. Grev., p. 63. 

Wzmianka historyczna. — Śluzowiec ten został po raz pierwszy przez Berkeleya opisany i po-
mieszczony we właściwym rodzaju maworka. W parę lat potém otrzymał go inną drogą Fries 
i w pracy zatytulowanéj : «I. A Wahlbergii, Fungi Natalenses» następującą cżyni o nim wzmian-
kę (na stronie 33): «Inter fungos Zeyherianos ab 111. Kunzeo missos, adest sine numéro Myxo-
gaster sumopore insignis, sistens genus inter Dictydium et Cribrariam medium. Facillime dicogno-
scitur dicendo, esse Stemonitis sine stylo, vel etiam esse Cribrariam reticulo peridio non andato. 
Stylonitem diximus, et unica hrec mihi cognita species, S. Fulviceps statura Cribrariai vulgaris, 
facile dicognoscitur stipite nigro, capitulo globoso fulvo». Tymczasem włośnią, którą Fries tak 
w tym wypadku podziwiał, że utworzył dla posiadającego ją śluzowca nowy rodzaj, właściwą jest 
wszystkim bez wyjątku maworkom. Roussel wziął zarodnie za trzonek, a ten ostatni uważał za zaro-
dnie i tym sposobem pomieścił go w rodzaju « Ophiotheca)). Wreszcie opisał go Berkeley, w ostat-
nich czasach znów pod inném nazwiskiem ze względu na różną barwę zarodni i trzonka. Ponieważ 
właśnie barwa tego maworka jest zmienna a w^szystkie nazwiska dotąd mu dane do niéj się odnoszą, 
przeto byłem zmuszony dać mu nową i uznałem za właściwe nazwać go nazwiskiem tego, który go 
po raz pierwszy właściwie pomieścił i dokładnie opisał. 

Opis. — Pokrój tego maworka jest zawsze jednakowy. Gromadnie stojące zarodnie o trzoneczkii 
wyprostowanym, ku górze zwężającym się, albo jednostajnie żółtym albo od dohiciemno-brunatnym, 
mocno podłużnie porysowanym, są półkuliste, zwieszone albo raczćj nieco na bok pochylone, 
w nasadzie zawsze pępkowate. Niezupełnie dojrzałe są ćine z odcieniem lilowym lub różowawym, 
doskonale zaś rozwinięte pięknie mieniące się od przeświecających zarodników, fioletowe lub sta-
lowo-niebieskie. Po wyprószeniu zarodników v.'łośnia sztywnie się trzymająca pozostaje i w całości 
ma barwę ochrową. Wówczas ścianka zarodni tylko w dolnéj części jeszcze istnieje i jest prześwie-
cającą. 

Pod drobnowidzem uważany trzonek jest rurką o ściankach tęgich, bezwapiennych, mocno po-
dłużnymi pasami zgrubiałych, jednostajnie żółto zabarwionych. Kurka ta albo w zupełności, albo tylko 
w dolnéj części wypełniona jest ustrojową istotą, jużto bezbarwną, jużto ciemno-kasztanowato zabar-
wioną. Ztąd to pochodzi i zmienna barwa trzonka. Zwapnień nic ma ani w ściance ani w zawartości 
rurki. Ścianka zarodni jest błonką zupełnie przezroczystą, bezbarwną, ku dołowi, to jest w nasadzie, 
tęższą jak w wierzchołku, bez śladu zwapnień. W razie niezupełnego dojrzenia przystaje ona do za-
wartości zarodni jest ćma, a od przeświecających zarodników przyjmuje odcień lilowy lub różowy. 
W dokładnie dojrzałych zarodniach ścianka odstaje od masy wewnętrznćj, jest leciutko pomar-
szczona i błyszczy się świetnie. Z dolnćj, spłaszczonćj w nasadzie trzonka, pępkowatćj części zarodni, 
szerszemi nasadami biorą początek liczne rurki włośni. Początkowo przebiegają one zupełnie prosto, 
ku górze dojjiero w pewnćj (mnićj więcćj jednej czwartćj wysokości całćj zarodni), odległości zaczynają 
się rozgałęziać ŵ  wszechstronną sieć włośni maworka. Rurki jćj bezbarwne, wapniaczki bardzo liczne 
różnćj bardzo wielkości; wapniaczki wypełnione istotą ustrojową, żółto-barwną z śladami zwapnieli. 
Pod działaniem kwasu octowego barwnik żółty włośni przyjmuje kolor żywo-czerwony. 
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Zarodnie wraz z trzonkiem są zazwyczaj 2 M. wysokie, sama główka zarodni 0,4 M. a wtedy zaro-
dniki 8,3 do 9,2 m. m. wielkie. Jeżeli zarodnie są większe (do 0,7 M.) wtedy i zarodniki są większe 
10 do i0,8 m. m. wielkie. Zarodniki są stale jasno-fioletowe i gładkie. Pierwoszcznie według Ber-
keleya zielonawo-żółte. 

Znajdowanie sie. — Na korze drzew. Niższa Karolina (Ravenel, Fg. Garol. exic., III, n" 76); 
Antylle (llusnot, 383); nad rzeką Swan w Australii (Drumond, n° 208); Przylądek Dobrej Nadziei 
(Zeyher). Zapewne da się znaleźć w przyszłości i w Europie. 

20. P. polymorphum. {M). M. wieloksztai tny. — Zarodnie wielokształtne, często zlewające 
się, szare, trzoneczkow^ate, o trzoneczkach szydłowych, mocno porysowanych, słomiasto-żółtych, 
rzadzićj pojedynczych, zazwyczaj wiązkowato spojonych, zwisłych lub leżących. Włośnią silnie 
rozwinięta o wapniaczkach wielkich, kątowato bryłkowatych. Zarodniki ciemne brunatno-fiole-
towe, słabo cierniste, 8,8 do 10,3 m. m. wielkie. 

1873. Didymium polymorphum. M., Ann. sc. nat., p. 361. Syll., n° 1074. 

1873. Didymium luteo-griseum. B. et C., Grev., p. 63. 

— Didymium polycephalum. Rav., cfr. Grev., p. 33. 

Opis. — Maworek ten jest bardzo charakterystycznego pokroju. Z silnie rozwiniętej, cienkiej, sło-
miasto-żóltćj leżni podnoszą się tożbarwne, szydłowate, mocno podłużnie pomarszczone, zazwyczaj 
wiązkowate trzoneczki. Rzadzićj są one pojedyncze, zazwyczaj kilka ich podnosi się z tego samego 
prawie punktu leżni i spaja się z sobą przynajmnićj do połowy przebiegu, rozdzielając się dalćj na 
pojedyncze lecz plątające się w rozmaity sposób. Są one nader wùotkie, tak że prawie nigdy nie 
wznoszą się ku górze, ale z nasady podnosząc się, nachylają się znów ku dołowi łękowato, leżąc 
swobodnie na podłożu, l^ochodzi to ztąd, że w stosunku do wielkich i ciężkich zarodni są zbyt wiel-
kie wielkie i cienkie aby ich ciężar wznieść w górę. Na trzoneczkach tych rzadko stoją pojedyncze 
zarodnie, wówczas okrągławe lub sercowate zazwyczaj zlewają się one pomiędzy sobą w działki spła-
szczone lecz ro/maicie pokręcone. Powierzchnia ich szara. 

Ścianka zarodni jest zupełnie bezbarwną, delikatną błonką, na zewnątrz zwykłym sposobem kup-
kowo zwapnioną. Rurki trzoneczków mają błonę bardzo tęgą, żółtą, podhiżnemi zgrubieniami opa-
trzoną, bezwapienną. Są one wewnątrz zupełnie puste. Rurki włośni bezbarwne, tworzące w licznych 
miejscach wielkie w-apniaczki bezbarwne. 

Znajdowanie się. — Na korze drzew i gałązkach. Kuba (Ramon de la Sagra) ; niższa Karolina (Ra-
venel, n" 2387); Nowy Jersey (Ravenel, n" 47001); Pensylwania (Michener). 

21. P. Famintzini. Rfski. M. Famintzyna. — Zarodnie siedzące, bezpodsadowe, nieregu-
larnie półkuliste, ciemno-kasztanov^ate, maleńkie, mocno skupione, niekiedy zlewające się nie-
regularnie, wierzchołkiem pękające. Włośnią elastyczna, po otwarciu się zarodni do czterech 
razy wydłużająca się, większość węzłów nierozwinięta, tylko niektóre bardzo nieliczne zamienione 
w wielkie mleczno-żółte wapniaczki. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 10 m. m. wielkie. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten nazwałem nazwiskiem profesora Famintzina, który mi jego 
okazy pierwszy doręczył. 

Opis. — Okazy te maw'orka które otrzymałem, jak mi to opowiedział profesor Famincyn, zostały 
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pivx'z niego hodowane w domu z pierwoszczni ŵ  lesie zebranych. Zapewne więc w skutek tego 
nie wszystkie zarodnie rozwinęły się nornialnie. NYiększość ich skupiła się w plechy lub gródki 
do 5 M. wysokie, a tylko najzewnętrzniejsze i to nie wszystkie, były dokładnie zbudowane i dojrzałe. 
\Yielkość ich wynosi zaledwie 1/3 do 1/2 M. Ścianka ich jest błonką nieregularnie, lecz mocno zwa-
pnioną, brudno-żółtą, zwapnienia tak samo zabarwione. Pękają nieregularnie, a włośnią ich wydłuża 
się do 1 M., tworząc na powierzchni okazów, jakby mleczno-żółte delikatne runo. Wzarodniach zam-
kniętych, po sztucznćm ich otwarciu, włośnią nie wydłużała się, i ŵ  tém mam najlepszy dowód, że 
okazy były nienormalnie rozwinięte i że niektóre tylko zarodnie były dojrzałe. Tymczasowo pomie-
szczam gatunek ten pod maworkiem, zwrócę tu jednak uwagę, że zresztą może wypadnie przenieść 
go do rodzaju malowoju, z którym ma wspólną cechę we włośni, którćj nieliczne tylko węzły rozwi-
jają się, wapniaczki krętowato-bryłkowate, bardzo różnćj wielkości. Ścianki włośni bezbarwne. Wa-
pno wapniaczków żółto zabarwione. 

Znajdowanie sio. — Na suchych gałązkach. Dotąd tylko koło Kaługi (Famintzin). 

22. P. conglomeraturn. {Fr). M. skupiony. — Zarodnie siedzące, skupione, jużto spła-
szczone z boków, wielokątne, już okrągławe, lub tćż przez zlewanie się nerkowate, dwuścienne. 
Ścianka zewnętrzna brodaweczkowata, gruba, zwapniona, krucha, zazwyczaj w różnych odcie-
niach żółtawa, rzadzićj biała, w-ewnętrzna cienka szarawa lub żółtawa. Włośnią o wapniakach licznych 
kątowato bryłkowatych, barwnych. Podsada środkowa, walcowata, wolna nie zawsze występująca. 
Zarodniki zaledwie że brodaweczkowate, jasno-fioletowe, 8,8 do9,C m. m. wielkie. 

1793. Diderma ochraceum. Hofi., FI. ger., III., t. IX, f. 2, b. 

— Reticularia ochracea. Poir., Enc. ap. Streinz. 

1803. Spumaria granulata. Schm., FI. Sœl., n» 1420. — FI. Dan., 1.1979, f. 2. 

1803 Spumaria minuta. Schum., Fl. Saill., n° 1419. — Fl. Dan., t . 1979, f. 1. 

— Diderma vitellinum. Lk., Ilerb. ! 

— Didymium glomeratum. F r . , I lerb. ! 

1818. Didymium contextum, [5 glomerulosum. Fr., Sym. Gast., p. 20. 

1829. Diderma conglomeratum. Fr., 1. c., III, p. 111. 

1829. Didermagranulatum. Fr. , 1. c., III, p. MO. 

1829. Diderma minutum. Fr., 1. c., III, p. 111. 

183G. Diderma rugulosum. Wein., 1. c., p. 39i . 

1836. Diderma flavum. Fr . in Wein., 1. c., p. 393. 

1849. Leocarpus minutus. Fr . , Sm. Vg. Scan., p. 430. 

1849. Leocarpus granulatus. Fr. , Sm. Vg. Scan., p. 431. 

1849. Carcerina conglomerata. Fr,, Sm. Vg. Scan., p. 431. 

Wzmianka historyczna. — Rozmaity pokrój i różne ubarwienie w jakiem maworek ten występuje 
są powodem tak licznych synonimów. Uważałem za stosowne przyjąć nazwisko Friesa, raz jako wła-
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ściwe dla wszystkich form, a powtóre z tego względu, że jemu zawdzięczamy pierwszy dokładny opis 

tego śluzowca. 

—Następujące formy pokroju dają się odróżnić : 

a. P. c. minutum. Zarodnie n a d e r maleńkie., od 0,2 do 0,3 M., okrągławe, ściśle na podłożu stojące 
lub oblepiające ze wszech stron gałązki lub liście mchu, tworząc maleńkie grudki kilkuwarstwowe. 
Ścianki pojedynczych zarodni wówczas najwięcej ze sobą zrośnięte. 

8. P . C . p o l y g o n u m . Zarodnie ściśle stojące, z góry spłaszczone, od wzajemnego nacisku z boków wie-

lokątne, od 0,3 do 0,3 M. wieikie. 

y. P. c. nephroideum. Zarodnie.nerkowate, szeroką podstawą na podłożu stojące, skupione od 0,3 do 

do 0,3 M. wielkie. 

Zupełnie niezależnie od tych różnych odmian pokroju barwy wewnętrznćj i zewnętrznej ścianki są 
bardzo rozmaite i zmienne. Bywają one : ochrowa (zewnętrzna) i szara (wewnętrzna), mleczno biała i 
zielonawo-szara, szara i zielonawo-szara, jasno-żółta i zielonawo-szara, zielonawo-szara zewnątrz i we-
wnątrz, żółta i siarczysto-żółta, wreszcie zewnątrz żółta, wewnątrz mleczno-żółta. Nigdy nie zdarzyło 
mi się spotkać zarodni pomarańczowo zabarwionych, c/.ęsto zdarza się jednak, że gdy zarodnie są żółt e 
wierzchołek ich jest najmocniej , prawie pomaraiiczowo zabarwiony. Podsada niezawsze występuje, 
ale zdarza się we wszystkich odmianach. Niekiedy większość zarodni jednego okazu jest opatrzona 
podsadą, gdy tymczasem w innych zarodniach tego samego okazu zupełnie nie występuje. 

Ścianka zewnętrzna jest na zewnątrz brodaweczkowatą, pochodzi to ztąd, że składa się z dwóch 
błonek : dolnej zupełnie płaskićj, górnćj licznemi wypuklinkami opatrzonej; pomiędzy niemi zawar-
tość cała podzielona jest tak samo żółto zabarwioną błonką na n a d e r liczne wielokątne komory ; 
wierzchołek każdćj takićj komory stanowi właśnie na zewnątrz wyskakująca brodaweczkowata 
wypuklinka górnćj błonki. Cała więc ścianka ma budowę plastra miodu. Wszystkie te komory wy-
pełnione są drobnoziarnistćm żółto zabarwionćm wapnćm. Niekiedy błonka zewnętrzna pokryta jest 
jeszcze i z wierzchu drobnemi ziarniami wapna, ztąd to owa zmienna barwa. Jeżeli bowiem zwapnie-
nia tego nie ma, to ścianka wydaje się więcćj żółto zabarwiona, jeżeli zaś ono istnieje, to pokrywa-
jąc tę zabarwioną tkankę, powoduje białą barwę całćj ścianki. Ścianka zewnętrzna jest błoną, w sto-
sunku do całćj zewnętrznćj ścianki bardzo delikatną, ale znacznie tęższą od pojedynczo uważanej 
błonki ścianki zewnętrznćj. Jest zupełnie bezbarwna ; do wewnętrznćj masy zarodników ściśle przy-
stająca, naga lub tćż pokryta bezbarwnemi albo żółto-zabarwionemi pojedyńczemi ziarnkami wapna, 
ztąd zmienność jćj barwy powstającej z połączenia barwy z i a r n e k i przeświecającćj masy wew^nętrznćj 
zarodników. Od wewmętrznćj ścianki bierze początek włośnią o rurkach bezbarwnych, w liczne ką to-
wato-bryłkowate wapniaczki rozdęta. Wapniaczki są zazwyczaj żółto-zaharwione. Podsada występuje 
niezawsze, jest to środkowy nader wielki wapniaczek, zawieszony wewnątrz na rurkach włośni, i nie 
pozostająca w żadnym stosunku ze ściankami zarodni. Podsada jest zawsze bezbarwna, nawet w ra-
zach, gdy zarodnie i wapniaczki są bardzo żywo zabarwione. 

Znajdowanie sie. — Na mchach i suchych gałązkach, wszędzie w Europie dość pospolity. 

23. P. contextum. Pers. liJ, poplątany. — Zarodnie mocno skupione, jużto nerkowate , sze-
roką nasadą siedzące, już wydłużone i pokręcone, skrętami jedne między inne zachodzące, płaskie. 
Ścianka podwójna, zewnętrzna gruba, zwapniona, pomarańczowa lub śnieżno biała, wewnętrzna 
cienka, żółtawa. Włośnią o wapniaczkach licznych kątowo-bryłkowatych, bezbarwnych. Zazwyczaj 
bezpodsadowe. Zarodniki ciemno-brunatno-lioletowe, mocno kolczaste, od 11,6 do 13,3 m. m. wielkie. 
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1796. Diderma contextiim. Pers., Obs., I, p. 89, n" loO.'Dilm., t. 39. 

1801. Physarum contextum. Pers., Syn., p. 168. 

1818. Didymium contextum. Fr. , Sym., Gast.,p. 20. 

1849. T.eocarpus contextus. Fr. , Sm., Vg. Scan., p. 4303 

1873. Chondrioderma contextum. Rfski w Fuck. Sym. Myc. 2 Nch., p. 74. 

Wzmianka historyczna. — Nazwa pomieszczona przez Fuckhi, jakoby ode mnie pochodząca, jest za-
pewne wynikiem pomyłki. 

Opis. — Mając przed sobą bardzo Hczne okazy poprzedniego i tego maworka, doszedłem do przeko-
nania, że jedyną stałą różnicę pomiędzy nimi stanowią zarodniki i budowa ścianki zewnętrznej. 
xMaworek poplątany występuje w dwóch przedewszystkiém formach : 

a. P.C. genuinum. Zarodnie nerkowate, obłe, szeroką nasadą siedzące, jużto skupione, jużto po-
plątane, od 1 do 1,3 M. długie, 0,23 M. szerokie. 

3. P. c. splendens. Zarodnie wydłużone, poskręcane jedne w skręty drugich zachodzące, niby 
tkankę razem tworzące, z wierzchu zaklęśnięte, niekiedy o brzegach mocno wystających, od 1 do 
2,3 M. długie, 0,23 M. szerokie. 

Ścianka zewnętrzna jest błonką pojedynczą, mocno na zewnątrz zwapnioną, po odwapnieniu cytry-
nowo-żółtą. Wewnętrzna zaś jest błonką bardzo delikatną, bezbarwną, niekiedy na zewnątrz delika-
tnemi ziarnami wapna pokrytą. Włośnią umiej silnie rozwinięta jak w poprzednim, wapniaczki 
mniejsze, zazwyczaj bezbarwne lub słomiasto-żółte. Podsada występuje tylko bardzo wyjątkowo, jest 
pęcherzem bardzo płaskim, niekiedy długim, przebiegającym wzdłuż skręconćj zarodni. W odmia-
nie pierwszej ścianka zewnętrzna przystająca mocno ku wTwnętrznój, odpada z zarodni nieregular-
nymi płatkami. Tymczasem w odmianie drugiej cała wierzchnia część spłaszczona zarodni odpada, 
a dolna pozostaje w postaci puszki, jestto więc rodzaj otwierania się napotykany u kubeczków. 

Zabarwienie rozmaite stosownie do stopnia zwapnienia, białe, mleczno-żółte, cytrynowe, lecz naj-
częścićj pomarańczowe. 

Znajdowanie się. — Odmiana pierwsza dość częsta na mchach i gałązkach w Europie, lecz rzadsza 
od poprzedniego gatunku. Odmianę drugą otrzymałem tylko od profesora Alexandrowicza, który 
ją znalazł w okolicach Warszawy. 

24. P. Diderma. Rfski. M. szaroń. — Zarodnie siedzące, kuliste, w^izką nasadą do podłoża 
przyrosłe, białe. Ścianka zarodni podwójna, zewnętrzna tęga, krucha, gruba, zwapniona, od wewnę-
trznćj, cienkićj, przeświecającćj, bardzo mocno odstająca. Przestrzeń pomiędzy dwoma ściankami 
wypełniona powietrzem. Wapniaczki liczne kątowato-bryłkowate, wewnątrz wolną, niewielką pod-
sadę tworzące. Zarodniki ciemno-lioletowe, kolczaste, od 9,2 do 10 m. in. wielkie. 

Opis. — Maworek ten z pokroju i budowy najzupełnićj do szaroniów podobny. 

Zarodnie stoją albo gromadnie, albo w kupkach po pięć do dwunastu skupione, stale kuliste, wązką 
nasadą do podłoża przyrosłą. Dolna część zarodni do podłoża przyrosła jest pojedynczą błonką, w dal-
szym przebiegu rozdziela się na dwie oddzielone od siebie znanym próżnym odstępem. Z tych w^ewnę-
trzna jest tęższa, mocno zwapniona i ztąd krucha, wewnętrzna jak poprzednia bezbarwna, tylko na po-
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wierzchni drobnemi pojedyczemi ziarnami wapna pokryta. Włośnią sihiie rozwinięta, o wapniaczkacli 
litiznych kątowati» bryłkowatych, jeden z nich środlcowy, daleko większy, tworzy maleńką podsadę. 

Znajdowanie się. — Rzadki ten gatunek otrzymałem raz tylko od profesora Alexandrowicza, który 
go znalazł w lasku Bielańskim pod Warszawą. 

23. P. (jyrosum. Rfski. M. pogięty. — Jużto najrozmaiciéj ukształtowane, lecz mniéj więcćj 
żyłowało wydłużone, na wspôlnéj, silnie rozwiniętćj leżni siedzące zarodnie, jużto nieregularnych 
kształtów pierwoszczowocnie pojedynczo stojące, w pierwszym razie podłużną szparą, w drugim 
nieregularnie pękające, jużto zazwyczaj ocłirowe lub mięsno-barwne, już rzadziéj białawe. Wło-
śnią o rniędzywęźlach nadzwyczaj cienkich, wapniaczkach bardzo licznych, różnćj wielkości, kąto-
wato-bryłkowatych, często o bokach zaostrzonych. Po wyprószeniu zarodników włośnią przy sobie 
leżących zarodni wychodzi na ich powierzchnie i zbija się w mięsno-czerwone lub białawe kłaczki. 
Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 8,3 do H . m. m . wielkie. 

1803. Fuligo muscorum. A. et Sz., 1. c., p. 80, t. VII, f. 1. 

1809. Lignidium grisco-flavum. Lk., Obs. I, p. 24, t. II, f. 37; Nees, Sys., f. 93 

1817. Lignidium muscicola. Fr., Sym. gest., p. 10. 

1817. Lignidium reniforme. Fr. , Sym. gast., f. 10., 

1829. Reticularia muscorum. Fr., 1. c., III, p. 91. 

1829. Physarum sinuosum. Wein. in Fr. , 1. c., III, p. 143. Excl. sinom. Non. Auc. ! 

Wzmianka historyczna. — Maworek ten w formie pierwoszczowocni został po raz pierwszy opisanym 
przez Albertiniego i Scliweinitza, którzy jednak o włośni nic nie wspnininają. Wkrótce potćm Link 
opisał go podinnćm nazwiskiem, a zdziwiony budową włośni, któi-ej naturalnie winnych maworkach 
nie widział, utworzył tćż nowy rodzaj Lignidium. Rodzaj len przyjął początkowo Fries pisząc « Sym-
bolai Gasteromycorum ». Lignidium griseoflavum Linka nazywa tam Lignidium muscicola, a formy o 
zarodniach nerkowatych odróżnia pod nazwą Lignidium reniforme. W późniejszym jednakże Syste-
ma mycologicum, łączy je i przenosi do rodzaju Reticularia. Jednocześnie znalazł, lub tćż miał sobie 
doręczone przez Weinmanna okazy pękające szwem podłużnym i te opisał jako Physarum sinuosum, 
oczywiście formy te były mocniej zwapnione, dlatego podaje barwę zarodni białą, najniesłusznićj 
jednak podciąga pod swój Physarum sinuosum jako synonim Rcticulauia sinuosa Buli. i t. d., które 
do następnego gatunku należą. 

Opis. — Forma typowa występuje w następującym pokroju : na silnie rozwiniętćj mięsno barwnćj 
lub szarawćj kołowćj leżni, siedzą rozmaicie poskręcane zarodnie. Kształty ich nieregularne, jużto ner-
kowate, obłe, szeroką nasadą siedzące, już listwowato spłaszczone i poskręcane w różnych kierunkach, 
wązkim tylko kantem z leżnią się stykające i zazwyczaj podłużną szparą pękające. Ścianka zarodni 
mięsno-barwna, cieniuteiika, delikatnie pomarszczona, niekiedy od przeświecających zarodników sza-
rawa. Innym razem stoją one pojedynczo lub zlewają się w nieregularne pierwoszczowocnie, niere-
gularnie tćż pękające. Leżnia jest błonką tęgą, sieciowało pomarszczoną, zgrubiałą, mięsno-barwn;^, 
często na powierzchni zwapnioną, z nićj biorą początek ścianki zarodni od dołu tożbarwne, w górze 
znacznie cieńsze i prawie zupełnie bezbarwne. Na powierzchni znajdują się również silne zwapnienia, 
które niekiedy barwę ścianki zarodni pokrywają. Nader charakterystyczną jest włośnią. Rurki jéj 
są nader cienkie i tworzą nadzwyczaj wielką masę wapniaczków, jużto nieregularnie wrzeciono-
watych, już zwykłych kątowato bryłkowatych. Po zupełnćrn dojrzeniu i otwarciu się zarodni, cała 
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masa włośni podnosi się elastycznie w górę; włośnie wszystkicli zarodni na jednéj knlistéj leżni 
stojące, łączą się z sobą w mięsno-barwne kłaczki. Barwa ta trzyma się wyłącznie wapna wapniacz-
ków, zresztą ścianki rurek włośni, są w całym przebiegu lj£zbarwne. Szpara w zarodni zajmuje albo 
jćj wierzchołek albo tćż powstaje od dołu, ztąd zarodnie mogą być jedno lub dwuwargowe. 

Znajdowanie się. — Na liściach i mchacli. Łużyce (Albertini i Schweinitz); Berlin (Braun) ; Glacko 
(Link); według Friesa w Szwecyi pospolity. Być jednak może że Fries pod swoją Reticularia mus-
corum rozumiał także maleńkie wykwity. 

2G. P. sinuosum. {Buli.). M. w y dłużony. — Pierwoszczowocnie, listwowato spłaszczone, 
wązkim kantem do podłoża przyrosłe, wydłużone, poskręcane, lub tćż w wszechstronne sieci połą-
czone. Śnieżno-białe lub z żółtawym odcieniem; najczęścićj w wierzchołku podłużną szparą pękające, 
o ścianie podwójnćj, zewnętrznćj grubéj, mocno zwapnionéj, Icruchćj, wewnętrznćj cieniuteńkiej, 
szarawćj. Włośnią silnie rozwinięta, o wapniaczkach licznych,'śnieżno-białych, ku dołowi coraz 
większych, tu często rozgałęzionych, zresztą jak zwykle kątowato bryłkowatych. Zarodniki bruna-
tno-lioletowe, o błonie tęgićj, grubéj, gladkiéj, od 8,3 do 9. m. m. wielkie. 

1791. Reticularia sinuosa. Buli., Champ., p. 94, t. 44C, f. 3. ~ Sow., Eng., t . 6. — Bischofi', 
Kryp., n° 3623. 

17S6. Physarum bivalve. Pers., Obs. I, p. 6,1.1, f. 2. 

1797. Trichia sphœrica, p polymorpha. Trent. , 1. c., p. 230. 

1828. Angioidium sinuosum. Grev., Scott. FL, t . 310. 

1829. Diderma valvatum. Fr., 1. c. III, p. 109. 

1846. Didymium sinuosum. DR et M., Fl. alger., p. 411. 

1849. Carcerina valvata. Fr . , Sm. Vg. Scand., p. 431. 

1853. Leocarpus melaleucus. M., Gryp. guy., n" 601. Syll.", n° 1072. 

1869. Diderma contortum. Fck., S. M., 341, non Hollm.! 

1873. Diderma pallidum. B. et G., cfr. Grev., p. 52. 

Wzmianka historyczna. — Maworek ten po raz pierwszy przez Bulliarda dokładnie opisany i tak od-
rysowany, że o tożsamości okazów, nie można mieć wątpliwości, pomimo to zyskiwał w przeciągu 
czasu różne synonimy, a szczególny pokrój, w jakim pierwoszczowocnie jego występują, był po-
wodem, że Greville utworzył dlań nowy rodzaj Angioridium. R o d z a j ten nie rna jednak żadnej pod-
stawy bytu. Fries, który poprzedni gatunek pod nazwą Physarum sinuosum rozumiał, utworzył dla 
tego nową, którćj jednak nie przyjęliśmy, tćmbardzićj, że najstarsza jest najwłaściwszą. 

Opis. — Pierwoszczowocnie tego gatunku występują zazwyczaj pod postacią owoców, mocno 
z boków ściśnionych, przezto prawie listwowatych. Listewki te od 1 do 1 1/2 M. wysokie, a od 
1/4 do 1/2 M. szerokie, przyrastają do podłoża kantem, są one poskręcane, gzygzakowato lub falo-
wato czołgające się, niekiedy zaś zlewające się w sieć o wielokątnych oczkach. Niekiedy jednak 
mają postać spłaszczonych, obłych żył śnieżno-białych, czołgających się, wówczas jednak zupełnie nie-
regularnie pękających. W formach typowego pokroju, dolna część tych listewek jest żółtawo-bru-
natna, górna śnieżno-biała, o brzegu po otw^arciu przeświecającym. Pękanie odbywa się w ten sposób. 
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że zewnętrzna ścianka owocu na górnym kancie listewki otwiera się szwem podłużnym, wznosząc 
się w górę, i odstając od wewnętrznej ścianki zarodni, ztąd część ta odstająca jest śnieżno-biała i prze-
świecająca po otwarciu. 

Zewnętrzna ścianka zarodni jest błoną tęgą, od dołu jasno-lioletowo zabarwioną, ku górze prawie 
bezbarw ną, jest ona mocno zwapnioną na stronie wewnętrznćj, zwapnienie to jest ziarniste, a ziarna 
poskupiane w grudki; ztąd tćż patrząc z boku na zarodnie za pomocą lupy, powierzchnia ich wydaje 
się byćmocno chropawata. Ścianka wewnętrzna tylko w górnćj części owocu, po jego otwarciu, wolna, 
zresztą z zewnętrzną spojona jest błonką delikatną, bezbarwną. Daje ona początek rurkom włośni ró-
wnież bezbarw^nym i tworzącym liczne wapniaczki. Te ostatnie pokazująw tym ma^-orku szczególny 
stosunek, w górnćj części zarodni są one jak zwykle kątowato bryłkowate i niewielkie, ku dołowi jednak 
stają się coraz większe i nieraz rozgałęziają się rozmaicie. Niekiedy dolne wapniaczki są od dziesięciu 
do piętnastu razy większe (w długości) od górnych. 

Znajdowanie się. — Na liściach i na suchych gałązkach, w Europie wcale nierzadki. Niższa Karolina 
(Schweinitz, Consp. tg. Garol., wspomina także o odmianie zabarwionej odcieniem pomarańczowym); 
Kayenna (Leprieur, n" 880). 

27. P. Capense. M. afrykański. — Zarodnie nieregularnie półkuliste lub wartołkowate, sie-
łlzące, bezpodsadowe, jużto pojedynczo, jużto najczęścćj poskupiane w grudki na silnie rozwiniętćj 
leżni, szarawo-białe. Włośnią silnie rozwinięta, o międzywęźlach nadzwyczaj długich, o wapniacz-
kach nielicznych bryłkowatych, nmićj więcćj prostopadłemi powierzchniami ograniczonych. Zaro-
dniki jasno-fioletowe, gładkie, od 10,8 do 14,2. m. m. wielkie. 

Opis. — Leżnia silnie rozwinięta, na nićj siedzą zazwyczaj po kilka poskupiane zarodnie, kształtów 
nieregularnych, jużto półkuliste, już wartołkowate lub wydłużone. Ścianka zarodui nieregularnie po-
marszczona jest błonką delikatną, bezbarwną, na zewnątrz ziarnistemi skupieniami zwa])nioną. Cha-
rakterystyczną dla tego gatunku jest włośnią o nader długich międzywęźlach, ztąd rzadkich wapnia-
czkach. Dalćj, wapniaczki te w przecięciu optycznćm są ograniczone nmićj więcćj prostymi kątami. 
Zarodnie pękają nieregularnie, a po wyprószeniu zarodników szczątki ścianek zarodui przyrosłe do 
podłoża tworzą nieregularnie pofałdowane strzępki. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten znalazłem w zbiorach muzeum lipskiego, zbierany na przylądku 
Dobrćj Nadziei przez Gueinziusa. Zresztą nigdzie nie zdarzyło mi się go spotkać : 

28. P. Leucophœum. Fr. M. pospolity. — Zarodnie nieregularne kuliste, zazwyczaj trzo-
Tieczkowate, o trzoneczku różnćj długości, niekiedy znikająco krótkim, a wówczas pozornie siedzące. 
Niekiedy przez zlewanie się tworzą żyłowało poplątane pierwoszczowocnie. Włośnią charakterysty-
czna o międzywęźlach cieniuteńkich, już długich, już bardzo krótkich, rzadkie tylko wapniaczki 
tworzących, w ogóle bardzo nieregularna. 

Zarodniki jasno-lioletowe, gładkie, od 8,7 do 9,6 m. m. wielkie. 

1791. Sphœrocarpus albus. Buli., Ghamp., p. 137, var. 3 et 4. 

1797. Trichią filamentosa. Trent . , 1. c., p. 227, teste Fr. ! 

1809. Physarum confluens. Lk.,Dis. II, p. 42. 

1809. Physarum connexum. Lk., ibd., p. 42. 
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1809 Physarnm Hypnorum. Lk., ibd., p. 42. 

— Physarum albopunctatum. Lk., Herl). ! 

— Physarum Clavus. Ehrb. , Herb! 

1817. Physarum conglobatum. Dilm., L c., tb . 40, non Fr J 

1818. Physarum leucophœum. Fr . , Sym. Gast., p. 24 ;1. c. , HI, p, 132. 

1833. Didymium melanopus, p Clavus., p. p. Wallr., n''2193, non Pr. ! 

1836. Didymium terrestre. Fr. , in Wein., 1. c., p. 574. 

1839. Physarum albipes, D. By., 1. c., p. 9, non Lk. ! 

1869. Physarum striatum. Fck., S. M., p. 342. 

1809. Didymium hemisphœricum. Fck., S. M., p. 341. 

Wzmianka historyczna. —Jeden z najpospolitszych śluzowców ; z pokroju nieco podobny do wiązak,i 
zwisłego, z którym go też Bulliard pod, wspólnym nazwiskiem opisał. Liczne synonimy Linka dowo-
dzą, że badacz ten dokładnie maworka tego nie odróżnił. Zasługa ta należy się Friesowi, a pierwszy 
dokładny bardzo opis jego wewnętrznej budowy podał przed niedawnym czasem de Bary, 

Opis. — Następujące formy dają się odróżniać : 

a. P . 1. genuinum. Zarodnie szarawo-białe, trzoneczki sztywne wyprostowane, bardzo jasno bru-
natne, niekiedy siedzące. 

1) Stipitatum. Zarodnie trzoneczkowate. 

b) Connexum. Trzoneczki zrośnięte po kilka razem. Stojące na nich zarodnie z leAvają sie nie-
kiedy z sobą. 

2) Sessile. Trzoneczek znikająco krótki lub zupełnie nierozwiuięty, pojedynczo stojąc-e. 

b) Conglobatum. Zarodnie w kupkach obok siebie stojące, niekiedy zlewające się. 

[1. P . 1. violascens. Zarodnie fioletowo mieniące się, trzoneczki często słomiasto-żółto zabarwiono, 
niekiedy tak mało sztywne, że prawie na podłożu leżące. Tu należ;^ formy mało zwapnione. 

1) Stipitatum. Troneczkowate.. 

2) Sessile. Siedzące. 

y. P. 1. flexuosum. Pierwoszczowocnic, żyłowate, obłe, pełzające, niekiedy w sieci połączone. 

Trzoneczek tego maworka jest rurką podłużnie mocno pofałdowaną, ścianka jesl błoną lęgą, j)u-
dłużnemi zgrubieniami opatrzoną, z jednćj strony rozszerza się maleńką kołową leżniąna podłożu, zdi ti-
gićj zrasta się ze ścianką zarodni, na klórćj tworzy w dolnćj jéj częśći liczne delikatne zmarszczki. 
Rurka ta jest zazwyczaj mocno zwapniona. Zawartość jćj składa się z bezwapiennćj, ziarnistéj istoty, 
pierwoszczowatego pochodzenia. W niektórych razach jest pu^la, a jeżeli przytćm ścianka jćj nie jest 
zwapniona, wówczas trzoneczki nie mogąc się utrzymać wyprostowane pod ciężarem zarodni, leżą 
zwM"słe na podłożu. Ścianka zarodni jest błonką delikatną, bezbarwną, w górze cienką, ku dołow i 
lęższą i jakeśmy już wspomnieli, nieco pomarszczoną. Błonka ta jest na zewnątrz zwapniona ; z\\ a-
()nienia występują już pod ])Oslacią pojedynczych, już w kupki .^kupionych ziarn wapna. To masy 
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ziarn wapna przeświecające przez przezroczystą ściankę zarodni dają jéj barwę szai-awą. Niekiedy je-
dnak zwapnienia nie występują zupełnie, i wówczas przeświecające masy zarodników dają całći 
zarodni barwę fioletową, pięknie mieniącą się. Po wyprószeniu zarodników, tak w Ibrmach bezwa-
piennych jak i zwapnionych, ścianka zarodni wydaje się być białą. 

Włośnią jest nader charakterystyczna. Rurki są nadzwyczaj cienkie, jużto biegną znaczną prze-
strzeń zanim się złączą lub rozdzielą, jużto po krótkim biegu rozwidlają się rozlicznie, tak że tworzą 
razem sieć nadzwyczaj nieregularną, wapniaczki są bardzo rzadkie, różnćj wielkości, kątowato brył-
kowate, jużto w węzłach włośni, już rzadzićj przez rozdęcia międzywęźli powstające. Trudno jest 
rzecz podobną opisać, ale kto raz widział włośnię tego maworka pod drobnowidzém, ten z łatwością 
będzie mógł maworek ten od wszystkich innych odróżnić. 

Zarodnie, czy to siedzące czy pojedyncze, zwapnione czy bezwapienne, zdarzają się już to pojedyn-
czo na podłożu porozrzucane, jużto po kilka poskupiane. Niekiedy tak zbliżone zarodnie zlewają się 
po dwie z sobą. Zresztą wspomnieć muszę, że niekiedy obok form wyraźnie trzoneczkowatych spo-
tykać się dają siedzące, i jeżeli je odróżniłem, to tylko dla ułatwienia oznaczań. 

Wreszcie wspomnieć wypada, że pierwoszczowocnie tego maworka mają naturalnie pokrój zupeł-
nie odmienny, i tylko charakterystyczna włośnią tego maworka pozwala je tu odnieść bez żadnej 
wątpliwości. 

Znajdowanie sie. — Maworek ten w Europie do bardzo pospolitych należy. Dalćj, widziałem okazy 
X Ameryki : Columbus (Sulivant); Guyana (Lci)rieur, n" 873); Chili południowe (Gay). 

N a s t ę p u j ?Lc;e ś l u z ó w c e opisane pod m a w o r k i e m nie s ^ mi znane : 

1834. Physarum atrum. Sz., Am. f'g., n» 2299. Z opisu sądząc jest zapewne pierwoszczowocnią 
jakiegoś mawoi-ka. 

1834. Physarum ccespdtosum. Sz., Am. fg., n° 2301. Z opisu sądząc należy do maworkowatych. 

1873. Physarum chrysotrickum. B. et C., cFr. Giev., n" 3-37, p. GG. Krótki opis nie pozwala wydać 
żadnego sądu. 

1848. Physarum decipdens. Curtis in Silliman. Am. Jour., p. 349, n° 16. Z opisu sądząc jest ja-

kimś maworkiem. 

1834. Physarum e(fusnm.\^z., Am. fg., n° 2297. Sądząc z opisu jest pierwoszczowocnią jakiegoś 

makulca. 

1834. Physarum ełeyans. Sz., Am. fg., n« 2294. Z opisu sądząc śluzowiec ten należeć może do 
rodzaju Badhamii. 

1838. Physarum fasclculalum. .luiigh., Fl. cryp. Jav., p. 11, t. II, f. 8. Z pewnością do maworko-
watych należy. Być może, że to jest badhamia wydęta? 

1834. Physarum luteo-valve. Sz., n° 2298. Z opisu sądząc należy hezwątpienia do pyszniaków. 
Być może że to» są pierwoszczowocnie jakiejś dorzutki. 

1831. Physarum iridescens. Berk., Ilook. Jour. , p. 20. Sądząc z opisu jest siedzącą formą bad-
hamii lśniącśj. 
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1837. Physm metalicum. Berk., Ann. and Mag.., v. I, p. 49, Ł. III, f. 3. Sądząc z opisu z pe-
wnością jest jakimś pyszniakiem. Być może że to jest siatecznia gromadna. 

1834. Physarum polyedron. Sz., Am. %., n" 2300. J^est albo maworkiem albo też makulcem. 

1873. Physarum Petersii. B. et C., cfr. Grev., nV35(;, p. 66. Zdaje się być jakimś maworkiem. 

1822. Physarum polycephalum. Sz., Gonsp. fg. Gairol., n» 382 z synonimem Didymium polyce-
phalum, Fr. , 1. c., III, 122. Jest z pewnośoią jakimś wapniakiem i zapewne maworkiem. 

1873. Physarum Sdnceinilzii. B., cfr. Grev., n" 3o8<, p. 66. Jest z pewnością jakimś pyszniakiem. 

1834. Physarum vermiculare. Sz.. Am. fg., n° 2296i. Jest pierwoszczowocnią jakiegoś pyszniaka. 
Bardzo być może, że to jest Cornuvia złotowłosa. 

KLUCZ A N A L I T Y C Z N Y 

do o z n a c z a n i a g a t u n k ó w m a w o r k a s łużęicy. 

A. Ścianka zarodni pojedyncza. 

f Wapniaczki mnićj więcćj zaokrąglone. 

* Ścianka zarodni po odwapnieniu bezbarwna. 

Zarodnie trzoneczkowate lub siedzące 1». candidum Hfski (n® 6). 

** Ścianka zarodni po odwapnieniu przynajmnićjj w dol-
nej części fioletowo zabarwiona. 

.) Zarodnie siedzące P. lividum. Kfski (n® 5). 

.) .) Zarodnie trzoneczkowate. 

Trzoneczki czarne, lśniące P. nephroideum. Ufski (n° 3). 

Trzoneczki śnieżno-białe, ćme P. affine. Rfski (n** 4). 

f f Wapniaczki kątowato-bryłkowate. 

* Opatrzone podsadą. 

Zarodnie i trzoneczek białe F. globuliferum (Buli.), n "8 

Zarodnie i trzoneczek barwne P. Schumacheri. Spr., n° 9. 

Bez podsady. 

.) Wapniaczki nieliczne, bo nie wszystkie wę^zły roz-
dęte. 

! Włośnią elastyczna, po otwarciu zarodni wydłuża-

jąca się kilkakrotnie P . Famintzinii. Rfski, n^â l . 
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! ! Włośnią nieelastyczna. 

Wapniaczl^i zwykłego kształtu P. leucopliœum. Fr. , n" 28. 

Wapniaczki w przecięciu optyczœm ograniczone 
kątami prostymi I', capense. Rfski, n" 27. 

.) .) Wapniaczki liardzo liczne. 

! Zarodnie stałe siedzące. 

. • . Pierwoszczowocnie, kształtów nieregularnycłi, 
pełzające, żyłowate, włośnią mięsr.o-barwna P. gyrosum. Rfski, n° 2o. 

. • . . •. Pojedyncze zarodnie. 

Ścianka zarodni i wapniaczki białe cinereum (Batscb), n° ill. 

Ścianka zarodni i wapniaczki żółte lub zielorawe P. virescens. Dit., n» l i . 

Ścianka zarodni i wapniaczki brunatne P. Braunianum de Bary, n" 17. 

Ścianka zarodni i wapniaczki szkarłatne P. rubiginosum. Fr. , n" 1(>. 

! ! Zarodnie stale trzoneczkowate. 

. • . Trzoneczki słomiasto-żółte, zwisłe, leżące, często 

wiązkowate, zarodnie zlewają:e się P. polymorpbum. (M.) (n° 2(»). 

Trzoneczki ś n i e ż n o - b i a ł e , zarodnie szare P. leucopus. Lk. ( n ° 12). 

Trzoneczki i zarodnie siarczysto-zabarwione i*- sulphureum. A. et Sz., n° M. 

Trzoneczki i zarodnie żółte P. llavum. Fr. (n" 10). 

Trzoneczki szkarłatne P. psittacinum. Dit., n° lo . 

Trzoneczki purpurowe pulcherrinmm. B. et R., n" 18. 

Trzoneczki brunatne lub słomiaste P. Berkeleyi. Rfski, n« iO. 

li. Ścianka zarodni podwójna. 

f Wewnętrza tęższa, trzoneczkowate P. Didermoides. (Ach.) (n° 7). 

-j-f Zewnętrzna tęższa, siedzące. 
* Pierwoszczowocnie pełzające lub sieciowato poplą-

tane, podłużną szparą pękające P. sinuosum. (Buli.), n° 20. 

** Pojedyncze zarodnie. 

.) Kuliste, śnieżno-białe P. Diderma. Rfski (n® 24). 

. ) . ) Niekuliste, żółto lub pomarańczowo, rzadziéj 
biało zabarwione. 

Zarodniki 8 do 9 m. m. wielkie, zaledwo kolczaste P. congłomeratum. (Fr.) (n" 23). 

Zarodniki 12,5 m. m. wielkie, mocno kolczaste P . contextum. Pers. (n" 23). 
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UWAGA. — Numery maworków posiadających zarodniki kolczaste są umieszczone w nawiasie; 
inne posiadają zarodniki gładkie. ' 

I V . — KUBECZEK. (CRATEMIUII. TRENT. ) . 

Fungoides sp. Mich;. Peziza sp. Leers, Batsch. ; Cyathius np. Holi., Pur t . ; Nidularia sp. With.; Ste-
monitis sp. Schr., Pers . ; Trichia sp. Roth ; Arcyria sp. Pers. , A.e tSz . , Holi".; Sphajrocarpa Schum. ; 
Physarum sp. Schum., Ghev., Wallr.; G u p u l a r i a Lk., Roth. 

Zarodnie kształtów regularnych, oznaczonych, wieczkiem pękające, o ściance papierowatéj, szty-
wnej, stale trzoneczkowate. Dolna część zarodni po wypadnięciu zarodników trwała, kieliszkowata. 
Ścianka zarodni potrójna lub podwójna; zewnętrzna przechodząca w rurkę trzonka, wewnętrzna za-
zwyczaj otaczająca ze wszech stron masę zarodników i dająca początek rurkom włośni. Rurki włośni 
tęgie, niezbyt liczne wapniaczki tworzące, sztywne, po wyprószeniu zarodników trwające. Podsada 
prawie zawsze wykształcona, utworzona przez środkowy, woilny, silnie rozwinięty, zwapniony węzeł 
włośni. 

Wzmianka historyczna. — Już w roku 1729 znał iMicheli trzy gatunki kubeczka, a zlłudzony ich 
czaszowatym kształtem, pomieścił je z licznymi grzybami w rodzaju Peziza, z właściwą j ednak sobie 
bystrością umiał odróżnić i różnice zachodzące pomiędzy nimi i te w diagnozie Pezizy najzupełnićj 
uwzględnił mówiąc : ... «cyathum, aliœ pyrum inversum... simdant... seminiibus... super nam partem 
infectœ, quœ semina deinde vel contractis, dum explicantur plantœ, fibris —im altuin fumi instar... ». 
Późniejsi mykologowie różne gatunki kubeczka pomieszczali pod najrozmaitsz\ymi rodzajami. Dopiero 
w roku 1797 utworzył Trentepol, rodzaj Graterium przyjęty także przez Ditmiara, a rzeczywiście roz-
winięty i ugruntowany przez Friesa w Systema mycologicum. Fries pierwszy' zwrócił uwagę na ku-
beczki opisane już przez Michelego, i odróżnił trzy typy mające rzeczywiście podstawę bytu, a przez 
późnićjszych autorów nawet jako odrębne rodzaje opisane. 

P O D R O D Z A J Ł Y S A K ( L E I O G R A T E R I U M ) . 

Zarodnie o powierzchni gładziuteczkićj, lśniącej po odpadnięciu wieczka, o brzegu uciętym. 

•{• Brzeg zarodni barwnej przed odpadnięciem wieczka ucięty, wieczko białe, między ścianki zaro-
dni zaklęśnięte, w młodości zupełnie płaskie, dojrzałe nieco wypukłe. Ścianka zarodni potrójna. 
Wewnętrzna jest błonką delikatną, bezbarwną, kurczliwą, ze wszech stron masę zarodników otacza-
jącą i dającą początek rurkom włośni. Druga także ze wszech stron otaczająca pierwszą, jest nader 
grubą, bezbarwną błoną, w szczególny sposób zwapnioną. Nareszcie trzecia najzewnętrzniejsza jest 
rurką trzonka przedłużającą się ŵ  ściankę zarodni, tutaj nader cienka i barwna. 

29. C.vulgare. Dit. K. /jo^^sAM^ący. Trzoneczek długościzarodniwyrównywający, barwny, 
mocno pofałdowany, przechodzący w lśniące inaczćj zabarwione kieliszkowate, od dołu pomarszczone, 
w górze gładziuterikie, lśniące, kieliszkowate zarodnie. Wieczko kredowo-białe. Zarodniki jasno-
fioletowe, gładkie, 8,3 do 10 m. m. wielkie. 
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1729. Fungoides infudibuliforme, peidulum, pediculo donatum. Mich., N. pl. gen*, p. 205, 
n° 10, t . 86, f. 13. 

1797. Craterium pedunculatum. Tren!. , l. c., p. 244. 

1817. Crater ium vulgare. Ditm. , 1. c . , t. 9 ; Nees. Sys., f. 120; Chev., Fl . par,, t. 4, f. 26. 

1823. Craterium leucocephalum. Desm., Cat., 27, non Auc.! 

Wzmianka historyczna. — Ponieważ nazwisko Trenthepola jest bardzo niewłaściwe, bo wszystkie 
kubeczki są opatrzone trzoneczkiem, przeto uznałem za słuszne przyjąć nazwę Ditmara choć pó-
źniejszą. 

Opis. — Następujące formy dadzą się z łatwością odróżnić. 

a. C. y. genuinum. Zarodnie ciemno-orzechowe, trzoneczek szafranowo-żółty. 

p. C. V. confusum. Zarodnie ochrowo-brunatne, trzoneczek żółtawo-rdzawy lub c ienmo-brunatny. 

y. C. V. albicans. Zarodnie białawe, ku dołowi brudno-ochrowe, trzoneczek ochrowaty lub ciemno-
brunatny. 

.Masa zarodników i włośni otoczona jest ze wszech stron nader delikatną, jednociągłą, bezbarwną 
błonką, dającą początek rurkom włośni. Błonka ta wyściela tém samém i dolną część wieczka. Dalćj 
ku zewnątr;^ następuje druga ścianka bardzo gruba, bezbarwna, otaczająca pierwszą ze w&zech stron 
i stanowiąca górną, zewnętrzną warstwę wieczka. Warstwa ta jest zwapniona w bardzo szczególny 
sposób. W bezbarwnéj ustrojowéj materyi stanowiącćj główną masę téj warstwy, przebiegają poprze-
czne, maleńkie, walcowate kanaliki, jużto na wskróś, jużto dosięgające do połowy jćj grubości. Te 
to kanaliki są wypełnione nader drobnemi bezbarwnemi ziarnami wapna. Po odwapnieniu więc war 
stwa ta wydaje się być dziurkowatą. Na zewnątrz druga ta ścianka, zacząwszy od uciętego brzegu za-
rodni jest pokryta trzecią barwną, zupełnie bezwapienną, ku dołowi coraz tęższą. W górnćj części 
zarodni jest ona do drugićj w zupełności przyrośnięta tak mocno, że nawet sztucznymi środkami nie 
daje się od nićj oddzielić. Ku dołowi zarodni, fałdując się delikatnie, tworzy na j é j powierzchni 
liczne brózdy, przechodząc daléj bezpośrednio w mocno podłużnie pofałdowaną rurkę trzonka, przyj-
nuije tu inną barwę, staje się daleko tęższą, aż wreszcie rozszerza się na podłożu w maleńką, kolistą, 
nie bardzo wyraźną leżnię. Ścianka więc zarodni jest trzy warstwowa, a wieczko tylko dwuwar-
stwowe, dlatego tćż, nie będąc pokrytém trzecią najzewnętrzniejszą i barwną ścianką zarodni, 
jest kredowo białćm. Zresztą wieczko jest daleko silnićj i nmićj regularnie kanalikami zwapnione, 
jak druga warstwa ścianki zarodni. Włośnią zupełnie taka jak w maworku, ścianki jéj nader 
delikatne, bezbarwne; wapniaczki liczne wypełnione drobnemi ziarnami bezbarwnego wapna; 
w środku zarodni jeden wapniaczek jest wielokrotnie większy od innych i tworzy podsadę. Między-
węźla włośni są nader cieniutkie, wapniaczki zaś duże i wśród ciemnej masy zarodników swą śnieżną 
białością od razu wpadające w oko ; ztąd to zapewne pochodzi, że Fries niesłusznie mówi o włośni 
kubeczka : «flocci... rudes nec in capil l i t ium assurgentes» (Fries, 1. c., p. 150). 

Trzoneczek w odmianie pierwszéj wyrównywa zazwyczaj długości zarodni i nierzadko bywa n.i 
bok zakrzywionym, jest on św^ietnie szafranowo-żółtym, a zarodnia ciemno-orzechowa. W obu in-
nych odmianach bywa on wyprostowany i zazwyczaj od zarodni krótszy. W odmianie ostatnićj ze-
wnętrzna ścianka zarodni jest prawie bezbarwna i dlatego wydaje się być białawą od przeświecającój 
wewnętrznej zwapnionéj ścianki. Zarodnie wraz z trzonkiem są zawsze pięknie lśniące. 
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Znajdowanie się. — Odmiana pierwsza bywa daleko rzadsza jak druga, obie jednak zdarzają się 
na mchach, liściach, gałązkach uschłych i t. d,, dość często w Europie, Odmianę trzecią widziałem 
raz tylko znalezioną w okolicach Paryża przez pana Roussel. 

30, C. p ij r if orme. Dit. K. ^ r M szit o a ^ ?/,—Trzoneczek od zarodni krótszy, mocno pofał-
dowany, przechodzący w lśniące, gruszkowate, jednakowo z nim ochrowo-brunatno zabarwione 
zarodnie. Wieczko kredowo-białe. Podsada wyraźna. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 8,3 do 
10 m. m. wielkie. 

1817. Craterium pyriforme. Ditm., 1. c., p. 19, t, 10, 

Opis. — Kubeczek ten różni się wyłącznie tylko kształtem od poprzedniego gatunku. Zarodnie 
jego są gruszkowate, to jest w środku mocno rozdęte, ku dołowi zwężające się w trzoneczek, a ku 
górze w brzeg ucięty. Przed samym brzegiem są one nieco przewięziste. Zresztą budowa ścianki, 
trzonka, włośni, a nawet wielkość zarodników, jest najzupełnićj ta sama jak w kubeczku połyskują-
cym. Trzoneczek jest zazwyczaj nieco krótszy, zawsze wyprostowany, ale mimo to same zarodnie są 
nieco na bok skrzywione. 

Znajdowanie się. — W podobnych miejscach jak poprzedni, ale znacznie rzadszy. Szwecya (Fries); 
Hostock (Ditmar) ; Muenster (Fuisting), 

f f Rrzeg barwnćj zarodni dopiero po odpadnięciu wieczka ucięty. Wieczko zazwyczaj zabarwione, 
niezaklęśnięte między ścianką zarodni, ale stykające się z nią pod ostrym kątem i w młodości na-
wet wypukłe. Ścianka zarodni potrójna, skład jćj i budowa zupełnie taka sama jak w poprzednich, 
ale najwewnętrzniejsza błona nie bezbarwna, lecz czysto-żółto zabarwiona. Ztąd tćż i i)okrój od 
poprzednich o tyle różny, że zarodnie mają przed otwarciem się wierzchołek z a o k r ą g l o n y , a nigdy 
ucięty jak w poprzednim. 

31, C. Œ rstedti i. l i f s k i. K. Œ r s te dta. — Zarodnie dokładnie gruszkowate, wraz z trzon-
kiem ochrowo zabarwione, o wieczku wypukłćm, śnieżno-białćm. Podsada wyraźną. Zarodniki gład-
kie, jasno-fioletowe, 8,3 do 10 m, m, wielkie. 

Opis. — Kubeczek ten stanowi przejście od poprzednich, do następnych gatunkó^y. Wieczko jego 
jest kredowo-białe, wypukłe, między ścianki zarodni nie zaklęśnięte, lecz pod ostrygi kątem z nią sio 
stykające. Zdarzają się jednak pomiędzy wieloma wyjątkowe okazy, w których p()łowa wieczka za-
chowuje się w pierwszy, a druga strona wieczka w drugi sposób, W każdym razie wieczko jest tylko 
dwuwarstwowe, zewnętrzną błoną barwną ścianki zarodni nie pokryte, i dlatefi;o kredowo-białe. 
Zresztą ścianka zarodni i trzoneczek mają barwę ochrową lub tak zwaną skurzaną. Trzoneczek jest 
zazwyczaj znacznie krótszy jak zarodnia, wyprostowany. Zarodnia ma kształt gruszkowaty, zbliżający 
się prawie do przewrotnie jajowatego. Budowa ścianek jak w poprzednich, ale najwewnętrzniejsza 
ścianka żywo-żółto zabarwiona, czćm właśnie charakteryzują się i następne kubeczki jeszcze do pod-
rodząju łysaka należące, 

Znajdoivanie się. — Rzadki ten gatunek otrzymałem od Profesora Œrs tedta , który go-zbierał 
w okolicach Kopenhagi, mianowicie koło Fœnthaven na suchych liściach i gałązkach obumarłych, 

32, C. minutum. (Leers.). K. mylnik. — Zarodnie gruszkowate wraz z wieczkiem jedna-
kowo zabarwione, trzoneczek tożbarwy lub ciemnićj zabarwiony. Wieczko wypukłe, podsada wy-
raźna. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 8,3 do 10 m. m. wielkie. 
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i77o. Peziza minuta. Leers, Fl. Herbor., n° 1085. 

1790. Cyathos minutus. Hoff., Veg. Cryp., p. 6, t. II, f. 2. Sow., Eng. Fg., t . 239. 

1786. Trichiia minuta. Relh. teste Fr. ! 

1792. Nidularia minuta. With. 

1803. Sphœrocarpa opereulata. Schum., Fl. Ssell., nM503. 

1803. Physarum turbinatum. Schum., Fl. Sœll., n° 1450. 

1824. Craterium leucocephalum. Grev., Fl . Scott . , t . 65? 

1829. Graterium minutum. Fr. , I. c., III, p. 151. 

1829. Graterium turbinatum. Fr . , 1. c., III, p. 152. 

— Arcyria leucocephala. Auc. ! 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten kubeczka już w zeszłym wieku doskonale przez Leersa opi-
sany, pomięszany z innymi przez wielu późniejszych badaczy, został dopiero przez Friesa znów 
doskonale odróżnionym. Synonimy Schumachera, jakem się z jego zielnika przekonał, tu z pewnością 
należą, choć po opisie czego innego spodziewaćby się można było. 

Opis. — Następujące odmiany dają się z łatwością odróżnić . 

a. C. m. genuinum. Zarodnie i wieczko barwy skórzanćj, trzoneczek rdzawy, krótki. 

C. m. turbinatum Schum. Zarodnia, wieczko i trzoneczek jednakowo brudno-żółto zabarwione. 
Trzoneczek zazwyczaj krótki; niekiedy jednak zdarza się odmiana w którćj trzoneczek jest jeden i 
pół raza od zarodni dłuższy to jest właśnie Sphœrocarpa opercnlata Schum. 

Budowa tego kubeczka jest zupełnie taka sama jak poprzedniego gatunku. Jedyna tu zachodząca 
różnica jest ta, że w i e c z k o jest lak samo trzywarstwowe jak ścianka zarodni ; to jest wewnętrzna 
zwapniona warstwa jest jeszcze pokryta trzecią barwną. W skutek tego wieczko nie jest kredowo-
białe, ale tak saino zabarwione jak ścianka zarodni, ponieważ błona barwna jest coraz cierisza ku 
jćj wierzchołkowi, przeto wieczko bardzo często jest nieco jaśniejsze jak cała zarodnia. Wieczko styka 
się tu ze ścianką zarodni pod ostrym kątem, następnie, albo odrazu staje się mocno wypukłćm, albo 
tćż przedtćm jest jeszcze nieco zaklęśnięte i dopiero następnie tylko w wierzchołku mocno wypukłe. 
Dwie odmiany któreśmy podali, różnią się tylko barwą trzonka. Trzoneczek jest zazwyczaj znacznie 
krótszy od z a r o d n i , sztywny, wyprostowany, mocno podłużnie pofałdowany, niekiedy przechodzi 
stopniowo w zarodnie, w innych razach ta gwałtowmie jest od dołu rozdęta i tym sposobem odró-
żniona od trzonka. Jakem już wspomniał zdarzają się okazy o trzoneczku półtora raza od zarodni 
dłuższym, zresztą jednak od form typowych niczćm się nie różnią. Wewnętrzna budowa taka sama 
jak w popr;zednim, więc tćż naturalnie najw^ewnętrzniejsza błona żółta. 

Znajdowanie się. — Według Friesa gatunek ten ma w Szwecyi należeć do najpospolitszych ku-
beczków, tymczasem rzadko tylko spotkałem go w zbioracli. Turyngia (Wallroth); Frauenwalde nad 
Odrą (A. Braun); Muelhausen w Alzacyi (W. P. Schimper). Odmianę p widziałem tylko w zbiorach 
Schumachera z okolic Christianii. 

UWAGA. — Zdarza się niekiedy, że pierwoszcznie tego gatunku (jak wszystkich kubeczków czer-
wono zabarwione) w skutek nieprzyjaznych okoliczności rozwijają się anormalnie, albo raczej 
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wydają potwornie rozwinięte zarodnie. Są one półkuliste, siedzące, niekiedy przez zlewanie się ner-
kowate, o budowie wewnętrznej niestaléj, zwapnieniu różnem. Włośnią ich także potwórnie się wy-
kształca, niekiedy daje początek, dwóm albo trzem aż podsadom i t . p. Takie formy opisał Fries 
w Symbolœ Gasteromycorum jako Graterium mutabile. 

33. C F rie s ii. R f s k i . K. i^r ee sa . — Zarodnie gruszkowate, z wieczkiem i trzoneczkiem, 
długości zarodni wyrównywającym, jednostajnie rdzawo-brunatno zabarwione. 

1729. Fungoides minimum, cernuum, coccineum totum, pediculo donatum. Mich.,Nv. pl. gen., 
p. 205, n° 12, t . 8C, f. 12? 

1829. Graterium nutans. Fr., 1. c., III, p. 151. Excl. syn.! 

1869. Graterium minutum, p aureum. Fck., Sym. myc., p. 342. 

Wzmianka historyczna. — Pod nazwą Graterium nutans opisał Fries gatunek kubeczka, którego 
nigdy nie widział, według opisu Michelego i ryciny przesłanej mu przez Scbumachera a przedstawia-
jącej jegO Sphajrocarpa operculata. W opisie tego gatunku podaje Schumacher jego barwę żółto-
rdzawą, a na rycinie była ona rdzawo-czerwona, w rzeczywistości zaś jest skórzana czyli brudno-
żółta. Jak wiemy, Sphœrocarpa operculata jest tylko odmianą poprzedniego gatunku. Fries więc 
został w błąd wprowadzony niedokładną ryciną, ponieważ jednak opis jego dość się zgadza z naszym 
kubeczkiem przeto nazwaliśmy go kubeczkiem Friesa, aby zostawić o nim pamięć ŵ  rodzaju, który 
zwykłym sobie bystrym rzutem oka naturalnie odgraniczył. Synonim Michelego podaję ze znakiem 
zapytania, opis bowiem jest zbyt krótki, rycina niedokładna. Być może, że Micheli rozumiał pod tym 
swoim «Fungoides» kielisznik wspaniały. ! 

Opis. — Trzoneczek, zarodnia i wdeczko tego kubeczka są jednostajnie rdzaw o-brunatno zabar-
wione. Zarodnie przed uciętym i nieco odwinionym brzegiem przewięziste. Wie^czko styKa się pod 
ostrym kątem i jest mało wypukłe. Budowa tego kubeczka nieco różna od pop rzednichi i stanowi 
przejście do następnego podrodzaju. I tu mamy najwewnętrzniejszą błonę, dając^i począte.k rurkom 
włośni i otaczającą ze wszech stron masę zarodników żółto zabarwioną. Dalćj barwną rurkę trzonka 
przedłużającą się w najzewnętrzniejszą ściankę zarodni, lecz w^arstwa środkowa jest odmienna. Jest 
ona słabo rozwinięta, składa się z niewielkićj ilości ustrojowćj istoty, słabo i nieregularnie zwapnio-
nej . W skutek tego ścianka zarodni po wypadnięciu zarodników jest przeświecająca i ciemno złocisto-
żółta. Zresztą podsada, włośnią i zarodniki jak w poprzednim. 

Znajdowanie się. — Rzadki ten gatunek kubeczka otrzymałem'od Fuckla, który go zbierał na 
mchach koło Hallgarten pod CEstrich nad Renem. 

P O D R O D Z A J G H R O P A W I E G . T R A G H YG R A T E R I U M. 

Górna nader delikatna część zarodni rozprószająca się, pozostała trwała, kieliszkowata część 
zarodni o brzegu nie uciętym lecz często nieregularnie postrzępionym. Ścianka zarodni podwójna. 
Wewnętrzna wyściełająca zewnętrzną, i z nią zupełnie zrośnięta, przechodzi bezpośrednio w rurki 
włośni, lecz nie otacza ze wszech stron masy zarodników, przechodząc od dołu niepostrzeżenie 
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w rurkę trzonka, której przedłużenie stanowi zewnętrzną, barwną , składają się przeważnie z ustro-
jowéj istoty, mocno i nieregularnie zwapnionéj. 

34. C. leucocephalum {Pers.). K. bialoczubek. — Zarodnie wartołkowate , wyprosto-
wane, na rdzaw^ém tle biało upstrzone, w dolnéj części wraz z trzoneczkiem mocno pofałdowane, 
rdzawe. Włośnią, podsada i zarodniki jak w poprzednich. 

1729. Fungoides minimum infundibuliforme, albicans, pediculo donatum. Mich., Nv. pl. gen. , 
p . 203 ,n . 13, t . 86, f. 14. 

1781. Peziza convivalvis. Batsch., Elech. fg., p. 121. 

1791. Stemonit is leucQcephala. Pers. in Gmel. Sys. Nat. , p. 1467., n° 9. 

1790. Stemonit is cyathiformis. Schrnk. , 1. c., p. 19. 

1797. Trichia cinerea. Trent . , 1. c. , p. 227. 

1795. Arcyria leucocephala. Holf., Fl. cryp. ger, , t . 6, f. 1. 

1803. Physarum peduncula tum.Schum. , Fl. SœlL, n" 1453. 

1810. Trichiai aureœ affmis. Fl. Dan., t . 1314, f. 2. 

1817. Gyathus cinereus. Furt . br i t . , III, nM561, t . 35. 

1817. Graterium leucocephalum. Ditm. , 1. c., t . 11. Grev., Fl. Scol., I. 63. 

1826. Graterium vulgare. Chev., Fl . Paris. , 340, non Di tm. ! 

1826. Physarum leucostictum. Chev., Fl. Paris. , p. 336, t . 9, f. 29. 

1829. Craterium leucostictum. F r . , 1. c., III, p. 152. 

1833. Cupularia leucocephala. Lk. , I landb., III, p. 421. 

— Physarum xanthopus. Wallr , , in sched. 

1836. Craterium xanthopus. Wallr , , Fl. ger,, II, p, 358. 

1836, Craterium deoperculatum, Fr . in Wein. , 1. c , , p, .597, 

1836. Craterium pendulum. Fr . in Wein., Le , , p. 597. 

1844. Cupularia xanthopus. Rabh. , FL cr. ger. , n°2226. 

1854. Craterium pru inosum. Corda, Icon., VI, p. 13, t. II, f. 33. 

Wzmianka historyczna. —Natu ra lnym biegiem rzeczy, najpospolitszy z kubeczków poszczycić się tćż 
może najdłuższym szeregiem synonimów. Historya ich jest tak jasna, że zbytecznćm by było długo 
się nad nią rozwodzić. Wspomnę więc tylko, że Craterium xanthopus niczćm się od typowych form 
nie różni, jakem się o tém naocznie przekonał. Crater ium pendulum Friesa, sądząc z opisu, jest 
zaledwie wzmianki godną odmianą, którćj dolna część zarodni jest żółtawa, a nie rdzawa, zaś Crate-
rium deoperculatum tegoż autora najoczywiścićj jest zupełnie niedojrzałym kubeczkiem, tak samo 
zupełnie jak Craterium pruinosum Cordy, ztąd się i rozumie ów brak włośni przez autorów w ty.i i 
opisach podawany. 
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opis. — Pokró j tego kubeczka jest bardzo charakterystyczny, z maleńkiej kołowej leżni wznosi się 
rdzawy trzoneczek, zawsze mocno pofałdowany. Fałdy te rozciągają się na dolną część zarodni także 
rdzawćj, górna zaś jćj połowa jest mocno zwapniona, w skutek tego na rdzawcem tle licznemi białemi 
plamami upstrzona i chropowata. Trzoneczek różnćj bywa długości i w różny sposób przechodzi 
w ściankę zarodni, a zarazem powoduje i kształt tćj ostatniéj. Raz mianowicie rurka trzonka naraz 
gwałtownie rozszerza się w ściankę zarodni, wówczas krążkowatćj o wierzchołku dokładnie zaokrą-
glonym. Takie zarodnie wa-az z trzonkiem są zaledwie 3/4 M. wysokie, z tego na t rzonek przypada od 
2/8 do 3/8 M., czyli trzoneczek albo wyrównywa zarodni, albo jest od nićj o połowę krótszym. Dolna 
nie zwapniona, więc rdzawa i pofałdowana część zarodni jest znikająco-maleńka. W drugim razie 
rurka trzonka przechodzi nader powolnie w ściankę zarodni wówczas kieliszkowatćj o wierzchołku 
zaokrąglonym lecz mocno spłaszczonym. Takie zarodnie wraz z trzoneczkiem są zazwyczaj 1 M. wy-
sokie, z tego wypada na zwapnioną część zarodni zaledwie 3/10 M., a reszta na część rdzawą, przecho-
dzącą niepostrzeżenie w trzoneczek. Pomimo tak różnych kształtów w skrajnych granicach, dwóch 
odmian utworzyć t rudno, bo często dają się między niemi różne formy przejściowe odszukać. 

Zarodnie pękają zazwyczaj pod wierzchołkiem, który następnie rozprószą się powoli, brzeg więc 
prawdę nigdy nie bywa ucięty, lecz mnićj lub więcćj silnie poszarpany. Po wypadnięciu zarodników 
pozostała część zarodni okazuje jeszcze zazwyczaj doskonale zachowaną część włośni, dość sztywną 
aby nie opaść na dno zarodni, środkiem podsada jest zawsze widoczna. U m i e s z c z a j ą c zarodnie tego 
kubeczka w kropli wody, z łatw^ością spostrzedz można, że one najprzód znacznie pęcznieją, i że trzo-
neczek także się rozszerza i gwałtownie skrócą, co właśnie ztąd pochodzi, że w gatunku t y m trzonek 
WTaz z zarodnią jeden tylko pęcherzyk stanowią. 

W pustych już zarodniach ścianka jest przeświecająca, żółtawa. Zdarzają się niekiedy okazy mało 
zwapnione, prawie w całćj długości rdzawo zabarwione, lecz te przy budowie wewnęt rznć j z łatwo-
ścią, jako tu należące, oznaczyć się dają. Zresztą i tu spotkać można, jako potworności zaledwie za-
sługujące na wzmiankę, prawie zupełnie siedzące zarodnie. 

Rurka trzonka jest błoną tęgą, opatrzoną podłużnemi zgrubieniami przedłużającemi się bezpośre-
dnio i na dolną część ścianki zarodni. Błona ta jest żół to-brunatna; doszedłszy do punk tu w którym 
zaczynają się zwapnienia, zamienia się ona w gąbczastą pierwoszczowatą, żółto zabarwioną masę, 
wszędzie na wskróś zwapnioną. Zwapnienia te występują już jako pojedyncze ziarnka wapna, już jako 
liczne ich skupienia, już tćż nawet, jako dość spore bryłki, ztąd tćż po odwapnieniu ścianka zarodni 
wydaje się być w licznych miejscach jakby nieregularnie podziurawioną. Te niby dziury, to jest 
miejsca ścianki bezbarwne odpowiadają miejscom, w których leżały spore bryłki w'apna wciśnione 
w ściankę zarodni. Na zewnątrz cała ta zwapniona masa wysłana jest del ikatną bezbarwną, wszędzie 
z nią zrośniętą błonką, z którćj biorą początek rurki włośni. Ta błonka jest stale bezwapienna. 
Rurki włośni są zupełnie bezbarwną lecz dość tęgą błonką. Wapniaczki są wypełnione pozornie tylko 
drobnemi ziarnami wapna. Działając jednak na nie bardzo rozcieńczonemi kwasami , można spostrzedz 
że wewnątrz każdego wapniaczka leży przynajmniej jedna bryłka wapna, złożona z igłowato-cien-
kich, promienisto przebiegających, wkulę zbitych kryształków. Niekiedy bywa ich nawet dwa lub trzy 
w j ednym wapniaczku. Ziarnka wapna są zazwyczaj bezbarwne, zdarzają się jednak niekiedy i żół-
tawo zabarwione. 

Znajdowanie ~ Gatunek ten należy do najpospolitszych w Europie, na liściach, mchach, su-
chych gałązkach. 

33. C. aureum {Schum.). K. z c — Zarodnie wartołkowato-okrągławe, wraz z krót-
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kim sztywnym trzoneczkiem złocisto-żółte, mocno cliropowate. Włośnią o wapniaczkacli i podsa-
dzić żółtej. Zarodniki jak w poprzednicłi. 

1803. Tricłiia aurea. Scłium., Fl. Stell., n° 1461. 

1829. Graterium mutabile. Fr. , 1. c., III, p. 134, non. S. Gast. 

1844. Cupularia mutabilis. Rabenh., Fl. ger., cr. n" 2223. 

— Physarum Durieui. M., Herb. ! 

Wzmianka historyczna. — J a k e ś m y już powyżej wspomnieli Graterium mutabile,'opisane przez Friesa 
w Symbolœ gasteromycorum, jest tylko potwornie rozwiniętym kubeczkiem mylnikiem. W Systema 
mycologicum nazwę tę dał Fries kubeczkowi dawniej opisanemu przez Schumachera, jako Trichią 
aurea. Ponieważ fa ostatnia gatunkowa nazwa jest bardzo właściwa, a przytém lîia za sobą prawo 
pierwszeństwa, przeto użyłem jéj zamiast podanéj przez Friesa, zupełnie nietrafnéj. 

Opis. — Trzoneczek tego kubeczka jest nader krótki, sztywny, pofałdowany, złoto-żółty, rówmież 
jak i leżnia w którą się rozszerza na podłożu. Zarodnie są bardzo mocno chropowate, wybladło-żółte, 
o wierzchołku zaokrąglonym złoto-żółlym. Rurka trzonka jest błoną brmiatną, wypełnioną zupełnie 
wapnem i zwapnioną barwnemi ziarnami wapna na zewnątrz. Rurka ta przedłuża się bezpośrednio 
w ściankę zarodni, staje się tu bezbarwną, mniéj zwapnioną w środku zarodni jak na jéj wierz-
chołku, ztąd tćż barwa jéj bledsza. Zwapnienia gromadne wypychają ściankę na zewnątrz i stają 
się powodem jéj chropowatości. Wapniaczki włośni wypełnione również jak podsada drobnemi, żółto 
zabarwionemi ziarnami wapna. Wierzchołek zarodni rozprószą się z wiekiem, a pozostała kubkowata 
część ma brzeg mniéj lub więcćj poszarpany. 

Znajdoivanie się. — Gatunek ten do rzadkich należy. Szwecya (Fries); Zcllandya (Schumacher); 
Warszawa (Alexandrowicz); Algerya (Montagne, Fl. , alg., I. p. 414.). Okazy z tych dwóch ostatnich 
miejsc widziałem naocznie. 

Następujg,ce ś luzov/ce op i sane pod k u b e c z k i e m nie s ^ mi z n a n e : 

1834. Craterium floriforme. Sz., Am. fg., n" 2307. Z opisu sądząc jest jakimś pyszniakiem, bar-

dzo być może, że to jest forma groniasta kędziorka podobnego. 

1873. Craterium minimum. B. et. G., cfr Grev., n°361, p. 67. 

1834. Craterium. porphyrium. Sz., Am. fg., n° 2308. Z opisu sądząc jest jakimś pyszniakiem, za-
pewne jestto jakaś forma zapletki maliny. 

Y . — MALOWÓJ. GRATERIACIIEA R F S K I . 

Zarodnie nieregularnie pękające, dolna ich część po wyprószeniu zarodników trwała, o brzegu po-
szarpanym. Opatrzone środkową, walcowatą, zwapnioną podsadą. Z tćj wybiega ku ściance zarodni 
gęsta sieć delikatnych rurek włośni. Węzły jćj nierozwinięte, wyjątkowo tylko niektóre rozdęte i za-
mienione w wapniaczki. Oczka sieci włośni ku brzegom zarodni coraz mniejsze, połączone z jćj ścianką 
przez maleńkie, króciutkie, prostopadle przebiegające kończyki. 
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Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten utworzyłem w roku 1873 dla ślii;zowca, którego zarodnie łączą 
w sobie ełiarakter kubeczka i żałobni. Z pierwszym ma podobieństwo, że dolna część zarodni jest 
trwała i zachowuje się podobnie jak w kubeczku białoczubku, z drugą zaś; ma wspólną budowę włośni. 
Tylko wprawdzie zanikowo występujące wapniaczki, zmuszaj§ rodzaj t en pomieścić w maworkowa-
tych, zresztą bowiem możnaby go było przenieść w towarzystwo żałobmi. 

36. C. mutabilis. Rfski. M. z m ze n n_y. — Zarodnie walcow'ate, obłe, szarawo-białe, ku 
dołowi zwężone, przewięziste, brunatno-rdzawe i przechodzące ŵ  maleińką kołową, tożbarwną leżnię. 
Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno brodaweczkowate, od 8,3 do 9,6 m . m. wielkie. 

Opis. — Zarodnie tego śluzowca stoją zazwyczaj gromadnie obok siebie, jużto na wspólnej leżni, 
już tćż w podstawach połączone zwapnionemi zeschłemi, żyłowatemi resztkami pierwoszczni. Są 
one od 1/2 do 3/4 M. wysokie, walcowato obłe, często do podłoża nachylone, lub tćż zupełnie wypro-
stowane, nie jednakowo grube, ale albo ku wierzchołkowi nieznacznie cieńsze, lub tćż przeciwmie 
w końcu nabrzmiałe. Ku samćj już podstawie zwężają się nieznacznie i wreszcie ścianka ich prze-
chodzi ŵ  leżnię. 

Ta zw^ężona część jest brunatno-rdzawo zabarwiona, w-ązkim tylko, że tak powiem pierścieniem, 
od niego biegną liczne fałdy na ściance zarodni podobnież załDarwione. Zresztą zdarza się niekiedy, 
że zwężenie to znika zupełnie i zarodnie siedzą bardzo szeroką podstawą; te wypadki należą jednak 
do bardzo rzadkich. Zarodnie pękają nieregularnie, ścianka w 3/4 wyso kości od góry r o z p r ó s z ą się, a 
pozostała siedzi kieliszkowato na podłożu, uwieńczona sztywną, szklisitą, przeświecającą, siecią wło-
śni, w którćj tu i owdzie widać jużto biały punkcik, to jest wapniaczelk, już tćż jakiś jeszcze kawałek 
ścianki zarodni mocnićj do włośni przyrośnięty, a wewnątrz nićj śnieżniy, wyprostowany, walcowaty 
słup podsady. Dodać jeszcze wypada, że pochylone zarodnie mogą się niekiedy z zobą >4levvać, jużto 
wierzchołkiem już podstawami. 

Ścianka zarodni jest u dołu błoną tęgą, brunatne) zabarwioną, bezwjapicnną, mocmo pofałdowaną, 
ku górze staje się coraz cieńszą, wreszcie delikatn^^, bezbarwną. Zwapi'iienia liczne, ^występują jużto 
pod postacią pojedynczych ziarnek, już tćż te ostatnie są w kupki poskupiane. Do spodiniéj ścianki za-
rodni przyrasta podsada, jużto całą nasadą, już kilkoma tęgiemi rurami- Ścianki rurek włośni i pod-
sady są tęgie, ale zupełnie bezbarwne. Nieliczne wapniaczki, występujące w zupełnie nieoznaczonych 
miejscach, również jak podsada są wypełnione drobnemi, bezbarwnerni ziarnami wapna. 

Znajdowanie sie. — Rzadki ten gatunek znalazł profesor Gienkowski w okolicach Heiiina na suchych 
liściach. 

V I . — W L J . Z A K . T I L M A D O C U E ( F i u ) . 

Mucor sp., Fl., Dan.; Sphœrocorpus sp., Buli.; Stemonitis sp., Gmel.; Trichia sp., DG., Schum., 
Trent. ; Physarum sp., Auc.; Didymium sp., Fr., M. ; Tilmadoche sp., Fr . 

Zarodnie trzoneczkowate, nieregularnie lub siatkowało pękające, bezpodsadowe. Ścianka zarodni 
pojedyncza, nader delikatna, słabo, lecz niejednostajnie zwapniona. Rurki wdośni w n a s a d z i e pojedyn-
cze, w dalszym przebiegu rozwidlające się pod ostrym kątem, zresztą wyprostowane i dlatego regu-
larną sieć tworzące. Wapniaczki maleńkie, wrzecionkowate, nieliczne. 
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Wzmianka historyczna. — W roku 1849 oddzielił Fries w Summa vegetabilium Scandinaviœ, p. 454, 
ti'zy Physara, opisane w Systema mycologicum pod nazwą Tilmadoche. Jeden z nich jest ty-
powém Physarum, dwa zaś są synonimami Physarum nutans, które tutaj należą, z tego więc względu 
pozostawiliśmy nazwę Friesa, Pomieściliśmy tu gatunki mające budowę włośni zupełnie podobną jak 
u Physarum. z tą ważną różnicą, że kiedy u pierwszego oczka sieci są najzupełniej nieregularne, tutaj 
są one stale regularne, przedstawiają bowiem zawsze równoległobok, którego wszystkie cztery boki, 
jużto leżą na jednéj płasczyznie, już tćż bywają na dwóch rozmieszczone. Zresztą i wapniaczki są tu 
w ięcej regularne jak u Physarum i zazwyczaj znacznie mniejsze, wrzecionkowate. 

37. T. nutans. {Pers.). Wiazak zwisły.—Zarodnie soczewkowate, pod spodem płaskie 
lub wklęsłe, zazwyczaj przynajmnićj po pęknięciu pępkowate, szarawo-białe, trzoneczkowate, zwisłe. 
Trzoneczki różnćj długości, szydłowate, pochyłe, poorane, białawo-szare lub szarawo-brunatne. 
Włośnią silnie rozwinięta, o rurach bezbarwnych, o wapniaczkach maleńkich, nieregularnych. Za-
rodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 9,1 do 10,3 m. m. welkie. 

1791. Sphœrocarpus albus. Buli., ex. pa r . Cham., p. 137, Y. 1 et 2, t . 407, f. 3 G i G. 

1791. Stemonitis alba. Gmel., Sys. nat. , p . l469 , n° 35. 

1779. Mucor albus. Sobolew., fl. petrop. , 324. 

1801. Physarum nutans. Pers., Syn., p. 171. 

1801. » subtile. Pers., Syn., p. 171. 

1803. Trichia cernua. Schum., Fl. Sœll., n" 1470. 

1803. Physarum bulbiforme. Schum,, Fl., Sœll., n" 1432 (fl. dan., 1974, f. 3, Pr. III., 131.) 

1803. Physarum niarginalum. Schum., Fl. Sieli., n° 1440. 

1803. Physarium didymium. Schum., Fl. Sœll., n" 1441, 

1803. Physarum albopunctalum. Schum., Fl. Sœll., n° 1433. 

— Physarum brevipes. Schum., Herb. 

— Physarum cinereum. Schum., Herb. 

— Physarum leucopus. Schum., Herb., non Link. ! 

1805. Trichia alba. D. G., fl. f r . , 2, p. 202. 

1809. Physarum albipes. Lk., Diss., 1, p. 27. 

1809. Physarum sulcatum. Lk,, Diss,, I, p, 27, 

1817. Physarum. connatum. Dittm,, 1. c , t, 41, 

1823. Physarum cernuum. Fl. dan., 1974, f. 2. 

1829. Physarum nutans, a albocinereum. Fr . , 1. c., III, p. 128. 

1829. Didymium niarginalum. Fr . , 1. c., III, p. 110. 

1849. Tilmadoche cernua. Fr . , Sunim. Veg. Scan. , p. 45i . 

H zmianka historyczna. — Gatunek ten po raz pierwszy został opisanym przez Bulliarda, który jednak 
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pod nazwiskiem Sphœrocarpus albus, nie tylko Tilmadoche nutans ale także i Physarum leucophœum 
rozumiał. Liczno synonimy Schumachera i Linka, jakem się naocznie z ich zielników przekonał, tu-
taj z pewnością należą, choć opisy przez tych autorów podane są zazwyczaj bardzo różne. Wiele 
z tych gatunków są niedojrzałymi jeszcze stanami, tak np. ilustrowane we florze dunskićj, na tablicy 
1974, f. 3 i 2, inne różnią się niby kształtem zarodni i trzonka i barwą tego ostatniego, jako tćż jego 
względną długością. 

Opis,— Dwie odmiany tego gatunku z łatwością odróżniać się. dają. 

a. Forma propria. Trzonek długości zarodni, lub co najwięcćj dwa razy dłuższy, cienki, poorany. 

p. Rigida. Trzoneczek przeszło trzy razy od zarodni dłuższy, sztywny, prawie walcowaty, bróz-
dowaty. 

Zarodnie tego śluzowca bywają zazwyczaj wielkości ziarna maku, kształtu stale soczewkowatego, 
pod spodem jużto płaskie, już wklęsłe, przytćm pępkowate. Przy słabych powiększeniach powierz-
chnia ich wydaje się być szaraw'o-białą lub szaro-fioletową, białemi słabo-wypukłemi brodaweczkami 
upstrzoną. Drobnowidzowe poszukiwania przekonywają, że ścianka zarodni utworzona jest z delika-
tnćj, bezbarwnćj, gładkiej błony, na wewnątrz którćj znajdują się ziarnka wapna, jużto pojedynczo 
rozrzucone, już tćż skupione w małe gromadki. Ztąd to pochodzi owa zmienna barwa zarodni, 
błonka bowiem tworząca ściankę zarodni jest przeświecającą i przy słabćm zwapnieniu daje widzieć 
ciemno-fioletową masę zarodników, silne zaś zwapnienie nadaje jćj białą barwę. Ścianka zarodni 
przechodzi bezpośrednio w rurkę trzonka. Trzoneczek długości zarodni, lub cztery razy od nićj dłuż-
szy, jest zawsze pocłiyły, t . j . prosty, a w końcu nagle poziomo zakrzywiony; po otworzeuiu się je-
dnak zarodni skrzywia się zazwyczaj jeszcze łękowato, w skutek czego zarodnie zwracają się dolną 
częścią ku górze. Trzoneczek jest mnićj lub więcćj szydłowaty, niekiedy jednak prawie walcowaty, 
ku dołowi przechodzi w maleńką zaledwie widzialną leżnię. Jest on rurką o ściankach grubych, zwa-
pnionych nieregularnie, podłużnie pofałdowanych, wewmątrz wypełniony materyą ustrojową, bezwa-
picnną, brunatną, ziarnistą. I tutaj stopień zwapnienia ścianki powoduje barwę trzonka. Przy mocnćm. 
zwapnieniu bywa on śnieżno-biały, przy słabćm szarawy (ku dołowi stale ciemniejszy), przy jeszcze 
slabszćm ŵ  górze słomiasto-żółty, przy bardzo słabćm w górze brunatny a ku dołowi brunatno-
czarny. 

Włośnią silnie rozwinięta po wyprószeniu zarodników dla gołego oka biała, rurki jćj rozdymają się 
w węzłach bardzo nieznacznie, to tćż wapniaczki tutaj są bardzo małe, o zarysach nieregularnych, za-
wierają zaledwie po kilkanaście ziarn wapna. Zarodnie pękają w wierzchołku zupełnie nteregularnie. 

Znajdoivanie sie. — Gatunek ten należy do najpospolitszych śluzowców, spotyka się w^szędzie na 
drzewie i na mchu. 

38. T. pini {Sch.). W. krępy. — Zarodnie półkuliste, pod spodem pępkowate, szarawo-
białe, siatkowało pękające, trzoneczkowate, przed otwarciem się prawie wyprostowane, następnie 
zwisłe. Trzoneczki różnćj długości, szydłowate, proste, po otworzeniu się zarodni łękowato-skrzy-
wione, białawo-szare lub brunatne. Włośnią biała silnie rozwinięta, o rurkach bezbarwnych, o 
wapniaczkach dość wielkich, podłużnych, w obu końcach wrzecionkowatych. Zarodniki 

1803. Physarum Pini. Schum., Fl. Sœll., nM444, teste. Fr. , 1. c . ,p . 130. 

— Physarum nutans variorum! 
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Wzmiankahistoryczm. — Dałem temu gatunkowi tę nazwę, bo się z opisem Friesa dość zgadza, wy-
jąwszy włośni mającej być czarniawą, dodatek jednak w diagnozie « sporidiis compactis » dowodzi, 
że Fries miał okazy niedojrzałe i dlatego włośni nie mógł od zarodników odróżnić. 

Opis. — Zarodnie trzy do czterech razy większe od poprzedniego gatunku, nigdy nie soczewkowate 
i stale oczkowato pękające, wapniaczki większe, wrzecionowate, z łatwością dają ten gatunek od po-
przedniego odróżnić. Go się powiedziało o budowie zarodni, jćj ścianki i trzonka przy wiązaku zwi-
słym i tu się w zupełności odnosi. Dodam tylko, że zarodnie są zazwyczaj pod spodem wypukłe i wy-
prostowane lub tylko nieco skrzywione, po otwarciu się otrzymują pod spodem pępek i zwieszają się, 
a po wyprószeniu zarodników trzonek często zgina się łękowato, tak że dolna część zarodni górną się 
staje. 

Znajdowanie się. — Rzadki ten gatunek raz tylko otrzymałem z Blinsturbiszek (Janczewski). 

39. T. gracilenta. {Fr.). W, ivysmukły.—Zarodnie dokładnie kuliste, nieregularnie pę-
kające, szarawo-białe lub szarawo-lioletowe, trzoneczkowate. Trzoneczki trzy do czterech razy od 
zarodni dłuższe, włoskowate, szydłowate, w końcu zakrzywione, słomiasto-żółte, lub żółtawo-bru-
natne. Włośnią biała, silnie rozwinięta, o rurkach bezbarwnych, o wapniaczkach dość wielkich 
podłużnych, w obu końcach wrzecionowatych. Zarodniki 

1770. Mucor., Fl. Dan., t . 467, f. 3. 

1797. Trichią nutans. Trent. , 1. c., p. 227. 

1803. Physarum solutum. Schum., Fl. Sœll., n° 1446 (Fl. Dan., t. 1974, f. 1). 

1803. Physarum subulatum. Schum., Fl. Sœll., n° 1437. 

1803. Physarum globosum. Schum., Fl. Sœll., n" 1442, p. p. 

1803. Physarum furfuraceum. Schum., Fl. Sœll., n° 1445. 

1825. Physarum globosum. Sommf., Fl. Lap., p. 243. 

1829. Physarum gracilentum. Fr. , 1. c., III, p. 133. 

1829. Didymium furfuraceum. Fr . , 1. c., 111, p. 116. 

1849. Tilmadoche soluta. Fr. , Sm. Vg. Scan., p. 434. 

Wzmianka historyczna. — Physarum solutum jest formą zupełnie niedojrzałą, dlatego tak się 
otwierającą, jak to widać na tigurze 1 tablicy 1974 Flory duńskiej. Physarum subulatum także jest 
niedojrzałem, jak to z opisu włośni czarnćj przekonać się można, zresztą może synonim ten do wią-
zaka zwisłego odnieśćby można. Dlatego to przyjąłem nazwisko Friesa choć najpóźniejsze, tćmbar^ 
dzićj, że dobrze i pokrój maluje. 

Zarodnie dwa razy większe od wiązaka zwisłego, dokładnie kuliste, wapniaczki jak w poprzednim, 
a pękanie jak w pierwszym wiązaku i trzonek łękowato skrzywione, w końcu zakrzywione, lecz nie 
pochyłe, oto cechy pozwalające z wszelką łatwością ten gatunek odróżnić od innych. Budowa jak 
u wiązaka zwisłego. 

Znajdoivanie się. — Gatunek w Europie wcale nierzadki. 

40. T. mutabilis. Rfski. W. zmienny. — Zarodnie kulisto spłaszczone lub soczewkowate, 
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wówczas pod spodem płaskie lub wklęsłe, zazwyczaj, przynajmnićj po pęknięciu pępkowate, żółle, 
zielonawo-żółte bib poimarańczowo-rdzawe, trzoneczkowate, zwisłe, nieregularnie lub siatkowało j)ç-
kające. Trzoneczki różnćj długości, szydło\^ate, pochyłe, poorane, słomiasto-żółte, żółte, szkarłalne 
lub rdzawe. Włośnią barwna, silnie rozwinięta, o rurkach bezbarwnych, o wapniaczkach silnie 
rozwiniętych wrzecionowatych, jednakowo z zarodnią zabarwionych. Zarodniki 

1791. Stemonitis viridiis. Gmel., Sys. nat., II, p. 1469, n° 33. 

1791. Stemonitis aiurantia. Gmel., Sys. nat., II, p. 1469, ii°31. 

1791. Stemonitis bicolor. Gmel., Sys. nat., II, p. 1469, n°34. 

1797. Sphœrocarpiis luteus. Buli., Ghamp., p. 136, t . 407, f. 2. 

1797. Sphœrocarpius viridis. Bull., Ghamp., p. 135, t. 407, f. 1. 

1797. Sphœrocarpus aurantius. Bull., Ghamp., p. 133, t. 484, f. 2. 

1797. Physarum aureum. Pers., Dis. meth., p. 8, t . 1, f. 6. (Ditm., 1. c.., t. 23; Grev. 1., c, 1.121,'. 

1801. Physarum viride. Pers., Sym., p. 172 (Ditm., 1. c., t. 24; Nees., f. 108). 

1801. Physarum aurantium. Pers., Syn., p. 173, tb. III, f. 7 do H . 

1801. Physarum luiteum. Pers.,Syn., p. 172. 

1805. Trichia viridiis. D. G., Fl. Fr. 2, p. 252. 

1805. Trichia aurantia. D. G., FI. Fr .2 , p. 253. 

1829. Physarum nutans, S viride. Fr., 1. c., III, p. 129. 

1829. Physarum nutans, y aureum. Fr., 1. c., III, p. 129. 

1829. Physarum nutans, S coccineum. Fr., 1. c., III, p. 129. 

1829. Physarum striatum, c aurantiacurn. Fr., 1. c., III, p. 131. 

1844. Physarum nutans, c luteovirens. Rabenh. Fl. ger. cr., n°2268, c. 

1849. Physarum viride \ 
1849. Physarum aureum j Fr. , Sum. veg. scan., p. 453. 
1849. Physarum coccineum ) 

Wzmianka historyczna. — Wszystkie formy tego gatunku różniące się barwą, zostały początkowo 
opisane jako odrębne gatunki, dopiero Fries połączył je razem w Systema mycologicum z Physarum 
nutans, w ostatnich jednak czasach zmienił zdanie i uważa je wszystkie za oddzielne typy. Gdyby one 
różniły się tylko barwą od Tilmadoche nutans, uważalibyśmy je za odmiany, mają one jednak wszy-
stkie jednakową a od Tilmadoche nutans różną włośnię, dlatego oddzieliliśmy je od tegoż. Dla zazna-
czenia zaś zmienności barw musieliśmy utworzyć nową nazwę, t rudno bowiem nazwać coś zielo-
nćm, co bywa także żółtćm i pomarańczowćm. 

Opis. — Dwie odmiany tego gatunku dają się z łatwością od siebie odróżnić. 

a Lutea (Buli.). Zarodnie w różnych odcieniach żółto, niekiedy zielonawo-żółto zabarwione, trzo-
neczek tożbarwny lub niekiedy rdzawy, zazwyczaj nieregularnie, rzadzićj siatkowało pękające. 
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,3 Aurantiaca (Bull.). Zaiodnie barwy pomarańczowej lub pomarańczowo-rdzawćj. Trzoneczek 
rzadziéj tożbarwny, zazwycjaj ciemno-brunatny. Pękają siatkow^ato niekiedy tylko nieregularnie. 

Budowa tego gatunku zipełnie podobna jak u wiązaka zwislego, pomówimy więc tylko nieco 
o ubarwieniu. 

Błona zarodni i rurki włośni są zupełnie bezbarwne, tylko ziarna w\apna zawierają barwnik wła-
ściwy każdej formie. Ztąd to pochodzi, że w odmianie żółtćj przy bardzo słabćm zwapnieniu, prze-
świeca fioletowa masa zarodników, daje w połączeniu barwę zieloną; z tego więc powodu odmiany 
zielonej nie odróżniłem, jestona bowiem tylko mnićj zw-apnioną formą żółtą (1). Trzoneczek także i tu 
jest wypełniony materyą ustrojową ciemno-brunatną, jeżeli wnęc zwapnienie jego rurki jest żadne, 
to wówczas słupek ma koloc ciemno-brunatny. Przeciwnie jeżeli rurka trzonka jest zwapniona, to 
trzymający się ziarn wapna barwnik daje kombinacyjny kolor, tak, np. słomiasto-żółty w pierwszej 
odmianie. Przy bardzo mocnćm zwapnieniu zawartość brunatna trzonka nie przebija i barwa jego jest 
czysto żółtą lub rdzawą. Odmiana pierwsza najczęścićj bywa soczewkowatą, druga kulistą, po wypró-
szeniu jednak zarodników obie są pępkowate i mocno zwisłe, mimo to, że w formach pomarańczo-
wych trzoneczek pierwiastkowo bywa sztywny i wyprostowany. 

Znajdowanie się. — Gatuiek ten zdarza się bardzo często na drewnie, rzadzićj na mchu. Odmiana 
<lruga jest daleko przytćm pospolitszą od pierwszćj, i w miejscowościach, gdzie śluzówce znajdują się 
w licznych okazach, pokryva niekiedy całe pnie na podobieństwo przetaczka. 

gyrocephala (M.). W, synok. — Zarodnie praewrotnie jajowate, na wiązkowatych trzo-
neczkach gromadnie obok siebie stojące, niekiedy poplątane, zlewające się, zielonawo-żółte. Trzo 
neczki wydłużone, szydłowate, złocisto-żółte, wiązkowate. Włośnią od jednego do drugiego boku 
zarodni przebiegająca o WŁpniaczkach złocisto-żółtych, wrzecionkowatych. Zarodniki fioletowe, 
8,7 do 10,3 m, m. wielkie. 

1837, Didymium gyrocephalum. M. in Ann. des Sc. nat. Ser. 2, v. VIII, Cent. I, p. 362. — Syll., 
1073. 

Wzmianka historyczna. — Opis Montagna nie jest zbyt dokładny, o ile mi się zdaje, okazy tego wią-
zaka zgadzały się za to bardzo z opisem Physarum polycephalum Scłiweinitza, ponieważ jednak nie 
widziałem okazów tego ostatniego, przeto tymczasowo zachowałem nazwisko Montagna. 

Opis. - Z silnie rozwiniętej żółtawej leżni, podnoszą się wiązkowato liczne złocisto-żółte, deli-
katnie porysowane, poskręcane trzoneczki, zwisłe, często w części spojone lub zrośnięte. Każda wiązka 
uwienczona jest gronkiem zarodni przewrotnie jajowatych, rzadko zlewających się, wówczas z bo-
ków spłaszczonych i rozmaicie poskręcanych, zielonawo-żółtych, niekiedy szarawych. 

Trzoneczki są rurką pustą, o ściance mocno podłużnie pofaldowanéj. Ścianka zarodni jest zupełnie 
bezbarwna opatrzone jużto pojedynczemi, jużto kupkowato zbitemi ziarnami wapna. Wapno jest 
żołto zabarwione, ztąd w połączeniu z przeświecającą fioletową barwą zarodników^ zarodnie wyglą-
dają zielonawo-żółte. Przy braku zwapnień, naturalnie barwa zarodni szarawa. Włośnią bierze począ-
tek z jednego boku zarodni i przebiega do drugiego, nie zaś z dołu do góry, jak w poprzednich wiąza-
kach. Zresztą jednak budowa jćj jest ta sama. Z nasady rurki zaczynają się regularnie rozwidlać pod 

(1) Przekonać się o tém można bardzo łatwo, bo po wyproszeniu sie zarodników zarodnie pokazuja barwę czvsto 
zóU| tylko mniejszego natężenia. t v .. 
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ostrym kątem, rozwidlenia te łączą się z podobnemi innych rurek i tworzą sieć regularną. Oczka téj 
sieci są wielkie, tak jak i w poprzednich równoległoboki. Ścianki rurek włośni bezbarwne, wa-
pniaczki zabarwione żółto, wrzecionowate i naturalnie w zarodni nie pionowo, jak w poprzednich, 
ale poziomo rozmieszczone. 

Znajdoivanie sie. — Brazylia w Serra da Estrada nova (A. de Saint-Hilaire). 

V I I . — G Ł A D Y S Z . L E O C A R P U S ( L K ) . 

Zarodnie nieregularnie pękające o podwôjnéj ściance. Ścianka wewnętrzna otaczająca ze wszech 
stron masę zarodników i dająca początek włośni. Zewnętrzna tęga, przechodząca w trzonek lub leżnię. 
Włośnią o rurkach gęstą sieć tworzących, większość węzłów słabo rozwinięta, powietrzem wypełniona, 
nieznaczna ich ilość mocno rozdęta i zamieniona w wapniaczki. Te rozgałęzione i pozlewane. 

Lycoperdon sp. Dicks. ; Reticularia sp. Poir . ; Trichią sp. Trent . ; Physarum sp. Schum. ; Diderma 
sp. Pers., Fr. ; Leocarpus sp. Lk., Fr. ; Leangium sp. Fr . ; Tripotrichią Gorda. 

Wzmianka historyczna. — Jedyny tu należący gatunek śluzowca został opisany po raz pierwszy 
przez Dicksona, pod Lycoperdon. Przerzucany przez następnych autorów pomiędzy różne rodzaje, 
został wreszcie przez Linka jako osobny rodzaj uznany w roku 1809. Link powodował się tak w tym 
jak zresztą w innych razach prawie wyłącznie tylko pokrojem ; według niego Leocarpus miał być naj-
bardzićj spokrewnionym z Leangium i różnić się tylko brakiem podsady. Gorda badając tu należące 
gatunki pod drobnowidzem, widząc coś, jak zawsze niedokładnie, dodał jako charakter, że gładysz 
posiada dwojaką włośnię. Leocarpus jest typowym maworkiem różniącym się szczegółami budowy 
włośni, pod względem budowy ścianki ma największe podobieństwo z kubeczkami z podrodzaju ły-
saka, od których różni się jednak i włośnią i nieregularnym sposobem pękania, zachowuje się więc 
względem łysaków tak jak malowój względem chropawców. 

-42. L. fragilis {Dichs.). G. kruchy. — Zarodnie przewrotnie jajowate lub prawie okrą-
gławe, siedzące, lub na nitkowato-cienkich nikłych trzoneczkach wyniesione, barwne, świetnie 
lśniące. Wapniaczki barwne. Zarodniki ciemno-lioletowe, kolczaste, 12,3 do 14,8 m. ni. wielkie. 

1785. Lycoperdon fragile. Dicks., 1. c., fasc. I, p. 25, t. III, f. 5. Sow., Engl., fg., t. 130. 

— Reticularia fragilis. Poir., Enc. 

1792. Lycoperdon parasiticum. With., Ars. IV, p. 370. 

1790. Diderma vernicosum. Pers., Obs. I, p. 89, t. III, f. 7, a-g. Fl. Dan., t. 1312, f. 2. 

1797. Trichią lutea. Trent., 1. c., p. 230. 

180!. Diderma vernicosum, p parasitica. Pers. , Syn., fg. p. 105. 

1803. Physarum nit idum. Schum., Fl. Sœll., n° 1451. 

1803. Physarum vernicosum. Schum., Fl. Sœll., n» 1452. 

1809. Leocarpus vernicosus. Lk, Obs., T, p. 25; Nees, Sys., f. HO; Grev., Scott. cr. fl., t. 111; 
Gorda. 1. c., V, p. 57, t. III, f. 32. 
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1809. Leocarpus spermoides. Lk, Obs., I, p. 25. 

1817. Leocarpus atrovirens. Fr . , Sym. Gast., p. 13. 

1825. Leangium vernicosum. Fr . , Stirp. femsj. , p. 83. 

1825. Leangium atrovirens. Fr. , Strip, femsj., p. 83. 

1829. Diderma atrovirens. Fr . , L c., III, p . 103. 

1837. Tripotrichia elegans. Corda, L c., I, p. 22, t . VI, f. 288, A. 

Wzmianka historyczna. — Liczne tu wymienione synonimy nie wymagają żadnego objaśnienia. 
Wspomnę tylko że Tripotrichia Cordy tu z pewnością należy. W czasach kiedy Corda rodzaj ten 
utworzył, znał on nader mało jeszcze śluzowców, przedewszystkiém z maworkowatych. Znalazłszy 
potwornie rozwinięte i niedojrzałe okazy gładysza, utworzył z nich nowy rodzaj, który według niego 
miał być spokrewniony z kędziorkami. Pokrewieiistwo zasadzało się oczywiście tylko na żółto zabar-
wionćj ściance zarodni. W skutek tego że okazy były niedojrzałe, więc tóż włośnią była pokruszona 
w kawałki, co Corda jako charakter gatunkowy podał. Długo byłem w wątpliwości, czćm jest właści-
wie Tripotrichia, dopiero otrzymane okazy niedojrzałego gładysza od mego przyjaciela Maxyma 
Cornu, których nakrój najzupełniej się z ryciną Cordy zgadzał, a budowa nie pozwalała żadnćj wątpli-
wości co do przynależności do gładysza, rozwiązały mi najzupełnićj tę zagadkę. 

Opis. — Iłarwa tego śluzowca, podobnie jak różnych łysaków, jest bardzo zmienna, najczęścićj są 
one kasztanowato-brunatne, niekiedy ciemniejsze barwy sepii, lub tćż ciemno-\yiśniowe, innym znów 
razem brudno żółte, barwy skórzanćj. Kształt zarodni także nie jest stały, najczęścićj jest ona prze-
wrotnie jajowata, niekiedy jednakże nieco więcćj kulista. Wreszcie i trzoneczek jest bardzo zmiennćj 
długości. Zazwyczaj zarodnie są siedzące; niekiedy jednak śnieżno-biała lub żółtawa leżnia wydłuża 
się w nitkowato cienki, zwisły, mocno, lecz delikatnie porysowany niby trzoneczek. Niekiedy bywa 
on bardzo krótki , innym razem dość widoczny. Zdarzają się nawet okazy, których trzoneczek dosięga 
1 M. długości czyli wyrównywa wysokości zarodni. 

Zazwyczaj na silnie rozwiniętćj leżni, jużto śnieżno-białćj, już żółtawćj, siedzą bardzo gromadnie 
liczne zarodnie, kształtów i barwy, jakeśmy już wspomnieli, zmiennych, są one stale mocno lśniące, 
nader kruche, nieregularnie pękające, najlżejsze dotknięcie wystarcza do naruszenia ścianki. Po wy-
prószeniu zarodników, pozostałe nieregularne szczątki ścianek zarodni są wypełnione resztkami 
urwanćj jeszcze włośni. Ścianka zarodni jest podwójna. Zewmętrzna nader gruba, dwuwarstwowa, 
najzewnętrzniejsza warstwa jest cienka, gładziuteńka, bezwapienna i stosownie do okazów różnie 
zabarwiona, jest ona przyrośnięta do wewnętrznćj kilkakrotnie grubszćj, stale brudno-żółto zabarwio-
nej . Ta wewnętrzna warstwa jest ustrojową istotą, pierwoszczowatego pochodzenia, mocno lecz nie-
regularnie zwapnioną, jużto maleńkiemi ziarnkami już większemi grudkami wapna. Do obu tych 
warstw tworzących zewnętrzną ściankę, mocno spojona przystaje warstwa w^ewnętrzna, będąca 
błonką delikatną, bezbarwną i od strony ścianki zewnętrznćj pokrytą pojedynczemi ziarnkami wapna. 
Z tćj wewnętrznćj ścianki biorą początek na całćj przestrzeni liczne rurki włośni, łączące się w gęstą 
sieć włośni. Większa część węzłów jest słabo rozdęta i pusta, ścianki ich jak i reszty rurek włośni 
delikatne i bezbarwne. Mniejszość jednak węzłów rozwija się w szczególny sposób. Stosunkowo do 
innych są one nader wielkie, rozgałęzione, niekiedy nawet maleńkie sieci tworzące i barwne. Ma to 
zupełnie taki pokrój, jakby powstały ze zlania się licznych kątowato-bryłkowatych wapniaczków ma-
worka. Ścianka ich daleko tęższa, brudno-żółto zabaiwviona, podobnie jak wypełniające je ziarnka 
wapna. Zarodniki w okazach różno zabarwionych zawsze jednakowo wielkie. Jeżeli późniejsze do-
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Świadczenie nauczy nas, że formy pewnej barwy wydają stale okazy tylko tak samo zabarwione, to 
wypadnie je w takim razie za osobne uznać odmiany. 

V H I . — W Y K W I T . F U L I G O ( H A L L . ) . 

Mucilago sp. Mich. ; Mucor sp. Glad. L. ; Fuligo sp. Hall. et Auc. ; lleticularia sp. Buli. et Aur. ; 
lycoperdon sp. Schr. ; .^:thalium Lk et Auc. 

Bóżnie wielkie, niekształtne, i rozmaicie zabarwione zrosłozarodnie. Składające się z rozmaicie 
poplątanyćh, w węzeł spojonych, żyłowatych zarodni. Środkowa ich warstwa wypełniona zaro-
dnikami i włośnią, zewnętrzna pusta, mocnićj zwapniona tworzy niezawsze rozwiniętą korę, najniż-
sza zbita w błonkowatą leżnię. Włośnią jak u maworka. 

Wzmianka historyczna. — W roku 1727 znajdujemy pierwszą wzmiankę o wykwicie w artykule 
Marchanda : «Sur une végétation particulière qui vient sur le tan», w którym uczony len uważa go za 
ustrój, z pokrewieństwa gąbek. Nie trzeba jednak zapominać, że w owym czasie pod nazwą gąbek 
rozumiano w ogóle wszystkie niższe ustroje, których nieumiano gdzieindziej pomieścić. We dwa lala 
potćm pomieszcza Micheli wykwit w rodzaju Mucilago. A w roku 1768 Iworzy Haller nowy rodzaj 
Fuligo wyłącznie dla tego śluzowH^a. Pierwszym jednak który jako tako zbadał jego wewnętrzną bu-
dowę był I. Gh. Schœffer, który w roku 1763 mówd o swoim, tu należącym, mucor pf imus : 
«und inwendig mit Saaraenstaube der an zarten Fœden hœnget, ausgefuellet ist». Następnie autoro-
wie pomieszczają wykwit w różnych rodzajach, opisują różne stadja rozwoju jako osobne gatunki. 
Dopiero w roku 1796 stawda Persoon, w swoich klasycznych Observationes mycologicœ następującą 
diagnozę dla wykwitu : «Elfusa; in pulverem fatisceńs; cortex fibrosus inœqualis; cellula) intus re t i -
culatim connexœ, pulvere, filis intertexto, repletœ». Z tego najoczywiściój wypływa, że Persoon 
rozumiał budowę wykwitu w głównych zarysach najzupełnićj dokładnie. Późniejsi jednak mykologo-
wie pomimo to że często opisywali wykwit, nie tylko że w niczćmnie powiększyli naszych wiadomo-
ści, ale owszém względnie do Persoona cofnęli się znacznie wstecz. Tak w roku 1849 opisuje Fries 
w Summa vegetabilium Scandinaviaî /Etalium w następujący sposób : «Paridium indeterminatum 
fatisceńs, strato lloccoso corticalum, intus llociis coalitis cellulosum». Według Friesa więc ścianki 
zarodni miały być włośnią! Dopiero wreszcie w roku 1839 de Bary zbadawszy dokładnie historyę 
rozwoju i budowę tego śluzowca, wykazał jego pokrewieństwo i dowód, że wykwit jest zrosłozarodnią. 
Zmianę nazwy rodzajowćj " Fuligo na greckie tłomaczenie tegoż ^Ethaliuni proponowaną przez Linka 
w roku 1809 i przyjętą przez późniejszych autorów, nie przyjąłem, témbardziéj, że nie ma istotnej 
przyczyny do jćj zaprowadzenia. 

-43. Fuligo varians. Sommf. W. zmienny. — Splot zarodni mnićj lub więcćj ścisły, kora 
niezawsze rozwinięta. Ścianka zarodni najczęściej barwna. Włośnią silnie rozwinięta o wapniaczkach 
nielicznych, kątowato-bryłkowatych. Zarodniki ciemno-liolelowe, gładkie 7,3 do 10 m. m. wielkie. 

1727. Eponge.. . March., 1. c., p. 427, t. 12. 

1729. Mucilago œstiva. Mich , Nov. pl. gen., p. 217, t. 96, f. 1. 

1742. Mucilago, n° 3. Hall., 1. c., p. 6. 

1733. Mucores. Gled., 1. c., 1, p. 138, H </., p. 160. 

1733. Mucor septicus. L., sp. pl.. H, 1636; FI. Dan., f. 778; Boit., t. 134. 
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i763. Mucor primus (ovatus). Sch?cfr., 1. c., p. 1H2, t. 192. 

4763. Mucor tertius (butyraceus). Schœff., 1. c., p. 132, 1. 194. 

4768. Fuligo. Hall., n° 2133, 2134 et 2135. 

1772. Mucor Mucilago. Scop., Fl. Car., II, n® 1638. 

1789. Lycoperdon luteum. Schr. , FI. Bav., II, 629, n" 1771. 

1791. Reticularia carnosa. Buli., Champ., p. 85, t . 424, f. 1. 

1791. Reticularia hortensis. Bull., Champ., p. 86, t . 424,1. 2. 

1791. Reticularia lutea. Bull., Champ., p. 87, t . 380, f. 1. 

1791. Fuligo septica. Gmel., Sys. Nat., p. 1466. 

1796. Fuligo candida. Pers., Obs,. I, n° 154. 

1796. Fuligo vaporaria. Pers. , Obs., I, n" 155; Fl. Dan., t. 1363, f. 1. 

1797. Fuligo flava. Pers. ,Disp., p. 8. 

1797. Fuligo rufa. Pers., Disp.,p. 8. 

1799. Fuligo pallida. Pers., Obs., H, p. 36. 

1801. Fuligo la?vis. Pers., Syn. fg., p. 161. 

1801. Fuligo violacea. Pers., Syn. fg., p. 160. 

1801. Reticularia septica. With., Arg., 6, IV, 463. 

1801. Reticularia ovata var. With. , Arg., 6, IV, 463 

1803. Fuligo flavescens. Schum., Fl. Sœll., n" 1413. 

1803. Fuligo cerea. Sow., Engl. , fg., t . , 399. 

1809. yEthalium flavum. Lk., Diss., I, p. 42; Nees., Sys., f. 92; Grev., Scott. Cryp. Fl., t . 272. 

1824. Fuligo cerebrina. Brondeau, 1. c., p. 74, t . HI, f. 1-4. 

1826. Fuligo varians. Sommf., Fl. Lapp. Sup., p. 231. 

1827. Reticularia vaporaria. Chev., Fl. Par., I, p. 342. 

1827. iEthalium violaceum. Spr. , Sys., IV, 533. 

1827. ^ t h a l i u m candidum. Schlecht. in Spr. Sys., IV, 533. 

1829. iF:thalium septicum. Fr . a) flavum, b) cinnamoneum, c) rufum, d) violaceum. L. c., III, 
p. 93. 

1830. Fuligo carnosa. Dub., Bot. gall., II, 863. 

1830. Fuligo hortensis. Dub., Bot. gall., II, 863. 

1833. TEthaUum rufum. Wallr., I. c., n" 2097. 

http://rcin.org.pl



•136 PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA NAUK ŚCISŁYCH W PARYŻU. — TOM V . 

1844. /Ethalium septicum, i) vaporai ium. Rabh. , Fl. ger. er . , 2133. 

1834. iElhalium ferrincola. Sz., Am. fg., n° 2372. 

1834. Reticularia rufa. Sz. Am. fg., n° 2377. 

1872. yEthalium ru fum. Alexandr. , 1. c., p. 28, t . II, f. 6-11. 

Wzmianka historyczna. — Dawniejsi autorowie pod jakimkohviek rodzajem opisywali wykwit , 
odróżniali zazwyczaj kilka gatunków^ które były tylko różnym stanem rozwoju. Następnie Persoon 
opierając się na różnie zbudowanćj korze, albo na jéj braku i na rozmaitém zabarwieniu lego ślu-
zowca, podzielił go na sześć gatunków. Fries zredukował je do czterech, które tylko za odmiany 
uważa. W opisie podam przyczyny, które mnie skłoniły do uważania wszystkich form za jeden ga-
tunek a tutaj dodam, że przyjąłem dla nich nazwisko Sommerfelda, choć bardzo późne, lecz naj-
stosowniejsze. Najlepsza rycina wykwitu ze starych jest Schaeffera (1. c., t . 192), z roku 1763, z no-
wszych zaś tablica 272 Grcvillego nieźle pokrój oddaje. 

Opis. — Następujące formy pokroju dają się z łatwością odróżniać : 

a. F. V. ecorticata, superficie gyrosa. Kora nierozwinięta, ztąd powierzchnia całćj zrosłozarodni 
ukazuje części zarodni, tworzących cały splot owocu; ścianki jużto bezbarwne, jużto w różnych odcie-
niach zabarwione. 

p. F. V. strato floccoso cort icatum. Kora rozwinięta, kłaczkowato chropowata, ścianki zarodni jużto 
bezbarwne, już żółto lub rdzawo zabarwione. 

y. F . V. strato stipato, lœvissimo cort icatum. Kora rozwinięta, zbita w tęgą, gładką, łatwo odpada-
jącą skorupę; ścianki zarodni żółto lub rdzawo zabarwione. 

W pierwszych chwilach rozwoju całe ciało zrosłozarodni składa się z żyłowatych zarodni popląta-
nych w splot i zlewających się z sobą w licznych miejscach. Zawartość ich bez względu na położe-
nie jest zupełnie jednakowa. W dalszym jednak rozwoju, w przeważnćj liczbie razów, zawartość 
z zarodni najskrajniejszych spływa do wewnętrznych. W tych ostatnich rozwijają się potém zarodniki 
1 włośnią. Zewnętrzne zaś puste opadają i tworzą zewnętrzną korę. W pewnych razach puste te za-
rodnie nie zlepiają się z sobą zbyt mocno, szczególnićj zewnętrzne z nich wystają na zewnątrz i na-
dają całćj korze ów kłaczkowato-chropowaty charakter . W innych jednak razach puste te zarodnie 
a raczej ich ścianki zlepiają się z sobą nader mocno i tworzą zbitą, zupełnie gładką korę. Przy użyciu 
szkła powiększającego na tćj gładkiej powierzchni, można dostrzedz jednak delikatny siatkowaty ry-
sunek ; każde oczko téj sieci odpowiada granicom jednćj zarodni. Ta tak zwana kora jest warstwą od 
2 do 6 M. grubą, nader kruchą, po dojrzeniu zrosłozarodni z łatwością odpadającą. W formach posia-
dających korę zbitą i gładką, grubość jćj wynosi zaledwie 1 M. W koło całego ciała zrosłozarodni 
resztki pustych zarodni przechodzą w; błonkowate, często srebrzysto-błyszczące plechy, tworzące 
leżnię. Zresztą kora pod drobnowidzém badana ukazuje nader silne zwapnienie pod postacią dro-
bnych ziarnek wapna, wypełniających zresztą puste zarodnie. Po odwapnieniu kwasami powstają, 
przy silnćm wydzieleniu kwasu węglanego, resztki ustrojowéj istoty, silnie żół to-brunatno zabar-
wionćj . 

Pod korą znajduje się warstwa nasienna. W jakimkolwiek kierunku przecięta zroslozarodnia uka-
zuje tu nader liczne komory . Ścianki tych komór są właśnie ściankami pojedynczych zarodni, two-
rzących cały len splot. Zazwyczaj splot ten jest tak ścisły, że ścianki graniczących ze sobą zarodni 
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zespalają się z sobą najzupelniéj i nie pozostawiają żadnych pustych przestrzeni. Niekiedy jednak 
można napotkać okazy, w których puste przestrzenie są dość silnie rozwinięte, a ztąd i natura splotu 
bardzo widoczna. Ś c i a n k i tworzące na tych przecięciach komory, w y d a j ą się być jużto białe, jużto 
mnićj lub więcćj silnie żółto zabarwione, co pochodzi od stopnia zwapnienia i istnienia lub nie-
istnienia barwnika. 

Rury zarodni są od d/2 do 1 M. szerokie. Ścianka ich pod drobnowidzem badana, ukazuje się być 
błonką delikatną, jużto bezbarwną, już żółto zabarwioną i pokrytą bardzo licznemi pojedynczemi 
ziarnkami wapna. Zdarzają się okazy, których ścianki zarodni są upstrzone jasno brunatno-tioleto-
wemi plamami. Oprócz tego ścianki zarodni w najniższćj części splotu są daleko tęższe, niekiedy fio-
letowo zabarwione. Niekiedy ziarnka wapna nie są pojedynczo rozrzucone, ale skupione w małe 
okrągławe plamki.. Im więcćj ziarnek wapna skupionych na ściance, tém silniejsza bywa jć j ba rwa . 
Same ziarnka wapna są jednak bezbarwne, tylko pokryte i zlepione cienką wars twą ustrojowéj istoty 
zawierającćj barwnik rozpuszczający się w wyskoku, a od działania kwasów przybierający silniejszą, 
żółto-brunatną, prawie rdzawą barwę. Po odwapnieniu więc ścianka zarodni przybiera tćż ową rdzawą 
barwę niejednostajną i upstrzoną ciemniéj zabarwionymi punktami. 

Zarodnie są wypełnione niezmierną ilością zarodników i włośnią biorącą początek w licznych 
miejscach ich ścianek. Włośnią ta ma zupełnie charakter włośni maworków, szczególniej maworka 
pospolitego. Liczne jćj węzły są nierozwinięte, niektóre tylko rozdęte i zamienione w wapniaczki 
jużto wartołkowate już kątowato bryłkowate. Wielkość ich zmienna. W n i e k t ó r y c h jednak okazach 
wapniaczki są przeważnie znacznie większe jak w innych, a wówczas często i wielkość zarodników 
jest proporcyonalna. Rurki włośni są bezbarwne, tylko wapniaczki w podobny sposób zabarwione 
jak ścianki zarodni i pod działaniem kwasów zachowują się podobnież. Zarodniki są jasno-fioletow^e 
0 błonie gładkićj, od 7,3 do 10 m. m. wielkie. W różnych jednak okazach zarodniki są różnie wielkie, 
w jednych od 7,3 do 8,3 w innych od 8,3 do 10, a nawet przytrafiają się takie, których zarodniki są 
zaledwie od 3,3 do 3 m. m . wielkie. 

Zresztą i barwa pierwoszczni jest zmienna. Wykwit rosnący na garbarskiej korze ma barwę żółtą. 
W lasach jednak często spotkać można pierwoszcznie wykwitu śnieżno białe. Tak jedne jak drugie 
za silném dotknięciem zabite, w zetknięciu z powietrzem przyjmują zupełnie tę samą rdzawą barwę 
jak ich ścianki od działania kwasów. 

Ponieważ jednak, barwa pierwoszczni, barwa dojrzałych zrosłozarodni, brak kory, jćj różny stopień 
1 rodzaj rozwoju, zresztą wielkości zarodników, nie pozostają w żadnym z sobą związku, przeto na j -
właściwszćm jest uznać wszystkie te formy za jeden i ten sam gatunek. 

Wszystko cośmy Jtu powiedzieli o budowie wykwitu, znajdzie czytelnik w pracy de Barego, na 
str. 11 i następnych. Ciekawe szczegóły co do rozwoju wykwitu, o białej pierwoszczni i gładkiej 
korze zostały podane przez Alexandrowicza, w jego powyżćj cytowanéj pracy na stronie 19 i na-
stępnych. 

Znajdowanie się. — Na korze garbarskićj , zgniłych pniach i t . d.; najpospolitszy z pospolitych 
w Europie, a zapewne i na całym świecie. S tany Zjednoczone, Venezuela, Juan-Fernandez , Nowa-Ze-
landya. 

I X . — W I O T E K . TRICII-^MPHORA. JUNGU. 

Zarodnie nieregularnie pękające, o ściance pojedynczéj, lekko zwapnionnćj. Włośnią o rurkach 
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W całym przebiegu i w nasadach jednakowo szerokich, luźną sieć tworzących, pustych, to jest powie-
trzem wypełnionych. Bezpodsadowe często trzoneczkowate. 

Wzmianka historyczna. — W roku 1838, w pracy pod tytułem : « Prœmissa in lloram cryptoga-
micam Javœ insuke », opisał Junghun śluzowiec o zarodni czaszowatćj i opierając się na tak niezwy-
kłej formie, utworzył dla niego nowy rodzaj Trichamphora. Okazów wiotka żadną drogą otrzymać 
nie mogłem, ale doskonały opis i rycina przez Junghuna podana dają mi wielkie prawdopodobień-
stwo, żem się w mćm scharakteryzowaniu tego rodzaju nie pomylił. Chodzi tu mianowicie o to, czy 
w gatunku przez Junghuna opisanym, rurki włośni są puste. Jeżeli tak nie jest, to wypada gatunek 
ten włączyć stosownie do stopnia ich zwapnienia, albo do maworka, albo do Badhamii. 

M . T. Fuckeliana. Rfski. W, Fuckla. — Zarodnie krążkowate, niekiedy z wierzchu lub pod 
spodem wklęsłe, trzoneczkowate ; trzonek wydłużony, szydłowaty, barwny. Zarodniki ciemno-fiole-
towe, delikatnie kolczaste, od 9,2 do 11,6 m. m.wielkie. 

1869. Physarum macrocarpum. Fk. , Sym. Myc., p. 343, non Cesat. ! 

1873. Trichamphora Fuckeliana. Rfski in Fck. S. M., 2, Nach., p. 71. 

Opis. — Dwie formy dają się z łatwością odróżnić : 

a. T. F. genuina. Zarodnie krążkowate, z obu stron zupełnie płaskie, 1 M. w średnicy mające, nieco 
na bok zwisłe, o trzoneczku 1 M. wysokim i rdzawym, 

[i. T. F. gracilis. Zarodnie krążkowate, często u góry lub pod spodem wklęsłe, 1,2 M. w średnicy 
mające, o trzoneczku 1 do 1 1 2 M. wysokim, od dołu rdzawym, ku górze żółtawym. 

Zarodnie tego śluzowca mają ściankę o błonie nader delikatnej, przezroczystej, pójedynczemi ziar-
nami wapna zrzadka pokrytej, ztąd od przeświecającćj ciemnćj masy zarodników barwa ich zmienna. 
Brzeg zarodni bywa zazwyczaj szarawo-biały, spód biało-fioletowy, niekiedy pięknie metalawo mie-
niący się. Przy otwieraniu się, najprzód rozprószą się brzeg zarodni, wypadają zarodniki, a górna 
ścianka trzyma się dolnćj za pomocą śnieżno-białćj włośni. Po niejakim czasie jednak znika i górna 
ścianka zarodni prawie całkowicie. Wówczas dolna staje się od spodu wklęsłą, brzeg jćj bowiem 
krzywi się ku dołowi, z wierzchu więc patrząc jest ona wypukłą i uwieńczoną śnieżno-białym kuli-
stym puszkiem włośni. Zarodnie są zazwyczaj, już przed otwarciem się, nieco na bok zwisłe, po wy-
prószeniu zarodników charakter ten występuje daleko silnićj, także nieraz górna powierzclinia zaro-
dni w skutek gwałtownego, łękowatego skrzywienia się trzonka, pochyla się ku dołowi. W odmianie 
drugićj, ta tylko zachodzi różnica, że często górna powierzchnia zarodni jest zaklęśnięta, a spodnia 
płaska, albo tćż i ta ostatnia także wddęsła i wówczas zarodnie mają postać soczewki wklęsło-
wklęsłćj. 

Trzoneczek jest rurką prostą, mocno podłużnie pofałdowaną, w razie gdy zarodnie po otwarciu po-
chylają się ku dołowi, rurka trzonka skręca się wężownicowato, co właśnie po fałdach jest bardzo 
widoczném. Rurka ta ma błonę tęgą, barwną, rozszerza się z jednćj strony na podłożu ŵ  niewyraźną 
leżnię, z drugićj przechodzi bezpośrednio w ściankę zarodni. 

Włośnią składa się z rurek szerokich, pustych, w środku między sobą poprzecznemi rozgałęzieniami 
w rzadką sieć połączonych, o ściankach delikatnych, bezbarwnych i zupełnie bezwapiennych. W je-
dnym wypadku spotkałem w jednéj zarodni maleńkie trójkańciaste pęcherzyki wypełnione wapnem 
i przyrośnięte do dolnéj ścianki zarodni. 
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Znajdowanie się. —zgniłych pniach lub grzybach rzadki. Mucnchau koło Hattenheini (L. Fuckel); 
w Saksonii (Rabenhorst.). 

Następuj§ ,ce ś l u z ó w c e opisane pod w i o t k i e m nie s§. mi znane : 

1838. Trichamphorapezizoides. Jungh., 1. c., p. 12, t . 12, f. 9 . 

1873. Trichamphora ohloncja. B. et G., cfr. Grevill., p. 66, n" 360. 

X . — B A D H A M I A . ( B E R K . ) . 

Mucilago sp. Mich.; Sphœrocarpus sp. Buli.; Physarum sp. P e r s . , F r . et Auc.; Trichią sp. D. G.; 
Diderma sp. Wall.; Didymium sp. M.; Badhamia sp., . B. ; Reticularia sp. Debey. 

Z a r o d n i e nieregularnie pękające o ścianie pojedynczej. Włośnią jednostajnie do ścianek zarodni 
przyrośnięta, przez liczne rozgałęzienia wszechstronne sieci tworząca, niekiedy w środku w dość 
wyraźną podsadę przechodząca, w całym przebiegu w zupełności wypełniona drobnemi ziarnami 
wapna. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj utworzony w r. 1831 przez Berkeleya dla pomieszczenia kilku ga-
tunków, dawniej przez Friesa pod maworkiem opisanych i kilku nowych ; tak nazw\any na cześć 
pewnego angielskiego mykologa. 

Według Berkeleya od maworka miał się różnić zarodnikami, o których autor tak się wyraża.: 
u . . . sporœ globosœ vel subangulares, primum sacco communi inclusœ, demum liberatœ, conglo-
bato-adnatœ. » Goś podobnego nie ma jednak miejsca u żadnego ze znanych śluzowców. Faktem jest 
wprawdzie, że u niektórych Badhamii zarodniki po kilka do kilkunastu przylegają do siebie, tworząc 
po dojrzeniu małe grudki; ale historya rozwoju wskazuje, że to powstaje skutkiem zbliżania się do sie-
bie pewaiych grup jąder pierwotnych zarodników. O jakoby otaczającej je błonie, ani w "młodym ani 
w dojrzałym stanie nie ma tu mowy, jestto tylko czysto złudzenie optyczne. Pierwszy który odkrył te 
skupienia zarodników u niektórych Badhamii, znakomity mykolog francuzki z końca zeszłego wieku 
Bulliard, jasno tę rzecz pojmował. I tak mówi on o zarodnikach sw^ego Sphœrocarpus utricularis « j'ai 
vu qu'elles n'étaient point entourées d'une enveloppe, mais seulement for tement aggloutinées les 
unes aux autre? » ; i daléj przy Sphrœocarpus capsulifer : « Ses semences sont d'un brin noirâtre, ag-
glutinées par grumeaux, de manière que si l'on les observe plongées dans un Iluide sous la lentille mi-
croscopique, on les voit se séparer les unes des autres, comme dans la f. 5, et l'on croirait qu'elles 
sortent d'une capsule » . 

Ghociaż więc ta główna cecha różniąca, wedle Berkelaya Badhamię od maworka, upadła, udało mi 
się wynaleźć inną daleko stalszą i dająca się dostrzegać już nieledwopojedynczą lupą. Włośnią bowiem 
u Badhamii, wmojćm pojęciu rodzaju, składa się z szerokich rur, które są wypełnione, w całym prze-
biegu ziarnami wapna, kiedy tymczasem u maworka takie zwapnienie ogranicza się tylko do węzłów. 
W skutek takiego całkowitego zwapnienie włośni, odbija ona śnieżną białością wśród ciemnćj masy 
zarodników i pozostawia po ich wyprószeniu piękną siatkę, trzymającą się sztywno pomiędzy delikat-
nemi, zazwyczaj przejrzystemi, ściankami zarodni. 

43. B. hyalina [Pers.). B. wydęta. — Zarodnie gromadnie stojące, zawsze dokładnie kuliste, 
wydęte, gładkie, szarawo-białe, po wypadnięciu zarodników śnieżno-białe, jużto prawie beztrzonecz-
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kowe, jużto osadzone na różnój długości, trzoneczkacłi pojedynczo lub więzkowatf) rozgałęzionych, 
słomiasto lub rdzawo-żółtych. Zarodniki po pięć do dwudziestu czterech poskupiane i zlepione lekko 
w grudki. Pojedyncze od 10 do 12,3 m. m. wielkie, ciemno-fioletowe, o błonie tęgićj, mocno kol-
czastćj. Bezpodsadowe, węzły włośni bardzo słabo rozwinięte. 

1797. Physarum hyalinum. Pers., Disp. meth., p. 8e t34 , t. 2, f. 4. 

1803. Physarum membranaceum. Schum., Herb. ! 

Physarum globuliferum. D. G., Herb. ! teste Fr.! 

1803. Physarum hyalinum, a albidum. A. et Sz., 1. c., n° 236. 

1809. Physarum cinereum. Lk., Diss., I, p. 27. 

1823. Physarum botryoides, a hyalinum. Fr. , Stir . femsj., p. 83. 

1826. Physarum Botrytes. Sornmf. 

— Physarum gracile. Wein., Herb. ! 

1833. Physarum cancellatum. Wallr. , Fl. er. ger . ,n ' ' 2128. 

1833. Diderma papaverinum. Wallr. , FL cr. ger., n° 2210. 

1831. Badhamia hyalina. Berk., Trans. Linn. Soc., XXI, p. 149. 

1869. Physarum gracilentum. Fck., Sym. Myc., p. 342, non Fr . l 

Wzmianka historyczna. — Pomimo to, że Badhamia ta została krótko lecz zwięźle opisana i dobrze 
odrysowana przez Persoona, jeszcze w zeszłym wieku w późniejszym czasie zyskała liczne synonimy. 
Sommerfeld podał przynajmnićj dokładną historyę rozwoju i lo w czasie kiedy nikt o tćm nie myślał. 
Najdziwniejsze są synonimy Wallrotha, który ten sam gatunek dwa razy pod dwoma różnymi rodza-
jami opisah 

Opis. — Następujące odmiany dadzą się z łatwością odróżnić : 

a. B. h. subsessilis. Trzoneczek znikająco krótki, zarodnie pozornie siedzące. 

p. B. h. genuina. Trzoneczki od 3 do 4M. wysokie, najczęścićj sztywne. 

y. B. h. gracilis. Trzoneczki wydłużone, przeszło 3 M. długie, zazwyczaj wiązkowrate, zwisie, 
wiotkie. 

Zarodnie tćj Badhamii są zazwyczaj najdokładnićj kuliste, wydęte, szarawo-białe, jużto zupełnie 
gładkie, już leciutko pomarszczone. Niekiedy trzoneczek jest znikająco krótki, wówczas na pierwszy 
rzut oka zarodnie wydają się być siedzącemi ; w odmianie p trzoneczki są od 3 do 4 M. długie, zazwy-
czaj sztywne, wyprostowane, podłużnie pomarszczone ; wreszcie zdarzają się odmiany o trzoneczkach 
daleko dłuższych, wiotkich i dlatego niernogących się pionowo utrzymać pod ciężarem zarodni, lecz 
na podłożu leżących. W ostatnich dwóch odmianach trzoneczki jużto mogą być pojedyncze, jużto 
wiązkowate. Po dojrzeniu najlżejsze dotknięcie wystarcza do naruszenia ścianki zarodni w jćj wierz-
chołku wówczas zarodniki wylatują z górnćj połowy, a pozostała ścianka staje się świetnie-białą i prze-
świecającą. Wreszcie i dolna część ścianki rozprószą się, a na podłożu pozostają tylko rdzawo-żółte 
trzoneczki. 

Ścianka zarodni jest błonką najzupełnićj bezbarwną, ku dołowi daleko tęższą, bardzo nieznacznie 
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p ó j e d y n c z e m i Z ia rnami wapna pokrytą. Włośnią bierze początek w bardzo licznych miejscach jéj 
przestrzeni. Rurki włośni tworzą w górnej części zarodni sieć daleko luźniejszą jak w dolnćj. Węzły tej 
sieci są bardzo słabo rozwinięte. Rurki w c a ł y m p r z e b i e g u drobnemi ziarnami wapna wypełnione. 
Rurka trzonka jest błoną tęgą, mocno podłużnie pofałdowaną, ku dołowi p r z e c h o d z i w nader delika-
tną, zazwyczaj dla wszystkich trzoneczków wspólną leżnię, ku górze zaś gubi się w ściance zarodni 
Rurka ta albo bvwa wypełniona drobnoziarnistą, bezbarwną istotą pierwoszczowego pochodzenia i 
wówczas trzoneczki są sztywne, albo tćż jest pustą i wówczas trzoneczki są wiotkie. I3ardzo często 
trzoneczki bywają wiązkowate, wtedy rurki ich są od dołu zrośnięte lub mocno z sobą spojone, po 
kilkugodzinnćm jednak leżeniu w wodzie dają się od siebie oddzielić bez uszkodzenia. Zarodmki zle-
wają się w małe grudki po pięć do dwudziestu czterech. Najlżejsze jednak ciśnienie wystarcza do od-
dzielenia ich od siebie; pojedyncze są w s z ę d z i e j e d n a k o w o kolczaste i dokładnie kuliste, tak że me 
m o ż n a odróżnić miejsc, w których się z sobą s t y k a ł y . B ł o n a ich jest ciemno-fioletowa, mocno kol-
czasta. Wielkość wynosi od 10 do 11,5 m. m. 

Znajdowanie się. — Na suchych gałązkach, na mchach, w Europie do nierzadkich należy; odmiana 
Y najmnićj częsta : Petersburg (Weinmann) ; Strasburg (Rostafiński). 

46. B. capsulifera {BulL). B. zm zer? na . — Liczne zarodnie siedzą obok siebie na wspól-
nćj leżni, z którćj podnoszą się maleńkie z a n i k o w e trzoneczki. Zarodnie są już nieregularnie przewro-
tnie jajowate, szarawo-białe, niekiedy półkuliste, nieforemnie siedzące, szarawo lub żółto-lśniące. 
Włośnią i zarodniki jak w poprzednim. 

1791. Sphćcrocarpus capsulifer. BulL, Champ., p. 139, t . 470, f. 2. 

1805. Trichia capsulifera. D. C., Fl. fr. , n" 684. 

1826. Physarum capsuliferum. Chev., Fl. fr . , I, p. 333. 

1851. Badhamia capsuliferum. Berk., 1. c., p. 149. 

185J. Badhamia nitens. Berk., 1. c . , p . 149. 

Opis. — Badhamia ta odróżnia się od poprzednićj, już na pierwszy rzut oka kształtem zarodni. Nigdy 
nie są one dokładnie kuliste, ale albo nieregularnie przewrotnie jajowate, z podłoża podnoszące się na 
znikająco krótkich trzoneczkach, albo tćż nieregularnie półkuliste, spłaszczone, szeroką nasadą na po-
dłożu przyrAsie. Barwa ich zmienna, najczęścićj są szarawo-białe, niekiedy jednak żółto-lśniące. Cho-
ciaż w skutek tego w ostatnim razie pokrój jest zmienny, jednakże osobnych dw'ôch odmian utwo-
rzyć nie można. Podczas mego pobytu w Paryżu, mój przyjaciel pan Rozę hodował tę Badhamię ŵ  swćj 
szklarni na zgniłym pniu drzewa. Zdarzyło się raz, że pierwoszcznie zeszły na otaczający go torfowiec 
(Sphagnum) i tam owocowały. Na zgniłem drzewie były one nieforemne, ćme, trzoneczkowate, sza-
rawo-białe, tymczasem na torfowcu siedziały szeroką nasadą, ścianka ich była żółto lśniąca, w niektó-
rych okazach nawet rurki włośni były żółtawo zabarwione. Ta siedząca forma zgadza się najzupełnićj 
z opisem Badhamii nitens Berkeleya i dlatego tćż podciągnąłem ją jako synonim. Ścianka jest zazwy-
czaj bezbarwna, niekiedy, jakeśmy wspomnieli, żółto zabarwiona, podobnież i rurki włośni. Zresztą 
włośnią i zarodniki są zupełnie tak samo zbudowane jak w poprzednich. Zarodnie od 3/4 do 1 1/2 M. 
szerokie. 

Znajdoivanie się. Gatunek ten rzadko mi się dał widzieć. Paryż (Rose); Anglia (Berkeley); Warszawa 
(Alexajndrowicz.l 

http://rcin.org.pl



PAMIĘTNIK t o w a r z y s t w a ' NAUK ŚCISŁYCH W PARYŻC. — TOM V. 

47. B. utricularis [Buli.). B. / s n m e a . — Zarodnie mniéj wiçcéj przewrotnie jajowate, za-
wsze barwne, ćme hib metalowo błyszczące. Włośnią o rurkach luźną sieć tworzących, wielkich ; węzły 
silnie rozwinięte i mocno spłaszczone. Zarodniki pojedyncze i ciemno-fioletowe, kolczaste, od 10 do 
12,3 m. m. wielkie. 

1791. Sphœrocarpus utricularis. Buli., Champ., p. 128, t . 417, f. 1, p. p. 

1803. Physarum ovoideum. Schum., Fl. Sœll., n° 1423. 

1803. Trichia utricularis. D. C., Fl. fr . , n° 670. 

1803. Physarum hyalinum, p chalybeum. A. e tSz . , 1. c., n" 236. 

1823. Physarum botryoides, p chalybeum. Fr, , Stir . femsj., p. 83. 

1826. Physarum utriculare. Chev.,Fl. par., I, p. 337. 

— Physarum cœrulescens. Fers, in litt., an Desmasièrs. 

— Physarum alutaceum. Wallr., Herb. ! 

1801. Badhamia utricularis. Berk,, 1. c., p, 151. 

1839. Physarum melaleucum, Nyl., 1. c., p. 126. 

Wzmianka hystoryczna. — Sphœrocarpus utricularis Bulliarda jest właściwie poprzednim gatun-
kiem, bo ma według autora zarodniki skupione w grudki. Właściwie można spotkać w naturze różne 
okazy, które z pokroju najzupełnićj są do siebie podobne i zgadzają się z ryciną Bulliarda, z których 
jedne posiadają zarodniki pojedyncze, inne w grudki poskupiane. Być może, że charakter ten jest tak 
zmienny, że do odgraniczenia gatunków służyć nie powinien. Mając przed sobą nader liczne okazy 
Badhamii należące do tych trzech pierwszych gatunków, jestem tego przekonania, że właściwie nader 
trudno jest je od siebie oddzielić, że pomiędzy nimi znajdują się liczne przejścia. Dla ułatwienia 
oznaczeń nazwałem formy o zarodniach dokładnie kulistych B. wydęta; B, zmienna^ jest według mego 
przekonania tylko odmianą prawie lub zupełnie siedzącą, pierwszćj ; formy zaś które nazwałem B, 
lśniącą są przedewszystkićm daleko mniéj zwapnione jak poprzednie i ztąd pochodzi ich barwa i 
częsty połysk ich zarodni. 

Opis. — Następujące odmiany dadzą się z łatwością odróżnić. 

a. B, u. sessilis, Zarodnie zupełnie beztrzoneczkowe, szeroką podstawądo podłoża przyrosłe, zawsze 
towarzysko w małych kupkach obok siebie stojące, niekiedy nawet zlewające się, nieregularnie kuliste, 
mocno spłaszczone, o powierzchni lekko pomarszczonćj, sino-fioletowe, 

p. B. u. splendens, Zarodnie maleńkie od 1/2 do 2/3 M. wielkie, dokładnie kuliste lub podłużne, na 
króciuteńkim słomiasto-żółtym trzoneczku stojące towarzysko na podłożu, nieposkupiane, jużto li-
lowc lub niebieskie ćme, już bronzowo lub czarno-zielono metalowo błyszczące. 

Y. B, u. genuina. Zarodnie od 3/4 do 1 M, wielkie, przewrotnie jajowate, na krótkim lub długości 
zarodni wyrów^nywającym trzoneczku, lekko pomarszczone, sino-fioletowe. 

Ô. B. u. Schimperiana. Zarodnie przewrotnie jajowate, często wydłużone zupełnie gładkie, świetnie 
fioletowo-metalowo błyszczące, na długich wiązkowatych słomiasto-żółtych, zwisłych trzoneczkach 
zawieszone. Trzoneczki do 4 M. długie. 
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Kształt zarodni zmienny, ścianlca pozornie zawsze Ijarwna, po wyprószeniu zarodnilców w odmia-
nie Y śnieżno-l)iała, w innycłi talvze przeświecająca, łecz nieco jeszcze metalowo błyszcząca; pod dro-
bnowidzem badana jest błonką delikatną, bezbarwną, bez śladu z\wapnień. Włośnią niezbyt silnie wy-
stępująca, o rurkach luźną sieć tworzących, wiotkich bo nader shabo wewnątrz zwapnionych. Węzły 
silnie rozwinięte i, co dla tego gatunku nader charakterystyczne, miocno spłaszczone. Rurka trzonka 
o ściance słomiasto-żółtćj, podłużnie pofałdowanej, wewnątrz pust.a. 

Znajdowanie się.— Odmiana a trafia się na mchach niezbyt często : Salem (Jack.) ; Reicharst-
brunn (de Bary); CEstrich w Raingau (Fuckel). Odmianę 8 otrzynaałem od profesora Alexandrowicza 
z okolic Warszawy. Odmiana y często się przytrafia, a 8 do najrzadszych należy : Muelhausen (W. P. 
Schimper); Jura szwajcarskie (A. Braun). Zresztą tu policzyć nalleży okazy o zarodniach kształtów 
nieregularnych, opisane przez Nylandra, jako Physarum melaleucuim, a zbierane koło Abœ w Finlandyi 
przez P. A. Karstena. 

48. B. macrocarpa {Cœs.). B. luielkonasienna. — Zarodnie śnieżno-białe, lekko po-
marszczone, jużto nieregularnie półkuliste, siedzące, niekiedy zlewające się, jużto kulisto mocno spła-
szczone, trzoneczkowate, o trzoneczkach sztywnych, mocno pofałdlowanych, skręconych, rdzawo-żół-
tych. Włośnią sztywna o rurkach w górnej części zarodni sieć więcćj zwartą jak w dolnej tworzących ; 
węzły jćj mało rozwinięte, w całym przebiegu wielkiemi ziarnami wapna wypełnione. Zarodnie o 
błonie tęgićj, mocno kolczastćj, czarno-floletowe, nieprzezroczysty od 11,6 do 14,8 m. m, wielkie 

18o3. Physarum macrocarpon. Cœs. w Rabenh. Fun. Eur . exic., nM968, Cfr. Flora, 18oo, 
p. 271. 

Opis. — Dwie odmiany dadzą się z łatwością odróżnić : 

a. B. m. sessilis. Zarodnie siedzące, nieregularnie półkuliste, niekiedy zlew\ijące się, o powierzchni 
mnićj lub więcćj pomarszczonéj, szarawo-białe, bardzo różnie wielkie, od 1/2 do 1 1/4 M. Zawsze gro-
madnie obok siebie stojące. 

p. B. m. stipitata. Zarodnie kuliste, mocno spłaszczone, trzoneczkowate, o trzoneczku sztywmym, 
mocno pofałdowanym i skręconym rdzawo-żółtym. Zarodnie szarawo-białe, w nasadzie trzonka slo-
miasto-żółto zabarwione. 

Leżnia zazwyczaj rozwinięta jest błonką lekko słomiasto-żółto zabarwioną, na nićj siedzą zarodnie 
szeroką nasadą, już tćż podnoszą się trzoneczki. Rurka trzonka jest błonką tęgą, żółto-brunatną, pofał-
clowaną. Ta barwa trzoneczka rozciąga się krążkow ało na dolnej części zarodni koło jego nasady. 
Ścianka zarodni rhocno zw^apniona jest błonką zupełnie bezbarwną. Sieć włośni sztywma, rurki jćj o 
ściankach bezbarwnych, zazwyczaj szczególniej wielkiemi do 2o m . m. ziarnkami wapna wypełnione. 
Węzły mało rozwinięte. 

Znajdowanie się. — Na mchach, drewnie lub grzybach, a : w Vercelli w Piemoncie (Cœsati); 
Warszawa (Alexandrowicz); Salcburg (Sauter), p : Berlin (A. Braun); OEstrich w Reingau nad Renem 
(Fuckel) ; Frankfurt nad Menem (De Bary). 

49. B adhamia a f f i n i s {R f s ki) B. pokrewna ~ Zaród nie półkuliste^ mocno spłaszczone, 
pod spodem także płaskie lub tćż w nasadzie trzonka lekko pępkowate, szaro-białe, o ściance delikat-
nie pomarszczonéj, trzoneczkowate, o trzoneczku krótkim, sztywnym, wyprostowanym, pomarszczo-
nym. Włośnią z dolnéj części zarodni palisadowo przebiegająca ku górze, tam gęstą sieć tworząca, o 
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węzłach dość rozwiniętych. Zarodnilii brunatno-fioletowe. o błonie tęgićj, d e l i k a t n i e ciernistej, od 
d2,S ao 13. m. m. wielkie. 

— Physarum areolatum. Bertero msc. 

— Didymium farinaceum. M.Herb. ! 

Opis. — Trzoneczek krótki długości zarodni wyrównywający lub nieco zwisły, w nasadzie szerszy, 
ku górze zwężający się, mocno podłużnie pomarszczony, sztywny, wyprostowany. Rurka jego wypeł-
niona drobnoziarnistą istotą ustrojową pierwoszczowatego pochodzenia o ściance ciemno-brudno-żół-
tćj, mocno podłużnie pofałdowanćj. Dolna część zarodni płaska lub w nasadzie trzoneczka pępkowata 
o błonie daleko tęższćj jak w górnćj części, wszędzie bezbarwna i lekko zwapniona. Z dolnćj płaskiej 
ścianki zarodni biorą początek w licznych miejscach rurki włośni, przebiegając palisadowo ku gó-
rze przez liczne odnogi w gęstą sieć połączone. Włośnią mocno zwapniona więc sztywna, o rurkach de-
likatnych, bezbarwnych. Wew^nątrz zarodni na dolnćj ' jćj ś c i a n c e znajdowałem często wolno leżące 
kryształy w^apna. W jednój zarodni było ich od dwóch do ośmiu. Są to gwiazdkowate zbite grupy 
pojedynczych kryształów do 1;4 M. wielkie, więc już prawie gołćm okiem widzialne. 

Znajdowanie się. — Okazy tćj Badhamii zebrane w początkach tego wieku przez Bertero koło Ran-
canguaw Chili, zostały zachowane w zbiorach paryzkiego m u z e u m w z i e l n i k u Montagna pod nazwą 
Didymium farinaceum. Jest ona najbliższą poprzedniej, od którćj różni się włośnią i tćm, że zarodnie 
w nasadzie trzonka są szarawe, a nie żółto zabarwione. 

30. Badhamia panicea. {Fr.) B. gromadna. — Zarodnie nieregularnie kuliste, spłaszczone 
niekiedy zlewające się, gromadnie stojące, szeroką nasadą do podłoża przyrosłe, szarawo-białe. Wło-
śnią gęstą sieć tworząca, o węzłach bardzo silnie rozwiniętych, w środku często w środkową nieregu-
larną podsadę rozdęta. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 9 do 11,0 m. m. wielkie. 

1729. Mucilago n°8. Mich., Nov. pl. gen., p .216, t .96, f.8, ? 

1829. Physarum paniceum. Fr. , 1. c., III, p. 141. 

1847. Reticularia Schmitzii. Debey, 1. c., p. 1, t . 2, f. 1 - 3. 

Wzmianka historyczna. — Synonim Michelego jest dla mnie bardzo wątpliwym, rysunek oddaje 
wprawdzie nieźle pokrój naszéj Badhamii, ale ileż to maworków i innych śluzowców podobnie nie 
w ygląda. Opis Debeya bardzo dokładny, r y s u n e k wyborny, tak że pomimo to, że okazów oryginalnych 
nie widziałem, jestem pewny, że ta jego Reticularia tu z pewnością należy. Niektóre okazy śluzowca 
wydanego przez Fuckla w : « Fungi rhenani » n° 2499, pod nazwą Didymium cinereum tutaj także 
należą. 

Opis. — Zazwyczaj Badhamia ta siedzi na silnie rozwiniętćj, delikatnćj, bezbarwnćj leżni. Zarodnie 
stoją jużto gromadnie, niekiedy zlewają się ze sobą, w innych razach są już tak skupione, że od wza-
jemnego nacisku od dołu są wielokątne, a w górze zawsze wypukłe, lecz nieco spłaszczone. Ścianka 
jest błoną zupełnie bezbarwną, ku dołowi znacznie tęższą, mocno zwapnioną licznemi drobnemi ziar-
nami. Działając bardzo rozcieńczonym kwasem, tak aby odwapnienie ścianki powoli postępowało, 
gdy już wszystkie ziarnka wapna zostaną r o z ł o ż o n e , łatwo dostrzedz można innego jeszcze rodzaju 
zwapnienia. Są to drobne kryształki ułożone około jednego punktu promienisto na wszystkie 
strony, wielkość całćj takiej grupy wynosi od 14 do 22 m. m. Ilość ich na jednćj ściance zarodni zmienna, 
dochodzi co najwięcćj ośm, ale nigdy nie zdarzyło mi się znaleźć ścianki, na którćj by przynaj-
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mniéj dwóch takich grup kryształków, nie było. Włośnią silnie rozwinięta, mocno zwapniona, szty-
wna, węzły wielkie, niekiedy podziurawione, w środku zarodni zazwyczaj tworzą środkow^ą wyraźną 
podsadę. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten należy do pospolitych. Zdarza się na pniach suchych i korze 
drzew. Szwecya (Fries) ; W^arszawa (Alexandrowicz); góra Zyżki w Czechach (Knaf) ; Zgoi-zelewo na 
ł-.użycach (Hieronymus); Œst r ich w Reingau nad Renem (Fuckel); Akwizgran (Debey); Kopenhaga 
(OKrstedt). 

31. B. lilacina. {Fr.). B. lilowa.—Zarodnie mniéj wiçcéj dokładnie kuliste, siedzące, gład-
kie, ćme, jasno-lilowo-mięsobarwne. Włośnią luźną sieć tworząca, rurki jéj bardzo zmiennćj śre-
dnicy, w środku maleńką lecz wyraźną, nieregularną podsadę tworzące. Zarodniki fioletowe, licz-
nemi, tępemi, lecz nieregularnie po powierzchni rozrzuconemi brodaweczkami pokryte, od 12,3 
do 13,3 m, m. wielkie. 

1829. Physarum lilacinum. Fr. , 1. c., III, p. 141. 

Opis. — Rzadzićj zdarzają się pojedynczo stojące zarodnie, zazwyczaj skupiają się one w małe 
grupy na silnie rozwiniętćj kasztanowato-brunatnéj leżni. Kształty zarodni niezbyt stałe, zdarzają się 
kuliste lub przewrotnie jajowate, niekiedy nieledwie wartołkowate. Ścianka zarodni jest zazwyczaj 
dość silnie zwapniona na powierzchni, w skutek tego krucha; po odwapnieniu pozostaje błonka, na 
szczycie zarodni prawie bezbarwna i delikatna, ku podstawie tęższa i żywo kasztanowato zabarwiona. 
Z mięszaniny tćj barwy i pokrywających ją bezbarwnych ziarnek wapna powstaje kolor zarodni po-
średni między lilowym a mięsnym. Zdarzyło mi się jednak spotkać raz okazy tćj Badhami o ściance 
zupełnie niezwapnionćj, które w skutek tego wydawały się być pięknie fioletowo-mieniącymi. 

Włośnią składa się z rurek bardzo zmiennćj średnicy, luźną sieć tworzących, mocno zwapnionych, 
w środku wydętych w maleńką nieforcmną podsadę. Ścianki ich są nader delikatną jasno-kasztano-
wato-brunatno zabarwioną błonką. Najbardzićj charakterystyczną cechą dla tego gatunku są zaro-
dniki, których błonka pokryta jest tępemi ciemnemi brodaweczkami, zupełnie nieregularnie na jćj po-
powierzchni rozmieszczonemi. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten należy do bardzo rzadkich; zdarza się na korze, mchu lub ko-
ściach. Fœmsjœ w Szwecyi (Fries); Klagenfurt w Saskićj Szwajcaryi (Rabenhorst) ; Halla nad Salą 
(Kaulfuss). 

32. /?. verna {Somf.). B. niklowłosa. — Zarodnie okrągławo spłaszczone, niekiedy prawie 
soczewkowate, łatwo zlewające się, siedzące, ciemno-szare lub czarniawe. Włośnią o rurkach delika-
tnych, przeświecających, wązkich, luźną sieć tworzących. Bezpodsadowe. Zarodniki brunatno-fiole-
towe o błonie gładkiej, 12,3 m. m. wielkie. 

1829. Physarum vernum Somf., in litt. ad Fr. , 1. c., III, p. 14G. 

Zarodnie tćj Badhamii są nader słabo zwapnione, w skutek tego cienmo-szare lub prawie czarniawe. 
Ścianka ich jest błonką, w szczycie zarodni bezbarwną, ku podsadzić brunatną. Zarodnie mają 
kształt zmienny. Pojedyncze są okrągławe, z wierzchu mocno spłaszczone, a pod spodem często mo-
cno wklęsłe, tak że na przecięciu poprzecznćm przedstawiają postać nerki. Ścianka ich przechodzi 
w spodnićj części w leżnię, zwężając się przedtćm niekiedy w pozorny niby trzoneczek, to jest kró-
ciuteńką maleńką rurkę rozszerzającą się dopiero w leżnię. Najczęściej jednak zlewają się one pomię-
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(Izy sobą, jużto całemł gromadkami, jużto podłużnymi, obok siebie stojącymi szeregami; w tym 
ostatnim razie mają więc postać biszkoptowatą. Rurki włośni są błonką delikatną, zupełnie bezbar-
wną, o węzłach mocno rozdętych. Zwapnienia ich słabe. 

Znajdowanie sie. — Badhamia ta do najrzadszych należy : Christiania (Sommerfelt); Freiburg 
ŵ  Bryzgowi i (De Bary). 

53. B. Alexandrowiczii {De Bary et Rfski). B. Alexandrowicza. — Pierwoszczowocnie 
żyłowate, obłe, pełzające, rozwidlające się, brudno-żółte. Włośnią o rurkach luźną sieć tworzących, 
buchtowato porozdymanych, oliwkowo-żółtych. Zarodniki ciemno lioletowe ó błonie tęgićj, mocno 
kolczastćj, 10 do 12,5 m. m. wielkie. 

1872. Physarum Alexandrowiczii. De Bary et Rfski in litt. ad Alexan., l. c., p. 88. 

Opis. —- Ścianka tych pierwoszczowocni jest błonką jasno-żółtą, ku dołowi silniejszćm natężeniem 
ubarwioną. Na zewnętrznćj powierzchni pokryta jest licznemi, drobnemi, pojedyńczemi ziarnami 
wapna, na wewnątrz zaś tu i owadzie znąjdują się gromadne ich skupienia. Ztąd tćż po zwilżeniu, przy 
użyciu szkła powiększającego, powierzchnia pierwoszczowocni W7daje się być oliwkową, nieregufar-
nemibrudno-żółtemi plamami upstrzoną. Włośnią o rurkach często buchtowato wydętych, luźną sieć 
tworzących, przejrzysto-żółtawych, zawierających nieliczne, drobne, pojedyncze, oliwkowo zabar-
wione ziarna wapna. 

Znajdowanie sie. — Rzadki ten gatunek dotąd został raz tylko znalezionym w okolicach Piaseczna 
przez profesora Alexandrowicza. 

54. B. coadnata. Rfski. B. os ^«. — Bardzo liczne, gromadnie na silnie rozwiniętćj leżni stojące 
zarodnie, pokryte wspólną garbatą, śnieżną ścianką, powstałą ze zrośnięcia się szczytowych części 
ścianek pojedynczych zarodni. Włośnią silnie rozwinięta, śnieżno-biała, sztywna niekiedy dająca 
początek środkowćj, nieforemnćj podsadzić. Zarodniki ciemno-tloletowe o błonie tęgićj, gładkiej 
8 do 9,2 m. m. wielkie. 

— Didymium cru^taceum JNI. Herb.! 

Opis. — Pojedyncze zarodnie w dolnej części od wzajemnego nacisku wielokątne i bokami z sobą 
zrosło, górne zaś ich wypukłe ścianki zrastają się w jedną plechę śnieżno-białą, garbatą; każdy garb 
odpowiada jednćj górnćj ściance pojedynczćj zarodni. Przy takićj budowie zewnątrz uważane tworzą 
one płaskie poduszeczki do 25 M. w średnicy majgce, od 1/2 do 1 1;'2 M. wysokie. Włośnią o rurkach 
szerokich, węzłach stosunkowo mało rozwiniętych, gęstą, sztywną sieć tworzących. Szeroki, nieregu-
larnie walcowaty pęcherzyk tworzy środkową podsadę z boków przechodzącą w rurki włośni, w górze 
zaś do wspólnej ściany przyrośnięty. Podsada ta nie we w s z y s t k i c h zarodniach występuje. Zwapnie-
nia mocne, tak że wapno z górnćj wspólnćj błony odpada nieregularnymi łukami. Boczne zrośnięte 
ścianki zarodni, również jak i włośnią silnie zwapnione. Po odwapnieniu pozostają wszędzie delikatne 
bezbarwne błonki. 

Śluzowiec ten nader dziwnego pokroju, sobie tylko właściw^ego, na pierwszy rzut oka do białćj od-
miany bardzo płaskiego wykwitu podobny. Po odpadnięciu zaś górnćj błony od makulca zlewającego 
lub szaronia piankowego niezbyt różny. Białe jednak sieci włośni w całym przebiega mocno 
zwapnione z łatwością dozwalają oznaczyć go jako Badhamię. W każdym razie jedyna to w swoim 
rodzaju budowa. Wprawie dopiero co przytoczonych dwóch gatunkach makulcowatych zarodnie są 
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skupione i nieraz nawet bokami z sobą zrośnięte, górne jednak ich powierzchnie nie zrastają się ni-
gdy, tak jak tutaj w jednolitą płatę błony, dającą się z łatwością oderwać od bocznych ścianek za-
rodni. 

N a s t ę p u j çLce ś l u z ó w c e opisane pod Badhamięi nie sę, mi z n a n e : 

I80I . Badhamia fulvella. Berk., 1. c., p. l o i . 

186i. Badhamia inaurata. Gurrey in Trans. of. Linn. Soc., p. l o i . 

1831. Badhamia pallida. Berk., 1. c., p. 132. 

1873. Badhamia papaveracea. B. et Ilav. cfr. Grev., n° 351). 

KLUCZ ANALITYCZNY 

do o z n a c z a n i a g a t u n k ó w B a d h a m i i s ł u ż ą c y . 

A. Zarodniki gładkie. 

f Górne ścianld gromadnie obok siebie stojących zarodni w jednę plechę 

zrośnięte B. coadnata. 

f f Kształty pojedynczych zarodni zachowane. 

* Włośnią silnie rozwinięta, sztywna. Zarodnie najczęścićj podsadą opa-
trzone. Zarodniki 9 do 11,6 m. m. wielkie f j . panicea. 

** Włośnią nikła. Zarodnie bezpodsadowe. Zarodniki 12,5 m. m. wielkie. . B. verna. 

B. Zarodniki kolczaste. 

-j- Kolce nieregularnie na błonie zarodnika rozmieszczone. 

* Zarodnie lilowo-mięsobarwne B. lilacina. 

'[•f Kolce jednakowo rozmieszczone. 

* Żyłowate pierwoszczowocnie . B. Alexandrowiczii. 

** Pojedyncze zarodnie. 

.) Zarodniki skupione w małe grudki. 

Zarodnie dokładnie kuliste, W7dęte B. hyalina. 

Zarodnie kształtów nieregularnych B. cai)sulifera. 
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.) .) Zarodniki pojedyncze, wolne. 

! Zarodnie pięknie mieniące się, fioletowe. 

Zarodniki 12,.5 m. m. wielkie B. utricularis. 

! ! Zarodnie szare lub białe. 

Zarodniki 11,6 do 14,8 m. m. wielkie B. macrocarpa. 

Zarodniki 12,5 do lo m. m. wielkie j}̂  affinis. 

X I . — SCYPHIUM. UFSKÎ . KIELISZNIK. 

Zarodnie o ściance pojedynczój, wieczkiem pękające, po jego odpadnięciu o brzegu lekko poszarpa-
nym. Włośnią jednostajnie do ścianki zarodni przyrośnięta, przez liczne rozgałęzienia wszechstronne 
sieci tworząca, w całym przebiegu w zupełności wypełniona drobnemi ziarnami wapna. Podsada 
jużto z włośni początek biorąca już tćż będąca przedłużeniem bezposrednićm rurki trzonka. 

Physarum sp. Chev., Fr . ; Didymium sp. B. 

Wzmianka hisioi^yczna. — Pomiędzy różnymi śluzówkami, które wypadało mi pomieścić w rodzaju 
Badhami, znalazły się dwa otwierające się w przeciwstawieństwie wszystkich innych wieczkiem. Po-
nieważ zaś oddzieliłem od maworka kubeczek tylko na zasadzie regularnego pękania zarodni, musia-
łem być konsekwentnym i Badhamie w ten sposób jak kubeczek pękające połączyć w osobny rodzaj. 
Rodzaj ten ze względu, że zarodnie po odpadnięciu wieczka mają kształt mnićj więcćj do kieliszka 
zbliżony, nazwałem kielisznikiem. 

53. 5. rubiginosum {Chev.). K. luspaniały. — Zarodnie kulislawo-wartołkowate, wraz z cien-
kim od zarodni dwa razy dłuższym trzoneczkiem, czcrwono brunatne, gładkie, lekko lśniące. Pod-
sada wyraźna walcowata, tępa, ciemna, będąca bezpośrednićm przedłużeniem trzoneczka. Włośnią 
silnie rozwinięta biaława, sztywna, o węzłach słabo rozwiniętych. Po odpadnięciu wieczka brzeg 
zarodni delikatnie postrzępiony. Zarodniki czarno-fioletowe, lekko brodaweczkowate, 14,2 do 
"14,8 m. m. wielkie. 

1826. Physarum rubiginosum. Chev., Fl. par. , p. 338. 

Opis..— Z silnie rozwiniętćj leżni podnoszą się liczne zarodnie. Trzoneczki ich zazwyczaj w pod-
stawie ze sobą zrośnięte, niekiedy jednak pojedynczo biorące początek. Od dołu są one zazwyczaj 
szersze, ku górze zwężają się nieznacznie; są one sztywne, nieco w końcu łękowato skrzywione. Rurka 
trzonka rozszerza się z jednćj strony w błonę leżni, z drugićj przechodzi bezpośrednio w ściankę za-
rodni. Jestto błonka niezbyt tęga, czerwono-brunatna, bardzo mocno podłużnie pofałdowana, zupeł-
nie bezwapienna. Wewnątrz rurka ta jest wypełniona ustrojową istotą pierwoszczowatego pocho-
dzenia, mocno na wskróś drobnemi ziarnami zwapnioną. Ta wewnętrzna zawartość trzonka wdrąża 
do wnętrza zarodni, otrzymuje tam właściwą sobie, delikatnm pofałdowaną błonkow^atą ściankę 
i tworzy walcowatą, niedochodzącą do wierzchołka podsadę. Ścianka zarodni jest błonką podobnie 
zabarwioną jak rurka trzonka, delikatną, na zewnątrz zupełnie gładką, wewnątrz pokrytą nielicznemi 
ziarnkami wapna. Włośnią bierze początek ŵ  licznych miejscach ścianki zarodni, przebiega ku podsa-
dzić i tworzy sieć sztywną, luźną, nader kruchą, białawą, z lekkim mięsnym odcieniem. Rurki są 
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wypełnione drobnemi bezbarwnemi ziarnami wapna, po odwapnieniu pozostają ścianlci delikatne, 
jasno ezerwono-brunatno zabarwione. Rurki włośni są zmiennej grubości, w węzłach bardzo niezna-
cznie rozdęte. Po dojrzeniu zarodni powstaje najprzód w górnćj części wyraźny kołowy szew, a na-
stępnie górna część zarodni jako wieczko odpada, brzeg pozostałej zarodni jest lekko poszarpany. Po 
wyprószeniu zarodników, włośnią jako nader krucha, znika także w znacznej części, i pozostaje tylko 
wewnątrz zarodni środkiem stercząca podsada. Trzoneczek 1/2 do 1, zarodnia i:2 M. wysoka. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten nader rzadki został odkryty ŵ  okolicach Paryża przez Ghevalliego. 
Widziałem okazy ztamtąd pochodzące, zbierane jeszcze przez Richarda ojca, w ziehiiku pana 
de Francqueville. 

56. S. Ciirtisii [Berk.). K. Curtisa. — Zarodnie przewrotnie jajowate, lub kulisto wartoł-
kowate, c i e m n o czerwono-brunatne, lekko lśniące, głaciuteńkie, na króciutcńkim trzoneczku, jużto 
rzadzićj pojedynczo, już zazwyczaj skupiono obok siebie stojące, po rozprószeniu górnćj ścianki 
kieliszkowato trwające. Włośnią silnie rozwinięta, drzewkowata, o rurkach ku środkowi coraz szer-
szych, wreszcie w podsadę przechodzących. Zarodniki jasno-fioletowe, kolczaste, 12,5 m. m. wielkie. 

1873. Didymium Curtisii. Berk. cfr. Grev., n°351. 

Opis. — Rzadzićj zdarzają się pojedyncze zarodnie, zazwyczaj stoją one poskupiane po kilkanaście 
w maleńkie gromadki, pozornie zdają się być siedzącemi lecz po oddzieleniu od podłoża z łatwością 
spostrzegać się daje maleńki, króciuteńki trzoneczek, podnoszący się z leżni i przechodzący wprost 
w ściankę zarodni. Leżnia, ścianka trzonka, zarodni i rurki włośni, są błonką delikatną, jasno-czer-
wono-brunatno zabarwioną. Włośnią o rurkach bardzo grubych, w środku zarodni jeden lub dwa 
walce t w o r z ą c y c h , z których dopiero drzewkowato rozchodzą się ku ściankom zarodni coraz cieńsze 
r o z g a ł ę z i e n i a . Ścianka zarodni głaciuteńka, bez śladu zwapnień. Włośnią bardzo mocno zwapniona, 
ztąd sztywna, wyprostowana, nader krucha. Ziarna wapna nader wielkie. Zarodnie otwierają się jużto 
szwem oddzielającćm wieczko, już też górna część zarodni rozprószą się z wiekiem, a pozostała dolna 
kieliszkowata, trwała część zarodni ma brzeg lekko poszarpany. 

Znajdowanie się. — Dotychczas tylko z dolnćj Karoliny znany (Ravenel, n'' 1179, 1589). 

P o k r e w i e ń s t w o 3. — M a k u l c o w a t e (Didymiaceee) . 

Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna. Zwapnienia ścianki pod postacią kryształów, grup kry-
ształów, lub pojedynczych niekształtnych ziarn w^apna, zbitych niekiedy w skorupiaste masy. Włośnią 
złożona zazwyczaj z włókien, rzadzićj z zanikowych rurek, zawsze cienkich, jużto fioletowo zabar-
wionych już bezbarwnych, w całym przebiegu jednakowo grubych. Włókna te przebiegają od pod-
stawy zarodni, czyli w danym razie od tam znajdującśj się podsady, do górnćj jćj ścianki. Jużto 
bywają one pojedyncze, jużto przez nieliczne odnogi, zazwyczaj pod ostrym kątem początek biorące, 
w sieć połączone; jużto gładkie, już stosownie do gatunku opatrzone rozmaitemi, z jednakowćj istoty 
utworzonemi i jednakowo zabarwionemi zgrubieniami. Zwapnienia w włóknach występują tylko 
w7jątkowo w pewnych zarodniach jako potworności i wówczas zawsze pod postacią drobnych 
kryształków. Podsada w większości razów silnie rozwinięta; postać jćj bardzo rozmaita i wartość jćj 
bardzo różna. W siedzących formach jestto albo silnie zgrubiona dolna część zarodni o podstawie 
ustrojowéj mocno na wskróś zwapniona; albo rzadziéj, środkowy, wolny, cienkościenny pęcherzyk 
wypełniony wapnem. W formach opatrzonych trzoneczkiem podsada jest albo różnie ukształtowanćm 
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przedłużeniem rurki trzonka wdrążającem do wnętrza zarodni, albo pęcherzykiem oddzielonym od 
zarodni i rurki trzonka właściwą sobie błoną, pęcherzyk ten w niektórych razach bywa podzielonym 
na liczne niezupełne komory, wypełnione grudkami lub kryształami wapna. Pojedyncze zarodnie, 
rzadziéj zrosłozarodnie lub pierwoszczowocnic. 

X l i . — MAKULEC. DIDYMIUM. ( S C H R A D . ) . 

Sphiiorocephalos Hall. ; Clathrus sp. Ilchl,; Mucor sp. Batsch. ; Lycoperdon sp, Batsch, ; Belicularia 
sp. Buli. ; Trichia sp. \i\\., Sow., Trent . ; Tubulina sp. Poir. ; Didymium sp. Schrad., Fr . et Auc.; 
Physarum sp. Pers., Fr . et Auc. ; Strongylium sp. Fr. ; Diderma sp. A. et S.".., Lk. ; Gionium sp. Lk., 
Nees et Auc. ; Leangium sp. Lk. ; Didymium dBy. 

Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna, zewnętrzna pokryta kryształami wapna, jużto poje-
dynczo porozrzucanemi po jéj powierzchni, jużto zbitcmi w skorupiaste, odpadające płaty. Zarodnie 
siedzące lub trzoneczkowate, bezpodsadowe lub opatrzone podsadą, zawsze nieregularnie pękające; 
niekiedy pierwoszczowocnic. 

Wzmianka historyczna. — Pierwszy do tego rodzaju należący śluzowdec został opisanym w 1742 
przez Hallera i pomieszczony w osobnym rodzaju Sphœrocephalos. W późniejszych wydaniach swego 
dzieła, autor pod tym rodzajem pomieszczone gatunki wdącza do innego, a mianowicie do Trichii. 
Następni autorowie do roku 1797 opisują różne gatunki makulca pod najrozmaitszemi nazwiskami. 
Dopiero w tym czasie tworzy Schrader nowy rodzaj Didymium i charakteryzuje go w następujący 
sposób : «Peridium duplicatum : exterius vertice dehiscente, pulvere filis intertexto; interius clau-
sum, pulvere nudo reple tum». I dalćj dodaje : « Peridii exterioris membrana est vel simplex vel 
duplex... » Widoczném więc jest, że Schrader pod « peridium internum » rozumiał podsadę, i że pod 
Didymium połączył wszystkie gatunki wapniaków opatrzone podsadą o ściance pojedynczćj lub po-
dwójnej. Wprawdzie w diagnozie nie ma wyrazonéj różnicy od maworków, jednakże autor z właści-
wym sobie taktem ani jednego pod swoim rodzajem nie opisał. Didymium więc Schredera obejmuje 
najzupełnićj wszystkie rodzaje śluzowców umieszczone przez nas w pokrewieństwie makulcowatych. 
Jednocześnie ze Schradcrem w roku 1797 tworzy Persoon dwa nowe rodzaje : Physarum i Diderma, 
w których pomieszcza wszystkie wapniaki niebędące zrosłozarodniami. Do Physarum należą gatunki 

0 ściance zarodni pojedynczéj; posiadające podwójną, tworzą Didermę. Ztąd też Didymium Schradera 
jest u Persoona rozdzielone w dwa gatunki. Ten sztuczny podział zostaje dalćj rozwinięty przez Linka 
1 jego następców, którzy biorąc za podstawę dalszych podziałów obecność lub brak podsady, niere-
gularne lub regularne pękanie zarodni dochodzą do następnego najsztuczniejszego podziału wa-
pniaków : 

Z podsadą Bez podsady 

Ścianka zarodni podwójna, nieregularnie pękające. 

Didymium Diderma 

Ścianka zarodni pojedyncza, nieregularnie pękające. 

Cioniwn Physarum 

Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna, regularnie pękające. 

Leangium Graterium 

Ścianka zarodni podwójna, lśniąca, gładka. 
Leocarpus 
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W pierwszych-swych pracach początkujący jeszcze Fries błąkał sio jeszcze w tym chaosje rodzajów, 
wreszcie w « Systema mycologicum » oswobodziwszy sie od obcych wpływów, rozdziela wszystkie 
pojedyncze zarodnie wapniaków w zupełnie samodzielny sposób nn cztery tylko rodzaje : Craterium 
pękające wieczkiem i trzy inne nieregularnie pękające. Z tych Diderma odróżnia się od innych po-
dwójną ścianką zarodni, bez względu na obecność lub brak podsady. Physarum ma mieć ściankę po-
jedynczą, delikatną, błonkowatą, tymczasem w Didymium ścianka ta ma być na zewnątrz mączasta, 
łuskowata. Należy przyznać że podział ten już był dość blizkim do naturalnego, wprawdzie maworki 
i makulce o błonie podwójnćj były oderwane od pokrewnych sobie o ściance pojedynczćj, ale z dru-
giej strony większość maworków była rzeczywiście pomieszczona pod Physarum. Za to pod Didymium 
znajdowały się nie tylko makulce, ale także i inne wapniaki posiadające zwapnioną mocnićj ściankę. 
W późniejszych swych pismach Fries powodując się pokrojem, znów utworzył kilka rodzajów^ nie-
mających podstaw bytu. Zasługa naturalnego oddzielenia makulców od maworków należy się dc Ba-
remu, który w roku 1839 zcharakteryzował je wybornie opierając się na budowie włośni. 

P O D B O D Z A J I. — P E Ł Z A K . S E R P U L A R I A . 

Pierwoszczowocnie o ściance pojedynczej lub podwójnej. 

57. D. complanatum (Jiatsch.). M. spłaszczony. — Pierwoszczowocnie, jużto poduszeczkowato 
spłaszczone, rozpierzchłe, jużto obłe, żyłowate, pełzające, niekiedy w nieregularne sieci połączone. 
Powierzchnia ich szarawa, nielicznie kryształkami pokryta. Włośnią o włóknach nade r cienkich 
gęstą sieć tworzących, pozostająca w związku z szczególnymi do 50 m. m. wielkimi pęcherzykami. 
Zarodniki jasno-lioletowe, prawie gładkie, 7,5 do 8 m. m. wielkie. 

1786. Lycoperdon complanatum. Batsch., Elech. fg. Cont., 1, p. 251, f. 170, t. XXIX. 

1829. Didymium serpula. Fr. , l. c., III, p. 126. 

1869. Physarum contluens. Fck., Sym. Myc., p. 342, non Pers! 

Wzmianka historyczna. — Gatunek został odkrytym i opisanym po raz pierwszy przez Batscha. Ry-
sunek załączony jest bardzo dobry a z opisu włośni można nabyć przekonania, że to o tym, a nie 
o innym śluzowcu mowa. Niesłusznie więc cytuje Fries Lycoperdon complanatum jako odmianę l>, 
pod Didymium cinereum, które jest typowym maworkiem. Fries opisując swoje Didymium serpula 
miał najoczywiścićj zupełnie niedojrzałe okazy przed sobą, o ich bowiem zawartości wyraża się w na-
stępujący sposób : « intus solida! atra, nullis floccis albis intertexta, ob sporidia omnia conglo-
bata ». Wreszcie de Bary podał dokładny opis budowy tego makulca w swoich Myzetozoa, p. 9 i 01, 
t. H, f. 15. 

Opis. — Pierwoszcznie tego makulca są żółto zabarwione i owocują stale tylko pod postacią pier-
woszczowocni. W dojrzałym stanie najczęścićj mają one kształt zupełnie płaskich poduszeczek o za-
rysach falowatych ; niekiedy poduszeczki te są w niektórych miejscach podziurawione jak przetak. 
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Winnych razach występują one jako obłe, po podłożu pełzające, rozgałęziające się• żyły. Barwa ich 
zmienna ołowiana lub szarawa zawsze ćma. Po zniszczeniu górnćj ścianki i wyprószeniu zarodników 
po/ostaje włośnią do dolnćj ścianki mocno przyrosła, przedstawiająca się gołemu oku jako delikatny 
białawy puszek upstrzony ciemniejszymi punktami. Punkta te są pęcherzykami barwnymi, o których 
późnićj wspomniemy. 

Górna ścianka pierwoszczowocni jest błonką nader delikatną, bezbarwną, pokrytą wielkiemi gwiaz-
dowatemi grupami kryształów. Grupy kryształków są zrzadka tylko po jćj powierzchni porozrzucane, 
składają się z krótkich i nielicznych pojedynczych kryształków. Dolna do podłoża przylepiona 
ścianka, po odwilżeniu dająca się od niego bez rozerwania oddzielić jest znacznie grubsza, tęższa i 
żółtym odcieniem zabarwiona. Na jćj górnćj powierzchni znajdują się nieliczne maleńkie, nieforemne, 
z pojedynczych ziarn zbite grudki wapna; włośnią składa się z włókien tęgich, trwałych^ zaledwie 
0,8 do 1,4 m . m. szerokich, w niektórych miejscach nieregularnemi zgrubieniami opatrzonych, pod 
drobnowidzém jasno-brunatnych, w miejscach przytwierdzenia do gófnćj i dolnćj ścianki bezbar-
wnych, mocno rozgałęziających się, i w gęstą sieć połączonych. W licznych miejscach tćj sieci spo-
strzegamy bez porządku rozmieszczone, 28 do oOm. m. wielkie pęcherzyki, o powierzchni mocno bro-
daweczkowatćj. Pęcherzyki te z góry i z dołu są przyrośnięte do wdókien włośni, w miejscu 
przyrośnięcia spostrzegamy ciemniejszą kołową plamę. Pod drobnowidzém badane ukazują najprzód 
zawartość grubo-ziarnistą, pierwoszczowatą i żywo żółto zabarwioną. Ścianka ich błoną niezbyt tęgą 
brunatną, w nielicznych miejscach przebitą włóknami włośni. Włókno wdrążywszy do pęcherzyka, 
zrasta się najzupełnićj z jego ścianką, a następnie znacznie grubieje, bo staje się od 1,8 do 3,3 ra. m, 
szerokićm. Te do pęcherza wchodzące włókna różnie się zachowują, mianowicie albo biegną w pro-
s tym kierunku do przeciwnego końca pęcherzyka, lam zrastają się z jego ścianką, przebijają ją i wy. 
chodzą na zewnątrz z drugićj strony jako zw'yklc cieniuteńkie odnogi włośni, albo tćż rozgałęziają 
się mnićj lub więcćj silnie drzewkowato. Niektóre tylko odnogi tych drzewkowatych rozgałęzień wy-
chodzą na zewnątrz pęcherzyków, inne zaś dobiegają tylko do ich ścianki i zrastają się z nią. Rzadko 
zdarzają się pęcherzyki w których włókna włośni nie wchodzą zupełnie. W pęcherzyku więc znajdują 
się raz włókna szerokie włośni, a dalćj barwna istota ustrojowa, która wypełniając w zupełności za-
wartość pęcherzyka ukryw^a włókna. Chcąc się o bytności tych ostatnich przekonać, należy działać 
silnym rozczynem potażu, który istotę ustrojową odbarwia i niszczy, pozostawiając tylko ciemno-bru-
natne rozgałęzienia włókien włośni. 

Znajdowanie sie. — Gatunek ten rzadko tylko pojawia się na mchach i korze drzew : Szwecya 
(Fries); Freiburg w Bryzgowii (De Bary). 

58. Didymium dubium. Rfski. M. wątpliwy. — Pierwoszczowocnie poduszeczkowate, obłe, 
rozpierzchłe, śnieżno-białe. Gwiazdkowate grupy kryształów na powierzchni zarodni leżące zbite po-
między sobą i tworzące ściankę zewnętrzną od wewnętrznćj nieregularnemi płatami odpadającą. 
Włośnią o włóknach tęgich, sztywnych, zrzadka rozwidlających się, luźną sieć tworzących, opatrzo-
nych ciernistemi i haczykowatemi zgrubieniami. Zarodniki ciemno-tioletowe, zaledwie że broda-
weczkowate od 10 do 10,8 m, m, wielkie. 

Opis. — Pierwoszczowocnie tego makulca występują jako poduszeczki rozpierzchłe, obłe, w środku 
najwyższe, ku brzegom coraz niższe do 50 M, długie, 1 M. w środku wysokie, śnieżno-białe. Drobniu-
teńkie, gwiazdkowate kryształy zbite pomiędzy sobą i zlepione małą ilością ustrojowćj istoty, tworzą 
zewnętrzną ściankę, po dojrzeniu od wewnętrznćj odstającą nieregularnemi płatami. Wewnętrzna 
ścianka zostaje w jakićmkolwiek miejscu zniszczoną, przez otwór ten wypadają zarodniki, a pozostała 
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teraz przeświecająca wewnętrzna ścianka tworzy szkielet pierwoszczowocni. Ta wewnętrzna ścianka 
jest błonką nader dełikatną, kruchą, bezwapienną, w dołnej części zrasta się najzupelniéj z podłożeni 
i nie daje się od tegoż oddzielić. Włośnią o włóknach tęgich, sztywnych, w obu końcach nasady roz-
szerzonych i bezbarwnych, zresztą żółto-brunatnych, 1,7 do 2,5 m. m. szerokich, opatrzonych licznymi 
haczykami i kolcami, z nimi 3,3 do 4,2 m. szerokich, zrzadka tylko rozwidlających się i ztąd luźną 
sieć tworzących. 

Znajdoivanie się. — Nader rzadki ten gatunek znalazłem w zbiorach muzeum pragskiego zbierany 
przer A. Opiza w Czechach w hrabstwie Hauenstein. 

P O D R O D Z A J I I . — P O P I E L A T K A . C I O N I U M . 

Zarodnie o ściance pojedynczéj, podsada lub w jéj braku trzonek czarno, rzadziéj rdzawo zabar-
wione. 

59. D. Clavus. (.4. et Sz.). J / . p r z y ô o w a ^ y . — Zarodnie kapeluszowate, spłaszczone, zewnątrz 
wypukłe, pod spodem płaskie, szarawo-białe, bezpodsadowe, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki czar-
niawo-brunatny, lśniący, pozornie gładki, wyprostowany. Włośnią o włóknach pojedynczych lub 
zrzadka rozwidlonych, wrzecionowatych, jasno-brunatnych, w obu końcach bezbarwnych. Zarodniki 
jasno-fioletowe, gładkie, od 6,5 do 8,3 m. m. wielkie. 

1791. Reticularia hemisphferica. Buli., Champ., p. p., p. 93, t. 446, f. 2, n° 5. 

1805. Physarum Clavus. A. et Sz., Consp., n° 267, t. II, f. 2. 

1829. Didymium melanopus, p C avus. Fr. , 1. c., III, p. 114. 

1833. Didymium hemisphœricum. Wallr., 1. c., n" 2192 non Fr. ! 

1844. Didymium Clavus. Rabenh., Fl. cr. ger., n" 2282. 

Wzmianka historyczna. —Gatunek ten został po raz pierwszy dokładnie i wytwornie opisanym przez 
Albertiniego i Schweinitza. Już przedtém wprawdzie znajdujemy jego pokrój bardzo dobrze oddany 
w rysunkach Bulliarda jako Reticularia hemisphferica, pod którą jednakże autor ten wszystkie do 
podrodzaju tego należące makulce podciąga. Synonim Wallrotha sprawdziłem naocznie w jego 
zielniku. 

Opis. — Makulec ten już na pierwszy rzut oka odróżnia się od wszystkich innych kształtem zaro-
dni. Są one kapeluszowate, t. j . koliste, od góry ku dołowi mocno spłaszczone, z wierzchu wypukłe, 
pod spodem wklęsłe, o brzegu na dół zawinionym. Niekiedy, ale to tylko bardzo wyjątkowo i na 
wierzchu zarodni, spotykamy ku środkowi lejkowate zaklęśnięcie. Ścianka zarodni jest błoną dość 
tęg§, jasno-brunatną, pokrytą licznemi maleńkiemi grupami gwiazdkowato zbitych kryształków. 
W miejscu gdzie do na dół zakrzywionego brzegu zarodni przyrasta rurka trzonka, ta ostatnia zostaje 
od wmętrza zarodni oddzieloną błoną tęgą, brunatną, płasko wyciągniętą, naturalnie dokładnie kolista. 
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Błona ta pokryta jest zrzadka nieregularnymi, drobnymi, z pojedynczycłi ziarn wapna zbitymi gru-
zełkami. Z niéj biorą początek włókna włośni. Rurka trzonka jest błoną tęgą, ciemno brunatną, m'ocno 
podłużnie pofałdowaną, doszedłszy do końca rozszerza się na téj kolistéj plaskiéj liłonie oddzielającój 
ją od zarodni i tu fałdy jéj rozgałęziając się tworzą delikatną sieć zgrubień; doszedłszy wreszcie do 
zawiniętych brzegów zarodni zrasta się tu z ich ścianką. Rurka ta wypełniona jest grubo-ziarnistą 
istotą pierw'oszczôwatéj natury, ciemno zabarwionéj i zupełnie bezwapiennćj. Włośnią składa się 
z pojedynczych, wrzecionowatych, niekiedy ku górze pod bardzo ostrym kątem rozwidlających się 
z rzadka, tęgich włókien w nasadach bezbarwnych, zresztą jasno-brunatnych. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten w Europie wcale do rzadkich nie należy. 

60. D. farinaceum [Schrad.). M. pospolity. — Zarodnie półkuliste lub nieco spła-
szczone, pod spodem stale pępkowate, szarawo-białe (w formach bezwapiennych czarno-lśniące), 
trzoneczkowate. Trzoneczek sztywny, czarny, lśniący lub wyjątkowo rdzawo-brunatny, zazwyczaj 
długości zarodni wyrównywający, już dłuższy, już znikająco krótki i w pępku zarodni ukryty. 
Podsada wielka, półkolista, czarna, będąca wielkim pęcherzem o wdaściwój sobie ściance, przez 
liczne fałdy błony na niezupełne komory podzielone. Komory te wypełnione nieregularnymi, z dro-
bnych ziarn wapna zbitymi gruzełkami. Włośnią o włóknach pojedynczych, trwałych, wężyko-
watych, jasno-brunatnych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 10,7 do 12,3 m. m. 
wielkie. 

1742. Sphc-erocephalos niger. Hall., 1. c., p. 9, t . I, f. 2. 

1768. Trichia. Hall., 1. c., HI, p. 114, n° 2160, t . 48, f. 2. 

1873. Mucor spœrocephalos. Batsch., Elech,, p. 137. 

1786. Glathrusspha.'rocephalos, Relil. 

1789. Trichia globosa. Viii., FI. Dauph,, p. 1061. 

1791. Reticularia hemisphœrica. Bull., Ghamp., p. 93, t. 446, f. p. p . 

1797. Trichia compressa. Trent . , 1. c., p. 229 (teste Schrad.). 

1797. Trichia sphœrica. Trent. , 1. c., p. 230 (teste Fries). 

1797. Trichia depressa. Trent. , 1. c., p . 231. 

1797. Physarum malanospermum. Pers. , Disp., p. 8. 

1797. Didymium farinaceum. Schrad., Nv. pl. gen., p. 26, t. 3, f. 6. 

1799. Trichia sphierocephala. Sow., Engl. fg., t . 240. 

— Trichia farinosa. Poir., Enc., VHI, p. 33. 

1801. Physarum farinaceum. Pers., Syn., p. 174. 

1803. Physarum cinerascens. Schum., Fl. Sœll., n° 1426. 

1803. Physarum depressum. Schum., FI. Sœll., n° 1439, p. p. 

1803. Physarum globosum. Schum., Fl. Sœll., n° 1442, p. p. 

1803. Physarum Oxyacanthe. Scluim., Fl. Sœll., n° 1427, 
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— Physarum cinereum Multis ! 

1801). Physarum Clavus. Lk., Diss., I, p. 27. 

1809. Physarum sinuosum. Lk., Diss., I, p. 27, non Wein. ! 

1809. Physarum capitatum. Lk., Diss. I, p. 27. 

1809. Diderma muscicola. Lk., Diss., I, p. 27. 

1810. Didymium capitatum. Lk., Diss,, 111, p. 27. 

1817. Didymium lohotum. Nees, Syn., p, 112, f. lOi. 

— Didymium physaroides. Klotsch. 

1817. Strongylium minus. Fr. , Sym. Gast,, p. 9, 

1818. Physarum melanopus. Fr . , Sym. Gast., p. 25. 

1827. Gionium lohatum, Spr., 1. c., IV, p, 529, 

1829. Didymium marginatum, Fr,, 1, c,, III, p. 116. 

1829. Didymium melanopus, Fr. , 1, c., III, p, 114, 

1829, Didymium hemisphiericum. Fr. , 1. c,, III, p. 115. 

1829. Physarum nigrum, Fr, , 1, c,, III, p. 146. 

1833. Gionium farinaceum. Lk,, Ilandh,, III, p. 416. 

1833, Didymium filamentosum. Wallr., n° 2187, p. p. 

Wzmianka historyczna. — Makulec ten do najpospolitszych śluzowców należący, posiada tćż prze-
rażającą ilość synonimów. Po raz pierwszy opisany przez Hallera w roku 1742, który załączył rycinę, 
jego pokrój jak najlepiej oddającą ze wszystkich mi znanych. Persoon pod swoim Physarum melano-
spermum rozumiał prawie wszystkie makulce. Opis Schradera wyborny, ale rycina załączona licha. 
Właściwą budowę podsady nieźle odrysował Nees pod swoim Didymium lohatum, które jest tylko 
siedzącą formą naszego makulca. Rozliczne synonimy Schumachera i Linka tu z pewnością należą. 
Dokładny opis wewnętrznćj budow-y został wa^eszcie podany przez de Rarego w roku 1859. 

Opis. — Następujące formy dają się z łatwością odróżniać : 

y. D. f. genuinum. Trzoneczek czarny, lśniący, długości zarodni wyrównywający lub pół raza od nićj 
dłuższy, 

« 
2. Rufipes. Trznoneczek rdzawo-brunatny. 

fi. D. f. elongatum. Trzoneczek trzy razy od zarodni dłuższy. 

Y- D. f. subsessile. Trzoneczek znikająco krótki, w pępku zarodni ukryty. 

2, Gonllucns. Zarodnie zlewające się, biszkoptowate szeregi tw-orzące. 

o. D. f.-nigrum. Forma zupełnie bezwapienna ztąd o powierzchni garbatej, czarno-lśniącój, trzone-
czek w pępku ukryty. W komorach podsady także nie ma wapna. 

Trzoneczek jest rurką o błonie tęgićj, ciemno-brunatnćj, mocno podłużnie pofałdowanej, w fałdach 
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zgrubionéj ; z jednćj strony rozszerza się ona na podłożu w niewyraźną leżnię, z drugićj zrasta sie ze 
ścianką zarodni od którćj oddziela go dolna ścianka podsady. Rurka ta wypełniona jest grubo-ziami-
stą, ciemno-zabarwioną istotą ustrojową. Niekiedy jednak bywa ona pusta o ściance delikatniejszćj, 
cieńszćj i żółto-brunatno zabarwionćj, takie okazy mają pokrój bardzo odmienny, trzoneczek icb wy-
daje się być rdzawo-pomarańczowym, a fałdy jego są już widzialne gołćm okiem. Podsada jest pę-
cherzykiem półkulistym, spłaszczonym, lekko garbatym, ciemno-kasztanowatym lub prawie czarnym, 
ćmym. Ścianka jego jest błoną tęgą, grubą, ciemno-brunatną. We wnętrzu pęcherzyk ten podzielony 
jest fałdami błony do wnętrza wchodzącemi a nie wszędzie zrastającemi się z sobą na liczne fałszywe 
to jest niezupełne komory. Komory te są wypełnione jużto pojedynczemi ziarnkami wapna już też 
najczęścićj gruzełkami nieforemnymi różnćj wiejkości, zbitymi z pojedynczych ziarn wapna. Ścianka 
zarodni jest na zewnątrz pokryta licznemi gwiazdkowatemi grupami kryształków o grubym środku, 
i krótkich krępych promieniach. Ścianka ta jest błoną tęgą, tygrysowato plamistą. Liczne białe a ra-
czćj bezbarwnie przebiegające żyły dzielą ją na fioletowo zabarwione plamy o nieregularnych zary-
sach i zmiennćj wielkości. Środek każdćj takićj plamy jest najsilnićj zabarwiony, ku brzegom natę-
żenie barwy się zmniejsza i wreszcie gubi w bezbarwnych przedziałach. Plamy te są bardzo płaskierni 
ale bardzo wyraźnemi, mimo to soczewkowatemi zgrubieniami zwróconemi wypuklinką na zewmątrz 
zarodni. Środek plamy najsilnićj zabarwiony jest zarazem n a j g r u b s z y , i proporcyonalnie do cieńcze-
nia ginie tćż powoli i barwna ku brzegom gubiącym się w bezbarwnych żyłach. Z wierzchołka 
podsady ku górnćj ściance zarodni przebiega wdośnia. Włośnią ta składa się pozornie z włókien, przy 
silnćm jednak powiększeniu dostrzedz można wyraźną, podłużną linię przebiegającą środkiem 
wzdłuż tego włókna, właściwie więc są to rurki o nader grubych ścianach a zanikowym środku. 
Rurki te są zazwyczaj pojedyncze, wyjątkowo tylko rozwidlają się, lub łączą się z sobą poprzecznemi 
odnogami. Nie są one wyprostowane, ale są mocno wężykowate, jasno-brunatne w środku, w obu 
końcach bezbarwne, 1,6 do 2,3 m. m. szerokie, tu i ówdzie opatrzone wrzecionkowatemi, do 4,13 
grubemi, ciemniej zabarwionemi zgrubieniami. W wodzie umieszczone wężykowate włókna włośni 
prostują się, wydłużają lecz zawsze zarysy ich pozostają nieco falowate. 

Zdarzają się niekiedy w niektórych zarodniach potwórnie rozwinięte rurki włośni. Są one zna-
cznie szersze w niektórych miejscach, w środku rozdęte lub szeroką lejkowatą nasadą do ścianki 
zarodni przyrosłe i bezbarwne. W rozdęciach lub lejkowatych rozszerzeniach znajdujemy liczne, prze-
strzeń rozszerzoną zupełnie wypełniające, drobniuteńkie, gwiazdkow^ate grupy kryształków, zresztą 
tak samo zbudowane jak te pokrywające powierzchnię zarodni. 

Wracając się teraz do pokroju, wypada wspomnieć, że kształt zarodni jest nieco zmienny, zdarzają 
się już mocno wypukłe, już tćż mocno spłaszczone, zawsze i podsada jest odpowiednio ukształto_ 
wana. Najzmienniejszy jest trzonek. Jakeśmy wspomnieli, bywa on zazwyczaj czarniawy, lśniący, 
zdarza się jednak, że ścianka jogo jest cieńsza, a rurka wewnątrz pusta, wówczas wydaje się być 
rdzawo-pomarańczowym. Długość jego ulega największym wahaniom, niekiedy bywa trzy razy od 
zarodni dłuższym, w innych razach znikająco krótkim, w jćj pępku najzupełnićj ukrytym. Zdarza się 
i w formach o trzoneczkach wydłużonych, że dwie lub trzy zarodnie zlewają się z sobą, jeżeli jednak 
są one pozornie siedzące, stoją gęsto obok siebie, to mogą się ziewać całymi szeregami, wówczas bi-
szkoptowato przewięzistych. W takich zlewających się zarodniach i podsady ich zlewają się z sobą. 
Wreszcie do najciekawszych form należą hezwątpienia opisane przez Friesa pod Strongylium minus, a 
potćm jako Physarum nigrum. Miałem okazy zbierane przez Fuckla, zgadzające się najdokładniej 
z opisem Friesa. Powierzchnia ich zarodni pozbawiona kryształów, wydaje się być naturalnie czarną 
lśniącą. W pęcherzu podsadowym komory są tylko zanikowo wykształcone i naturalnie także śladów 
wapna pozbawione. Pomimo tak wielkićj różnokształtności w budowie podsady, gatunek ten 
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Z wszelką łatwością poznać można. Przeciąwszy zarodnie podłużnie przez środek trzonka widać zaraz 
gołćm okiem wśrcSd ciemnćj zawartości zarodni od zwapnień śnieżno-białą podsadę. 

Znajdoivanie się. — Gatunek ten w Europie do najpospolitszych należy, zresztą spostrzegany : 
Philipeville, La Galle w Algeryi (Montagne); w niższej Karolinie (Sweinitz) ; Chili południowe (Gay). 

431. D. micro carpon [Fr.). M. makôivka. — Zarodnie dokładnie kuliste, od licznych kry-
ształków pokrywających ściankę śnieżno-białe i jakby oszronione, pod spodem w nasadzie trzoneczka 
nader delikatnie pępkowate ; trzoneczkowate. Trzoneczek zazwyczaj dwa razy od zarodni dłuższy, 
delikatny, porysowany, wyprostowany, jużto czarny lśniący, już rdzawo-pomarańczowy. Podsada 
wyraźna, kulista, będąca osobnym pęcherzem wielokomorowym, o komorach fałszywych, wypełnio-
nych kryształkami wapna. Włośnią o włóknach jasno-floletowych, zrzadka rozwidlających się, luźną 
sieć tworzących. Zarodnikijasno-fioletow^e, od 3,8 do 6,3 m. m. wielkie, prawùe gładkie. 

1769. Lycoperdon stipitatum. Retz. Yet. Ac., Hand. ,p . 234. 

1797. Trichia hemisphœrica. Trent. , 1. c., p. 228. 

1809. Physarum nigripes. Lk.,Diss. I, p. 27. Dit., l. c., t. 42. 

1817. Trichia alba. Purt. , Bris, pl., 111, n» 1113. 

1817. Cioninm xanthopus. Dit., l. c., t . 43. 

1817. Cionium Iridis. Dit., 1. c., t, 7. Nees., Sys. Fg., f., 106. 

1818. Phisarum microcarpon. Fr. , cfr. Sym. Gast., p. 23. 

1823. Didymium lobatum, S stipitatum. Somrf., Fl., Lap., p. 210. 

1829. Didymium nigripes. Fr. , l. c., III, p. 119. 

1829. Dydymium xanthopus. Fr., 1. c., III, p. 120. 

1829. Didymium Iridis. Fr . , I. c., III, p. 120. 

1837. Didymium microcephalum. Chev., Fg. et Byss. ill., f. II. 

1833. Didymium melanopus. Wallr., Fl. cr. ger., n°2184, non n" 2193. 

1844. Didymium Waltrothii, Rabenh. Fl. cr. ger., n° 2289. 

1846. Didymium porphyropus. D. R. et M., Fl. Alg., p. 409. 

Wzmianka hidoryczna. — Z pomiędzy całego szeregu nazwisk wybrałem synonim przez Friesa nie-
gdyś użyty, ponieważ nąjlepićj ze wszystkich maluje pokrój. Dotąd używane nazwisko D. nigripes 
z dwóch powodów musi iło być zarzucone, raz jest kilka makulców^ posiadających czarny trzonek a 
z drugićj strony ten sam gatunek posiada niekiedy trzoneczek rdzawo-pomarańczowy, zresztą niczćm 
innćm nie różniąc się, to jest właśnie D. xanthopus Ditm.; zresztą D. Iridis tegoż autora jest tymże 
samym śluzowcem ale zupełnie jeszcze niedojrzałym. Wallroth w swojćj Horze skrytopłciowćj Nie-
miec pod dwoma numerami podaje D. melanopus. Pod n° 2193 z autorem « Fries », którego okazy 
należą do Physarum cinereum, a jego cytowana odmiana ft jest Physarum leucocephalum. Drugi zaś 
pod n°2l84 jako nowy, przez siebie utworzony gatunek, tutaj należy. Didymium porphyropus jest 
odmianą jednoznaczną z D. xanthopus. 
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Opis. — Oà poprzedniego odróżnia się na pierwszy rzut oka dokładnie kulistym kształtem zarodni 
i gęstym nalotem kształtów nadających jéj pozór oszronienia. Grupy kryształów składają się z licznych 
bardzo cienkich a długich promieni, lo jest pojedynczych kryształów. Trzoneczek jest rurką najzupeł-
nićj tak samo zbudowaną jak w poprzednim gatunku, i to niekiedy bywa on pusty o ściance bardzo 
cienkiéj, i wówczas wydaje się być nie czarnym ale rdzawo-pomarańczowym. Niekiedy tylko w ])od-
stawie jest czarnym a ku wierzchołkowi brunatnym. Rurka trzonka rozszerza się z jednćj strony na 
podłożu w maleńką, kolistą, bardzo wyraźną leżnię, z drugićj zaś strony wdrąża do zarodni przez jćj 
pępek, przebiega tam czas jakiś, wreszcie zostaje zamkniętą przez błonę podsady i zrasta się tu 
ze ścianką zarodni. Podsada maleńka, obła, czarna, lśniąca, jest tak samo zbudowana jak w makulcu 
pospolitym, jestto pęcherz podzielony wyrostkami błony tworzącej jego ściankę, na liczne fałszywe, 
to jest niezupełne komory. Komory te są wypełnione maleńkiemi grupami kryształków wapna. Ścianka 
zarodni podobnie tygrysowato plamista jak w poprzednim ; w jednym razie widziałem, że ścianka za-
rodni po dojrzeniu rozpadła się w granicach bezbarwnych tych plam na liczne pojedyncze łuski. 
Włośnią tworzy luźną sieć o włóknach tęgich, cienkich, fioletowo-brunatnych. 

Trzoneczek bywa zazwyczaj jeden i pół raza od zarodni dłuższy, niekiedy do dwóch razy ; zdarzają 
się jednak okazy o trzoneczku bardzo krótkim, lecz zawsze jeszcze wyraźnym, nie ukrytym w pępku 
zarodni jak to bywa w poprzednim gatunku. 

Znajdowanie sie. — W Europie częsty, choć znacznie rzadszy od poprzedniego. La Galie w Alge-
ryi (Durieu); Chili południowe (Gay); Karolina niższa i wyższa (Ravenel). 

62. Physaroides {Pers.). M. ^ a r i a ^ y. — Nieliczne, walcowate, płaskie zarodnie stoją 
skupione obok siebie, na wspólnćj silnie rozwiniętćj podsadzie, tworząc razem niby jednę zarodnię, 
nieregularnie półkulistą, garbatą, jużto beztrzoneczkową, już tćż na króciutkim trzoneczku do podłoża 
przymocowaną. Podsada wielka, dla wszystkich zarodni wspólna, jest jięcherzem podzielonym na 
liczne fałszywe komory, wypełnione nieregularnymi gruczołkami, zbitymi z drobnych ziarn wapna. 
Włośnią o włóknach tęgich, zazwyczaj pojedynczych, zrzadka tylko rozwidlających się, opatrzona li-
cznemi, wrzecionowateini, ciemno-floletow'emi zgrubieniami. Zarodniki ciemno-lioletowe, o błonica 
tęglćj, mocnokolczastéj, od 22,8 do 14,2 m. m. wielkie. 

1801). Spumaria Physaroides. Pers., Syn. Fg., p. 163. Schwartz, V. et Ac. Handl., 1815, p. 107. 

1817. Didymium Physaroides. Fr . , Sym, Gast., p. 21. 

Opis. — Makulec ten z budowy podsady najzupełnićj do makulca pospolitego podobny. Pod-
sada jest tutaj także pęcherzem zamkniętym ze wszech stron właściwą błoną, która tworzy w jego 
wnętrzu liczne niezupełnie zamknięte komory. Komory te wypełnione są nieforenmymi sporymi gru-
czołkami wapna, zbitymi z drobnych pojedynczych ziarnek. Podsada ta jużto bezpośrednio przyrasta 
do podłoża, już tćż wzniesiona jest na czarnym krótkim trzoneczku. liudowa trzoneczka tak jak 
w makulcu pospolitym. Na tćj silnie rozwiniętćj podsadzie siedzą ze wszech stron nieliczne, walco-
wate, płaskie zarodnie, stykające się ściśle bokami a dolną ścianą do ścianki podsady przyrosłe. Wszy-
stkie razem uważane tworzą jednę nieregularnie półkidistą główkę, o powierzchni garbatćj, pokrytćj 
drobnymi kryształkami wapna. Na pierwszy rzut oka, możnaby całą taką główkę uważać za je-
dnę zarodnię i łatwo wziąć ją za makulec pospolity. Podłużne jednak przecięcia z łatwością 
przekonywają o istotnéj'budowie, jedynej w swoim rodzaju pomiędzy wszystkimi śluzowcami. Wło-
śnią składa się z włókien pojedynczych, lub zrzadka rozwidlających się, wężykowatych, opatrzo-
nych licznemi, tęgiemi, ciemnićj brunatno-fioletowo zabarwionemi, wrzecionowateini zgrubieniami. 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . 
' 2lii 

I tutaj zdarza się niekiedy, że włókno włośni zamienia się w cienkościenną, |łjezljarwną rurkę, w pe-
wnych miejscach mocno rozdętą, łub w nasadzie silnie lejkowato rozszerzoną. Wydęcia te są wypeł-
nione albo licznymi^ drobnymi kryształkami, albo też jednym, wielkim, gwiazdowatym gruzłem kry-
ształów. ' 

P O D R O D Z A J 111. — B I E L I K . A G I O NI SC l U M . 

Ścianka zarodni pojedyncza lub podwójna, podsada śnieżno-biała lub brunatno-biała, podobnież i 
trzoneczek jeśli istnieje. 

63. D. squamulosum {A. et S z.). M. ^ w sA'o M; a — Zarodnie jużto półkuliste spłaszczone, 
już dokładnie kuliste, zawsze w nasadzie trzonka lekko pępkowate. Trzoneczek śnieżno-biały, wdrą-
żający się do wnętrza z a r o d n i i rozszerzający się tam w kulistą, śnieżno-białą podsadę. Dolna ścianka 
zarodni do podsady gładziuteńko przyrosła, górna po dojrzeniu często rozpadająca się na pojedyncze 
owalne łuski. Włókna włośni cieniuteńkie, berbarwne, z podsady wiązkowato ku górze wybiegające, i 
licznie rozwidlające się pod bardzo ostrym kątem. Zarodniki jasno-fioletowe, prawie gładkie, od 8,3 
do 10 m. m. wielkie. 

1791. Reticularia hemisphœrica. Bull., Ghamp., p. 93, p. p. 

1805. Diderma squamulosum. A. et Sz., 1. c., n° 246, t . 4 , f. 5. 

1815. Didymium globosum v. stipitatum. Schwarz., Ac. Ilolm., p. 114. 

1815. Licca stipitata. D. G., Fl. Fr . , n" 670''. 

— Tubulina pedicellata. Poir . , Enc. Sup., V, p. 373. 

1816. Gionium farinaceum. Nees., Syn. Fg., f. 106, b. 

1827. Gionium squamulosum. Spr., Sys., IV, 528. 

1729. Didymium herbarum. Fr. , 1. c., III, p. 120. 

1829. Didymium leucopus. Fr . , 1. c., III, p. 121, non Lk.! sed dBy, 1. c., p. 9. 

1829. Didymium coslatum. Fr. , 1. c., III, p. H 8 . 

1830. Physarum liceoides. Duby., Bot. gall., 2, p. 861. 

1833. Didymium fdamentosum. Wallr., 1. c . ,n°2187, p. p. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy doskonale opisany i odróżniony przez 
Albertiniego i Schweinitza. Wprawdzie już przedtem wspomina go Bulliard pod swoją Reticularią, 
ale jakeśmy już powyżój dowiedli, rozumiał on i inne jeszcze makulce pod tém nazwiskiem. W późniój-
szym czasie poszukiwał go De Gandolle, zapewne bez pomocy drobnowidza i nie mogąc znaleźć wło-
śni, pomieścił go w rodzaju Licea. Fries w swoim Systema opisuje gatunek ten aż cztery razy, naj-
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przód podaje skrócony opis Albertiniego i Schweinitza dla D. Squamulosum, następnie przenosi Li-
cea stipitata de Candolla do Didymium, nazywając ją Didymium herbarum, wreszcie odróżnia dwie 
formy pokroju, z których jednę nazywa D. costatum, a drugą D. leucopus, odnosząc tu jako synonim 
Physarum leucopus Lk., który, jak wiemy, jest prawdziwym maworkiem. Oryginalne okazy tych au-
torów jakie miałem przed sobą pozwoliły mi sprawdzić i zespolić wszystkie te synonimy. Wreszcie o 
D. filamontosum Wall. wspominaliśmy już powyżćj. 

Opis. — Następujące formy pokroju dają się odróżniać. 

a. genuinum. Zarodnie do 1 M. średnicy dochodzące, półkuliste, spłaszczone pod spodem, pępkowate, 
o trzoneczku długości zarodni wyrównywającym, lekko podłóżnie brózdowatym. Podsada wyraźna, 
kulista, śnieżno-biała. Górna błona zarodni, po dojrzeniu rozpadająca się na liczne owalne łuski. 
Włókna włośni bezbarwne. 

p. leucopus Fr. Zarodnie od 1/3 do 1/2 M. średnicy dochodzące, dokładnie kuliste, pod spodem słabo 
pępkowate, lub tćż bez pępka. Trzoneczek krótki, krępy, mocno podłużnie .brózdowaty. Błona zaro-
dni po dojrzeniu nierozpadająca się na pojedyncze łuski. Włókna włośni bezbarwne. 

y. costatum Fr. Zarodnie nieregularnie półkuliste lub soczewkowato spłaszczone, pozornie siedzące, 
0 trzoneczku znikająco-krótkim, bardzo mocno podłużnie pofałdowanym, szeroką podstawą do po-
dłoża przyrosłym. Błona zarodni po dojrzeniu nie rozpadająca się na pojedyncze łuski. Włókna włośni 
bezbarwne. 

o. Pierwoszczowocnie, spłaszczone plackowate lub żyłowate, bezpodsadowe i beztrzoneczkowe. 

Zarodnie tego makulca stoją zazwyczaj gromadnie obok siebie, wielkość ich wynosi w średnicy od 
1/3 do 1 M., trzoneczek odpowiednio wysoki i tęgi. Cała ich powierzchnia okryta jest bardzo licznymi 
1 drobnymi kryształkami, a raczćj gwiazdowatemi skupieniami tychże, o krótkich promieniach in ie -
zgrubiałym środku. Zazwyczaj tylko typowe formy po dojrzeniu rozpadają się na pojedyncze łuski, 
nieodpadające, lecz trzymające się w pierwotnćj postaci za pomocą przyrośniętych do nich od trzech 
do siedmiu włókien włośni. Niekiedy jednak zdarza się to, choć wyjątkowo, i w innych formach. 
Po wypadnięciu zarodników daje się widzieć już gołćm okiem śnieżno-biała, środkowa, kulista pod-
sada. W formie costatum Fr. trzoneczek jest tak krótki, że zarodnie pozornie wydają się być siedzą-
cemi, po odjęciu ich jednak ostrożnćm z podłoża, ukazuje się trzonek' prawie w zupełności 
w pępku zarodni ukryty i dalćj rozdęty w podsadę. Ścianka zarodni jest błoną zupełnie bezbarwną; 
podobnież i rurka trzonka, która jednak niekiedy miewa słomiasto-żółty odcień. Rurka trzonka i pod-
sady wypełniona jest ustrojową istotą, bardzo mocno zwapnioną i dlatego po odwapnieniu przedsta-
wia gąbczastą masę. Rurki włośni przebiegają lekko falowato, są bezbarwne, tu i owdzie opatrzone 
wrzecionowatemi zgrubieniami, w rzadkich tylko wyjątkach przybierają odcień fioletowy. Zresztą 
zdarza się niekiedy, mianowicie w razach, gdy powierzchnia zarodni pokryta jest nielicznymi tylko 
kryształkami, że włókna włośni są mocno i-ozdęte, jużto w środku, jużto w górnćj nasadzie i rozdęcia 
te wypełnione bardzo licznymi ale drobniuteńkimi.kryształkami wapna. 

Zresztą wypada wspomnieć, że makulec ten występuje także w lormie pierwoszczowocni. Są one 
plackowate lub żyłowate, mocno spłaszczone, pełzające, beztrzoneczkowe i bezpodsadowe. Tylko ty-
powo rozwinięta włośnią, kształt, wielkość kryształków wapna i zarodników nie pozostawia żadnćj 
wątpliwości o tożsamości gatunku. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten w pierwszych dwóch formach należy do bardzo częstych w Eu-
ropie, trzecia jest rzadsza. Pierwoszczowocnie widziałem tylko z okolic OEstrichu nad Renem, 
zbierane przez Fuckla. 
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64. D. Fuckelianum. Rfski. M. Fuckla. — Zarodnie półkuliste, pod spodem pępkowate, 
trzoneczkowate, o trzoneczku białawym z odcieniem żółtawym lub brunatnawym, mocno podłużnie 
pofałd o wdanym. Ścianka zarodni po odwapnieniu drobnych gwiazdkowatych kryształków, brunatnawo 
lub fioletowo plamista, o p l a m a c h bezbarwnemi żyłami poprzedzielanych na nieregularne części. 
Trzoneczki wewnątrz zarodni tworzą wyraźną, maczugowatą i spłaszczoną brunatnawą podsadę, do 
której dolna strona zarodni nie przystaje płasko lecz tworzy liczne wydatne nierówności, z których 
biorą początek wiązki włośni. Włośnią fioletowa opatrzona licznemi nieforemnemi zgrubieniami. Za-
rodniki jasno-fioletowe, delikatnie brodaweczkowate, od 9,6 do 11,6 m.m. wielkie. 

1869. Didymium sq'uamulosum. Fuck., Sym. Myc., p. 341, non A. et Sz. 

1873. Didymium Fuckelianum. Rfski, Fuck, S. M. 2, Nach., p. 73. 

Opis, — Gatunek ten ^od poprzedniego na pierwszy rzut oka odróżnia się ubarwieniem trzonka i 
podsady. Po odwapnieniu jednak zarodni dają się widzieć ważniejsze i bardzo charakterystyczne róż-
nice. Górna ścianka zarodni ŵ  poprzednim gatunku jest zupełnie bezbarwna, tutaj zaś jużto rzadzićj 
jednostajnie brunatno zabarwiona, jużto częścićj spotykamy fioletowe lub brunatne plamy bezbar-
wnemi żyłami pooddzielane. Rozpadanie się błony po dojrzeniu na pojedyncze łuski należy tu jednak 
do wyjątków. Dolna ścianka zarodni w poprzednim gatunku przystaje najzupełniej gładko do podsady, 
z którćj biorą początek pojedyncze włókna włośni. Tutaj przeciwnie dolna ścianka zarodni, w niektó-
rych miejscach jest zrośnięta z podsadą, w innych zaś odstaje tworząc liczne maleńkie, stożkowate 
wyniesienia, z których biorą początek całe wiązki włośni rozdzielające się dopićro w dalszym prze-
biegu przez liczne rozwidlenia na pojedyncze włókna. Włośnią jest zabarwiona fioletowo i opatrzona 
bardzo licznemi, choć nieregularnemi zgrubieniami. Podstawa jest mnićj więcćj maczugowata, lecz 
bardzo mocno z góry spłaszczona. Zarodniki jasno-fioletowe, delikatnie brodaweczkowate, od 9,6 do 
11,6 m. m. wielkie. 

Znajdowanie sie, — Gatunek ten należy do rzadkich. Otrzymałem go po raz pierwszy od Fuckla, zna-
lazłem późnićj w zielniku Kurcyusza Sprengla pod nazwą Physarum cinereum bez daty i miejsca zbie-
rania, zresztą widziałem okazy zbierane przez Monnarda w Algeryi z zielnika Bory'ego. 

6o. D. macrospermum. Rfski. M. z m î ' enny . — Zarodnie kuliste lub półkuliste, mocno 
spłaszczone, pod spodem pępkowate, szarawo-białe, trzoneczkowate. Trzoneczek od zarodni zazwyczaj 
dłuższy, rozszerzający się na podłożu w wyraźną kolistą leżnię, ku górze zwężający się, w całćj długości 
bardzo mocno pofałdowany, śnieżno-biały lub słomiasto-biały. Podsada będąca przedłużeniem trzonka 
bardzo zmiennych kształtów, jużto krążkowała, już młoteczkowała, już wreszcie o brzegach łękowato 
na dół podwiniętych. Błona zarodni bezbarw^na, lub lekkim odcieniem brunatnawym zabarwiona. 
Włośnią o w^łóknach pojedynczych, zrzadka tylko rozwidlających się pod ostrym kątem, bezbarwna 
lub lekko brunatnawa. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 12,5 do 13,5 m. m. 
wielkie. 

? 1797. Trichia alata. Trent. , 1. c., p. 228. 

? 1829. Physarum alatum. Fr . , 1. c., III, p . l 3 2 . 

1871. Didymium costatum. Fuck., Sym. Myc. I. Nach., p.339. 

Wzmianka historyczna. — Z pomiędzy wielu gatunków śluzowców opisanych przez Trentepohla pod 
Trichią, a niedających się z pewnością odnieść do jednego ze znanych, znajduje się także owa «Tri-
chia alata», którą Fries nie widząc oryginalnych okazów, z opisu tylko sądząc, odniósł do Physarum 
jako odrębny tegoż gatunek. Ponieważ w opisie tym widocznie czyniony jest nacisk na skrzydlaty 
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trzonek a charakter ten w tym gatunku l)ardzo sihiie często występuje, przeto przypuszczam, że 
Trentepohl o nim chciał mówić. W o b e c jednak wątpliwości, nie mając oryginalnych okazów Trente-
polha, uznałem za właściwe, inaczej go nazwać. 

Opis, _ Gatunek ten odróżnia się przedewszystkićm wielkimi i mocno kolczastymi zarodnikami. 
Kształt zaś zarodni i podsady należy do najzmienniejszych charakterów. W ogóle spotykać się 
dają trzy róine formy, pomiędzy któremi znajduje się cały szereg form pośrednich, i to nieraz w oka-
zach znajdujących się na tćm sanićni podłożu, z tego więc powodu nie odróżniam ich jako odmiany. 
Jeżeli zarodnie są półkuliste i z góry mocno spłaszczone, wówczas pępek jest wielki, a trzoneczek we-
w n ą t r z zarodni rozszerza się tylko bardzo nieznacznie, tworząc krążkowatą podsadę. W innych razach 
zarodnie są mnićj spłaszczone, wówczas pępek jest mniejszy a brzegi krążkowatćj podsady nieco wy-
dłużone, skrzywiają się łękowato, dając tym sposobem w przecięciu podłużnćm obraz młoteczka. Pod-
sada w tym razie ma więc najzupełnićj kształty zarodni makulca młoteczka. Wreszcie w ostatnićj skraj-
nćj formie zarodnie są prawie dokładnie kuliste, pępek bardzo nieznaczny, a łękowate brzegi podsadą 
zaginają się bardzo mocno ku dołowi, tak że pozornie podsada wydaje się być kulistą, a o prawdzi-
wym jćj kształcie można się przekonać tylko na przecięciach podłużnych. Ścianka zarodni pokryta 
jest tylko nielicznymi kryształkami, za to zwapnienie podsady i trzonka jest nader silne. Najprzód 
rurka ta wypełniona jest ustrojową istotą bardzo zwapnioną, po odwapnieniu gąbczastćj natury. Dalćj, 
sama ścianka tćj rurki .pokryta jest nie tylko na zewnątrz drobnymi kryształkami, ale wiele z nich 
znajduje się w jćj miąższości, t akże po odwapnieniu nader gruba ta błona przedstawia sieciowany 
rysunek. Oczka tćj sieci są właśnie miejscami, w których znajdowały się kryształki. Niekiedy w sa-
mej podstawie trzonka spotykamy maleńki stożkowaty wzgórek, kredowo-biały, o powierzchni gład--
kićj i lśniącej, jest on prawie wyłącznie złożony z drobnych ziarn wapna, spojonych zaledwie śladami 
materyi ustrojowej, llurka trzonka jest nader silnie pofałdowana, fałdy te występują nieraz w znacz-
néj ilości, są nader śpiczaste i wówczas zasługują praw ie na nazwę skrzydeł. 

Wreszcie wspomnieć mi wypada, że wszystkie makulce trzoneczkowate, należące do 'podrodzaju 
bielika, występują bardzo często w szczególnej formie, która jednak ŵ  tym gatunku najczęścićj się 
przytralia. Nieco skrzywiony, mocno pofałdowany, różnie tęgi trzoneczek, uwieńczony bardzo niere-
gularną zarodnią, przypomina wówczas najzupełnićj pokrój owocowania porostu zwanego Sphiridium 
fungiforme. 

Ścianka zarodni jest błoną albo bezberwną, albo zabarwioną lekkim odcieniem brunatnawym, 
podobnież zachowaije się włośnią o włóknach pojedynczych z rzadka tylko rozwidlających się. Ścianka 
pęka nieregularnie, dotąd przynajmniéj nie zdarzyło mi się spotkać zarodni otwierających się łu-
skowato. 

Znajdowanie sie. — Gatunek ten zdarza się równie często w Europie, jak makulec łuskowaty, za 
który bardzo często bywał dotąd brany. 

66. D. discoideum. R f s k i. E. k rążkowat y. — Zarodnie krążkowate, prawie siedzące, pęp-
kowate, o trzoneczku znikająco krótkim, w pępku zarodni ukrytym, rozszerzającym się na podłożu 
w kolistą leżnię. Podsada będąca przedłużeniem r u r k i t r z o n k a jużto krążkowała, już prawie pólku-
lista, również jak trzonek słomiasto-żółta. Dolna błonka ścianki zarodni do podsady gładko przyrosła, 
fioletowa, górna.fioletowo plamista, bezbarwnemi żyłami upstrzona, po dojrzeniu rozpadająca się 
na pojedyncze łuski. Włośnią o włóknach wężykowatych, zrzadka rozwidlających się, jasno-hru-
natnych, w obu końcach bezbarwnych. Zarodniki mocno k o l c z a s t e , c i e m n o - l i o l e t o w e , od 11,6 do 
13 m. m. wielkie. 
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Wzmianka historyczna. — Gatunek ten zgadza się z opisem D. costatum Friesa, otrzymałem go tćż 
pod tćm nazwiskiem od Fuckła. Oryginalne jednak okazy tego ostatniego gatunku, jakie miałem przed 
sobą, przekonały mnie, że Fries, pod nazwiskiem D. costatum rozumiał tylko pewną formę z D. squa-
mulosum, do którćj zresztą gatunek ten z pokroju nader jest podobny. 

Opis, — Gatunek ten budową ścianki zarodni i sposobem pękania zbliża się do makulca łuskowa-
tego, różni się zaś od niego zarodnikami podobnymi co do wielkości i uzbrojenia do zarodników ma-
kulca zmiennego. Kształt podsady bardzo zmienny, nieraz zdarzają się okazy zlewające się. 

Znajdowanie sie. — Dotychczas widziałem tylko okazy zbierane przez Fuckla pod Eberbach nad 
Renem. 

G7. D.prœcox. D. By. M. tcczesny. — Zarodnie nieregularnie półkuliste, o ścianie podwójnćj . 
Ścianka zewnętrzna biała, nader silnie pomarszczona, rozpadająca się po dojrzeniu na pojedyncze 
łuski, bezbarwna, pokryta drobniuteńkimi gwiazdkowatymi kryształkami. Ścianka zewnętrzna oło-
wiano-szarawa, tęga, pokryta drobnemi nieregularnemi ziarnami wapna, po odwapnieniu słomiasto-
żółta, tęga. Trzoneczek zazwyczaj krótki, słomiasto-żółty, delikatnie podłużnie porysowany, przedłu-
żąjący się wewnątrz zarodni w podsadę nieregularnie kulistą, często spłaszczoną, słómiasto-żółtą. 
Włośnią o włóknach nader cienkich, trwałych, bezbarwnych, niekiedy fioletowo barwnemi, licznemi 
nieregularnemi, kulistemi zgrubieniami opatrzonych, rozwidlających się pod ostrym kątem i poprze-
cznemi włóknami połączonych w sieć. Zarodniki ciemno-fioletowe, o błonie nader tęgićj, zrzadka 
krótkimi kolcami pokrytćj, od 8,3 do 9,2 m. m. wielkie. 

Łatwo zlewający się i często przechodzący w pierw^oszczowocnie plackowate, rzadzićj żyłowate. 

IŚCI. D. prœcox. D. By. in Rabenh. Fun. eur. , n° 367. 

Opis. — Makulec ten jedyny z podrodzaju bielika posiadający podwójną ściankę zarodni, łatwo się 
tćm od innych odróżnia. Zew^iętrzna błona nader mocno pomarszczona odstaje mocno od wewnę-
trznćj i odpada od nićj po dojrzeniu nieregularnemi płatami lub łuskami. Składa się ona przeważnie 
z nader drobnych kryształków, spojonych z sobą bardzo małą ilością istoty ustrojowćj. Wewnętrzna 
jest daleko tęższa, barwna i pokryta drobnemi ziarnami wapna. 

Zarodnie tego gatunku zlewają się z sobą nader łatwo po dwa. Dość często przez liczne zlewania 
powstają pierwoszczowocnic plackowate lub rzadzićj żyłowate, od o do 8 M. średnicy dochodzące, o 
powierzchni nieregularnie w^zgórkowatćj. W takich razach trzonki znajdują się w wnętrzu pozlewa-
nj^ch zarodni, rozszerzając się zaraz w bardzićj nieregularne i także często spojone z sobą podsady ; 
niekiedy zaś znikają zupełnie, redukując się tylko do wzgórkowato zgrubiałej i zwapnionćj w pe-
wnych miejscach leżni. Pierwoszcznie tego gatunku są mleczno-białe. 

Znajdowanie się. — Gàiunek ten dotąd został znaleziony tylko w ogrodzie botanicznym w Frei-
burgu w Bryzgowii przez de Barego. 

68. B. e f f u s u m {Lk.). M. rozpierzchły. — Zarodnie siedzące, nieregularnie półkuliste, 
spłaszczone, o podsadzie nieforemnćj, półkulistćj, śnieżno-białćj lub niekiedy żółto-białćj. Włośnią o 
włóknach nader cienkich, rozwidleniami i poprzecznemi odnogami w gęstą sieć połączonych, zupełnie 
bezbarwnych, licznemi, drobnemi zgrubieniami opatrzonych. Zarodniki ciemno-fioletowe, prawie 
gładkie, od 10,3 do 11,2, wyjątkowo tylko do 8,3 m. m. wielkie. 
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Łatwo zlewający się, niekiedy tworzący pierwoszczowocnie jużto płaskie i plackowate, już żyłowate 
i obłe. 

1809. Diderma effusum. Lk. Obs., I, p. 42. 

1829. Didymium eiłusum. Fr., 1. c., III, p. 124. 

1829. Pbysarum confluens. Fr. , Excl. syn! 1. c., III, p. 146. 

Wzmianka historyczna.—Chociaż opisy podane przez autorów niebardzo się z sobą zgadzają, jednakże 
oryginalne okazy jakie miałem przed sobą nie pozostawiają mi żadnćj wątpliwości co do tożsamo-
ści tych wszystkich synonimów. Fries pod Physarum opisuje oczywiście formy bardzićj pozlewane. 

Ofńs.—Gatunek ten należy do bardzo zmiennych tak co do pokrojujak i budowy, wyjąwszy zarodni-
ków^ prawie gładkich i niewielkich. Podsada najczęścićj bywa śnieżno-biała, tylko wyjątkowo znajdują 
się okazy o podsadzić żółtawo lub mięsno-czerwonawo zabarwionćj. i^iekiedy znika ona zupełnie. 
Włośnią bywa rzadko zmienna i nie ma wyraźnego charakteru, wyjąwszy, że włókna jćj zawsze są po-
łączone w dość gęstą sieć. Zresztą zdarza się, jużto bezbarwna, i wówczas wiotka i delikatna, już tćż 
słaba lub nawet silnie fioletowo zabarwiona i wówczas sztywna i tęższa. Zgrubienia liczne spotykają 
się zazwyczaj. Błona zarodni jest zupełnie bezbarwna, po jćj powierzchni są rozrzucone nieliczne tylko 
i drobne kryształki, niekiedy i drobniejsze nieforemne ziarnka wapna. 

Zarodnie tego gatunku okazują więlką skłonność do zlewania się; bardzo często występują one także 
w postaci pierwoszczowocni. Te bywają dwojakiego pokroju. Rzadzićj spotykają się okazy pozlewane 
Av wązkie, obłe, różnie poskręcane i po podłożu pełzające żyły ; w takich podsada najczęścićj znika 
zupełnie. Częścićj zaś występują pierwoszczowocnie pod postacią najzupełnićj płaskich placków, nie-
kiedy do kilkunastu milimetrów średnicy dochodzące, ŵ  takich podsada jużto znika zupełnie, lub 
tćż występuje tylko zanikowo. Dodać jeszcze wypada, że kiedy w okazach posiadających mocno roz-
winiętą podsadę, ścianka zarodni pokrytajes t nielicznymi tylko kryształkami, to przeciwnie w ra-
zach gdy podsada znika, powierzchnia zarodni daleko mocniej ^zostaje zwapnioną. 

— Gatunek ten należy do rzadkich. Widziałem okazy : Petersburg (Bongard.); 
hrabstwo Ilauensteiu w Czechach (Opiz); koło czeskićj Pragi (Rott) ; lU'stock (Ditmar); Noolwyk koło 
Amsterdamu (J. A. C.. Oudemans); Paryż (A. Richard). Zresztą kilka innych okazów zbieranych przez 
Linka, Wallrotha, Friesa i Rabenhorsta, bez miejsca i daty zbioru. 

69. 1). confluens [Pers.). M. z l ewa j ący. — Zarodnie siedzące, jużto pojedynczo stojące, pół-
kuliste, spłaszczone, już też gromadnie skupione na silnie rozwiniętćj leżni, wówczas więcćj niefore-
mne, a w nasadach od w^zajemnego nacisku nieraz wielokątne. Podsada zawsze wyraźna, często nie-
foremna, jużto żółtawa, już żółtawa z mięsnym odcieniem. Włośnią wiązkowata, z podsady początek 
biorąca, o wiązkach złożonycii z nielicznych, pod bardzo ostrym kątem rozwidlających się włókien, 
cienkich, trwałych, jasno-fioletowo-brunatnych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 
42,5 do 15,7, wyjątkowo tylko do 10,5 m. m. wielkie. 

1797. Didymium complanatum. Schrad., Nov. pl. gen., p. 24, t . 5, f. 5. 

1801. Physarum confluens. Pers., Syn., p. 169 e tv . a truncigenum. 

1805. Physarum confluens, p muscigenum. A. et Sz., 1. c., p. 9. 

1829. Didymium crustaceum. F., 1. c., III, p. 124. Excl. syn. 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . 1 6 5 

1833. Cionium complanatum. Lk . , ap . Wallr. , 1. c., n" 217.6. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy dokładnie opisany i odrysowany przez 
Schradera, w formie o zarodniach pojedynczo stojących. W kilka lat potém opisał Persoon formy 
na silnie rozwiniçtéj leżni stojące pod nazwą Physarum confluens. To ostatnie nazwisko odniósł Fries 
do Didymium, opisując jednak pod niém nie ten gatunek, a raczéj Didymium confluens. Śluzowiec 
zaś Persoona wspomina pod Didymium crustaceum, podciągając tam niesłusznie jako synonim Spu-
maria physaroides De Candolla, która jest zupełnie czém inném. Nazwy pierwotnej Schradera nie 
mogłem użyć, jako pierwszy raz spotrzehowanćj przez Batscha dla innego Didymium. Przyjąłam więc 
nazwisko Persoona, zresztą dla w-ielu form dobrze pokrój malujące. 

Opis. — Następujące dwa typy różnego pokroju dają się odróżniać : 

a. genuinum. Zarodnie pojedynczo stojące, foremne. 

p. crustaceum Fr. Zarodnie gromadnie skupione na silnie rozwiniętćj leżni, nieforemne. 

Ścianka zarodni jest błoną pojedynczą, w wierzchołku prawie bezbarwną, ku podstawie jasno-bru-
natno zabarwioną, na zewnątrz pokryta licznemi grupami kryształków. Składają się one z bardzo 
licznych igłowato-cienkich kryształów, zebranych równolegle w dwie wiązki krzyżujące się pod 
kątem prostym. W formacłi pojedynczych zarodnie są półkuliste, lekko spłaszczone, w skupionych 
spotykamy silnie rozwinięte leżnie, o błonie jużto bezbarwnéj, już brunatnawćj, mocno zwapnionéj. 
Należni téj stoją gromady zarodni. Są one zazwyczaj z boku od wzajemnego nacisku prawie wielo-
kątne, od góry zaś mnićj więcćj spłaszczone. Podsady prawie zawsze rozwinięte, są barwne, wy-
jątkowo tylko białawe. Włośnią z podstawy wiązkowato rozchodząca się, składa się z nielicznych, 
wężykowatych włókien, tęgich, rozwidlających się pod bardzo ostrym kątem, opatrzonych wieloma 
półkulistemi i nielicznemi WTzecionowatemi zgrubieniami. 

Znajdciuanie się. — Gatunek ten należy do równie rzadkich jak poprzedni, przytrafia się na mchach^ 
liściach, zbutwiałćm drewmie i t . p. Odmiana a : S. Domingo (Bertero); Montpellier (Delile); Kopen-
haga (rjErsted) ; Berlin (Magnus). Odmiana p : Warszawa (Alexandrowicz) ; Petersburg (Weinmann); 
zresztą w zbiorach Sprengla i wiedeńskiego muzeum bez daty i miejsca zbierania. 

KLUCZ ANALITYCZNY, 

do o z n a c z a n i a g a t u n k ó w m a k u l c a s ł u ż ą c y . 

A. Ścianka pojedyncza lub podwójna. — Podsady brak zupełny, pierwoszczowocnie. 

Pierwoszczowocnie o ściance podwójnćj, włośnie bez pęcherzyków 
barwnych D. duomm. Rfski. 

Pierwoszczowocnie o ściance pojedynczej, włośnią pozostaje w sto-
sunku z wielkimi pęcherzykami barwnymi D. complanatum. Batsch. 

B. Ścianka pojedyncza lub podwójna. — Podsada typowo rozwinięta, 
zwykle pojedyncze zarodnie, rzadzićj pierwoszczowocnie. 
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I. Zazwyczaj podsada, a w jéj braku przynajmniéj trzoneczek czarny 
lub brunatno-czarny. 

f Bez podsady D. Clavus. A. et Sz. 

f f Z podsadą. 

- * Jedna podsada wspólna dla kilku zarodni D. physaroides. Fr. 

* * Każda zarodnia opatrzona osobną podsadą. 

Podsada półkulistą, wielokomorowa, komory wypełnione dro-
bnemi ziarnami lub bryłkami wapna D. farinaceum. Pers. 

Podsada kulista, wielokomorowa, komory wypełnione dro-
bnymi kryształkami wapna D. microcarpon. Fr . 

II. Podsada zazwyczaj śnieżno-biała, rzadziéj słomiasto lub mięsno 
zabarwiona, tożsamo i trzoneczek. 

f Ścianka zarodni podwójna D. prœcox. De Bary. 

f f Ścianka zarodni pojedyncza. 

* Zarodnie siedzące. 

Zarodniki mocno kolczaste, wielkie, podsada zazwyczaj barwna, 
włośnią wiązkowata D- conlluens (Pers.). 

Zarodniki prawie gładkie, mniejsze, podsada zazwyczaj śnieżno-
biała, włośnią w sieć połączona D. effusum (Lk). Fr. 

** Zarodnie trzoneczkowvite. 

! Podsady kuliste. 

Dolna ścianka zarodni do podsady gładko^przystająca, włośnią 
o włóknach pojedynczych D. squamulosum. A. et Sz, 

DoUia ścianka zarodni na podsadzie tworząca stożkowate wy-
puklinki, z których biorą początek wiązki włośni D. Fuckelianum. Rfski. 

! ! Podsada krążkow^ata lub o brzegach łękowato na dół zagię-
tych, włośnią bezbarwna D. macrospermum. Rfski. 

Włośnią brunatno zabarwiona D. discoideum. Rfski. 

Następuj ę-ce g a t u n k i ś l u z o w c ó w op i sane pod m a k u l c e m nie mi z n a n e : 

1873. D. chrysopeplum. B. et C., cfr. Grev., 1. c., n" 348; o ile z opisu sądzić można należy do 
maworka. 

1830. D. Dœdcileum^ B. et Br. Ann. and. Mag., p. 366. 
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1873. D. ei^ythrinum. B. cfr. Grev., l. c., n" 344; o ile z opisu sądzić można należy do maworka. 

1873. D. lałeritium. B, et Rav., cfr. Grev., 1. c., n" 332. 

1873. D. megalosporum. B. et G., cfr. Grev., 1. c., n° 349. 

1873. D. Nectriceforme. B. et G., cfr. Grev., 1. c., n°333. 

1868. D. obrusseum. B. et G. Berk. Gub., 1. c., n® 332 ; cfr. Grev., 1. c., n° 350. 

D. pertusum. B. 

1873. D. proximiim. B. etG., cfr. Grev., 1. c , n° 345. O ile z krótkiego opisu sądzić można, zdaje 
się należeć do Didymium microcarpum. Fr. 

1868. D. pruinosum. B. et G. cfr. Berk. Gub., 1. c , n°530. 

1873. D. pusillum. B. et G., cfr. Grev., 1. c., n" 347. 

1868. D. radiatum. B. et G. cfr. Berk. Gub., 1. c., n" 529. O ile z krótkiego opisu sądzić można, 
może być niedojrzałćm D. macrospermum. Rfski. 

1873. D. Ravenelii. B. e tG. cfr. Grev., 1. c., n" 346. Zdaje się rzeczywiście należeć do rodzaju 
maworka. ' 

1868. D. tenerrimum B. et. G. cfr. Berk. Gub., 533. 

1829. n. versipelle. Fr . , Sys. myc., III., p. 117. 

1854. D. zeylandicum. Berk. in Hook Jour. , p. 230. Zdaje się być gatunkiem maworka. 

CHONDRIODERMA R F S K I . S Z A R O Ń . 

Mucilago sp. Mich.; Lycoperdon sp. L.; Sphterocarpus sp, Buli. ; Reticularia sp. Buli., Poir . ; 
Stemonitis sp, Gmel.; Trichia sp, Trent , ; Didymium sp. Schrad,, Liber,; Diderma sp. Pers. ; Physa-
rum sp. Lk; Leangium Lk ; Spumaria D. C. ; Gionium sp. Nees, Spr. ; Licea sp. Nees ; Lycogala sp, 
Grev,; Leocarpus sp. Wallr., F r . ; Polyschismium Gorda. ; Garcerina sp. Fr . 

Zarodnie siedzące lub trzoneczkowate, nieregularnie lub gwiazdowato pękające. Ścianka zarodni 
pojedyncza lub podwójna. Zewnętrzna pokryta nieforemnemi ziarnami wapna albo rozwinięta sko-
rupiasto przez znaczne ich skupienia; od wewnętrznćj (jeżeli ta istnieje) mocno odstająca i oddzie-
lona znaczną powietrzną przestrzenią. Wewnętrzna delikatna, bezwapienna, często mieniąca się. Pod-
sada najczęścićj rozwinięta: 

Wzmianka historyczna. — Pojedyncze gatunki szaronia zostają wspominane przez naszych już naj-
dawniejszych autorów i pomieszczane w najrozmaitszych rodzajach. Dopiero w roku 1797 Schrader 
w nowo utworzonym rodzaju Didymium pomieszcza wszystkie nasze makulcowate, azatćm i szaronie. 
W tym samym roku ze swój strony Persoon określa nowy rodzaj Diderma w ten sposób, że włącza 
do niego w^szystkie wapniaki opatrzone podwójną błoną, bez względu nra budowę włośni. Fries w « Sy-
stema mycologicum » nie przyjmując rodzajii Leangium Linka, przyjmuje Didermę w tych samych 
granicach co Persoon. Tym sposobem dwadzieścia dziewięć gatunków w tym rodzaju pomieszczo-
nych rozdzielają się w następujący sposób pomiędzy przez nas przyjęte rodzaje : 
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Grzyby gatunków 1 z synonimami 0 razem 1 

Wątpliwych )) 2 » 0 » 2 

Leocarpus » l » 1 » 2 

Cienkowskia n 1 » 0 )) 1 

Chondrioderma o jednćj błonie 
» » dwóch błonach 

» 
)) 

7 1 j )) 2 » 13 

Physarum 
)) 

» » » 
» jednćj błonie 

» 
» 

4 
2 

» 4 )) 10 

Razem 29 

Z czego przypada, licząc z synonimami, na pokrewierislwo maworkowatych 13 i tyleż na pokre-
wieństwo makulcowatych ; a bez synonimów gatunków o ściance pojedynczéj 10 a 9 o ściance po-
dwôjnéj. 

« 

Ztąd najwidoczniejszem jest, o ile rodzaj Diderma w pojęciu Friesa jest nienaturalnym. Jużeśmy 
powyżćj wspomnieli, że zmiany jakie ten autor zaprowadził w rozgraniczeniu -rodzajów w « Summa 
vegetabilium Scandinaviaî i) są jeszcze więcćj sztuczne, W obec takich okoliczności uznałem za najsto-
sowniejsze utworzenie nowego rodzaju, najzupełnićj naturalnego, który bez względu : na obecność 
jednćj lub dwóch ścianek zarodni, obecność lub brak podsady, obejmuje wszystkie te makulcowate, 
które w przeciwstawieństwie do makulca mają ściankę zewnętrzną zarodni pokrytą nie kryształkami, 
a drobnemi nieforemnemi ziarnami wapna. Do rodzaju tego Chondrioderma włączono także pierwćj 
przyjęty rodzaj Leangium jako podrodzaj. Tym sposobem wszystkie gatunki szaronia rozpadają się 
naturalnie na trzy podrodzaje. Pierwszy z nich Monoderma, jednobłon, obejmuje wszystkie gatunki 
posiadające jednę ściankę zarodni, bez względu czy zwapnienie jest łiardzo słabe i ziarniste, czy tćż tak 
mocne, że skorupiaste zwapnienia odpadają od ścianki pod postacią nieregularnych łusek. Do pod-
rodzaju Diderma, dwubłonek, należą gatunki o dwóch ściankach, wewnętrzna jest bezwapienna, ze-
wnętrzna w różnym stopniu zwapniona, obie odstające mocno od siebie i oddzielone pustą prze-
strzenią. Wreszcie trzeci podrodzaj Leangium, gwiazdosz, posiada jednę tylko ściankę, zazwyczaj 
skorupiasto rozwiniętą, ale mocno odstającą od wewnętrznćj masy zarodników i włośni, i jak w po-
przednim oddzieloną od nićj pustą przestrzenią. Gwiazdosz więc jest, można powiedzieć, dwubłon-
kiem, w którym wewnętrzna błona nie wykształca się ; nieraz zastępuje ją najzewnętrzniejsza war-
stwa zarodników zanikowych, pustych, spłaszczonych i wielokątnie stykających się, pokrywających 
całą masę innych zarodników i włośni. 

W ostatnim razie możnaby te podrodzaje podnieść nawet do godności rodzajów^ różnice jednak 
jakie w budowie ich zachodzą, uważam jeszcze za niedostateczne dla zaprówadzenia takićj zmiany. 

Rodzaj ten zawiera wiele bardzo nieraz pokrewnych sobie gatunków, których oznaczanie wcale nie 
jest łatwćm. Włośnią i zarodniki dają najstalsze charaktery. 
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Ścianka zarodni pojedyncza, pokryta jużto drobnemi pojedynczemi ziarnami wapna, już masami 
ich i wówczas skorupiasta. 

70. Ch. Alexandrowiczii. Rfski. S. ^ / e x a n r f r o ^ i ^ u s a . — Zarodnie siedzące, nieforemne, bez-
trzoneczkowe, bezpodsadowe, często po kilka poskupiane w małe grudki, o powierzchni pomarszczo-
néj, zziarnionéj. Włośnią o włóknach pojedynczych jasno-brunatnych, w obu końcach bezbarwnych, 
tu mocno rozgałęziających się i łączących się pomiędzy sobą. Zarodniki gładkie, jasno-brudno-fio-
letowe, 10,7 do 12,3 m. m. wielkie. 

1872. Didymium chondrioderma. De Bary et Rfski in Alex. Strój., etc., p. 89. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został dawniéj przez De Barego i mnie inaczéj nazywanym, 
w czasie kiedy uważałem wszystkie makulcowate za jeden tylko rodzaj. Po rozdzieleniu ich musiałem 
nazwę gatunkową zmienić. 

Opis. — Gatunek ten należy do najprostszych, zarodnie siedzące i bezpodsadowe, powierzchnia 
ich zwykle pomarszczona, śnieżno-biała. Ścianka zarodni pojedyncza jest błonką jasno-brunatną, tęgą, 
ciemniejszemi plamami brunatno-fioletow^emi upstrzoną, pokrytą niezbyt licznemi, pojedynczemi, 
drobnemi ziarnami wapna. Włośnią bardzo charakterystyczna. Włókna jéj pojedyncze, wężykowate, 
jasno-brunatne, posiadają w środku ciemniejszą linię, a tu i owdzie opatrzone są na powierzchni 
nadzwyczaj drobnemi, kropkowatemi że się tak wyrażę, zgrubieniami. Szerokość włókien wynosi 
mnićj więcćj 2,7 m. m. W obu końcach każde z włókien staje się bezbarwném, rozgałęzia się bardzo 
licznie i łączy się z rozgałęzieniami sąsiednich włókien tworząc w tych miejscach gęste sieci o bardzo 
drobnych oczkach. 

Znajdowanie się. — Rzadki ten gatunek został znaleziony w okolicach Warszawy przez profesora 
Alexandrowicza. 

71. Ch. anomalum. Rfski. S. nieregularny. — Pierwoszczowocnie żyłowate, pełzające, mo-
cno wypukłe, obłe, rozmaicie poskręcane. Powierzchnia ich drobno zziarniona. Podsady bardzo sil-
nie rozwinięte, szeroką nasadą na podłożu oparte, obłe, kształtom pierwoszczowocni odpowiadające. 
Włośnią o włóknach nader delikatnych, cienkich, wiotkich, bezbarwnych, gęstą sieć tworzących. 
Zarodniki prawie gładkie, 11,6 do 13,8 m. m. wielkie. 

Opis. — Pierwoszczowocnie te różnią się od innych także żyłowatych tém, że są stosunkowo 
mocno wypukłe, to jest wyższe jak szerokość podstawy. Podsady tak samo ukształtowane, są nader 
silnie rozwinięte, po odwapnieniu pozostaje z nich istota ustrojowa gąbczastćj natury jasno brunatna. 
Ścianka pierwoszczowocni w nasadzie brunatna, ku wierzchołkowi coraz słabiej zabarwiona, wTcszcie 
bezbarwna, na zewnątrz pokryta licznemi dużemi ziarnkami wapna. Pierwoszczowocnie są różnie po-
skręcane, nieraz rozgałęziają się, lecz zazwyczaj nie łączą się w sieci. 
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Znojdowanie się. — Rzadki ten gatunek został po raz pierwszy znaleziony w okolicach Ivijowa przez 
profesora Walza. 

72. Ch. reticulatum. Rfski. S. sieciowały. — Pierwoszczowocnie żyłowate, spłaszczone, 
obłe, czołgające się, w nieregularne sieci połączone, bezpodsadowe; siedzące na również sieciowatych, 
znacznie szerszych, delikatnych, białawych leżniach. Włośnią o włóknach bezbarwnych, nader cieii-
kich, wiotkich, w gęstą sieć połączonych. Zarodniki gładkie, jasno-fioletowe, 7,3 do 8,3 m. m. wielkie. 

1873. Didymium reticulatum. Rfski. in. Fuck. Sym. Myc. 2. Nach., p. 73. 

Opis, — Na podłożu rozpięta jest delikatna, dość szeroka, biaława leżnia tworząca sieć nieregularną, 
na nićj znajdują się pierwoszczowocnie, znacznie węższe, lekko spłaszczone, obłe. Ścianka ich narler 
delikatna zupełnie bezbarwna, nielicznemi drobnemi ziarnami wapnapokryta . Włośnią o włókienkach 
nadzwyczaj c i e n k i c h , bezbarwnych, w gęstą sieć połączonych, do ścianek pierwoszczowocni słabo przy-
rosłych, tak że po dojrzeniu za pomocą delikatnych szczypczyków można wyciągać całe ich masy 
jakby prującćj się frendzelki. 

Znajdowanie się. — Rzadki ten gatunek widziałem raz tylko jeden ŵ  zbiorach Fuckla, zbierany 
ŵ  okolicach Konstancyi przez Morthiera. 

73. Ch. niveum. Rfski. S. śnieżny. — Zarodnie dokładnie półkuliste, lub od wzajemnego 
nacisku mnićj regularne, od 2 do 3 M. wielkie, siedzące, śnieżno-białe, o ściance nader kruchćj . 
Podsada wielka, foremna, nieco spłaszczona, rdzawo-brunatna. Włośnią silnie rozwinięta o włóknach 
tęgich, sztywnych, pojedynczych, nielicznie tylko rozwidlających się ku górze, ciemno-fioletowych. 
Zarodniki ciemno-fioletowe, brodaweczkowate, 10 do 11,6 ni. m. wielkie. 

Opis, — Gatunek ten do bardzo pięknych należy. Zarodnie stosunkowo do rodzaju okazałych roz-
miarów, jeżeli stoją pojedynczo są dokładnie półkuliste, lekko od góry spłaszczone. Przy gromadnym 
skupieniu od wzajemnego nacisku przyjmują mnićj regularne formy. Ścianka ich śnieżno-biitła nader 
k r u c h a , za najlżejszćm dotknięciem pękająca. Zwapnienie jćj bardzo silne, tak że nieraz drobne 
ziarna skupione pomiędzy sobą odpadają całemi płatami, i wówczas ścianka wydaje się być popielatą. 
Ścianka po odwapnieniu jest błonką w wierzchołku zarodni bezbarwną, ku podstawie lekkim bru-
natnym odcieniem zabarwioną. Podsada tęga, wpadająca w oko raz z powodu wielkości, powtóre 
z powodu jaskrawo od śnieżnćj ścianki odbijającćj, brunatno-rdzawćj barwy. Jest ona soczewkowata 
pokryta właściwą sobie, tęgą, ciemno-brunatną błoną, w^ewnątrz którćj znajduje się istota ustrojowa 
gąbczastej natury, mocno na wskróś zwapniona. 

Z podsady biorą początek liczne włókna włośni pojedynczo, w dalszym przebiegu ku górze rozwi-
dlają się raz do trzech razy. Są one tęgie, w skutek licznych nieforemnych zgrubień o zarysach 
chropowatych, ciemno-brunatne, od 1,7 do 2,3 m. m. szerokie. 

Znajdoivanie się. - Rzadki ten gatunek znaleziony został przez profesora De Barego w Wogezach 

na górze Giromagny na granicy śniegu. 

74. Ch. physaroides [D. C.). S. spłaszczony. - Z a r o d n i e siedzące, kształtów nieregularnie 
okrągławych,od I d o 3 M . wielkie, wypukłe lub lekko spłaszczone, z boków zaś od wzajemnego nacisku 
kątowate^ kredowo-białe. Ścianka mocno skorupiasto-zwapniona. Podsada niewykształcona lub 
bardzo niepozorna, zupełnie płaska, brudno-ochrowa. Włośnią o włóknach bezbarwnych, nader cien-
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kich, delikatnych, w wiotką lecz" gęstą sieć połączonych. Zarodniki lioletowe, ledwo-hrodaweczko-

wate, 12,5 m . m . wielkie. 

1813. Spumaria physaroides. D. C., Fl. f r . , VI., p. 101, n° 704 A, non Pers. 

1829. Diderma deplanaturn. Fr . , 1. c., III, p. 110. Exel. syn. 

1849. Leocarpus deplanatus. Fr . , Sm. Vg. Scan., Il , p . 450. 

Mzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy znaleziony przez De Gandolla, k tóry 
przypuszczał, że to może być Spumaria Physaroides Persoona, i opisał go tćż pod tćm nazwiskiem 
ze znakiem zapytania. Fries nie mając przed sobą oryginalnych okazów, z opisu uznał go za jedno-
znaczny z swoim Didymium crustaceum. W czćm jak wiemy zbłądził. Tymczasem w tym samym cza-
sie opisał Fries pewien ś l u z o w i e c pod nazwą Diderma deplanatum, którego okazów przed sobą nie 
miałem, ale który uważam śluzowiec De Gandolla. 

Opis. — Jużto wprost na podłożu, już tćż na leżni tęgićj, brudno ochrowćj stoją zazwyczaj po kilka 
skupione zarodnie. Szeroką nasadą przyrosłe do podłoża lub leżni, od wzajemnego nacisku w pod-
stawach kątowate, są zresztą zazwyczaj dość wypukłe lub z wierzchu nieco spłaszczone. Ścianki ich 
kruche, kredowo-białe, mocno zwapnione, tak, że skorupiasto zbite ziarna wapna odpadają nieraz od 
ścianki nieregularnemi łuskami; wówczas od przeświecających zarodników ścianka wydaje się być 
popielatą. Otwór w zarodni powstaje zwykle w podstawie, tak że po wypadnięciu zarodników pozo-
staje ścianka zarodni, z którćj zwapnienia odpadły, jako delikatna przeświecająca błonka, przez którą 
widzieć się daje płaskie dno zarodni lub spłaszczona, zaledwie że rozwinięta, podsada b rudno-
ochrowa. Hłona po odwapnieniu ku podstawie ciemniejsza, ku górze jasno-brunatna . Włośnią nie-
pozorna o włóknach delikatnych, cienkich, bezbarwnych, wiotką sieć tworzących. 

Znajdowanie się. — Widziałem okazy z okolic Genewy zbierane przez De Gandollów ojca i syna. 

73. Ch. fallax. Rfski. S. okazały. — Zarodnie na wspólnćj wydatnćj leżni gromadnie siedzące 
lecz nie ścieśnione, regularnie kuliste, kredowo białe, o podsadzie jużto niepozornćj płaskićj, już wy-
datnćj, ja jowatej , środkowćj. Włośnią wiązkowato początek biorąca, ku górze licznie rozwidlająca sio 
ciemno-fioletowa. Zarodniki ciemno;f ioletowe, mocno kolczaste, 12,5 do 14,5 m . m . wielkie. 

Opis. — Zarodnie tego śluzowca dochodzą do 2 mil imetrów w średnicy, ścianka ich kredowo-
biała od skorupiastego zwapnienia. Po odwapnieniu błona tworząca ściankę jest jasno-brunatna 
i zazwyczaj w kilku jćj miejscach spostrzegać się dają rozrzucone nieregularne plamy, przedsta-
wiające jakby gąbczastą tkankę, a dowodzące, że w tych miejscach błona była i na wewnątrz zwa-
pniona. Zresztą spotykać się dają i okazy najzupełnićj niezwapnione, które wówczas, jak to sobie 
można wyobrazić, przyjmują najzupełniej różny pokrój . Są one wówczas pięknie mieniące się, od 
przeświecających zarodników^ wydają się być fioletowemi, a powierzchnia ich jest wydęta lecz 
leciuteńko pomarszczona. Kształt podsady jest bardzo zmienny. Zazwyczaj zajmuje ona całe dno 
zarodni, jest bardzo płaska i n iepozorna; w innych jednak razach ma kształt jajowaty, dotykając dna 
zarodni wązką tylko nasadą. 

Charakterystyczną dla gatunku jest włośnią o włóknach bardzo ciemno-lioletowych, wiązkowato 
z podsady początek biorących, następnie rozwidlających się wielokrotnie i stających się coraz 
cieńszemi. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten dotąd był tylko dwa razy znaleziony, raz w Tyrolu kolo Krimler-
fall a drugi raz koło Salzburga przez Sautera. 
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76. Ch. Friesianum. Rfski. S. Friesa. — Zarodnie siedzące, półkulisto spłaszczone, lub 
kształtów nieregularnie półkulistych, mocno zwapnione, śnieżno-białe, po odpadnięciu skorupy po-
pielate. Podsada wyraźna, soczewkowato spłaszczona, słomiasto-żółta lub mięsno-czerwona. Włośnią 
silnie rozwinięta, bezbarwna, o włóknach w sieć połączonych. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 
8,3 m. m. wdelkie. 

1825. Diderma difforme. Sommf., Fl. Lap., p. 217, non Pers.! sed. Fries, Sys. myc., III, p. 106. 

1873. Chondrioderma Friesianum. Rfski in Fuck. Sym. Myc. 2, Nach., p. 74. 

Wzmianka historyczna. — Śluzowiec opisany przez Sommerfelda pod nazwą Diderma difforme 
Pers. jest z pewnością czćmś innćm jak ten gatunek Persoona. Nazwałem go imieniem Friesa, który 
błąd Sommerfelda w swoim Systema powtórzył. 

Opis. — Gatunek ten z pokroju dość podobny do figury Schradera przedstawiającej jego Didymium 
complanatum. Powierzchnia zarodni gładka, śnieżno-biała od nader silnego skorupiastego rozwinię-
tego zwapnienia. Zwapnienie to odpada często pod postacią nieregularnych łusek; te po odwapnie-
niu pozostawiają ślady ustrojowćj istoty, którą ziarnka wapna były spojone pomiędzy sobą. Wówczas 
ścianka zarodni wydaje się być popielatą. Wewnątrz zarodni spotykamy wyraźną soczewkowatą pod-
sadę jużto ochrowo już tćż mięsno-barwną. Włośnią silnio rozwinięta, o włóknach delikatnych, bez-
barwnych, w gęstą sieć połączonych. Ścianka zarodni po odwapnieniu jest błoną ku podstawie bru-
natną, ku wierzchołkowi bezbarwną. Gatunek ten z następnym bardzo jest spokrewnionym. 

Znajdowanie się. — Widziałem okazy zbierane pod xMuenchau, koło Ilattenheim nad Renem przez 
L. Fuckla. 

77. Ch. Michelii {[.iber.). S. Micheleyo. — Zarodnie soczewkowate, śnieżno-białe, o zw^a-
pnieniu skorupiastćm opadającćm, jużto siedzące, już trzoneczkowate. Trzoneczek ochrowo-białawy, 
o ściance mocno pofałdowanćj, fałdach rozciągających się także na dolnćj stronie zarodni, i tam łą-
czących się w promieniste, sieciowate, wypukłe zgrubienia. Podsada w formach siedzących soczewko-
wata, dość wypukła, czerwono-brunatna, w formach trzoneczkowatych więcćj płaska, oddzielona od 
rurki trzonka właściwą ścianką. Włośnią o włóknach wężykowatych, bezbarwnych, nader cienkich, 
zrzadka tylko rozwidlających się i luźną sieć tworzących. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 
8,3 m. m. wielkie. Formy siedzące łatwo zlewają się z sobą po dwa, niekiedy trzy lub pięć. 

1795. Diderma contortum. Holfin., 1. c., tb. 9, f. 2, a. 

— Reticularia contorta. Poir., Ency., YI, p. 182. 

1797. Reticularia hemisphœrica. Sow., Engl. fg., t . 12, non Buli.! 

1803. Physarum depressum. Schum., Fl. Sœll., n" 1439 et Fl .Dan. , t. 1972, f. 2. 

— Diderma physaroides. Schum., Herb.! 

1829. Diderma depressum. Fr. , 1. c., HI, p. 108, Excl. syn,! 

— Diderma lenticulare. Wallr., Herb. ! 

1832. Didymium Michelii. Lib. in Plan. Ardn. Exsic., Fas. H, n°180. 

1836. Didymium hemisphœricum. Berk., Engl. fl., p. 312, non Fr . ! 
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1842. Physarum Michelii. Corda, le. , V, p. 57, th. 111, f. 33. 

1873. Chondrioderma Micheli (Lib.). Rfski. in Fuck. S. M. 2. Nach., p. 74. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy wspomniany i odrysowany przez 
Hoffmana w formie w jakićj hardzo rzadko tylko się pojawia. We dwa lata potém odrysował go 
Sowerhy w formie trzoneczkowatéj wybornie, pod nazwą Reticularia hemispœrica Hulliard. Tym-
czasem ten ostatni autor pod tém nazwiskiém rozumiał różne makulce. W roku 1803 podał Schuma-
cher w swojćj Florze Zellandyi opis tego śluzow-ca dość lichy, lecz okazy jakie miałem przed sobą 
nie pozostawiają mi żadnćj wątpliwości co do tożsamości tegoż. Fries w Systema mycologicum po-
mieszcza Physarum depressum Schumachera w swoim rodzaju Diderma, cytuje jednak różne syno-
nimy niemające z naszym śluzowcem nic wspólnego, a opis jaki załącza, jest tak pobieżny i przeciw 
zwyczajowi lichy, że mocno powątpiewam, czy autor ten miał rzeczywiście pized sobą jakiekolwiek 
okazy, czy też rzecz całą poprostu skompilował. W trzy lata potćm panna Liber w swoich roślinach 
skrytopłciowych ardeńskich wydała pod n° 180 śluzowiec, który uważała za now^^ i na cześć nieśmier-
telnego Michelego nazwała go Didymium Michelii. W dziesięć lat potém podał Corda wyborne ry-
sunki pokroju, przenosząc jednak najniesłusznićj gatunek ten do rodzaju Physarum. 

Opis. — Dwie odmiany dają się z łatwością odróżniać : 

a. Stipitatum. Zarodnie krążkowate, o brzegu na spodnićj stronie mocno wałowato wystającym, 
trzoneczku sztywnym, fałdowatym, fałdach rozciągających się na spodnićj zaklęsłćj stronie pod po-
postacią wypukłych i w sieć połączonych żył. Podsada niepozorna, prawie zupełnie płaska, mięsno-
czerwona. 

p. Sessile. Zarodniki krążkowate lub soczewkowate, spłaszczone, siedzące, beztrzoneczkowe. Pod-
sada zazwyczaj wypukła, mięsno-czerwona lub czerwono-brunatrui. Nader łatwo zlewające się. 

Gatunek ten nader zmienny ma pokrój ; wspólnemi cechami dla wszystkich form jest najprzód sko-
rupiaste, śnieżne zwapnienie, odpadające nieregularnemi płatami i pozwalające wówczas widzieć po-
pielatą ściankę. Dalćj kształt mnićj więcćj krążkowały, tak że po wyprószeniu zarodników i włośni, 
daje się widzieć na dnie brunatno-czerwona podsada, otoczona sterczącym brzegiem zarodni jakby 
jaka płaska miseczka. Zresztą włośnią o włóknach delikatnych, w suchym stanie mocno wężykowa-
tych, dla gołego oka fioletowych, pod drobnowidzem bezbarwnych, zrzadka rozwidlających się i luźną 
sieć tworzących. Sieć bardzo słabo ze ściankami zarodni zszczcpiona. I nareszcie zarodniki jasno-
fioletow^e o ściance najzupelniéj gładkićj, 8,3 m. m. wielkie. 

Po odwapnieniu ścianka zarodni jest błoną najzupelniéj gładką, jasno-brunatną, rurka trzonka jest 
tak samo zabarwioną, ale mocno podłużnemi smugami zgrubiałą, wreszcie błona podsady jest gładka 
lecz tęga i ciemno-brunatna. Skorupiaste zwapnienia składają się z drobniutkich ziarnek wapna mocno 
skupionych, lecz niepozostawiających po odwapnieniu żadnych śladów istoty ustrojowéj. Tak rurka 
trzonka jak i pęcherz podsady wypełnione są drobnemi ziarnami wapna. Tyle daje się ogólnie powie-
dzieć o budowie wspólnej obu odmianom, a teraz należy jeszcze powiedzieć słów kilka o rozmaitym 
pokroju tu należących form. 

W odmianie trzoneczkowatéj zarodnie mają kształt mnićj więcćj krążkowaty. Krążek ten na dolnćj 
stronie posiada na brzegu wałowatą wypukłość, przezco całe dno jest zaklęsłe. Wierzch, brzeg i wy-
pukłość na dolnćj stronie zarodni są od skorupiastego zwapnienia śnieżno-białe. Zaklęsła dolna strona 
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i trzonoczek mają barwę ochrow.ą lub różowawo-ocbrową. Trzoneczek jest stosunkowo cienki, kropy, 
delikatnie pofałdowany, fałdy te rozciągają się i na dolnej, zaklęsłej stronie zarodni, rozwidlają się 
Łam, łączą z sobą tworząc sieć żylastych wypukłości o oczkach tćm drobniejszych, im bardzićj od 
środka, t . j . nasady trzonka, oddalonych. Ta spodnia strona na którćj znajdują się te zgrubienia nie jest 
właściwie dolną częścią zarodni, ale raczćj jest błoną odgraniczającą rurkę trzonka od pęcherza pod-
sady. Podsada w górnćj części oddzielona jest od zarodni błoną również płaską, w s k u t e k czego pę-
cherz ten ma kształt soczewkowaty. Jakeśmy już wspomnieli , jest on wypełniony wapnem, zewnętrzna 
jednak ścianka jest prawie zupełnie bezwapienna, i dlatego dno zarodni po wypadnięciu jćj zawar-
tości jest mięsno-czerwone. W przecięciu więc podłużnćm szaroń ten ukazuje trzy komory, pierwszą 
od dołu stanowi rurka trzonka, drugą nan i ć j oparta podsada ukryta ŵ  trzecićj zawierającej włośnię 
i zarodniki. 

Przy otwieraniu się zarodni tworzy się zazwyczaj najprzód w skorupiastćm zwapnieniu szew ko-
łowy nad samym brzegiem, następnie cała skorupa wapienna opada z wieczkiem, i daje się widzieć 
ścianka popielata. Bardzo często sam środek zarodni jest lejkowato-zaklęsły, wówczas skorupiaste 
zwapnienie najdłużćj tam pozostaje. Po rozdarciu ścianki cała sieć włośni wypada naraz pod postacią 
szarawego puszku, zarodniki wyprószają się i ukazuje się jużto płaska, niekiedy nawet w środku lej-
kowato zaklęsła, jużto soczewkowata wypukła, mięsno-czerwona, górna ścianka podsady, otoczona 
miseczkowato sterczącym jeszcze bokiem zarodni. Nareszcie wspomnieć 'wypada, że niekiedy zaro-
dnie zlewają się z sobą jużto podłużnymi szere.gami, już maleiikiemi gromadkami. Trzoneczki zazwy-
czaj rozszerzają się na podłożu w maleńką kolistą leżnię, w formach bardzo zwapnionych często 
wykształca się leżnia żyłowata, łącząca sieciowato podstawy wszystkich trzonków. Średnica zarodni 
wynosi zazwyczaj ł M., długość trzonka 1/2 M., zdarzają się jednak również często o trzoneczkach 
dwa razy od typowych dłuższych, jak również o znikająco-krótkich. Zawsze jednak, jeżeli forma jest 
trzoneczkowata, to dają się widzieć owe charakterystyczne sieciowate zgrubienia na spodnićj stronie 
zarodni. 

F o r m y siedzące nie posiadając trzonka nie mogą mieć naturalnie i sieciowatych zgrubicii na spo-
dnićj s t ronie zarodni, która tu bywa gładka, ochrowo lub mięsno-czcrwono zabarwiona. Dalćj z bra-
kiem trzonka na tura lnćm jest, że nic mogą się zdarzać owe wałowate wypukłości na spodnićj stronic 
zarodni. Przeciwnie w formach siedzących, górny brzeg zarodni jest często wałowato nabrznńały, 
a jeżeli przytćm sam środek zarodni jest lejkowato zaklęsły, to okazy takie odpowiadają najzupełnićj 
rysunkom pokroju Hoffmana przedstawiającym jego Diderma contor tum. W formach siedzących za-
rodnie mają rzadzićj kształt krążkowały, częścićj są nieco wypukłe o bakach nieco nieregularnych, 
a podsady stale bywają półkuliste. Zlewanie się zdarza się tu daleko częścićj jak w formach ttzonccz-
kowatych. Jużto powstają podłużne szeregi biszkoptowato przewięziste, już tćż maleńkie gromadki , 
już wreszcie najrozmaitsze esy floresy, l lekohviek jednak zarodni zlewka się z sobą ilość ich łatw^o 
poznać po podsadach, k tóre chociaż także pozlewane, jednak zawsze tworzą osobne wypukłości. Na-
reszcie pozlewane zarodnie posiadają zawsze krążkowały brzeg zarodni, t rwający nawet po wypróż-
nieniu zarodników i otaczający je wszystkie wspólnie. 

Znajdowanie sin. — Gatunek niezbyt częsty ; widziałem okazy : Petersburg (Bongard); Jœgersborg 
w Zelandyi (Schumacher) ; Berlin (Gienkowski) ; Warszawa (Alexandrowicz); Jcver (Koch); Turyn-
gia (Wallroth); Bonn (Nees); Reichartshausen (Fuckel); w Ardennach (Liber) ; Praga czeska (Corda) ; 
Trois-Moulins pod Paryżem (Rqussel) ; Mirama (Montand) i inne bez daty i miejsca zbioru. 

78. Ch. spumarioides {Fr.) S. zmienny i piankowy. — kształtów nieregularnych. 

http://rcin.org.pl



ŚLUZÓWCE. ' 2lii 

już Śnieżno-białe na Łożbarwnój, jużto siwawe na mięsno-bacwnój, zawsze silnie rozwiniętej leżni, gro-
madnie stojące. Podsady albo niewykształcone albo śnieżno-białe, środkowe wolne, albo różnokształ 
tne mięsno-barwne. Włośnią o włóknach bezbarwnych lub jasno-fioletowych, w sieć połączonych. 
Zarodniki lioletow^e, mocno kolczaste, od 8,3 do 13,7 m. m. wielkie'. 

1801. Spumaria physaroides. Pers., Syn., p. 103. 

— Physarum Didermoides. Fr. , Herb ! 

1803. Spumaria alba. Schum., Fl. Sœll ; n" 1 m , FI. Dan., t . 1798, f. 2. Non D. G. ! 

1818. Didymium spumarioides. Fr. , Sym. Gast., p. 20. Non Sys. myc! sed Fl. Dan., t. 1978, f. 2. 

1829. Diderma spumarioides. Fr. , Sys. Myc., 111, p. 104. ' 

1833. Physarum stromateum. Lk., Handb., III, p. 409. 

1849. Garcerina spumarioides. Fr., S. V. S., II, p. 431. 

Wzmianka historyczna. — W nomenklaturze tego śluzowca "panuje nadzwyczajne zamieszanie, 
l 'rzedewszystkiém muszę zwrócić uwagę, że wspomnę tu o trzech gatunkach, klóre są opisane u 
Friesa w Systema mycologicum jako : Diderma oblongum Schum., p. 103, Diderma spumarioides Fr., 
p. 104 i Didymium spumarioides Fr. , p. l 2 l . Pierwszy nosi u nas nazwę Physarum didermoides (Ach.) 
drugi jest właśnie Ghondrioderma spumarioides (Fr.), a trzeci wreszcie, jako stan niewykształcony 
odnieść należy do Spumaria alba D. G. 

Kiedy Fries w roku 1818 pisał swoje a Symbolœ gasteromycorum;) pomieścił pomiędzy innemi na 
stronic 20 Didymium spumarioides Fr . i odniósł do niego jako synonim Spumaria didermoides (Ach.). 
Z tego więc peryodu znajdują się w zbiorach lipskiego i kopenhagskiego muzeum okazy naszego ślu-
zowca, zbierane przez Friesa pod nazwiskiem Spumaria didermoides Pers. i Physarum didermoides 
Fr . Wkrótce jednak przekonał się on, 'że Spumaria didermoides (Ach.) jest śluzowcem najzupełnićj 
różnym od jego Didymium spumaroides i że właściwym synonimem pierwszej jest Spumaria oblon 
gum Schm., illustrowana we florze duńskiej na tablicy 1973, f. 1. To uwzględnił tćż najzupełnićj pisząc 
swoje Systema mycologicum w roku 1829. Tutaj Spumaria didermoides (Ach.) została nazwaną Di-
derma oblongum. Okazy zaś niedobrze rozwiniętćj Spumarii, przesłane z Petersburga przez Wein-
manna, opisuje Fries pod nazwą Didymium spumarioides. Dawme zaś swoje Didymium spumarioides' 
tak nazwane w Sys. gast. przeniósł teraz do rodzaju Diderma i nazwał Diderma spumarioides. Wresz-
cie w r. 1849 w Summa vegetabilum Scandinaviœ, nazwy te znów uległy zmianie. Utworzył wówczas 
Fries dwa nowe rodzaje, jeden wyłącznie dla Diderma oblongum, Sys. myc., które tu nazwał Glaustria 
didermoides (Pers.), p.431 ; drugi dla Diderma spumarioides Fr . , Sys. myc., i paru innych, mianowicie 
Garcerina, p. 431. Zaś Didymium spumarioides Fr., Sys. myc. non sys. gast., pozostało zamieszczone 
tutaj na str. 432 pod tćm samem nazwiskiem w podrodzaju Dichosporium. 

O ile z opisu Persoona sądzić można, przypuszczać należy, że znał ten gatunek szaronia i że go opi-
sał pod Spumaria physaroides; ponieważ jednak okazów jego nie miałem przed sobą, nie chcąc na 
niepewne zaprowadzać zmiany mogące sprowadzić w przyszłości jeszcze większe zamięszanie, przyją-
łem nazwę gatunkową Friesa, choć późniejszą jako zupełnie pewną. 

Opis. — Następujące dwa typy dają się z łatwością odróżnić : 

a. Garcerina. Zarodnie nader drobne od 1/3 do 1/2 M. wielkie, śnieżno-białe, o powierzchni mą-
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czastéj, gromadnie lub ścieśniono stojące na mocno zwapnionćj, białćj z rdzawawym odcieniem 
leżni, podsada albo niewykształcona, albo środkowa, pęcherzykowata, biała. Tuta j należą formy 
nader mocno zwvapnione. Kształt zarodni kulisty; nieraz od wzajemnego nacisku od dołu tak są ście-
śnione, że wydają się króciutko trzoneczkowate. 

p. Didermoides. Zarodnie nieregularnie kątowale, spłaszczone od 1/3 do 3/4 M. wielkie, szare, o po-
wierzchni gładkiej, gromadnie stojące na ochrowćj lub mięsno-czerwonawćj, silnie rozwiniętćj leżni. 
Podsada w różnym stopniu rozwinięta, zawsze jednak dolna mięsno-czerwona. Śluzowiec ten od-
znacza się przedewszystkiém nader ścieśnionym pokrojem i leżnią bardzo silnie rozwiniętą. 
Różny bardzo jego pokrój polega tylko na różnym stopniu zwapnienia tak ścianki zarodni jako 
tćż i leżni. 

W typowćj formie zwapnienie jest tak silne, że jeżeli zarodnie są bardzo silnie skupione, to kształty 
pojedynczych zarodni zacierają się prawie zupełnie. Ma ona pokrój śnieżno-biały, brodaweczkowa-
téj, mączastej plechy. Po odpadnięciu górnych części zarodni, dolne ich połowy pozostają zrośnięte 
z leżnią, a stykając się z sobą bokami tworzą szczególny obraz, dający się może najlepiéj porównać 
z plastrem śnieżno-białego, omączonego suszu. Zwapnienie ścianki odpada łuskami, nie pozostawia 
jednak pod działaniem kwasów żadnych śladów istoty ustrojowćj. Błona leżni również jak i dolna 
część ścianki zarodni są po odwapnieniu brunatno zabarwione, górna ścianka zarodni jest w tym 
razie prawie bezbarwną. Leżnia jest tu zwapniona ziarnami leżącemi tylko na jćj powierzchni. Pod-
sada nie zawsze występująca, jest pęcherzykiem środkowym, cienko-ściennym, o ściankach bezbar-
wnych , delikatnych, wypełnionych drobnemi ziarnami wapna. 

W formach mniéj zwapnionych zarodnie bywają często znacznie większe jak w poprzednich, także 
kątowato stykające się w tutaj szerszych podstawach, lecz niewypukłe a mnićj więcćj spłaszczone. 
Barwa zarodni siwo-popielata, leżni czerwono-brunatna lub mięsna. Wapno nie odpada tu łuskami 
z błony zarodni, owszćm mocno się jćj trzyma i nie daje się od niéj oddzielić, a to dlatego, że jego 
Tiarna są połączone istotą ustrojową, bezbarwną (widoczną tylko po działaniu kwasem), mocno przy-
legającą do właściwćj ścianki zarodni, będącćj tęgą, brunatną błoną. Leżnia jestto już pojedynczą, tęgą 
brunatną , bezwapienną błoną, już tćż niekiedy silnićj rozwinięta, dwuwarstwowa o warstwie dolnćj 
błonkowatej, bezwapiennćj, a górnćj na wskróś zwapnionćj. Ta to właśnie zwapniona warstwa leżni 
tworzy wewnątrz zarodni podsady, które tćm samem muszą być tu zawsze dolne. Kształt ich bardzo 
zmienny, często soczewkowato-spłaszczone, niekiedy półkuliste lub nawet jajowate. Wszystkie tak 
różne formy spotykają się jednak w j e d n y m i tym samym okazie. Podsady mają tutaj za podstawę 
istotę ustrojową gąbczastej natury, na wskróś drobnemi ziarnami zwapnioną. Zdarzają się tćż formy 
w których zwapnienie jest bardzo słabe; w takich bardzo często wierzchołki zarodni są barwy bru-
natnćj . 

Jakem już wspomniał, pokrój tego gatunku jest bardzo ścieśniony, zdarzają się jednak okazy 
w których zarodnie stoją wprawdzie towarzysko na wspólnćj leżni, ale najzupełnićj oddzielone jedne 
od drugich. 

Nareszcie wypada mi wspomnieć o bardzo ciekawym okazie tego śluzowca, zebranym w okoli-
cach Nancy, przez pana M. Godron, a zachowanym w zbiorach paryzkiego muzeum, w oddziale Mon-
tagna, pod n° 158. Jestto forma bezwapienna, ztąd tćż pokrój jéj bardzo różny. Zarodnie czarno-bru-
natne, lśniące, tu i ówdzie tylko na czubku biało upstrzone śladami miejscowego zwapnienia. W oka-
zach tych podsada była albo prawie zupełnie nierozwinięta, albo tćż wielka, środkowa, walcowata. 
Włośnią i zarodniki typowe; wiele jednak włókien włośni było rozdętych; w rozdęciach tych mnićJ 
więcćj wrzecionkowatych znajdowały się liczne duże nieforemne ziarna wapna. 
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Włośnią składa się z włókien, ku górze rozwidłającycłi się, połączonycłi w luźną sieć. Przebieg 
włókien mocno wężykowaty, zazwyczaj są one lekko fioletowo zabarwione. Zarodniki bardzo zmien-
nćj wielkości ; w formach mocno zwapnionych są one zazwyczaj mniejsze i jasno-fioletowe, w mnićj 
zwapnionych większe i ciemniejsze ; lecz zdarza się i przeciwnie. Wielkość ich wynosi od 8,5 do 11,5, 
lub 9,9 do 11,6, lub 10,7 do 11,6, lub tćż wi-eszcie 12,5 do 14 m. m. Bardzo często znajdują się oprócz 
tego nader wielkie dochodzące do 20 m. m. Ścianka zarodników pokryta jest krótkimi lecz śpicza-
stymi i zrzadka rozmieszczonymi kolcami. 

Znajdoicanie się. — Gatunek ten ŵ  Europie należy do pospolitych, widziałem okazy i z Algeryi. 
Z form zwapnionych znajdują się typowe okazy u Fuckla «Fungi rhenani», pod n. 2495, a z form mnićj 
zwapnionych u Rabenhorsta «Fungi europsei », pod n. 432. 

P O D R O D Z A J I I . — D I D E R M A . D W U B Ł O N Ę K. 

Zarodnie o ściance podwójnćj, zewnętrznćj, zwapnionéj, skorupiasto rozwiniętćj, mocno odstają-
céj od cienkićj, bezwapiennéj, często mieniącćj się wewnętrznćj. 

79. Ch. di f forme {P e 7's.). S. niekształtny. — Zarodnie siedzące, okrągławo niekształtne, o 
ściance zewnętrznćj skorupiastćj,*kredowo-białćj, wewnętrznćj jużto ćmćj, już pięknie mieniącćj się, 
bezpodsadowe, albobezwłośniowe, albo tćż o włośni zanikowo wykształconćj. Zarodniki ciemno-fio-
letowe, gładkie, od 10,8 do 12,5 m. m. wielkie. 

1791. Reticularia angulata. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p. 1472, n''12. 

1797. Diderma difforme. Pers., Disp. meth. fg., p. 9; Icon. pic. fg. fasc. 2, p. 28, t. XII, f. 3, 4, 5.; 
synop. fg., p. 167.; Alb. et Sz.,1. c., p. 90; Nees, Sys., f. 105; non Fr. ! 

1803. Licea cœsia. Schum., Fl. Saell., n" 1500. 

1809. Physarum ditłorme. Lk, Diss., I, 1. c., p. 27. 

1809. Amphisporiumversicolor.Lk,Diss., II, 1. c., p. 40, t. I, f. 6. 

1818. Didymium cyanescens. Fr . , Sym. Gast., p. 19. 

1823. Licea alba. Nees in Kunze et Schmidt, Myc., Hef. II, p. 66. 

1823. Lycogola minutum. Grev., Scot. cr. fl,, t. 40. 

1825. Reticularia pusilla. Fr , , Sys, orb, Veg,, I, p, 147, 

1829. Diderma cyanescens. Fr, , 1. c. ,III , p. 109. 

1829. Physarum caesium, Fr. , I. c . , I II , p. 147. 

1829. Physarum album. Fr. , 1. c., l l l , p . 147; Lettel., Icon. , t . 710, f. 4. 

1830. Didymium difforme. Duby, Bot. gali. 2, p.838. 
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1830. Diderma nitens. Klotsch in Hook. Herb! cfr. Berk., Engl. fl., p. 3 H . 

1838. Diderma Neesii.Oorda,Ic., v. II, p. 23, t. XH, f. 88. 

1849. Leocarpus cyanescens. Fr., Sm. Yg. Sc., II, p. 450. 

1849. Leocarpus nitens. Fr., Sm. Yg. Sc., II, p. 450. 

1850. Diderma Libertianum. Fries, Beitr. Myc., p. 28, t. lY, f. 16-27. 

1864. Didymium Libertianum. D. By., Mycetoz., ed. II, p. 124. 

Wzmianka historyczna.—Jeden z najpospolitszych śluzowców, a z pewnością najpospolitszy ze 
wszystkich wapniaków, posiada leż przestraszającą ilość synonimów. Wprawdzie pierwszy opis 
Persoona był bardzo pobieżny, ale już w roku 1804 podał ten autor nie tylko doskonałą charakte-
rystykę tego gatunku, ale także rycinę pokroju, najlepszą bez zaprzeczenia ze wszystkich dotąd poda-
nych. 

To tćż Albertini i Schweinitz, Nees starszy, Chevallier, Link pod tćm nazwiskiem właściwy śluzo-
wiec rozumieli, kiedy tymczasem Sommerfeld i Fries zupełnie inny gatunek opisali. Fries zaś nazwał 
prawdziwe Diderma difforme Persoona Didymium cyanescens. W późniejszym czasie Schumacher, 
Nees młodszy, Greville, Corda i Berkeley potworzyli różne synonimy. Okazy tego śluaowca zostały 
lakże wydane w zbiorach panny Liber pod nazwą Diderma liceoides, Fries. Fresenius, który słusznie 
uznał oznaczenie to za fałszywe, opisał go jako nowy, pod nazwą Diderma Libert ianum. Wreszcie wy-
pada jeszcze wspomnićć, że źle wykształcone, pod wodą rozwinięte okazy tego gatunku, zostały przez 
Linka uznane za osobny rodzaj i opisane jako Amphisporium versicolor. 

Opis. — Pokrój tego śluzowca jest zawsze jednakowy. Zarodnie jego okrągławo niekształtne, łatwo 
zlewające się, spłaszczone, w nasadzie często kątowate, siedzą szeroką nasadą gromadnie, lecz nie 
ścieśnione na podłożu. \Yielkość ich zmienna; najmniejsze mają zaledwie do 1/6, inne 1/2, najwię-
ksze 3/4 M. średnicy. Barwa ich kredowo-biała, po odpadnięciu zewnętrznćj skorupiastćj ścianki, we-
wnętrzna jest jużto ciemna, ćma, już tćż pięknie mieniąca się ; nareszcie po wyprószeniu zarodników 
•'pozostaje na podłożu tylko drobna, brunatnawa, płaska część zarodni, jakby jaka plamka. 

Ścianka zewnętrzna odstaje mocno od wewnętrznćj, stykając się z nią tylko w podstawie zarodni, nie-
kiedy jednak obie są także zrośnięte w samym wierzchołku. Ścianka zewnętrzna jest błoną nader deli-
katną, zupełnie bezbarwną, mocno na wewnątrz zwapnioną. Zwapnienie składa się z bardzo drobnych 
ziarn wapna; często jednak spotykają się, samćj błęny dotykające, pojedyncze lub w krzyż zrosłe nader 
drobne kryształki. Błona wewnętrzna jest w wierzchołku najzupełnićj bezbarwna, ku podstawie tęższa, 
fioletowo lub brunatno zabarwiona. Dolna część zarodni jest błoną nader tęgą, brunatną, bezwapienną, 
niekiedy jednak można w nićj spotkać nieliczne od 4 do 15 m. m. wielkie gruzełki wapna. Ztąd tćż 
dla gołego oka bywa ona jużto brunatna, już słomiasto-żółta, a w rzadkich wypadkach nawet pięknie 
mieniąca się, mianowicie wówczas, gdy jest pokrytą przez wewnętrzną ściankę zarodni. 

Włośnią zazwyczaj występuje tylko zanikowo ; w całćj z a r o d n i rfiożna n i e k i e d y odnaleźć zaledwie 
dwa lub trzy włókna, jużto pojedyncze, już rozwidlone, nieregularnemi zgrubieniami opatrzone, 
bezbarwne lub fioletowe. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten jest najpospolitszym może śluzowcem, zdarza się na zgniłych liściach, 
naciach, mierzwie, rozwija się w różnych naczyniach domowych i t . d. Widziałem także okazy z Chili 
z okolic Rancangua, zbierane przez Bertero. 
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80. Ch. c alcareum {Lk). S. p ił a. — Zarodnie siedzące, nieforemne, kątowate, spłaszczone, 
łatwo zlewające się lub przechodzące w spłaszczone, żyłowate pierwoszczowocnie, kredowo-białe. 
Ścianka zewnętrzna skorupiasta, krucha, łatwo odpadająca, wewnętrzna od przeświecających zaro-
dników czarno-fioletowa. Podsada niewykształcona, dno zarodni płaskie, ochrowo-żółte. Włośnią ob-
fita o włóknach w sieć połączonych, tęgich, uzbrojonych bardzo licznemi haczykowatemi zgrubie-
niami, ciemno-fioletowych. Zarodniki delikatnie brodaw^eczkowate, od 9,2 do 11,5 ni. m. wielkie. 

1809. Leocarpus calcareus. Lk, Diss., I, 1, c., p. 23. 

1829. Diderma liceoides. Fr . , 1. c., III , p. 107. 

1836. Diderma chalybeum. Wein. , 1. c., p. 392. 

1869. Diderma deplanatum. Fuck. , S. M., p. 341, non F r . ! 

1873. Ghondrioderma calcareum. (Lk) in Fuck. S. M. 2, Nch., p. 74. 

Wztnianka historyczna. — G-àtiinek ten opisany po raz pierwszy przez Linka. Fries w swojćm systema, 
opisał go pod innem nazwiskiem, nie cytując nigdzie nazwy Linka. Błąd ten sprostował Wallroth 
wswojć j florze skrytopłciowćj Niemiec, podciągając słusznie nazwę Friesa jako synonim pod gatunek 
Linka. Autor ten badał najoczywiścićj nasz śluzowiec i pod drobnowidzem, opisuje bowiem bardzo 
dobrze jego włośnię, z tak charakterystycznemi, a tylko temu gatunkowi właściwemi zgrubieniami. 
Diderma deplanatum Fr . , którą Fuckel uważał za ten gatunek, jest, o ile z cytat i opisu sądzić można, 
siedzącą formą szaronia Michelego. 

Opis — W formach pojedynczych gatunek ten z pokroju jest łudząco podobnym do poprzedniego, 
zarodnie jego są jednak zwykle nieco większe i bardziej spłaszczone. Najczęścićj jednak zarodnie jego 
jużto zlewają się, już występują w postaci pierwoszczowocni. Te są żyłowate, szeroką nasadą po po-
dłożu czołgające się, z wierzchu spłaszczone ; co do pokroju już gzygzakow^ito poskręcane, już nawet 
tworzące obrączki. Ścianka zewnętrzna jest wprawdzie krucha, lecz lęższajak w poprzednim; bardzo 
często pierwoszczowocnie otwarte przypadkowo w jednym końcu żyły, wyprószają przez ten otwór 
zarodniki, tak że na podłożu pozostaje pusty tylko szkielet śluzowca. Podsady brak zupełny ; dno za-
rodni płaskie, barwy ochrowćj . 

Zewnętrzna ścianka zarodni jest błonką delikatną, zupełnie bezbarwną, nader mocno zwapnioną, 
skorupiasto kruchą. Wewnętrzna jest błonką w wierzchołku bezbarwną, ku nasadzie, równie jak dno 
zarodni, nader tęgą i jasno brunatną. Włośnią o włóknach rozgałęziających się widełkowato i połą-
czonych w sieć. Właściwie nie są to włókna, a rurki o ściankach nadzwyczaj grubych, których świa-
tło przedstawia się jako nader delikatnie zarysowana linia. Włókna te posiadają na zewnątrz nader 
liczne, gęsto rozmieszczone zgrubienia pod postacią tęgich stożków, nieraz haczykow^ato na dół za-
giętych. 

Zîiajdoivauie się. — Gàtunek ten nie należy do pospolitych; Glacko (Link); Schendau (A. Schmidt) , 
(Fuckel). 

81. Ch. testac€um{Schrd.).S. skorupiasty.—Zarodnie siedzące, półkuliste, lekko spła-
szczone o ściance zewnętrznćj czerwono-mięsnćj, w^ewnętrznćj od przeświecających zarodników 
szaro-fioletowćj. Podsada półkulista, spłaszczona, wielka, czerwono-mięsna. Włośnią o włóknach 
nader cienkich, mocno wężykowatych, luźną sieć tworzących. Zarodniki fioletowe, od 9,2 do 
10 m. m. wielkie, delikatnie brodaweczkowate. 
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1791. Reticularia sphîcroiiialis. Var. 2. Bull., Champ., p. 91, t. 446, f. 2,D. 

1897. Didymium testaceum. Schrad., p. 25, t . V, f. 1, 2. 

1801. Diderma testaceum. Pers., Syn., p. 167. 

1827. Cionium testaceum. Spr., Sys., IV, p. 529. 

Wzmianka historyczna.— Gatunek wspomniany po raz pierwszy przez Bulliarda, który różne szaronie 
pod ogólną nazwą Reticularia spćeroidalis rozumiał. W kilka lat potem został wybornie opisanym i od-
rysow^anym przez Schradera. 

Opis. Pierwoszcznie tego gatunku są według Schradera barwjf początkowo mlecznej, potém 
różowawćj, która wreszcie przy dojrzałości zmienia się na mięsną lub białawo-mięsną. 

Ścianka zewnętrzna jest błonką, po odwapnieniu w wierzchołku delikatną i jasno, ku dołowi tęższą 
i ciemniéj żółto-brunatno zabarwioną. Zwapnienia na stronie wewnętrznćj drobno-ziarniste, skorupia-
sto wykształcone. Ścianka wewnętrzna jasno żółto-brunatna, ku wierzchołkowi jaśniejsza, bywa często 
pokrytą na wewnętrznćj stronie pojedynczemi, zrzadka rozrzuconemi ziarnami wapna. Podsada składa 
się z istoty ustrojowéj, po odwapnieniu gąbczastćj natury, zabarwionćj jasno-brunatno. Miejsce gdzie się 
dwie błony z sobą zrastają jest najciemniejsze, czerwono-brunatne. Włośnią dla gołego oka biaława, 
składa się z licznych włókien, mocno wężykowatych, pojedynczych, tylko w obu końcach rozgałęzia-
jących się licznie, i tam w sieć z sobą połączonych. Włókna fioletowo zabarwione, opatrzone li-
cznemi, wrzecionowatemi, ciemniejszemi zgrubieniami. 

Znajdoivanie sie. — Gatunek w Eui'opie dość częsty. 

82. Ch. vaccinum {D. lî. et M.). S. c Î e m n y. — Zarodnie siedzące, dokładnie kuliste lub tćż 
spłaszczone, o ściance zewnętrznćj skorupiastćj, barwy skórzanćj, ćmćj, wewnętrznćj od prześwieca-
jących zarodników czarno-fioletowćj lub mieniącćj się. Podsada wielka, wyraźna, ciemna. Włośnią 
o włóknach delikatnych, bezbarwnych, pojedynczych. Zarodniki ciemno-hrunatno-tioletowe, kolcza-
ste, od 10,8 do 11,6 m. m, wielkie. 

1846. Diderma vaccinum. 1). R. et M. E.xpl., sc. Alg., p. 407. 

Opis. — Widziałem bardzo liche tylko okazy tego gatunku zachowane w zbiorach Montagna. Nie 
jestem więc pewny, czy śluzowiec ten zasługuje na miano odrębnego gatunku, czy tćż jest tylko od-
mianą poprzedniego. 

Ścianka zewnętrzna po odwapnieniu jest błoną nieregularnie sieciowato pomarszczoną, brunatno-
żółtą, wewnętrzna jest zupełnie bezbarwną. Wnętrze podsady jest wypełnione istotą ustrojową, bru-
natną i ogromnymi, gwiazdowato skupionymi kryształkami w^apna. 

Znajdowanie się. — Alger i Bir-Khadem w Algeryi (Du Rien). 

8 2 . ^ . -Ch.globosum {Pers.). S. kulisty.— Zarodnie kuliste, wązkąnasadą do podłoża, lub 
nader silnie rozwiniętćj, mocno zwapnionej, kredowo-białćj leżni przyrosłe. Ścianka zewnętrzna sko-
rupiasta, kredowo-biała, wewnętrzna jużto popielata, już pięknie mieniąca się. Podsada zazwyczaj 
maleńka, kulista lub elipsoidalna, kredowo-biała. Włośnią jasno-fioletowa,^gęstą sieć tworząca. Za-
rodniki słabo kolczaste, cicmno-iioletowe, 8,3 m. m. wielkie. 
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1729. Mucilago 7. Mich., Nov. pl. gen., p. 216, t. 96, f. 6. 

1763. Lycogala. Hall., l. c. , n° 2143. 

1791. Reticularia sphœroidalis. Rull., p. 94, t. 446, 1". 2. 

1797. Diderma globosum. Pers. , Disp., p. 9, t. 1, f. 4, 5. 

1797. Didymium candidum. Schrad., Nv. pl. gen., p. 25. 

1727. Didymium globosum. Chev., Fl. par., p. 334, t. 9, f. 28. 

1727. Physarum splneroides. Chev., Fl. par., p. 339. 

1727. Ciouium globosum. Spr. ,1. c., IV, p. 529. 

Wzmianka historyczna. — Nie wspominając już o synonimach Michelego i Hallera, które do bardzo 
wątpliwych należą, przypuszczam że następni autorowie, których zacytowałem, za przykładem Friesa 
pod temi nazwiskami bardzo różne śluzówce pojmowali. Wszystkie załączone opisy i rysunki są tak 
powierzcłiowne, że z nich do żadnej pewności dojść nie można. Z drugićj jednak strony, śluzowiec 
który dziś pod tćm nazwiskiem opisuję, jest jedynym, do którego opisy autorów niejako się zbliżają. 
Brak oryginalnych okazów nie pozwala całćj kwestyi rozstrzygnąć na pewno. 

Opis. —Gatunek ten różny miewa pokrój; raz mianowicie zarodnie stoją towarzysko na delika-
tnej, dla gołego oka niezbyt widzialnćj leżni, innym znów razem, leżnia rozwija się zbyt silnie, wy-
stępuje jako gruba, krucha, kredowo-biała skorupa, oblepiająca gałązki, liście lub inne podłoże, a 
zarodnie stoją na nićj wówczas mocno skupione. Ścianka zewnętrzna odstaje nader silnie od wewnę-
trznćj. Zewnętrzna jest kredowo-biała, a powstająca po jćj odwapnieniu błona jest tęga, lekkim jasno-
brunatnym odcieniem zabarwiona. Wewnętrzna jużto bezwapienna i wówczas pięknie mieniąca się, 
już pokryta drobnemi, pojedynczemi ziarnami wapna i wówczas popielata, ćma, jest ona błonką na-
der delikatną i zupełnie bezbarwną. Włośnią składa się z nader cienkich włókienek, w gęstą sieć po-
łączonych, w miejscach rozwidleń często trójkątnie zgrubiałych. Zarodniki ciemne i mocno kolczaste. 

Znajdowanie się. —• Gatunek ten do bardzo rzadkich należy. Petersburg (Bongard) ; Warszawa (Ale-
xandrowicz). 

83. Ch. Sauteri. Rfski. S. S'a « i e r a . —Zarodnie siedzące, nieregularnie elipsoidalne, 
spłaszczone, kawowo-mleczne, lśniące; ścianka wewmętrzna mleczno-ochrowa, ćma, bezpodsadowa. 
Włośnią o włóknach wiązkowatych lecz niepołączonych w sieć. Zarodniki jasno-fioletowe, broda-
weczkowate, od 8,3 do 12,5 m. m. wielkie. 

0/jis. — W jedynych okazach lego śluzowca jakie widziałem, zarodnie były poskupiane po kilka 
w małe gruzełki. Ścianka ich zewnętrzna krucha, lśniąca, kawowo-mleczna lub jasno brunatna, od-
staje mocno od wewnętrznćj, mleczno-żółtćj, ćmćj. Błona ścianki zewnętrznćj po odwapnieniu jest 
jasno brunatna i tęga, zaś wewnętrznćj delikatna i bezbarwna. Włośnią z dna zarodni początek bio-
rąca pojedyncza, w dalszym przebiegu rozczepia się kilkakrotnie na coraz krótsze odnogi; każda 
taka wiązka jest przyrośnięta do ścianek zarodni od góry i od dołu, nie łączy się jednak z podobnemi 
sobie w sieci. Włókna są ciemno-fioletowe, w obu nasadach bezbarwne, opatrzone licznemi, jużto 
wrzecionowatemi, już półkulistemi zgrubieniami. Zarodnie jasno-fioletowe, nielicznemi broda-
weczkami uzbrojone. 

Znajdowanie się. — Raz tylko znaleziony koło Pinzgau w Tyrolu przez doktora Sautera. 
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P O D R O D Z A J I I I . — L E A N G I U M . G W I A Z D O S Z . 

Zarodnie o ściance pojedynczéj, skorupiastćj, mocno odstającej od wewnętrznćj masy zarodników i 
włośni, często pokrytćj pojedynczą warstwą zanikowycli, bezzawartościowycłi, spłaszczonych, wielo-
kątnych, kątowato do siebie przystających zarodników. Gzęsto gwiazdowato pękające. 

84. Ch. Tr evely ana {Grev.), S. J r e w e / y a n a . — Zarodnie jajowato-kuliste, dokładnie 
siedzące, gwiazdowato pękające na bardzo liczne (do dwudziestu trzech), równowązkie, w końcach 
śpiczaste, lekko na dół odgięte działki. Podsada nader maleńka, kulista. Włośnią Zaro-
dniki 

1823. Leangium Trevelyani. Grev., Scot. cr. IL, t . 132. 

1827. Gionium Trevelyani. Spr., Sys., IV, p. 529. 

1829. Diderma Trevelyani. Fr . ,1 . c., III, p. 103. 

1842. Polyschismium Trevelyani. Gorda, Icon., V, p. 20. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy opisanym i odrysowanym przez Grevila. 
Okazów oryginalnych, ani żadnych w ogóle nie widziałem; ze względu jednak, że charaktery powierz-
chowne są tak wybitne, że po nich z łatwością przyjdzie go poznać, zamieściłem go tutaj. O ile mi 
wiadomo z wzmianki Debeya, miał on być także znalezionym i w Niemczech przez Foerstera. 

85. Ch. radiatum {L.). S. gwiazdosz. — Zarodnie okrągławe lub soczewkowate spłaszczone, 
prawie siedzące lub na sztywnym, ku górze zgrubiałym trzoneczku wyniesione, pod spodem pępko-
wate, brunatno-białawe, po dojrzeniu gwiazdowato pękające na cztery do ośmiu nierówme, nie-
zbyt regularne działki. Podsada zawsze wyraźna, już kulista, już jajowata. Włośnią o włóknach fio-
letowych, już pojedynczo, już wiązko wato rozwidlających się ku górze, tu i owdzie kulistemi zgrubie-
niami opatrzanych. Zarodniki fioletowe, kolczaste, od 9,2, do 12,5 m, m. wielkie. 

1733. Lycoperdon radiatum. L., sp. pl. p. 1654. 

1797. Didymium stellare. Schrad., Nov. pl., gen., p. 21, t . 5, L 3,4. 

1801. Diderma stellare. Pers., Syn., p. 164. 

1801. Diderma umbilicatum. Pers., Syn., p. 165. 

1803. Diderma crassipes. Schum., Fl. SœlL, n° 1421, 

— Reticularia umbilicata. Poir. , Enc. 

1809. Didymium Geaster. Lk, Diss. 2, 1. c., p. 42. 

1809. Leangium stellare. Lk, Diss. 2, 1. c., p. 42. 

1827. Gionium stellare. Spr., Sys. IV, p. 529. 

1827. Gionium umbilicatum. Spr., Sys. IV, p. 529. 
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1844. Leangium umbilicatum. Rabenh., Dent. cr. fL, 1, p. 283. 

1869. Didymium complanatum. Fuck., Sym. Myc., p. 341. 

Wzmianka historyczna. - i j e d y n y g a t u n e k śluzowca opisany po raz pierwszy przez Linnégo 
i to tak wybornie, że o tożsamości nazwiska żadnćj wątpliwości mieć nie można. W czterdzieści lat 
p r z e s z ł o potém, opisuje go znów jako nowy Schrader, daje jak zazwyczaj dokładny opis i wyborny 
rysunek pokroju. Persoon opisuje pod nazwą Diderma umbilicatum niby nowy gatunek, mający się 
różnić barwą zarodni i podsady i działkami na dół nieodgiętemi. Gatunek ten jednak nie ma żadnego 
prawa bytu, jak o tćm z opisu łatwo się przekonać. Link okazy prawie siedzące opisał jako nowe Didy-
mium, a z trzoneczkowatych utworzył nowy rodzaj Leangium, któryśmy dziś jako podgatunek przy-
jęli, wprawdzie opierając go i w tym razie na zupełnie innych zasadach. 

Opis, — Pokrój tego śluzowca do stopnia dojrzałości bardzo zmienny. W młodym stanie zarodnie 
są pierwiastkowo (według Schradera) kasztanowato-czarne, następnie kasztanowate, wreszcie przyj-
mują właściwą w dojrzalszym stanie barwę. Z delikatnej kolistćj leżni podnoszą się zarodnie na 
trzoneczkach bardzo różnie wykształconych. W najprostszym razie jestto znikająco krótka, pusta 
rureczka, w pępku zarodni ukryta, często jednak trzoneczek jest wyraźny, a niekiedy dochodzi nawet 
jednego milimetra wysokości, podnosi się on cieńszą nasadą, staje się coraz grubszym ku górze, zresztą 
jest sztywny, nader kruchy i delikatnie podłużnie porysowany, zawsze białawy z lekkim ochrowym 
odcieniem. Zarodnia kształtu dość zmiennego, jużto soczewkowato spłaszczona, już więcćj kulistawa, 
bez względu jednak na różne rozwinięcie trzonka. P r z e d otwarciem ścianka jćj upstrzona nieregu-
larnemi plamami na mlecznćm tle, kasztanowatemi lub rdzawo brunatnemi, pod spodem zaś pępek 
jest zawsze ciemniejszy, brunatny. Niezbyt dojrzałe zarodnie nie otwierają się zupełnie. W przeci-
wnym razie, ścianka zarodni rozpada się zazwyczaj od czterech do pięciu, niekiedy jednak aż do ośmiu 
działek. Działki te zazwyczaj odchylają się tylko, niekiedy jednak końce ich zawijają się pod spód. 
Rarw^a ich, to jest barwa wewnętrznćj strony ścianki zarodni, jest rnleczno-biała ku samej podsadzie 
brunatna. Podsada wyraźna, wielka, zazwyczaj kulista, niekiedy jednak jajowato wydłużona, lub 
tćż przeciwnie dość silnie spłaszczona, barwy rdzawo-mlecznćj. 

Ścianka zarodni nader tęga, krucha, skorupiasto-rozwinięta, co do wewnętrznćj budowy dwu-
warstwowa. Warstwa zewnętrzna jest błonką tęgą, bezwapienną, brunatno zabarwioną, i przechodzi 
bezpośrednio w ściankę rurki trzonka i podsady. Do nićj przyrośnięta jest warstwa wewnętrzna skła-
dająca się z istoty ustrojowej pierwoszczowatćj natury, na wskroś drobnemi ziarnami wapna zwa-
pnionej. Warstwa ta nie dochodzi do samej podsady, ale znika w pewnym od nićj okręgu, i dla go-
łego oka ścianka zarodni jest w pępku ciemniej zabarwioną. Rurka trzonka jest błoną tęgą, jasno bru-
natną, mocno pofałdowaną. Fałdy te rozciągają się także na dolną część ścianki zarodni. Rurka 
trzonka wypełnioną jest masą drobnych ziarn wapna, tożsamo i podsada tworząca z trzonkiem jednę 
tylko jamę. Po odwapnieniu padsada przdstawia istotę ustrojową gąbczastćj natury. 

Włośnią dla gołego oka biaława, składa się z licznych włókien, jużto pojedynczych, już tćż po dal-
szym ku górze przebiegu rozwidlających się kilkakrotnie od trzech do siedmiu odnóg. Są one mocno 
lioletowe, w nasadach tylko bezbarwne, od 0,6 do 2,3 m. m. szerokie, mocno wężykowate, tu i ów-
dzie prawie dokładnie kulistemi zgrubieniami opatrzone. 

Znajdowanie się. — GdiUin^k icu do rzadkich należy. Widziałem okazy ze Szwecyi (Fries) ; Peters-
burg (Lassen) ; Warszawa (Alexandrowicz) ; Łyse Góry (Rostafiński i Nowakowski); Glacko (Link) ; 
Eberbach nad Renem (Fuckel). 
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Sf). Ch. floriforme [Bull.). S. długonogi. — Zarodnie kuliste, trzoneczkowate, o trzo-
neczku wydłużonym, mocno skupione na silnie rozwiniętej leżni, jasno brunatne , po dojrzeniu gwiazd-
kowato pękające na bardzo nieregularne, na dół odgięte, działki. Podsada pierwotnie ja jowata , 
trzoneczkowata, jasno brunatna . Włośnią o włóknach fioletowych w sieć połączonych, licznemi lecz 
nieregularnemi zgrubieniami opatrzonych. Zarodidki ciemno-fioletowe, zrzadka kolczaste, od 10,8 do 
12,5 m. m. wielkie. 

1791. Sphœrocarpus floriformis. Bull., Champ., p. 142, t. 371. 

1791. Stemonitis floriformis. Gmel., Sys. Nat., p. 1469, n° 37. 

1792. Lyeoperdon floriforme. With. , 1. c., IV, p. 379. 

— Beticularia floriformis. Poir . , Enc. 

1797. Didymium floriforme. Schrad., Nov. pl. gen., p. 25. 

1801. Diderma floriforme. Pers. , Syn., p. 164. 

1803. Diderma spurium. Schum., Fl. Sœll., n® 1422. 

1809. Leangium floriforme. Lk, Diss. 1, 1. c., p. 26, t . 3. 

1817. Leangium lepidotum. Dit., 1. c . , t . 21. 

1827. Cionium lepidotum. Spr. , Sys. IV, p. 529. 

1827, Cionium floriforme. Spr. , Sys., IV, p, 529. 

1829. Diderma lepidotum. Fr . , l . c . , III, p. 100. 

Wzmianka historyczna. — Po raz pierwszy Bulliard opisał i jednocześnie odrysował tego szaronia 
w r. 1797. W następnych czasach różni autorowie przerzucali ten gatunek w najrozmaitsze rodzaje. 
Wreszcie w roku 1817 Ditmar opisał niedojrzałe okazy, które się przy sztucznćm otwieraniu szczegól-
nićj łupały, jako osobny gatunek. 

Opis. — Zazwyczaj gromadnego a raczćj skupionego nawet pokroju. Trzoneczki wydłużone, 
łękowato zgięte, równowązkie, mocno podłużnie pofałdowane, do 1 1/2 mil imetra wysokości do-
chodzące. Zarodnie dokładnie kuliste. Podsada przewrotnie ja jowata , zwężonym końcem niby 
trzoneczkiem oparta na zarodni. Barwa trzonka, zarodni i podsady jednosta jna , skórzana czy tćż 
rdzawo-żółtawa; tylko w nasadzie trzonka ścianka zarodni jest w pewnym okręgu ciemnićj, b ru -
natno zabarwiona. Pękanie mnićj regularne, działki mocno na dół odchylone o brzegach więcćj 
poszarpanych. 

Budowa ścianki, rurki trzonka i podsady zupełnie taka sama jak w poprzednim. Włośnią silnie 
rozwinięta, dla gołego oka ciemna, o włóknach fioletowych, jużto pojedynczych, już różnie rozwi-
dlających się, luźną sieć tworzących, o zgrubieniach licznych lecz n ieregularnych. 

Znajdoivanie się. — Znacznie rzadszy od poprzedniego. Kopenhaga (CErstedt); Hallgarten nad Re-
nem (Fuckel); Wogezy (Schimper); Vercelli w Lombardyi (Cœsati). 

87. Ch. Œrstedta. Rfski. S. ( F r s ^ e c ^ ^ a . — Z a r o d n i e wraz z t rzoneczkiem gruszkowate, bru-
natnawo-bia łe , zupełnie bezpodsadowe. Po dojrzeniu gwiazdkowato pękające na cztery lub 
sześć działek nieregularnych, na dół odgiętych, brodaweczkowatycb ze szklannym połyskiem. 
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Włośnią o włólcnacti liolelowycti, w zbitą sieć połączonych. Zarodniki jasno-fioletowe, delikatnie 
i zrzadka cierniste, 11,6 do 13,2 ni. ni. wielkie. 

•Opis. — Trzonek różnie rozwinięty, zazwyczaj wysokości zarodni wyrównywający, niekiedy jednak 
znacznie krótszy, lekko podłużnie pomarszczony, brunatnawo-biały. Ścianka zarodni na zewnątrz 
brunatnawo-biała, na wewnątrz zaś brodaweczkowata ze szklannym połyskiem. Jest ona dwuwar-
stwowa ; w^arstwa zewmętrzna tęga, jednostajna, brunatna, wewnętrzna składa się z bezbarwnéj 
ustrojowéj istoty, w którćj leżą bez porządku rozmieszczone wielkie bryłki wapna. Te to bryłki 
wyskakując ponad powierzchnię nadają ściance pozór brodaweczkowaty. Podsady brak zupełny. 
Włośnią silnie rozwinięta, o włóknach ciemno-fioletowych, mocno rozwidlających się i licznemi 
bocznemi prostokątnemi odnogami w zbitą sieć połączonych. 

Znajdoimnie się. — Należy do najrzadszych szaroniów. Fonthaveii koło Kopenhagi (CErstedt) ; 
Janernig w Czechach? (Zbiory muzeum wiedeńskiego bez daty, miejsca i zbieracza). 

88. Ch. Stahlii. Rfski. S. S tah la. — Zarodnie kuliste, pod spodem nieco spłaszczone, jużto 
ćme, brunatnawo-białe, już lśniące, ciemno-brunatne; po dojrzeniu już okrągłym środkowym otwo-
rem, już podłużną szparą, już nieregularnie pękające; trzoneczkowate, o trzoneczku brunatnym, 
lśniącym, zupełnie bezposadowe. Włośnią o włóknach już pojedynczych, już ku górze rozszczepia-
jących się kilkakrotnie lecz w sieć niepołączonych. Zarodniki jasno-fioletowe, lekko kolczaste, 
9,2 m. m. wielkie. 

Opis. — Gatunek ten z pokroju do nieotwartego szaronia długonogiego podobny, zdarza się za-
zwyczaj na podłożu gromadnie. Z delikatnćj kolistćj leżni podnoszą się mnićj więcćj 1/2 milimetra 
wysokie, wysmukłe, brunatne, lśniące, mocno podłużnie pofałdowane trzoneczki. Zarodnie kuliste, 
pod spodem zawsze w nasadzie trzonka płaskie, niekiedy i z wierzchu nieco spłaszczone. Podsad 
brak zupełny. 

Ścianka zarodni jest błoną tęgą ale jednowarstwową, na wewnątrz nielicznemi ziarnami wapna 
pokrytą, po odwapnieniu jasno-żółto-brunatną, ciemniejszemi plamami upstrzoną. Rurka trzonka 
podobnież zabarwiona. Włośnią nader charakterystyczna, o włóknach ciemno-fioletowych, od 1,2 
do 2,3 m. m. szerokich, jużto pojedynczych, już zazwyczaj kilkakrotnie rozwidlających się ku 
górze. 

Znajdowanie się. — Gatunek znaleziony jedyny raz w okolicach Strasburga przez mego przyjaciela 
D'-a Stahla. 

N i e z n a n e mi g^atunki ś l u z o w c ó w op i sane pod « Diderma » : 

1836. D. Carmichœlianum. Berk, w. Smith. Engl. fl., p . 3 ! l . 

1836. D. concinuum. B. et C. Cfr. Grev., l. c., n" 343. 

1868. D. cubense B. et G. Berk. Gub., 1. c., 526, 

1873. D. ochroleucum. B. et C. 6f r . Grv., 1. c., n° 342. O ile z krótkiego opisu .sądzić możn 
jestto bezpodsadowa forma Physarum conglomeratum. 
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KLUCZ ANALITYCZNY 

służęicy do oznaczan ia g a t u n k ó w szaronia . 

I. Ścianka zarodni pojedyncza zziarniona lui) skorupiasto \yykszlałcona, 
podrodzaj : Monoderma 

A. Pier\voszcz(jwocnie. 

Żyłowało wypukłe, podsada wielka Gh. anomalum 

Sieciowate, spłaszczone, bezpodsadowe Ch. reticulatum 

n. Pojedyncze zarodnie. 

f Ścianka pójedynczemi ziarnami pokryta. 

Kształtów nieregularnych, bezpodsadowe Gh. Alexandrowiczii 

Półkuliste o wielkiej podsadzie Gh. niveum 

f 7 Ścianka skorupiasto wykształcona. 

* Bez podsady Gh. physaroides 

* * Z podsadą. 

Zarodnie siedzące lub trzoneczkowate, krążkowate, brzeg zaro-
dni po wyprószeniu zarodników miseczkowato sterczący. . Ch. Michelii 

Zarodnie mocno skupione na silnie rozwiniętej leżni stojące . Ch. spumarioides 

Zarodnie dokładnie kuliste z podsadą Gh. l'allax 

Zarodnie kształtów nieregularnych Gh. Friesianum 

II. Ścianka zarodni podwójna, zewnętrzna odstająca mocno od wewnętrznćj, 
, , • ' ' . Diderma podrodzaj 

A. Włośnią prawie nieistniejąca Gh. difforme 

B. Włośnią od nasady ku górze kilkakrotnie rozwidlająca się wiązkowato Ch. Sauteri 

C. Włośnią w sieć połączona. 

f Włókna opatrzone licznemi haczykowatemi zgrubieniami Gh. calcareiim 

f f Włośnią bez takich zgrubień. 

Zarodnie kuliste, kredowo-białe, z tożbarwną podsadą Gh. globosum 

Zarodnie półkuliste, czerwonawo-mięsne, z tożbarwną podsadą. . Gh. testaceum 
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Zarodnie kuliste, barwy skôrzanéj, podsada wypełniona kryszta-
łami wapna Ch. vaccinum 

111. Ścianka zarodni pojedyncza, ale mocno odstająca od wewnętrznćj na-

giej masy zarodników i włośni, podrodzaj Leangium 

A. Zarodnie opatrzone podsadą. 

Gwiazdowato pękające, działki bardzo liczne, na dół zagięte, równo-
1 . . . . f'-h. Trevelvani wązkie, spiczaste 

Działki nieliczne (cztery do ośmiu), zarodnie soczewkowate jużto sie-
dzące jużto trzoneczkowate 

Działki nj^eliczne i nieregularne, zarodnie dokładnie -kuliste ną wydłu-
żonych trzoneczkach Ch. lloriforme 

B. Bezpodsadowe. 

Gwiazdowato pękające na nieliczne działki, szklisto lśniącemi broda-
weczkami opatrzone <^^i'stedtii 

Jużto nieregularnie, iuż środkowym otworem, już podłużną szparą 
pękaj,ce. ' 

1 8 7 

LEPIDODERMA (DE B Y . M S . ) . Ł U S K O W I E C . 

Zarodnie siedzące lub trzoneczkowate, niekiedy pierwoszczovyocnie o ściance pojedynczej, pokry-
tćj licznemi, nader wielkiemi łuskami, składającemi się z małćj ilości istoty ustrojowej mocno zwa-
pnionój. Łuski te jużto odstają od ścianki, już tćż leżą w soczewkowatych rozdwojeniach błony. P o d -
sady zazvyyczaj wykształcone. 

Didymium sp. Schrad. , F r . ; Trichia sp. Poi r . ; Physarum sp. Pe r s . ; Leangium sp. F r . ; Gionium 
sp. Lk. ; Reticularia sp. Rabenh. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten utworzony przez de Barego dla jednego gatunku, to jest łu-
skowca tygrysowatego, przyjąłem tutaj , zmieniwszy jednak nieco jego charakter dla pomieszczenia 
innych jeszcze śluzowców. 

81). L. tigrinuyn {Schrad.). L. tygrysowaty. — Zarodnie półkulisto spłaszczone lub so-
czewkowate, czarne, szklistemi ze słomiastym odcieniem łuskami upstrzone, pod spodem silnio 
pępkowate, trzoneczkowate. Trzoneczek tęgi, kruchy, czerwonawo-rdzawy, jużto równow^ązki i 
wysmukły już krępy i ku górze nieznacznie rozszerzający się. Podsada brunatna, jużto półkulista wy-
pukła już prawie kulista. Włośnią o włóknach pojedynczych ciemno-lioletowych, bez zgrubień. Zaro-
dniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 10,8 do 12,3 m. m. wielkie. 

1797. Didymium t ig r inum. Schrad. , Noy. pl. gen., p. 28, t. 6, f. 2, 3. 

180L Physarum t igrinum. Pers. , Syn. , p. 174. Fl. dan. , 1434, f . 2 . 
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1801. Physarum squamulosum. Pers . , Syn., p 174. 

— Trichia t igrina. Poir , , Enc. , VIII, p. 53. 

— Trichia squamulosa, Poir , , Enc, , YIII, p. 53. 

1852, Leangium squamulosum, Fr , , Stirp, femsj. , p. 83. 

1829. Didymium rufipes. F r . , 1, c , , 111, p, 116. 

1833. Cionium tigrinum, Lk. , Handh,, III, p. 410. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany po raz pierwszy przez Schradera jak zwykle wybornie, 
załączona jednak figura pokroju pozostawia wiele do życzenia, Persoon opisał okazy o trzoneczku 
krępym i ku górze zgrubiałym jDod inném nazwiskiem, niesłusznie Fries ŵ  Syslerna mycologicum 
przyjął takie dwa gatunki zmieniając tylko nazwę Persoona na inną. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku są, według Schradera, barwy pomarańczowéj, tworzące się 
zarodnie są tożbarwne stając się późnićj ciemno-żółtemi i kasztanowato-żółtemi. Pokrój dość różny 
od różnego wykształcenia trzoneczka pochodzący, Trzoneczek bywa zawsze tęgi i kruchy, czerwono 
lub pomarańczowo-rdzawy, różnego jednak kształtu. Albo bywa on krępy, krótki , ku górze zgrubiały 
a zarodnie wówczas półkulisto spłaszczone, albo tćż jest on r ó w n o w ą z k i , wysmukły, a zarodnie są 
wówczas soczewkowate. Zresztą jest on w pierwszym razie mocno pofałdowany, w drugim zaś lekko 
podłużnie porysowany. Zarodnie są pod spodem mocno pępkowate, czarne, licznemi, wielkiemi, 
szklistemi łuskami pokryte. Łuski te mają odcień słomiasty lub zielonawo-żółtawy, są tak liczne że 
się brzegami często z sobą stykają. Zaledwie otwarte zarodnie ukazują podsadę wypukłą rdzawo-
brunatną ; po wyprószeniu zarodników dolna ścianka zarodni odgina się mocno na dół, przezco pod-
sada występuje więcćj na zewnątrz i wydaje się być niekiedy kulistą. Zresztą niezbyt dobrze rozwi-
nięte zarodnie przyjmują nieraz kształty mnićj regularne, a podsada ich bywa niekiedy prawie ner -
kowata. 

Ścianka zarodni jest błoną nader tęgą, ciemno-żóltodirunatną, przylega ona gładko do podsady. 
Na powierzchni j'''j stoją liczne łuski. Są one soczewkowate, wązką nasadą do ścianki przyrosłe. Skła-
dają się przeważnie z drobnych ziarn w a p n a ; po odwapnieniu pozostaje niewielka ilość ustrojowćj 
istoty zachowująca pierwotne kształty łuski. Trzoneczek wraz z podsadą tworzy rurkę o nader tęgićj 
ściance. Rura ta daje do środka liczne wyrostki włóknowate, połączone z sobą sieciowato, często 
błonkowato spłaszczone, przezco cała przestrzeli tćj rurki jest podzieloną na liczne fałszywe komory. 
Wewnątrz tych komór znajdują się wielkie kuliste skupienia kryształów nader drobnych, igłowatych, 
promienisto około jednego punktu skupionych. Włośnią składa się z licznych, zazwyczaj pojedyn-
czych, rzadko tylko rozdwojonych włókien, zupełnie gładkich, ciemno-fioletowych, w obu końcach 
nasady mocno zwężonych i bezbarwnych. 

Znajdowanie sip. — Gatunek ten nie n a l e ż y do pospolitych. Wyspa Hogland w Finladyi (Dren-
ner) ; Pizgau w Tyrolu (Sauter); Liebburg koło Konstancyi (Bauer); CEstrich nad Renem (Fuckel) ; 
Heidelberg (Braunn); Belle-Croise pod Paryżem (Roussel). 

90. L. Carestianum {Rabenh.).Ł. Cares/ze^/o. — Pierwoszczowocnie plackowate, wydłużone, 
mocno spłaszczone, licznemi, prawie stykającemi się. wielkiemi, soczewkowatemi, szarawo-biała-
wemi łuskami pokryte. Włośnią bezbarwna o włóknach delikatnych w sieć połączonych. Z a r o d n i k i 

ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 13,8 do 14,6 m. m wielkie. Podsada niepozorna. 
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1862. Reticularia Carestiana. Rabenh. msc. w Rabenhorsta Fungi Eur. Exic. ,n° 436. 

Opis, — Pierwoszczowocnie tego śluzowca występują pod postacią płaskich, wydłużonych podu_ 
szeczek, oblepiających już z jednéj już prawic ze wszech stron (mufkowato) drobne gałązki. Powierz-
chnia ich pokryta tak licznemi łuskami, że ścianki zarodni wcale nie widać. Po odpadnięciu lub ob-
tarciu ich ścianka wydaje się być prawie czarną. Podsada pokryta czarną, dla gołego oka prawie nie-
widoczną ścianką, również wydłużona i spłaszczona. 

Ścianka zarodni jest błoną nader tęgą, ciemno-kasztanowatą. Łuski pokrywające ją są kształtów 
więcćj nieregularnych jak w poprzednim, podobnćj budowy, tylko zwapnienia ich są krystalicznéj 
natury. Wielkość ich zmienna w^aha się między 30 a 100 m. m. Podsada w przecięciu poprzeczném 
półkulistą spłaszczona, podzielona jest błonkowatymi wyrostkami i włóknami na liczne fałszywe ko-
mory, wśród których leżą wielkie, od 18 do 40 m. ni. w średnicy mające bryłki wapna. Włośnią 
o włóknach nader delikatnych, bezbarwnych, licznie rozwi llających się, luźną sieć tworzących. 

Znajdoiminie się. — Gatunek ten odkrył w roku 1861 Garestia koło Riva (Valsetia, w piemoncie). 
Odtąd nie znaleziono go. 

91. L. Chailletii. lifski. Ł. Chailleta. — Zarodnie półkuliste, szeroką nasadą do podłoża 
lubieżni przyrosłe, czarno-fioletowe, pokryte licznemi perłowo-ochrowatemi wypuklinkami. Podsada 
maleńka, ochrowa. Włośnią o włóknach ciemno-fioletowych gęstą sieć tworzących, zarodniki ciemno-
lioletowe, kolf zaste, od 10,8 do 12,3 m. m. wielkie. 

Opis. — Jużto na delikatnéj błoneczkowatćj leżni, już tćż wprost na podłożu siedzą gromadnie liczne 
półkuliste, mocno wypukłe zarodnie. Barwa ich cieuma upstrzona licznemi błyszczącemi wypuklin-
kami perłowo-ochrowatćj barwy. Po wyprószeniu zarodników i włośni ścianka ich jest prześwieca-
jąca brudno-ochrowa, podobnie jak dolna, maleńka podsada. 

Ścianka zarodni jest błoną tęgą, ochrowo zabarwioną, w licznych miejscach soczewkowato rozdwo-
joną. W rozdwojeniach tych leżą skupienia krystaliczne wapna. Skupienia te tworzą nieregularne 
bryłki. W jedném rozdwojeniu błony leży albo tylko jedna taka bryłka, albo tćż byw'a ich więcćj, 
do czterech zrośniętych pomiędzy sobą. Każda bryłka składa się z igłowatych, promienisto koło je-
dnego punktu zbitych kryształków; po odwapnieniu pozostaje nieco istoty ustrojow'éj. Podsada po-
dzielona jest błonkowatemi wyrostkami i włóknami na liczne fałszywe komory powypełniane 
bryłkami krystalicznych skupień wapna. Włośnią składa się z cienkich włókien, często rozwidlają-
cych się, licznemi odnogami w zbitą sieć połączonych. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten widziałem po raz pierwszy w zbiorach Kunzego w muzeum lip-
skiém, przesłane ze Szwajcaryi przez Chailleta pod nazwą « Stemonitis chalybœa ». Później odkryłem 
go w zbiorach pragskiego muzeum. Okazy te były zbierane w hrabstwie Hauenstein przez Opiza. 

P o k r e w i e ń s t w o 4. — P i a n k o w a t e (Spumariacsee) . 

Zrosłozarodnie lub zarodnie opatrzone środkową podsadą. Włośnią przebiegająca promienisto od 
podsady do ścianki zarodni, o włóknach sieć o wielokątnych oczkach tworzących. 
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U I A C H E A F R . Ż A Ł O B N I A . 

Zarodnie trzoneczkowate. Trzonki przudłnżające się we wnętrzu zarodni w podsadę, wraz z nią 
wypełnione drobnemi ziarnami wapna. Włośnią o włóknach przy podsadzić tęższych, Icu ściance 
zarodni coraz cieńszych, gęstą sieć tworzących. 

Trichia sp. Buli. ; Stemonitis sp. Trent. , Pers. ; Diachea Fr., Sys. orb. veg., p. 143. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten został utworzonym w roku 1825 przez Friesa, który go dosko-
nale zcharakteryzował. W 1859 podał de Bary dokładną budowę anatomiczną, a w ostatnich cza-
sach udało się Alexandrowiczowi zrobić historyę jego rozwoju nader ważną, bo wyświecająca miejsce 
jakie powinien zajm.ować w systemie. 

92. D. leucopoda {Buli.). Ż. bialonóżka. — Zarodnie walcowate tępe, od przeświecających 
zarodników holetowe, pięknie mieniące się, trzoneczkowate. Trzoneczek krótki, w nasadzie zgru-
biały, śnieżno-biały, przedłużający się we wnętrzu zarodni w walcowatą, tępą, do wierzchołka niedo-
chodzącą, śnieżno-białą podsadę. Włośnią o włóknach białawych, cienkich. Zarodniki 

1791. Trichia leucopoda. Buli., Champ., p. 121, t . 502, f. 2. 

1797. Stemonitis elegans. Trent. w Roth. Cat., l .c . , p. 220. 

1801. Stemonitis leucostyla. Pers. , Syn., p. 186. 

1805. Stemonitis leucopoda. D. C., Fl. fr. , II, p. 257. 

1825. Diachea elegans. Fr . , Stirp. femsj., p. 84. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten opisany i odrysowany został doskonale już w roku 1791 
przez Bulliarda, z tego więc powodu uważałem za słuszne przyjąć jego nazwisko. W roku 1842 podał 
Corda (Icon., V, p. 60, t. III, f. 38) rysunek analityczny i opisy w wielu razach niedokładne. Błędy te 
zostały dopiero sprostowane przez De Barego. 

« 

Opis. — Z szerokiej nasady podnosi się krótki stożkowaty trzoneczek, przedłużający się do wnę-
trza zarodni w walcowatą, niekiedy pogiętą podsadę. Ścianka tak podsady jak i trzonka, stanowią-
cych jedną rurę w^ypełnioną drobnemi ziarnami wapna, jest błoną dość tęgą, zupełnie przezroczystą 
i bezbarwną. Ścianka zarodni jest podobną błoną; w miejscu gdzie trzonek p r z e c h o d z i w podsadę 
p r z y r a s t a ona do jego ścianki, i przedłużając się ku dołowi obejmuje ją pachwowato. Podsada, j a -
keśmy wspomnieli, nie dochodzi nigdy do wierzchołka ; z jćj ścianki biorą początek rurki włośni, 
z początku dość szerokie, w dalszym przebiegu coraz cieńsze, wreszcie przechodzące w nader cienkie 
włókienka. Barwa ich pod drobnowidzem jasno-fioletowa. W ł o ś n i ą od podsady zaraz rozgałęzia się 
rozlicznie, odnogi te są łękowato pokrzywione, łączą się z odnogami sąsiednich włókien i tworzą siec 
wszechstronną o oczkach wielokątnych; rozgałęzienia pochodne są coraz liczniejsze, odnogi ich co-
raz cieńsze, ztąd tćż i oka sieci ku brzegom zarodni są coraz drobniejsze ; wreszcie cała ta sieć przyra-
sta do ścianki zarodni za pomocą ostatecznych, króciuteńkich, bezbarwnych włókienek. 

Znajdowanie sie. — Gatunek ten nierzadki w Europie, pojawia się zazwyczaj w pewnćm miejscu 
w bardzo znacznych ilościach. Widziałem okazy z La Galie w Algeryi i z południowego Chili (zbierane 
przez Gaya). Według Berkeleya, znaleziony także na Ceylon i w Ameryce północnej. 
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N i e z n a n y g a t u n e k żałobni . 

i836. Diachea fulgens. Fr . w Weinm., 1. c., p. 611. 

SPUMARIA. P E R S . P I A N K A . 

Zrosłozarodnię złożone z licznych, drzewkowato rozgałęzionych, obok siebie stojących zarodni, oto-
czonych na zewnątrz wspólną piankowatą korą. Zarodnie drzewkowate, na zewnątrz pokryte dro-
bnymi kryształkami wapna, wewnątrz opatrzone podsadą środkiem przebiegającą i również rozgałę. 
ziającą się. Włośnią przebiegająca od podsady do ścianki zarodni tworzy gęstą sieć. Kora składa się 
z pustych pęcherzy (o ściankach zbitych z drobnych ziarn wapna) stykających się z sobą, śnieżno-
białych. 

Mucilago sp. Mich. et Auct, ; Mucor sp. Gled.; Byssus. sp. Retz.; Reticularia sp. Buli., Wi th . ; 
Spumaria Pers., Fr . et Auct.; Didymium sp. Fr. ;.Diderma sp. Wallr. ; 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj utworzony w roku 1797 przez Persoona, który, może ze wszy-
stkich późniejszych autorów, najlepiej znał jego bu Iowę, jak to z opisu i załączonego rysunku prze-
konać się można. Fries sprowadził w Systema wielkie zamięszanie, o czém przy opisie gatunku 
wspomnimy. 

93. S. alba [DulL). y». 'oAaza/a. — Podsady puste, walcowate, do wierzchołka rozgałęziających 
się zarodni niedochodzące. Włośnią o włóknach nader grubych, gęstą sieć tworzących, w punktach 
zbiegu mocno zgrubiałych. Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste. 

1729. Mucilago, 2. Mich., Nov. pl. gen., p. 216, t. 96, f. 2. 

1733. Mucor. 11, c. Gled , Meth. fg., p. 160. 

1733. Mucilago crustacea alba. Battara, 1. c., p. 76, t. 40, f. G. 11. I. 

1768. Mucilago. Hall., 2129. 

1769. Byssus bombycina. Retz., V. et Handl., p. 231. 

1772. Mucilago, filamentosa, ramosa. Bonamy, 1. c., p. 133, t . 3. 

1791. Reticularia alba. Buli., Ghamp., p. 92, t. 326. 

1797. Spumaria Mucilago. Pers., Disp., p. 8, t. 1, f. a, b, c. 

1801. Reticularia ovata v. 2. With., Bot. Arr. Ed. VI, v. 4, p. 463. 

1803. Spumaria cornuta. Schum., Fl. Sœll., n" 1413, Fl. Dan., t. 1978, f. 1. 

1803. Spumaria alba. D. G., Fl. Fr . . II, p. 261. 

1829. Spumaria alba, a larninosa et p cornuta. Fr. , l. c., III, p. 93. 

1829. Didymium Spumarioides. Fr . , Sys. myc., III, p. 121, non Sym. Gast. 
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1833. Diderma spumaria'forme. Wallr. , 1. c., n"2208. 

— Sow., t. 280. ; Grev., Scolt. Cr. Fl., t. 267. Nees,, Sys., f. 94. 

— Alexandrowicz, 1. c., L I , f. 6, 7 et t. III, f. 4-10. 

Wzmianka hi&t07vjczna. — Znaczne rozmiary jakich zrosłozarodnie pianki dochodzą, a jednocześnie 
zazwyczaj towarzyskie pojawianie się tychże w znacznych ilościach, są zapewne powodem, że śluzo-
wiec ten już przez najdawniejszych naszych autorów zostaje wspomnianym, a nieraz bardzo dobrze 
oddawanym w grubo naszkicowanych rysunkach pokroju. Dopiero jednak Persoon w swojej « Dispo-
sitio» utworzył nowy rodzaj i zcharakteryzował go krótko ale wystarczająco. Z opisu jego, załączo-
nych rysunków i ich objaśnienia widać, że Peroon znał : 1° korę pokrywającą zrosłozarodnię, 2° bu-
dowę drzewkowato rozgałęzionych zarodni, 3° włośnię. Fries w Systema mycologicum opisuje Spu-
maryę najwidoczniej według starych okazów, z których już wszystkie zarodniki wypadły, to tćż daje 
najzupełnićj fałszywe określenie rodzaju. Według niego pianka ma być pozbawioną kory i włośni 
a budową zbliża się do wykwitu. Raz tylko otrzymał Fries doskonale zachowane okazy pianki, po-
kryte jeszcze korą, od Weinmana z Petersburga, i te opisał pod nazwą Didymium spumarioides. Takiż 
sam błąd popełnił Wallroth opisujący korą pokryte okazy pod nazwą Diderma spumariœforme. Do-
piero wreszcie Alexandrowicz podając dokładną historyę rozwoju pianki objaśnił jednocześnie jćj bu -
dowę z wszelkimi szczegółami. 

Opis. — Na silnie rozwiniętćj, białej lub ochrowatćj leżni, stoją liczne drzewkowato rozgałęzione 
zarodnie. Wysokość jednego takiego rozgałęzienia dochodzi zazwyczaj 1 centymetra. Często jednak 
z leżni wychodzą językowate, płaskie, błonkowate wydłużenia, na których dopiero stoją takie drzewka, 
w skutek czego wysokość zrosłozarodni pianki dochodzi niekiedy 3 centymetrów. Te drzewkowate 
rozgałęzienia mają następującą budowę : W przecięciu poiirzccznćm odnogi ich są jużto okrągłe, już 
walcowate. Odnóg jest nadzwyczaj wiele, jedne wychodzą z drugich, a wysokość ich bardzo zmienna. 
Na zewnątrz są one szarawe, mączaste od pokrywających ich drobniuteńkich, gwiazdkowatych sku-
pień kryształków wapna. Ostatnie ich kończyny są zawsze tępo zaokrąglone. Wewnątrz tych rozgałę-
zień przeliiegają podsady walcowate, wązkie, wewnątrz zupełnie puste, zajmujące środek i 
wchodzące do wszystkich odnóg, i zazwyczaj przed ich końcem zamknięte i tępo zakończone. Nie-
kiedy jednak dobiegają aż do wierzchołka i otwierają się tam na zewnątrz wązką, elipsoidalną szparą. 
Przestrzeń pomiędzy podsadą a ścianką zarodni wypełniona jest gęstą siecią włośni i masą zarodni-
ków. Przy nasadzie tych drzewek albo podsady przyrastają osobno, a ścianka zarodni także osobno, 
do leżni, i wówczas jeszcze przy samćj podstawie spotyka się włośnią i zarodniki; albo tćż, już 
w znacznćj odległości od nasady, ścianka zarodni przylega mocno do podsady, i wówczas takie 
drzewka wydają się być wyniesione nad powierzchnię leżni przez długi, cienki, wiotki, biały trzone-
czek. W ścisłćm znaczeniu, właściwie każde takie drzewkowate rozgałęzienie jest zrosłozarodnią, a 
ponieważ liczne takie stoją obok siebie na leżni, przeto pianka jest raczćj zbiorem licznych zrosło-
zarodni pokrytych tylko wspólną korą. Kora ta składa się z maleńkich, kilkuwarstwowych, zupełnie 
pustych, fałszywych komór, o ściankach zbitych wyłącznie z nader drobnych ziarn wapna, i dlatego 
po odwapnieniu niepozostawiających żadnych śladów istoty ustrojowćj. Włośnią tworzy sieć o ocz-
kach gęstych, włóknach nader grubych, w punktach zbiegu wiełokątnie rozszerzonych, ciemno-lio-
letowych, w miejscach nasady bezbarwnych i nieco zakrzywionych. Ścianki zarodni i rurek podsady 
są błonkami najzupełnićj bezbarwnemi. 

Znajdowanie się. — W Europie, szczególnićj północn-j, bardzo pospolita. La Calle w Algeryi 
(Roussel); Ameryka północna (Schweinitz). 
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N i e z n a n y g a t u n e k pianki . 

1873. Spumaria Micheneri. B. Cfr. Grev., 1. c., n" 341. 

RZĘD SMĘTOSZE (AMAUROCłf.ETE.E) 

Pojedyncze zarodnie lub zrosłozarodnie, bez zwapnień. Zarodniki, włośnią i podsada prawie zawsze 
jednostajnie czarno lub brunatno-fioletowo zabarwi o n 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — Stemonitacese . P a ź d z i o r k o w a t e . 

Ścianka zarodni albo niewykształcona albo nader nikła. Przedłużenie trzonka tworzy wewnątrz za-
rodni podsadę, dającą, w licznych miejscach swéj powierzchni, początek włóknom włośni, rozgałę-
ziających się i w sieć połączonych. Zawsze pojedyncze zarodnie, 

STEMONITIS ( G L E D , ) . PAŹDZIOP.EK. 

Zarodnie walcowate, na krótkich trzoneczkach gromadnie stojące. Pusta rurka trzonka przedłuża 
się w środkową pustą, ku wierzchołkowi zwężającą się rurkę podsady. Promienisto rozchodzące się 
od podsady, liczne włókna włośni tworzą luźną sieć, a ostatnie ich rozgałęzienia są połączone w sieć 
powierzchowną, równolegle do ścianki zarodni przebiegającą i połączoną z nią za pomocą nader 
krótkich, delikatnych, prostopadle (do sieci) stojących koiiczyków, 

Lycoperdon Rupp.; Glathroidastrum Mich. ; Embolus Hall, ; Clathrus sp. L., Bolt.; Stemonitis sp. 
Gled.; Tubulifera (Kd. ; Tremella Willd. ; Mucor .lacq.; Trichia sp. Buli., With. 

Wzmianka historyczna. — Wroku 1729 utworzył Micheli rodzajClatbroidastrumobejuuijący wszystkie 
paździorkowate; w późniejszym czasie zniienił Gleditsch nazwę Michelego na Stemonitis włączając tu 
lakże i liczne gatunki strzępka. Późniejsi autorowie w tym tćż ostatnim znaczeniu pojmowali rodzaj 
Stemonitis aż do czasów Persoona, który oddzielił Arcyrię jako osobny rodzaj. Fries przyjął dla Ste-
monitis granicę nakreśloną przez Persoona, a tćm samćm objął pod tćm nazwiskiem dwa nasze i)o-
krewieiistwa : paździorkowatych i mrzykowatych. W pierwszém podsada daje w licznych miejscacdi 
początek włośni, w drugićm włośnią rozchodzi się z wierzchołkowego błonkowatego rozszerzenia się 
podsady. Trzy zaś rodzaje na jakie dawny rodzaj Stemonitis podzieliłem, są nader charakterystyczne. 
Pod dawną nazwą zostawiłem tylko gatunki, których wdośnia tworzy sieć na powierzchni, a dwa 
inne rozdzieliłem stosownie do tego, czy podsada dochodzi do wierzchołka, czy tćż tylko do połowy 
wysokości zarodni, na dwa rodzaje : Comatricha i Lamproderma. 

94. S. fusca {Roth.). P. ciemny. — Z a r o d n i e w a l c o w a t e , tępe, gromadnie na silnie rozwinię-
tćj leżni stojące, podsada dochodząca do wierzchołka zarodni. Leżnia, trzonki, podsada, włośma 
i masa zarodników fioletowo-czarne. Powierzchowna sieć włośni o okach nader drobnych, mniej-
szych lub mało co większych od zarodników. Zarodniki jasno-lloletowe, prawicî gładkie, od 6,0 do 
9,2 m. m. wielkie. 
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1718. Lycoperdon capite cylindraceo Rupp., Fl. Jen. 2, p. 304. 

1729. Glathroidastrum obsciirum majus. Mich., Nv. pl. gen., t. 94, f. 1. 

1742. Embolus nigerrimus. Hall., Helv., p. 8, t. 1, f. 1. 

1745. Glathrus nudus. L., Fl. suec., n° 1203. 

1753. Stemonitis 1. Gled., Meth. Jung. , p. 141. 

1768. Embolus. Hall., Helv., n" 2137, t . 48, f. 1. 

1777. Tubulifera cremor. Fl. Dan., t. 659, f. 1. 

1787. Tremella typhina. Willd., FK Ber. , p. 420. 

1778. Mucor araneosus. Jacq., Mise. 2, p . 144,1.15. 

1782. Stemonitis fusca. Roth. in Mag. f. Botan., p. 26 et Fl. ger. 1, p. 548. — Ehr. ber., f 5. 

Grev., t. 170. — Corda, H, t. 12, f. 87. 

1792. Trichia nuda. With., arr. , IV, p. 477. Sow., t. 50. 

1801. Stemonitis fasciculata. Pers., Syn., p. 187, p. p. 

— Stemonitis typhoides. Aut. E.\. gr. Corda, Icon., IV, p. 34. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek od najdawniejszych czasów znany i przez różnych autorów 
z mniejszćm lub większćm szczęściem opisywany, zawsze z następnym a często i z p. rdzawym za je-
dno uważany, tak nawet w ostatnich czasach przez Persoona. Wydatne różnice rozpoznał dopiero 
gruntowniej Ehrenberg w swoich Sylvœ myc. Ber., p. 25, f. V. — Tubulina cremor Fl. Dan., Mucor 
araneosus Jack. i Tremella typhina W. są zarodniami dopiero w chwili tworzenia się. 

Opis. — Wysokość zarodni w gatunku lym jest nader zmieima, a cały szereg form w jakich wystę-
puje daje się podzielić na dwa następujące szeregi : 

a major. Zarodnie wraz z trzonkiem 7 do 12 M. wysokie, z tego na trzonek przypada 2 do 3 M. 

[i minor. Zarodnie wraz z trzonkiem 4 do 7 M. wysokie, z tego na trzonek przypada 1 do 1 1/2 M. 

Na podłożu rozszerza się tęga, błyszcząca, ciemna leżnia, błona jćj ciemno-brunatna opatrzona 
licznemi fałdami i marszczkami zbiegającemi zaw^sze promienisto do nasad trzonków. Trzonek wraz 
z podsadą stanowi jednę tylko rurkę, giętką, sprężystą, wewnątrz pustą, o ściance nadzwyczaj grubćj, 
o powierzchni pokrytćj licznemi, podłużnemi, nader cieniuteńkiemi marszczkami. Rurka trzonka 
bywa często pokrytą na zewnątrz warstwą bezbarwną lub jasno-brunatno zabarwioną, tęższą od dołu, 
coraz cieńszą ku górze, na zewnątrz wydaje się być szklisto-błyszczącą. Znaczenie tćj warstwy było 
objaśnione w części ogólnej na str. 39 i następnćj. Podsada dobiega aż do samego wierzchpłka stając 
się w końcu włoskowato-cienką. Włókna włośni rozchodzą się na wszystkie strony promienisto od 
podsady, krzywią się łękowato, rozwidlają coraz częścićj ku brzegowi, wreszcie ostatnie ich rozgałę-
zienia tworzą na powierzchni sieć o oczkach nader drobnych, to jest wielkości zarodników wy-
równywających, lub nieco tylko większych. 

UWAGA. — Nieraz się zdarza, że cała gromada zarodni na jednćj leżni stojących, w czasie 
tworzenia się, w skutek nieprzyjaznych zewnętrznych warunków, przestaje się dalćj rozwijać. W ta-
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kich okazach wszystkie nieraz zarodni-e są raniej Inb więcćj z sobą zlepione, a wierzchołki ich składa-
jące się ze zdębniałego pierwoszcza są czarne i lśniące. Naturalnie że w takich okazach spotykają się 
w budowie włośni różne potworności, a wielkość zarodników jest nader zmienna; niektóre z nich są 
dziesięć razy od normalnych większe. 

Oprócz tego kilka razy zdarzyło mi się spotkać bardzo szczególne potworności. Podsada dobiegłszy 
do wierzchołka rozdymała się w pęcherz od 100 do 160 m. m. średnicy mający, o ściance grubej, je-
dnostajnćj, brunatnćj, wewnątrz pusty. Takie okazy należące do formy wwor, zostały przez Friesa 
opisane pod nazwą Stemonitis pumila (1. c., III, p. 159). 

Wreszcie dodać muszę, że formy mniejsze są zazwyczaj we wszystkich zbiorach oznaczone jako 
Stemonitis typhoides ; nie potrzebuję dodawać, że przyjakićm takićm zrozumieniu rzeczy, pomyłka 
taka jest prawie niepodobna. 

Znajdowanie się. — Gatunek w Europie nader pospolity, a zapewne i w świecie całym. Algeria 
(Montagne); wyspy Maurytius (Bojan); Geylon, Jawa (Zollinger); Tasmania i Nowa Zelandya (według 
Berkeleya); Vera-Gruz (Salle) ; Texas, Stany Zjednoczone i Kanada (według Berkeleya). 

95. .S. dictyospora. Rfski. P. podobny. — Zarodnie walcowate, tępe, na silnie rozwiniętćj 
leżni stojące, podsada dochodząca do wierzchołka zarodni. Leżnia, trzonki, podsada, włośnią i masa 
zarodników fioletowo-czarne. Powierzchowna sieć włośni o oczkach nader drobnych, mniejszych 
lub mało co większych od wielkości zarodników. Zarodniki jasno-fioletowe, od 6,6 do 9,2 m. m. 
wielkie, o powierzchni opatrzonéj listewkowatemi, sieciowato połączonemi zgrubieniami. 

Opis. — Gatunek ten we wszystkich szczegółach do poprzedzającego podobny, różni się zarodni-
kami tak wielkimi jak w poprzednich, których błonka jednak opatrzona jest na zewnątrz bardzo 
charakterystycznemi zgrubieniami. Są to nadzwyczaj cienkie, w^ązkie i nizkie listewki połączone 
w sieć, o oczkach bardzo drobnych, wielokątnych. 

Pierwoszcznie równie jak w poprzednim mleczno-białe. 
* 

Znajdowanie się. — Gatunek ten w Europie niewiele co rzadszy od poprzedniego. 

90. S. splendens. lifski. P. szerokosietny. — V.-àvoàwiQ walcowate, tępe, na silnie rozwi-
niętćj leżni stojące, podsada dochodząca do wierzchołka zarodni. Leżnia, trzonki, podsada i masa 
zarodnikó»w fioletowo-czarne. Powierzchowna sieć włośni o oczkach nader wielkich, trzy do czterech 
razy szerszych od średnicy zarodników. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 6,6 do 8,3 m . m . 
wielkie. 

Opis. — Gatunek ten do paździorka ciemnego nader podobny co do budowy zarodników, różni się 
od niego i od paździorka podobnego budową włośni. Włókna wychodzące z podsady są daleko tęższe, 
nmićj rozwidlające się. Sieć powierzchowna składa się z włókien bardzo tęgich, a oka jćj są bardzo 
wielkie, zazwyczaj trzy do czterech, niekiedy jednak nawet siedm razy szersze od średnicy zaro-
dników. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten trzy razy tylko widziałem. W zbiorach wydanych przez Funka : 
Fichtelgebirgs-Gryptogamen, n" 590, pod nazwą : Stemonitis fasciculata. Daléj okazy zbierane przez 
Bongarda w okolicach Petersburga. Wreszcie z Guyany francuzkićj zbierane przez Leprieura. 

http://rcin.org.pl



i o n - l ' A M I Ç T M S TOWAliZYSTWA MAI K ŚCISŁYCH W PAP>YŻr. — TOM V. 

ÎK). A. s. ferruginea. Ehr. P. vdzair i f . — Zarodnie walcowate, tçpe, groniadiiio na silnie roz-
winiętej leżni stojące, podsada przed wierzchołkiem zarodni rozszczepiająca sie na kilka włókien włośni. 
Leżnia, trzonki, podsada i włośnią czarno-tioletowe, lecz masa zarodników cynamonowo-rdzawa. 
Powierzchowna sieć włośni o oczkach nader drobnych, mało co większych od zarodników. Zarodniki 
jasno-rdzawe, od 3,3 do 7,3 m. m. wielkie. 

1787. S. typhina. Willd., Fl. Ber., p. 408. 

1789. Clathrus nudns. Bolt., Fniig., t. 93, f. 1. 

1791. Trichia axilera. Bull., Champ., p. 118, t. 447, f. 1. 

1801. Stemonitis fasciculata.. Pers., Syn., p. 187, p.. p. ! 

1803. Stemonitis violacea. Schum., Fl. Scell., n" 1491. 

1803. Stemonitis fasciculata. B.C., Fl., fr. 2, p. 236. 

1818. Stemonitis ferruginea. Ehr., Silv. Berol., p. 20, f. YI. A. B. 

1821. Stemonitis decipiens. Nees., Nov. act. Leop. Car., XYI, p. 93. 

1872. Stemonitis heterospora. Oudem., Nederl. Kruid. Arch., 2 Ser., vol. 1, p. 167. 

Wzmianka historyczna. — Vomhwo to że gatunek ten przez różnych autorów już bardzo wcześnie był 
wspominany, to jednakże dopiero Ehrenberg w roku 1818. opisał go dość dokładnie, a przedewszyst-
kiém wyszukał charaktery różniące go od paździorka ciemnego. W trzy lata potćm podał Nees historyę 
jego rozwoju, o ile ta daje się badać szkłem powiększającćm, i dał mu nowe nazwisko. O ostatnim 
synonimie Oudemansa wspomnę na końcu. 

(tpis, — Gatunek ten od wszystkich poprzednich różni się bardzo wieloma charakterami. Pierwo-
szcznie jego są barwy żółtćj, a dojrzałe zarodnie od masy zarodników cynamonowo-rdzawe. Po wy-
prószeniu zarodników, gołćm okiem niepodobna tego gatunku od innych odróżnić, pod drobnowi-
dzém jednak jestto rzeczą bardzo łatwą. .W poprzednich bowiem gatunkach podsada dochodzi aż do 
wierzchołka, stając się coraz cieńszą, wreszcie wybiega w falowaty cieniuteńki włosek ; przeciwnie 
tutaj podsada w pewnej odległości od wierzchołka zarodni rozszczepia się na kilka odnóg, z których 
każda rozwidla się dalćj i w ogóle zachowuje jak każde włókno włośni wychodzące z podsady. Zresztą 
wszystkie szczegóły budowy są tu takie same jak u paździorka ciemnego, dlatego w ich powtarzanie 
bawić się nie będziemy. 

Dodam tylko, że trzoneczek bywa tu stosunkowo zwykle dłuższym ; bywa on zazwyczaj 2, rzadko 
tylko 1 1/2 M. wysokim. Długość trzonka wraz z zarodnią w okazach które widziałem, waha się mię-
dzy 6 a 12 M., przypuszczam jednak, że mogą się znaleźć i znacznie niższe formy. 

UWAGA. — Tak samo jak w paździorku cienmym, tak tćż i w tym gatunku w skutek nieprzyjaznych 
zewnętrznych okoliczności, całe gromady zarodni mogą się źle lub niezupełnie wykształcać. Natural-
nie zarodnie wówczas są znacznie niższe, a wielkość zarodników waha się w bardzo znacznych gra-
nicach. Takiemi źle rozwiniętemi zarodniami paździorka rdzawego jest Stemonitis heterospora Oude-
mansa, jakćm się naocznie przekonał na łaskawie przesłanych mi przez autora okazach. 

Znajdoivanie się. — W Europie równie pospolity, jeżeli nawet nie pospolitszy od paździorka cie-
mnego. Alger, La Calle (Durieu); Ceylon, Nowa Zelandya (według Berkeleya); przylądek Dobrćj Na-
dziei (Gueinzius); San-Domingo (według Berkeleya); Stany Zjednoczone Ameryki północnćj. 
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Następuj§,ce g a t u n k i o p i s a n e pod paźdz iork iem nie sę- mi znane : 

4834. Stemonilis crypta. Sz., Amer. %., n°23ol . 

4834. Stemonitis maxima. Sz., Amer, fg., n» 2349. Ponieważ w spisie Schweinitza Stemonitis 
ferruginea nie jest wymienioną, a opis tu załączony zgadza się z tym gatunkiem, bardzo 
więc być może, że Stemonitis maxima jest paździorkiem rdzawym o zarodniach bardzo 
wydłużonych. 

1873. Stemonitis porphyra. B. et G., Gfr. Grev., n" 374. 

1847. Stemonitis subclavata. Zoll., Gfr. Flora, p. 301. Okazów oryginalnych Zollingera nie mo-
głem nigdzie odnaleźć, sądząc jednak z opisu, uważam gatunek ten za czuprynkę gęstą. 

1848. Stemonitis tenerrima. Gurtis., Cfr in Sollins. Jour. , YI, p. 349, n° 47. Sądząc z opisu przypu-
szczam, że 'to może być czuprynka Persoona. 

1873. Stemonitis tenerrima. B. et C., Gfr. Grev., n' '373. 

1803. Stemonitis tubulina. A et Sz., 1. c., p. 102. Gatunek ten znam w dojrzałym stanie; nie ma 
on nic wspólnego z paździorkiem ciemnym, jak to przypuszczał Fries, ale ma dość zawiłą 
budowę, którą historya rozwoju zapewne najlepiéj wyjaśni. Tymczasowo więc nie po-
mieszczam go zupełnie tutaj, a pragnących bliższych szczegółów odsyłam do wybornego 
opisu Albertiniego i Schweinitza. 

COMATRICHA ( P R E U S S . ) . CZUPRYNKA. 

Zarodnie walcowato lub kuliste, trzoneczkowate. Trzonek przedłużający się bezpośrednio wewnątrz 
zarodni w podsadę, zazwyczaj od nićj dłuższy. Podsada ku górze coraz cieńsza, przynajmnićj trzech 
czwartych wysokości zarodni dochodząca. Włośnią z podsady początek biorąca, zazwyczaj włókna jéj 
licznie rozwidlające się, połączone w sieć, lecz na powierzchni zarodni nie tw^orzące do ścianek ró-
wnoległćj sieci jak w paździorku. Ścianka zarodni zazwyczaj bardzo nikła, odpadająca, niekiedy nawet 
zupełnie niewykształcona. 

Glathroidastrum Mich.; Mucor sp. L., Scop., Schœf.; Lycogala sp. Hall. ; Embolus sp. Jaq.; Clathrus 
Batsch.; Stemonitis sp. Roth., Pers. , Fr . ; Trichia sp. BulL; Comatricha Preuss. 

Wzmianka historyczna. — Jużeśmy wymienili nieco wyżćj, przy paździorku powody, które nas 
skłoniły do utworzenia z niektórych dawnych gatunków Stemonitis nowego rodzaju; wypada mi tu 
tylko wsponmieć, że Preuss w roku 1831 opisał w « Linnei n (p. 141) dwa niby nowe śluzówce pod 
nazwą Comatricha, a ponieważ pokazało się, że one nie są nowe, ale należą do Stemonitis i właśnie 
do tych gatunków, które mi wypadło od paździorka odłączyć, przeto przyjąłem rodzajową nazwę 
Preussa, zmieniając naturalnie charakter rodzaju. 
• v , 

97. C. typhina {Ii o th.). C z. <7 f s ^ a. — Zarodnie towarzysko lecz nieskupiono stojące, walco-
wate, tępe, często w środku przewięzisto zwężone, nieco na bok skrzywione. Trzoneczek od zarodni 
przynajmnićj dwa razy krótszy. Podsada środkowa z przedłużenia trzoneczka powstająca, ku wierzchoł-
kowi przebiegająca, następnie rozszczepiająca się na liczne odnogi włókien włośni. Włośnią o włóknach 
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licznych, pogiętych, cienino-brunatnych, przez liczne rozwidlenia bardzo zbitą sieć tw^orzącycb, ku 
ścianie zarodni coraz cieńszych. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, od 4,6 do 6,7 in. m. wielkie. 

1729. Glathroidastrum obscurum minor. Mich., Nv. pl. gen., p. 214, t. 94, f. 2. 

1760. Mucor capitulo fusco fugaci. Scop., PI. Car., 1, p. 66. 

1772. Mucor Stemonitis. Scop. Fl. Car., p. 493; Schaîff.,1. c., v. IV, n°287, et v. III, p. 296,1.296. 

1778. Embolus lacteus. Jacq., Mise, aust., I, p. 137, t. 6. 

1782. Glathrus nudus. Fl. Dan., t. 7.38. 

1783. Glathrus pertusus. Batsch., El. Gont., I, p. 263, n° 176, t. 30, f. 176. 

1788. Stemonitis typhina. Roth, Fl. ger. 1., p. 547. 

1789. Stemonitis filicina. Schrk., Fl. bav., n" 1782. 

1791. Trichia typhoides. Buli., Champ., p. 119, t. 477, f. 2. 

1796. Stemonitis typhina. Pers., Obs., I, 57. 

1805. Stemonitis typhoides. D. C., Fl. Fr., 2, p. 257; Ehrb. Syw., f. VII. 

— Stemonitis bicolor. Fr. Herb! 

1817. Stemonitis leucopoda. Fr., Sym. Gastr., p. 16. 

1S42. Stemonitis pumila. C.orda, Icon., v. V, p. 59, t. 3, 1". 37. 

Wzmianka historyczna — Gatunek już przez bardzo dawnych autorów wspominany, został dopiero 
w roku 1786 przez Batscha jak najwybornićj opisanym i dobrze odrysowanym. Opis Bulliarda jest 
daleko gorszy, pomimo to wypadało przyjąćjego nazwisko, gdyż nazwa gatunkowa Batsclia nie daje 
się utrzymać. W ostatnich czasach opisał Corda tę czuprynkę pod nazwą Stemonitis pumila; jego Ste-
monitis typhoides jest z pewnością tylko małym paździorkiem ciemnym. 

Opis. — Czuprynka ta nader charakterystycznego pokroju i budowy, daje się z łatwością od innych 
odróżnić. Zarodnie jćj stoją zazwyczaj towarzysko obok siebie, nigdy jednak tak skupione jak u paź-
tlziorka. Każda umieszczona na maleńkićj, kołowćj,czarno-purpurowćj, błyszczącćj leżni, niekiedy 
wspólnćj dla kilku blizko siebie stojących zarodni; w każdym razie leżnia jest bardzo delikatna, 
znikliwa. W dojrzałym stanie cała zarodnia pokryta jest tęgą, świetnie srebrzysto błyszczącą błoną, 
lekko podłużnie pomarszczoną, przedłużającą się ku dołowi i obejmującą trzonek w luźną, mocno po-
fałdowaną, również błyszczącą pochwę. W tym stanie kształty zarodni są najwidoczniejsze, są one 
zazwyczaj w połowie wysokości nieco zwężone, odkąd skrzywiają się na bok, a pod wierzchołkiem 
bywają zwykle lekko, maczugowato nabrzmiałe.' Ścianka ta opada z łatwością, a wówczas zarodnie wy-
dają się być brunatne, wyniesione na krótkim, ćmym, czarnym trzoneczku. Po wypróżnieniu zaro-
dników, pozostaje włośnią tęga, trwającą i zachowująca pierwotne kształty zarodni. Wysokość zaro-
•dni zmienna i nieproporcyonalna do długości trzonka. Wszystkie formy dają się podzielić na dwie 
następujące grupy : 

a. genuina. Zarodnie wraz z trzonkiem od 2 1/2 do 4 M. wysokie, zarodniki od 4,6 do 5,8 m. m. 
wielkie: Tu należące okazy mają : 
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przy wysokości trzonka O M., długość zarodni wynoszącą od 2 do 2 1/2 M. 

» » » I M . » .) » od 2 do 21/2 M. 

» » » 1,3 M. » » » od 1 1/2 do 2 i 2 1/2 M. 

p. pumila. Zarodnie wraz z trzonkiem zaledwie 2 M wysokie, włośnią również gęstą sieć two-
rząca, lecz o włóknacłi cieńszycli, zarodniki od 3,8 do 6,6 m. m. wielkie. Trzonek bywa tu od J '2 do 
3/4 M. wysoki a odpowiednie do tego zarodnie od 11/2 do 1 1 4 M. długie. 

Ścianka zarodni jest błoną tęgą, pod drobnowidzem zupełnie bezbarwną. Trzonek jest rurką pustą 
0 ściance tęgićj, brunatnćj, przedłużającej się w rurkę podsady. Podsada w górnćj części zarodni prze-
biega gzygzakowato, a wreszcie pod wierzchołkiem rozchodzi się na kilka grubych włókien. Z pod-
sady na w^szystkie strony rozchodzi się promienisto włośnią. Odnogi jć j biorą początek w bardzo ma-
łych (od 8 do 12,3 m. m.) odstępach, jako rurki, które zaraz zaczynają się rozwidlać i rozmaicie rozga-
łęziać. Rurki te pozostają rurkami aż do połowy przebiegu i tworzą tu sieć dość luźną. W dalszćj jednak 
drodze ku ściance zarodni na jednćj czwartćj promienia, rurki stają się włóknami naturalnie cieńszemi, 
a jednocześnie rozgałęzienia ich są coraz liczniejsze, a tćm samćm i sieć coraz gęstsza, i wreszcie 
w ostatnićj jednćj czwartćj promienia, ku ściance włókienka stają się jeszcze cieńsze, rozgałęzienia je-
szcze licziiiejsze, a sieć nadzwyczaj gęsta, zbita, ostatnie jćj odnogi są nader krótkie, proste kończyki 
za pomocą których styka się ze ścianką zarodni. Szczególnićjszy charakter tćj włośni polega na tćm, że 
każde włókno włośni zaraz od nasady zaczyna się bardzo gęsto rozwidlać i na wszystkie strony rozga-
łęziać, lecz nie daje odnóg do sąsiednich włókien, lub tylko bardzo nieliczne. Tak samo zachowuje się, 
włośnią i w dalszym przebiegu, ztąd tćż cała włośnią składa się z licznych pęczków włośni, coraz gę-
stszą sieć tworzących ku ścianie zarodni; pęczki te są z sobą połączone tylko nielicznemi odnogami 
1 to przeważnie tylko w ostatnich miejscach przebiegu, o stosunku tym najłatwiej przekonać się można 
patrząc z góry, pod drobnowidzem, na cały system włośni. 

Znajdowanie sie.-- Gatunek ten należy w Europie do częstych. Odmiana fl daleko rzadsza : Kopen-
haga (Or^rstedt), Lipsk w ogrodzie botanicznym (Mettenius). 

98. C. Friesiana {De B ij). C. F r lesrt . — Zarodnie jużto kuliste już jajowate, już elipsoi-
dalno wydłużone, od 1/2 do 1 1/2 M. wysokie. Trzoneczek szydłowaty, czarny, lśniący, od 1 1'2 do 
3, niekiedy nawet do 6 M. wysoki, przechodzący wewnątrz zarodni w podsadę. Podsada dochodzi do 
połowy lub trzech czwartych wysokości zarodni, a następnie rozczepia się na liczne włókna. Włośnią 
o włóknach łękowato pokrzywionych, gęstą sieć tworzących, niewybiegających nigdzie, nawet na 
brzegach zarodni w wolne końce, w całym prawie przebiegu jednakowo grubych. Zarodniki liole-
towo-brunatne, o błonie tęgićj lecz gładkiej, od 8,3 do 10,8 m. m. wielkie. 

1753. Mucor., Embolus. L. sp.pl. , n" 1183? 

1768. Lycogala. Hall., 1. c., n"2146? 

1797. Stemonitis reticulata. Trent. , 1. c., p. 223? 

1791. Stemonitis nigra. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1467, n» 4. 

1797. Stemonitis atrofusca. Pers., Disp., p. 11. 

1797. Stemonitis atrofusca, p nigra. Pers., Disp., p. 54. 
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1801. Stemonit is ovata. Pers. , Syn. p . 189. 

1803. Trichia mucoriformis. Schum., Fl. SœlL, n" 1469. 

1803. Stemonitis violacea. Schum. , Fl. , Sœll., n« 1491. p. p. 

1802. Stemonit is nigra Schum., Fl. n" 1493. 

1803. Stemonitis glohosa. Schum. , Fl . , Ssell. n° 1494. 

1818. Trichia alba. Sow. ,Eng . Fg. , t. 239. 

1818. Stemonitis obtusata. Fr . , Sym. Gar t . ,p . 17. 

1831. Comatricha obtusata. Preuss. , l . c . , p . 141. 

1831. Comatricha alta. Preuss., 1. c. , p. 141. 

1810. Stemonitis Friesiana. De By. a oblonga de By n o n F r . ! (5 obtusata, Fr . in li t t . ad Jack. Cfr. 
Rabenh. , Fg. Eur . , n° 568. 

Wzmianka historyczna. — Jak się zaraz dowiemy, pod nazwą czuprynki Friesa pomieszczam szereg 
form, zazwyczaj za dwa gatunki uważanych ; z tego powodu cały zapas synonimów jaki podałem, od-
nosi się to do jednéj to do drugiéj z tych form. Daléj wiele nazwisk jest bardzo niepewny(;h, inne od-
noszą się do okazów dopiero w rozwoju będących. Z tych wszystkich powodów uznałem za najsto-
sowniejsze przyjąć nazwę proponowaną przez de Barego. 

Opis, — Gały szereg form tu należących daje się niekiedy odnieść do jednego z następujących dwóch 
typów. 

a. obovata-: Zarodnie prawie dokładnie kuliste, lub w przecięciu podłużnćm sercowate, od 1'2 do 
3/4 M. długie. 

fj. oblonga : Zarodnie jajowate, od dołu często rozdęte, lub tćż wydłużono-elipsoidalne, od 3/4 do 
1 1/2 M. długie. W obu razach w nasadzie trzonka wyraźnie pępkowate. 

Gatunek ten występuje zazwyczaj gromadnie. Każdy z osobna trzoneczek przecliodzi w delikatną, 
czarno-purpurową, lśniącą leżnię, niekiedy w^spólną dla kilku bliżćj siebie leżących zarodni. Trzone-
czek 'w nasadzie nieco zgrubiały, wydłużony, szydłowaty, czarny, lśniący, zazwyczaj od 1 1/2 do 3 M. 
niekiedy jednak do 6 M. wysoki, bardzoczęso łękowato skrzywiony. Kształt zarodni, jak wiemy, bardzo 
zmienny, od dokładnie kulistego przechodzi przez wszystkie pośrednie formy do jajowatego, i znów 
od tego do wydłużono-elipsoidalnego. Długość więc zarodni wałia się w ogóle między 1/2 a 1 1/2 M. 
Zarodnie wraz z trzonkiem w większości razów są 4 M. wysokie, niekiedy mogą jednak dojść i 7 1, 2 M. 
Trzonek przechodzi wewnątrz zarodni w podsadę i przebiega do pół lub trzech czwartych jćj wysoko-
ści, a następnie rozszczepia się na kilka włókien włośni. Włókna włośni biorą początek w licznych miej-
scach podsady, tylko tutaj nieco tęższe, zresztą w całym przebiegu jednakowo grube. Zaraz od nasady 
rozwidlają się często, przebiegając łękowato łączą się poprzecznemi także łękowato pokrzywionemi 
włóknami, ostatnie ich rozgałęzienia nie wolne lecz połączone z sąsiedniemi. Razem powstała sieć 
jest nader tęgą, zbitą, kasztanowato-brunatną. Zarodnie bywają jużto zupełnie n a g i e , wówczas b ru -
natne, ćme, już delikatną, nader znikliwą ścianką pokryte , wówczas błyszczące. Ścianka jest błonką 
nader delikatną, bezbarwną. Trzoneczek jest rurą , o ściankach nader tęgich, brunatnych, zewnątrz 
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których przebiegają sieciowato połączone, tęgie, brunatne włókna, fakt odkryty przez Alexandrowicza. 

Znajdowanie się.— Gatunek ten przytrafia się dość często w lasach, szczególnićj na mocno zmursza-
łćm drewnie, w Europie. Zresztą zaeuropejskich okazów nie widziałem. 

•JO. C. Persoonii Rfski. C. /^e r s o o n a. — Zarodnie jużto jajowato-walcowate, już kuliste, a 
w wierzchołku zaostrzone, pod spodem lekko pępkowate, od I/o do 1 M. długie. Trzonki szydłowate, 
od 1/2 do 3 4 M. wysokie, przechodzące wewnątrz zarodni w podsadę, przebiegającą prawie do wierz-
chołka zarodni. Włośnią o włóknach łękowato pokrzywionych, gęstą sieć tworzących, niewybiega-
jących w wolne końce, w całym prawie p r z e b i e g u jednakowo grube. Zarodniki jasno-fioletowe, gład-
kie, od 6,0 do 8,3 m. m. wielkie. 

1707. Stemonitis papillata. Pers. , Disp., p. 10, t, 1, f. 4. 

1829. Stemonitis oblonga. Fr . , 1. c., III, p. 159. 

1836. Stemonitis ovata, c minor. Wein. , 1. c., p. 615. 

1841. Stemonitis pulchella. Berk. in an and Mag., p. 431, t. 12, f. 11. 

Wzmianka historyczna. — Podobnie jak wpoprzednim gatunku połączyłem tutaj szereg form, których 
dwa skrajne typy były dotąd za dwa odrębne gatunki uważane. 

Opis. — Gały szereg tu należących form, daje się odnieść do jednego z dwóch następujących 
typów: 

a. obovata. Zarodnie prawie kuliste, lecz w wierzchołku śpiczasto zaostrzone, a pod spodtra pępko-
wate, to jest w przecięciu podłużnćm sercowate lub jajowate, od 1/5 do 1/2 M. długie. Trzoneczek od 
1/2 do 3/4 M. wysoki. 

fi. oblonga. Zarodnie wydłużono elipsoidalne, lub jajowato walcowate, do l M. długie. Trzoneczek 
od 1/2 do 3/4 M. wysoki. Gatunek ten do poprzedniego nader podobny, różni się przedewszystkiém 
podsadą dochodzącą prawie do wierzchołka, trzoneczkiem znacznie krótszym, zazwyczaj wyprostowa-
nym i wreszcie zarodnikami mniejszymi. Zresztą pod względem budowy włośni nie przedstawia 
różnic, chyba że włókna jćj są tutaj w całym przebiegu znacznie cieńsze jak w poprzednim. 

Znajdowanie się, — Gatunek do rzadkich należący przytralia się równie jak poprzedni na zmursza-
łćrn drewnie : 

a : Lipsk (Schmidt); Kopenhaga(riErstedt) ; Trois-Moulins pod Paryżem (Roussel). Formy : 8 Femsjo 
(Fries) ; Bonn (Nees). 

100. C. laxa R f s ki. C. rozp ierzchła. —Zarodnie kuliste, zaledwie 1 /2 M. wśrednicy mające, 
o trzoneczku sztywnym, czarnym, niedochodzącym 1 M. długości. Podsada prawie do wierzchołka 
przebiegająca, tam rozdzielająca się na dwa lub trzy włókna. Włośnią o włóknach w całym prze-
biegu jednakowo grubych, bardzo tęgich, nader luźną, rozpierzchłą sieć tworzących. Ostatnie rozgałę-
zienia łękowato poprzecznemi włóknami połączone, nieliczne tylko wolno wybiegające, widełkowato 
rozdzielone. Zarodniki gładkie, ciemno-fioletowe, od 9,2 do 10,8 m. m. wielkie. 

Opis. — Gatunek ten odznacza się przedewszystkiém nader rozpierzchłą siccią, utworzoną przy-
tćm z nader tęgich, bo od 2,5 do 5,3 m. m., zazwyczaj 4 m. m. szerokich włókien. Zarodnie mają od 
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0,4 do 0,3 M. średnicy, trz(jnki od 0,7 do 0,8 M. wysokości. Trzonek i podsada stanowią pustą rurkę 
o ściance tegiéj, brunatnéj. 

Znajdowanie sie. — Dotychczas tylko w Freiburgu w Bryzgowii raz znaleziony przez De Barego. 

t o i . C. a f f i n i s Rfski. C. pokr e wna.— Zarodnie walcowate, tępe, do 2 M. wysokie, o trzo-
neczku znikająco krótkim. Podsada prawie do wierzchołka przebiegająca, lam rozdzielająca się na 
dwa do pięciu włókien. Włośnią o włóknach przy nasadzie znacznie tęższych jak w dalszym przebiegu, 
bardzo luźną, rozpierzchłą sieć tworzących, w punktach zbiegu częstokroć trójkątnie zgrubiałych.. 
Ostatnie rozgałęzienia łękowatemi, poprzecznemi włóknami połączone, niektóre tylko wolno wy-
biegające. Zarodniki jasno-fioletowe, brodaweczkowate, od 3 do 6,7 m. m. wielkie. 

Opis. — Do poprzedzającego z budowy włośni podobny, lecz włókna przy nasadzie do 3,3 m. m., a 
w dalszym przebiegu do 3,4 m. m. szerokie i w punktach zbiegu częstokroć trójkątnie zgrubiałe. Za-
rodnie od 1,3 do 1,8 M. wysokie, trzoneczki zaś dochodzą zaledwie 0,2 do 0,3 M. długości. Zresztą 
różni się od poprzedniego i zarodnikami. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten do bardzo rzadkich należy, widziałem tylko okazy z Freiburga 
w Bryzgowii (De Bary) i Kijowa (Walz). 

U W A G A . — Być może, że ostatnie dwa gatunki czuprynki są daleko pospolitsze jakby się zdawać 
mogło, tylko nie są spostrzegane, z powodu nader luźnej i łatwo znikliwćj włośni, po wyprószeniu 
więc zarodników zaledwie są widzialne dla gołego oka. 

• L A M P R O D E R M A R F S K I . B L Y S Z C Z A K . 

Zarodnie kuliste lub elipsoidalne, trzoneczkowate. Trzonek przedłużający się bezpośrednio w pod-
sadę, zaledwie do połowy wysokości zarodni dochodzącą, jużto walcowatą, już najczęściej w wierz-
chołku maczugowato nabrzmiałą. Włośnią z podstawy początek wiązkowato biorąca, zazwyczaj 
regularnie rozwidlająca się, rzadko tylko w poplątaną sieć połączona. Ścianka zarodni delikatna, 
najczęści'''j metalowo błyszcząca się, niekiedy tęga i w nasadzie zarodni miseczkowato trwająca. 

Mucor. sp. Leers. ; Trichia sp. Iloth, Schum. ; Physarum sp. Pers. , Fr.; Stemonitis sp. A e tSz . ; 
Fr. , etc. 

Wzmianka historyczna. — Już powyżej przy paździorku podaliśmy powody, które nas skłoniły do 
utworzenia z tych dawnych gatunków Stemonitis nowego rodzaju. Tutaj dodam tylko, że ponieważ 
gatunki te oprócz charakterystycznćj budowy podsady posiadają wszystkie świetnie błyszczącą 
ściankę zarodni, przeto nazwałem je Lamproderma. 

101. L. physaroides {A. et Sz.). B. srebrzy sty. Zarodnie kuliste, o ściance srebrzysto me-
talowo błyszczącćj, trzoneczkowate, Trzoneczek czarny, ćmy, s z y d ł o w a t y , rozszerzający się w ma-
leńką kołową leżnię po podłożu, a wewnątrz zarodni przechodzący w krótką, maczugowato nabrzmiałą 
podsadę, niedochodzącą do połowy wysokości zarodni. Włośnią o rurkach fioletowo-brunatny^ch 
pojedynczo z podsady biorących początek, w dalszym przebiegu rozwidlających się coraz częścićj i po-
łączonych poprzecznemi rozgałęzieniami w sieć, ku powierzchni zarodni dość zbitą. Zarodniki jasno-
brunatne, od 12,3 do 14,2 m. m. wielkie, mocno kolczaste. 

1803. Stemonitis physaroides. A. et Sz., l . c , , p. 103, t. 11, f. 8. 
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opis. — Zarodnie tego gatunku są dokładnie kuliste, mniéj więcćj 1 M. średnicy mające; ścianlca 
ich delikatnie pomarszczona, świetnie srebrzysto-metalowo błyszcząca, jest błoną zupełnie bezbarwną, 
w górze nader delikatną, ku podstawie tęższą, miseczkowato trwającą, odginającą się przytém nieco 
ku dołowi, w skutek czego zarodnie po otwarciu się w wierzchołku, są zazwyczaj w nasadzie trzonka 
lekko pępkowate. Trzoneczek czarny, ćmy, szydłowaty, w podstawie nieco zgrubiały, wreszcie roz-
szerzający się na podłożu w maleńką niepozorną leżnię. Trzoneczek byw^a od 2 do 3 M. wysoki, w nasa-
dzie 0,4, pod wierzchołkiem 0,13'M. szeroki. Trzoneczek przedłuża się wewnątrz zarodni w podsadę 
z poc;5ątku walcowatą, 0,1 M. szeroką, późnićj maczugowato nabrzmiałą, 0,18 szeroką. Trzonek wraz 
z podsadą tworzą tylko jednę rurJię o ścianie tęgićj, będącej lekko pofałdowaną, ciemno-brunatną 
błoną. Rura ta wypełniona jest nader tęgiemi włóknami, sieciowato poplątanemi, nieraz błonkowato 
rozpłaszczonemi i niby w tkankę przechodzącenii. Włókna te wychodzą na zewnątrz podsady i prze-
chodzą tu we włókna włośni. Włókna rozwidlają się wielokrotnie pod kątem prostym, lub niebardzo 
ostrym, łączą się pomiędzy sobą zupełnie poprzecznemi i tworzą sieć ku powierzchni coraz gęstszą i 
w ogóle dość zbitą i sztywną. 

Niezupełnie dojrzałe zarodnie mają powierzchnię ćmą, brunatnawo-czarną lub czarną. 

Znajdoivanie sie. — Gatunek ten należy do dość rzadkich śluzowców, spotyka się najczęścićj na 
mchach. Drezno (Dittmarsch) ; Halla nad Salą (Sprengel); Łużyce (Albertini i Schweinitz); Salcburg 
(Sauter); Pierre - Perluis w szwajcarskiém Jura (Braun); Fóret de Rosmont w W^ogezach (Mou-
geaut). 

102. L. Sc himperi Rfski. B. Schimpera.—Zarodnie kuliste o ściance czarno-zielono lub 
brązowo-metalowo błyszczącćj, trzoneczkowate. Trzoneczek czarny, błyszczący, sztywny, szydłowaty, 
przechodzący wewnątrz zarodni w przewrotnie jajowatą, do połowy wysokości zarodni zaledwie do-
chodzącą podsadę. Włośnią o włóknach czarno-brunatnych, biorących pojedynczo początek z podsady, 
w dalszym przebiegu rozwidlających się coraz częścićj i połączonych poprzecznemi odnogami w sieć 
ku powierzchni zarodni bardzo zbilą. Zarodniki brudno-fiolctowe, delikatnie kolczaste, od 10,8 do 
11,3 m. m. wielkie. 

Opis. — Gatunek ten do poprzedniego nader podobny, ale we wszystkich częściach tęższy, różni się 
przedewszystkićm kształtem podsady. W błyszczaku srebrzystym podsada początkowo jest walcowata 
a tylko w wierzchołku maczugow^ato nabrzmiała, tutaj zaś zaraz od nasady rozszerza się ku górze i ma 
kształt przew-rotnie jajowaty, jest ona 0,3 M. szeroka. Dalćj zarodnikami mniejszymi i delikatniej kol-
czastymi. Zarodnie mają przeszło 1 xM. śrcilnicy, ścianka ich jest błoną tęgą, jasno-brudno-fioletow^ą 
Trzoneczek od 3 do 4 M. wysoki, przy nasadzie 0,0, przy wierzchołku 0,13 M. szeroki, posiada bu-
dowę najzupełnićj taką samą jak w poprzednim gatunku. Włośnią jak w poprzednim. 

Znajdowanie sie. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziałem, zostały mi doręczone przez W .̂ P. 
Schimpera, znalezione przez niego w okolicach Mulhuzy w Alzacyi. 

103. L. colum bina (Pers.). B. świetny. — Zarodnie kuliste lub przewrotnie jajowate, nie-
biesko lub czarno-fioletow^o metalowo błyszczące. Trzoneczki czarne, błyszczące, jużto walcowate, 
tylko w nasadzie nieco zgrubiałe, jużto szydłowate, wewnątrz zarodni przechodzące w podsadę. Pod-
sada walcowata, w wierzchu ostrokręgowo zaostrzona, dochodząca do połowy wysokości zarodni. 
Włośnią o włóknach ciemno-brunatnych, pojedynczo z podsadą początek biorących, w dalszym prze-
biegu tylko trzy lub cztery razy rozwidlających się, luźną sieć tworzących. Zarodniki od 11,3 do 
14,3 m. m. wielkie, fioletowe, delikatnie kolczaste. 
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1773. Mucorviolaceus. Leess., Fl. Herb., n® 1128. 

1790. Trichia violacea. Hoiïm., Veg. cr. , p. 3, t. II, f. 1. 

1801. Physarum columbinum. Pers. , Sys., p. 173. 

1808. Trichia columbina. Poir. , Enc. , 1. c., n" 17. 

1803. Physarum salicinum. Schum., Fl. Sœll., n" 1431. 

1829. Physarum bryophilum. Fr . ,1 . c., III, p. 133. 

1837. Physarum bryophilum, p melanocephalum. Corda, le. , I, p. 22, t . IV, f. 287. 

Wzmianka historyczna. ten został po raz pierwszy dokładnie opisany przez Persoona, czy 
cytowane przedtem synonimy Leersa i Hoffmana tutaj rzeczywiście należą, jest bardzo wątpliwćm, 
dlatego tćż nazwisko Persoona zatrzymałem. We dwa lata po opisie Persoona stworzył Schumacher 
nowy gatunek pod nazwą Physarum salicinium, który jest bez zaprzeczenia tylko niedojrzałym bły-
szczakiem świetnym, dlatego o zarodniach ciemnych i ćmych. Wreszcie ostatni synonim Cordy jes^ 
także wątpliwym, bo autor nie wspominanie o kształcie podsady. Gatunek najzupełnićj jeszcze nie-
dojrzały został zapewne opisany przez Chevalliego (Fl. par., p. 347), pod nazwą Fulgia encaustica. 

Ofjis. — Pierwoszcznie tego gatunku, jak wszystkie dotąd znane błyszczaków, są żółte. Zarodnie 
mają kształt kulisty, niekiedy jednak przewrotnie jajo »vate. O tćj ostatniej formie wspomina Albertini 
i Schweinitz (A. et Sz., 1. c., p. 93). Trzoneczek różnćj bywa długości. Najczęścićj jest on zaledwie 
nieco dłuższy od zarodni, tęgi, gruby, walcowaty, sztywny i wyprostowany, w innym znów razie szy-
dłowaty, w nasadzie zgrubiały, do 4 M. wysoki, zawsze czarny i lśniący, rozszerzający się na podłożu 
w maleiiką leżnię. Podsada bardzo charakterystyczna, walcowata, ŵ  wierzchołku ostrokręgowo za-
ostrzona, dochodząca połowy wysokości zarodni. Włośnią o włóknach tęgich, pojedynczo z podsady 
początek biorących, w dalszym przebiegu zrzadka tylko rozwidlających się i dlatego tworzących 
sieć dość luźną. Jestto bardzo charakterystyczném dla tego gatunku, że włókno w całym przebiegu, 
od podsady aż do ścianki zarodni, zaledwie od trzech do czterech razy rozszerza się na odnogi. Włókna 
włośni są cienmo-brunatne. Ścianka zarodni jest błoną w górze jasno, ku dołowi ciemno-biunatną lub 
fioletową, często w-całćj przestrzeni jaśniejszemi plamami upstrzoną. J a k e ś m y wspomnieli niezu-
pełnie dojrzałe zarodnie mają ściankę ćmą, czarno-brunatną. 

Znajdowanie sic. — Gatunek ten rzadzićj się przytrafia od błyszczaka srebrzystego ; widziałem okazy: 
Węgry (Haszlinski); Pinzgau w Tyrolu (Sauter); J u r a s z w a j c a r s k i e (Braun) ; Sedan (Oly). Miał być 
znaleziony w I^aponii (Sommerfeld); na Ł u ż y c a c h (Albertini i Schweinitz) ; w Zelandyi (Schuma-
cher); koło Pragi (Corda). 

104. L. violacea {Fr.). B. j a snoicło s y.— 'A^voànic soczewkowate, z wierzchu wypukłe, pod 
spodem soczewkowato spłaszczone, a w nasadzie trzonka pępkowate, od 1/2 do 3/4 M. szerokie, sta-
lowo lub fioletowo-niebiesko-metalowo błyszczące się. Trzonki czarne, lśniące, szydłowate, ze wspól-
nej, brunatnćj leżni wychodzące, wewnątrz zarodni przedłużąjące się w dokładnie walcowatą, 
w wierzchołku uciętą podsadę. Włókna włośni zaraz od nasady rozlicznie rozwidlające się, gęstą 
sieć tworzące. Włośnią po wyprószeniu zarodników biaława. Wysokość zarodni wraz z trzonkiem 
od 1 do 1 1/2 M. Zarodniki jasno-fioletow^e, delikatnie kolczaste, od 9.2 do 10,8 m. m. wielkie. 

1829. Stemonitis violacea. Fr. , 1. c , III, p . 1G2. 
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Opis. — Z silnie rozwiniętej, briinatnój, lśniącej leżni, podnoszą się liczne, wyprostowane, szydło-
wate, czarne, lśniące trzoneczki, uwieńczone kulistemi, pod spodem miseczkowato spłaszczonemi za-
rodniami. Barwa zarodni zmienna, jużto stalowa, już fioletowo lub niebiesko metalowo mieniąca się. 
Zarodnie są w nasadzie trzonka lekko lecz wyraźnie pępkowate ; ścianka icb w górnćj części zni-
kliwa. u dołu tęższa. Włośnią po wyprószeniu zarodników biaława, często mieniąca się od drobinek 
ścianki zarodni, przyrośniętych do jćj ostatnich końców. Leżnia jest błoną tęgą, brunatną, opatrzoną 
licznemi zmarszczkami i fałdami, zbiegającemi do nasady trzonków. Rurka trzonka i podsady we-
wnątrz zupełnie pusta, o ściance nader pustćj, brunatnej, gładkićj. Ścianka zarodni jest błoną 
w wierzchołku zarodni delikatną i bezbarwną, ku nasadzie daleko tęższą i brunatną. Włośnią bierze 
początek z wierzchołka walcowatej, uciętej podsady, rurki jćj tylko w nasadzie lekko zabarwione, 
zresztą najzupełnićj bezbarwne. Rurki te zaraz od nasady rozwidlają się nader licznie, odnogi icłi 
nieco łękowato skrzywione, zachowują się podobnież, łącząc się z sąsiedniemi, to tćż sieć włośni jest 
nader gęsta, zbita i tęga. 

Znajdowanie sie — Gatunek ten należy do niezbyt rzadkich błyszczaków : Lipsk (Auerswald) ; 
Reichardsbrunn w Turyngii (De Bary) ; hrabstwo Hauenstein w Gzechach (Opiz); Liezeyw Wogezach 
(Jacquel.); Trois-Moulins pod Paryżem (Roussel) ; Konstancya (K.irsner). Widziałem wiele jeszcze in-
nych okazów bez oznaczonego miejsca gdzie były zbierane. 

lOo. L. S auteri Ji fski. /?. a — Do poprzedniego podobny, lecz we wszystkich czę-
ściach tęższy. Zarodnie kuliste, pod spodem lekko spłaszczone, i M. szerokie, różnie metalowo mie-
niące się. Trzoneczki czarne, lśniące, szydłowate, ze wspólnćj, nader silnie rozwiniętćj, tęgićj leżni, 
wychodzące, wewnątrz zarodni przedłużające się w dokładnie walcowatą, w wierzchołku uciętą pod-
sadę. Włókna włośni zaraz od nasady rozlicznie rozwidlające się, nader gęstą, zbitą sieć tworzące. 
Włośnią po wyprószeniu zarodników jasno-kasztanowata. Wysokość zarodni wraz z trzonkiem 2 M. 
Zarodniki ciemno-fioletowe, mocno kolczaste, od 12,5 do 15. m. m. wielkie. 

Opis. — Gatunek ten do poprzedniego nader podolriy, mógłby być i za odmianę uważany, przede-
wszystkiém różni się tylko wielkością i uzbrojeniem zarodników, zresztą różnice są mało znaczące. 
Ścianka zarodni w dolnćj części zarodni pozostaje, po wyprószeniu zarodników miseczkowata. Wło-
śnią nie biaława lecz jasno-kasztanowata i zresztą wszystkie rozmiary daleko większe. 

Znajdowanie sie. — Raz tylko znaleziony przez Sautera w okolicach Salzburga. 

lOG. L. nigrescens Rfski. B. c - a r n i a — Zarodnie kuliste, do 1/2 M. średnicy mające, 
różnie metalowo mieniące się. Trzonki czarne, lśniące, szydłowate, cienkie, wewnątrz zarodni prze-
dłużające się w dokładnie walcowate, w wierzchołku ucięte podsady. Włókna włośni zaraz od nasady 
rozlicznie rozwidlające się, nader gęstą, zbitą sieć tworzące. Włośnią po wyprószeniu zarodników 
czarniawa. Wysokość zarodni wraz z trzoneczkiem 1 M. Zarodniki fioletowe, od 8,3 do 9,2 m. m. 
wielkie, gładkie. 

1873. Lamproderma violacea, p nigrescens. Rfski w Fuck. Sym. Myc. 2, Nach., p. 70. 

- Gatunek ten do błyszczaka jasnowłosego podobny, różni s i ę w d o ś n i ą dla gołego oka czar-
niawą, pod drobnowidzem brunatną. I3łona zarodni zupełnie bezbarwna. Zarodniki mniejsze 1 zu-
pełnie gładkie. 

Znajdowanie się. — Eberbach nad Renem (Fuckel) ; Rastatt (Schrœter). 
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UWAGA. — Ostatnie trzy gatunki błyszczaka maję wiele wspólnego, przedewszystkićm podsadę wal-
cowatą, w wierzchołku uciętą, włośnie zaraz od nasady rozwidlające się, o odnogach łękowato skrzy-
wiających się i gęstą zbitą sieć tworzących. Różnią się względną barwą włośni i ścianki zarodni i różną 
wielkością i uzbrojeniem zaródników. Być może, że wypadnie je połączyć w przyszłości w jeden ga-
tunek, jeżeli się znajdą formy przejściowe. 

107. L. Arcyriodes [Somf.). B. f.rioały. — Zarodnie kuliste lub elipsoidalno-wydłużone, 
Holetowe, lub niebieskawo-metalowo błyszczące, trzoneczkowate. Trzoneczek już znikająco krótki, 
już 1 M. wysoki, również jak silnie rozwinięta leżnia, czarno-brunatny, lśniący, wewnątrz zarodni 
w podsadę przechodzący: Podsada jużto walcowata i w wierzchołku ucięta (tak zazwyczaj w formach 
kulistych), jużto nieznacznie ku górze zwężająca się i przechodząca w kilka włókien włośni (tak za-
zwyczaj w formach elipsoidalno wydłużonych). Włośnią białawo-brunatna, o włóknach zaraz od nasady 
rozwidlających się, łękowato pokrzywionych, gęstą, zbitą sieć tworzących. Zarodniki ciemno-fiole-
towe, mnićj więcćj mocno kolczaste, od 12, 3 do 16,5 m. m. wielkie. 

1827. Stemonitis Arcyrioides. Somf. in Tidsk. f. natur. Vid. Christianiœ; 1827. Gum icone. 

— Stemonitis chalybea. Pers. in litt. ad Des'mas. 

1861. Stemonitis Garestife. Ges. et De. Not. in Erb. Grit. Ital., n" 888. 

1860. Stemonitis xMorthieri. Fuck. Sym. Myc., p. 339. Fg. rhen., n" 1447 

Wzmianka historyczna. — Gatunek wybornie opisany przez Sommerfelda, pomimo to, zapewne ze 
względu na zmienny kształt zarodni i względną długość trzonka, w ostatnich czasach dwa razy 
jeszcze został opisany. 

Opis. — Gatunek ten od wszystkich innych błyszczaków odróżnia się na pierwszy rzut oka t ćm, 
że .ścianka zarodni w dolnćj połowie jest nader tęga, i po rozprószeniu górnćj połowy i zarodni-
ków pozostaje mocno przyrośnięta do trzonka, w postaci głębokićj miseczki. Brzeg tćj miseczki 
jest zazwyczaj mocno poszarpany. Leżnia zazwyczaj silnie rozwinięta, mnićj lub więcćj lśniąca, 
czarno-brunatna. Zarodnie stoją jużto towarzysko, już poskupiane w podłużne szeregi. Barwa zaro-
dni zmienna, zawsze metalowo błyszcząca się, jużto fioletowo, już stalowo-niebieska. Wysokość 
zarodni wraz z trzonkiem 'waha się między 1 1/2 do 2 1/4 M. Trzonek już znikająco krótki, już 
1 M. długi. Kształt zarodni zmienny we wszystkich przejściowych formach od dokładnie kulistego 
do wydluzono-elipsoic'lalnego. Następująca tablica będąca rezultatem bardzo wielu pomiarów nąj le-
pićj rzecz całą objaśni. 
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Długość t rzonka 

z za rodn i§ . Kształ t za rodni . 

Szerokość 

z a r 1 

Długość 

0 d n i 
Długość t rzonka 

W z g l ę d n a długość 
t rzonka 

jeżeł i d ługość 
zarodni 

wzięta j e s t za 100. 

1,3 M. 1,23 M. 1,25 M. 0,03 M. 4 
1,3 » X 1 )) l » 0,5 » 30 
1,3 » e** 0,5 » 1 » 0,5 » 50 
1,33 » e 0,5 )) 1 » 0,05 )) 3,3 
1,33 » e 1 )) 1,3 » 0,05 » 3,3 
1,33 » z 1,5 » 1,5 )) 0,05 » 3,3 1 
1,73 » e 0,73 » 1,5 » 0,23 )) 1,0 
1,73 » £ 0,73 )) 1,25 » 0,5 » 40 
1,73 )) X 1,23 » 1,5 » t),5 » 75 
2 » e Ł25 » 1,5 )) 0,3 » 3 , 3 
2,23 » £ 1 )) 1,5 )) 0,73 » 50 
2,23 » £ 0,73 » 1,25 » 1 )) 80 

* X oznacza kulisty, 

** e oznacza cMpsoidalny. 

Najwidocznicjszém jest, że cały ten szereg form, z którycli wiele spotyka się obok siebie na 
jednćj i tćj samćj leżni, nie da się rozdzielić ani ze względu na kształt zarodni, ani stosownie do 
r('>żnćj długości trzonka. Dodać tu jeszcze wypada, że zarodnie kszałtów kulistych posiadają pod-
sadę walcowatą, w wierzchołku uciętą, dochodzącą zaledwie połowy wysokości zarodni, kiedy 
tynuîzasem w formach wydłużonych podsada zaraz od nasady zaczyna się powoli lecz stale 
zwężać ku górze, i wreszcie w mnićj więcćj trzech czwartych wysokości zarodni przechodzi 
w kilka włókien włośni. W tym ostatnim więc razie podsada jest podobnie zbudowaną jak w czu-
prynce. Że jednak formy kuliste z podsadami walcowatemi, w wierzchołku uciętemi, częścićj 
się zdarzają, i dalćj że cały pokrój tego śluzowca przypomina odrazu błyszczaka, pomieściłem ten 
gatunek w tym ostatnim rodzaju; w każdym razie gatunek ten stanowi bez zaprzeczenia przejście 
pomiędzy czuprynką a błyszczakicm, tak jak czuprynka gęsta stanowi przejście od czuprynki do 
paździorka. 

Włośnią wiązkowato z podsady początek biorąca, o włóknach ciemno-brunatnych lub czarnia-
wych, bardzo gęsto rozwidlających się, w całym przebiegu łękowato pokrzywionych, gęstą, zbitą sieć 
tworzących. Ścianka zarodni w wierzchołku delikatna, prawie bezbarwna, ku nasadzie tęższa, bru-
natno zabarwiona. Rurka trzonka i podsady nader tęga, ciemno-brunatna, o ściance nader tęgićj, 
wewnątrz pusta. 

Znajdowanie się. — Błyszczak ten do rzadkich należy. Widziałem okazy : Rjerke pod Chri-
stianią (Sommerfeld) ; Fonthaven pod Kopenhagą (Œrstedt); Reichenbach (Siegmund); hrabstwo 
Hauenstein w Czechach (Opiz); la Falaise w Wogezach (Mougeot); Newchatel (Morthier). 

108. L. Fuckeliana Rfski. B. Fuckla. — Zarodnie dokładnie kuliste, prawie siedzące, 
brązowo-metalowo błyszczące, pod spodem lekko pępkowate. Trzoneczek znikająco krótki, przecho-
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dzący wewnątrz zarodni w podsadę. Podsada połowy wysokości zarodni niedocliodząca, stożkowata. 
Włókna włośni zrzadka rozwidlające się, poprzecznemi odnogami w luźną sieć połączone. Zaro-
dniki jasno-tioletowe, 8,3 do 9,2 m. m. wielkie, o powierzchiu opatrzonćj listewkowatemi, w sieć 
połączonemi zgrubieniami. 

18G9. Physarum Licea. Fr . in Fuck. Sym. Myc., p. 342, n o n F r . ! 

1873. Lamproderma Fuckeliana. llfski in Fuck. S. M. 2. Nach., p. 69. 

Opis. — Gatunek ze wszech miar charakterystyczny. Trzoneczek nader króciutki, w pępku zarodni 
ukryty, tworzy wewnątrz zarodni maleńką, stożkowato zaostrzoną podsadę. Jestto rurka cienko-
ścienna wypełniona drobnoziarnistą istotą pierwoszczowatćj natury. Ścianka zarodni w wierzchołku 
nader dehkatna, ku podstawie tęższa, pokrywa podsadę do którćj w zupełności przyrasta. Z tćj błonki 
bierze początek włośnią zrzadka rozwidlająca się, połączona licznemi poprzecznemi odnogami. 
Ostatnie rozwidlenia są nader długie i włoskowato cienkie. Zarodnie mają mnićj więcćj 3/4 M. 
średnicy. 

Znajdoivanie się. — Gatunek nadzwyczaj rzadki, odkryty po raz pierwszy w okolicach Eberbachu 
nad ilenem przez Leopoldą Fuckla. 

109. L. arcijrionema Rfski. B. strzępkosietny. — Zarodnie dokładnie kuliste, maleńkie, 
srebrzysto-metalowo błyszczące, trzoneczkowate. Trzoneczek wyprostowany, szydłowaty, czarny, 
lśniący, rozszerzający się zazwyczaj w delikatną ciemno-purpurową leżnię na podłożu, i przecho-
dzący wewnątrz zarodni w cieniuteńką, walcowatą, uciętą podsadę. Włośnią wiązkowato począ-
tek biorąca; o włóknach tęgich, w całym przebiegu jednakowo grubych, zaraz od nasady łękowato 
skrzywionych, najrozmaicićj z sobą poplątanych, gęstą, zbitą sieć tworzących, ostatnie odnogi z sobą 
zrośnięte, nigdy niewybiegające wolno. Zarodniki jasno-tioletowe, gładkie, 6,6 do 7,S m. m. 
wielkie. 

Opis. — Zarodnie wraz z trzoneczkiem dochodzą wysokości zaledwie 1 M. Zarodnie kuliste, 
1/3 do i / 2 M . średnicy mające, o powierzchni mocno pomarszczonej, srebrzysto błyszczącćj. Trzo-
neczek szydłowaty, czarny, lśnący, cieniuteiiki, wyprostowany, tworzy wraz z podsadą rurkę we-
wnątrz pustą, o ściankach tęgich czarńo-brunatnych. Włośnią odrazu przypominająca włośnię 
strzępka; włókna jćj czarne, w całym przebiegu jednakowo grube, zaraz od nasady skrzywiają się, 
przebiegają łękowato zachodząc między inne, tworząc sieć gęstą, zbitą, w którćj niepodobna śle-
dzić przebiegu pojedynczych włókien, bo jedne przechodzą w drugie, nawet ostatnie rozgałęzienia 
nie wybiegają wolno, lecz zrastają się z sobą podobnie jak w czuprynce rozpierzchłćj. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten został znaleziony w bardzo znacznych ilościach przez Alexandro-
wicza i Nowakowskiego, w paśmie gór Święto-Krzyskich na zmurszałem drewnie. 

P o k r e w i e ń s t w o 2. — M r z y k o w a t e (Enerthenemaceae) . 

Zarodnie trzoneczkowate. Trzonek przedłużający się wewnątrz zarodni w podsadę przebiegającą 
do jćj wierzchołka i rozszerzającą się tam w krążkow^-jtą błonę. Włośnią tylko z lego krążkow^atego 
rozszerzenia podsady początek biorąca. 
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Włókna włośni zrzadka rozwidlające się, niepołączone w sieć, o końcacłi wolnycłi. 

Arcyria sp. Scłmm.; Stemonitis sp. Fr . ; Enertłienema Bow. 

Wzmianka histoi^yczna. — Bodzaj ten został w roku 1828 opisanym przez Bowmana, który zna-
lazł go w młodym jeszcze stanie, lecz łiistoryę rozwoju podał po raz pierwszy de Bary w roku 1839, 
dając jednocześnie bliższe szczegóły tyczące się wewnętrznćj budowy tego śluzowca. 

110. E. elegans. Bow. M. mackowaty. — Zarodnie kuliste, nagie, ciemno-brunatne, 
w wierzchołku błyszczącym, czarnym, maleńkim maćkiem uwieńczone, trzoneczkowate. Trzone-
czek czarny, ćmy, ostrokręgowy, ŵ  chwili przejścia w podsadę znacznie zwężony. Podsada ostro-
kręgowa, w wierzchołku zarodni rozszerzająca się w błonkowatą tarczkę, zazwyczaj mackowato 
wystającą nad powierzchnię zarodni czarną, lśniącą. Włośnią z brzegu i spodu tćj tarczki początek 
biorąca, o rurkach w całym przebiegu równowązkich, nielicznie tylko rozwidlających się, o koń-
cach wolnych. Zarodniki jasno-fioletowe, gładkie, 8,6 do 10,8 m. m. wielkie. 

1803. Arcyria atra. Schum., Fl. Sieli., n" 1487. Fl. Dan., t . 1494. 

1828. Enerthenema elegans. Bow. in Trans. Linn. Soc., v. XVI, p. 131, tb. 16. 

1829. Stemonitis mammosa. Fr. , 1. c., III, p. 161. 

1839. Stemonitis papillata. De Bary, 1. c. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy opisany przez Schumachera, który 
miał przed sobą okazy w części niedojrzałe, w części zaś zjedzone przez owady. Opis jednak i ry-
cina duńskićj Hory są nader liche. Miałem jednak przed sobą oryginalne okazy, które usuwają 
wszelką wątpliwość co do tożsamości nazwy. Następnie znajdujemy z kolei czasu dość dokładną 
pracę Bowmana, który główne punkta budowy rozpoznał i zużył do zcharakteryzowania rodzaju. 
Fries w Systema m y c o l o g i c u m zmienił nazwę Schumachera przenosząc jednocześnie ten śluzowiec 
do rodzaju stemonitis ; najwidoczniej nie znał rokiem wcześnićj wy publiko wanćj pracy Bowmana. 
Wreszcie dc Bary, pisząc historyę rozwoju będącego w mowie śluzowca, nazywa go Stemonitis pa-
pillata Pers. Jak wiemy, nazwa t i właściwą jest pewnemu gatunkowi czuprynki, którąśmy nazwali 
czuprynką Persoona. 

Opis. — Zarodnie tego śluzowca mają wraz z trzonkiem 1 M. lub nieco więcćj wysokości; z tego 
połowa przypada na dokładnie kulistą zarodnię. Zarodnie są zupełnie nagie, to jest pozbawione wła-
ściwćj ścianki ; niekiedy jednak powierzchnia ich bywa pokrytą warstwą zanikowo wykształconych 
zarodników, tabliczkowato spłaszczonych, bez zawartości, wielokątnych i stykających się ściśle bo-
kami. Tylko w tćm miejscu gdzie trzonek przechodzi w podsadę dają się spostrzegać ślady ścianki 
zarodni pod postacią maleńkićj, miseczkowatćj błonki, widzialnćj tylko pod drobnowidzem. Trzo-
neczek rozszerzający się zwykle na podłożu w maleńką, czarniawą, kolistą leżnię, ma kształt ostro-
kręgowy, w podstawie 0,25 M. szeroki, i albo stopniowo, stale lecz nieznacznie zwężający sie ku 
górze, albo też z początku prawie walcowaty, zwęża się gwałtownie od wejścia do wnętrza zarodni. 
W wierzchołku podsada bywa od 20 do 33 m. m. szeroka. Pod samym już wierzchołkiem podsada 
zaczyna się na raz ku górze rozszerzać, tworząc maleiiki lejek ; lejek ten bywa od góry zawsze nieco 
iaklęśniętą błonką zamknięty. Brzegi tego lejku rozs?erziją się w maleńką, błonkowatą, kolistą 
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tarczkę. Średnica tćj tarczki wynosi od 85 do 120 m. m. Najczęściej środkowa część tćj tarczki 
występuje nad powierzchnię zarodni pod postacią czarnego, lśniącego macka, niekiedy jednak 
zdarza się że cała tarczka jest pokrytą dwoma warstwami zarodników. Brzeg tćj tarczki jest niere-
gularnie wyzębiony, każdy ząb daje początek jednemu włóknu włośni, przeważna jednak ilość włó-
kien włośni bierze początek ze spodnićj strony tego błonkowatego spłaszczenia podsady. Trzonek 
wraz z podsadą stanowi jednę tylko rurkę, o ściance nader tęgićj, czarno-brunatnćj, wypełnionej 
siecią złożoną z bardzo tęgich, brunatnych, 7,2 do 10,6 m. m. szerokich włókien. Jestto więc po-
dobna budowa jaka najwięcćj zdarza się u wielu błyszczaków. Włośnią składa się z tęgich włókien, 
w całym przebiegu równowązkich, rozwidlających się zaledwie dwa do czterech razy, tylko wy- . 
jątkowo tu i owdzie spotyka się dwa włókna połączone poprzeczną odnogą ; końce tych włókien są 
zazwyczaj rozwidlone w dwa króciutkie cieńsze włókienka, zawsze zupełnie wolne. Powierzchnia 
włókien najczęścićj gładka, niekiedy bardzo licznemi, niepozornemi i nieregularnemi zgrubieniami 
opatrzona. 

Znajdowanie sie. — Mrzyk należy do rzadkich śluzowców, Schumacher znalazł go w okolicach 
Kopenhagi, Sommerleld w Laponii, Bowman koło Wrexham w Denbighshire, Curtis według 
Berkeleya w Karolinie; widziałem okazy z okolic Frankfurtu nad Menem (de Bary), Rennerod 
nad Benem (Fuckel), i z okolic Petersburga (Bongard pod nazwą Dictydium operculatum!) 

U W A G A . — Zarodniki tego śluzowca jłodobnie jak wszystkich innych ulegają nieraz smutnemu 
losowi, to jest bywają zjadane przez owady. Rezultaty strawienia ich ukazują się na tym padole pła-
czu, jużto pod postacią krótkich walczyków, już tćż nieregularnych gałek, w których można jeszcze 
rozróżniać ślady i)ojedynczych zarodników po resztkach ich błony. Po raz pierwszy u tego gatunku 
spostrzegł to i opisał Schumacher, nazywając je « globuli spermatici. )> Fries wspomina o nich mó-
wiąc « sic dicli globuli spermatici sunt sporidia conglobata, nec semper praîsentes ». Tymczasem 
w ostatnich czasach opisał je znów Berkeley w «The Annales of Zoology and Botany. Sec. Ser. », 
V. V, 1850, pg. 36(), t. XI, f. 7., dając im jednak zupełnie inne znaczenie. Przypuszcza on miano-
wicie że w mrzyku zarodniki są typowo poskupiane po pięć do sześciu i zamknięte w pęcherze przy-
twierdzone za pomocą krótkich trzoneczków do włośni. Ze tak nie jest, przekonywa nas nie-
tylko stan dojrzały ale i historya rozwoju, i należy przypuszczać że szanowny mykolog angielski został 
w tym razie oszukanym przez owady. 

P o k r e w i e ń s t w o 3 . — Amaurochsetaceae. S m ę t o s z k o w a t e . 

Zrosłozarodnie złożone z licznych, wydłużonych, zupełnie nagich, w jednćj warstwie ściśle obok 
siebie stojących zarodni ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdłuż zarodni dolnych i śre-
dnich warstw przebiegają podsady. Podsady pojedynczych zarodni zrośnięte pomiędzy sobą tworzą 
drzewkowate rozgałęzienia, przyrośnięte do podstawy zrosłozarodni w kilku miejscach. Zarodnie 
średnich i górnych warstw- posiadają włośnię, o włóknach połączonych w sieć wspólną dla wszy-
stkich zarodni. Rozgałęzienia sieci gęste, w punktach zbiegu trójkątnie zgrubiałe. 

A M A U R O C H Œ T E R F S K I . S M Ç Ï O S Z . 

Zrosłozarodnie bardzo zmiennych kształtów i wielkości, pokryte delikatny, papierową korą. Pod-
sady i włośnią bardzo zmiennie wykształcone stosownie do wysokości zrosłozarodni. 

Lycoperdon sp. Sow.; Lycogala sp. A. et Sz.; Dermodium sp. LK., Fr . ; Strongylium sp. Swtz. 
Fr.; Lachnobolus Fr . Orb. Veg. non Sum Veg.; Reticularia Fr . 
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UWAGA. — Zawiklaną terminologię tego rodzaju dla uniknięcia zbytecznego powtarzania rozbiorę 
we wzmiance historycznej przy gatunku. 

111. A. atra {A. et Sz.) S. zmienny. 

1803. Lycoperdon fuliginosum. Sow., Eng. Fg., t. 257. 

1805. Lycogala atrum. A. et Sz., 1. c., p. 83, t . 3, f. 3. 

1808. Dermodium inquinans. Lk., Diss. 1, 1. c., p . 2 5 ? 

— Arongylium atrum. Lk. apud Steudel ! 

1815. Strongylium atrum. Swartz. Vet Ac. Ilandl., p. 110. 

1817. Strongylium majus. Fr. , Sym. Gast., p. 9. 

1825. Lachnobolus cribrosus. Fr., Sys. Orb. Veg. 1, p. 148. 

1829. Reticularia atra. Fr. , 1. c., III, p. 80. 

Wzmianka historyczna. — W roku 1803 podał Sowerby po raz pierwszy rycinę przed-stawiającą smę-
tosz, załączając krótki i bardzo powierzcliowny opis. W dwa lata potém znajdujemy bardzo dokładne 
dane pod tym względem ŵ  pracy Albertiniego i Schweinitza. Link fabrykujący masami nazwy rodza-
jowe, opisał najzupełniój niedojrzałe okazy tego śluzowca pod nazwą Dermodium iiuiuinans. Swartz 
przeniósł gatunek ten do innego rodzaju, to jest do Strongylium, pod ktôrém to nazwiskiem ze zmie-
nioną wprawdzie nazwą gatunkową, opisuje go w 1817 roku Fries w SymboUe gasteromycorum. Jak 
wiemy gatunek ten posiada w' bardzo różnym nieraz stopniu rozwinięte podsady i włośnię ; otóż 
bardzo wysokie zrosłozarodnię smętosza przedstawiające szczególnie piękną włośnię, sądząc je być no-
wym rodzajem, opisuje Fries w Systema orbis vegetabilum pod nazwą Lachnobolus cribrosus 
w roku 1825. W cztery lata potém, ten sam autor w Systema mycologicum przyjmuje rodzaj Reticu-
laria i przenosi wreszcie tam w mowie będący śluzowiec. Opisując tam budowę wewnętrzną smę-
tosza mówi : « structura in diversis individuis non parum variat » i jednocześnie podając dalćj opis 
śluzowca nazwanego niegdyś przez siebie Lachnobolus cribrosus, wypowiada przypuszczenie, że może 
to jest tylko tak szczególnie rozwinięta Reticularia atra. Ze wszystkich proponowanych nazw rodza-
jowych zdaje mi się, że tylko Lachnobolus Friesa zasługuje na uwzględnienie; ponieważ jednak au-
tor ten użył. w późniejszym czasie, téj nazwy dla śluzowców należących do pyszniaków i poniew^aż 
tam ją tćż przyjąłem, przeto uważałem za potrzebne utworzenie nowćj nazwy rodzajowćj. Amauro-
chœte ma przypominać smętną to jest ciemną barwę podsad i włośni właściwą temu rodzajowi. 

Opis. — Kształt i rozmiary smętosza jak tćż i wszystkich zrosłozarodni bywają bardzo różne. 
Mniejsze okazy są zazwyczaj półkuliste, większe poduszeczkowate, spłaszczone niekiedy, jeżeli rozwi-
jają się na powierzchni pionowćj krążkowało zwieszone. Co do rozmiarów najmniejsze jakie widzia-
łem, mają zaledwie 5 M. średnicy a 3 M. wysokości; największe są do 8 centymetrów długie a przeszło 
16 M. wysokie. 

Powierzchnia ich barwy atrainentowćj, bywa zazwyczaj błyszcząca, gładka, opatrzona niere-
gularnym sieciowatym rysunkiem, o okach sieci wielobocznych, od 1/5 do 3,'-4 M. szerokich; nie-
kiedy jednak kora ta składa się z licznych wypukłych łusek, takichże rozmiarów jak w poprzednim 
razie oka sieci, na które rozpada się po wyprószeniu zarodników. Każda łuska w tym razie jest przy-
rośniętą do ostatnich rozgałęzień włośni. Tak wygląda kora najzupełnićj normalnie dojrzałych za-
rodni, badana pod drobnowidzem ukazuje się być błonką delikatną, fioletową lub brunatną, opatrzoną 
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W pierwszym razie licznemi wielobocznie połączonemi listewkowatemi zgrubieniami. W innycb znów 
razacb, kora zrosłozarodni jest zupełnie ćma, zlekka garbata bez sieciowatego rysunku na powierz-
chni, niedelikatna, papierowa, lecz tęga, krucha i gruba. Badając taką korę pod drobnowidzém 
przekonywamy się, że ma budowę podobną jak w pierwszym razie, ale na zewnątrz jest pokryta 
bardzo grubą warstwą istoty ustrojowćj, bezbarwnćj, drobnoziarnistćj ; warstwa ta przyrasta nader 
mocno docienkićj, barwnćj, wewnętrznćj błonki. Pod działaniem alkalii, ta zewnętrzna warstwa pier-
wiastkowo się kurczy, następnie jednak pęcznieje i tak silnie, że odstaje od właściwćj kory i daje się 
od nićj z łatwością oddzielić mechanicznie; jestto więc tylko warstwa zdębniałego i do budowy zro-
słozarodni nie zużytego pierwoszcza. 

Z dna zrosłozarodni podnoszą się w kilku miejscach drzewkowate rozgałęzienia podsad. Rozgałę-
zienia te są mnićj więcćj walcowate, o powierzchni nieregularnemi wklęsłościami opatrzonćj, nie-
kiedy spłaszczone; ściany tych rur są walcowate, czarne, tęgie, sztywne, sprężyste, niekiedy ŵ  wielu 
miejscach spłaszczone, lub tćż przechodzące w wstążkowato spłaszczone pasy błony nieregularnie po-
szarpanej, różnie szerokićj. Jeżeli zrosłozarodnie są maleńkie, to jest zaledwie 3 do 5 M. wysokie, 
wówczas oprócz tych podsad a niekiedy zaczątków włośni w ich wierzchołkach nie spotykamy nic 
więcćj. Tymczasem w wysokich zrosłozarodniacb znajdujemy sieć włośni, tćm pięknićj rozwiniętą, 
im wyższe są zrosłozarodnie. W części traktującćj o budowie wewnętrznćj rozwinęliśmy szeroko 
])0W0dy tego szczególnego stosunku; tutaj 'więc wspomnę tylko że zarodnie dalszych i średnich 
warstw posiadają tylko podsady nie tworząc włośni, która rozwija się tylko w piątćj i wyższych 
warstwach zarodni. naturalnie więc jeżeli zrosłozarodnie są lak nizkie że składają się tylko z czte-
rech warstw^ na sobie stojących szeregów zarodni, to nie mogą posiadać włośni. Normalnie i pięknie 
wykształcona włośnią ma właściwy sobie pokrój. Jestto wszechstronna, gęsta, sztywno wyprosto-
wana, nader sprężysta sieć o oczkach maleńkich, o włóknach tęgich, węzłach trójkątnie zgrubia-
łych, często przechodzących w błonkowate spłaszczenia zaciągające niekiedy kilka oczek. Barwa 
włośni równie jak podsad czarna, kora zrosłozarodni pęka zazwyczaj nieregularnie, odrywa się od 
dołu i wreszcie odpada. Na podłożu pozostaje tylko mocno do niego przyrośnięte dno zrosłozarodni, 
z którego w kilku miejscach wychodzą drzewkowate rozgałęzienia podsad, niekiedy przechodzące 
w wierzchołku w system włośni. W razach gdy kora nie jest płaska lecz składa się z licznych wy-
l)uklych brodaweczek, po dojrzeniu zrosłozarodni odłączają się one pod postacią łusek przyrośnię-
tych do ostatnich kończyn włośni. Zarodniki lioletowe, kolczaste, od l i do 15,8 m. m. wielkie. 

Znajdowanie się. — Zrosłozarodnie smętosza nie należą do rzadkich śluzowców w całćj Europie 
i w danćm miejscu występują zazwyczaj w znacznych nawet ilościach. 

P o k r e w i e ń s t w o 4 . — Brefe ld iacese . 

Zrosłozarodnie złożone z licznych, wydłużonych, zupełnie nagich, ściśle obok siebie w jednćj 
warstwie stojących zarodni, ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdłuż zarodni dolnych i 
średnich warstw przebiegają podsady. Podsady pojedynczych zarodni zrośnięte pomiędzy sobą two-
rzą liczne drzewkowate rozgałęzienia przyrośnięte w wielu miejscach do dna zrosłozarodni. W zaro-
dniach warstw średnich i górnych, z ich środka rozchodzą się promienisto nader cienkie, równo-
wązkie włókna włośni, łączące się z podobnemi sobie na granicach zarodni. 

B R E F E L D I A R F S K I . 

Zrosłozarodnie nagie o powierzchni brodaweczkowatćj. Włókna włośni na granicach zarodni po-
łączone pęcherzykami granicznymi, wielokomórkowymi, bardzo złożonćj budowy. 
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Lycogla sp. Sow. non Aiict.! ; Dermodium Pr. non LK! ; Reticularia Fr . ; Brefeldia Rfski. 

UWAGA. — Dla uniknięcia zbytecznego powtarzania, powiem wszystko co się tyczy terminologii 
tego rodzaju przy wzmiance historycznéj odnośnie gatunku. 

112. B. maxima {Fr.). B. oA-a-a /a . — Zrosłozarodnie nagie o powierzchni brodaw^eczkowatéj, 
purpurowo-czarniawe, niekiedy z ołowianym odblaskiem na silnie rozwiniętej, srebrzysto błyszczącćj 
leżni siedzące, zarodniki fioletowe, kolczaste. 

1801>. Lycoperdon epidendrum. Sow., Eng. Fg. , t. 400, f. 2, 3. 

1817. Dermodium inquinans. Fr . , Sym. Gast., p . 9, non Lk ! 

1829. Reticularia maxima. Fr . , i. c., III, p. 8o. 

Wzmianka historyczna. — Pomiędzy kilkoma ,wątpliwymi rysunkami Soworby'ego, znajduje się 
także ślusowiec opisany pod nazwą : Lycoperdon ep idendrum. Jedna figura przedstawia go w mło-
dym, druga w dojrzałym już stanie. Harwy i cały pokrój pozwalają przypuszczać że to jest Brefel-
dia. Podobnież bardzo niedokładny opis został podany przez Friesa, pod nazwą Dermodium inqui-
nans Lk, i gdyby nie wzmianka późniejsza autora, możnaby prędzćj przypuszczać że to o smętoszu 
mowa. Dopiero w roku 1829 spotykamy po raz pierwszy nasz śluzowiec bardzo dokładnie opisany. 
przez Friesa pod nazwą: Reticularia maxima. Już kilka lat przedtćm ten sam autor tworząc 
rodzaj Reticularia w Systema orbis vegetabilium (p. 147), wspomina że tu należy także pomieścić 
u Fuligines beves », to jest właśnie brefeldię. Nareszcie w roku 1873 w mojćj rozprawie oddzieliłem 
śluzowiec ten z szeregu Reticularii i stworzyłem z niego nowy rodzaj poświęcając go pamięci do-
ktora Brefelda, mego przyjaciela, znanego na polu prac mykologicznych z całego szeregu pięknych 
odkryć. 

Opis. ~ Zrosłozarodnie brefeldii występują zazwyczaj w niezmiernych masach, pokrywając nie-
kiedy sobą podłoże na bardzo znacznćj przestrzeni. Na silnie rozwiniętćj, srebrzysto błyszczącćj 
leżni siedzą zrosłozarodnie od o M. do 3 centymetrów wysokie, o powierzchni stale nagićj, bro-
daweczkowatćj , brodaweczkach lekko wypukłych, niekiedy przez zlewanie tworzących wypukłe esy 
fioresy. Barwa całćj zrosłozarodni czarno-purpurowa lub brunatnawa, niekiedy jednak powierzchnia 
ich ma odblask ołowiany. Pochodzi to ztąd że zawsze naga powierzchnia zrosłozarodni niekiedy 
bywa pokryta zanikowymi zarodnikami, t . j . nieposiadającymi żadnćj zawartości, tabliczkowato 
spłaszczonymi i stykającymi się wielobocznie. Te to puste zarodniki jeżeli występują powodują ów 
metaliczny odblask. Leżnia zawsze silnie rozwinięta o powierzchni srebrzysto lśniącej, wystaje ze 
wszech stron na zewnątrz zrosłozarodni jako pojedyncza, tęga, jednociągła błona. Pod spodem zaś 
zrosłozarodni leżnia składa się z kilkunastu na sobie leżących delikatnych, fioletowawych błon o 
powierzchni falowatej, w niektórych miejscach stykających się lub zrośniętych z sobą i przecho-
dzących niekiedy w fałszywą tkankę o pustych komorach. Z wielu miejsc dna zrosłozarodni pod-
noszą się drzewkowato rozlicznie rozgałęziające się, czarne, lśniące podsady, 2 M. do 1 centyme-
tra wysokie, stosownie do wysokości zrosłozarodni. Rozgałęzienia tych podsad są walcowate, o po-
wierzchni licznemi nieregularnemi wklęsłościami opatrzonćj, niekiedy zaś wstążkowato spłaszczone, 
o brzegach poszarpanych; ściany ich prawie czarne, mają błonę nader tęgą, grubą, sprężystą, nie-
kiedy w wielu miejscach podziurawioną. 

W zarodniach naj doi ni ej szych wars tw spotykamy tylko podsady, w średnich przebiega pomiędzy 
podsadami włośnią, a w najwyższych znajdujemy włośnię bez podsad. Przebieg włośni jest dość 
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złożony, zaczniemy zapoznawać się z nim biorąc pod uwagę średnie warstwy zarodni mające podsady. 
W pewnćm więc miejscu rozchodzą się z podsady promienisto na wszystkie strony włókna włośni. 
Z jednego okręgu podsady wybiega ich pięć do dziewięciu. Są one równowązkie, nader delikatne, 
zupełnie gładkie, ciemno-tiołetowe. Doszedłszy do nagićj granicy zarodni przechodzą w tak zwane 
pęcherzyki graniczne, które poniżćj opiszemy, z drugiéj ich strony wybiegają znów ŵ  kierunku pro-
mienia sąsiednićj zarodni dochodząc do jćj podsady. W średnich więc warstwach podsadowych wło-
śnią ma taki przebieg : z podsady środkowej jednćj zarodni po promieniu do granicy zarodni, tu 
przechodzi w pęcherz, z drugiéj strony pęcherza wchodzi do sąsiednićj zarodni, biegnie znowu po 
jćj promieniu do jéj środkowćj podsady. W tym przebiegu przez dwie sąsiednie połowy dwóch 
zarodni, włókna te nieraz rozwidlają się to na prawo to na lewo, to w górę to na dół, i tym sposobem 
łączą się w sieci. W górnych bezpodsadowych warstwach przebieg włókien włośni jest najzupelniéj 
taki sam jak niższych podsadowych, z tą różnicą że włókno dobiegłszy do środka zarodni nie-
zrasta się naturalnie z podsadą, bo tćj nie ma, ale zrasta się z wszystkiemi włóknami, które w tćj 
płasczyznie biegną po promieniach do środka. Miejsce zrośnięcia się włókien nie jest zgrubiałe, leży 
zawsze w środku zaradni ; zamiast \vięc podsad znajdujemy w zarodniach najgórniejszych warstw 
szereg punktów zrastania śię włókien, leżących jeden nad drugim na podłużnej idealnćj osi zarodni. 
Tutaj więc przebieg włośni uważany na jednćj płasczyznie jest taki : od środkowego punktu zbiegu 
po promieniu do pęcherza granicznego wychodzi po drugiej stronie pęcherza wchodząc do sąsie-
dnićj zarodni, i biegnie po promieniu do środkowego punktu zbiegu téj drugiéj zarodni. I tu mają 
miejsce choć zrzadka rozwidlenia włókien we wszystkich kierunkach, zrastające się z natralionemi 
sąsiedniemi włóknami, w skutek czego wszystko razem jest połączone w bardzo luźną sieć. 

Co do pęcherzyków granicznych to te mają następującą budowę : Każdy pęcherzyk podzielony 
jest środkową pionową płasczyzną na dwa pęch^u-ze, z tych znów każdy podzielony jest dwoma 
ściankami spotykającemi się pod kątem 90° na czterV niekiedy niezupełne komory. Cały więc pęcherz 
graniczny, typowo rozwinięty, składa się z ośmiu komór. Długość łych pęcherzy wynosi od 21 do 29, 
zazwyczaj 25 m. m., szerokość zaś od 14 do 25, zazwyczaj 18 m. m. Ścianka zewnętrzna pęcherza 
jest błoną dość grubą, ciemno-fioletową, błonki ścianek wewnętrznych komór delikatniejsze, jaśniej-
sze. Przecięcie się tych dwóch płasczyzn spotykających się pod kątem 90° i tworzących cztery ko-
mory jednéj połowy pęcherza jest zawsze daleko mocnićj zgrubiałe tworząc walcowatę oś, która do-
chodząc do ściany dzielącćj cały pęcherz na dwie połowy, rozszerza się tu lejkowato. Każda więc 
połowa pęcherzyka postawiona na ścianie, którą się styka z drugą połową, ma kształt następujący : 
jest ona krótko walcowata, o wierzchołku tępym lub prawie półkulista, ku dołowi zazwyczaj nieco 
zwężona; ze środka podstawy szeroką lejkowatą nasadą wychodzi tęgie, walcowate włókno, prze-
biegajęce po prostopadłćj ku górze pęcherza aż do wierzchołka; od niego rozchodzą się pod ką-
tem 90° cztery błonkowate ścianki dochodzące najczęścićj do ścianki zewnętrznćj, i tym sposobem 
dzielące cały pęcherz na cztery komory, albo tćż niedochodzące do ścianki ogólnćj, niekiedy 
nawet ścianki te są w prawie zupełnym zaniku. To środkow^e włókno, dające początek czterem 
ściankom, dochodzi zawsze do wierzchołka pęcherza, i tu albo się zrasta z jego ścianką, albo tćż 
przebija ją, wychodzi na zewnątrz i przechodzi dalćj we włókno włośni. Oprócz tego, niezawsze 
na zewnątrz wychodzącego włókna spotykamy stale cieniuteńkie, liczne włókienka, biorące począ-
tek z górnćj ścianki pęcherza, które po przebieżeniu bardzo krótkiej przestrzeni (wynoszącćj od 
3,56 do 7,12 m. m.), albo przyrastają do tego środkowego włókna, jeżeli ono istnieje, albo tćż zra-
stają się z sobą i dają w tćm miejscu początek typowemu wióknu włośni. 

Znajdowanie sie. — Zrosłozarodnię brefeldii zdarzają się częścićj jak smętosza, i występują zawsze 
w nadzwyczaj wielkićj obfitości. 
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P o k r e w i e ń s t w o 5. — K o l c o n o g o w e (Echinostel iacese) . 

Zarodnie trzoneczkowate lecz bezpodsadowe. Włośnią z nasady trzonka początek biorąca, w luźną 
sieć połączona. 

ECIIINOSTELIUM D E B Y . KOLCONÓG. 

Rozgałęzienia włośni łękowato biegnące, tylko w wierzchołku zarodni z sobą zrośnięte, opatrzone 
licznemi, bocznemi, ostro zakończonemi, wolnemi odnogami. 

113. E. minutum De By. A'. — Zarodnie kuliste, nagie, maleńkie, białawe, o trzo-
neczku szydłowatym, w podstawie ciemnym, ku górze jaśniejszym. Zarodniki prawie bezbarwne, 
od 6,7 do 8,3 m. m. wielkie. 

Opis. — Zarodnie tego śluzówka nader niepozorne, zaledwie dla gołego oka widoczne. Trzone-
czek 0,28 do 0,46 M. wysoki, w nasadzie szerszy, ku górze nieznacznie zwężający się, jest riu-ą o 
ściance dość tęgićj, w podstawie brunatno zabarwionćj, ku górze jaśniej szćj. Rurka ta wypełniona 
jest drobnoziarnistą istotą pierwoszczowatego pochodzenia. Ścianka tćj rurki podłużnemi zgrubie-
niami opatrzona, rozdzielającemi się widełkowato i występującemi na zewnątrz pod postacią nader 
delikatnych fałdów. W wierzchołku trzoneczek rozdziela się na kilka włókien, które rozwidlają się 
tylko nielicznie, obiegają łękowato po powierzchni zarodni i łączą się z sobą na jćj wierzchołku. 
Włókna te prawie bezbarwne o zarysach gładkich, dają nieliczne odnogi opatrzone krótkimi, ostro 
zakończonymi kolcami. Niekiedy kolce te rozwidlają się raz jeszcze. Zarodnie zupełnie nagie, mają 
37 do 37 m. m. średnicy, są wypełnione prawie zupełnie bezbarwnymi zarodnikami, 6,7 do 8,3 m . m . 
wielkimi. 

Znajdowanie się — Gatunek ten został znaleziony jedyny raz przez de Barego, w okolicach Frank-
furtu nan Menem. 

UWAGA. — Gatunek ten pod względem całćj budowy i pokroju najzupełniej zgadza się z innymi 
smętoszami, różni się prawie bezbarwnymi zarodnikami i takąż włośnią. Ponieważ jednak niektóre 
gatunki smętoszy, np. blyszczak jasnowłosy posiada także włośnię prawie bezbarwną przynajmnićj 
w końcach, a zdrugićj strony ponieważ kolconóg nader jest drobnym i trzonek jego w nasadzie bru-
natny, ku górze staje się słabo już zabarwionym, przeto można uważać zarodniki i włośnię jako 
posiadające typowy barwnik smętoszy w nadzwyczajnćm rozcieńczeniu. 

{Oiag dalszy nastąpi). 
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