
Ś L U Z O W C E 
(MCYCETOZOA) 

— Ciąg dalszy. — 

P O D D Z I A Ł II 

Zarodniki rozmaicie, lecz zazwycząj żywo zabarwione, nigdy fioletowe [Lamprosporece). 

SKUPIENIE I. 

Zarodnie pozbawione włośni [Atrichie). 

RZKD BEZ WŁOŚNIE. (ANEME.^:.) 

Zarodnie lub zrosłozarodnie bez włośni i zwapnień. Podsada niewykształcona, ścianki zarodni 
bez sieciowatycłi zgrubień, niekiedy symetrycznie podziurawione. 

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

DICTYOSTELIUM B R E F . S lECrONÓG. 

Trzoneczek wielokomorowy, zarodnie nagie. 

114. D. mucoroides {Bref.). S. biały. — Trzoneczek bardzo zmiennej wysokości od 1 do 
do 7 M., równie jak zarodniki zupełnie bezbarwny, biały. Zarodnie dokładnie kuliste, nagie. Zaro-
dniki walcowato wydłużone, 0,004 m. m. długie, do 0,0024 m. m. szerokie. 

18G9. Dictyostelium mucoroides. Bref., 1. c., t. IV, f. 27-29. 

1871. Geratopodium elegans. Sorokin, 1. c., p. 28, t. III, f. 12, 13. 

Wzmianka historyczna. — Ustrój ten został po raz pierwszy opisanym przez Ikefelda, który podał 
dokładnie jego historyę rozwoju. We dwa lata potóm opisał go Sorokin jako grzyba. 

Opis. — Już powyżój podaliśmy historyę rozwoju tego ze wszech miar ciekawego śluzowca, tutaj 
nie pozostaje nam wiele do dodania. W dojrzałym stanie zarodnie jego dokładnie kuliste, nieposia-
daj^ce ścianki, rozpływają się na masę bezbarwnych zarodników i na podłożu pozostaje trzonek, 
który w różnych okazach różnej dosięga wysokości wahaj^cśj się między 1 a 7 M. Stosownie bywa 
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on Wł cieiiszy lub grubszy. Komórki wypełniające rnrkę trzonka albo są tylko pomieszczone jednym 
rzędem tak w najcieńszych, albo tćż tworzą zbitą tkankę wielorzędową, o pierwiastkach równowy-
miarowych, od wzajemnego nacisku wielościennych i zupehiie ze sobą zrośniętych. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten dotychczas jedyny w swoim rodzaju, należy do bardzo pospolitych 
zjawisk na końskićj lub bydlęcej mierzwie i gnijących soczystych korzeniach roślin. 

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

Pojedyncze zarodnie, pierwoszczowocnie kii) zrosłozarodnie, ścianki zarodni całe, niepodziura-
wione symetrycznie. 

L I C E A S C H R A D . B E Z K O S M K K . 

Pierwoszczowocnie, o ściance pojedynczej, zazwyczaj pokryte tęgą, brunatną, ćmą i opadającą korą. 

Licea Schrad. p. p.; Licogala sp. Lk; iEthalium sp. Wallr.; Tubulina sp. Poir. 

Wzmianka historijczna. — Rodzaj Licea został utworzony w roku 1797 przez Schradera, który 
pod nim rozumiał wszystkie gatunki śluzowców nieposiadających włośni. Na swoje czasy była to 
doskonała charakterystyka, późniejsi jednak autorowie, postępując nieoględnie, zaczęli pomie-
szczać pod tem nazwiskiem najróżnorodniejsze ustroje, jużto różne gatunki dorzutki, już dęblik, już 
wreszcie i prawdziwe grzyby. Przedewszystkiem więc oddzieliłem gatunki posiadające włośnię, 
chociażby tylko zanikowo wykształconą, przyjmując rodzaj Pericha?na Fricsa; pozostałe zaś pra-
wdziwe śluzówce niemające włośni, rozdzieliłem na dwa rzędy stosownie do tego czy zarodniki icli 
są fioletowe, czy tóż żywo zabarwione. W tych ostatnich ścianka zarodni raz dokładnie zachowana, 
drugi raz symetrycznie podziurawiona, zmusiła mnie do utworzenia dwóch pokrewieństw bczkosmko-
watych i mylnikowatych. Nareszcie bezkosmkowate przedstawiają także odrębne typy : jeden two-
rzy zrosłozarodnie lindbladii, drugi regularne walcowate zarodnie zlepniczka, trzeci wreszcie pier-
woszczowocnie bezkosmka. Bezkosmek oddzieliłem tylko dlatego jako osobny rodzaj od zlepniczka, 
że jego pierwoszczowocnie są pokryte zazwyczaj szczególniej rozwiniętą korą, i tym sposobem dają 
zupełne przejście do dorzutki, którćj pojedynczo zarodnie mają taką samo budowę ścianki, z tą 
i-óżnicą, że kora ta nigdy tam nie odpada i tworzy tylko zewnętrzną warstwę przyrośniętą do błony. 
l?yć może że w przyszłości dadzą się odnaleźć i w bezkosmku pojedyncze zarodnie. 

Mo. L. flexuosa Pers. D. czołgaczck, — Pierwoszczowocnie różnie ukształtowane, już 
wydłużone żyłowato-pełzające, już prawie półkuliste, brunatno-kasztanowate, ćme, po odpadnięciu 
zewnętrznej kory lśniące, brunatnawo-oliwkowe. Zarodniki jasno-oliwkowe, mocno cierniste, 12,5 do 
14,2 m. m. wielkie. 

1801. Licea flexuosa. Pers., Syn., p. 197, t. 1, f. 3 , 6 . 

1808. Tubulina llexuosa. Po i r . ,Enc , , l. c., VIII, n° 8. 

> 1817. L. serpula. Fr . , Sym. Gast., p. 12. 

1829. L. spadicea. Fr. , Cfr., 1. c., III, p. 197. 

— Lycogala contortum. LK,, Herb! non Ditm! 
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— yEthalium minimum. Wallr. in l i t t , ! 

— yEthalimn microscopicum. Wallr,, Heri)! 

1833. Licea alutacea. Wallr. , FI. ger. er. , n" 2106. 

Wzmianka historyczna. — Persooii opisując po raz pierwszy tego śluzowca, miał przed sobę okazy 
z których kora już opadła, dlatego też powierzchnia ich była lśniąca. Fries w późniejszym nieco 
czasie miał okazy niezupełnie dojrzałe, o powierzchni ćmej i na tej zasadzie opisał je jako nowy 
gatunek. Wallroth utworzył nowy gatunek bez żadnej podstawy. 

Opis. — Pierwoszczowocnie tego śluzowca bardzo różnego bywaj.^ kształtu, jużto rzadziej niere-
gularnie półkuliste, jużto najczęściej żyłowate, pełzające, mniej lub więcej spłaszczone. Powierz-
chnia ich brunatno-kasztanowata, ćma. Jeżeli okazy s§ zupełnie dojrzałe, to za dotknięciem ta zewnę-
trzna, ćma kora z łatwością odpada, i ukazuje się wewnętrzna ścianka brunalnawo-oliwkowa, 
mocno lśniąca. Niezupełnie jednak dojrzałe okazy są barwy ciemniejszej, a kora ich przyrosła tak 
mocno do ścianki, że nawet sztucznymi środkami oddzielić jej nie podobna. Zresztą dodać jeszcze 
wypada że niekiedy zewnętrzna kora albo zupełnie się nic wykształca, albo też rozwija się tylko czę-
ściowo, pokrywając naprzykład tylko wierzchołek lub też tylko jeden koniec żyłowatej pierwo-
szczowocni. 

Pod drobnowidzem badana wewnętrzna ścianka jest błoną tęgą, do 1,5 m. ni. grubą, zupełnie 
jednostajną, sprężystą, brudno-oliwkową. Naniój leży zewnętrzna tworząca korę, jestto błonka nader 
delikatna, zupełnie bezbarwna, pokryła na zewnątrz w-arstwą istoty ustrojowej, od 22,2 do 27,8 m. m. 
wysokiój, drobnoziarnistej. Powyżćj wspomnieliśmy że kora niekiedy nie występuje zupełnie, to 
zdanie jest tylko o tyle słusznem, że niekiedy zewnętrzna bezbarwna błonka nie jest pokryta tą grubą 
ziarnistą warstwą. Zarodniki brudno-oliwkowe, o ścianie pokrytdj licznymi, długimi, lecz nader 
cienkimi kolcami. 

Znajdowanie się. — Gatunek niezbyt częsty, może nierzadki, lecz z powodu nicpozorności nieraz 
omijany. Jever (Koch); Glacko (Link); Newchatel (Chaillet); Freiburg w Bryzgowii (Millardet). 

116. L. variabilis. Schrad. li. zmienny. — Pierwoszczowocnie różnie ukształtowane, już 
żyłowato pełzające, już prawie półkuliste, czerwonawo-brunatne, ćme, po odpadnięciu zewnętrznej 
kory lśniące, brudno-żołte. Masa zarodników ciemno-żółtawa. Zarodniki 

1797. Licea variabilis. Schrad., Nov, pl. geń., p 18, t . G, f. 5,6. 

1808. Tubulina yariabilis. Poir., Enc., 1. c., VIII, n" 8. . 

Opis. — Gatunku tego nigdy nie widziałem, opis jednak Schradera tak jest wyborny, że nic po-
zostawia żadnej wątpliwości co do pomieszczenia tego gatunku. Pierwoszcznie są białawe, następnie 
przyjmują barwę mięsną, a dojrzałe stają się czerwonawo-brunatne. Kora zewnętrza krucha, tęga, 
ziarnista i ćma, ścianka wewnętrzna lśniąca, od przeświecających zarodników żółtawa, po ich wypro-
szeniu jaśniejsza, niekiedy pięknie mieniąca się, 

TUBULINA P E R S . Z L E P N I C Z E K . 

Zarodnie walcowate, skupiono stojące na leżni już płaskiej, już trzoueczkowato wykształconej, 
ścianka zarodni pojedyncza. 

http://rcin.org.pl



2 2 0 PAMUiTNIK TOWABZYSTWA NAUK ŚCISŁYCH W PARYŻU. — TOM VI. 

Tabu l i f e r a Muell.; Mucor sp. Iletz.; S temoni t i s Baslch. ; Sphserocarpus sp . Buli . ; Tub i fe ra Gmel . ; Tr i -
chia sp. With. ; Licea S c h r a d . ; Tubul ina P e r s . , Disp. m e t h . , p. H ; Ret icular ia Sow.; D e r m o d i u m Nees. 

Wzmianka historyczna. — Powody k t ó r e m n i e skłoniły do oddzie lenia zlepniczka od bezkosmka już 
n ieco wyżej p o d a ł e m . VY wyborze nazwiska rodza jowego p o m i n ą ł e m nazwy dawnie jsze Tubul i fe ra a 
przy ją łem nazwę Pe r soona Tubu l ina choć późniejszy, j ako właściwszy, u ta r ty i lepiej brzmiycy. 

117. r. cylindrica {Buli.). Z. w a l c o w a ty. — Zarodnie w a l c o w a t e o wierzchołku zaokrą-
g lonym, g r o m a d n i e , najczęściej skupiono stojyce na poczytkowo płaskićj , nas t ępn ie wypukłe j leżni . 
Masa zarodników rdzawo-kasz t anowa ta , rzadko kasz tanowata . Za rodn ik i de l ika tn ie b rodaweczko-
w a t e , 5 do 6,7 m . m . wie lk ie . Ścianki za rodn i na jzupe łn ie j doj rza łych p ięknie mieniyce się. 

1777. Tubu l i f e ra c e r a t u m . Muell . , FI. Dan. , t . 659, f. 2. 

1778. Tubu l i f e ra a r a c h n o i d e a . J aq . , Misc. aus. 1, p . 144, t . 15. 

1779. Mucor tubulosus . Retz. 

1786. S t emoni l i s f e r rug inosa . Batsch . , E l ech . Gont, 1. , p . 261, f. 175. 

1791. Sph jc roca rpus cy l indr icus . Bul i . , Cham. , p. 140, t . 470, f. 3 . 

? 1791. Sphserocarpus f r ag i fo rmis . Bul i . , C h a m p . , p . 141., t . 3 8 4 ? 

1791. Tub i f e ra f e r rug inosa . Gmel . , Sys. Nat . , p . 1472. 

1791. Tub i f e ra cy l indr ica . Gmel . , Sys. Nat . , p . 1472. 

1791. Tubi fe ra f rag i fo rmis . Gmel . , Sys. Nat . , p . 1472. 

1792. Tr ich ia f r ag i fo rmis . W i t h . , A r r . 2, v. 111, p. 480. 

1797. Tubu l i f e ra cocc inea . T r e n t . , 1. c., p . 243. 

1797. Licea T u b u l i n a . S c h r a d . , Nov. p l . gen . , p . 16. 

1797. Licea clavata . Sch rad . , Nov. pl . gen . , p . 18. 

1797. Tubu l ina f rag i fo rmis . P e r s . , Uisp., 1. c . , p . 11. Syn. , l. 4, f. 3 ,4 . 

1799. Tubu l ina fallax, Pers . , Obs. , II, p . 28. ' 

1799. Tubu l ina f rag i fo rmis , a pap i l l a ta , P e r s . 

fl c lavata, Pe r s . 

Y conica , P e r s . ^ Obs. II, p . 29. 

S cocc inea , Pe r s . 

s ope rcu l a t a , Pers . I 

1799. Ret icu lar ia mul t i capsu la . Sow. , E n g . fg . , t . 109. 

1805. Tubu l ina cy l indr ica . D. G., FI. f r . , n° 671. 

1808. Tubu l ina f r ag i fe ra . Po i r . , E n c . , 1. c . , YIII , n« 3. 

1816. Licea f r ag i fo rmis . Nees, Sys. , p . 107, f. 102. 
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1816. Dermodium fallax. Nees., Sys., p. 101), f. 103. ' 

1829. Licea cylindrica. Fr . , 1. c., III, p. 195. 

1817. Licea iricolor. Zollin., cfr . Flora, p. 300. 

1851. Tiibulina conglobata. Prenss in Linnea, p. 1-40. 

Wzmianka historyczna. — P i e r w s z e nazwiska nadane zlepniczkowi odnoszą się do niłodycli zaro-
dni w chwili tworzenia się ich. Dopiero w roku 1786 znajdujemy doskonały opis i niezły rysunek 
tego śluzowca podany przez Batscha, pod nazw^ Stemonitis ferruginosa. Wkrótce potem gatunek 
ten zostaje dobrze opisanym i odrysowanym przez Bulliarda jako Sphicrocarpus cylindricus. Jedno-
cześnie podaje Bulliard rysunek pewnego śluzowca, który nazywa Spha3rocarpus fragiformis. Ry-
sunek ten jest powodem wielu zamieszali w terminologii zlepniczka, przedstawia on czerwone 
pierwoszcznie i dojrzałe otwarte zarodnie. Te ostatnie trzeba uważać za anormalnie rozwinięte 
zlepniczki przynajmniej t rudno przypuścić coś innego coby mogły przedstawiać. W tym samym 
roku wylicza Gmelin te dwa gatunki Sphrorocarpus i Stemonit is Batscha jako trzy gatunki przez sie-
bie utworzonego rodzaju Tubifera. Tubulifera coccinea Trentheppla odnosi się do zarodni dopiero 
wykształcających się. Dochodzimy z kolei rzeczy do Schradera, który zlepniczek nasz opisuje jako 
Licea Tubulina. Jestto bsz zaprzeczenia najlepszy opis tego gatunku jaki kiedykolwiek był skre-
ślony. Jednocześnie zamieszcza on w swym systemie Sphairocnrpus fragiformis Bulliarda, daj^c mu 
now^ nazwę Licea clavata, wspominając jednak że gatunku tego nigdy nie widział i tylko s^dz^c 
z rysunku Bulliarda, uważa go za różny od poprzedniego. Persoon uważa dwa gatunki Bulliarda za 
jeden, i daje im nazwę Tubulina fragiformis, odróżnia jednak pewn^ szczególn^i formę w jakiej 
zlepniczek niekiedy występuje jako inny gatunek, to jest Tubulina fallax. O licznych odmianach p ierw-
szego powiemy coś przy opisie. Jednocześnie Sowerby tworzy nowy synonim opisujcie zlepniczek jako 
Reticularia multicapsula, trzeba jednak przyznać że załączony rysunek jest najlepszym ze wszystkich 
dot^d mi znanych. De Candolle we francuzkićj Horze przyjmuje dwa gatunki Bulliarda, podciygaja(^ 
je pod rodzaj Tubulina. Nees przyjmuje dwa gatunki, lecz dla jednego tworzy rodzaj Dermodium 
ze względu że zarodniki tegoż maj^i tworzyć maleńkie kiełbaskowate skupienia. Lecz już we dwa 
lata potóm pisze Ehrenberg (*), że te walcowate skupienia zarodników nie sa czemś normalnóm, 
lecz produktem ztrawienia ich przez owady. Fries w Systema mycologicum przyjmuje dwa gatunki 
zlepniczka, który opisuje pod Licea, to jest L. cylindrica i L. fragiformis. Opisy s{i tego rodzaju 
że różnic dopatrzeć się niepodobna, chyba że drugi gatunek ma zarodniki ciemniejsze od p ierw-
szego. Sam nawet Fries przyznaje to po części, mówiąc przy opisie drugiego gatunku : « Priori sat 
similis, sed YCgetatione certe distincta ». Wreszcie autor ten przypuszcza że Sphierocarpus fra-
giformis Buillarda jest to jego Licea fragiformis, ale dodaje że rysunek może pozostawiać pewne 
wątpliwości. Po Friesie wszyscy bez wyjątku autorowie opisują stale dwa gatunki, opierając się 
wyłącznie na danych Friesa. Ztąd też zamięszanie w zielnikach co do nomenkla tury tego śluzowca 
jest niezmierne. Przejrzawszy jednak mnóstwo okazów, może przeszło setkę, doszedłem do prze-
konania, że śluzowiecten najpospolitszy może ze wszystkich, rozwija sio często anormalnie, W7stępuje 
w różnych formach, lecz te tak są niestałe i tak przypadkowe, że o rozdzielaniu ich na dwa gatunki 
mowy być nie może. Różna barwa zarodników także nie daje żadnńj w tym względzie podstawy, bo 
wszystkie żywozarodnikowe odznaczają się mniejszą lub większą j ś j zmiennością. Doszedłszy t e d y 

do przekonania, że tylko z jednym gatunkiem mam do czynienia, uznałem za najsłuszniejsze nazwać 

(*) Ehrenberg. Sylyae myc. berol., p. 26. 
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go T. cylindrica, nazwa bowiem Batscha odnosząca się. do barwy zmiennśj zarodników nic da sio 
utrzymać a « fragiforynis » przypomina tylko pewny chwilę rozwoju. 

Opis. — Pierwoszcznie tego śluzowca wychodzą na powierzchnie podłoża tworząc płaskie mle-
czno-binłe poduszeczki, w późniejszym czasie zaczynające sie pokrywać nader licznemi, ściśle obok 
siebie stojącemi brodaweczkami, le w krótkim czasie zaczynają się nieco wydłużać, a cała masa 
przyjmuje jednocześnie barwę mięsno-czerwoną. Po kilku godzinach cała gromadka składa sio już 
widocznie z licznych walców mocno skupionych, tak że patrząc z góry widać tylko wystające ich 
czubki, wreszcie w czasie dojrz(?wania barwa ta zmienia się powoli w barwę dojrzałych zarodni. Po 
dojrzeniu silnie rozwinięta leżnia dotąd płaska staje się mocno wypukłą przez wyschnięcie, w skutek 
czego i cała gromada zarodni przyjmuje kształt wypukło-zaokrąglony. Wielkość takich gromad 
różna, najmniejsze jakie widziałem miały 3 M., największe przeszło o centymetrów średnicy. Sto-
sownie do wielkości całych grup zmienia się i wysokość i)ojedynczych zarodni od 2 do 5 M. Sze-
rokość zarodni nie pozostaje w żadnym stosunku z ich wysokością i waha się między 0,2 a 0,5 M. 
Pojedyncza zarodnia jest walcowata, często w wierzchołku maczugowato nabrzmiała. Zazwyczaj 
wszystkie zarodnie jednćj gromaćlki są tak skupione, że widać tylko ich czubki. Ze skupieniem 
tem idzie w p:\rze zrośnięcie sio ścianek dochodzące pół lub dwóch trzecich wysokości. Zrośnięcie to 
jednak jest racz(^j zlepieniem, bo po umieszczeniu w wodzie, zarodnie dają się po pewnym czasic^ 
oddzielać od siebie w zupełności bez uszkodzenia ścianki. Zarodnie pękają zazwyczaj w wierzchołku, 
zarodniki rozprószają się w części, a wtedy poszarpane czubki zarodni mienią się świetnie kolo-
rami tęczy. Niekiedy jednak w koło wystającego końca zarodni tworzy się szew kołowy i cały jój 
czubek odpada pod postacią wieczka, to jest forma którą Persoon « operculata » nazywa. Bez 
względu jednak na sposób otwierania się, typowo zbudowane i najzupełniej dojrzałe gromady zaro-
dni zlepniczka odznaczają się tem, że ścianki ich zarodni są nadzwyczaj cienkie, wiotkie, po wy-
prószeniu zarodników przeświecające i przynajmniej w wierzchołku pięknie mieniące się. Ścianki 
te badane pod drobnowidzem ukazują błonę cienką jasno-umbrowo-brunatną, zupełnie jednostajną. 
Leżnia składa się z bardzo licznych błon, na sobie-leżących, od spodu tylko w niektórych miejscach 
z sobą spojonych, często na brzegach poszarpanych i podziurawionych, ku górze błony te zawsze 
zupełnie bezbarwno stykają się, częścićj zrastają tworząc niezupełne komory, aż wreszcie pod samemi 
już zarodniami przechodzą często w fałszywą miękiszowój budowy tkankę. Niekiedy zdarzają sio 
okazy bardzo luźno na leżni stojące, wówczas kształty ich są mniej regularne a barwa ciemniejsza, 
a 'przedewszystkióm zupełnie czarne, nieraz lśniące wierzchołki ukazują, że nie są one należycie 
dojrzałe i w rozwoju, z zewnętrznych przyczyn, zatrzymane. Tak samo i całe nieraz grupy nie-
dojrzałych zarodni mają czarne lśniące wierzchołki zarodni, składające się z jednorodnego, bru-
natnego, drobnoziarnistego i zdębniałego pierwoszcza. Takie okazy oznacza Persoon wyrazem « pa-
pillata)). Nareszcie wypada nam jeszcze wspomnieć co ten autor rozumie pod nazwą Tubulina 
fallax. Niezbyt często spotykają się okazy, o zarodniach aż do samego wierzchołka zrośniętych, o 
ściankach nader tęgich, kruchych, ćmych od wzajemnego nacisku nieregularnie graniastosłupo-
wych, wystające na zewnątrz czubki zarodni są bardzo słabo wypukłe, odpadają najczęściej szwem 
kołowym jako wieczko, a pozostałe ścianki są tak silne, że po wyprószeniu zarodników pozostają na 
podłożu mając podobieństwo do wiązki organków. To jest forma przejściowa. Fdąc krok dalój znaj-
dujemy okazy, których boczne ścianki są tak samo zbudowane jak w poprzednich, ale czubki wysta-
jące zwykle u innych, zlewają się tu w zupełnie gładką, czerwono-brunatną, nader tęgą i kruchą, 
lekko błyszczącą błonę, na której tylko sieciowaty rysunek ukazuje granicę pojedynczych zarodni. 
Ściany takich zarodni badane pod drobnowidzem okazują delikatną ściankę pokrytą grubą warstwą 
barwnej, drobnoziarnistej istoty ustrojowej. Jestem przekonany że formy te powstają także tylko 
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W skutek iiieprzyjtiznych zewnętrznych wpływów w chwili tworzenia się zarodni, naprzykład silnego 
deszczu, i t . p. Masa zarodników ma zazwyczaj barwę jasną rdzawo-kasztanowatą, zdarzają się 
okazy jaśniejszć^j, więcój w żółtą wypadającej barwy, lub ciemniejsze prawie umbrowój. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten z pospolitych najpospolitszy w Europie, był także znalezionym 
w Ameryce, Afryce, na Jawie, i t . d. 

118. T. stipitata {B. et R.). Z. trzoneczkowaty. — Zarodnie walcowate, o wierzchołku zao-
krąglonym, gromadnie w półkuliste grupy skupione na leżni walcowatej, kilka M. wysokiej, niby trzo-
neczek tworzącej. Masa zarodników umbrowa. Zarodniki delikatnie brodaweczkowate, 4,6 do 5 m. m. 
wielkie. 

1868. Licea stipitata. B et R. w The Jour. of the Linn. Soc. of Lon., v. X, n° 46, 531. 

Pojedyncze zarodnie tego śluzowca mają mniej więcej 2 M. wysokości, stoją mocno poskupiane, 
lecz zaledwie tylko w nasadach z sobą spojone, tworząc razem półkulistą główkę wieńczącą gruby 
niby trzoneczek. Ten niby trzoneczek a raczój tak szczególnie uformowana leżnia jest mniej więcej 
walcowata, lecz zazwyczaj w nasadzie nieco szersza jak pod wierzchołkiem. Powierzchnia jej ćma 
czarno-brunatna. Wysokość wynosi od 3 do o, szerokość 2 do 3 M. Leżnia ta składa się z niby 
tkanki, której komory wielkie, cienkościenne, powietrzem wypełnione; tworzące ją błonki zupełnie 
bezbarwne. Na zewnątrz jednak cała ta niby tl<anka pokryta jest lekko soczewkowato wypukłemi, 
wielobocznemi, ściśle stykającemi się, ciemno-brunatnemi komorami. Średnica ich bardzo zmienna 
waha się między o a 54 m. ni. Komory te są wypełnione ciemno-brunatną istotą pierwoszczowatej 
natury, niejednostajną, lecz złożoną z nader drobnych cząstek, o zarysach wielokątnych, spojonych 
z sobą. Znaczenie tych komór, raz ze względu na ich położenie, a powtóre z powodu ich zawartości 
nie jest zupehiie zagadkowem. Są to naturalnie zanikowo t}lko wykształcone zarodnie. Już w zle-
pniczku walcowatym często się zdarza że najskrajniejsze zarodnie są niższe od innych, tutaj leżnia 
przyjmuje kształt ostrokręgu, a pokrywające ją zarodnie tylko w wierzchołku rozwijają się typowo, 
boczne zaś zanikają, a zarodniki ich nie wykształcają się tworząc tylko wieloboczne bryłki, podobnie 
jak naprzykład niewykształcone zarodniki w trzonkach strzępków i niektórych kędziorków. 

Znajdowanie sie.— Gatunek dotąd tylko w Ameryce spotykany. Kuba, Karolina północna (Ravenel); 
Guyana francuzka(Leprieur, n° 850J. 

L I N D B L A D I A . F R . 

Zrosłozarodnie nagie, złożone z nader licznych, nieregularnie wielokątnych, drobnych zarodni 
najzupełniej z sobą ściankami zrośniętych. Powierzchnia ich od najskrajniejszych wystających zaro-
dni brodaweczkowata. 

Licea sp. Hhrenb.; ^Ethalium Chev.; Lindbladia Fr., Sum. Veg. Scan., p. 449; ReticulariaGorda. 

U W A G A . — Szczegóły historyczne dla uniknięcia powtarzania podam przy gatunku. 

119. L. e f f u sa {Ehrb.). L, Krowieniec. — Zrosłozarodnie nagie, na wspólnej silnie 
rozwiniętej leżni siedzące. Kora tylko przypadkowo wytwarzająca się wówczas czarna, tęga, brunatiia, 
gruba, błyszcząca, o powierzchni chropowatej. Masa zarodników brudno-ochrowa lub umbrowa. Za-
rodniki jasne, gładkie od 5,8 do 7,2 ni, m wielkie. 
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4818. Licea efłusa. Ehrenb. , Sylv. myc. ber. , p. 26, f. 1. 

1837. ^ t h a l i n m mehenum. Chev., Fug. IlL, fasc, I, Cum Icon! 

1849. Lindbliada Tubulina. Fr. , Sm. Vg. Scan., p. 449. 

1851. ifithalium atrum. Preuss. Linnea, p. 141. 

1852. Reticularia maxima. Gorda, Icon., VI, p. 14, t. II, f. 35. 

— Reticularia granulosa. CErstredt, msc.! 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten został po raz pierwszy opisany bardzo pobieżnie i niedokładnie 
przez Ehrenberga, oryginalne jednak okazy tegoż autora jakie miałem przed sobą, nie pozostawiają mi 
żadnój wątpliwości w tym względzie. Znacznie później opisuje je Ghevallier niezbyt dobrze, lecz po-
daje jednocześnie rysunek pokroju, niepozostawiający nic do życzenia. Dopiero w roku 1849 znajdu-
jemy wreszcie doskonały opis Friesa, który pierwszy rozpoznał budowę tego śluzowca najzupełniej 
dokładnie. Synonim Preussa pozostawia pewne wątpliwości. Wreszcie gatunek ten został opisanym 
przez Cordę, który uważał go za Reticularia maxima Friesa. Gorda nie mógł sobie objaśnić budowy 
tego śluzowca, to tćż bierze szczątki ścianek zarodni za włókna, i podaje tak lichy rysunek, że t rudno 
by było z niego domyśleć się, co ma przedstawiać. Wreszcie otrzymałem w ostatnich czasach okazy 
lindbladii od CErsledta pod nazwą Reticularia granulosa. 

Opis. —Pierwoszcznie tego śluzowca są pierwiastkowo mleczno-białe, po wejściu na podłoże przyj-
mują ż kolei barwy brudno-różową, kawowo-brunatną i czarną, która wreszcie podczas dojrzewania 
przechodzi w cynamonowo-ochrową. Po zupełnem dojrzeniu i wyschnięciu masa zarodników ma 
barwę brudno-ochrową u jednych, ochrowo-umbrową u innych. W dojrzałym stanie zrosłozarodnie 
te przypominają na pierwszy rzut oka krowieniec. Są to nieraz kilka decymetrów długie placki, od 
2 M. do 2 centymetrów grube, o powierzchni nieregularnie brodaweczkowatej. Ciała te składają się 
z nieskończonej ilości zarodni nader drobnych, ho od O,ł do 0,7 M. średnicy mających, od wzaje-
mnego nacisku wielokątnych, zrośniętych z sobą tak zupełnie, że zdają się tworzyć nieregularnie ką-
towatąniby miękiszową tkanką. Po wyprószeniu zarodników, czy to w przecięciu i)oprzecznem, czy 
podłużnćm, przedstawiają naturalnie ten sam obraz," mający podobieństwo do plastra pszczolnego su-
szu. Leżnia zawsze nader silnie rozwinięta, bi;iława, podobnej budowy jak u zlepniaczka. Składa się 
od dołu z licznych błon, zaledwie gdzie niegdzie z sobą spojonych, ku górze zaś przechodzących w niby 
miękiszową tkankę o pustych komorach. Ścianki zarodni pod drobnowidzem jasno-ochrowe,^są błonka 
nader delikatną, jednostajną. W skutek nieprzyjaznych zewnętrznych wpływów, wytwarza się nie-
kiedy na zewnątrz zrosłozarodni nader tęga, gruba, krucha, czarna i lśniąca kora o powierzchni mo-
cno chropowatćj, składająca się wyłącznie z drobnoziarnist(^j, czarno-brunatnej masy zdębniałego 
pierwoszcza. 

Znąjdoioanie sie. — Gatunek w Europie wcale nierzadki. Sundermania (Lindblad); Łyse góry (Ro-
stafiński i Nowakowski); Czarny las (De Bary); La Baroche w Wogezach (Cherallier). 

P o k r e w i e ń s t w o . 3. — D ę b l i k o w a t e . (Clathroptychiaeeae.) 

Zrosłozarodnie złożone z licznych zarodni, jużto walcowatych, w jednćj warstwie obok siebie stoją-
cych, już kulistych, kilkowarstwowatych, o ściankach regularnie podziurawionych. 
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CLATnilOPTYCIlIUM. RFSKI, DęBLIK. 

Zarodnie beztrzoneczkowe, ściśle obok siebie na wspólnej podkładce siedzące. Ścianka ich tylko 
w wystającym na zewnątrz wierzchołku trwała, dzwoneczkowata, zresztą umorzona do kilku włókien 
pojedynczych przebiegających od wierzchołka do podstawy. 

Fuligo sp. Schum. ; Reticularia sp. Fr . ; Licea sp. Wallr.; Lycogala sp. DR. et M.; Dictydiicthalium 
Rfski ol im! 

Wzmianka historyczm.—O Yóin^m rozmieszczeniu tego śluzowca w rozmaitych rodzajach przez 
dawniejszych autorów podam bliższe szczegóły przy gatunku, tutaj chcę tylko wytłomaczyć powody 
które mnie skłoniły do zmiany nazwy rodzajowej. Będąc pod pierwszóm wrażeniem odkrycia tak 
szczególnego i nowego typu, sądziłem, że dęblik jest najwięcej spokrewniony z żebrowcem, od któ-
rego się różni : brakiem trzonka, małą ilością żeber pojedynczych a niepołączonych poprzecznemi 
włóknami w sieć przetakowatą. Z tego więc powodu uważałem dęblik za zrosłozarodnie śluzowca, 
najbardziej żebrowcowi pokrewnego i nazwałem go DictydićEthalium. Poznawszy jednak historyę jego 
rozwoju, przekonałem się najdowodniśj, że rozumowanie moje jest najzupełniej błędne. W żebrowcu 
bowiem, podobnie jak we wszystkich różnobłonach, sieciowate włókna są powtórnemi, wewnętrz-
nemi zgrubieniami zewnętrznej, zupełnie jednostąjn(^j, delikatnej ścianki; tymczasem w dębliku włó-
kna ku dołowi biegnące są tylko resztkami ścianki zawsze pojedynczej, a rozwijającej się tylko dzwc-
neczkowato w wierzchołku. Wypadło więc przyznać się do błędu, a przedewszystkićm odsunąć dę-
blik z nienaturalnego towarzystwa różnobłonów. Naturalne pomieszczenie przypadało teraz w rzędzie 
bezwłośni, obok zrosłozarodni mylnika, z którym dęblik ma wspólne regularne podziurawienie ścia-
nek pojedynczych zarodni. Wytworzenie się tych zrosłozarodni z gromad walcowatych zarodni zle-
pniczka, wydaje mi się być najbardziej prawdopodobnym. Ze względu na budowę pojedynczej za-
rodni naśladującej nieco latarnię i skupienie ich w jednę warstwę, nazwałem je teraz Glathro-
ptychium. 

120. C. ru(julosum{Wall.). D. s ; ó 5 ̂  a A-. — Leżnia silnie rozwinięta. Od dzwoneczkowatego 
wierzchołka zarodni przebiega ku dołowi sześć pojedynczych, trwałych trójkańciastych włókien. 
Barwa zrosłozarodni zmienna, czerwono-brunatna lub ochrowo-brunatna, niekiedy z ołowianym 
odblaskiem. Masa zarodników ochrowa lub ochrowo-brunatna. Zarodniki delikatnie brodaweczko-
wate, od 8,3 do 10 m. m. wielkie. 

1803. Fuligo plumbea. Schum., FI. Sal i . , n° 1410. FI. Dan., t . 197G, f. 1. 

1829. Reticularia plumbea. Fr., 1. c., III, p. 88. 

1833. Licea rugulosa. Wallr. , FI. cr. ger, n" 2107. 

1843. Licea applanata. Berk., Hook. Jour., p. 66. 

1846. Lycogala lenticulare. DR. et M., Exp.sc. de TAlg., p. 401. 

— Reticularia lenticularis. M. Herb! 

1873. Dictydiajthalium applanatum. Rfski w Fuck. Sym. iMyc., 2 Nach., p, 69. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został opisany po raz pierwszy przez Schumachera. Opis po-
<iany przez tego autora jest jednak tak niedołężny, że bez widzenia oryginalnych okazów, niktby się 
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nie mógł domyśleć o czem właściwie jest mowa. Fries słusznie rozpoznał, że to są zrosłozarodnie, 
i dlatego pomieścił je między innemi w rodzaju Relicularia. Wkrótce potćm znajdujemy śluzowiec 
len opisany przez Wallrotha wcale nieźle w jego florze skrytopłciowćj iNiemiec, pod nazwą Licea 
j-ugulosa. W 1847 roku otrzymuje Berkeley okazy niedojrzałe dęblika z Australii i uważajacje za coś 
nowego, nazywa je Licea applanata. W rok późnićj we florze algeryi znajdujemy nową nazwę dla 
tego samego ustroju, podaną przez Montagna i Durieugo. Jakim sposobem autorowie ci pomieścili 
gatunek ten w rodzaju Lycogola, z którym nie ma on nic a nic wspólnego, tego zrozumieć nic mogę. 
W roku 1830 otrzymał Berkeley okazy tego śluzowca z Anglii i sprostował nieco swoje pierwotne spo-
strzeżenia w Annales and Magazin of Botany, v. V, p. 363, n° 393. Przyznać jednak należy, że wszy-
stkie opisy są tego rodzaju, że w nich niewiele co dojść można. Gdyby nie oryginalne okazy wszystkich 
l)ez wyjątku autorów, jakie miałem przed sobą, z pewnością nie mógłbym okazać tożsamości tych 
wszystkich synonimów. Pierwszej nazwy Schumachera jako najwłaściwsz(5j przyjąć nie mogłem; 
wziąłem następną Wallrotha, tdm bardziej chętnie, że jest dość trafną, a opis podany przez tegoż au-
tora do najlepszych należy. 

Opis. — Zrosłozarodnie dęblika są zawsze pomieszczone, na mniej lub silniej rozwiniętej, białawej 
leżni. Mają one w całości uważane, kształt jużto płaskich poduszeczek, o brzegach nieregular-
nych, lub też niekiedy do elipsy zbliżonych, jużto nawet kulistych skupieii wielkości ziarna gro-
chu. Powierzchnia ich od wystających czubków delikatnie brodaweczkowata, ochrowo lub czer-
wono-brunatna, zaledwie lśniąca, niekiedy jednak ze słabym ołowianym odblaskiem. Pojedyncze 
zarodnie stoją obok siebie jak najściślej skupione. Zazwyczaj nie dochodzą one wysokości milime-
tra, niekiedy jednak bywają nawet do 3 M. wysokie. Średnica ich waha się między 0,05 a 0,08 
jednego M. Wystający wierzchołek zarodni jest błonką dzwoneczkowato-wypukłą; z brzegu jej w sze-
ściu mnićj więcej równych odstępach wychodzi sześć włókien biegnących prostopadle ku dołowi, gdzie 
przyrastają do miseczkowatego dna zbrodni. Włókna te są trójkańciaste, tworzą trójścienne graniasto-
słupy. Bok zwrócony na zewnątrz jest zaledwie 2,3 m. m s/.eroki, dwa zaś zwrócone ku środkowi 
pomiędzy sobą równe, po 5 m. m. szerokie. Zazwyczaj wszystkie trzy kanty włókien są zupełnie gład-
kie, ostre, wtedy i błonka górna zarodni jest także zupełnie gładka, jednostajna. Niekiedy jednak kani 
włókna zwrócony ku środkowi opatrzony jest bardzo licznymi, gęsto obok siebie stojącymi, frędzelko-
watymi wyrostkami, od 2,5 do 6 m. m. długimi. Wyrostki te są stale bezbarwne i jeżeli znajdują się 
na włóknach wówczas pokrywają i spodnią stronę dzwoneczkowatego wierzchołka zarodni. Barwa 
ścianki i włókien pod drobnowidzem jasno-ochrowo-brunatnawa Leżnia mnićj lub więcćj silnie roz-
winięta, badana drobnowidzowo, ukazuje wiele delikatnych, bezbarwnych błonek, mniej lub więcej 
z sobą pospajanych. Wreszcie wypada mi dodać, że rozmieszczenie zarodni jest zupełnie symetryczne, 
w danym punkcie spotykają się zawsze trzy włókna sąsiednich sobie zarodni. Pierwoszcznie w po-
czątku szkarłatne. 

Znajdowanie się. — S®llandya (Schumacher); Turyngia (Wallroth); Niederwalluf nad Renem 
(Fuckel);Strasburg (Stahl); Perigord (Tegnier); Somerestschire (Broome);i poza granicami Europy : 
La Galie w Algeryi (Durien); nad rzeką Swan w Australii (Drumond). 

E N T E R I D I U M E H R E N . M Y L N I K . 

Zrosłozarodnie pokryte delikatną, l>łonkowatą korą. Zawartości pojedynczych zarodni połączone 
przez duże symetrycznie rozmieszczone we wszystkich ściankach istniejące otwory. Ścianki zarodni 
tworzą po wyprószeniu zarodników sieciowate, trójskrzydlne szkielety. 
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Lycoperdon sp. Schura.; Enteridium Ehrenb. w Lk. Jahrb. II, p. 54,; Reticularia sp. Fr. , Berk.; 
Lycogala sp. Lk.; Licea sp. Fuck. ; Licsethaliurn Rfski. 

UWAGA. — Dla uniknięcia zbytecznego powtarzania hisloryę mylnika podam poniżćj przy opisie 
gatunku. 

121. E. Olivaceum. Ehrenb. M. o / u t ; o zt-y. — Zrosłozarodnie jużto zupełnie płaskie, juź 
półkuliste, pokryte delikatną, papierową korą, od przeświecających zarodników oliwkowe. Szkielet 
ścianek zarodni przeświecający, brudno-żółty. Zarodniki poskupiane po kilkanaście w grudki, po-
jedyncze kształtu wycinka koła, tylko powierzchnia wypukła, delikatnie brodawec/Aowata. 

1803. Lycoperdon ungulinum. Schum., FI. Sa3ll., n" 1404. 

1818. Enteridium olivaceum. Ehren., 1. c., II, p. 54, t. f. 1,5. A-E. 

1818. Reticularia yersicolor. Fr., Obs. myc,, II, p. 147. 

— Lycogola oliyacea.Lk., Herb.! 

1823. Reticularia ungulina. Fr., FI. Dan., t. 1977, f. 2., 

1820. Reticularia olivacea. Fr. , 1. c., III, p. 89. 

1851. Enteridium atrum. Preuss., Linnea., p. 142. 

1866. Reticularia applanata. Ber., et Br. Ann. N. H, p. 56, n" 1142, t. II, f. 3 

1869. Licea olivacea. Fuck., Sm. Myc., p. 338. 

1872. Licea glomerul ifera. De By et Rfski. in Alex., 1. c., p. 82, t. 6, f. 4,5. 

1873. Licrethalium olliyaceum. Rlski., Yersuch, etc., p. 4. 

1873. Lindbiandia veirsicolor. Rfski in Fuck. S. M. 2 Nach., p. 08. 

Wzmianka histon/czna. — Śluzowieo ten występujący w bardzo różnych formach, choć dość rzadki 
przechodził najrozmaitsze koleje. Pierwszy opis podany przez Schumachera należy, jak zwykle wszy-
stkie opisy tego autora, do najniedołężniejszych. W roku 1818 znajdujemy doskonałą pracę Ehren-
berga nad tym przedmiotem. Autor ten jest pierwszym i do ostatnich czasów jedynym, który po-
daje, że zarodniki mylnika są poskupiane w grudki; a dalej opisuje wcale nieźle szczegóły budowy 
kory i włośni jak ją nazywa. W tym samym roku Fries tworzy nowy rodzaj Reticularia, wspomina 
tylko z nazwiska, że ma zamiar pomieścić tu gatunek, który nazwał Reticularia yersicolor, przypu-
szczając że Diphterium Ehrenberga jest tylko tu należącym synonimem. W pięć lat potem Lycoperdon 
ungulinum Schumachera zostaje licho odrysowanym we florze duńskit^j pod nazwą Reticularia ungu-
lina. W Systema mycologicum opisuje Fries mylnik aż trzy razy i to w tym samym rodzaju, r.nz jako 
Reticularia ungulina Schumachera, a dalej formy kuliste, jako R. oliyacea, wreszcie formy spła-
szczone, które widział także w młodym stanie jako R. yersicolor. W ostatnich czasach znowu spoty-
kamy szereg nazwisk. Najprzód Enteridium atrum Preussa odnosi się do niedojrzałych okazów. Dalćj 
nadzwyczaj maleńkie zrosłozarodnie zredukowane do minimum, najprzód Fuckel, a potem ja 
z De Barym opisaliśmy pod rodzajem Licea. W mojej rozprawie, nie znając pracy Ehrenberga, utwo-
rzyłem dla mylnika nowy rodzaj, który nazwałem Lica;th:ilium. Wreszcie nazwa którą podaje Fuckel, 
jakoby przezemnie podaną, jest tylko prostą omyłką. W ostatnich czasach udało mi się zestawić z pe-
wnością wszystkie te synonimy, a jednocześnie zapoznawszy się z pracą Ehrenberga, uznałem za słu-
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szne zmienić proponowany przezemnie dawniej nazwę rodzajowy Lictelhalium no Enteridium, tóm 
bardziej, że ta ostatnia została utworzony wyłycznie dla mylnika. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku sy pierwotnie miniowo-czerwone, następnie przyjmujy barwę 
czarno-brunatny, wM-eszcie w dojrzałym stanie stajy się oliwkowenii, Pierwoszcznie zasuszone w róż-
nych chwilach rozwoju i formowania się zrosłozarodni sy czerwone, jasno-żółte lub brunalno-czarne. 
Kształt zrosłozarodni bywabardzozmienny, albo sy to płaskie poduszeczki, zaledwie l';M. wysokie, albo 
tćż półkuliste ciałka, wielkości grochu lub większe do 6 M. wysokie. Niekiedy pierwoszcznie rozdzie-
lajy się na bardzo drobne części, tak, że zrosłozarodnia może się składać tylko z trzech zarodni, a nawet 
zostać zredukowana do pojedynczej zarodni; wówczas sy one wielkości ziarnka gorczycy lub nieco 
większe, ścianki pojedynczych zarodni nie rozwijajy się, tak że z wielky łatwościy można je wziąść za 
maleńkie zarodnie bezkosmka. Barwna ich kory w dojrzałym stanie od przeświecajycych zarodników 
oliwkowa, lśniyca, niekiedy szczególniej w spłaszczonych nader delikatna i pięknie mieniyca się ko-
lorami tęczy. O budowie mylnika mówiliśmy powyżćj; liczne zarodnie sy mocno poskupiane, 
w pewnych więc miejscach graniczy ze soby dwie, w innych trzy zarodnie. Ścianki odgraniczajycc jesa 
pojedyncze i znikajy zupełnie w tych miejscach gdzie dwie zarodnie z soby graniczy, otwory te sy 
bardzo wielkie, pozostajyce zaś ścianki w tych miejscach gdzie trzy zarodnie z soby graniczą, muszy 
tworzyć naturalnie trójskrzydlne szkielety. Te trzy skrzydła wyzkich błon, będyce resztkami ścianek 
sysiednich zarodni, stykajy się pod równymi kytaini. Razem zaś tworzy one niby sieć o okach bardzo 
wielkich, rozmiarach sieci stale trójskrzydlnych. Ta niby sieć przyrośnięta do dna zro^słoiarodni jest 
dość nikła, lecz że w górnój części przyrasta do papierowej kory, przeto dopóki ta o^talnia istnieje 
i ona tćż pozostaje. Kora, szkielety pozostałych ścianek i niekiedy rozwijajyca się leżmia sy pod dro-
bnow^idzem zupełnie jednostajnemi brudno-żółto zabarwionemi błonami. W tych raz?ieh, gdy kora 
pięknie się mieni jest błonky prawie zupełnie bezbarwny. Zarodniki sy poskupiane w k upki po cztery 
do dwudziestu trzech. Kształt pojedynczego zarodnika właściwy, pomiędzy wszystkimi śluzowcami, 
tylko temu gatunkowi; sy to wycinki koła o promieniu od0 ,4 do 8,9 m. m. niajyce, średnicy od 10,8 
do l l ,G m. m. , a bok ostrokręgu długi od 0,5 do 1,1 m. m . Tylko wypukła powierzchnia pokryła 
jest licznymi, tęgimi kolcami. 

Znajdoivanie sio. — ^zwccy-A (Pries); Zollandya (Schumacher); Warszawa (Alexandrowicz); Berlin 
(Ehrenberg);Hoyerswerda (Preuss); Preiburg (De Bary); Johannisberg nad Renem (Fuckel). 

Następujęice gatunki opisane jako bezkosmki nie sg- mi znane : 

1834. Licea epiphy!la. S z . , A m e r f g . , n" 2318. 

1834. Licea macrospora. Sz. Amer. fg., z synonimem Lignyotaumhrina. Fr . , Sm. Vg. Sc., 
p. 459. Okazów oryginalnych nic widzia łem, 'n ie mogę więc nic sydzić, o ile utworzenie 
nowego rodzaju, proponowane przez Friesa jest słu?znćm. 

1873. Licea microsperma. B. et G., Cfr. Grevil., 1. c., n° 367. 

1834. Licea nitens. Sz., Amer. fg., n° 2319. 

1773. Licea Lindheirneri. B. Cfr. Grevil. 1. c. n" 369. 

1848. Licea perreptans. Brk. , Gard. Chroń., p . 451; cfr . Am. of N. 1850, p.367. Z opisu możnaby 
to uważać za Stemonit is Tubulina A. et Sz. 

1873. Licea spermoides B. et C., Cfr. Grevil., 1. c., n°368. 
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RZĘD RÓŻNOBŁONY (HETERODERME^). 

Zarodnie pozbawione włośni, podsady i zwapnień. Ścianka zarodni delikatna, po dojrzeniu przy-
najmniej w części rozpadająca się na sieciowate, płaskie zgrubienia, znajdujące się na jej wewnętrznej 
stronie. Zarodniki i zgrubienia wewnętrzne ścianek z jednśj i tej samej zarodni, zazwyczaj jednakowo 
zabarwione. 

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 a t e (Cribrariacese). 

Zarodnie trzoneczkow^ate, pojedynczo stojące. Zazwyczaj tylko górna część ścianki rozpada się 
pozostawiając sieciowate wewnętrzne zgrubienia. 

DLCT5FDIUM S C U R A D . Ż E B R O W I E C . 

Zgrubienia na wewnętrznej stronie ścianki zarodni składają się z jednostajnych, szerokich, równo-
legle od nasady trzonka aż do wierzchołka przebiegających płyt, połączonych poprzecznemi, nitko-
watemi włóknami w sieć, o okach mniej lub więcej prostokątnych. 

Mucor sp. Batsch.; Stemonitis sp. Gmel.; Spha3rocarpus sp. Buli.; Dictydium Schrad., Nov. pl. 
gen., p. 11 jGribraria sp. Pers.; Trichia sp. Poir. 

Wzmianka historyczna. — Już dawniejsi autorowie wspominają należące tu śluzówce pod roz-
maitemi nazwiskami, dopiero jednak w roku 1797 utworzył Schrader dla nich osobny rodzaj, który 
nazwał Dictydium. Autor ten pierwszy jak najdoskonalej rozpoznał budowę różnobłonów, to jest 
że sieć ich, nie jest włośnią ale zgrubieniem powstającem na wewnętrznej stronie nader delikatnój i 
bezbarwnej ścianki. Rozdzielił on wszystkie różnobłony na dwa rodzaje, które nazwał Cribraria i Di-
ctydium, stosownie do tego, czy wewnętrzne zgrubienia dochodzą tylko do górnej połowy zarodni, 
a dolna pozostaje trwała jako koszyczek, czy tóż cała ścianka rozprószą się, a sieciowate zgrubienia do-
chodzą aż do nasady trzonka. Persoon połączył oba rodzaje w jeden, Fries przyjął podział Schradera. 
Ze względu jednak, że koszyczek, jakem się przekonał, jest cechą bardzo zmienną, raz bowiem roz-
wija się nader silnie, drugi raz zanika prawic zupełnie, nie mogłem go przyjąć za podstawę podziału 
różnobłonów. Wszystkie jednak zgrubienia dają dwa typy : w jednym oka sieci są nieregularnymi 
równoległobokami lub wielokątami, w drugim prostokątami. Te dwa więc typy użyłem za cechy 
rodzajowe, różniące przetaczki od żebrowców. Udało mi się odnaleźć jeszcze i typ pośredni, posia-
dający od dołu sieć żebrowca przechodzącą na wierzchołku zarodni w zgrubienia przetaczka, i ten na-
zwałem pośrodkiem, 

[). cernuum {Pers.). Ż. po s p o li t y.— hażnrA, trzoneczek i masa zarodników orzechowo-
purpurowe. Trzoneczek od zarodni dwa do trzech razy dłuższy, wyprostowany, w wierzchołku za-
krzywiony. Zarodnie kuliste, 1 2 M. średnicy mające, zwisłe. Sieć zgrubień po wyprószeniu zarodników 
w wierzchołku zaginająca się do wnętrza. Zarodniki 

1789. Mucor cancellatus. Batsch., Elech. Gont. II, p . l 31 , t . 42, f. 232. 

1791. Stemonitis cancellata. Gmel.,Sys. Nat., p. 1468, n° 18. 
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1791. Spłiferocarpus trichioides, Buli., Ghamp., var. 2, p. 124. Excl. icon. 

1796. Cribraria cernua. Pers. , Obs. I, p. 91, n° 153. 

1797. Dic tydiumumbi l ica tum. Schrad., Nv. pl. gen. p. 11, t . 4, f. 1. 

1797. Dictydium anibiguum. Schrad., Nv. p l . gen . , p. 13, t. 4. f .2 . 

1808. Trichia cernua. Poir . , Enc., 1. c., VIII, n" 25. 

1816. Dictydium cernuum. Nees., Sys., f. 117. 

1827. Dictydium Trichioides. Ghev., FI. paris. , p . 327. Excl. syn. — Gorda, Icon,, V, p. 59, 
t . III, f. 36. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został poraź pierwszy opisanym przezBatscha; załączony ry-
sunek jest poprawny. W następnych czasach różni autorowie zmieniają tylko nazwisko gatunkowe lub 
przenoszą żebrowiec do innego rodzaju, nie dodając nic nowego, wyjąwszy Schradera, którego opis 
pod względem dokładności nie pozostawia nic do życzenia. Dictydium ambiguum tegoż autora jest 
potwornością żebrowca pospolitego, o której w opisie wspomniemy kilka słów. 

Opis. — Z delikatnój ciemno-purpurowej leżni podnoszą się czarniawe trzoneczki. Są one szydłowate, 
często lekko pogięte, a w wierzchołku stale zagięte. Ścianka ich jest błoną tęgą, podłużnemi zgrubie-
niami opatrzoną, tworzy zupełnie pustą rurkę. Zarodnie mnit^j więcśj 1:2 M. średnicy mające, począ-
tkow'o dokładnie kuliste i na wierzchołku trzonka w j niesione, potem uchylają się na bok, wreszcie 
zwieszają się na dół. Od nasady trzonka aż do wierzchołka zarodni przebiegają zgrubienia pod po-
stacią bardzo szerokich, płaskich żeber, ilość ich wynosi od trzydziestu pięciu do piędziesięciu we-
dług Schradera, zazwyczaj są one pojedyncze, nierzadko jednak niektóre z nich rozwidlają się szcze.-
gólniej w środku przebiegu, i rozwidlenia te albo łączą się od razu z sąsiednićm żebrem, albo tćż prze-
biegają już do wierzchołka, jako samodzielne żebro, w rzadkich razach mogą się one znów powtórnie 
rozwidlać. Zebra te są połączone poprzeczncmi, nitkowatemi, nader cieniutkiemi wlókienkami, prze-
biegającemi w prawie równych od siebie odstępach i równolegle jedne względem di'ugich. Ztąd też, 
oczka sieci, którą tworzą z szerokiemi żebrami, mają kształt prostokątów. Bardzo często sio zdarza, że 
żebra tworzące sieć zgrubień, oddzielają się od siebie w wierzchołku i następnie zaginają się do środka 
zarodni. W każdym razie wyprószenie zarodników nie jest zupełnie zależne od tego przebiegu, jak to 
utrzymuje Schrader . Ścianka zarodni rozprószą się bardzo wcześnie, tylko w rzadkich wypadkach 
pozostaje jeszcze w dolnćj połowie zarodni, a zarodniki wpadają przez liczne otwory ok sieci. 

Wreszcie w y p a d a m i wspomnieć kilka słów o pewnćj potworności, która z wielu względów bar-
dzo jest ciekawa. Wszystkie okazy tego samego podłoża były nią dotknięte w mniejszym lub wię-
kszym stopniu, a było ich bardzo wiele. Polega ona na tćm, że żebrowate pręty rozdzieliły się na 
szereg wielokątnych węzłów, o ściankach wklęsłych; z każdego kąta węzła wychodziło cienkie włókno 
łączące się z kątem sąsiedniego węzła, tym sposobem całość miała najzupełniej pokrój zgrubień sie-
ciowatych przetaczka. W niektórych okazach jedna strona zarodni była rozwinięta typowo, a druga 
potwornie, w innych górna część zachowywała się podobnież względem dolnej, w innych wreszcie 
tylko pewne niewielkie miejsce zarodni było nią dotknięte. We wszystkich razach potworność, da-
wała wszystkie przejścia do normalnego typu. J e s t e m p r z e k o n a n y , że Dictydium ambiguum Schra-
dera jest wdaśnie tą potwornością żebrowca pospolitego, tem bardziej, że autor ten wspomina, żc 
okazy tego nowego gatunku znalazł tylko w niewielu indywiduach i wszystkie były uszkodzone. 
Potworność ta zresztą jest zjawiskiem, które n a z y w a m y p o w r o t e m d o pierwotnego typu i objaśnia, 
że żebrowiec jest rodzajem, który się kiedyś rozwinął z typowych przetaczków. 
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S2>. — Najpospolitszy ze wszystkich różnobłonów, przytrafia się bardzo często w ca-
łćj Europie. 

HETERODICTYON R I S K I . P O Ś R O D E K . 

Zgrubienia na wewnętrznej stronie ścianki zarodni, skhidają się od dołu z równolegle przebiegają-
(^ych, szerokich żeber, połączonych cienkiemi włókienkami w sieć o oczkach prostokątnych, prze-
chodzących w górnej połowie zarodni w wielokątne węzły, połączone promienistemi między sobą 
cieiiszemi odnogami. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten nader ciekawy, łączy pomiędzy sobą żebrowiec i przetaczek, 
gdyż sieć wewnętrznych zgrubień odpowiada w dolnćj części zarodni pierwoszczni, a w górnej dru-
giemu rodzajowi. Ze względu, że przedstawia różny rodzaj sieci nazwałem go Heterodictyon. 

123. H. mirabile Rfski. P. porfziweA*. — Trzoneczek wyprostowany, sztywny, walcowaty, 
ku górze nieco zwężony. Zarodnia kulista 1/2 M. w średnicy mająca, w nasadzie koszyczkowata. Masa 
zarodników czarniawo-brunatna. Zarodniki do 7,o m. m. wielkie, gładkie. 

Opis. — Trzoneczek wyprostowany, sztywny, walcowaty, w nasadzie nieco tęższy, przechodzący 
w delikatną leżnię, ku górze nieco zwężony, delikatnie podłużnie pofałdowany, wysokości zarodni 
wyrównywąjący, lub tćż dwa razy od niej dłuższy, czarny, ćmy. Koszyczek i sieć zgrubień czarniawo 
brunatne. Koszyczek maleńki o błonie ochrowo-brunatnej, jednostajnej, lub zrzadka tylko zziarnionej, 
przechodzi w liczne zęby szerokie w nasadzie, zwężające się i rozwidlające ku górze, zęby te są połą-
czone pomiędzy sobą poprzecznemi, nitkowato-cieiikiemi włókienkami i dobiegają połowy lub prawie 
trzech czwartych wysokości całej zarodniku górze, tutaj przecłiodzą w cienkie włókna, promienisto roz-
chodzące się i tworzące na wierzchołku zarodni nieliczne węzły. Węzły te są wielokątne, wydłużone, 
o bokach mocno wklęsłych. Zęby koszyczka i węzły sieci na wewnętrznój stronie mocno zziarnione, 
w skutek lego czarno-brunatne i nieprzezroczyste. Zarodniki pod drobnowidzem jasno-rdzawe, o 
ściance najzupełniśj gładkićj. 

Znajdowanie się. — Gatunek znaleziony raz tylko przez de Barego w okolicach Freiburga w Bryz-
gowii^w miejscu zwanćm Hcellensturz. 

C R I B R A R I A . P E R S . P R Z E T A C Z E K . 

Zgrubienia na wewnętrznej stronie ścianki zarodni składają się z sieciowoto połączonych włókien 
często w punktach zbiegu spłaszczonych i rozwiniętych w węzły. Oka sieci nieforemnie wielokątne. 
Dolna część zarodni często koszyczkowata. 

Glathrus Schmid. ; Stemonitis sp. Roth., Schrk, Pers; Cribraria Pers: Dictydiumsp. Schrad., F r . ; 
Trichia sp. Poir. 

Wzmianka historyczna. utworzony jak wiemy w roku 1796 przez Persoona, został przez 
Schradera w rok potćm rozdzielonymi dwa, to jest : Cribraria i Dictydium. Charakter jednak jaki 
wziąłem za podstawę podziału tych dwóch rodzajów jest inny jak Schradera, w skutek czego wiele 
gatunków przez tego autora opisanych pod Dictydium włączyłem do przetaczka. 
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PODRODZAJ I. — SCHRADEllELLA. 

Zgrubienia połączone w sieć są w całym przebiegu jednakowo szerokie. Brak węzłów, koszyczek 
zazwyczaj silnie rozwinięty. 

124. C. r u f a {Rot h.). P. rudy. — Zarodnie wartołlcowate lub gruszkowate, rude, trzoneczko-
wate, o trzoneczkacb orzechowo-purpurowych, wyprostowanych. Koszyczek zazwyczaj silnie rozwi-
nięty, lejkowaty, o brżegu regularnie wyzębionym. Włókna zgrubień z zębów koszyczka początek bio-
rące, szerokie, w luźną sieć połączone. Zarodniki gładkie, od 3 do 6,5 m. m . wielkie. 

1788. Stemonitis rufa. Roth., FI. ger., 1. p. 548. 

1797. Cribraria rufescens. Pers. , Disp., p. 11, t . l , f . 5. 

1797. Cribraria fulva. Schrad., Nov. pl .gen. , p. 5, t . 1, f. 1. 

1797. Cribraria intermedia. Schrad., INov. pl. gen, p, 4, 11, f. 2. 

1808. Trichia rufescens Poir . , Enc., 1. c., VIII, n" 31. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany po raz pierwszy przez Rotha, którego praca pozostała je-
dnak w zapomnieniu. W roku 1797 wspomniany przez Persoona pod innćm nazwiskiem, został przez 
Schradera na dwa rozdzielonym. Jednakże już Fries wspomina, że tych dwóch gatunków odróżnić 
nie umie. Zdaje mi się, że ma najzupełniejszą racyę, bo różnice podane przez Schradera umarzają się 
do różnego podłoża i mniej lub więcćj wyraźnie gruszkowatego kształtu. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku mają w młodym stanie barwę mleczno-białą według Schra-
dera. Zarodnie ich stoją zazwyczaj towarzysko na podłożu. Z delikatnój, purpurowćj, kolistćj leżni 
podnoszą się, w nasadzie nieco zgrubiałe, ku górze nieznacznie zwężone, sztywne, wyprostowane lub 
przeszło dwa razy dłuższe, czarniawe, mocno podłużnie brózdowate trzoneczki. Zarodnie dochodzą 
mnićj więcej 1 M. średnicy, kształt ich wahający się między wartołkowatym a gruszkowatym, ko-
.szyczek naturalnie lejkowaty, rudawy, o powierzchni lekko lśniącśj, dość regularnie wyzębiony. 
Ścianka koszyczka jest błonką dość tęgą, rdzawą, podłużnemi smugami delikatnie zziarnioną. Każdy ząb 
koszyczka daje początek jednemu, bardzo szerokiemu, zupełnie płaskiemu włóknu, w dalszym prze-
biegu wszędzie równowązkiemu. Sieć przez włókna zgrubień utworzona nader luźna, niesztywna, 
miejsca zbiegu typowo nierozwinięte w węzły. Niekiedy jednak w punktach zbiegu dają się spotykać 
trójkątne rozszerzenia, wyjątkowo nawet, choć nadzwyczaj rzadko, tworzy się tu i owdzie węzeł wie-
lokątny o bokach wklęsłych. 

Znajdowanie sic — Jeden z bardzo rzadkich przetaczków; widziałem okazy z Warszawy (Alexandro-
wicz); z Salem w Badeńskiem (Jack.) i z okolic Edynburga. 
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Zgrubienia połączone w sieć, o włóknacłi w punktach zbiegu rozszerzających się w węzły. Koszy-
czek niekiedy zepełnie nierozwinięty. 

i^lo. C. pur pur ea Schrad. P. purpurowy.—Zarodnie kuliste, żywo-purpurowe, trzone-
czkowate, o trzoneczkach czarno-purpurowych. Koszyczek zajmujący jednę trzecią dolną część zaro-
dni, półkulisty, o brzegu nieregularnie poszarpanym i podziurawionym. Włókna zgrubień nader cien-
kie gęstą sieć tworzące, nie we wszystkich punktach zbiegu rozwijące się w węzły, niektóre wolno wy-
biegające. Węzły nielicznie lecz silnie rozwinięte, wydłużone, przez zlewanie się nieraz poskrzywiane, 
wielokątne, o bokach licznych, mocno wklęsłych. Zarodniki jasno-purpurowe, od o do 6,5 m. m-
wielkie. 

•1776. Glathrus pedatus riticulo fixo. Schmid., Icon. et anal. part. , t . 33, f. 2,1-IX. 

1797. Gribraria purpurea. Schrad., Nv. pl. gen., p. 8. 

Opis. — Z delikatnój purpurowćj leżni podnoszą się w licznych miejscach czarno-purpurowe, szty-
wne, wyprostowane lub lekko skrzywione, w nasadzie zgrubiałe, ku górze nieznacznie zwężające się, 
ćme, lekko podłużnie porysowane trzoneczki. Zarodnie dokładnie kuliste, wyprostowane lub nieco 
na bok pochylone, 1 M. średnicy dochodzące, często znacznie mniejsze. Koszyczek zajmuje jednę trze-
cią część zarodni, jest błoną tęgą, kruchą, purpurową, poprzecznemi smugami, biegnącemi po kołach 
współśrodkowych, nader mocno zziarnioną. Brzeg koszyka bardzo mocno i nieregularnie poszarpany, 
w licznych miejscach podziurawiony. Sieć zgrubień o]włóknach włoskowato-cienkich, tworzą one gęstą 
sieć, a niektóre wybiegają wolno, rozwidlając się niekiedy przedtćm. Nie wszystkie punkta zbiegu roz-
winięte w- węzły. Bywa ich zazwyczaj w mniejszych od dziesięciu do piętnastu, w największych zaro-
dniach od dwudziestu do trzydziestu. Są one wydłużone, często obok siebie stojące, zlewają się z sobą, 
wskutek czego tworzy się węzeł skrzywiony. Brzegi ich wielokątne, o bokach mocno wklęsłych. 
Są to błonki delikatne, purpurowe, lecz pod spodem mocno zziarnione, w skutek czego czarniawo-
purpurowe i kruche. 

Znajdowanie sie. — Nader rzadki gatunek przetaczka; widziałem tylko okazy z okolic Pinzgau 
w Tyrolu zbierane przez Sautera. Miał być znaleziony na Łużycach przez Albertiniego i Schweinitza 
i w Bawaryi koło Franeuaurach i Norymbergii przez Martiusa. (Gfr. Martius, FI. Erlan., p. 380.) 

126. C. aurantiaca. Schrad. P. pospolity. — Zarodnie kuliste, mnićj więcćj zwisie, rude 
lub orzechowo-rude, trzoneczkowate, o trzoneczkach jasno-orzechowych. Koszyczek silnie rozwinięty 
półkulisty, przeszło jednę trzecią dolnej części zarodni zajmujący, dość regularnie wyzębiony, o zę-
bach krótkich, zaostrzonych, zaraz we włośnię przechodzących. Węzły nadzwyczaj silnie rozw'inięte, 
rozgałęziające się i prawie wszystkie pomiędzy sobą pozlewane lub przynajmniej kończynami styka-
jące się i jednę sieć tworzące, mocno powyzębiane, połączone pomiędzy sobą cieniuteńkiemi, nitko-
watemi włókienkami. Masa zarodników pomarańczowa lub brudno żółta. Zarodniki żółtawe, od 5 do 
6,5 m. m. wielkie, gładkie. 

1797. Gribraria aurantiaca. Schrad., Nov, pl. gen., p. 5, t . 1, f. 3, i. 

1801. Gribraria yulgariis, fi aurantiaca. Pers. , Syn., p. 194. 

1808. Trichia rufescens, 8 aurantiaca. Poir., Enc., 1. c., YIII, n" 3J. 
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1833. Cribraria aurantiaca, y sulphurea. Wallr., FI. cr. gr. 

1836. Cribraria intermedia. Berk. in Sm. Eng. 11., V, p. 318, n^ 1. 

1838. Cribraria yariabilis. Ficinus. Dres., FI., II, p. 269. 

Wzmianka historyczna. — Trzy gatunki utworzone przez Schradera, to jest C. aurantiaca, C. 
Yulgaris i C. tenella zostały przez niego zcharakteryzowane w sposób niewystarczający dzisiejszym 
wymaganiom. Barwa zarodników, wielkość zarodni, barwa zgrubień, względna wysokość i barwa 
trzonka, wreszcie rodzaj wyzębienia koszyczka : oto cechy któremi się Schrader posługiwał. Miałem 
przed sobą najmniej ze czterdzieści okazów tutaj należących i przekonałem się, że one przedstawiają 
szereg form, których dwie skrajne są nader charakterystyczne ale pomiędzy niemi znajdują się wszyst-
kie możliwe przejścia, nawet pod względem budowy sieci zgrubień. W każdym razie ten ostatni cha-
rakter był jeszcze najważniejszym i na nim się opierając rozdzieliłem wszystkie te przetaczki na trzy 
gatunki. Przetaczek pospolity ma węzły rozwidlające się i połączone w sieć wspólną; dwa inne mają 
węzły pojedyncze, lecz u pięknego są one mniej więcćj zaokrąglone, tymczasem u przetaczka zmien-
nego są one kątowate o bokach wklęsłych. 

Opis. — Pokrój tego gatunku dość zmienny. Leżnia niezawsze rozwinięta. Trzoneczki szydłowate, 
lekko poskrzj'wiane, bardzo zmiennćj długości, zazwyczaj trzy razy od zarodni dłuższy, niekiedy aż 
do pięciu razy lub też zaledwie wysokości zarodni wyrównywający. Zarodnie ladiste, 1/2 do 1 M. śre-
dnicy mające, na pomarańczowej lub brudno-żółtej masie zarodników rude lub orzechowo-rude, po 
ich wyprószeniu jaśniejsze i przeświecające. Koszyczek zawsze wykształcony zajmuje dwie piąte lub 
jednę trzecią dolnćj części zarodni, jest lekko podłużnie smugowany. Smugi te jednak są po większej 
części tylko fałdami błony. Zziarnienia albo zupełnie niewystające albo tylko bardzo nieliczne 
w postaci zrzadka porozrzucanych pojedynczych ziarn. Brzeg koszyczka dość regularnie wyzębiony 
o zębach bardzo licznych. Więzły nader silnie rozwinięte, rozgałęziające się i odnogami jużto styka-
jące się z sobą, już też nawet zlewające się zupełnie i prawie osobny system sieciowy tworzące. Są one 
licznie wyzębione, o zębach mniej lub więcćj wklęsłych. Z każdego zęba wychodzi cieniuteńkie nit-
kowate włókienko biegnące do zęba sąsiedniego węzła lub odnogi tegoż samego węzła na przeciwko 
leżącej. Węzły o błonce delikatnćj, prawie zawsze bez zziarnień. 

Znajdoivanie się. — Gatunek ten należy w Europie do dość pospolitych przetaczków, trafia się ró-
wnie często jak następny i występuje zazwyczaj w znacznych ilościach. 

127. C. vulgaris. Schrad. P. zmienny. — Zarodnie kuliste, pod spodem nieco spłaszczone, 
mniej lub więcej zwisłe, brudno-żółte lub żółto-orzechowe. Masa zarodników brudno-żółta. Trzoneczki 
szydłowate, lekkopozginane, jasno orzechowe lub orzechowo-purpurowe. Koszyczek zazwyczaj rozwi-
nięty, najczęścićj talerzykowaty, rzadziej półkulistawy, o brzegu regularnie i licznie wyzębionym. 
Zgrubienia nitkowato-cienkie, w luźną sieć połączone, w punktach zbiegu liczne węzły tworzące. 
Węzły w formach typowych wielokątne, o bokach mocno wklęsłych, rzadzićj wydłużone, niekiedy 
zanikowo wykształcone. Zarodniki żółtawe, o do 6,5 m. m. wielkie. 

1797. Cribraria Yulgaris. Schrad., Nv. pl. gen., p. 6, t . 1, f. 5. 

Opis. — Cały szereg tu należących form daje się na trzy następujące typy rozdzielić : 

a. Genuina. Węzły wielokątne, mniej więcej równie długie jak szerokie, nierozgałęziające się. 

p. Aurantioides. Węzły wielokątne, mnićj więcej wydłużone. Tu należą formy przejściowe do po-
przedzającego gatunku. 
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y. Delicatula. Węzły zanikowo wykształcone, nader drobne, zaledwie pod drobnowidzem widzialne. 

Pierwoszcznie tego gatunku są mleczno-białe według Schradera. Leżnia zazwyczaj wykształcona, 
ciemno-orzechowo-purpurowa. Trzoneczki szydłowate, wydłużone, skrzywione, bardzo różnćj dłu-
gości, zazwyczaj od dwóch do trzech razy od zarodni dłuższe, niekiedy znacznie bo do ośm razy 
węższe lub nawet znikająco krótkie. Zarodnie kuliste, często pod spodem lekko spłaszczone, zazwy-
czaj 3/4 M. średnicy mające, niekiedy znacznie większe lub zaledwie 1/3 M. szerokie, już wyprosto-
wane już najczęścićj na bok zwisłe. Koszyczek zaw^sze wykształcony, zajmuje dwie piątych lub jednę 
trzecią dolnej części zarodni, zazwyczaj talerzykowaty, rzadzićj prawie półkulisty, brzeg jego gęsto 
wyzębiony, o zębach bardzo licznych, niekiedy do pięćdziesięciu dochodzących. Masa zarodników za-
zwyczaj brudno-żółta, niekiedy pomarańczowo-ochrowa. Sieć zgrubień stosownie do odmiany dość 
różnego pokroju. W formach przejściowych do poprzedniego gatunku (v. aurantioides) węzły są 
mniej więcój wydłużone, kształtów nieregularnych, licznie i głęboko wyzębione. W formach typo-
wych węzły są więcej regularne, najczęścićj pięcio lub sześciokątne. Nareszcie w odmianie nazwanej 
delicatula tak drobno, że tylko pod drobnowidzem widzialne. Sieć zgrubień jest w tój ostatniej od-
mianie nader gęsta. Koszyczek bywa najczęściej gładką jednostajną błoną, niekiedy jednak posiada 
liczne zziarnienia w podłużnych smugach. Węzły zazwyczaj zziarnione, w wydłużonych mniej, wówczas 
do 3,0 m. m. wysokie, ŵ  zaokrąglonych zziarnienia są często nader silne, tak że węzły są na zewnątrz 
mocno wypukłe, do 10,7 m. m. wysokie. 

Znujdoivanie się. — Gatunek ten należy do dość pospolitych w całśj Europie w pierwszych dwóch 
formach. Odmianę y widziałem tylko z okolic Warszawy znalezioną przez AIexandrowicza. 

128. C. tenella. Schrad. /'. piękny. — Zarodnie kuliste, wyprostowane lub nieco zwisłe, orze-
chowe. Masa zarodników brudno-żółta. Trzoneczki szydłowate, cienkie, lekko skrzywione, ciemne, 
orzechowo-purpurowe. Koszyczek zazwyczaj rozwinięty, półkulisty, o brzegu nieregularnie poszarpa-
nym. Zgrubienia nitkowato cienkie, w gęstą sieć połączone, w punktach zbiegu liczne węzły 
tworzące. Węzły zupełnie zaokrąglone, wypukłe. Zarodniki żółtawe, 5 do G,o m. m. wielkie. 

1797. Cribraria tenella. Schrad., Nov. pl. gen., p. G, t. 3, f. 2, 3. 

1808. Trichia rufescens, y tenella. Poir., Enc., VIII, 1. c., n" 31. 

Opis — Gatunek ten z pokroju do przetaczka pospolitego a z sieci zgrubień do p. zmiennego po-
dobny, różni się wybornie węzłami. Z nadzwyczaj delikatnćj ciemno-purpurowej leżni podnoszą się 
liczne, szydłowate, z lekka pozginane, cienkie, orzechowo-purpurowe trzoneczki. Zazwyczaj są one 
dwa razy od zarodni dłuższe, niekiedy znacznie dłuższe lub też nawet krótsze. Zarodnie mnićj więcćj 
1/2 M. średnicy dochodzące lub większe, wyprostowane lub zlekka zwieszone. Jćj koszyczek i sieć 
zgrubień ciemno-orzechowe i zazwyczaj lśniące. Koszyczek rozwinięty, zajmujący nieraz prawie całą 
dolną połowię zarodni, ma brzegi nieregularnie poszarpane. Węzły sieci są najzupełniej zaokrąglone, 
często na zewnątrz lekko wypukłe. Z każdego węzła rozchodzą się promienisto na wszystkie strony 
cieniuteńkie, nitkowate zgrubienia, łączące wszystkie węzły pomiędzy sobą. Koszyczek i węzły mają 
błonkę dość tęgą jasno-orzechową, mocno zziarnioną. Zziarnienia koszyczka są podłużnemi smugami. 

Znajdowanie się. — Nader rzadki gatunek widziałem tylko okazy z okolic Warszawy zbierane przez 
Alexandrowicza. 

120. — C. microcarpa. {Schrad.). P, makówka. — Zarodnie kuliste, wyprostowane lub 
zwieszone, orzechowe. Masa zafodników żółtawa lub orzechowo-żółta. Trzoneczki nitkowato-cienkie. 
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nader długie, orzecłiowo-purpurowe. Koszyczek zupełnie nierozwinięty. Zgruljienia na całej zarodni 
nitkowato-cienkie, bezbarwne, w punktach zbiegu liczne ciemne węzły tworzące, ztąd zarodnia wy-
daje się być ciemnemi plamami upstrzoną. Węzły wielokątne o kątach tępych, wypukłe. Zarodniki 
żółtawe, 5, do G,5 m. m. wielkie. 

1797. Dictydium microcarpum. Schrad. , Nv. pl. gen., p, 13, t . 4, f. 3, 4. 

1801. Cribraria microcarpa. Pers . , Syn., p. 190. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku są według Schradera mleczno-białe. Z delikatnćj czarniawo-
purpurowój leżni podnoszą się liczne nitkowato cienkie, sześć do dziewięciu razy od zarodni dłuższe, 
delikatne, wiotkie, orzechowo-purpurowe trzoneczki. Zarodnie dokładnie kuliste, 1/4 lub 1/3 M. śre-
dnicy mające. Koszyczka brak zupełny, cała ścianka rozpadnięta na wewnętrzną sieć zgrubień. Węzły 
wydatne, W7pukłe, czarno-orzechowe, wielokątne, o kątach zaokrąglonych, połączone nitkowato 
cienkiemi piomienisto rozchodzącemi się włókienkami. Włókna te są zupełnie bezbarwne, a ponie-
waż węzły są zabarwione, od mocnego zziarnienia wypukłe, przeto na żółtawćj masie zarodników \\\-
dać tylko węzły jako ciemne punkty. 

Zuajdoicanie się. — Gatunek bardzo rzadki. Widziałem okazy z okolic Freiburga w Bryzgowii 
(De Bary) i CEstricha nad Renem (Fuckel). 

130. C. splendens. {Schrad.). P. lśniący. — Zarodnie kulistawe o ściance trwałej, od prze-
świecających zarodników pięknie złocisto mieniące się, po ich wyprószeniu z srebrzystym odblas-
kiem. Zgrubienia żółtawo-orzechowe, masa zarodników żółtawa. Trzoneczek szydłowaty, lekko 
skrzywiony, jasno orzechowo-purpurowy. Koszyczek niewykształcony, zastąpiony kilkunastoma zgru-
bieniami przebiegającemi promienisto od nasady trzonka do jednćj trzeciej zarodni, zupełnie wolnemi 
przechodzącemi w wierzchołku w sieci zgrubień, o włóknach nitkowato cienkich, rozchodzących się 
promienisto od wielokątnych, słabo rozwiniętych węzłów. Zarodniki żółtawe, o d o C,3 m. m. wielkie. 

1797. Dictydium splendens. Schrad. , Nv. pl. gen., p. 14, t. 4, f. 3, G. 

1801. Cribraria splendens. Pers., Syn., p. 191. 

1808. Trichia splendens. Poir . , Enc., 1. c., TUI, n^^as. 

Opis, — Gatunek ten odróżnia się od innych tem, że ścianka zarodni, tu ta j daleko tęższa, nie roz-
prószą się zaraz po dojrzeniu ale zachowuje się prawie w całości, pokrywając sieć wewnętrznych 
zgrubień. Jest to błona dość tępa, riajzupełniej jednostajna i bezbarwna, od przeświecających zarodni-
ków lśni się pięknie srebrzysto metalicznie. Koszyczek zupełnie niewykształcony, przynajmniej tak 
jak to ma miejsce w dotąd opisanych gatunkach. W jego miejscu na wewnętrznej stronie ścianki roz-
chodzi się promienisto od nasady trzonka ośm do dwunastu promieni czarno-orzechowych, równo-
wązkich, pomiędzy sobą zupełnie wolnych, jednakowo długich, przechodzących w końcach w sieć 
zgrubień. Węzły sieci zgrubień bardzo słabo rozwinięte, wielokątne, o kątach tępych, widoczne tylko 
pod drobnowidzem. Są one połączone pomiędzy sobą nitkowato-cienkiemi również ciemno-orze-
chowo zabarwionemi włókienkami. Trzoneczek dwa do trzech razy od zarodni dłuższy, szydłowaty, 
lekko pozginany, jasno-orzechowo-pnrpurowy. Zarodnie do 1,2 M. średnicy dochodzące, rzadziej 
większe. 

Znajdowanie się. — Gatunek nadzwyczaj rzadki. Pięknie rozwinięte okazy widziałem tylko ze 
Szwajcaryi, zapewne przez Chailleta koło Newschatelu zbierane. Niedojrzałe okazy znalazł De Bary 
koło Freiburga. 
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131. Schrad. P. po?/;/A-^an^. — Zarodnie kuliste, wyprostowane, orzechowe, 
do 1 M. średnicy dochodzące. Masa zarodników brudno-żółla. Trzoneczki szydłowate, lekko w nasa-
dzie zgrubiałe orzechowo-purpurowe. Koszyczek półkulisty o brzegu dość regularnie wyzębionyni. 
Węzły siećl^Sgrubień, silnie rozwinięte wielokątne, o kątach mocno tępych, połączone nitkowato 
cienkiertii'włóknami przebiegającemi po dwa, trzy lub cztery równolegle obok siebie. Zarodniki żół-
tawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie. 

1797. Gribraria intricata. Schrad., Nv. pl. gen., p. 7, t. 3, f. 1. 

Opis. — Trzoneczki szydłowate, ku górze nieznacznie zwężające się, orzechowo-purpurowe, wy-
sokości zarodni wyrównywające lub do trzech razy dłuższe. Zarodniki dokładnie kuliste, 1 M. śre-
dnicy dochodzące, stale wyprostowane, orzechowe. Koszyczek silnie rozwinięty, jednej trzeciśj lub 
połowy wysokości zarodni dochodzący, o brzegu dość regularnie wyzębionym, zębach licznych, waha-
jących się między czternastoma a dwudziestoma. Węzły silnie rozwinięte, nieregularnie wielokątne, o 
kątach tępych, bokach lekko wklęsłych. Z każdego boku wychodzi dwa do czterech włókien, nitkowato 
cienkich, przebiegających obok siebie, zupełnie równolegle do sąsiedniego węzła. Jestto charakter 
główny różniący ten gatunek od wszystkich innych przetaczków. Wiele gatunków np, p. zmienny, 
gruszkowaty lub makówka, mają węzły mniej lub więcćj podobne, u tych jednakże włókna rozchodzą 
się promienisto na wszystkie strony, kiedy tutaj stale każde dwa sąsiednie włókna łączą się dwoma, 
trzema lub czterema włóknami przebiegającemi obok siebie równolegle. Koszyczek i węzły mocno 
zziarnione. 

Znajdowanie sie. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziałem pochodzą z północnćj Karoliny, 
zbierane przez Kavenela. 

132. C. piriforrnis. Schrad. P. fjruszkoicatjj. — Zarodnie gruszkowate lub prawic war-
tołkowate, wyprostowane., ciemno-orzechowe. Masa zarodników brudno ciemno-żółta. Trzoneczek 
gruby, walcowaty, ku górze tylko nieznacznie zwężony, orzechowo-purpurowy. Koszyczek silnie roz-
winięty, lejkow^ity, o brzegu nieregularnie poszarpanym i podziurawionym. Sieć zgrubień gęsta, 
o węzłach dość silnie rozwiniętych, wielokątnych, o kątach ostrych połączonych nitkowato cienkiemi 
promienisto rozchodzącemi się włóknami. Zarodniki żółtawe, 5 do 6,5 m. m. wielkie. 

1797. Gribraria piriformis. Schrad., Nv. pl. gen., p. 4, t. 3, f. 4, 5. 

1801. Gribraria rufescens, p piriformis. Pers., Syn., p. 193. 

—Pierwoszcznie tego gatunku mają w pierwszćj chwili, według Schradera, barwę czarniawo-
purpurową. W czasie owocowania barwa ta zmienia się kolejno na wiśniowo-czarniawą, orzechowo-
czarniaw^ą, wreszcie staje się żółtawo-orzechową. Z delikatnój leżni ciemno-orzechowej i błyszczą-
cej podnoszą się liczne trzoneczki, zazwyczaj tylko w nasadzie nieco zgrubiałe, ku górze zaś bardzo 
nieznacznie zwężające się, mocno podłużnie pofałdowane, ciemno-orzechowe, zazwyczaj wysokości 
zarodni wyrównywające, rzadziej nieco krótsze lub dłuższe. Zarodnie 1/3 lub 1 2 M. średnicy mające, 
koszyczek ich silnie rozwinięty zajmuje jednę trzecią dohK ĝ ich części. Jest on lejkowaty, o brzegu 
podziurawionym, o bardzo licznych, nieregularnie poszarpanych zębach. Węzły wielokątne o zary-
sach ogólnych zaokrąglonych lub wydłużonych, o kątach ostrych, mocno wypukłe, połączone nitko-
wato cienkiemi promienisto rozchodzącemi się włókienkami. W gatunku tym, pierwotna bezbarwna, 
delikatna ścianka często zachowuje się w części na węzłach i koszyczku, ztąd też zarodnie jego są 
zazwyczaj lekko lśniące. 
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Znajdoiuanie się. — Gatunek bardzo rzadki, widziałem okazy z okolic Salemu sW^łBadeńskiem 
(Jack) i z Francyi (Desmaziers). aoL /oinbo 

•••{'; olljU 
133. C. macrocarpa. Schrad. P. kruchy. — Zarodnie gruszkowate lub przewrotnie jajo-

wate, wyprostowane, żółtawo-orzechowe. Masa zarodników brudno-żółta. Trzoneczek gi^uby, tęgi, 
kruchy lekko pozginany, orzechowo-czarniawy. Koszyczek jednę trzecią dolnej części zarodni zajmu-
jący lejkow^aty często nader silnie podziurawiony, o brzegu nadzwyczaj nieregularnie poszarpanym, 
o zębach przechodzących nieraz od razu w bardzo wydłużone węzły. Sieć nieregularna, o węzłach 
kilkakrotnie dłuższych jak szerokich, rozgałęziających się nieraz w pojedyncze lub rozwidlone odnogi, 
o bokach mocno powyzębianych, połączonych nitkowato cienkiemi włóknami. Zarodniki żółtawe, o 
do 6,5 m. m. wielkie, gładkie. 

1797. Cribraria macrocarpa. Schrad., Nv. pl. gen., p. 8, t . 2, f. 3, 4. 

1808. Trichia macrocarpa. Poir. , Enc., 1. c., VIII, n° 30. 

Opis. — Czarno-niebieskawe pierwoszcznie tego gatunku zostały w swoim czasie opisane przez 
Persoona pod nazwą Mesenterica coerulea. Z nader delikatnej ciemnćj leżni podnoszą się krępe, dłu-
gości zarodni wyrównywające lub nieco krótsze trzoneczki. Są one nieznacznie zwężające się ku górze, 
przeszło 1 M. wysokie, grube, tęgie i nader kruche. W wierzchołku rozszerzają się w lejkowaty koszy-
czek zajmujący już jednę czwartą, już niekiedy przeszło jednę trzecią dolnćj części zarodni. Niekiedy 
już od połowy wysokości jest on mocno podziurawiony ku górze, im wyżśj, tćm dziury stają się wię-
ksze. Podziurawienie to może jednak albo nie być należycie rozwiniętćm albo wykształca się tylko na 
jednej stronic koszyczka albo znika nawet prawie zupełnie. Brzeg koszyczka jest najnieregularniej 
poszarpany, zęby jego przechodzą jużto w licznie cienkie włókienka, już też zwężone przebiegają ku 
górze jako węzły. Węzły są tu nieraz kilkanaście razy dłuższe jak szersze, mocno powyzębiane, a każdy 
ząb przechodzi w cienkie włókna łączące pomiędzy sobą węzły we wspólną sieć zgrubień. Bardzo 
często sąsiednie dwa węzły zlewają się z sobą, czyli co na jedno wychodzi, można powiedzieć, żc 
węzły rozgałęziają się w odnogi, już wolne, już rozwidlające się. W ogóle cała sieć zgrubień odznacza 
się nadzwyczaj niesymetryczną siecią zgrubień, niestałością budowy koszyczka. Tylko zziarnienie 
wszystkich części jest tu zawsze nadzwyczaj silne, i powoduje nadzwyczajną kruchość całej zarodni, 
tak, że zazwyczaj w zbiorach pod nazwą Cribraria macrocarpa znajdują się tylko kawałki trzonków^, 
a reszta zarodni jest najzupełniej pokruszona. To co tu opisałem pod nazwą Cribraria macrocarpa 
jest z pewnością przetaczkiem, który Fries rozumie pod tćm nazwiskiem. Czy śluzowiec opisany przez 
Schradera jest tym samym, tego zaręczyć nie mogę, albo rysunek jego nie jest wierny, wielkość 
zarodni przesadzona, albo też okazy które widziałem nie są dostatecznie wykształcone i dlatego po-
kazują inną budowę sieci zgrubień. 

Znajdowanie się. — Widziałem okazy z okolic Freiburga w Bryzgowii (De Bary) i z Dole pod Ge-
newą (Farlow). 

134. C. argillacea. Pers. P. gromadny. — Zarodnie skupiono stojące o trzoneczku znika-
jąco-krótkim. Masa zarodników barwy gliniastćj. Ścianka zarodni trwała, po dokładnćm dojrzeniu 
pięknie lśniąca się. Na wewnętrznej stronie opatrzona nieregularną siecią zgrubień, o włóknach od 
dołu szerokich, ku górze coraz węższych. Koszyczka w ścisłćm znaczeniu brak zupełny. Zarodniki 
jasne, 5 do 6,5 m. m. wielkie. 

1790. Stemonitis sphterocarpa. Schrank. in Bot. Mag., XII, p. 20, n° 27. 
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1791. Stemonitis argilljcea. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1469. 

1796. Cribraria argillacfa. Pers., Obs., I, p. 90. 

1797. Cribraria micropis. Schrad., Nov. pl. gen., p. 3, t. 2, f. 1, 2. 

1808. Trichia argillacea. Poir., Enc., n° 32, VIII. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek został zapewne po raz pierwszy opisany przez Schranka w tak 
jednak krótkich słowach, że nie daje dostatecznej pewności, dlatego też przyjąłem późniejszą rokiem 
nazwę Persoona. 

Opis. — Najpospolitszy zc wszystkich przetaczków gatunek ten przytrafia się w różnym stopniu 
dojrzałości a stosownie do tego barwa zarodni jest zmienna. Pierwoszcznie jego są czarne z ołowianym 
odcieniem. Z nich rozwijają się zarodnie tak skupiono stojące, że się stykają bokami. Niezupełnie 
dojrzałe mają ściankę tęgą, brudno-żółtawą, na wewnątrz pokrytą nader nieregularnemi sieciowatemi 
lub plamistemi zgrubieniami, barwa ich ścianki jest wówczas brudno-ochrowa. W dokładnie 
dojrzałych spostrzegamy najprzód niezbyt delikatną, srebrzysto mieniącą się leżnię z tćj podnoszą się 
zarodnie na czarnych, zazwyczaj znikająco krótkich, co najwyżej 1/4 M. wysokości dochodzących, 
mocno pofałdowanych, ćmych, trzoneczkach. Zarodnie wyprostowane, niedokładnie kuliste, lecz 
w nasadzie nieco jajowato zwężone, zazwyczaj 1/4 lub 1/3 M. w średnicy mające, pomiędzy innemi 
zdarzają się jednak zazwyczaj i znacznie większe niekiedy nawet 1 1/4 M. szerokie. Ścianka pęka w li-
cznych miejscach nieregularnie a po wyprószeniu zarodników staje się przeświecającą, lśniącą, nieraz 
srebrzysto błyszczącą, jest ona błonką dość tęgą, ale najzupełniój jednostajną i bezbarwną. Na jej we-
wnętrznej stronie występują zgrubienia. W dolnej pofałdowanej części zarodni znajdują się albo zu-
pełne zziarnienia albo tćż podłużne smugi, które rozgałęziając się, tworzą z początku sieć o oczkach 
okrągłych, wyżej zaś wielokąltnych. Dolna część tej sieci ma zarysy niewyraźne, są to zziarnienia bar-
dzo delikatne, powyżej jednak zziarnienia te połączone coraz wdększą ilością istoty ustrojowćj, stają 
się coraz tęższemi, wreszcie otrzymują tęgość zwyczajnych włókien sieci zgrubień. W górnśj części 
zarodni włókna te przeDiegaj^i łękowato, tworzą sieć luźną lecz nierozszerzającą się w węzły w punk-
tach zbiegu. Po wypró'izeniu zarodników, ścianka zarodni rozprószą się także w części, przylega je-
dnakże mocno do włókien sieci zgrubieli i otacza je z obu stron pod postacią nieregularnie postrzę-
pionych skrzydeł. 

Znajdowanie sio. — Najpospolitszy ze wszystkich przetaczków w Europie. 

Następuj ś l u z ó w c e opisane pod p r z e t a c z k i e m ' n i e s§i mi z n a n e : 

1867. Cribraria candida. Ilabenhorst in Colmeiro Enum. cryp. Esp., p. 37. 
1873. Cribraria elegans. B. et C., Cfr. Greyil., 1. c., n" 362. 

1829. Cribraria rubiginosa. Fr. , 1. c., III, p. 172. 

UWAGA. Wielkość zarodni, jakeśmy widzieli, jest u przetaczków rzeczą bardzo zmienną. U prze-
taczka gliniastego, którego zarodnie mają zazwyczaj 1,'3 M. średnicy, spotykają się okazy o zarodniach 
przeszło 1 1/4 M. wielkich. Odwrotny stosunek jeszcze częściej się zdarza, to tćż wszystkie opisy prze-
taczków, w których najważniejszą cechą jest nadzwyczajna drobność zarodni, nie mają podstawy bytu 
jeżeli przy nich nie podane są cechy zgrubień wewnętrznych. Dlatego to następujące trzy gatunki 
przetaczka a mianowicie : 
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1873. Cribraria microscopica. B. et C., Cfr. Grev., 1. c., n" 364. 

1873. Cribraria minima. B. et C., Cfr. Grev., 1. c., n° 363. 

183i. Cribraria minutissima. Sz., Amer. fg., n» 2362, są najzupełniej wątpliwe jako samodzielne 
gatunki, mogą to być karzełki znanych już przetaczków. 

S K U P I E N I E II. 

Zarodnie posiadają słale lołośnie {Trichophorce). 

RZĘD PYLANKI (RETICULARIE^). 

Zarodniki, włośnią i podsady jednakowo żywo-zabarwione. Jiez zwapnień. Włośnią o rurkach nader 
cienkościennych, bez żadnych zgrubień, ŵ  gęstą, zagmatwaną lecz zwisłą sieć połączonych. 

P o k r e w i e ń s t w o 1. — S a m o t k o w a t e (Reticulariacese) . 

Zrosłozarodnie złożone z licznych, wydłużonych, zupełnie nagich, ściśle obok siebie w jednćj war-
stwie stojących zarodni, ustawionych kilkoma warstwami na sobie. Wzdłuż zarodni dolnych i śre-
dnich warstw przebiegają podsady. Podsady pojedynczych zarodni zrośnięte pomiędzy sobą tworzą 
liczne drzewkowate rozgałęzienia, przyrośnięte w wielu miejscach do dna zrosłozarodni. W zaro-
dniach warstw średnich i górnych rozwija się włośnią. 

R E T I C U L A R I A ( B U L L . ) . S A M O T E K . 

Zrosłozarodnie pokryte wspólną, tęgą i kruchą korą. 

Lycogala sp. Mich.; Lycoperdon sp. Hunds.; Mucorsp. Bolt.; Reticularia Buli., Champ., p. 68p .p . ; 
Lycogala sp. Pers . ; Strongylium Dit., Lk. ; Fuligo sp. Schum. 

Wzmianka historyczno. — Rodzaj ten został utworzonym przez Bulliarda w roku 1791 na pomie-
szczenie bardzo różnych śluzowców a nawet i niektórych grzybów. Odrzucony następnie przez Per-
soona, został w roku 1823 wskrzeszonym przez Friesa na pomieszczenie wszystkich zrosłozarodni ślu-
zowców wyjąwszy wykwitu i pianki. Tworząc teraz różne rodzaje dla zrosłozarodni pomieszczonych 
u Friesa pod samotkiem, uznałem za najwłaściwsze zachować tę nazwę dla^gatunków które już były 
znane Bulliardowi. 

13o. Reticularia Lycop erdon. Bull. S. zmienny. — Zarodniki, podsady i włośnią je-
dnakowo umbrowo lub rdzawo-kasztanowato zabarwione. Kora już tożbarwna, ćma i gładka, już od 
pokrywających mas pierwoszcza srebrzysto-błyszcząca, już też pokryta żołtawemi, chropowatemi bro-
dawkami 
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1729. Lycogala griseum majus. Mich., Nv. pl. gen., p. 215, t, 9o, f. 1, 

1778. Lycoperdon fuscum. Huds., FI. Angl. 2, p. G4o. 

1789. Mucor Lycogalus. Bolt., t . 133, f. 2. 

1791. Reticularia Lycoperdon. Buli.. Champ.,-p. 95, t. 44G, f. 4, et t. 476, f. 1-3. 

1797. Lycogala argentea. Pers., Disp., p. 7. 

1801. Lycogala turbinaturn. Pers., Syn., p. 157. 

1809. Strongylium fuliginoides. Dit. in Schrad. Neu. Bot, Jour. , v. III, 3 et 4 St., p.55, t . II , f. 1. 

1803. Fuligo Lycoperdon. Schum., FI. Sieli., n° 1409. 

1806. Reticularia argentea. Poir., Enc., 1. c., VI, n° 20. 

1829. Reticularia umbrina. Fr., 1, c., III, p. 87. 

— Corda., Ic., VI, p. 13, t. II, f. 36. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten należący do nie rzadkich a przytem dość okazałych śluzow-
ców, był już przez Michelego wspomniany. Pierwszy jednak dość dokładny opis i niezłe rysunki po-
kroju zostały podane przez Bulliarda. Persoon pomieścił go w rodzaju Lycogala. Ditmar znalazł okazy 
samotka z zarodnikami zjedzonymi przez owady, a raczej produkty ich strawienia pod postacią 
walców, i na tej zasadzie utworzył nowy rodzaj Strongylium. Rodzaj ten został opisany w Schradera 
Neues Journal fuer Botanik z r. 1809, zwei. und drit. Stueck, na stronic 55. Ditmar prowadził z Lin-
kiem korespondencyę i zapewne zawiadomił go o skutku swoich poszukiwań, które Link podał za 
własną monetę, opisując Strongylium jako rodzaj przez siebie utworzony w tym samym dzienniku 
Schradera, z tegoż roku lecz w pierwszym i drugim zeszycie na str. 17. Wreszcie wypada mi wspo-
mnieć, że Fries podciąga tutaj Trichoderma fuliginoides Persoona jako synonim, na co się zgodzić nie 
mogę. Persoon sam wspomina (w Abhandlung ueber die essbaren Schwemme, p. 82), że jego Tricho-
derma fuliginoides jest czemś różnem od Strongylium fuliginoides Ditmara. Go to jest, tego nie widm, 
ale jeżeli Persoon pod tóm nazwiskiem opisał niejakiś grzyb ale rzeczywiście śluzowiec, to w takim 
razie wypadłoby odnieść tę nazwę do Amaurochrete atra (Fr.). Nazwy Friesa ani Persoona przyjąć nie 
mogłem, kora różnic bowiem bywa zabarwiona, zostawiłem więc pierwotne nazwisko Bulliarda. 

Opis. — Kształt i rozmiary samotka, jak wszystkich zrosłozarodni, są bardzo zmienne. Średnica 
wynosi od 8 M. do 7 centymetrów, wysokość zaś od 3 M. do 4 centymetrów. Na powierzchniach po-
ziomych rozwijają się formy spłaszczone nieposiadające leżni, na pionowych zaś więcśj krążkowate, 
od góry przechodzące w leżnię. 

Typowo rozwinięta kora jest umbrowo-brunatna, zupełnie gładka i ćma, nader krucha. Składa się 
ona z grubej warstwy jednorodnego drobnoziarnistego pierwoszcza, w pewnych odstępach poprze-
dzielanego na komory błoną biegnącą z góry na dół w pionowym lub nieco ukośnym kierunku. Nie-
kiedy jednak kora wydaje się być mniej lub więcćj srebrzysto-lśniącą, od pokrywających ją siecio-
watych mas pierwoszcza zakrzepłego w liczne delikatne przejrzyste błonki, leżące niekiedy na sobie 
w kilku warstwach i stykające się w licznych punktach. Niekiedy ilość pierwoszcza niezużytego do 
budowy zrosłozarodni jest bardzo znaczna i wówczas pokrywa ona powierzchnię kory pod postacią 
brudno-żółtych, ideregularnych, zdębniałych krup. Takie krupy pokrywają w tych razach i powierz-
chnię leżni. 
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Leżnia nieraz niewystępująca po za granice zrosłozarodni, tworzy tylko jśj dno i zrasta się gładko 
z korą. Składa się ona z licznycłi bezbarwnych błonek od dołu przystających do siebie tylko falo-
wato, a ku górze przechodzących w niby miękiszową tkankę. Niektóre fałszywe komory tój tkanki są 
wypełnione istotą ustrojową, brunatno zabarwioną, podzieloną na liczne wielościenne części, jednćm 
słowem są one zanikowemi zarodniami. 

Podsady drzewkowato rozgałęzione, poprzyrastane do] licznych miejsc dna zrosłozarodni, są stale 
umbrowo-brunatne, dość sztywne. Są to cienkościenne rury przechodzące jużto we wstążkowate 
spłaszczenia, już w nieregularnie poszarpane błonkowate wyrostki. Z boków i wierzchołka podsad 
i z błonkowatych ich wyrostków bierze początekwłośnia o rurkach nader cienkościennych, pustych, 
w wielu miejscach podziurawionych, lub zamieniających się w płaskie poszarpane błonki połączone 
w luźną, nieregularną sieć. Włośnią jest zupełnie niesprężystą i po wyprószeniu zarodników w części 
wypada z nimi, w części zaś zwiesza się ku dołowi. 

Zarodniki mają kształt jajowaty, są 8,3 m. m. długie, w węższćj połowie zupełnie gładkie, w szer-
szej opatrzone sieciowatemi zgrubieniami. 

Znajdowanie się. — Zrosłozarodnie samotka są dość częste w całój Europie; występują jednak za-
zwyczaj pojedynczo na pniach lub korze drzew, nieraz w wysokości przeszło dwóch metrów od ziemi. 

Następujęice ś l u z ó w c e opisane pod samotk iem nie sęi mi znane: 

1868. Reticularia affinis. E. et C., Berk. Gub., n° S22, w Linn. Soc. Jour., X, p. 346.; Cfr.Grey., 
1. c . ,n°340. 

1834. Reticularia applanata. Sz., Amer. fg. n° 2376. Non. Berk.! 

1868. Reticularia atro-rufa. B. et G., Berk Gub., 323, w Linn Soc, Jour., X, p. 346. 

1831. Reticidaria entoxantha. Berk,, w Hook. Bot. Jour. , v. 111, p. 201. 

1868, Reticularia pyrrhospora. Berk., Gub,, n" 521, w Linn. Soc, Jour. , X, p. 346. 

1834. Reticularia Strongylium. Sz., Amer. fg., n° 2374. 

1868. Reticularia venulosa. B. et G., Berk. Gub., n° 324, w Linn. Soc. Jour., X, p. 346. 

BZĘD PYSZNIAKI. (GALONEME.E,) 

Ścianka zarodni, zarodniki i wiośnia, w jednśj zarodni zazwyczaj jednakowo zabarwione. Barwy 
różne; od żółtćj do brunatnśj lub kasztanowatej, rzadziej oliwkowo-zielone lub szarawo-białe. 
Włośnią zazwyczaj silnie rozwinięta. Pojedyncze nitki albo sieci, jużto zupełnie wolne, już tćż przyro-
słe do pewnych miejsc ścianki zarodni. Ich ścianka nader rzadko gładka, zazwyczaj opatrzona na ze-
wnątrz wyskakującemi zgrubieniami; te wężownicowate, lub tćż pod postacią licznych kolców, bro-
daweczek, albo poprzecznych pierścieni. Stale bezpodsadowe. Zwapnienia wyjątkowe i wyłącznie 
tylko w ściance zarodni. Niekiedy zrosłozarodnie pokryte tęgą, podwójną, barwnymi pęcherzykami 
opatrzoną korą. 
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P o k r e w i e ń s t w o 1. — Kędzior ko w a t e (Tricłiiaceae). 

Bezwapienne, siedzące lub trzoneczkowate zarodnie, zazwyczaj nieregularnie pękające. Ścianka 
zarodni pojedyncza lub podwójna. Węwnętrzna, jeżeli występuje, otacza ze wszech stron i tćm samćm 
oddziela masę zarodników i włośni od rurki trzonka. Włośnią jużto o nitkach pojedynczych, w obu 
końcach zwężonych, już tćż w sieć połączonych, o ściance cienkościennśj, wężownicowatemi zgru-
bieniami opatrzonćj. Ścianka zarodni, włośnią i zarodniki jednej zarodni zazwyczaj zabarwione je-
dnakowo, najczęścićj żółto, rzadzićj oliwkowo, lub brunatno. 

K ę D z i O R E K . — TRICHIA H A L L . 

Burki włośni pojedyncze, wolne, w obu końcach zaostrzone, wyjątkowo tylko niekiedy roz-
widlone. 

Wzmianka hisiory^czna. — W roku 1768 stworzył Haller nowy rodzaj Trichia, w którym pomieścił 
oprócz gatunków tu dziś zaliczonych, wszystkie Arcyrie i Stemonitis. Rodzaj ten został przyjęty 
w roku 1791 i przez Bulliarda, ale w zupełnie innćm znaczeniu. Bulliard pod nazwą Trichia opisuje 
gatunki należące do Glathroides i Clathroidastrum Michelego, czyli do Stemonitis Gleditscha, z doda-
tkiem po raz pierwszy praez siebie odkrytej Diachei. Wszystkie zaś prawdziwe Trichie są połączone 
wraz z wieloma innymi śkizowcami pod nowo utworzoną nazwą Sphserocarpus. Dopiero w kilka lat 
potóm, wskrzesił Persoon rodzaj Trichia Hallera w właściwem dziś pojmowanćm znaęzeniu. Pomimo 
to, że określenie które dał dla tego rodzaju, było wzięte wyłącznie z cech zewnętrznych, jednakże 
wszystkie gatunki, które opisał pod Trichią, tutaj rzeczywiście należą. To samo stosuje się najzupeł-
nićj do Friesa, który nieregularny sposób pękania Trichii uważał za najważniejszą cechę, różniącą ją 
od Arcyryi pękającój szwem kołowym dolnym. Wiemy z części ogólnej jak powoli postępowały i roz-
wijały się nasze pojęcia, co do budowy sprężyć kędziorka, liczne imiona mają w tym postępie zasługę. 
Dopiero jednak de Bary w roku 1839, użył szczególnego sposobu zgrubienia włośni za cechę chara-
kterystyczną rodzaju i tym sposobem położył podstawę, na zasadzie którćj Wigand rozwinął dalćj 
swoje poglądy. 

136. T. fallax. Pers. K. mylny.—Zarodnie wartołkowate, lśniące, trzoneczkowate, w róż-
nych odcieniach żółte ; o trzoneczku ciemniejszym, wypełnionym wielokątnemi bryłkami istoty ustro-
jowćj, przechodzącej ku końcowi bezpośrednio w coraz foremniejsze i okrąglejsze, aż do zupełnie nor-
malnych zarodników. Sprężyce wrzecionowate, od 4 do 3,8 m. m. szerokie w środku, ku końcom zwę-
żające się stale, lecz nieznacznie, wreszcie przechodzące w kolec od czterech do sześciu razy dłuższy 
od szerokości sprężycy, gładki. Skrętów zgrubień trzy mało wystających, poprzedzielanych węższemi 
lub również szerokiemi dolinami. W niektórych razach większość sprężyć rozgałęziona na kilka, ró-
wnież jak w typowych zakończonych, odnóg. Zarodniki od 10 do 12,3 m. m. wielkie, delikatnie bro-
daweczkowate. 

1770. Mucorcapitulis pyriformibus. FI. Dan., t. 647, f. 2. 

1778. Mucor miniatus. Jacq., Misc. austr., t. 299. 
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1790. Stemonitis flavescens. Schrank., 1. c., p. 19, n° 23. 

1792. Lycoperdon aggregatum. Liljebl., FI. Scan. 2, p. 460. 

1793. Lycoperdon pussillum. Hedw., Abli . ,p.33, t . III, f. % 

1797. Trichia fallax. Pers., Obs., i, p. 39, n°112, f. III, t. 4.3. Nees., Sys., f. 113, Gorda. ,Icon, 
v . lV , p .34 , VI I , f .97 . 

1803. Physarum pyriforme. Schum,, FI. SaelL, n° 1448. 

1803. Trichia virescens. Schum., FI. S£elL,n° 1439. 

1817. Trichia cerina. Ditm., 1. c. III, 1, p. 1,3 t. 23, Nees. jun. , t. 9. 

1817. Trichia fulva. Purt . , Brit. pl., III, n° 1334. 

1863. Trichia clayata. Wgd., 1. c., n° 3, non Pers .! 

1863. Trichia furcata. Wgd., 1. c . , n °4 . 

— Arcyria elongata. Bongard., Herb.! 

Wzmianka historyczna. — Pierwsze dwa synonimy któreśmy tu odnieśli opisuję, niedojrzały jeszcze 
stan tego śluzowca. Pierwszy dokładny opis i wyborny rysynek został podany przez Hedwiga, który 
miał przed sobą okazy o włośni rozwidlonój, opisane w ostatnich czasach przez Wiganda pod nazwą 
Trichia furcata. Wkrótce potćm kędziorek ten otrzymał przez Persoona nazwę : Trichia fallax, którą 
przyjęliśmy jako najw^łaściwszą z całego szeregu tu należących nazwisk. Trichia cerina Ditmara jest 
odmianą właściwego pokroju, o którćj poniżej wspomniemy. Wreszcie wspomnieć wypada, że Wi-
gand w swojćj monografii kędziorek mylny opisuje aż pod trzema nazwiskami, normalna i typowa 
forma zupełnie dojrzała nosi tu nazwę T. clavata; Trichia fallax jest tym samym kędziorkiem, ale nie 
zupełnie dojrzałyni, ztąd o ściance ćmój, czarnćj lub minjowo-czerwonej; wreszcie T. furcata, ja-
keśmy to już powyżćj wspomnieli, posiada sprężyce rozwidlające się w końcach. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku są śnieżno-białe, w dalszym rozwoju, w czasie formowania się 
zarodni, trzoneczek'ich pozostaje białym, a zarodnie przyjmują barwę miniowo-czerwoną. Dojrzałe 
są prawie zawsze pięknie lśniące, ale barwy zmiennej, najczęścićj ochrowo-żółte, niekiedy jednak 
ciemne, prawie woskowo-żółte, lub tćż prawie oliwkowo-zielone. Trzoneczek jest stale ciemniejszy, 
szczególniój ku nasadzie podłoża, gdzie stale jest czarniawo-kasztanowaty, i ztąd barwa jego staje się 
coraz jaśniejszą ku górze, aż wreszcie nieznacznie przechodzi powoli w barwę właściwą ściance zaro-
dni. Kształt zarodni, jśj szerokość, wysokość i długość trzonka są w tym gatunku bardzo zmienne, 
jak to najlepićj przekonać się można z następującej tablicy. 
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Zarodnie kształtu : 

Największa 
szerokość 
zarodni 

Wysokość 
zarodni 

w y r a ż 0 n a w 

Długość 
trzonka 

m i l i m e t r a c h 

Wysokość 
zarodni 

wraz z trzonkiem 

Wartołkowatego 5,6 — 1 1/2 1 1 1 4 
Maczugowatego 5/6 — 1 1 1 2 1 1 2 1 1/2 
Wartołkowatego 5'6 — 1 1 1 2 
Maczugowatego 1 1/4 2 1 3 
W^artołkowatego, forma 1 

typowa najczęściój się 
1 

przytrafiająca 1 1 1,2 1 1/2 — 2 3 — 3 1/2 
Gruszkowatego lub maczu-

1 1/2] 2 1/2 gowatego ^ 1 1 4 1 1/2] 2 1/2 7 

( 1 •1/2 2 3 5 

Go do pokroju można odróżnSćtrzy następujące formy : 

a. Minor. Zarodnie zazwyczaj wartołkowale, rzadziej gruszkowate, lub maczugowate, ciemno-
ochrowe, lub ocbrowo-brunatne, do 1 1/2 M. wysokie. 

p. Genuina. Zarodnie zazwyczaj wartołkowate, rzadziej gruszkowate lub maczugowate, ocbrowo-
żółte, niekiedy oliwko-zielone, od 2 do 3 1/2 M. wysokie, 

Y- Gerina. Dit. Zarodnie gruszkowate, zazwyczaj oliwko-żólte, od 4 do o M. wysokie. 

Wszystkie te formy uważane pod względem kształtu sprężyć mogą być : 

1. Simplex. Spręźyce wrz(ecionowate, pojedyncze, o dwóch tylko końcach. 

2. Furcata. Sprężyce najczęściej w końcach rozwidlające się, niekiedy i w środku dające odnogi ; 
końców od trzech do dziesięciu. 

Zarodnie są najzupełnićj gładkie, wydęte, lśniące, ku dołowi nieco podłużnie pomarszczone, wre-
szcie zmarszczki te przechodzą w bardzo wyraźne podłużne fałdy rurki trzonka. Trzoneczek bywa jużto 
wyprostowany już najczęściej nieco łękowato skrzywiony. Zarodnie pękają najczęściój w wierzchołku 
nieregularnymi rysami, nie rzadko jednak napotykają się okazy, których zarodnie pękają szwem ko-
łowym, w pierwszym więc razie brzeg zarodni po ich otwarciu jest poszarpany, w drugim ucięty. 

Co do wewnętrznćj budowy kędziorek ten jest jedynym pomiędzy wszystkimi trzoneczkowatymi 
kędziorkami, k tórych trzonek wraz z zarodnią tworzą jedną tylko wspólną jamę, ztąd tćż w kędziorku 
tym zaw^artość rurki trzonka jest nader różna od zawartości trzonków innych kędziorków. Ścianka 
zarodni jest błoną, o ile z dojrzałych okazów sądzić można, najzupełniej pojedynczą, na wierzchołku 
zarodni nader cienką, gładką, delikatną, ku dołowi coraz tęższą, podłnżnemi smugami zgrubiałą, 
zgrubienia te przechodzą w nader grubą, nieprzezroczystą, tęgą błonę rurki trzonka, tworząc tam na 
zewnątrz wyskakujące fałdy. Błona ta jest zawsze zabarwiona różnie, stosownie do barwy zarodni, a 
nazew^nątrz, szczególniój w rurce trzonka pokryta tęgą, bezbarwną warstwą. 

Niekiedy, szczególniej w okazach nieco niedojrzałych, a zatem ćmych, można dostrzedz na ze-
wnątrz błony szczególne zgrubienia pod postacią delikatnych sieci, o oczkach delikatnych. Już Wi-
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gand widział te zgrubienia i przypomniał, że pochodzą one z odcisku zarodników na ściankę zarodni. 
Przypuszczenie to jest najzupełnićj słuszne, tem bardziej, że wielkość oczek tych sieci zgrubień od-
powiada wielkości zarodników, dalej, że napotykają się tylko w okazach nieco jeszcze niedojrzałych 
i wreszcie zajmują tylko pewną część ścianki zarodni, jużto na jśj wierzchołku, już też z któregokol-
wiek boku. Wreszcie dodać wypada, że w odmianie zwanśj cerina, błona ścianki zarodni, jest daleko 
tęższa, także przeświecająca lecz woskowo-żółta. Jakeśmy już wspomnieli zarodnia wraz z trzonkiem 
tworzą jednę tylko wspólną j amę ; górna wydęta częśc tej jamy tworząca zarodnię, jest wypełniona 
normalnemi sprężycami i zarodnikami, ku dołowi w miejscu, gdzie się zaczyna rurka trzonka, zaro-
dniki przestają być okrągłe, przyjmują kształt wielokątny i są nieco większe, toż samo i sprężyce stają 
się krótsze, szersze, a wężownice ich są daleko mniej wyraźnićj wyskakujące, cała ta masa daje się je-
dnak łatwo oddziehić na pojedyncze części. Inaczćj się ma rzecz już w połowie rurki trzonka, tutaj 
spotykamy zbitą masę którą tylko sztucznymi środkami np. potażem można rozłożyć. Są tu przeważnie 
spore wielokątne bryłki pierwoszczowatej natury, bez ścianki, zupełnie jednostajne i zastępujące 
miejsce zarodników, i różnie ukształtowane pęcherzyki o tęgiej błonie, drobnoziarnistćj zawartości, 
ukazujące niekiedy jeszcze ślady wężownicowatych zgrubień, jako ostatnie ślady spężyt. Dolną połowę 
rurki trzonka wypełniają już same tylko jednostajne bryłki, najzupełniej z sobą zrośnięte. Masa 
zarodników i sprężyć wypełniające zarodnię, ma zawsze podobną jej barwę, jużto ochrowo-żółtą już 
oliwkowo-zielonawą, już brunatno-żółtawą. Zarodniki są dokładnie kuliste, o błonie tęgiój, delikatnie 
brodaweczkowatej, od 10, do 12,3 m. ra., zazwyczaj do 10,8 m. m. wielkie. Sprężyce posiadają trzy 
na prawo biegnące wężownice, mało wystające, poprzedzielane węższemilub równie szerokiemi do-
linami. Są one wrzecionowate, w środku od 4 do 3,8 m. m., zazwyczaj do 5 m. m. szerokie, ku obu 
końcom nieznacznie zwężające się, wreszcie przechodzące w kolec od 20 do 30 m. m. długi, przy uży-
ciu słabszych powiększeń zupełnie gładki i bezbarwny. 

We wszystkich prawie kędziorkach zdarza się wyjątkowo, jako potworność, spotykać sprężyce 
w końcach rozwidlone. To co w innych jest tylko rzadko zdarzającym się wyjątkiem, trafia się daleko 
częścićj u kędziorka mylnego. Bez względu na wysokość lub barwę zarodni, spotykają się okazy w któ-
rych znajduje się znaczna ilość sprężyć rozwidlonych. W jednych okazach jedna dziesiąta, w innych 
połowa, a nawet choć najrzadziej, zdarza się widzieć i takie, w których większość przeważna jest roz-
widlona. Takie okazy zostały opisane przez Wiganda jako Trichia furcata. Właśnie ta okoliczność, że 
w różnych okazach różny jest stosunek sprężyć pojedynczych i rozwidlonych i to, że nie ma okazów 
w którychby wszystkie sprężyce były rozwidlone, nie pozwala uznać form tych za osobny gatunek. 
Rozwidlenie bywa rozmaite. Niekiedy tylko sam koniec rozczepia się na dwie lub trzy odnogi, w in-
nych razach i ze środka spężyo.y wychodzą boczne rozgałęzienia, które choć rzadko, także mogą się 
powtórnie rozwidlać. Największa liczba odnóg którą widziałem jest dziesięć. Dodać wypada, że w je-
dnśj i tśj samej zarodni, zdarzają się rozmaicie licznie rozwidlone sprężyce. 

Gatunek ten bardzo często zostaje oznaczany jako zapletka maczugowata, do którśj szczególniej 
w formie cerina dość jest z pokroju podobny. Do rozróżnienia tych dwóch gatunków nie potrzeba 
jednak zupełnie użycia drobnowidza. Z otwartej zarodni kędziorka igła wyciąga tylko mało kłaczki 
włośni skupionej z zarodnikami, kiedy tymczasem igła utkwiona ŵ  zarodni zapletki, wyciąga całą 
sieć sprężyć, rozciągającśj się na kilkanaście milimetrów długości. 

Znajdoiuanie się. — Kędziorek ten należy do dość częstych w Europie, po kędziorku czarnonóżce 
najpospolitszy. Ghili południowe (Gay). 

137. T. fjragilis {Sow.). K. — Zarodnie zazwyczaj gruszkowate, rzadziej wartołko-
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watc, jużto pojedynczo stojące, jużto o trzoneczkach zlepionych z sobą wzdłuż całćj długości w jednę 
wiązkę uwieńczoną licznemi zarodniami. Barw zmiennych, najczęścićj ciemno-czerwono-brunatne, 
lub czarno-brunatne, rzadzićj żółto lub kawowo-brunatne, ćme. Masa zarodników i sprężyć oddzie-
lona od jamy trzonka osobną błoną, otaczającą ją ze wszech stron; brudno ochrowo-żółta, cynamo-
nowa lub żółto-rdzawa, rzadziej czysto-żółta. Trzoneczki mocno pofałdowane, barwy ścianki zaro-
dni, już sztywne i wyprostowane, już zwisłe i leżące. Sprężyce wrzecionowate,^w środku do -4,2 m. m. 
szerokie, pod koniec nieznacznie zwężające się, wreszcie przechodzące w gładki raz do dwóch razy od 
szerokości sprężycy dłuższy kolcc. Wężownice trzy na prawo biegnące, mocno wystające, po 
przedzielane równemi lub nieco węższemi dolinami. Zarodniki o d M , o d o 13,3 wielkie, o błonie tęgićj 
grubej, delikatnie brodaweczkowate. 

1783. Lycoperdon bombacinum. Batsch., El . fung. , n° 28, p. 153. 

1791. Stemonitis Botrytis. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p.l468, n° 19. 

1797. Trichia Botrytis. Pers., Disp., p. 9 . ; Ic. pic., fasc. II, p. 27, t . XII, f. 1,2. 

1797. Trichia Botrytis. Pers., ji minor. Pers., Disp., p. 54 

1799. Trichia serotina. Schrad., Jour. Bot., v. 2, p. 67, n''20, t . 3, f. 1. 

1803. Sphferocarpus fragilis. Sow., Eng. Fg., t . 279. 

1823. Trichia notata. FI. Dan., t. 1680. 

1825. Trichiabadia .Fr . , Stirp. femsj., p. 83. 

1829. Trichia pyriformis. Fr., Sys. Myc., III ,p. p. 184. 

1837. Trichia Lorinzeriana. Gorda. Ic., v. I, p. 23, t. 228, D. 

1873. Trichia pyriformis, p serotina. lifski in Fck. Sym. 2 N., p. 75. 

Wzmianka historyczna.— Gatunek ten wspomniany po raz pierwszy w 1783 roku przez Batscha, został 
późnićj dokładnie opisany i odrysowany przez Persoona pod nazwą Trichia Botrytis. Nazwisko to nie-
właściwe, bo gatunek ten równie często znajduje się o zarodniach pojedynczo stojących, z tego więc 
powodu pragnął je następnie zmienić Fries, i nazwał ją T. pyriformis, cytując niby tu należące syno-
nimy : Mucor pyriformis Leersa, Stemonitis pyriformis llotha, Trichia pyriformis Iloltmana. Tym-
czasem pierwsze nazwisko jest z pewnością synonimem strzępka błyszczącego, drugie kędziorka 
złocika, a trzecie nie tu a do zapletki maliny odnieść wypada. Zresztą według mnie nazwiska « pyri-
formis )) nie należy używać dla żadnego kędziorka, bo było dawane zbyt różnym gatunkom. I tak : 

Glathroides pyriforme Haller, 1742, jest Hemiarcyria rubiformis. 

Mucor pyriformis Scopoli, 1772, jest Trichia nigripes. 

Trichia pyriformis Willdenow^ 1787, jest Trichia nigripes. 

Stemonitis pyriformis Roth, 1788, jest Trichia chrysosperma. 

Trichia pyriformis Yillars, 1789, jest Trichia nigripes. 

Trichia pyriformis Hoffmann, 1790, jest Hemiarcyria rubiformis. 

Stemonitis pyriformis Persoon, 1791, jest Trichia turbinata. 

http://rcin.org.pl



2 4 3 P A M i ę r N T K T O W A R Z Y S T W A N A U K Ś C I S Ł Y C U W P A R Y Ż U . — T O M V f . 

Trichia pyriformis Sibthrop, 1794, jest Hemiarcyria clavala. 

Trichia pyriformis Persoon, 1797, jest Trichia turhinata. 

Trichia pyriformis Persoon, 1799, jest Trichia nigripes. 

Physarum pyriforme Schumacher, 1803, jest Trichia fallax. 

Trichia pyriformis De Candolle, 1803, jest Trichia nigripes. 

Trichia pyriformis Fries, 1829, jest Trichia fragilis. 

Według tego wypadałoby nazwać Trichia nigripes, przedewszystkiem Trichia pyriformis, boi naj-
pierwsza i najczęściej była tak nazywaną, tymczasem, jeżeli gdzie to tu nazwisko to jest najnie-
właściwsze. 

Odrzuciwszy więc z tak ważnych powodów nazwisko Friesa, a uważając nazwę Persoona także za 
niestosowną, przyjąłem dalćj nieco po tym ostatnim stojącą nazwę Sowerby'ego, jest ona nader trafna, 
a załączona rycina przedstawia pokrój tego gatunku, w odmianie.o trzoneczku pojedynczym, wy-
bornie. Jestto pierwsza rycina, bo Persoona jest rokiem późniejsza i przedstawia znów doskonale od-
mianę o trzoneczkach wiązkowatych. Trichia serotina Schradera i Trichia Lorinseriana Cordy są 
dwiema odmianami dobrze opisanemi i odrysowanemi przez autorów, o których później więcćj po-
wiemy. 

Opis. — Następujące odmiany dają się odróżniać : 

a. Genuina. Zarodnie gruszkowate, czerwono lub czarno-brunatne, niekiedy czarne, ćine; masa 
zarodników i sprężyć cynamonowo lub rdzawo-brunataa, niekiedy brudno-ciemno-ochrowa, trzone-
czki sztywne, wyprostowane. Zdarza się: 1) simplex o trzoneczkach pojedynczych i 2) IJotrytis o 
trzoneczkach zrośniętych wiązkowato, uwieńczonych licznemi zarodniami. 

[3. Lorinseriana Corda. Zarodnie gruszkowate, jasno czerwono-brunatne, o powierzchni nieco 
lśniącej; masa zarodników i sprężyć brudno ochrowo-żółta. Trzoneczki zazwyczaj niesztywne, łęko-
wato skrzywione lub leżące. Byw^a simplex lub Botrytis. 

Y. Serotina Schrad. Zarodnie maczugowate lub gruszkowate, karminowo-brunatne, lub jasno-kasz-
tanowate; masa zarodników i sprężyć czysto żółta lub ochrowo-żółta; trzoneczki sztywne, wyprosto-
wane. Zdarza się simplex i Botrytis. 

Zanim będziemy mogli powiedzieć cóśkolwiek o wartości tych odmian, musimy się naprzód zapo-
znać z budową zarodni właściwej wszystkim trzoneczkowatym kędziorkom, wyjąwszy kędziorka myl-
nego. Weźmy pod uw^agę formę o trzoneczku pojedynczym, uwieńczonym temsamem jedną tylko za-
rodnią. Trzoneczek jest rurką o błonie nader tęgiej, mocno podłużnemi smugami zgrubiałej, jasno-
brunatnćj. Smugi te wyskakują na zewnątrz, tworząc fałdy. IJłona ta przedłuża się bezpośrednio w ze-
wnętrzną ściankę zarodni, w dolnej części jest jeszcze nieco podłużnemi smugami zgrubiała, cie-
mniejsza, w górnej części zupełnie gładka, jasno-żółtawa. Rurka trzonka wypełniona jest drobnoziar-
nistą pierwoszczowatą istotą, przeniknioną barwnikiem, który w suchym stanie, jeżeli występuje 
w znacznej ilości, jest zupełnie czarny i całą masę tworzy zupełnie nieprzezroczystą. Ta zabarwiona 
istota pokrywa na wewnątrz całą ściankę zewnętrzną zarodni, od dołu grubą, ku górze coraz cieńszą 
warstwą, tworząc jej brudno-żółtą błonę zupełnie nieprzezroczystą i nader kruchą. Cala masa zarodni-
ków i sprężyć otoczona jest ze wszech stron cicmno-żóltą błoną, zrośniętą najzupełniej z zewnętrzną 
ścianką zarodni. W dolnej części zarodni błona ta oddziela naturalnie jamę trzonka od jamy zarodni. 
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Błona ta jest kurczliwa i w wodzie mocno pęczniejąca; ztąd to pochodzi , że kawałek ścianki zarodni 
umieszczony w kropli wody pod drobnowidzem, początkowo cały nieprzezroczysty, po krótkim czasie 
wydaje się być żółto obrzeżonym, zewnętrzna ścianka zarodni w tym razie zachowuje swoje roz-
miary, a zewnętrzna pęcznieje i tworzy ów jasny brzeg. Fakt t e n widział już Wigand, lecz mimo to 
mówi, że ścianka zarodni jest pojedyncza, ukazuje tylko niekiedy warstwy, chociaż już ŵ  roku 1837 
wspomina Corda, że kędziorek ten ma dwie ścianki, jednę grubą i komórkowatą ! a wewnętrzną jasną. 
Pomieściwszy podłużne przecięcie zarodni wraz z trzonkiem w kropl i wody, po dodaniu alkalii spostrze-
gamy szczególne zjawiska. Wewnętrzna ścianka zarodni nadzwyczaj szybko pęcznieje, oddziela się bez 
uszkodzenia od ścianki zewnętrznej, a n i e mogąc się pomieścić ŵ  dawnych rozmiarach, fałduje się roz-
licznie. Rurka trzonka pęcznieje także w czwórnasób. Tymczasem barwnik zawartości rurki trzonka, 
pokrywający także zewnętrzną ściankę zarodni rozpuszcza się i p rzyjmuje pięknie iioletow'o-czerwo-
nawą barwę. Barwnik ten jest amidem alizarynu, z którego kwasy strącają alizarynę pod postacią 
pięknych wiązkowato szczepionych, pomarańczowo-żółtych kryszlałów\ Jeżeli t raktować będziemy 
kawałek ścianki zarodni bardzo bogatej w barwnik i ztąd prawie czarnój i nieprzezroczystej kwasem 
octowym, to kryształy alizarynu tworzą się natychmiast, grupując się drzewkowato. Ztąd to pocho-
dzi zapewne wzmianka Cordy, że ścianka zewnętrzna tego kędziorka ma budowę komórkowatą i 
Wiganda, że ścianka ta ma drzewkowate rysunki na swśj powierzchni . Teraz łatw^o możemy sobie wy-
tłoniaczyć tak zmienną barwę zarodni w tym gatunku. Jeżeli bowiem barwnik występuje w wielkiej 
oblitości, to zarodnie są prawie czarne, podobnie jak zawartości rurki trzonka, w tym razie nader 
kruchego. Jeżeli ilość barwnika jest mniejsza, to zarodnie mają barwę czarno-brunatną lub tylko czer-
wono-brunatną, lecz zawsze są jeszcze nader kruche i trzoneczek bardzo kruchy i wyprostowany. Wre-
szcie Trichia Lorenseniana Cordy nie jest niczem innóm jak tym samym kędziorkiem, którego istota 
ustrojowa wypełniająca rurkę trzonka i wyściełająca na w^ewnątrz zewnętrzną ściankę zarodni, posiada 
bardzo małą ilość alizaryny; dlatego tćż w tym gatunku trzoneczek jest albo łękowato skrzywiony, 
albo też leżący. Trichia serotina Schradera, zawiera w swej ściance nader mało alizaryny, być może, 
że w tym razie, szczególniej w odmianach karminowo-brunatnych, barwnik ten jest zmieniony, albo 
obok niego znajduje się i inny, który jednak nie krystalizuje, i dlatego nie mógł być dotąd oznaczo-. 
nym. Tyle o budowie ścianki i trzonka. 

Pierwoszcznie tego gatunku występują na podłożu pod postacią grubych, tępych, sieciowatych żył, 
barwy brudno żółtej i w tym stanie były opisane przez Persoona w jego « Synopsis » pob nazwą Me-
senterica lutea. W dojrzałym stanie trzoneczki są zazwyczaj połączone między sobą delikatną, cieniu-
teńką, purpurowo-brunatną leżnią. Ze wszystkiego co dotąd widziałem, przypuszczam, że bardzo małe 
pierwoszcznie owocując dają tylko okazy o pojedynczo stojących trzoneczkach, tymczasem bardzo 
silne, dobrze odżywione produkują zazwyczaj okazy o licznych trzoneczkach wiązkowato skupionych. 
Ilość trzoneczków, które się w jednę wiązkę skupiają jest różna, jeżeli nie przenosi ośm to trzoneczki 
są tylko lekko wzdłuż całej długości spojone i po odmoczeniu ŵ  wodzie dają się od siebie z łatwością 
1 bez uszkodzenia oddzielić. Przeciwnie jeżeli ich j es twięcś j , co może dojść do dwudziestu dwóch, 
wówczas w samym dole cała wiązka trzonków jest najzupełniej ze sobą zrośnięta; na przecięciu po-
przecznem takich wiązek nie podobna niekiedy odróżnić pojedynczych trzoneczków, tak ścianki ich są 
pozrastane i najrozmaiciej falowato poskręcane. Zarodnie mają zazwyczaj kształt gruszkowaty, są od 
1/2 do 3/5 M. szerokie. Wysokość ich wynosi od 3/4 do 1 M. Bez względu na kształt zarodni i na to 
czy stoją pojedynczo lub wiązkowato, długość trzonka jest bardzo zmienna; co najmniej wynosi 1/2, 
zaz\tyczaj 1, niekiedy 2 3'4, a nawet przeszło 4 M. Tak, że zarodnie wraz z trzonkiem zazwyczaj do 
2 M. wysokie, niekiedy jednak dochodzą w'ysokości przeszło o mil imetrów. Sprężyce są stale 4,2 m. m . 
szerokie, wrzecionowate, lecz kiedy u kędziorka mylnego, zaraz od środka zaczynają się stale, choć 
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nieznacznie zwężać, tutaj wyraźne zwężenie nnstępuje dopiero w odległości mniej więcej 30 m. m., 
od końca; przed samym końcem przechodzą wreszcie w ostry kolec, prawie gładki, raz do dwóch 
razy od szerokości sprężycy dłuższy. Skrętów wężownic trzy na prawo biegnących, mocno wystają-
cych, poprzedzielanych równemi lub nieco węższemi dolinami. Pod wpływem alkalii sprężyce pę-
(^zuieją nader silnie o 0,8 m. m., wewnątrz spostrzega się z łatwością walcowatą, drobno ziarnistą za-
wartość pierwoszczowatej natury, n;i zewnątrz zgrubienia wężownicowate pęcznieją silniej jak doliny, 
wyskakują mocnićj na zewnątrz, występując teraz nawet na gładkich kolcach. Zarodniki od H , 3 dt> 
13,3 m. m. wielkie, mają błonę lęgą, delikatnie brodaweczkowatą. 

Zarodnie pękają nieregularnie, rozpadają się pod wpływem wilgoci na wielokątne kawałki, toż 
samo za silnem dotknięciem. 

Znajdowanie się. — (jAinmk ten należy do bardzo częstych w Europie; odmiana y jes t bardzo 
rzadka : Francya (Trog); Salzburg w Austryi (Sauter); Szwecya (Fries). 

138. T. lateritia Lec. K. o r f o — Zarodnie gruszkowate, trzoneczkowate, wraz z trzo-
neczkiem brunatno-czarne, ćme. Masa zarodników i sprężyć ceglasto-czerwona. od jamy trzonka od-
dzielona osobną błoną, otaczającą ją ze wszech stron. Sprężyce wrzecionowate, 5 m. m. szerokie, na 
mniej więcej 50 m. m. od końc:i nieznacznie lecz stale zwężające się, przechodzące w ostry, prawie 
gładki kolec. Wężownice cztery na prawo biegnące, bardzo szerokie, płaskie, na wypukłej stronie 
sprężycy mocno naprzód wystające, poprzedzielane nieco węższemi dolinami. Zarodniki o błonie 
tęgiój lecz gładkiej, od 10,8 do 12,5 m. m . wielkie. 

1840. T. lateritia Lśv. Ann. Sc. Nat. V., p. 167, n^2o6. 
> 

Opis. — Gatunek ten z pokroju i zabarwienia najzupełniej do niektórych odmian poprzedniego ga-
tunku podobny, posiada także zupełnie podobną tamtemu budowę. I tu spotykamy rurkę trzonka 
przedłużającą sio w zewnętrzną ściankę zarodni, jego zawartość także alizaryną zabarwiona, tworzy 
wewnętrzną warstwę na zewnętrznej ściance zarodni, która dlatego tćż jest nader kruchą. Masa za-
rodników i sprężyć także otoczona jest ze wszech stron tęgą, przenikliwą, łatwo pęczniejącą błoną, 
tworzącą wewnętrzną ściankę zarodni i zroslą z zewnętrzną. Różni się od poprzedniego w okazach do-
tąd znanych barwą masy sprężyć i zarodników, na pierwszy rzut oka widocznie ceglasto-czerwonych, 
a przedewszystkićm zarodnikami zupełnie gładkimi i budową sprężyć. Sprężyce pod drobnowidzem 
uważane, są ciemno-żółte, oczywiście od alizaryny zabarwione, bo pod wpływem alkalii przyjmują 
pięknie różową barwę. Podobnie jak w poprzednim gatunku, dopiero w pewmój (30 m . m.) odległości 
od końca zaczynają się widocznie zwężać i przechodzą wreszcie ŵ  prawie gładki, śpiczasty kolec. 
Wężownic jest tu stale cztery na prawo biegnących, płaskich, lecz na wypukłej stronie skręconej 
sprężycy mocno wystających pod postacią wypukłych karbów. 

Zarodnie są wysokie I M . , trzoneczek od 2 do 7 M. Z a z w y c z a j s t o j ą one pojedynczo, raz tylko 
widziałem okazy w których cztery trzoneczki były z sobą spojone, ale tylko w samćj podstawie. 
O ile więc sądzić można z okazów dotąd znanych, gatunek ten nie tworzy jak poprzedni odmiany : 
łtotrytis. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten raz tylko został przywieziony przez Gaya z południowego Cbili do 
Europy w bardzo licznych okazach, zapewne więc jest tam dość pospolity. 

130. T. Decaisneana. dBy. K. c a a . — Zarodnie gruszkowate, ochrowo-żółte, bły-
szczące, trzoneczkowate ; o trzoneczkach ciemno czerwono-brunatnych, mocno podłużnie pofałdowa-
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nych. Masa zarodników i sprężyć szafranowo-żółta, otoczona ze wszech stron błoną, będącą wewnę-
trzną ścianką zarodni izrośniętę z zewnętrzną. Sprężyce walcowate, przed końcem rozdęte, następnie 
przechodzące w kolec, od trzech do sześciu razy dłuższy od szerokości sprężycy, w końcu prawie 
gładki i na bok zakrzywiony. Wężownic pięć do sześciu na prawo biegnących, śpiczastych, z obu 
s t ron sprężycy pod postacią karbów wystających, poprzedzielanych szerszemi dolinami. Zarodniki 
od 10 do 11,6 m. m. wielkie, o błonie pokrytej delikatnymi i spiczastymi kolcami. 

Opis, — Kędziorek ten z pokroju do dwóch poprzednich podobny, posiada zupełnie taką samę bu-
dowę. Rurka trzonka przedłużi się w zewnętrzną ściankę zarodni, jego fałdy rozszerzają się i na dol-
nej części zarodni. Wewnętr/.naściauka do picrwszćj przyrośnięta, otacza ze wszech stron masę zarodni-
ków i sprężyć i oddziela ją od jamy trzonka. Występuje zawsze tylko w formach o trzoneczkach poje-
dynczo stojących. Od dwóch poprzednich oprócz różnego ubarwienia : zarodni, trzonka i masy 
zarodników, różni się przedewszystkiem sprężycami nie wrzecionowatemi lecz walcowatemi. Sprę-
życe od o do 6,7 ni. m. szerokie, są zawsze przed końcami, a często jeszcze i w środku rurki rozdęte. 
Rozdęcia te bywają niekiedy do 9,2 ni. m. szerokie. Na rozdęciach tych stoją często jeden lub dwa 
kolce, niekiedy bywa ich jednak trzy lub cztery, wszystkie gładkie i na bok zakrzywione. Po rozdęciu 
sprężyca przechodzi wreszcie w koniec, trzy do sześciu razy od szerokości sprężycy dłuższy, nieco skrę-
cony, zwężający się, rysowany a dopiero w ostatku gładki. Wężownic przebiega zazwyczaj sześć, a nie-
kiedy tylko pięć, są one o szerokićj podstawie, mocno ku górze zwężone, śpiczaste, oddzielone sze-
rokiemi dolinami, wystającemi karbowato z obu stron sprężycy. Traktowane alkaliami sprężyce 
pęcznieją nader silnie, i to tak silnie, że zgrubienia wężownicowate zanikają prawie zupełnie i są 
widoczne tylko pod postacią delikatnie zarysowanych nitek. Przytem wewnętrzna, walcowata, dro-
bnoziarnista, pierwoszczowatśj natury istota, występuje nader widocznie, rozszerza się w rożdęciach, 
lecz nie wchodzi już do zwężonych końców sprężyć. 

Znajdowanie sio.— Gatune-k ten został znaleziony przez de Barego w cieplarniach ogrodu bota-
nicznego paryzkiego w rokin 1836, na donicach storczyków. De Bary nazwał go Trichia Decaisneana 
n;i cześć <lyrektora tegoż ogrodti, ajtak zasłużonego w nauce Decaisna. Zresztą nigdy gatunku tego ani 
w naturze, ani w zbiorach nic spotkałem. Okoliczność ta, że został znaleziony w cieplarni, pozwala 
przypuszczać, że może to jest gatunek zaeuropejski, który z jakimś transportem roślin dla ogrodu 
paryzkiego przybył i w przyjaznych okolicznościach rozwinął się w donicy. Dalsze doświadczenia 
mogą nas dopiero oświecić w tćj kwestyi. 

140. T. varia. Pers.K. r ó i no ^^ny .—Zarodn ie różnie ukształtowane, jużto na trzone-
czkach, już siedzące. Sprężj^e walcowate, nader cienkościenne, 4,2 m. m. szerokie, przed końcem 
zwykle nieznacznie rozdęte, następnie przechodzące w koniec zazwyczaj nieco na bok zakrzywiony, 
dwa do trzech razy dłuższy od szerokości sprężycy. Wężownic dwie na prawo biegnących, oddzielo-
nych trzy do czterech razy szerszemi dolinami, na wypukłej stronie zgiętej sprężycy bardzo mocno 
karbowato wystających. Zarodniki od 10,6 do 14 m. m. wielkie, delikatnie brodaweczkowate. 

UWAGA. — Gatunek ten występuje w trzech odmianach, o ile się zdaje, stałych w pewnych grani-
cach. Odmiany te różnią się jednak wyłącznie tylko brakiem lub względną długością trzonka, dla 
tego też, nie mogłem uznać ich za osobne gatunki, lecz uważam za najwłaściwsze podać dla każdej 
odmiany należące do niśj synonimy. 

a. T. V. nigripes. Pers. K. r. czarnonóżka. 

Zarodnie różnie kształtowane, żółto-ochrowe, brudno-ochrowe lub oliwkowo barwne, na krótszym 
lub dłuższym zaw^sze jednak wyraźnym, czarniawym trzoneczku. 
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1729. Miicilago minima claviv cirigic. Mich., Nv. pl. gen., p. 216, t. 96,1. i . 

d742. Embolus alhissimus. Hall., Helv., 1. c., p. 8. 

1768. Emhohis. Hall., n" 2138. 

1772. Miicor pyriformis. Scop., FI. Car., H, p. 492, n" 1637. 

1773. Mucor pomiformis. Leers., FI. Herb., n" 1136. 

1773. Mucor lacteus. Leers., FI. Herb., n. 1132. 

1787. Stemonitis pyriformis. Wilki., FI. ber., p. 409. 

1790. Embolus lacteus. Holf., Veg. cr., p. 8, t. II, f. 3. 

1791. Sphajrocarpus chrysospermus. Buli., Ex. par. var. 2. Champ., p. 131, t . 417, f. 4. 

1796. Trichia olivacea. Pers., Obs. I, p. 62, n° 113. Pr. par . ! 

1797. Arcyria oliracea. Rausch. 

1799. Trichia cylindrica. Pers., Obs. II, p. 33, n" 49.; Ic. et deser., t. 14, f. 3. 

1799. Trichia cordata. Pers., Obs. ]I, p. 33, n^ 30. 

1799. Trichia pyriformis. Pers., Obs. II, p. 33, n" 31. Non Disp.! 

1801. Trichia nigripes. Pers., Syn. fg., p. 178. a. pyriformis; [i cordata; Y- cj l indrica; S. vul-
garis. 

1803. Trichia pyriformis. D. C., FI. fr., n° 674. 

1810. Trichia nigripes? FI. Dan., t. 1313, f. 2. 

1838. Trichia craterioides. Corda, Icon., II, p. 21, t. XII, f. 83. 

Wzmianka historyczna. — Mucilago Michelego, Embolus Hallera i Hoffmana., wreszcie Mucor 
lacteus Leersa są tym śluzowcem w młodym jego stanie. Pierwszy opis dojrzałej już forrny został 
ppdany przez Scopolego, następnie różni autorowie obdarzali ją rozmaitemi nazwiskami. Persoon 
początkowo utworzył zeń kilka osobnych gatunków, które jednak w Synopsis podciągnął jako 
tylko odmiany jednego, nazywając go T. nigripes. Tę ostatnią nazwę jako nader charakterystyczną 
przyjąłem za przykładem Friesa. 

Opis. — Z delikatnśj czarniawej leżni podnoszą się różnokształtne zarodnie na krótkich czarnych 
trzoneczkach. Barwa zarodników i włośni bardzo zmienna : jasno-żółta, żółta, ochrowo-żółta, ochrowa 
biudno-ochrowa z cynamonowym odcieniem albo nawet oliwkowa; ścianka zarodni zawsze tak samo, 
zabarwiona, lecz nieco ciemniejsza. Zarodnie mają zazwyczaj wu-az z trzonkiem 1 d o i 1'2 M. wyso-
kości, z czego 1 '4M. przypada na trzoneczek. Zdarzają się jednak okazy o zarodniach do 2 M. wy-
sokich, z czego na trzonek przypada 1;4 do 1 M. Wysokość więc zarodni waha się między 3,4 a 
1 3/4 M., trzonka zaś między 1/4 a 1 M. Każda zarodnia opiera się zawsze na jednym trzoneczku; 
posiadam jednak okazy, w których liczne 1 M. wysokie trzonki są z sobą w całej długości zrośnięte, 
tworząc tym sposobem wiązki zarodni, podobne tym jakie w wielu razach występują w kędziorku 
kruchym lub zapletcc malinie. Ścianka zarodni w okazach najzupełniej dojrzałych jest zawsze pięknie 
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lśniąca, po wyproszeniu zarodników przeświecająca. Trzoneczek czarny, ćmy, mocno podłużnie po-
fałdowany. 

Pierwoszcznie tego gatunku są ndeczno-białe. Zarodnie badane w chwili kiedy dopiero co się 
uformowały okazują następującą budowę : Na zewnątrz są one pokryte tęgą ścianką przechodzącą 
ku dołowi bezpośrednio w rurkę trzonka, cała zaś masa zarodników i włośni otoczona jest ze wszech 
stron drugą wewnętrzną ścianką, obie oddziela galaretowata, silnie łamiąca światło, bardzo gruba 
warstwa, przechodząca bezpośrednio w podobnąż zawartość trzonka, tutaj więcćj jednak ziarnistą. 
Podobną budowę posiadają dotąd wspomniane kędziorki (wyjąwszy kędziorka mylnego) w dojrzałym 
już stanie. Tutaj jednak przy dojrzewaniu warstwa galaretowata, oddzielająca dwie ścianki zarodni 
powoli wysycha, ścianki te zlepiają się z sobą i zrastają, tak że w dojrzałym stanie nie dają się nawet 
sztucznymi środkami oddzielić od siebie i tworzą jednę tylko błonę. Tylko w tem miejscu gdzie 
zarodnia przechodzi w trzonek oddzielają się od siebie i jedna tworzy ściankę rurki trzonka, a 
druga oddziela jego zawartość od jamy zarodni. llurka trzonka wypełniona jest w dojrzałym stanie 
drobnoziarnistą, czarno-brunatną istotą. Ścianka zarodni jest błoną zawsze barwną, w wierzchołku 
cieńszą, ku dołowi tęższą, na wewnątrz opatrzoną licznemi zgrubieniami tworzącemi nieregularne 
esy tloresy. 

p . T . V . SESSILIS H F S K I . K . R. K R Ę T O L E K . 

Zarodnie wartołkowate, niekiedy okrągławe, szeroką nasadą na podłożu siedzące, trzoneczek krąż-
kowato spłaszczony, znikająco krótki, zupełnie niewidoczny. 

J8G3. Trichia turbinata. Wgd, 1. c., p. 31, pr. par. ! 

Wzmianka historyczna. — Odmiana ta nie wyróżniona przez dawniejszych autorów, została dopiero 
wspomnianą przez Wiganda. Nazwał on ją jednak najniewłaściwiej Trichia turbinata, bo nazwisko lo 
odnosi się wyłącznie do kędziorka złocika. Odmianę tę i dwa innegatunki dawniejszych autorów, t. j. 
Trichia nigripes i T. varia, idąc za ich przykładem, uważa za trzy gatunki. Przyznaje jednak że one 
posiadają najzupełniej jednakowo zbudowane sprężyce, a obecność lub brak trzonka uważa za niewy-
starczające dla ich zcharakteryzowania; wpada więc na prawdziwie nieszczęśliwy pomysł rozdzielenia 
ich stosownie do długości sprężyć. Trichia nigripes nazywa on okazy, których sprężyce są 1/2 M. dłu-
gie ; Trichia turbinata takie, których długość sprężyć waha się między 1/2 a 2/3 M., wreszcie kędziorki 
o sprężycach l/o do 1/3 M. długich nazywa Trichia varia. Wspomnieliśmy już jednak powyżej 
(str. 68), że długość sprężyć u kędziorków waha się w bardzo znacznych granicach, a tu dodamy że 
właśnie u kędziorka różnokształtnego granice te są bardzo znaczne. Kto jednak gatunek ten drobno-
widzowo badał ten się łatwo przekona, że sprężyce wszystkich możliwych długości znachodzą s^ę 
w jednej i tś j samćj zarodni. Charaktery więc podane przez W^iganda dla utworzenia trzech gatunków, 
istnieją tylko na papierze i dlatego, uznawszy je za jeden, odróżniliśmy tylko trzy odmiany stosownie 
do różnśj budowy ścianki i trzonka zarodni. 

O^As. — Zarodnie tej odmiany często foremnie wartołkowate, przechodzą niekiedy w formv 
okrągławe. Wysokość zarodni wynosi mnićj więcćj 1 M. Zawsze szeroką nasadą do podłoża przy-
rosłe, wydają się być siedzącemi. Odjąwszy jednak ostrożnie zarodnię i badając ją pod drobnovvi-
dzem, przekonamy się iż się ona opiera na trzoneczku krążkowało spłaszczonym, zaledwie 1 10 M. 
wysokim. Trzoneczek ten zanikowo wykształcony, wypełniony jest tak jak w poprzednim razie dro-
bnoziarnistą, ciemno-brunatną istotą. Jego rurka przechodzi bezpośrednio w ściankę zarodni, a od 
góry odgraniczony jest od jamy zarodni błoną zrastającą się wkrótce z zewnętrzną ścianką zarodni 
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W jednę tyliko błonę. Jednćm słowem, jestto budowa poprzednićj odmiany, z tą różnicą że trzoneczek 
jest zredukowanym do minimum. Zresztą różne zabarwienie masy zarodników i włośni, ciemniejsze 
ścianlii zarodni, zgrubienia na wewnętrznej stronie ścianki są tu najzupełniśj takie same jak w po-
przednim gatunku. 

y . T . V . G E N U I N A K . R . Z M I E N N Y . 

S Zarodnie najzupełniej siedzące, kulistawe, nieregularnie spłaszczone, często przez zlewanie sie 
nerkowate. 

1729. Lycogala luteum omnium. minimum Mich., Nv. pl. gen., p. 2Lo, t. 93. f. i . 

1770. Mucor ąuintus. Schfeff., Bav., v. III, t. 296. 

1774. Mucor granulatus. Schseff., Bav., v. IV, n° 286. 

1786. Lycoperdon resiculosum. Batsch., El. Gont., I, p. 283, n" 171. 

1791. Sphserocarpus chrysospermus. Buli., Ghamp., var. 3, p. 131, t. -417, f. 4. 

1791. Stemonitis varia. Pers. in Gmel. Sys. Nat., p. 1470, n° 47. 

1791. Stemonitis vesiculosa. Gmel., 1. c., p. 1470, n"40. 

1796. Trichia olivacea. Pers., pr. pr. Obs. I, p. 62, n" 113. 

1797. Trichia varia. Pers., Disp., p. 10. 

1802. Lycoperdon luriduni. U. A. Hedw., Obser. p. 15, t. XI, A. 

1803. Trichia favoginea. Schum., FI. S;ell., n» 1435. 

1827. Trichia applanata. U. Hedw. in D. G. Organog. veg,'II, t. 60, f. 1. 

Wzmianka historyczna. — Początkowe synonimy tego gatunku należą do dość wątpliwych, 
pierwszy dobry i charakterystyczny opis został dopiero podany przez Persoona. 

Opis. — Odmiana ta jest stale siedząca, beztrzoneczkowa, zarodnie kształtów dość nieregular-
nych, zaokrąglonych, bardzo często przez zlewanie stają się nerkowatemi. Zresztą barwa zarodni-
ków i ścianki zarodni, zgrubienia na wewnętrznej stronie ścianki są tu takie same jak w odmianach 
poprzednich. 

Wszystkie te odmiany posiadają najzupełniej taką samą włośnię. Sprężyce jej są nader charakte-
rystyczne i różne od wszystkich innych. Są to walcowate, nader cienkościenne, jasno-żółte rurki, 
przed końcem niekiedy lekko, nieznacznie rozdęte i przechodzące w zazwyczaj zakrzywiony kolec, 
dwa do trzech razy dłuższy od szerokości sprężycy. Wężownic dwie dość szerokich, tępych, na 
wypukłej stronie skrzywionej sprężycy mocno wyskakujących i tworzących tym sposobem bardzo 
wypukłe karby. Na rozdęciach wężownice są niebardzo znaczne, stają się znów widoczniejsze na kol-
cach, gdzie aż do samego Avierzchołka dobiegają. Najbardziej charakterystycznem dla sprężyć tego 
gatunku są bardzo szerokie doliny, trzy do czterych razy od szerokości wężownic szersze. Ścianka 
sprężyć tak cienka że widać doskonale przebieg wężownic i na jej spodniej stronie. Zarodniki 
w suchym stanie są łódkowato skurczone. Po dodaniu wody stają się najprzód czaszowatemi, a na-
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sUjpiiie przybierają kształt kulisty. W pierwszój chwili zawartość ich pierwoszcza zajmuje (w sku-
tek skurczenia w suchym stanie) jednę tylko połowę zarodnika, a dopiero następnie nabiera wody, 
pęcznieje i rozmieszcza się zarówno w całym zarodniku. Zjawisko to widział Wigand, ale go nie zro-
zumiał należycie bo mówi, przytoczę tu jego własne słowa : « Sporen mit einseitig verdickter 
Membran und dadurch excentrischer Hoehle! » co zupełnie nie jest słusznem. 

Znajdowanie się. — W Europie gatunek ten należy do najpospolitszych kędziorków i pospoli-
tych śluzowców. Odmiana pierwsza najczęstsza, dwie inne rzadsze. 

141. T. c kry sosperma{Bull.). A', z ^ o c i7c.—Zarodnie w formach typowych gromadnie sku-
pione, siedzące. Sprężyce walcowate, zazwyczaj 8,3, wyjątkowo tylko 5 m. m. szerokie, przecho-
dzące w koniec gładki, prosty lub lekko skrzywiony, zaledwie równie długi jak szerokość sprę-
życy. Wężownic cztery do pięciu cienkich, mało wystających. Pomiędzy każdemi dwoma sąsie-
dniemi wężownicami, równolegle do ścianki sprężycy, przebiegają cienkie zgrubienia łączące je 
mostowato między sobą. Zarodniki kuliste opatrzone listewkowatemi zgrubieniami, 1,7 do 2,6 m. m. 
wysokiemi, połączonemi w sieć, o oczkach wielokątnych, 10 do 10,8 bez, a 12,o do lo m. m. z sie-
cią zgrubieli szerokie. 

1769. Lycoperdon gregarium. Ketz.-, Obs. bot., I, p. 33. 

1786. Lycoperdon farogineum. Hatsch., Elech. Cont. I, p. 257, n» 173, t. 30, f. 173. 

1788. Stemonitis pyriformis. Roth.. Pl. ger., I, p. .548. 

1791. Spluerocarpus chrysospermus. Buli., Champ., var. I, t. 417, f. 

1791. Stemonitis favoginea. Gmel., Sy.s. Nat., p. 1470, n» ^2. 

1796. Trichia nitens. Pers., Obs. I, p. 62, n" 114. 

1707. Trichia faroginea. Pers., Disp., p, 10. 

1805. Trichia chrysosperma. D. C., FI. fr., n" 673. 

1817. Trichia turbinata. Purt . , Brit. p l . , I I , n M l l 5 . 

1742. Clathroides flavescens. Hall., Helv., p. 10, t. I, f. 7. 

1768. Trichia. Hall., Helv., n° 2168, t. 48, f. 7. 

1769. Lycoperdon aggregatum. Retz., FI. Scan., n" 1627. 

1777. Lycoperdon epiphyllum. Light., FI. Scot., p. 1069. 

1778. Clathrus turbinatus. Huds., FI. Ang., 2, p. 632. — Bolt., Fg., t. 94, f. 3. 

1789. Trichia pyriformis. Viii., FI. Dauph., p. 1060. 

1791. Stemonitis pyriformis. Pers in Gmel. Sys. Nat., p. 1 468, 

1712. Trichia turbinata. With., Arr. IV, p. 480. — Sow., Eng. Fg., t. 85. 

1797. Trichia pyriformis. Pers., Disp., p. 10. 

17116. Trichia olivacea. Pers., Obs. I, p. 62, n" 115. pr. par ! 
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171)*). Trichia ovata. Pcrs.,Obs. II, p. 3o, n° 33. 

1799. Trichia Yiiigaris. Pers., Obs. II, p. 32, n° -48. 

1803. Trichia ovata. Schum., FI. Srcll, 1434. — FI. Dan. t. 1313, f. 1. 

1817. Physarum contextum. Sprengel., 1. c., II, p. IX et 20, l. I, f. 11-'̂ 13. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten występuje najczęściej w formach dokładnie wartołkowatych 
i takie zostały wybornie odrysowane przez Hallera już w roku 1742 pod nazwą Glathroides flayescens; 
czasem jednak nie różnią się w pokroju niczem od następnych trzech gatunków. To też różni autoro-
wie znali albo tylko kędziorek złocik i nazwiska tu odnoszące się pomieściliśmy w pierwszym szeregu, 
albo bez względu na kształty odróżniali formy siedzące o zarodnikach złoto-żółtych, i tu należące 
synonimy podaliśmy w następnym szeregu. Synonimy te są tćż wspólne, i dla następnych trzech ga-
tunków, t. j . kędziorka pokrewnego, Jacka i szorstkiego. Fries wszystkie te trzy gatunki równie jak i 
formy okrągławe kędziorka złocika nazywa Trichia chrysosperma, a pod Trichia turbinata rozumie 
wyłącznie kędziorek złocik w formach dokładnie wartołkowatych. 

Pod nazwą Trichii jiitens w dawniejszych, a pod T. chrysosperma w nowych zbiorach znajduje się 
mnóstwo różnych form. Formy te w najnowszej pracy Wiganda nie zostały należycie rozróżnione. 
Poszukiwał on dziesięć okazów które pokazywały bardzo wielkie różnice budowy jak sam przyznaje, 
ale których nie umiał dostatecznie rozdzielić i zcharakteryzować. Tymczasem przy poszukiwaniach 
bogatszego materyału i jakićj takiej uwadze cały ten szereg form daje się z wszelką łatwością rozdzie-
lić na cztery gatunki, stosownie do budowy sprężyć i zgrubień ścianki zarodników. Najpospolitszym 
z tych czterech gatunków jest kędziorek szorstki, potćm dopiero następuje k. złocik, ze względu je-
dnak że w zielniku De Candolla pod nazwą T. chrysosperma, ten właśnie a niepoprzedni się znajdo-
wał, przeto dlatego zachowałem tę nazwę. 

Opis. — Najczęścićj gatunek ten występuje ŵ  bardzo skupionym pokroju. Na silnie rozwiniętćj, 
tęgiej, błyszczącćj leżni stoją gromadnie liczne zarodnie t ik gęsto, że się zazwyczaj bokami ze sobą 
stykają. Pojedyncza zarodnia ma najczęścićj kształt wartołkowaty niekiedy w nasadzie rozszerzona, a 
w połowie wysokości lekko zwężona, 1 M. wysoka, lub też rzadziej okrągława, tylko 3/4 M. wysoka. 
W każdym razie jeżeli tylko zarodnie siedzą na wspólnćj leżni, to dolna część ich zarodni jest za-
klęśnięta pod poziom tćjże. Zarodnie pękają wówczas w wierzchołku nieregularnie, masa włośni 
wypada i ' łączy się nieraz w wielkie masy wełniaste, a pozostałe na leżni dalsze części zarodni na-
śladują nieco pokrój pszczolnego suszu. Niekiedy jednak, choć nierównie rzadziej spotykają się takie 
formy gromadnie, lecz nie skupiono stojące i bez śladów nawet leżni, bywają one wówczas z sze-
rokiej nasady maczugowate, 1 1 '2 do 2 M. wysokie. 

We wszystkich jednak wypidkach zarodnie są zupełnie siedzące, raz tylko widziałem okazy wy-
niesione w części na krótkich czarnych trzoneczkach, najzupełniej pokroju kędziorka czarnonożki, i 
raz jeden kilkanaście zarodni trzoneczkowatych, których trzonki tworzyły jednę tylko wiązkę, jak 
to się typowo zdarza w kędziorku kruchym. Ścianka zarodni jest zawsze pojedyncza, lśniąca, nie-
kiedy tak cienka, że po wyprószeniu zarodników najpiękniej się mieni. W wypadkach gdy zarodnie 
są opatrzone trzoneczkiem, budowa ich bywa taka sama jak kędziorka czarnonóżki. Ścianka jest 
błoną ku górze cieńszą, ku dołowi tęższą, odpowiednio tćż ku dołowi silniej zabarwioną, zwykle 
żywo-żółtą, niekiedy prawie bezbarwną, zawsze zupełnie jednostajną i bez żadnych zgrubień. Leżnia 
jest błoną bardzo tęgą, pojedynczą, ciemno-żółtą jednostajną. Masa zarodników i włośni posiada 
zazwyczaj barwę złoto-żółtą, rzadzićj czysto-żółtą lub żółtą z cynamonowym odcieniem. 
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Włośnią posiada bardzo złożoną budowę. Sprężyce jćj w formach typowych są najgrubsze ze 
wszyslkich znanych mi gatunków, bo 8,3 m. m. szerokie. Zdarzają się jednak okazy których 
sprężyce są tylko 6,7 lub nawet tylko 5 m. m. szerokie. Są one dokładnie walcowate przecho-
dzące w koniec lekko zazwyczaj skrzywiony, zaledwie szerokości sprężycy wyrównywający. Na 
sprężycy przebiega od czterech do pięciu wężownic płaskich lecz wązkich, oddzielonych co naj-
więcej dwa razy szerszemi dolinami, każde dwie sąsiednie sprężyce są połączone dziesięcioma lub 
szesnastoma cienkiemi listewkami, przebiegającemi równolegle względem siebie i równolegle do 
ścianki sprężycy. Zazwyczaj wężownice są zupełnie gładkie, niekiedy jednak tu i ówdzie daje się 
spostrzegać krótki, szeroką nasadą na wężownicy oparty kolec. W rzadkich wypadkach, najczęściej 
wówczas gdy sprężyce są węższe jak zazwyczaj, wężownice ich bywają uzbrojone licznymi tęgimi kol-
cami. Tę budowlę sprężyć kędziorka złocika opisał po raz pierwszy De Bary. Wigand także ją wi-
dział lecz opisał mostowate połączenia wężowuic jako drugi system wężownicowatych zgrubieli 
daleko cieńszych, krzyżujących się z pierwszym pod kątem prawie prostym. 

Ścianka zarodników opatrzona jest listewkowatemi, w sieć połączonemi zgrubieniami. Listewki te 
są od 1,7 do 2,0 m. m. wysokie, a stosunkowo nadzwyczaj w^ązkie, połączone w sieć o oczkach pię-
cio lub sześcio-kątnych. Średnica ich bez listewek wynosi od 10 do 10,8 m.. m., a z listewkami 
licząc od 12.5 do 15 m. m. 

Znajdowanie sio. — Gatunek ten w Europie częsty. Widziałem okazy z Karoliny wyższej (Schwci-
nitz) i południowego Ghili (Gay). 

I i2 . T. a f f i n i s De Bij. msc. K. pokrewny. — Zarodnie w formach typowych gromadnie 
skupione, siedzące na wspólnćj silnie rozwiętej leżni. Sprężyce walcowate, od 4,2 do 5 m. m. sze-
rokie, przechodzące w koniec gładki, prosty lub lekko skrzywiony, zaledwie szerokości sprężycy 
wyrównywający. Wężownic zazwyczaj cztery nie wystających, podzielonych nieco szerszemi doli-
nami. Zarodnie kuliste, opatrzone listewkowatemi, zazwyczaj 0,83 m. m., wysokiemi listewkami, po-
łączonenii w nieregularną sieć. Listewki te niejednostajne, lecz w wielu miejscach z góry na dół 
podziurawione. Zarodniki od 10,8 do 12,5 i 14,1 bez, a 12,4 do 14,1 i 14,9 m. ni. z siecią zgrubień 
średnicy mające. 

1C69. Trichia aflinis. De By. in litt. ad Fuckel. Gfr. Sym. p. 

Opis. — Gatunek do poprzedzającego z wielu względów podobny. Pokrój najczęściej laki sam, lecz 
zarodnie zazwyczaj kształtów zaokrąglonych, na silnie rozwiniętej leżni skupiono stojące. Barwa masy 
zarodników i włośni już złoto już ochrowo-żółta. Różni się od poprzedzającego raz brakiem mostowa-
tych połączeń pomiędzy wężownicami sprężyć, zresztą podobnie wykształconych, a powtóre zgrubie-
niami ścianki zarodników. W poprzednim gatunku listewki były wązkie, a wysokie i jednostajne, tu-
taj, przeciwnie zazw}czaj wysokość ich wynosi od 0,6 do 0,83 m. m., rzadziej przechodzi 1 m. m., za 
to są one znacznie szersze, tworzą sieć o oczkach bardzo nieregularnych i zresztą nie są jednostajne. 
Patrząc na te listewki z góry spostrzegamy, że są one jakby podziurawione. Znajdują się w nich bo-
wiem walcowate niezgrubione miejsca, a raczej walcowate dziury, przebiegające prostopadle do po-
wierzchni kuli, naturalnie z góry patrząc spostrzegamy tylko ich końce pod postacią jaśniejących kó-
łek. Wężownice tego gatunku są zawsze zupełnie gładkie, bywa ich zazwyczaj cztery, niekiedy trzy 
lub pięć. 

Znajdoiuaniesio.. — Gatunek ten znacznie rzadszy od poprzedzającego. Maryampol (Alexandrowicz); 
Konstancya (Bauer); Salem w Badeńskiem (Jack.); Freiburg w Bryzgowii (De Bary); (JEstrich nad Re-
nem (Fuckel). 
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-143. T. Jack ii Rfski. K. J a c A-a. — Zarodnie w formach typowych skupione, gromadnie sie-
dzące na wspóhiej sihiie rozwiuiętćj leżni. Sprężyce walcowate. 4,2 ni. m. szerokie, przechodzące 
w koniec gładki, prosty, lub lekko skrzywiony, zaledwie szerokości sprężycy wyrównywający. Wężo-
wnic trzy do czterech, wyjątkowo tylko dwie, mało wystających, zrzadka pokrytych kolcami od 0,83 
do 2,30 wysokimi, oddzielonych znacznie szerszemi dolinami. Zarodniki kuliste, opatrzone hstew-
kowatemi zgrubieniami, znacznie szerszemi jak wysokiemi, podziurawionemi, jużto tylko rozgałęzia-
jącemi się, już w części w nieregularne i niezupełne sieci połączonych, od 10,8 do 12,3 bez, a od 12,4 
do 14,1 m. m. ze zgrubieniami szerokie. 

Opis, — Gatunek ten z pokroju do poprzedniego podobny. INlaleńkie okrągławe zarodnie, nieraz 
zaledwie 1/3 M. wysokie stoją skupione na silnie rozwiniętej wspólnej leżni, często od wzajemnego na-
cisku z boków wielokątnie pospłaszczane. Masa zarodników złoto-żółta, ciemno-ochrowa lub cienmo-
oliwkowo-zielona. 

Co do budowy sprężyć i zarodników ma z poprzednim wspólne wężownicowate zgrubienia, jedna-
kowe zakończenia sprężyć i podziurawienie zgrubień ścianki zarodników. Różni się jednak przede-
wszystkićm wężownicami pokrytemi kolcami i listewkami zgrubień zarodników niepołączonych 
w regularną sieć, lecz tylko rozgałęziających się nieregularnie. 

Sprężyce walcowate, przechodzące w koniec ich szerokości wyrównywający, zazwyczaj nieco na 
bok zakrzywiony, prawie gładki. Wężownic typowo cztery, niekiedy tylko trzy, a w bardzo rzadkich 
w^yjątkach dwie, są one mało wystające, poprzedzielane nieco szerszemi dolinami. Powierzchnia tych 
wężownic pokryta jest licznymi, szeroką nasadą siedzącymi kolcami. Kolce to są zazwyczaj mniej wię-
cej tylko 0,83 m. m. wysokie, w niektórych jednak formach już przy użyciu bardzo słabych powięk-
szeń widoczne, bo do 2,36 m. m. wysokie. Zarodniki są opatrzone listewkowatemi zgrubieniami. 
Listewki te znacznie szersze jak wysokie, jużto rozgałęziają się nieregularnie, już tworzą niezupełne 
sieci, już tylko nieregularne plamy o falowatych zarysach i to wszystko nieraz na jednym i tym samym 
zarodniku. W zgrubieniach tych znajdują się niezgrubione miejsca, mające kształt walców^ prostopa-
dłych do powierzchni ścianki zarodnika. W poprzednim gatunku znajdują się one także, ale tylko je-
dnym szeregiem na listewce, tutaj ponieważ listewki są zawsze szersze, a oprócz tego nieraz rozsze-
rzają się w wielkie plamy, bywa ich nieraz i kilka szeregów. Średnica zarodników wynosi od 10,8 do 
15,5 bez, a od 12,4 do 14,1 m. m. ze zgrubieniami. 

Znajdowanie sie częstszy jak poprzedni. Jever na Uugii (Koch); Lipsk (De Dary); OKstrich 
nad Renem (Fuckel); Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Salem w Badeńskiem (Jack.); Konstancya 
(Kirchner); w zielniku de Candola bez miejsca z Europy i tamże z południowego Ghili. 

UWAGA. — Gatunek ten poświęciłem pamięci Jacka (wymawiaj Jakka) właściciela apteki w Salem 
w Badeńskiem, bardzo zasłużonego badacza tlory skrytopłciowej swego kraju, który ten gatunek 
pierwszy odnalazł. 

144. T. scabra Rfski. K. ss o r s ^ A z. — Zarodnie w formach typowych skupione, gromadnie 
siedzące na wspólnej silnie rozwiniętej leżni. Sprężyce walcowate4,2 ni. m. szerokie, przechodzące 
w koniec gładki, prosty lub lekko skrzywiony. Wężownic od trzech do czterech bardzo śpiczastych, 
wystających, niekiedy licznymi lecz krótkimi kolcami opatrzonych, poprzedzielanych równie szero-
kiemi dolinami. Zarodniki od 8,3 do 11,0 m. m. średnicy mające, o ściance bardzo tęgiej, pokrytćj 
licznemi, tępenii brodaweczkami. 
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Opis. - Gatunek z pokroju do trzech poprzednich, a szczególnie dwóch ostatnich najzupełniej po-
<lol)ny. Na sihiie rozwiniętej łeżni siedzą skupione, maleńkie, okrągławe zarodnie, od 1/3 do 3; i M. 
wysokie, w dalszój części pod poziom leżni zaklęśnięte. Ścianka ich jest błonką pojedynczą, zupełnie 
jednostajną, bez żadnych zgrubień, ku nasadzie tęższą. Różni się od trzech poprzednich, pod drobno-
widzem na pierwszy rzut oka, zarodnikami opatrzonymi brodaweczkowatemi zgrubieniami. Sprężyce 
walcowate 4,2 m. m. szerokie, jużto przechodzące nieznacznie w koniec zakrzywiony szerokości zaro-
dni wyrównywający, lub też przed końcem lekko rozdęte i przechodzące w kolec krótki, spiczasty, 
zakrzywiony. Wężownic od trzech do czterech, mocno wystających, spiczastych, pokrytych nieraz 
licznymi, krótkimi, szeroką nasadą opatrzonymi kolcami. Spiczaste wężownice wyskakują z obu stron 
sprężycy, tak że ścianki ich wydają się być drobno karbowane. Zdarzają się niekiedy formy o wężo-
wnicach gładkich nieopatrzonych kolcami. Doliny szerokości wężownic wyrównywające. Masa zaro-
dników i włośni jużto czysto żółto, już złoto-żółto, już ochrowo, już żółto z odcieniem cynamonowym 
zabarwiona. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten najpospolitszy ze wszystkich siedzących kędziorków, pospolitszy 
jak kędziorek złocik w Europie; widziałem okazy z Chili(Gay). 

143. f . inconspicua Rfski. K. niepozorny. — Zarodnie maleiikie, okrąglawe, niepozorne, 
brunatne, lśniące, gromadnie lub pojedynczo stojące, bez leżni. Sprężyce w'alcowate, 3,32 m. m. 
szerokie, przechodzące w końce dwa razy od szerokości sprężycy dłuższe, na bok zakrzywione, nie-
kiedy przed końcem lekko rozdęte. Wężownic od trzech do czterech mało wystających, poprzedziela-
nych węższemi dolinami. Zarodniki od 10,8 doi2,3 m. m. średnicy mające, o ściance delikatnie bro-
daweczkowatej. 

Opis. — Zarodnie okrąglawe, nieregularne, szeroką nasadą na podłożu osiadłe, gromadnie stojące, 
niekiedy poskupiane, a od w^zajemnego nacisku w nasadach nieregularnie kątowate. Leżni 
w okazach które widziałem, brak zupełny. Ścianka zarodni lśniąca, brunatna, jest błonką delikatną, 
jednostajną, jasno-żółtą, lub tćż ćma i wówczas jest błonką pokrytą grubą warstwą ziarnistr^j, bruna-
tnej ustrojowej istoty. Włośnią o sprężycach nielicznych, lecz bardzo długich (średnio 830 m. m.), 
walcowatych, przechodzących nagle w dwa razy od szerokości sprężyć dłuższe, na bok skrzywione i 
gładkie końce, niekiedy przedtóm bardzo nieznacznie rozdęte, 0,32 m. m. szerokie. Wężownic od 
trzech do czterech bardzo nieznacznie wystających, poprzedzielanych węższemi dolinami. Zarodniki 
o ściance przezroczystej, delikatnie brodaweczkowatśj. 

Znajdoioanie się. — Gatunek ten należy do bardzo rzadkich : Freiburg w Bryzgowii (De Bary); Kon-
stancya (Leiner) i okazy z Francyi, zbierane przez Guepina w zbiorach De Gandolla. 

146. 7', contorla (Dit.). K. Kręty.—Jużto niepozorne, maleńkie, okrągławe zarodnie, już 
pierwoszczowocnie żyłowate, pełzające, obie, brunatne lub kasztanowato-brunatne, ćme lub lekko 
lśniące. Sprężyce walcowate, od 2,3 do 3,32 m. m. szerokie, przed końcem stale a nieraz i w środku 
przebiegu znacznie rozdęte, anastępnie przechodzące w cienki, spiczasty, do trzech razy od szerokości 
zarodni dłuższy kolec. Wężownic od trzech do czterech nieznacznie zarysowanych. Zarodniki od 9,1 
do 10 m. m. średnicy mające, gładkie. Masa zarodników żółta. 

1817. Lycogala contortum. Dit. in Sturm. Deut., cr . 11., t. 3. 

1827. Trichia reticulata, b. Grev., Scot. cr. FI., t . 2G6. 

i 829. Perichffina contorta. Fr, 1. c., III, 192. 
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1833. Licea contorta. Wallu., FI. cr. ger., n° 2110. 

1S73. Hemitrichiacontoiia. R. ap. Fiick. Sym., 2, Nach. p. 73. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek opisany po raz pierwszy wcale nieźle przez Ditmara, lecz najnie-
racycnalniej przez tegoż pod Lycogala pomieszczony, następnie niesłusznie przez GreYille'a za od-
mianę zapletki czolgaczka uznany, został przez Friesa pomieszczony w nowo przez tego badacza 
utworzonym rodzaju Pericha^na. Wallroth, które wszystkie dorzutki za bezkosmki uważał, pomieścił 
i ten gatunek w Licei. Wreszcie w spisie podanym przez Fuckla, kędziorek ten jest wspomniany pod 
llemitrichią, gdzie go nigdy włączyć nie zamierzałem. 

Opis, — Występuje jużto pod postacią zarodni, już pierwoszczowocni. Pierwsze z pokroju najzupeł-
nićj do zarodni poprzedniego gatunku podobne, pierwoszczowocnie zaś są żyłowate, jużto krótkie, 
już wydłużone, pełzające, zawsze obłe. Ścianka jasno-brunatna, brunatna lub tćż ciemna, brunatno-
kasztanowata, jest ona błonką pokrytą cieńszą lub grubszą warstwą brunatno "zabarwionćj, ziarnistej 
istoty ustrojowej. Sprężyce walcowate, od 2,3 do 3,3 m. m. szerokie, przed końcem stale, a w środku 
przebiegu raz lub tćż kilka razy rozdęte. Rozdęcia dwa razy od szerokości sprężycy szersze. Po koii-
cowem rozdęciu sprężyca przechodzi wreszcie w kolec cienki, ostry, spiczasty, gładki, łękowato skrzy-
wiony, od dwóch do trzech razy od szerokości sprężycy dłuższy. Wężownic od trzech do czterech zu-
pełnie niewystających, nieraz nieznacznie tylko zarysowanych, poprzedzielanych znacznie szerszemi 
dolinami. Masa zarodników żółta. Zarodniki od 9,1 do 10 m. m. szerokie, o błonie bardzo cienkiej i 
zupełnie gładkićj. Pierwoszcznie tego gatunku są według Friesa barwy różowej. 

Znajdowanie sio. — GAinnek bardzo rzadki. Warszawa (Alexandrowicz); Rostok (Ditmar); Sedan 
(Oly); Meudon pod Paryżem (E. Rozę). 

KLUCZ ANALITYCZNY. 

do oznaczan ia g a t u n k u k ę d z i o r k a służęicy. 

A. Bigyra3. 

Sprężyce walcowate, skrętów dwa poprzedzielanych od trzech do czterech 
razy szerszemi dolinami T. varia 

li. Polygyra). 

Sprężyce walcowate lub wrzecionowate, skrętów- więcej jak dwa. 

1. Sprężyce wrzecionowate, zarodnie trzoneczkowate. 

7 Zarodnia wraz z trzonkiem tworzy jedną tylko jamę wspólną T. fallax 

f-J- Jama zarodni oddzielona właściwą błoną od jamy trzonka. 

Sprężyce 4,13 m. m. szerokie, wężownic trzy mocno wystających T. fragilis 

Sprężyce 3 m. m. szerokie, wężownic cztery szerokich i płaskich T. lateritia 
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11. Sprężyce walcowate. 

Y Zarodnie trzoneczkowate T. Decaisneana 

77 Zarodnie siedzące. 

* Zarodniki gładkie lub brodaweczkowate. 

Sprężyce i ,2 m. m. szerokie, wężownic od trzech do czterech kolcami pokry-
tych T. scabra 

Sprężyce 3,3 m. m. szerokie, wężownic od trzech do czterech mało wystają-
cych, gładkich, przechodzących w gładki koniec, dwa razy od szerokości 
sprężycy dłuższy T. inconspicua 

Sprężyce od 2,5 do 3,3 m. m. szerokie, przed koricami i nieraz w środku zna-
cznie rozdęte, przechodzące w cienki, gładki, spiczasty kolec. Wężownic od 
trzech do czterech zaledwie zarysowanych T. contorta 

** Zarodniki opatrzone listewkowatemi zgrubieniami. 

! Wężownice sąsiednie połączone listewkowatemi zgrubieniami, przebie-
gającemi między niemi równolegle do ścianki sprężycy. . . . . . . T. chrysosperma 

!! Wężownice nie połączone takiemi zgrubieniami. 

W'ężownic od trzech do pięciu mało wystających, sprężyce od 4,15 do 
5 m. m. szerokie T. affinis 

Wężownic od trzech do czterech pokrytych licznymi kolcami, sprężyce, 
4,15 m. m. szerokie T. Jackii 

N a s t ę p u j ę,ee ś l u z ó w c e opisane pod kędz iorkiem nie s§, mi znane : 

1834. rnc/iia angulata. Sz., Amer. fg., n" 2333. 

1850. Trichia Ayresii. B. et Br. Ann., N. H., p. 367. Gatunek ten ma się różnić od Trichia fragilis 
sprężycami, których wężownice są kolczaste; ponieważ takie sprężyce ma zapletka malina, 
która nadzwyczaj często bywa mylona z kędziorkiem kruchym, przeto wartość tego ga-
tunku wydaje mi się być bardzo niepewną. 

1834. Trichia difformis. Sz., Amer. fg., n<'2334. 

1866. Trichia flagellifer. B. et Br., Ann. N. H., p. 56, t . TI, f. 4. 

1834. Trichiaminiata. Sz., Amer. fg., n" 2322. Sądząc z opisu może to być Trichia laleritia Lev 

1834. Trichia punctulata. Sz., Amer. fg., n° 2330. 

H E M I A R C Y R I A . Z A I ' L E T K A , 

Rurki włośni połączone w sieć jużto wolną, już dolnemi odnogami zaklęśniętą między zawartość 
rurki trzonka. 
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Clathroides sp. Hall . ; Trichia sp. Hall. et Auct . ; Mucor sp. Scop. ; Glathrus sp. Schmid . ; Stemo-
nitis sp, Roth. , Gmel.; Sphserocarpus sp. Buli.; Lycoperdon sp. Batsch., Schrk. , ' Hedw. ; Arcyria 
sp. I ludol . ; Hyporhamma Gorda., Ilemitrichia Rfski olim ! 

Wzmianka historyczna. — Dawniejsi autorowie wspominają należące tu gatunki pod rozmaitymi 
rodzajami, lecz dopiero Persoon w roku 1797, zamieszcza niektóre z nich, a Fries w Systema mycolo-
gicum wszystkie pod Trichią. Wigand w swojćj systematycznej pracy traktującej o pięknoszacli, 
najzupełniej przeoczył połączenie sprężyć zapletki w sieci i o jej gatunkach wspomina tylko, że sprę-
życe ich są nadzwyczaj długie. Już przecie w roku 1776 rysuje Schmiedel włośnię zapletki maczugo-
watej, jako jedyną wspólną sieć. W roku 1786 wspomina Batsch o sieci zapletki maliny : (( Die V\'olle 
yereinigt sich ineine zusammenhangende Masse ». A w trzy lata potem Yillars tak się wyraża o włośni 
zapletki czołgaczka : « Leur fils, vu a la loupe ou au microscope sont en reseaux, tres-rćgulieres . . . » 
Wreszcie De Bary nie znając tych dawniejszych podań, odkrył w roku 1864 powtórnie ten stosunek 
dla wszystkich trzech gatunków zapletki. Pierwiastkowo rodzaj ten nazwałem Hemitrichia, teraz je-
dnak zmieniłem to nazwisko na Hemiarcyria, mające właśnie przypominać, że tutaj włośnią podobnie 
jak w strzępku tworzy wspólną sieć. 

147. H. rubiformis {Pers.). Z. m a / / n a. — Zarodnie zazwyczaj wiązkowato poskupiane na 
krótkich zrośniętych trzoneczkach, często pięknie metalowo błyszczące się. Masa zarodników i sieć 
sprężyć brunatno-czerwona. Rurki sieci sprężyć od 7,2 do 3. m. m. szerokie, bardzo rzadko rozwidla-
jące się, nieliczne tylko odnogi wybiegające w wolne końce, jużto nieznacznie zwężające się, gładkie, 
już przedtem rozdęte i opatrzone krótkim kolcem, juź najrzadziej tępe. Wężownic dwie do czterech, 
zazwyczaj trzy płaskich, lekko wystających, uzbrojonych licznymi kolcami, oddzielonych raz do dwa 
razy szerszemi dolinami. Zarodniki od 10 do 11,6 m. m. średnnicy mające, o błonie tęgiej lecz gład-
dkiój. 

1742. Clathroides pyriforme, Hall., p. 10, t. 1, f. 3. 

1798. Trichia Hall., Helv., t. 48, f. 3, no 2167. 

1786. Lycoperdon yesparium. Batsch., Elech. Cont. , I , p. 233, n" 172, t. 30, f. 172, 

1788. Stemonitis cinnabarina, Roth., FI., ger. I, p. 347. 

1789. Lycoperdonfayaceum. Schrank., FI. Bav., v. II, p. 667. 

1790. Trichia pyriformis. Holf., Veg. cr., p. 1, t . I, f. 1. 

1791. Stemonitis fasciculata. Pers. in Gmel. Sys. nat . , p. 1468, n® 20. 

1791. Stemonitis yesparia. Gmel., 1. c., p. 1070, n° 39. 

1797. Trichia rubiformis. Pers., Disp., p. 9, t. I, f. 3 et t. IV, f. 3, h. c. 

1797. Trichia rubiformis, p minor. Pers., Disp., p. 34. 

1802. Lycoperdon ferrugineum. II. A. Hedw. ,p . 14, t . X, f. 1-4. 

1827. Trichia chalyba^a. Chev., FI., paris,, p. 323, t . 9, f. 24. 

1837. Trichia Neesiana. Corda. ,Ic. , v. I, p. 23, t . VI, f. 288 C. 

— Nees. Sys., t. X, Gorda, I, f. 112; 1, t . VI, 288, B . ; FI. Dan,. t. 1363. f. 2. 
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Wzmianka historyczna.— Gatunek ten został po raz pierwszy wspomniany przez Hallera w roku 1742 
który podał rysunek jego pokroju, jeden z najlepszych jakie znam dotąd. Następny synonim został 
utworzony przez Batscha, którego opis i rysunek do wybornych należą. Późniejsi autorowie utwo-
rzyli cały szereg niewłaściwych nazwisk, podając krótkie, zaledwie do oznaczenia tożsamości wystar-
czające opisy. W roku 1797 utworzył Persoon nowę dla tego śluzowca nazwę, którą Fries, a za jego 
przykładem i ja jako t rafną przyjąłem. Wreszcie w roku 1837 odróżnia Gorda dwie formy pokroju 
tego gatunku i utrzymuje że, jedna z nich nazwana przez niego T. Neesiana, różni się brakiem kolców 
na wężownicach od typowćj T. rubiformis. Tak jednak nie jest i pierwszy Currey w roku 1837 w Mi-
cros. Jour . , p. 128, udowodnił , że obie te formy posiadają najzupełniej taką samą włośnię. 

Opis. — Gatunek ten do bardzo różnokształtnych należy, następujące formy pokroju dają się z łatwo-
ścią odróżniać : 

a. Genuina. Zarodnie walcowato-wartołkowate, stalowo błyszczące lub ćme, ciemno-brunatne, wiąz-
kowato skupione na zupełnie z sobą zrosłych, wyraźnych, rdzawo-brunatnych, trzoneczkach. 

8. Neesiana. Zarodnie walcowate, w górze nieco rozdęte i zaokrąglone, stalowo błyszczące' czarno-
lśniące lub ciemno-brunatne, beztrzoneczkowe, gromadnie na wspólnćj leżni stojące, 

y. Tubulina, Zarodnie gromadnie skupione, od wzajemnego nacisku graniastosłupowe, wszystkie 
między sobą zrośnięte, w wierzchołku lekko wypukłe, zupełnie beztrzoneczkowe, stalowo błyszczące 
.się lub c iemno-brunatne . 

o. Pierwoszczowocnie kształtów zupełnie nieregularnych, szeroką nasadą do leżni przyrosłe, zao-
krąglone. 

W formie typowćj z silnie rozwiniętej, rdzawo-brunatnćj leżni, podnosi się gruba wiązka tożhar-
wnych zrośniętych ze s<obą trzoneczków, zazwyczaj 1 M,, niekiedy tylko i ;2 M. wysokich. Każdy trzo-
neczek całój wiązki uwieńczony jest walcowato-wartołkowatą zarodnią. Zazwyczaj bywa ona 1 M., 
niekiedy nawet do 2 M, wysoka, w wierzchołku mnićj więcej 1;'2 M, średnicy mająca. Ilość zarodni 
zrastających się w jednę wiązkę jest bardzo różna, i waha się w granicach od trzech do przeszło trzy-
dziestu. Im zarodni jest mniej w jednćj wiązce tćm trzoneczki są wyższe i odwrotnie. Wiązka trzon-
ków jest sztywna, wyprostowana, rnocno-podłużnie pofałdowana. Ścianka zarodni zawsze gładka, 
jużto ciemno-stalowo-niebieska, już c iemno-brunatna , lekko-lśniąca,zawsze nadzwyczaj k rucha ; pęka 
jużto nieregularnie, już też górnem, płaskićm, uciętćm wieczkiem. Niekiedy zarodnie są także w dol-
nej części lekko ze sobą zrośnięte, 

W formie którą nazwałem Tubulina zarodnie są zupełnie siedzące, tak mocno skupione, że od wza-
jemnego nacisku stają się graniastosłupowemi, w całćj długości zupełnie ze sobą zrośnięte, na po-
wierzchni wystają tylko lekko wypukłe wierzchołki, odpadające następnie pod postacią wieczka. Po-
zostałe potem ścianki wyglądają zupełnie jak szkielety koralów zwanych Tubifera. Wysokość zarodni 
1/2 M. W formie przez Gordę Neesiana nazwanej, zarodnie są walcowate, w górnćj części nieco roz-

•dęte, o wierzchołku zaokrąglonym, zupełnie siedzące, lecz tylko w rozszerzonej, w leżnię przechodzą-
cćj podstawie, stykające się z sobą. Pękają tutaj już nieregularnie, już uciętćm wieczkiem. Barwa 
ich zmienna, ciemno-stalowo-niebieska, c iemno-brunatna, lub najzupełniej czarna, lśniąca. 

Wreszcie widziałem także gatunek ten pod postacią pierwoszczowocni, szeroką nasadą do leżni 
przyrosłych, nieregularnie grudkowatych, stalowo-błyszczących. 

O ile gatunek ten pod względem pokroju i barwy zarodni do bardzo zmiennych należy, o tyle bu-
dowa zarodni i włośni jest najzupełniej stała. 
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Tak trzonki jak zarodnie nie są właściwie zrośnięte, a tylko mocno spojone, po kilkogodzinnśm bo-
wiem leżeniu w wodzie, lub t^ż po chwilowćm działaniu alkaliami, dają się od siebie z łatwością 
bez uszkodzenia oddzielać. Hurka trzonka jest błoną czerwono-brunatną, nader mocno pofałdowaną, 
podłużnemi, ciemniejszemi zgrubieniami opatrzoną, ku górze przedłuża się bezpośrednio w zewnętrzną 
ściankę zarodni. Jeżeli zarodnie są stalowo-błyszczące, to ta zewnętrzna ścianka, będąca przedłuże-
niem rurki trzonka, jest od dołu lekko tylko zabarwioną, a ku górze coraz cieńszą, pod wierzchoł-
kiem już najzupełniej bezbarwną. W formach o zarodniach ciemno-bruiiatnych lub czarnych ścianka 
ta jest błoną tęższą, barwną, niekiedy od mocnego zziarnienia nieprzezroczystą. Z tą zewnętrzną 
ścianką spojona jest najzupełniej druga, wewnętrzna, otaczająca ze wszech stron masę zarodni-
ków i włośni i oddzielająca ją od pustej jamy trzonka. Ścianka ta jest zawsze najzupełniej nieprzezro-
czysta od mocnego zziarnienia, tem samem nader krucha, W suchym stanie obie te ścianki są lak 
mocno spojone, że przy kruszeniu się nawet pozostają spojone. Po dłuższem jednak leżeniu w wodzie 
wewnętrzna pęcznieje silnie, rozrywa zewnętrzną w wierzchołku i daje się oddzielić jako ze wszech 
stron zamknięty pęcherz, zawierający w swym wnętrzu masę włośni i zarodników. Pod działaniem 
alkalii daje się to daleko prędzii^j uskutecznić, a wszystkie błony odbarwiają się, farbując płyn na 
piękny kolor fioletowy. Pod działaniem kwasów błony takie się odbarwiają, stają się najzupełniej prze-
zroczystemi, a płyn przyjmuje kolor żółto-brunatny. Jednćm słowem barwnikiem tej zapletki jest ali-
zaryna farbująca tak wybitnie także kędziorek kruchy. 

Po otwarciu się zarodni często nieregularnem, czy tćż uciętem wieczkiem, włośnią wypada pod po-
stacią walcowatej, czerwono-brunatnej, wełniastej masy, w części tkwiąc6j jeszcze w głębi a na ze-
wnątrz wydłużającej się do kilku M. długości. Jestto charakter, jak to mówią, palcem namacalny, po 
którym śluzowiec ten odróżnia się od kędziorka kruchego, z którym wiecznie bywa mylony. Rurki 
sieci włośni są walcowate, przebiegają najrozmaiciej poskręcane i poplątane między sobą, tworzą nie-
liczne tyll o rozgałęzienia i W7biegają także w nieliczne wolne odnogi. Rozgałęzienia czyli połączenia 
rurek między sobą rozmaite; najczęściej albo trzy rurki wybiegają z jednego punktu, albo tćż ze 
skrzywionej rurki mającej kszlall u wybiega z góry lub z dołu prostopadle do krzywizny trzecia 
rurka. Wolne rurki rozmaicie zakończone, najczęściej albo rurka zwęża się nieznacznie w wężykowato 
pokrzywiony, zlekka zaostrzony koniec, od trzech do pięciu razy dłuższy od szerokości sprężycy, albo 
też rurka rozdyma się mniej lub więcej silnie i przechodzi następnie w cienki, gładki, zaostrzony, 
skrzywiony kolec. Zresztą niekiedy rurki są w końcu zupełnie tępo zaokrąglone, albo też tworzą różne 
potworności. Wężownic od dwóch do czterech, najczęściej trzy, płaskich, lekko wystających, oddzie-
lonych równemi lub dwa razy szerszemi dolinami. Wężownice są uzbrojone szeregiem kolców, ró-
wnież czerwono-brunatno zabarwionych, zazwyczaj od 1,7 do 2,3 m. m. wysokich. Niekic(dy jednak 
kolce są mało widoczne, zaledwie 0,8 m. m. wysokie, lub też dosięgają do 3,3 m. m. wysokości. 
Zarodniki żółto-brimatne, o błonie tęgiej lecz gładkiej, od 10 do 11,6 m. m. średnicy mające. 

P i e r w o s z c z o w o c n i e t ego g a t u n k u m a j ą b a r w ę o c h r o w o - ż ó ł t ą . 

Znnjdowanie sio. — Gatunek ten należy ŵ  Europie do dość pospolitych śluzowców. 

148. 11. clavata [Pers.). Z. o a — Z a r o d n i e pojedyncze, mniej więcej maczugo-
wate, żółte, lśniące, o trzoneczku tożbarwnym, lub w nasadzie czerwonawym. Masa zarodników i 
włośni żółta, ochrowo-żółta, lub ochrowo-oliwkowa, lub wreszcie brunatno-ochrowa. Rurki sieci sprę-
żyć 4,13 m. m. szerokie, bardzo często rozwidlające się, nieliczne tylko jej odnogi wybiegające 
w w o l n e , tępe niekiedy troszkę rozdęte końce. Wężownic pięć, nader cienkich, na zewnątrz wyra-
źnie wystających, oddzielonych od dwóch do trzech r a z y szerszemi dolinami. Zarodniki od 8,3 do 
9,2 m. m. średnicy mające, delikatnie brodaweczkowate. 
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177G. Glathrus pedatus reticulo deciduo. Schmied., Icon. et ana l , t . 33, f. 1-17. 

1791. Sphserocarpus pyriformis. Buli., Ghamp., p . 129, t . 417, f. 2. 

1791. Stemonitis pyriformis. Gmel., 1. c., p, 14G9, n° 27. 

1794. Trichia pyriformis. Sibth. ,Fl . oxon., p .406. 

1797. Trichia clayata. Pers., Disp., p. 11; Obs., II, p. 34, n° 52. 

1803. Trichiacitrina. Schum., FI. SffilL, n° 146?. 

1829. Arcyria trichioides. Ruloph. in Linnea, p, 120. 

1856. Trichia erythropus Borszczow. 

1863. Trichia obtusa., Wigand., 1. c. p., 30, t . II, f. 4. 

Wzmianka historyczna. — Pierwszy rysunek pokroju podany przez Schmiedela, nie należy donaj lep-
szy(ih, obecność jednak w sieć połączonej włośni nie przedstawia żadnćj wątpliwości, że to o za-
pletce mowa, an i e o podobnym z pokroju kędziorku mylnym, za który go Fries uważa. Sphterocar-
pus pyriformis Bulliarda odnosi Fries do kędziorka czarnonóżki niesłusznie, bo autor mówi « son pć-
dicule est jaune et comme vernisse ». W roku 1797 nazwał Persoon gatunek ten T. clavatai nazwę tę 
za przykładem Friesa przyjąłem, Wigand pod tćm nazwiskiem opisał niedojrzałe tvlko okazy T. fal-

a zapletkę nazwał T. obtusa. Go do Arcyrii trichioides Rudolphiego o tój przy opisie wspomnę, 
dodam tylko, żem widział oryginalne okazy w zielniku Brauna. 

Opis. — Zarodnie tego gatunku mają kształt jużto maczugowaty, już gruszkowaty, są w wierzchołku 
tępe i lekko spłaszczone, wraz z trzonkiem zazwyczaj od 2 do 2 1/2 M. wysokie niekiedy tylko 1,1/2 
lub tćż do 3 M. wysokie. Są one żółte, w wierzchołku zazwyczaj bledsze, ku dołowi woskowo-żółte. 
Trzoneczki podobnież zabarwione, lecz ku dołowi czerwonawe lub nawet w nasadzie brunatne. Tak 
zarodnie jak trzonek doskonale dojrzałe mają piękny połysk, jakby były lakierem pociągnięte. Ścianka 
zarodni jest błoną w wierzchołku delikatną, gładką, jednostajną, blado-żółtą, ku dołowi tęższą, cie-
mniejszą i mocno pofałdowaną, fałdy te rozciągają się na całą długość trzonka, którego rurka jest 
bezpośrednićm przedłużeniem ścianki zarodni. W gatunku tym więc zarodnia wraz z trzonkiem two-
rzy jednę tylko jamę, podobnie jak ŵ  kędziorku mylnym i ztąd tóż trzonek posiada tutaj taką samą 
budowę. 

Włośnią połączona w sieć o rozwidleniach nadzwyczaj gęstych i rozmaitych. Jużto z jednego punktu 
rozchodzą się trzy rurki pod kątami równymi, już z v zgiętej odnogi nitki wybiega od dołu lub góry 
prostopadła rurka, już od prosto biegnącćj odnogi wychodzi mnićj lub więcej nachylona rurka, już 
dwie łękowate odnogi zrastają się dając tym sposobem cztery odnogi wychodzące z jednego punktu 
na kształt litery już tśż w^reszcie dwie przeciwległe odnogi połączone są mostowato trzecią do obu 
prostopadłą. Z sieci tój nieliczne tylko odnogi wybiegają wolno, końce ich są zupełnie tępe, niekiedy 
lekko rozdęte i do samego wierzchołka rysowane. Rurki wiośni są na 4,15 m, m. szerokie. Wężownic 
pięć, rzadziej tylko cztery bardzo wązkich, sznurowatych, bardzo nachylono biegnących, poprzedzie-
lanych mniój więcej dwa razy szerszemi dolinami. Sieć włośni w dolnej swej części wdrąża między 
zawartość rurki trzonka i przebiega tam do połowy jego wysokości. Rurka trzonka jest wypełniona 
wielkiemi bryłkami istoty ustrojowój, kształtów nieregularnie wielościennych, mocno stykających się, 
ku górze coraz mniejszych, i przechodzących wreszcie w zupełnie typowe zarodniki. Końce włośni, 
zaklęsnięte między te bryłki wypełniające rurkę trzonka, mają zupełnie inny charakter, ścianki ich 
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grubieją mocno, wężownice powoli zaczynają znikać, tak że ku końcowi jest ich zaledwie dwie lub 
jedna, a ostateczne odnogi są ich zupełnie pozbawione, są one zamknięte, tępe, o bardzo gru-
bej ściance. Ta szczególna budowa jest powodem, że włośnią po wyprószeniu zarodników, będąc 
przytrzymywaną końcami zaklęśniętymi w rurkę trzonka, rozszerza się tylko znacznie, lecznic wypada 
na zewnątrz, jak w poprzednim gatunku. Zarodnie pękają zazwyczaj nieregularnie, niekiedy jednak 
zostająi ucięte szwem kołowym zaraz powyżćj nasady trzonka. Okazy takie mają pokrój strzępka i zo-
stały tćż przez Rudolphiego opisane pod nazwą Arcyria trichioides. Pierwoszcznie tego gatunku po-
czątkowo mleczno-białe, stają się w czasie formowania zarodni czerwonemi, a dopiero po dojrzeniu 
przyjmują żółtą barwę. 

Znajdoicanie się. —Gatunek ten należy w Europie do pospolitych zapletek. Widziałem także okazy : 
Ohio (coll-Berkeley); Nicaragua (Wrigt); Guyanna (Leprieur); Ghili południowe (Gay); Gouadeloupe 
(L'Herminier). 

14U. H. ser p ula {Sc op.). Z. czołgacze k. — Pierwoszczowocnie żyłowate, obłe, pełzające, 
najczęściej w luźne sieci połączone. INIasa zarodników żółta. Rurki sieci 4,15 m. m. szerokie, bardzo 
często rozwidlające się, wybiegające w dość liczne wolne końce, nieznacznie zwężające się, mnićj wię-
c6j jeden i pół raza dłuższe cd szerokości włośni. Wężownic trzy do czterech, cienkich, mało wysta-
jących, poprzedzielanych od trzech do czterech razy szerszemi dolinami, pokrytych licznymi, różnie 
wysokimi kolcami. 

Zarodniki pokryte listewkowatemi zgrubieniami połączonemi w sieć regularną, o oczkach wieloką-
tnych, od 9,2 do 10. m. m. bez, a od 9,7 do 10,6 m. m. z siecią zgrubień szerokie. 

1772. Mucor serpula. Scop., FI. Gar., II, p. 492, n°1639, t. 65. 

1780. Lycoperdonlumbricale.Batsch., Elech. Gont., I, p. 259,n''174, t . 30, f. 174. 

1789. Trichia spongioldes. Viii., FI. Dauph. p. 1001. 

1791. Stemonitis lumbricalis. Gmel., 1. c., p. 1470, n° 48. 

1797. Trichia reticulata. Pers., Disp., p. 10.; Icon. etdescrip. , p. 46, t . 12, f. 1. 

1797. Trichia serpula. Pers., Disp., p. 10. 

1801. Trichia serpula, spongioides. Pers., Syn., p. 181. 

1803. Trichia venosa. Schum., FI. Stell., n° 1456. 

1842. Hyporhamma reticulatum. Gorda, Icon., V, p. 13, t. II, f. 34. 

1850. Trichia retiformis. Payer., Bot. cript., f. 574. 

— Nees. Sys., f. 111. Grev., Scot. cryp. 11., V, n" 266. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek wspomniany po raz pierwszy przez Scopolego, opisyw^any nastę-
pnie przez autorów pod rozmaitemi nazwiskami posłużył Gordzie do utworzenia nowego rodzaju. 
Główną jego cechą miało być rynnowate wyżłobienie dolnćj części zarodni; wprawdzie i siecio-
wate połączenie włośni włącza on do charakteru, ale osłabia ważność tegoż pomieszczając obok i sie-
ciowate zgrubienie zarodników. Samo zresztą nazwisko pokazuje, że Gordzie o włośnię nie chodziło. 
Raz więc dlatego, a powtóre, że nazwa ta jest najzupełnićj bezsensowna, bona błędnem spostrzeżeniu 
oparta, a zresztą źle się wymawia, nie^przyjąłem jćj dla wszystkich zapletek lecz utworzyłem nową. 
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Opis. — Gatunek len występuje zawsze pod postacią pierwoszczowocni żyłowatych, obłych, pełza-
jących, najczęściej w nieregularne sieci połączonych. Ścianka ich pojedyncza, delikatna, jasno-żółta-
błonka. Włośnią całej pierwoszczowocni w jednę tylko sieć połączona, o rozgałęzieniach bardzo licz-
nych i rozmaitych. Jużto z prosto biegnącej rurki wychodzi odnoga mnićj lub więcćj na jednę stronę 
pochylona, już z jednego punktu rozchodzą się pod równym kątem trzy odnogi, lub też cztery, już 
z w V zgiętćj odnogi wybiega z góry lub dołu prostopadła do niej rurka, już wreszcie dwie odnogi 
połączone są trzecią prostopadłą do obydwóch, lub z pierścieniowato zrosłćj rozchodzi się kilka 
odnóg. Wężownic trzy do czterech, oddlzielonych dwa do trzech razy szerszemi dolinami, zrzadka 
pokrytych kolcami, zazwyczaj 1,7 m. m. , niekiedy tylko 0,87 lub tćż 2,9 m. m. wysokimi. Końce 
wolne, jużto tępe opatrzone kolcem, już :nieznacznie zaostrzone i przechodzące we dwa lub cztery tę-
gie, zakrzywione kolce. Zarodniki opatrzionelistewkowatemi, od 0 ,4do0,6 m. m. wysokiemi, bardzo 
cienkiemi i połączonemi w sieć o oczkach nieregularnie wielokątnych. 

Znajdoioanie sie. — Gatunek ten należy- w Europie do rzadszych zapletek. Widziałem okazy z Guy-
anny francuzkićj zbierane przez Leprieur a. 

loO. H. Wigandii Rfski. Z. wyjntkoioa. — Zarodnie maczugowate, krążkowate lub niere-
gularnie okrągławe, maleńkie, prawie siedzące. Masa zarodników i włośni jasno-ochrowa lub żółta 
z pomarańczowym odcieniem. Rurki s ied sprężyć od 4,2 do 3 m. m. wysokie, zrzadka rozwidlające 
się. Wężownic dwie lub jedna do 1,7 m. m. wysokie, jużto oddzielone od trzech do czterech razy szer-
szemi dolinami, już tak blizko skupione, że przechodzą prawie w pierścienie. Końce sieci nieznacznie 
zwężone, ucięte lub rozdęte. Zarodniki ad 10 do 10,8 m. m. średnicy mające, delikatnie brodawecz-
kowate. 

« 

1803. Trichia abietina. Wgd, 1. c., p. 33, t . II, f. 11. 

Ojjis. — Zarodnie tego gatunku są bardzo drobne i zmiennego pokroju. Jużto maczugowate lub 
wartołkowate, wązką nasadą na podłożu siedzące, już też szeroką do niego nasadą przyrosłe, nieregu-
larnie okrągławe, blado-żółte z pomarańczowym odcieniem. Włośnią o rurkach od 4,13 do 4,98m. m. 
szerokich, przez nieliczne rozwidlenia w luźną sieć połączonych, wybiegających w bardzo nieliczne, 
nieznacznie zwężone, ucięte lub tćż wyjątkowo do 8,73 m. m. rozdęte końce. Ścianki jej nader deli-
katne, przezroczyste. Wężownic jedna lub dwie, niekiedy do 1,66 m. m. wysokich o bardzo nieregu-
larnym przebiegli, jużto oddzielonych trzy do czterech razy szerszemi dolinami, już więcćj zbliżo-
nych, już wreszcie skupionych, stykających się i prawie w pierścieniowate zgrubienia przechodzą-
cych. Ścianka zarodni jest błonką najzupełniej jednostajną, delikatną, jasno zabarwioną. Zarodniki 
brodaweczkowate, od 10 do 10,8 m. m. szerokie. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten do najrzadszych zapletek należy, odkryty przez Wiganda w Tu-
ryngii, został odnalezionym przez De Barego w okolicach Freiburga w Bryzgowii. 

P o k r e w i e ń s t w o 2. — Arcyr iacese . S t r z ę p k o w a t e . 

Bezwapienne zarodnie lub zrosłozarodnie. Włośnią o rurkach rzadzićj pojedynczych, najczęścićj 
rozgałęziających się i w sieć połączonych, o ściankach opatrzonych brodaweczkowatemi, pierście-
niowatemi lub listewkowatemi w sieci połączonemi zgrubieniami. Ścianka zarodni, masa włośni 
i zarodników w jednej zarodni zazwyczaj jednakowo zabarwiona. Barwy jednego i tego samego ga-
tunku, zmieniające się w bardzo szerokich granicach, najczęścićj czerwone, rzadziej żółte lub białawe. 
Ścianka zarodni zazwyczaj pojedyncza, często na wewnętrznćj stronie zgrubieniami opatrzona lub 
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rzadziej w pewnych miejscach rozdwojona; rozdwojenia te zamienione w pęcherzyki harwne. Zrosło-
zarodnie o zarodniach zupełnie nagich, pokryte tęg§, dwuwarstwową korą, opatrzoną licznymi, różnie 
wielkimi pęcherzykami barwnymi. 

I 
A R C Y R I A H I L L . S T R Z Ę P E K . 

Zarodnie kształtów^ regularnych, trzoneczkowate, pękające dolnym szwem kołowym odcinającym 
górną, potem rozprószającą się, część ścianki zarodni od dolnśj, powstającej jako bezpośrednie prze-
dłużenie rurki trzonka nazwane kieliszkiem. Włośnią licznemi odnogami albo do kieliszka przyro-
śnięta albo między zawartość rurki trzonka wciśniona. 

Clathroides Mich., Hall.; Clathrus Guett., L., Batsch.; Arcyria Hill., Pers., Fr. et Aut.; Trichia 
Hall. et Aut.; Mucor Scop., Leers; J.ycoperdon Pall., Dicks.; Stemonitis Aut.; Embolus Batsch; 
Spherocarpus Buli. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj po raz pierwszy wspomniany przez Michelego, który pod nazwą 
Clathroides wyłącznie tylko trzy gatunki strzępka opisał. Gleditsch połączył Clathroides i Clatroi-
dastrum Michelego, czyli dzisiejsze strzępki i paździorki pod jeden rodzaj nazywając go Stemonitis ; 
a Hill zmienił tę nazwę na Arcyria. Późniejsi autorowie pomieszczają różne gatunki strzępka pod roz-
maitemi nazwiskami, tak np. Haller pod Trichia, a Bulliard pod Trichia i Spherocarpus. Dopiero 
jednak w roku d796 tworzy Persoon strzępek przyjmując dlań dawną nazwę Hilla. W późniejszym 
czasie, ten sam autor, pod nazwą Arcyria oprócz rzeczywiście tu należących śluzowców pomieścił 
i podobnie pękające kubeczki. Fries odgraniczył naturalnie rodzaj Arcyrii dając za charakter pękanie 
szwem kołowym dolnym i dolne przytwierdzenie całej włośni. Dopiero jednak De Bary*w roku 1839 
podał zgrubienia włośni, jako najważniejszy charakter różniący strzępek od kędziorka. 

P O D R O D Z A J I. - C L A T R O I D E S . S T R Z Ę P K I W Y P R O S T O W A N E . 

Liczne odnogi włośni przyrośnięte do kieliszkowatego rozszerzenia rurki trzonka pozostającego po 
rozprószeniu górnej części ścianki zarodni. 

U W A G A . — Wszystkie do podrodzaju tego należące strzępki, oprócz wymienionego charakteru od-
znaczają się jednakowym pokrojem. Po rozprószeniu się górnćj ścianki zarodni, sieć włośni rozpręża 
się tylko nieznacznie, zachowując pierwotny kształt zarodni. 

131. A. punicea. Pers. S. błyszczący v. piękny. — Zarodnie mniśj więcćj jajowate, pię-
knie lśniące, na zazwyczaj wydłużonym trzoneczku wzniesione. Barwa ścianki zarodni, rurki trzonka, 
masy włośni i zarodników w różnych okazach zmienna; najczęścićj czysto-czerwona lub karminowo-
brunatna, rzadzićj orzechowa, niekiedy brudno-ochrowa, jasno białawo-mięsna, lub rdzawo-brunatna. 
Sieć włośni o rurkach mocno spłaszczonych, 3,3 m. m. szerokich. Zgrubienia w postaci półpierścienio-
watych lub pierścieniowatych listewek, lub kolców w półpierścieniowych szeregach stojących, 
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0,83 m. m. wysokich, obiegających nitkę po wężownicy o bardzo rozwlekłym skręcie. Zarodniki gład-
kie, od 6,7 do 7,5 m. m. wielkie. 

1729. Clathroides purpureum, pediculo donatum. Mich., Nv. pl. gen., p. 214, t. 94, f. 1, c. 

1742. Clathroides purpureum. Hall., Helv., p. 10, t . 1, f. 6. 

1747. Clathrus pediculatus. Guett., Obs., I, p. 16. 

1751. Arcyria pediculo in volvam expanso. Ilill., 1. c., p. 47. 

1753. Glathrus denudatus. L., sp. pl., p. 1179. 

1768. Trichia. Hall., Helv., no 2164, t. 48, f. 6. 

1772. Mucor clathroides. Scop., Gar. H, p. 492, 1640. 

1775. Mucor piriformis. Leers., Fr. Herb., n° 1135. 

1783. Glathrus pedunculatus. Batsch., Elech., p. 141. 

1785. Lycoperdon rufum. Dicks., Fasc., I, p. 25. 

1786. Stemonits denudata. Rchl., FI. Cant. 

4786. Embulos crocatus. Batsch., Elech., Gont., I, p. 265, t. 30, f. 176. 

1787. Stemonitis crocata. Willd., FI. ber., p. 1189. 

1788. Stemonitis coccinea. Roth., fi. ger, 1, p. 548. 

1789. Trichia denudata. Viii., FI. Dauph., p. 1060. 

1790. Trichia granilbit-mis. Holf., Veg. ctyp. I, p. 3. 

1791. Trichia cinnabauis. Buli., Champ., p. 121, t. 502. f. 1, b, c. 

1791. Stemonitis crocea. Gmel., Sys. nat., p. 1167, n'̂  5. 

1795. Trichia rufa. Wi th . , Arg., 111, p. 478. 

1797. Arcyria punicea. Pers. , Disp., p. 10. 

1803. Trichia purpurea. Schum., FI. SailL, n" 1472. 

1803. 'Arcyria rufa. Schum., FI. SailL, n" 1482. 

1803. Arcyri-a melanocephala. Schum., FI. SselL, n° 1484. 

1803. Arcyria conjugata. Schum., FI. S^IL, n° 1485. 

1803. Arcyria cincta. Schum., FI. SailL, n° 1486. 

1903. Arcyria cylindrica. Schum., FI. Stell., n^ 1488. 

1805. Trichia cinnabaris. D. G., FI. fr., n° 688. 

1818. Arcyria fusca. Fr., Sym. gast., p. 17. 

— Jacq. Misc. aust. t. 6; Bollt., t. 93, f. 2; Sow., t . 49 ; FI. Dan., t . 1364, f. 2 ; Nees, f. 114; 
Grev., t. 130. 
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Wzmtanka łmtoryczna. — Najpospolitszy ze wszystkich strzępków, został tćż wielokrotnie opisy-
wany przez różnych autorów zacząwszy od Michelego. Najlepszy rysunek pokroju zoslał podany 
w dawniejszych czasach przez Batscha, w nowszych przez Grevillea i Sowerbyego. Trichia graniformis 
Hoffmana odnosi Fries do kędziorka mylnego jako młody stan tegoż niesłusznie, opis bowiem, 
wzmianka w nim, że włośnią jest sprężysta, nie pozostawiają wątpliwości, że to o strzępku mowa. 
Prawie wszystkie gatunkowe nazwy odnoszą się do barwy zarodni i są tak różne że muszą od razu 
zrodzić przypuszczenie, że charakter ten jest nader zmienny. Wybór nazwy jest bardzo trudny, 
przyjąłem jednak nazwę Persoona głównie dlatego, że strzępek ten w największej liczbie razów wy-
stępuje w barwie « punicea », a powtóre, że autor ten wskrzesił i odróżnił jako rodzaj Arcyrię. 

Opis. — Zarodnie tego gatunku przed otwarciem mają kształt jużto jajowaty już walcowato-jajo-
waty, co może być spowodowane, albo różną wysokością przy tej samej dolnćj średnicy zarodni, albo 
też właśnie różną jćj szerokością przy tej samćj wysokości. Zazwyczaj trzonek i zarodnia mają po 1 M. 
wysokości. Zdarzają się jednak i zarodnie nieco wyższe lub tylko 1/2 M wysokie, równie jak trzonki 
nawet do 2 1;'2 M. wydłużone, lub zniżające się do 1;'2 x\L Tak trzonek jak i ścianka zarodni, szczegól-
niej w dolnćj części są mocno lśniące, jakby lakierem pociągnięte. Ścianka zarodni będąca w górnćj 
części błonką nadzwyczaj delikatną, prawie bezbarwną, pęka, w skutek sprężystości włośni, szwem 
kołowym dolnym powyżćj nasady trzonka, rozprószą się, pozostawiając trzonek rozszerzający się 
w tak zwany kieliszek o brzegu uciętym. Trzoneczek bywa jużto sztywny, wyprostowany, już teżłęko-
wato zgięty. Rurka tego trzonka jest błoną nadzwyczaj tęgą, rozmaicie zabarwioną, mocno nieregular-
nie podłużnie, fałdowaną. Fałdy te rozciągąją się i na kieliszek, rozchodzą się tu promienisto, gęsto i 
regularnie. Przecięcia poprzeczne przez rurkę trzonka lub działanie różnych odczynników przeko-
nywa nas, że ścianka jego jest dwuwarstwowa, t. j . że tęga wewnętrzna barwna błona pokryta jest na 
zewnątrz drugą, nadzwyczaj delikatną, bezbarwną, zupełnie z pierwszą zrośniętą i nadającą trzon-
kowi i kieliszkowi ów charakterystyczny i piękny połysk. Ścianka kieliszka oprócz regularnych fał-

*dów połvazuje na wewnętrznej stronie piękne i różne zgrubienia, niewystępujące tylko w tych miej-
scach, gdzie się z nią zrastają rurki włośni. Zgrubienia te są różne na jednym kieliszku, zaw sze prostsze 
od brzegu, więcej złożono ku dołowi. Brzeg kieliszka jest najczęściej gładki, albo też odrazu pokryty 
nadzwyczaj delikatnemi punktowatemi zgrubieniami; postępując ku dołowi spostrzegamy, że zgru-
bienia te stają się coraz tęższe i mają postać kruciutkich, tępych walczyków, jeszcze niżćj walczyki 
te są połączone między sobą delikatnemi, nader cienkiemi, nitkowatemi zgrubieniami^ rozchodzą-
cemi się od każdego promienisto do sąsiednich. Najczęściej na tem się wszystko ogranicza. W nie-
których jednak okazach rzecz postępuje dalej. Nitkowate zgrubienia stają się coraz tęższe, grubsze, 
wyższe i z chwilą gdy dosięgły wysokości pierwotnych walczyków zaciera się natura ich i widzimy sieć 
zgrubień o oczk{»ch niezbyt regularnych. W niektórych okazach, niektóre listewki tej sieci grubieją sil-
niej od innych i wówczas zgrubienia mają postać dwóch systemów sieci jednej o listewkach tęższych, 
o oczkach bardzo wielkich i w każdem oku tćj sieci przebiega inna sieć, o oczkach naturalnie daleko 
drobniejszych i listewkach daleko cieńszych. Albo tćż oczka pierwotnej sieci zgrubień stają się cort-z 
szerszemi, aż wreszcie pozostałe niezgrubione miejsca są tak małe, że całość wygląda na podziura-
wioną błonę. Nareszcie zdarza się nieraz, że w około niezgrubionej błony, zgrubienia tworzą wypukły 
krąg, uzbrojony kilkoma spiczastymi kolczykami. Nigdy nie zdarza się znaleźć wszystkich, dopiero 
wymienionych rodzai zgrubień, najednym i tym samym kieliszku, najczęścićj spotykają się tylko trzy 
różne rodzaje zgrubień; zawsze jednak więcej złożone znajdują się w dolnej, a prostsze w górnćj czę-
ści kieliszka. Rurka trzonka wypełniona jest nieregularnie kątowatymi pęcherzykami, zawierają-
cemi pierwoszczowatą zawartość, w górze przechodzącymi w typowe zarodniki, a ku dołowi stają-
cymi się coraz większymi, bardzićj nieregularnymi i zlepionymi w jednę masę. Cała ta masa wypeł-
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niająca rurkę trzonka daje się po odmoczcnini w wodzie z łatwością oddzielić, i za lekkim naciskiem 
rozpada się na składowe pęcherzyki. 

Rurki włośni w tym gatunku wstążkowato spłaszczone, tworzą jak u wszystkich strzępków 
wspólną sieć. Sposób połączenia tych ru rek w sieć jest najrozmaitszy, i bez przesady powiedzieć 
można, że przy usilnćm poszukiwaniu, rnożżnaby odnaleźć nieledwie wszystkie możliwe połączenia. 
Odnogi tćj sieci są najrozmaiciój łękowato pokrzywione, ztąd też oczka jej nie leżą nigdy prawie na tej 
samćj płasczyznie, wielkość ich bardzo roizmaita. Rurki tej sieci są puste, 3,3 m. m. szerokie, o 
ściankach tęgich, opatrzone zgrubienianni w całym przebiegu, wyjąw^szy tych odnóg, któremi cała 
sieć przyrasta do kieliszka, a których ściamkii są tęższe, zupełnie gładkie i szersze. Zgrubienia w tym 
gatunku-mają postać listewek mniej więcćj O, 83 m, m. wysokich, tępych, najczęścićj jednę trzecią 
całego obwodu rurki zajmujących. Bardzo cz.ęsto listewki obiegają połowę obwodu, lub tćż przecho-
dzą ŵ  zupełny pierścień, albo są zastąpione jednym lub kilkoma kolcami, w jednym szeregu stoją-
cymi. Listewki te stoją względem siebie równolegle i są tak na rurce rozmieszczone, że obiegają na 
niej jednę wężownicę, o skręcie bardzo rozwlekłym, bo wynoszącym od dziewięciu do czternastu 
szerokości rurki. Stosunek ten niebardzo wpada ŵ  oko, a to dlatego, że ścianki rurek są przezro-
czyste i zgrubienia na spodniej stronie, bez dokładnego przyjrzenia się, wydają się być zewnętrz-
nemi. Przy użyciujednak silniejszych powiększeń na odnodze dość długiej, prosto biegnącej, z łatwo-
ścią można się o t śm przekonać. Wigand opisał tezgrubienia najzupełnićj błędnie, a rysunek jaki podaje 
pozostaje w zupełnćj sprzeczności z rzeczywistością. Zarodniki w suchym stanie są czaszowate, po 
odmoczeniu dokładnie kuliste, od 6,6 do 7,3 m . m. wielkie, o ściance gładkiej, lekko zabarwionej. 

Barwa zarodni, masy włośni i zarodników, w jednej i tej samćj zarodni i we wszystkich zarodniach 
z jednej pierwoszczni rozwiniętych, jest ta sama, różna jednak w różnych okazach, Barwa czysto-
czerwona i karminowo-brunatna są najczęstsze, orzechowa także dość często się przytrafia, rzadziej 
zdarzają się brudno-ochrowa, jasno-białawo>-mięsna lub rdzawo-brunatna. W ê wszystkich wypad-
kach masa zarodnik(3w jest najjaśniej zabarwioną, to tćż po ich wyprószeniu włośnią wydaje się być 
ciemniej zabarwioną. 

Włośnią w chwili otwarcia się zarodni wydłuża się dość znacznie, zazwyczaj ma dwa razy większe 
rozmiary od zamkniętćj jeszcze zarodni, i za pomocą rurek przyrośniętych do kieliszka trzyma się 
wyprostowana. Od chwili jednak otwarcia się zarodni pozostaje zupełnie nieczułą na wpływ wody i 
tylko pod działaniem mechanicznych środków^ może się wydłużać. 

Znajdoioanie się. — Gatunek ten jest najpospolitszym ze wszystkich strzępków w Europie. Widzia-
łem także okazy : San-Domingo (Poiteau); Ameryka północna (Le PrcYOst), Ohio; Karolina północna 
(Uayenel); Guyana francuzka (Leprieur); QuilIota w Chili (Bertero); Ceylon; według Berkeleya także 
w Nepal i Bheti w Indyach. 

132. A. po mi form is {fi o th). S. ku list y. — Zarodnie mniej więcej kuliste, na zazwyczaj zaro-
dni wyrównywającym trzoneczku wyniesione. Barwa zazwyczaj jasno-ochrowo-żółta, rzadziej ochrowa 
lub ochrowa z mlecznym odcieniem. Sieć włośni o rurkach bez względu na rozszerzenie się od 2,3 
do i , 2 m. m. szerokich. Zgrubienia pod postacią króciuteńkich kolców, rozrzuconych gęsto, lecz bez 
porządku, po całej powierzchni rurki. Zarodniki gładkie, od 7,3 do 8,3 rn. m. wielkie. 

1788. Stemonitis pomiformis. Roth., FI. ger., 1. p. 348. 

1797. Stemonitis ochroleuca. Trent., 1. c., p. 221 

1797. Stemonites lutea. Trent. , 1. c., p. 22L 
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1803. Arcyria umbr ina . Schum. , FI. Sa3ll., 1479. 

1817, Arcyria silacea. Ditm., 1. c., p, 7, t, 8. 

1829. Arcyria ochroleuca. Fr . , 1. c., III, p. 181. 

1834. Arcyria lutea. Sz., Fg. carol,, n° 2339. 

— Arcyria globosa. Wein., tesŁe Fr! , 

— Stemonitis ochracea. Opiz, Herb! 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został po raz pierwszy wspomnianym przez llotha, pierwszy 
jednak dokładniejszy opis i niezły rysunek pokroju zawdzięczamy Ditmarowi. Fries wSys t ema myco-
logicum opisuje go chyba dwa razy pod nazwami Arcyria umbrina i A. ochroleuca, być może, że 
pod pierwszem nazwiskiem rozumiał Fries żółtą formę strzępka wyprostowanego, z czćm jednak po-
dany kształt zarodni się nie zgadza. Przyjąłem nazwę Rotha nie tylko jako pierwszą, ale jako podającą 
przybliżony kształt zarodni, a niezmienną zawsze barwą. 

Opis. — Gatunek ten występuje zazwyczaj w nielicznych zarodniach, zrzadka po podłożu rozrzuco-
nych. Zarodnie zawsze wyprostowane, prawie dokładnie kuliste o trzoneczku nadzwyczajnie cienkim, 
mocno pofałdowanym. Trzoneczki bywają zazwyczaj 1/2 M., zarodnie zaś 3/4 M. wysokie, zdarzają 
się jednak okazy o trzonkach krótszych lub dłuższych, nawet do 1 M. wysokich i podobnież wielkie 
zarodnie, tak że najwyższe okazy mają 2 M. wysokości. Ścianka zarodni rozprószą się prawie całkowi-
cie, tak że kieliszek, jest tu tylko zanikowo wykształcony i dla gołego oka prawie niewidzialny. Pod 
drobnowidzem spostrzegamy na nim zgrubienia punktowate, dalćj brodaweczki połączone pomiędzy 
sobą nitkowato cienkiemi listewkami, lub też niekiedy ścianka kieliszka nia zgrubienia sieciowate o 
oczkach nieregularnych i drobnych. 

Włośnią do kieliszka przyrośnięta, bardzo licznemi, tęgiemi i gładkiemi odnogami, po rozprószeniu 
się ścianki prawie zupełnie się nie wydłuża, zachowując kulisty stan zarodni. Kurki jej tworzące sieć 
gęstą, nie są spłaszczone jak w poprzednim gatunku, ale dokładnie walcowate. Średnica ich waha się 
między 2,3 a 4,2 m. m. bez względu na położenie, nieraz tak nagle, że rurki wydają się być przewię-
ziste. Jednakże najzewnętrzniejsze rozgałęzienia są najcieńsze, a środkowe ulegają największym wa-
haniom. Rurki te są pokryte nader gęsto rozmieszczonymi kolcami, krótkimi, szeroką podstawą osia-
dłymi. Większość ich jest zaledwie 0,4 m. m. wysoka, niektóre wyższe, do 0,7 m. m, wysokie. Najczę-
ścićj w pewnćm miejscu stoją tylko wyższe, w innam tylko niższe kolce, lecz rozmieszczenie ich 
w ogóle jest najzupełnićj nieprawidłowe. Tylko wyjątkowo, z mozołem, można się spotkać tu i owdzie 
ze zgrubieniem listwowatćm, już pół już zupełnie pierścieniowato obejmującćm rurkę. 

Barwa zarodni jak wspomnieliśmy zmienna, lecz nic ŵ  tak znacznych granicach jak w poprze-
dnim gatunku. 

Znajdowanie się. — Rzadki gatunek strzępka. Petersburg (Weinmann); Rostock (Ditmar); Jeyer 
na Rugii (Koch); Beinhardsbrunn w Turyngii (De Bary); Eberbach nad Renem (Fuckel); Giessen (Hoff-
mann) ; Laubach (Solms zu Laubach); Saarbrucken (Schmitz); Muelhuza w Alzacyi (Schimper), Zre-
sztą i w póhiocnej Karolinie (Schweinitz); 

133, A. cinerea [Bull.]. S. lu y p ro s t o iv a n y. —Zarodnie ja jowate lub wydłużono-jajo-
wate, na równie długim trzoneczku wyniesione, wyprostowane. Masa włośni i zarodników zazwy-
czaj jasno-szara, rzadzićj szarawo-mięsna, szarawo-żółta, słomiasta lub ugrowo-żółta. Rurki włośni 
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wewnątrz i zewnątrz przebiegające, różnie szerokie i l óżnemi zgrubieniami opatrzone. W wewnętrz-
nym przebiegu od 4,2 do 5. m. m. a w zewnętrznym od 2,1 do 2,5 m. m. szerokie. Zgrubienia wc-
waiętrznych żadne, a zewnętrznych kolczaste, albo wewnętrznych brodaweczkowate, a zewnętrznych 
mocno kolczaste. Zarodniki od 6,(3 do 8,3 m. m. szerokie, gładkie. 

1764. Clathrus recutitus. L., sp. pl., 16-49. 

1768. Trichia. Hall., 1. c., u" 2166. 

1791. Trichia cinerea. Buli., Champ., p. 120, t . 477, f. 3. 

1791. Stemonit is recuti ta. Gmel., 1. c., p. 1-467, n° 5, 6. 

1791. Stemonit is cinerea. Gmel., 1. c., p. 1467, n" 8. 

i797. Arcyria albida. Pers . , Disp., p. 10, t. 1, f. 2. 

1797. Stemonitis glauca. Trent . , l. c., p. 221, cum yariatate 'i subglobosam. 

1803. Arcyria cinerea. Schum., FI. S;ell., n° 1480. Gfr. FI. Dan., t. 1975, f. 1! 

— Trichia carnea. \Yall., in litt .! 

1833. Aricyria carnea. Wallr . , FI. ger., n° 2234. 

1838. Arcyria trichioides. Corda, Icon., II, p, 23, t . 12, f. 86. 

1835. Stemonit is grizea. Opiz, cfr . Lotos, p. 215. 

Wzmianka A/s^oryczr/rt. — Strzepęk ten wspominany najprzód przez Linnego i Hallera został je-
dnakże dopiero przez Bulliarda nieźle opisany i bardzo dobrze odrysowauyni. Figury Persoona i flory 
duńskiej sy, daleko lichszc. Ukazy mięsnym odcieniem zabarwione zostały przez Wallrotha i Cordę 
jako osobne gatunki opisane. Przyjąłem nazwę Bulliarda, użytą także przez Friesa, nie tylko dlatego 
że autor ten pierwszy coś dokładnego o śluzowcu tym podał, a i ze względu, że występuje on najczę-
ściój w barwie sza rój 

Opis. — Gatunek ten pod względem pokroju przedstawia dwa wybitne skrajne typy. W pierwszym 
trzoneczek 1 M. wysoki, utrzymuje zarodnię również wysoką, jajowato-okrągło\yą, w drugim równic 
wysoki trzoneczek przedłuża się w walcowato-jajowatą, wydłużoną, do 2 M. wysoką zarodnię. Oba te 
typy okazują liczne przejścia pomiędzy sobą. Trzoneczek, zawsze ciemniejszej od zarodni barwy, 
mocno pofałdowany, bywa niekiedy tylko 1/2 lub też w^yjątkowo także do 2 JM. długi. Ku górze rozsze-
rza siew kieliszek lejkowaty, mocno promienisto pofałdow^any, o błonie zupełnie gładkiój, pięknie lecz 
słabo lśniącej, wyjątkowo tylko pokrytej maleńkiemi punktowatemi zgrubieniami. Masa włośni i za-
rodników zaz\yyczaj jasno-szara, rzadziej szarawo-mięsna, szarawo-żółtawa, słomiasta lub ugrowo-
żólta. Trzoneczek zawsze ciemniejszy. 

Włośnią po otwarciu się zarodni prawie zupełnie się nie wydłuża, zachowując najzupełniej swój pier-
wotny kształt. Uurki jej przebiegają tu mocno łękowato powyginane i tworzą bez zaprzeczenia najgę-
stszą sieć ze wszystkich strzępków. Burki przebiegające ku powierzchni są daleko cieńsze, a j edno-
cześnie wyraźniejszemi zgrubieniami opatrzone, jak przebiegające ku środkowi, które są daleko szer-
sze. Szerokość zewnętrznych waha się między 2,1 do 2,5 ni. m. , a wewnętrznych między 4,2 do 
5 m. n i . ; naturalnie, że przejście od zewnętrznych wązkich do szerokich wewnętrznych, jest bardzo 
stopniowe i zupełnie nieznaczne. Zgrubienia przedstawiają dv.'a typy. Najczęściej rurki włośni, prze-
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l)iegajaice M cwnątrz zarodni są całe pokryte delikatnemi, punktowatemi zgrubieniami, na rurkach 
biegnących ku powierzchni, zgrubienia te stają się coraz wydatniejsze, tak że na zewnętrznych tworzą 
spiczaste, szeroką nasadą siedzące kolce, od 0,o do 0,8 m. m. wysokie Bardzo rzadko zdarza się typ 
drugi, gdzie środkowe rurki są najzupełniej gładkie, a zewnętrzne lekko kolczaste. Jak wspomnie-
liśmy powyżćj strzępek wyprostowany występuje w dwóch skrajnych typach pokroju. Różna budowa 
włośni pod względem zgrubień, nie zostaje jednak w żadnym związku z tymi różnymi typami po-
kroju, a ponieważ te są zmienne i dają między sobą wszystkie możliwe przejścia, przeto właściwiej 
jest rozdzielić ten strzępek na dwa podgatunki oparte na budowie włośni : 

a. Genuina. Rurki sieci wewnętrznych punktowate ; zewnętrznych mocno kolczaste. 

[5. Subleionema. Rurki sieci wewnętrznych zupełnie gładkie, zewnętrznych delikatnie kolczaste. 

Znąjdoioanie sif\ — OćimmvA pierwsza w Europie pospolita, znaleziona także w Algeryi (Durieu); 
na Jawie (Zollinger); w Ghili (Bertero); Yenezueli (Berkeley), i północnej Karolinie (Schweinitz). 
Odmiana druga w Europie bardzo rzadka, widziałem okazy z okolic Nadreńskich zbierane przez Fuc-
kla i z Wogezów przez Schimpera. 

io4. A. digitata {Sz.). S. paździor koivaty.—Trzoneczki walcowate, wydłużone, w nasa-
dzie zgrubione, czarniawe, po kilka wzdłuż całej długości zrośnięte i tworzące wiązki 3,3 M. wysokie, 
uwieńczone tylomaż walcowatemi, w wierzchołku obłemi,szarawemi, nieco niższemi zarodniami. Wło-
śnią o rurkach w wewnętrznym przebiegu od 2,3 do 4,2 m. m, szerokich i punktowało zgrabionych, 
w wewnętrznym przebiegu zaledwie od 1,2 do 1,6 m. m. szerokich i mocno kolczastych. Zarodniki 
od 6,6 do 9,5 m. m. szerokie, gładkie. 

1834. Stemonitis digitata. Sz., Amer., f . ,n°2330. 

1835. Arcyria Leprieuri. Mont., Ailn. sc. nat., v. 111, p, 141, n" 603. 

Wzmianka /ństoryczna. — Strzępek ten został wybornie opisanym przez Schweinitza pod paździor-
kiem, a w późniejszym, czasie przez Montagna. Przyjąłem nazwę pierwszą, jako rzecz doiskonale cha-
rakteryzującą. 

Opis. — Gatunek ten odznacza się już na pierwszy rzut oka nader charakterystycznym pokrojem. 
Zazwyczaj od trzech do ośmiu trzoneczków czarniawo-orzechowych, bardzo cienkich, równowązkich, 
tylko w nasadzie zgrubiałych, zrasta się w jednę wiązkę, wzdłuż całćj długości. Wiązka ta uwień-
czona jest tylomaż zarodniami walcowatemi, obłemi, jasno-szaremi. Trzoneczki od 3 do 5M. wysokie, 
rozszerzają się w maleiiki lejkowaty kieliszek. Zarodnie są 1 4 JM. zaledwie szerokie, i zwykle nieco 
krótsze od trzonków. 

Włośnią najzupełniej tak samo zbudowana jak w typowej odmianie poprzedniego gatunku. Rurki 
przebiegające wewnątrz zarodni są od 2,5 do 4,2 m. rn. szerokie, o ściankach bardzo długich, punk-
towatemi zgrubieniami opatrzonych, zewnętrzni! zaś cienkościenne, mocno kolczaste, od 1,2 do 

,6 m. m. szerokie. Błona kieliszka zupełnie gładka. 

7najdowanie się. — Gatunek ten ma być według Sweinitza pospolitym w Pensylwanii i Karolinie, 
•.•o'itał także znalezionym przez Leprieura w okolicach Kayenny. 
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P O D R O D Z A J II . — A U C Y R E L L A . S T R Z Ę P K I Z W I S Ł E . 

Dolna część włośni zaklęśnięta między pęcherzyki wypełniające rurkę trzonka. 

UWAGA. — Wszystkie tu należąc strzępki mają pokrój charakterystyczny. Po otwarciu się zarodni, 
włośnią wydłuża się kilkakrotnie, zmienia się, nie zachowując pierwotnego kształtu zarodni, jak w po-
przednim podrodzaju. 

loo. A. in car nat a. P e r s. S. kula iv k a. — Zarodnie typowo jajowate, na znikająco krótkim 
trzoneczku wzniesione, gromadnie skupione. Masa zarodników i włośni zazwyczaj barwy mięsnćj, 
rzadzićj różowa lub umbrowa, wyjątkowo ocbrowa lub karminowo-brunatna. Sieć włośni o rurkach 
walcowatych, 4,2 m. m. szerokich. Zgrubienia w postaci półpierścieniowatych listewek lub kolcóws 
w półpierścieniowatych szeregach stojących, więcej spiczastych jak tępych, do 0,8. m. m. wysokich. 
Zarodniki gładkie, od 6,6 do 7,5 m. m. wielkie. 

1729. Clathroides purpureum pediculo carens. Mich., Nv. pl. gen., p. 214, t . 94, f. 2. 

1751. Arcyria sessilis volYa longiore. Hill.-, 1. c., p. 17. 

1769. Clathrus ramosus, a Retz. Vet. Ac. Hand., p. 253. 

1771. Lycoperdon hypoxylon. Pallas., 1. c., II, p. 503. 

1783. Clathrus adnatus. Batsch., Elech. p. 141. 

1788. Stemonitis Trichia. Roth., FI. ger., I, p. 549. 

1789. Stemonitis lilacina. Schrk., FI. bav., II, n° 1784, p. 635. 

1791. Stemonitis incarnata. Pers. in Gmel. Sys. nat., p. 1467, n° 6. 

1791. Trichia cinnabaris. Buli., Champ., v. I, t. 502, f. 1, D. 

1796. Arcyria incarnata. Pers., Obs., I, p. 58, n° HO, t. V, f. 4, 5. 

1797. Stemonitis carnea. Trent . , 1. c., p. 222. 

1797. Stemonits globosa. Trent. , 1. c., p. 222. 

1803. Trichia llexuosa. Schum., FI. Sieli., n° 1465. 

1803. Arcyria lilacina. Schum., Fl. SiclL, n° 1476. 

1803. Arcyria carnea. Schum., Fl. SCBII., n" 1477. ; 

1803. Arcyria dentata. Schum., Fl. S«ll . , n. 1478. 

— Arcyria rosea. Spr. 

1829. Arcyria incarnata, flexuosa. Fr. , 1. c . , l l l , p. 179. 

1836. Arcyria nutaus, b. exigua, Bong. in Wein. , Hym. ross., p 609. 

1844. Arcyria llcxuośa. Rabenh., Deut. cr. Fl., n° 2158. 
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Wzmianka Instori/czm. ~ i)rzez wielu dawnych autorów wspominany zosta! po raz pierwszy 
dokładnie opisanym i odrysowanym przez Persoona, którego nazwę z powodów wymienionych, przy 
strzępku błyszczącym zachowałem. Dobry rysunek znajduje się jeszcze w Sturma Deutschland's 
Flora, na tablicy 04, podany przez Ditmara. 

Opis. — W typowych formach zarodnie tego strzępka stoją gromadnie skupione na podłożu. Są 
one jajowate na znikająco krótkim trzoneczku osadzone, wraz z nim zaledwie 1 M. wysokie. Ścianką 
zarodni zostaje rozdartą najprzód w wierzchołku, którędy część włośni wychodzi na zewnątrz, rozprę-
żając się bardzo mocno, powoli jednak rozprószą się i reszta ścianki. Gała sieć włośni wydłuża się 
mocno, niekiedy do o. M. , wreszcie odpada, a na podłóżu pozostają znikająco-krótkie trzoneczki 
rozszerzone w miseczkowato spłaszczony kieliszek, który Fries do miseczki Pezizy porównywa. Nie-
kiedy jednak zdarzają się okazy o trzoneczkach wydłużonych, do i M. nawet wysokich, i rozszerzają-
cych się wówczas w lejkowaty kieliszek. 

Sieć włośni luźna, o rurkach walcowatych, 4.5 m. m. szerokich. Zgrubienia ich składają się z ró-
wnoległych względem siebie, poprzecznie na rurce rozmieszczonych, półpicrścieniowych listewek 
lub kolców, w pułpierścieniowatych szeregach stojących, zazwyczaj 0,8, niekiedy mniej, niekiedy do 
1,0 m. m. wysokich. Tak listewki jak kolce są częściej spiczaste jak tępe. Zgrubienia te obiegają po 
wężownicy o bardzo rozwlekłym skręcie, bo wynoszącym od óśmiu do dwudziestu szerokości rurki . 
Listewki nie w^zystkie]są sobie równe, większość obejmuje połowę obwodu, inne są krótsze, zajmują 
tylko trzecią część obwodu, rzadko zaś zdarza się z a m k n i ę t y pierścień. Ta strona rurki, na którćj 
nie ma tych wężownicoAYato przebiegających zgrubieli, nie jest jednak gładka, jak u strzępka i)ię-
knego, ale opatrzona nadzwyczaj delikatnenii, punktowatemi zgrubieniami, przechodzącemi nie-
kiedy w znikająco-krótkie kolce, dlatego też wężownica nie jest tu tak wyraźna jak u strzępka pię-
knego. Dolne otlnogi sieci włośni są zaklęśniętę głęboko między pęcherzyki wypełniające rurkę 
trzonka, odnogi to są zupełnie gładkie, lecz o ściankach daleko grubszych. Ścianka kieliszka jest 
błonką delikatną, zlekka pofałdowaną, najczęścićj zupełnie gładką; niekiedy uzbrojoną kolcami, lub 
kolcami połączonemi nitkowato-cićnkiemi listewkami. Masa zarodników i włośni, jak zwykle u 
strzępka, barw zmiennych, najczęściej mięśnia, r z a d z i e j r ó ż o w a lub umbrowa, wyjątkowo ochrowa 
1 uh karminowo-brunatna. 

U W A G A . — Gatunek ten bywa najczęścićj n i e o d r ó ż n i a n y od strzępka pięknego, i w zbiorach znaj-
duje się pod tym względem prawdziwy chaos. Wigand za różnicę podaje właściwie tylko względną 
długość trzonka, charakter jak wiemy nader zmienny. Tymczasem opuszczając już kapitalną różnicę 
przytwierdzenia włośni na kieliszku u strzępka pięknego, a zaciśnienia dolnych jćj odnóg u strzępka 
kulawki, znajdujemy jeszcze rurki włośni, w pierwszym gatunku tylko 3,:i m. m. szerokie (oprocz 
wężownicowafo przebiegających zgrubień), zresztą gładkie i mocno spłaszczone, kiedy w drugim szero-
kość wynosi 4,!:̂  m. m. (oprócz wężownicowatych zgrubieli) a inne miejsca są bardzo delikatne, punk-
towało zgrubione, wreszcie rurki nic są spłaszczone; nareszcie w pierwszym zgrubienia są więcćj tępe, 
w drugim więcćj spiczaste. 

—Gatunek len należy w Europie do dość p o s p o l i t y c h , zresztą widziałem tylko 
okazy z Ohio. 

156. -1. a f f i n is Ufski. S. /?os>e — Zarodnie walcowato-jajowale, 1 M. wysokie, na ró-
wnie długich trzonkach wyniesione, gromadnie na podłożu stojące. Masa zarodników i włośni purpu-
rowo-rdzawa, lub żółto-czerwona. Sieć włośni o rurkach walcowatych, w dolnej części 3,6, w górnćj 
5,4 m . m. szerokich. Zgrubienia jak w poprzednim gatunku. 
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1803. Arcyria ver!iiicularis. Schum., FI. Sa>ll., ii" liTo teslo Fr.! 

1829. Arcyria i)unicea, [i yermicuhiris. Fr. , 1. c., lll , p . 178. 

Opis. — Pokrój tego gatunku, przed otwarciem sio zarodni, przypomina strzępek piękny. Posiada 
jednak włośnię zaklęśniętą między pęcherzyki wypełniające rurkę trzonka, opatrzoną zgrubieniami 
zupełnie takiemi samemi jak w poprzednim gatunku, różni się jednak od niego tóm, że rurki w dcd-
n6j części przebiegu włośni są tylko 3,6 m. m . szerokie, stają się ku górze coraz szerszemi, wreszcie 
pod wierzchołkiem dosięgają grubości 5,4 m. m. Włośnią rozpręża się na kilka M. Kieliszek ma kształt 
lejkowaty, jego błonka pofałdowana opatrzona zgrubieniami brodaweczkowatemi, dalśj połączonemi 
między sobą sieciowato-nitkowato-cienkiemi włókienkami. 

Znajdowanie się. — Jedyne okazy tego gatunku jakie widziałem, były zbierane przez Friesa w oko-
licach Lundu w Szwecyi. 

157. A. nutans {BulL.).S. zwisły.—Zarodnie walcowate w formach typowych, na znikająco-
krótkim trzoneczku os ulzone, pozornie siedzące. W^łośnia rozprężająca się wielokrotnie, zwieszająca 
się. Masa zarodników i włośni zamszowa, ciemno-żółta lub rzadziej żółto-brunatna. Sieć włośni o rur-
kach walcowatych, w różnych okazach różnie szerokich, od 3,3 do 4,2 m. m. Zgrubienia w postaci 
kolców pokrywających gęsto rurki, między któremi spotykają się, bez porządku rozmieszczone, i)ół-
pierścieniowate lub pierścieniowate, nader cienkie listewki. Zarodniki od 7,5 do 8,3 m. m. wielkie, 
gładkie. 

1729, Clathroides llavescens, jiediculo carens. Mich., Nv. pl. gen., p. 214. 

1742. Clathroides longissimum luteum. Hall., llelv., p. 10. 

1769. Clathrus ramosus, fi. Retz. Vet. Ac. Hand.. p. 253. 

1798. Trichia nulans. Uull., Champ., p. 122, t .50?, f. 3; SOw., Eng. fg., t. 260. 

1791. Stemonitis nulans.Gmel., Sys. nat . , p. 1467, n°7. 

1796. Arcyria flava. Pers., Obs., I, p. 85, n° 111; Grev. Scot., cr. 11,, t. 309. 

1797. Stemonitis aniffiua, Trent, , 1. c., p. 222. 

1803. Trichia elongata. Schum., FI. Sieli., n° 1164. 

1803. Arcyria alutacea. Schum., FI. Sćcll., n" 1474. 

1824. Arcyria nutans. Grev., FI. edin,, p. 455. 

— Arcyria pallens. Wallr. in lit,! 

1833. Arcyria straminea. Wallr., FI, cr. ger., n° 2232. 

1836. Arcyria nutans, c. minor, liong, in Wein,, l. c., p. 609. 

Wzmianka historyczna. —Strzępek ten szczególnym pokrojem Ĉd razu wpadający w OKO; TAJ'̂  
też wspomnianym już przez najdawniejszych autorów. Dopiero jednak w roku 1791 podał Builiard 
niezły rysunek pokroju i pierwszy nieco dokładniejszy opis, a że użył przy tćni bardzo trafnego nazwi 
ska, przeto zachowałem je za przykładem Friesa. Najlepszy jednak rysunek został wykonany r rzez S(» 
werby'ego. 
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Opis. — Ścianka zarodni musi być bardzo nikła, albo tćż nie rozwija się w górnej części, nader 
bowiem rzadko spotykają się nieotwarte jeszcze zarodnie. Fries wspomina, że widział, że zarodnie są 
walcowate i rozwijają się z białych pierwoszczni. W typowej formie o silnie rozwiniętej leżni, podno-

. szą się gromadnie znikające krótkie trzoneczki, przechodzące od razu w maleńki lejkowaty kieliszek. 
Włośnią rozpręża się niezmiernie, dochodząc do 8 M. długości, zachowuje jednak kształt walcowaty. 
Trzoneczki pochylają się zazwyczaj, a w y p a d a j ą c a z nich sieć włośni zwiesza się ku dołowi. Wyjąt-
kowo jednak zdarzają się okazy o trzoneczkach wydłużonych, 1 M. wysokości dochodzących, wów-
czas i kieliszek jest dłuższy, a brzeg jego na dół odwinięty. Raz nawet widziałem okazy, w których 
niektóre z nich złożone z do 2 M. długich trzoneczków zrastały się ze sobą w całćj długości po trzech 
do pięciu w małe wyprostowane wiązki. Ścianka kieliszka ma brzeg zupełnie gładki, ku dołowi na-
stępują różne zgrubienia; najprzód brodaweczki, te dalej połączone pomiędzy sobą nitkowato-cien-
kiemi listewkami; niżej listewki coraz tęższe tworzą nieregularne sieci, które tak się rozszerzają, że 
pozostałe niezgrubione miejsca są nadzwyczaj maleńkie, prawie punktowate, wreszcie obok tych nie-
zgrubiałych miejsc, występuje wypukły wał, uzbrojony niekiedy kilkoma kolcami. Masa włośni i zaro-
dników jest typowo ciemno-żółta, rzadziej zamszowa, wyjątkowo mięsna lub żółto-brunatna. 

Sieć włośni bywa zazwyczaj 4,2 m. m. szeroka, w niektórych okazach jednak węższa, do 3,3 m. m. 
Zgrubienia występują pod postacią nmóstwa kolców pokrywających całą powierzchnię rurek, różnie, 
co najwięcej jednak i,7 m. m. wysokich, między nimi tu i owdzie spotykają się spiczaste listewki, 
jużto półpierścieniowate, już krótsze, już pierścieniowate, zupełnie jednak bez porządku rozmie-
szczone. Gatunek ten więc jest bardzo pokrewny ze strzępkiem kulawką, lecz kiedy w poprzednim li-
stewkowate, tutaj kolcowate zgrubienia przeważają. 

Znajdowanie sie. — Gatunek ten w Europie dość pospolity, rzadszy jednak od poprzednich. 

i58. A. (Erstedtii f i f s k i . S. OE rstedta. — Zarodnie jajowate, w formach typowych na 
równie długich wyprostowanych trzoneczkach wyniesione. Włośnią rozprężająca się wielokrotnie i 
wypadająca, -^lasa zarodników i włośni orzechowa, ochrowo-brunatna, karminowo-brunatna lub 
ciemno-ochrowa. Sieć włośni o rurkach walcowatych, przewięzisto zwężających się, bez względu 
więc na rozmieszczenie od 3,3 do 5 m. m. szerokich, często pęcherzykowato bardzo silnie rozdę-
tych. Zgrubienia wyłącznie w postaci zrzadka rozrzuconych kolców, różnie wysokich. Zarodniki 
gładkie, 8,3 do 9,2 m. in. średnicy mające. 

Opis. — Z silnie rozwiuiętćj leżni podnoszą się gromadnie liczne zarodnie, są one wyniesione na 
orzechowo-czarnych trzoneczkach wyprostowanych, zazwyczaj l M. wysokich i przedłużających się 
w lejkowaty równie wysoki kieliszek. Niekiedy jednak trzonec.zki, jak się to zdarza we wszystkich 
strzępkach, mogą być znacznie krótsze. Ścianka kieliszka w, okazach które widziałem, miała na we-
wnątrz i.grubienia brodaweczkowate, połączone niżćj pomiędzy sobą listewkowato cienkiemi zgrubie-
niami. Masa zarodników i włośni w nielicznych okazach które widziałem bardzo zmienne, orze-
chowa, ciemno-ochrowa, ochrowo-brunatna lub karminowo-brunatna. 

Sieć włośnico rurkach walcowatych, przewięzisto raz zwężających się to znów rozszerzających się. 
Szerokość waha się między 3,3 do 5 m. m. Oprócz tego rurki włośni bardzo często są pęcherzyko-
wato rozdęte, jużto w punktach zbiegu kilku rurek, już tćż w środku przebiegu rurki. Rozdęcia te 
różnie szerokie; największe 10 m. m. szerokie. Rurki włośni są cienkościenne, przezroczyste, po-
kryte licznymi kolcami, których wysokość waha się między 0,6 do 1 m. m. Oprócz tego dają się 
spotykać zrzadka nieregularnie rozmieszczone kolce, daleko tęższe, zakrzywione, 2,5 do 3. m. m . 
WYSokie. 
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Znajdoioame się. — Gatunek ten nadzwyczaj rzadki, został mi doręczony po raz pierwszy przez 
zmarłego niedawno (Erstedta, który go znalazł w F(euthaven, pod Kopenhagą. Później widziałem 
okazy zbierane przez Friesa koło Lundu, przez Prescotta koło Petersburga, i przez Sautera koło 
Pinzgau w Tyrolu. 

lo9. A. diety one ma lifshi. S. siecioicłos. — Zarodnie jajowate, wyniesione na trzo-
neczku bardzo krótkim, skupiono na podłożu stojące. Włośnią niezbyt silnie rozprężająca się, o 
rurkach walcowatych, bez względu na rozmieszczenie niejednakowo szerokich, w różnych okazach 
od 3,3 do rim m. szeroka. Zgrubienia w postaci tęgich, spiczastych, 1,7 ni. m. wysokich kolców 
połączonych sieciowato w nasadach listewkowatemi zgrubieniami. Zarodniki gładkie, od 9,2 do 
U) m. Ul. średnicy mające. 

1836. Arcyria nutans, (a) sordide ochracea. Hong. in Wein., 1. c., p. 609. 

— Arcyria ochracea. D. By. msc! 

— Arcyria cinnamomea. Kaulfuss msc ! 

Opis. — Zarodnie tego gatunku z pokroju do strzępka kulawki bardzo podobne. Na podłożu stoją 
mocno skupione, jajowato-okrągławe zarodnie na . bardzo krótkim trzoneczku wyniesione. Trzo-
neczek, w okazach które widziałem, dosięga co najwyżej 1/2 M. wysokości i rozszerza się w mi-
seczkowaty płaski kieliszek. Barwa masy zarodników i włośni zmienna, ocbrowa lub czerwono-
ochrowa. Zarodnie są pozbawione ścianki; błonka kieliszka staje się coraz cieńszą, wreszcie znika 
zupełnie ; zastępuje ją warstwa zarodników zanikowych, bezzawartościowych, zupełnie spłaszczo-
nych, wielokątnych, stykających się ściśle bokami. Kieliszek w dolnśj części posiada zgrubienia 
sieciowate, nieraz w ten sposób wykształcone, że spostrzegamy siec o oczkach wielkich, utworzonych 
z tęższych listewek, w których cieńsze listewki tworzą sieć o oczkach daleko drobniejszych. 

Włośnią tworzy sieć gęstą, niezbyt silnie rozprężającą się. Burki jój walcowate w jednej i tój samej 
zarodni, grubość ich niezależnie od rozmieszczenia waha się umiej więcej o 0,8 m. m,; w różnych 
jednak okazach bywa od 3,3 do o m, m, szeroka. Zgrubienia nader charakterystyczne, cała powierz-
chnia rurek pokryta jest dość szerokiemi listewkowatemi zgrubieniami połączonemi w sieć, _ a 
z wielu węzłów tój sieci wychodzą tęgie, spiczaste, nniiój więcój 1,7 m, m. wysokie kolce. Pierwo-
szcznie mają według de Barego barwę mięsną. 

Znajdowanie sio, — Gatunek nadzwyczaj rzadki. Petersburg (Bongard) ; Halla nad Salą (Kaulliiss); 
Freiburg w Bryzgowii (De Bary). 

160. .1. ferruginea Saut. S. z aiviły — Zarodnie jajowate, o trzoneczku zazwyczaj krótkim, 
mocno ścieśniono na podłożu stojące. Masa zarodników i włośni zazwyczaj ceglasta, niekiedy rdzawa, 
czerwono-ochrowa lub ocbrowa. Włośnią niezbyt mocno rozprężająca się, o rurkach trójściennych 
z zaokrąglonymi kątami. Jedna ścianka bardzo gruba, listewkowatemi, równoległe do siebe stoją-
cemi zgrubieniami opatrzona, dwie inne dłuższe, opatrzone nieregularnemi sieciowatemi, delika-
tnemi zgrubieniami. Szerokość ich w różnych okazach bardzo zmienna, wahająca się również 
w sieci jednej zarodni bez względu na rozmieszczenie, 

18'i l. Arcyria terruginea. Sauter, 1. c., p, 316. 

18o!). Arcyria lateritia. D. By., cfr. Mycel., p. 21. 

•1869. Arcyria ferruginea. Fuck,. - Sym., Myc., p. 337. 
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Wzmianka histori/czna. — (iatunckzostał odkrytym przez Sautera, który go krótko opisał we Florze 
z r . 1841. De Bary nie znając tego źródła, a znając także ten śluzowiec. wspomina o nim w swćj pracy 
pod nazw^ Arcyria lateritia; wreszcie w dziewięć lat potem opisuje go Fuckel jako nowy, pod tem 
samćm nazwiskiem co Sautcr. liyć może że gatunek ten został znaleziony na Jawie przez Junghuna, 
który w swojój « PraMuissa ad ilor. cryp. Jara*, p. 13, t. II, f. 10 », wspomina « Arcyria punicea 
var. sordide rufai). Ponieważ jednak zresztą żadnego nie podaje opisu, przeto rzecz t a n a teraz 
jest wąti)liwą. 

Opis. — Pierwoszcznie tego gatunku są według spostrzeżeń Alexandrowicza barwy mięsnej. Pokrój 
zaś tego gatunku przypomina strzępek kulawkę. Trzoneczek bywa zazwyczaj bardzo krótki, a kieli-
szek miseczkowato si)łaszczony, zdarzają'się jednak zarodnie o trzonkach do 3'4 M. wysokich, a 
wówczas kieliszki są więcój lejkowate, kieliszki mają najwięcój zgrubienia brodaweczkowate, ku 
dołowi połączone w sieć cienkiemi listewkami. Masa zarodników i włośni najczęściej ceglasta lub 
rdzawa, rzadziej czerwono-ochrowa lub ochrowa. Włośnią po wypadnięciu niebardzo znacznie się 
rozpręża. Sieci włośni są utworzone z rur trojkąciastych, o kątach zaokrąglonych. W jednćj i tej 
samej zarodni grubość rurek waha się o 1,3 m. m. , bez względu na położenie; w różnych jednak oka-
z a c h szerokość włośni ulega bardzo wielkim różnicom, najwęższe jakie widziałem były 4,2, a naj-
szersze 8,3 m. ni. sz(n*okie, najczęściej jednak średnia szerokość wynosi o m. ni. Włośnią jest pod 
drobnowidzem bardzo nieprzezroczysta, co pochodzi od bardzo grubych ścianek. Zawsze jednak 
jedna najwęższa ścianka jest najtęższa, bo niekiedy do 2,2 m. m. gruba, dwie zaś inne dłuższe, są 
daleko cieńsze. Zgrubienia na grubej węższej ściance inne jak na dwóch szerszych i cieńszych. Na 
wązkiej i grubej ściance są to grube, tępe, równolegle względem siebie, gęsto rozmieszczone listwy, 
na dwóch zaś dłuższych są cienkie listewki, połączone ŵ  umiej lub więcój regularne sieci. Zresztą 
zaznaczyć jcscze trzeba że wązka ścianka opatrzona tęgiemi zgrubieniami nie tworzy jednćj płasczy-
zny, ale przebiega po wężownicy o bardzo rozwlekłym skręcie. Zarodniki żywo zabarwione, o 
•ściance tęgićj, w różnych okazach od 8,3 do 11,(3 m. m. średnicy mające. 

Ztiajdowanie się. — Gatuiu^k ten str/epka z rzadkich najczęściej się zdarza. Warszawa (Alexandro-
wicz); Brunnen w Czechach (Lorinzer); Altwcilenan w Tannus (Bayerhofler); Geis w Hattenheim 
nad Benem (Fuckel); Pinzgau w Tyrolu (Sauter); Tyrois w Finlandyi zachodniej (P. A. Karsten). 

Następuj§Lce gatunki op i sane pod sti^zępkiem nie sę. mi z n a n e 

18G8. Arcyria bicolor. H. cl C., Berk., Gub., I. c. n° o42. 

18.T1. Arcyria denuf/nla, Fr., Nv. sym. myc. , p. 119. 

18.t1. Arcyria minor. Sz., Amer. fg., n" 2341. 

1873. Arcyria pallida. B et C., cfr. (Jrey., n° 3(jo. 

1847. Arcyria riridis. Zollig., cfr. Flora., p. 300. 
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KLUCZ ANALITYCZNY 

służ^Lcy do o z n a c z a n i a g a t u n k ó w s trzępka . 

A. Włośnią licznemi odnogami przyrośnięta do kieliszka. 

I. Zarodnie jajowate lub wydłużone. 

7 Rurki włośni w całym przebiegu jednakowo grube A. punicea. 

7 7 Rurki włośni w środku zarodni szersze, ku brzegom cieńsze. 

! Zarodnie na pojedynczych trzonkach stojące A. cinerca. 

! ! Liczne trzonki wiązkow^ato zrosłe A. digitata. 

IL Zarodnie kuliste A. pomiformis. 

U. Dolne odnogi włośni wrośnięte między pęcherzyki wypełniające rurkę trzonka. 

L Rurki włośni walcowate. 

7 Zgrubienia przeważnie listwowate opisują wężownicę o rozwlekłym skręcie, 
zresztą rurki pokryte maleiikimi kolczykami. 

! Rurki w całym przebiegu jednakowo grube A. incarnata. 

! ! Rurki w górnej części włośni szersze jak w dolnej A. affmis. 

f 7 Zgrubienia przeważnie kolcowate, listewki poprzeczne nieliczne i bez po-
rządku rozmieszczone A. nulans. 

t f f Zgrubienia wyłącznie kolcowate A. CErstedtii. 

t t 1 1 Zgrubienia kolcowate lecz kolce połączone pomiędzy sobą cienkiemi 
listewkami tworzącemi nieregularną sieć na powierzchni r u r k i . . . . A. dictyonema. 

II. Rurki włośni trójkańciaste, o kątach zaokrąglonych. 

Zgrubienia na jednej stronie listwowate, na dwóch innych nieregularnie sie-
ciowate A. ferruginea. 

LACIINOBOLUS. F R . S I A T E C Z N I A . 

Zarodnie już trzoneczkowate, już beztrzoneczkowe, nierugularnie pękające. Sieć włośni licznemi 
odnogami jednostajnie na całej przestrzeni ścianki zarodni przyrośnięta. 

Lycoperdon Batsch; Licea A. et Sz., Wallr.; Lycogala Schwartz.; Physarum Sommf., Arcyria Sz., 
Fr.; Perichffina Fr. p. p.;. Graterium Fr.; Lachnobolus Fr . , FI. scan., p. 336. Nassula Fr . 

Wzmianka historyczna. — Dwa tu należące gatunki, z których jeden w bardzo różnym występuje 
pokroju, przechodziły najrozmaitsze koleje, które najwłaściwiej będzie rozpatrzeć przy opisie gatun-
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ków. Tuta j wspomnę tylko, że Fries w Systema mycologicum, jeden z nicli pomieścił w Grateriach, 
drugi zaś jako podrodzaj w Arcyriacli. Lecz już w roku 1833 oddziela jeden z nich, jako rodzaj oso-
bny, który nazywa Lachnobolus. W Summa zaś Yegetabilium Scandinayićc zachowując dla jednego 
gatunku tę rodzajową nazwę, pomieszcza go obok Arcyryi, gdy tymczasem dla drugiego tworzynowy 
rodzaj Nassula, o którym mówi, że jest podobnym do Gribrarii a pośrednim pomiędzy Stemonitis i 
Trichia. Budowa jednak tych dwóch gatunków^ jest najzupełniej ta sama, a cała różnica polega na 
braku Inb obecności trzonka. 

IGI. L. circinans. Fr. S. gromadna. — Zarodnie stale trzoneczkowe, jużto dokładnie kuli-
ste, gromadnie obok siebie stojące, już na sobie leżące w kilku warstwach, tworząc placki do5'j\I. wy-
sokie, a wówczas od wzajemnego nacisku nieregularnie wielokątne. Włośnią nierozprężająca się, 
o rurkach walcowatych, przewięzisto pozwężanych, od 3,3 do 6,7 m. m. szerokich, w niektórych 
miejscach do 11,6 m. m., pęcherzykowato rozdętych, licznemi, wrzecionowato zwężonemi odnogami 
do ścianki zarodni przyrośniętych. Zgrubienia pod postacią licznych, gęsto rozmieszczonych, tępych 
brodaweczek. Zarodniki 7,3 ni. m, średnicy mające, gładkie. Ścianka zarodni błyszcząca, ciemniej-
sza; masa zarodników i włośni mięsna, czerwonobrunatna lub ochrowa. 

1823. Arcyria circinans. Fr. , Stirp. femsj., p. 83, Fr., 1. c., III, p. 177. 

1833. Lachnobolus circinans. Fr., FI. scan., p. 336. 

1873. Lachnobolus Sauteri. Rfski. in Fuck. Smb. Myc. 2, nach, p. 76. 

1803. Licea incarnata. A. et Sz., Gonsp., p. 101), t. 10, f. 6. 

1813, Lycogala incarnatum. Swrtz., Vet. Ac. Itaudl., p. 112. 

1820. Perichfena incarnata. Fr. , 1. c., III, p. 103. 

1783. Lycoderdon piueum. Batsch., Elech., p. 133 n° 29. 

1823. Physarum congestum. Somf., FI. Lap., p. 2 i l . 

1829. Perichena congesta. Fr., 1. c., III, p. 192. 

1833. Licea congesta. Wllr . ,Fl . cr. ger., n° 2108. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten siateczni występujący w różnych formach pokroju, kilka-
krotnie został opisanym, i przez Friesa w Systema mycologicum pod trzema różnemi nazwami 
wspomniany. Pierwszy szereg synonimów odnosi się do form o zarodniach jednowarstwowych, obok 
siebie stojących, dokładnie kulistych, drugi do takichże okazów, lecz inaczej zabarwionych i niekiedy 
zlewających się, wreszcie trzeci do form występujących gromadnie o zarodniach w kilku ^Yarstwach 
na sobie leżących, i od wzajemnego nacisku nieregularnie wielokątnych. Synonim Batscha wydaje 
mi się być bardzo wątpliwym, pomieściłem go tylko za przykładem Friesa, Śluzowiec ten otrzymałem 
po raz pierwszy od Sautera, a ponieważ masa zarodników inaczćj była zabarwiona, sądząc go być in-
nym gatunkiem, nazwałem go Lachnobolus Sauteri. 

Opis. — Gatunek ten bardzo szczególny ma pokrój, i występuje w dwóch różnych formach. 
W pierwszej na podłożu siedzą obok siebie gromadnie, lekko tylko stykające się bokami, dokładnio 
kuliste, 1/2 JNI, średnicy mające zarodnie, W drugićj formie właściwie typowej liczne zlarodnie leżą 
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w kilku warstwach na sobie tworząc placki nieraz do 3 centymetrów wielkie, a do o M. grube. Placki 
te składają sic z nadzwyczaj wielu zarodni mocno do siebie przylegających, od wzajemnego nacisku 
nieregularnie wielościennych, większość ich ma 1/2 xM. średnicy, zdarzają sio jednak między niemi 
drobne zaledwie l/o M. szerokie, lub też inne 3/4 a nawet przez zlanie się przeszło 1. M. wielkie. 
Ścianka zarodni zawsze jest pięknie lśniąca, i zupełnie nieregularnie pękająca. Bywa ona albo barwy 
mięsnej, a wówczas zarodniki picrwiastkowo szarawe, stają się w zetknięciu z powietrzem czerwo-
nawe, lub czerwono-brunatne, albo tćż ochrow^a z oliwkowym niekiedy odcieniem, a wówczas masa 
zarodników jest ciemno-ochrowa. Ścianka zarodni jest błoną wszędzie jednostajnie tęgą, na zewnątrz 
delikatuemi brodaweczkowatemi zgrubieniami opatrzoną. 

Włośnią zupełnie nierozprężliwa składa się z rurek luźną sieć tworzących, przcwięzisto zwężają-
cych się, tu i owdzie rozdymających się pęcherzykowato, liczne jej odnogi przyrastają wrzecionowato 
zwężoną nasadą do ścianki zarodni na całej jój przestrzeni. Szerokość rurek włośni waha się między 
3,3 a 6,7 m. m., zaś pęcherzykowa te rozdęcia dochodzą niekiedy 11,6 ni. m. szerokości, llurki te 
włośni są pokryte niezliczoną ilością tępych, nizkich brodaweczck. Zarodniki cienkościenne o błonc»; 
delikatnej, gładkiej, 7,3 m. m. wielkie^ 

Znajdotcanie się. — Gatunek ten należy do wielkich rzadkości w śluzowcach. Laponia szwedzka 
(Sommerleld); Yaberg w Femsjó (Fries); Blinstrubiszki na Żmudzi (Janczewski); Łużyce (Albertini 
i Schweinitz); Pinzgau w Tyrolu (Sauter); Mappen nad Benem (Fuckel); Maincy koło Paryża 
(lioussel). 

globosus [Sz ). S. podpaiHa. — Zarodnie kuliste, nieco spłaszczone, białe z siarkowym 
odcieniem, na maleńkim wyprostowanym trzoneczku stojące. Włośnią nierozprężająca się, o rurkach 
bardzo luźną sieć tworzących bez względu na rozmieszczenie, od 3,7 do 3,2 m. m. szerokich, licznemi 
rozszerzonemi i gładkiemi odnogami przyrośnięte w licznych miejscach do ścianki zarodni. Zgrubie-
nia w postaci nader cienkich, spiczastych kolców, do 0,-4 m. m. wysokich, Zarodniki gładkie, 6,7 m.m. 
wielkie. 

1822. Arcyria giobosa. Sz., Gonsp. fg. Garol., u" .400 ; Amer. fg., n° 2340. 

1829. Graterium globosum. Fr. , 1. c., 111, 134. 

1840 Nassula globosa. Fr. Sm. Vg. Sc., p, 456. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten odkryty przez Schweinitza, który go słusznie pomiędzy Ar-
cyriami pomieścił. Fries początkowo przeniósł go do Graterium, lecz w Summa Yegetabilium Scandi-
naviie utworzył dlań nowy rodzaj Nassula. Tymczasem gatunek ten różni się od poprzedniego, pod 
względem ogólnój budowy, tylko obecnością trzonka, co zupełnie nie upoważnia do rozdzielenia 
rodzajowego. 

Opis. — Zarodnie tego śluzowca nader niepozorne, wyniesione na zaledwie 1/2 M. wysokości do-
chodzącym wyprostowanym trzoneczku, są kuliste, nieco spłaszczone, 1/3 M. średnicy mające. Sto-
sunek szerokości do wysokości ma się jak 6 do 5. Ścianka ich lekko lśniąca, pęka nieregularnie, jest 
błonka zupełnie gładką, w wierzchołku delikatną, ku dołowi tęższą i przechodzącą w rurkę trzonka. 
Burka trzonka jest wypełniona podobnie jak w strzępkach nieregularnymi, różnie wielkimi pęcherzy-
kami, ścianka jej jest błonką tęgą, przezroczystą, mocno podłużnie pofałdowaną. Włośnią nierozprę-
żliwa, o rurkach w luźną sieć połączonych, przyrasta licznemi odnogami do ścianki zarodni na całej 
jej przestrzeni. Burki jój są bez względu na położenie od 3,7 do 5,2 m. m. szerokie, pokryte nader 

http://rcin.org.pl



2 8 ' i r A i l l Ę T N l K T O W A R Z Y S T W A NAL'K ŚCISŁYCH W PAHYŻL' . — TOM V r . 

gęstymi, spiczastymi, zaledwie 0,4 m. m. wysokimi kolcami, wyjąwszy odnogi przyrastające szeroką 
nasadą do ścianki zarodni, które są zupełnie gładkie. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten dotychczas jest znanym tylko z północnej Karoliny, gdzie został 
znalezionym przez Schweinitza. 

UWAGA. — W roku 1834 opisał Schweinitz (Amer. fg., n° 2378) pewien śluzowiec pod nazwą Lacli-
nobolus cinereus. O ile z opisu sądzić można, jestto jakaś zrosłozarodnia pokrewna z wapniakami, nie 
mająca jednak nic wspólnego z siatecznią. 

PęcuERZAK. DERMODIUM. lirsKi. 

Lycogala sp. Pers., Fr. 

Pojedyncze zarodnie opatrzone ścianką, o błonie pojedynczej, pokrytćj w licznych miejscach nie-
regularnie rozmieszczonymi barwnymi pęcherzykami. Włośnią o rurkach w sieć połączonych, przy-
rośniętych jednostajnie na całej wewnętrznej przestrzeni ścianki. 

UWAGA. — W części trzeciej traktującej o budowie wewnętrznćj śluzowców, mówiliśmy o rzędzie 
wnętrzników reprezentowanym przez jeden tylko rodzaj zrosłozarodni rulika (Lycogala). Wspo-
mnieliśmy tam, że budową włośni rodzaj ten zbliża się do pyszniaków, a mianowicie do strzępko-
watych. Dokładniejsze zbadanie tćj grupy, a szczególnićj odkrycie że Lycogala conicum nie jest 
zrosłozarodnią ale pojedynczą zarodnią, doprowadziły nas do przekonania, że rzęd ten nie ma ża-
dnej podstawy bytu, i że objęte nim gatunki należy włączyć do pokrewieństwa strzępkowatych 
ŵ  rzędzie pyszniaków\ Rzeczywiście utworzony teraz przez nas nowy rodzaj pęcherzaka różni się 
od siateczni tylko obecnością licznych pęcherzyków barwnych, pokrywających ściankę zarodni, 
gdyż brak trzonka, może być co najw^żćj tylko cechą gatunkową. 

163. D. conicum {Pers.). P. stożkowy. — Zarodnie beztrzoneczkowe, szeroką nasadą sie-
dzące, stożkowe, oliwkowe, lśniące, pokryte licznymi, wydatnymi pęcherzykami barwnymi. Masa 
zarodników gliniasto-oliwkowa. Rurki włośni prawie bez zgrubień. 

•J80I. Lycogala conica. Pers., Syn., p. 130. 

1829. Lycogala conicum. Fr., 1. c., p. 82. 

Opis. — Zarodnie w młodym stanie miniowo-czerwone, następnie purpurowo-lioletowe, wreszcie 
przybierające barwę właściwą sobie w dojrzałym stanic. Niedojrzałe, gwałtownie zasuszone przed-
stawiają masy zdębiałego, jasno-żółtego pierwoszcza. Typowo rozwinięte, dokładnie wykształcone 
zarodnie mają postać stożka do 3 M. wysokiego, o wierzchołku tępym, szeroką nasadą (do 1 M.) do 
podłoża przyrosłego. Są stale lśniące, dehkatnie lecz wyraźnie podłużnie pomarszczone, ciemno-
ohwkowe. Powierzchnia ich upstrzona bardzo wydatnymi, wielkimi, mniej więcćj w podłużnych 
szeregach stojącymi, nieraz zlewającymi się lub rozgałęzionymi pęcherzykami. Pęcherzyki te będące 
soczewkowatemi, mocno nazewaiątrz wypukłemi rozdwojeniami ścianki zarodni, są wypełnione dro-
bnoziarnistą istotą piewoszczowatej natury. Zresztą ścianka zarodni, również jak pęcherzyków jest 
błonką jednostajną, tęgą, przeświecającą, jasno zabarwioną. Rurki włośni połączone w sieć dość liczną, 
przyrośnięte licznymi końcami do wewnętrznej strony ścianki zarodni za pomocą rozszerzonćj na-
sady, której zarysy gubią się w błonce ścianki. Rurki te w dojrzałym, suchym już stanie, nie przed-
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stawiają na swojej powierzchni żadnych zgrubień; błonka ich jest zupełnie bezbarwna, jednostajna. 
Masa zarodniliów ghniasto-oliwkowa. Zarodniki gładkie, od 3,3 do 3,8 m. m. wiellde. 

Znajdoicanie się. — Gatunek ten należy do nadzwyczaj rzadkich śluzowców. Widziałem tylko 
okazy pochodzące z Hattenheim nad Renem, znalezione tam przez Fuckla. Miał być znalezionym we 
Francyi przez Persoona, i w szwedzkićj Laponii przez Sommerfeldta. 

R U L I K . L I C O G A L A (Micn.). 

Fungus sp. Raj. e tAuct . ; Lycoperdon sp. Rupp. et Auct.; Bovista sp. Dill.; Lycogala Mich. et 
Auct.; Mucor sp. Gled. et Auct . ; Galeperdon Wigg.; Reticularia sp. D. G., F r . ; Diphtherium Ehren. 

Różnie wielkie, mniej więcej zaokrąglone, rozmaicie zabarwione zrosłozarodnie, składające się 
z żyłowatych, tępych, nagich, w splot spojonych pierwoszczowocni. Zewnętrzne części tego splotu 
tworzą tęgą dwubłonną korę, pokrytą na zewnątrz pęcherzykami barwnymi. Włośnią o rurkach 
biorących początek z środkowćj warstwy kory, przebijających w licznych miejscach jej wewnętrzną 
ściankę, rozgałęziających się wewnątrz ciała zrosłozarodni, tworzących tu sieć luźną, którćj liczne 
odnogi wybiegają w wolne, obłe końce. 

Wzmianka historyczna. — Należące tu śluzówce były już spostrzegane pod koniec XVIlso wieku. 
W roku 1720 utworzy! Micheli rodzaj Lycogala, w którym pomieścił oprócz riilików i inne jeszcze 
śluzówce. Haller pierwszy odkrył podwójną ściankę kory, a Persoon użył tego momentu do zcha-
rakteryzow^mia rodzaju. Fries zaliczył do rulików i Didymiurn parietinum Schradera, które jak 
zobaczymy jest prawdziwym grzybem, a drugi gatunek Lycogali opisany przez Ehrenberga jako 
osobny rodzaj Diphtherium odniósł, zapcwna złudzony pokrojom, do sarnotka. W ostatnich cza-
sach zapoznał nas De Bary z historyą rozwoju tego rodzaju, objaśniwszy po raz pierwszy właściwą 
jego budowę. 

l(5i. R. graniasty. L. epidendr urn. /? wa*. — Zrosłozarodnie okrągławe, towarzysko stojące, 
wielkości ziarna grochu, lśniące, o powierzchni zazwyczaj wyraźnie brodaweczkowatćj, różnobar-
wnćj, zazwyczaj jednak brudno-orzechowej z krwistym odcieniem. Masa zarodników i włośni bardzo 
zmiennych barw : fioletowo-czerwona, purpurowa, różowawa, brutlno-gliniasta, gliniasto-zielonawa 
lub prawie szarawa. Zgrubienia rurek włośni tylko w młodym stanie wyraźne, w suchym stanie 
powierzchnia ich wydaje się być tylko nieregularnie pomarszczoną. Zarodniki maleńkie, gładkie, od 
3,3 do 3,8 m. m. wielkie. 

1G90. Fungus coccincus minimus. Raj., Syn., 11, p. 336. 

1607. Fungus sanguineus sphajricus. Bocc., Mus., I, p. 304. 

1703. Fungus non \escus. Lces., FI. pruss., p. 06. 

1718. Lycoperdon sanguineum. Rupp., FI. Jen., p. 304. * 

1710. Bovista miniata. Ditt., Cat., p. 107. 

1721. Lycoperdon epidendron Bux. Hall., p. 203; Hall., n° 2183. 

1720. Lycogala globosum ar i s recocti colore. Mich., p. 213, t. 03, f. 2. 

1740. Lycoperdon sanguineum sphsericum Bux. Cent., V, p. 13., t. 20, f. 2. 
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1733. Lycoperdon sphfericiim sessile. GleiL. Melli., p. 130. 

1733. Mucor III, sphcT.riciis. Gled., Meth., p. IGI. 

1762. Mucor secundus. Schreeff., Fg. Bav., II, t. 193. 

1769. Lycogala sessile Retz. Ac., Holiii., p. 234. 

1772. Mucor Lycogala. Scop., v. 2, p. 496, n"16'i3. 

1774. Mucor fragiformis. Schaitf., Fg. Bav., IV, n" 283. 

1778. Lycoperdon yariolosum. Huds., FI. angl., p. (543. 

1778 Lycoperdon epiphyllum. Huds.. FI. angl., p. 643. 

1778 Lycoperdon pisiforme. Jacq., Misc. aus t . ,L , p. 137, t. 7. 

1780. Galeperdon epidendron. Wigg., FI. Hols., n" 1148. 

1781. Lycoperdon chalybeum. Batsch., lOlech., p. 133. 

1781. Lycoperdon \errucosuin. Batsch , Elech., p. 133. 

1798. Reticularia rosea. D. G. Buli., Phil., 1. c., n° 14, f. 8. A, B, C. 

1799. Lycogala miniata. Pers., Obs., II, p. 26. 

1801. Lycogala punctata. Pers., Syn., p. 138. 

1803. Lycogala plumbca. Schum., FI., Sa?ll,, n° 1408. 

1803. Lycogala ferruginea. Schum., FI. Stell., n'̂  1406. 

1808. Reticularia miniata. Poir., Enc., VIII, 1. c., n° 22. 

1808. Reticularia punctata. Poir., Enc. VIII, 1. c., n ° 2 I . 

1808. Reticularia rosea. Poir., Enc., VIII, 1. c., n" 4. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten od najdawniejszych już autorów, opisujących śluzówce, 
wspominamy, z biegiem czasu uzyskał cały szereg synonimów. Niektórzy autorowie opisywali go pod 
dwoma nazwiskami, a Gleditsch pomieścił go nawet w dwóch rodzajach. De Gandolle niedojrzałe 
jeszcze okazy nazwał Reticularia rosea, a Persoon Lycogala miniata. 

Ten ostatni autor zupełnie już wykształcone okazy rulika mianuje Lycogala punctata. Ztąd w kom-
pilacyjnej pracy Poireta znajdujemy nasz rnlik w różnych miejsach aż pod trzema nazwiskami opi-
sany. Wreszcie wypada wspomnieć że Micheli opisuje pod n° 3 Lycogala terreste c.Tspitosum 
(tab. 93, f. 3), jako osobny gatunek. Fries znalazłszy okazy rulika groniastego o masie zarodników 
purpurowo-fioletowej, na ziemi owocujące opisał je w Symbolre Gasteromycorum, p. 10, jako Lycogala 
terrestre. W późniejszym czasie przekonał się że masa zarodników u rulika groniastego bywa bardzo 
zmiennej barwy, że więc na tej zasadzie, gatunków charakteryzować nie podobna. To też ŵ  roku 
1829 w Systema mycologicum (1. c., p. 83), znajdujemy Lycogala terrestre zupełnie inaczej odgra-
niczone od L. epidendrum. Ostatni stoi w oddziale o powierzchni : a Verrucispersistentibus scabra)), 
pierwszy zaś w innym o powierzchni « Verrucis fugacibus autnull is ». Lecz jakeśmy to już wyjaśnili 
w części trzeciej naszćj pracy, cecha ta jest tylko pozorna i nie ma żadnej podstawy bytu. Opi-
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sane u Cordy (fcones, v. VJ, p. 13, t. II, f. 37) Lycogala lerretre ma się różnić niby innym po-
krojem! Przejrzawszy jednak se.ki całe tu należącycli okazów, przekonałem się że pomiędzy Lyco-
gala epidendrum i terrestre ta tylko zachodzi różnica, że okazy pod tem óstatnićm nazwiskiem 
znachodzone w zielnikach były znalezione na ziemi, kiedy pierwsze były zbierane z pni spróchnia-
łych. Znając jednak ruchliwość pierwoszczni, nie możemy się dziwić że mogąi nieraz z pni, w któ-
rych żyją, wychodzić na ziemię i tu ow^ocować. Jednem słowem Lycogala terrestre jako gatunek 
nie istnieje, a należące tu synonimy należy włączyć do rulika groniastego. 

0[)is. — Ilistorj^ę rozwoju teg3 gatunku podaliśmy już powyżej na str. 2d i następnych, wspo-
mniemy więc tutaj tylko, że pierwoszcznie tego gatunku mają barwę miniowo-czerwoną, nieraz 
różnego natężenia, a zwrócimy się do opisu dojrzałych okazów. 

Pokrój i wielkość zrosłozarodni są dość zmienne. Pojedynczo stojące są więcśj dokładnie okrągłe 
jak w groniasto stojących, gdzie od wzajemnego nacisku zarysy stają się więcój nieregularnymi. 
Zazwyczaj zrosłozarodnie te są wielkości ziarna grochu, zdarzają się jednak pomiędzy doroślejszą 
bracią karzełki wymiarów zaledwie ziarna gorczycy, lub też olbrzymy dochodzące i'Ozmiarów małego 
laskowego orzecha; nieraz zdarza się napotykać wszystkie możliwe przejścia na jednóm i tem 
samóm podłożu. W nieco, choćby tylko nader nieznacznie niedojrzałych okazach, kora jest ćma i 
krucha. Wybornie rozwinięte są zawsze pięknie lśniące o korze delikatnej, papierowatój, prześwie-
cającej. Powierzchnia ich bywa typowo pokryta, już dla oka lupą uzbrojonego widocznymi, pęche-
rzykami barwnymi. Jeżeli te ŝ i mocno wypukłe, to łatwiej wpadają w oko, płaskie zaś są mniój wi-
doczne, a wówczas powierzchnia zrosłozarodni wydaje się być gładką. 

Kora ta tworząca powierzchnię zrosłozarodni jest jak wiemy kilkowarstwowa, to jest możemy 
w niej odróżnić błony : zewnętrzną i wewnętrzną i masę między niemi zawartą. Błona zewnętrzna 
jest tęga, gruba, jednostajna, stosownie do okazów równie zabarwiona, a przedewszystkiem w li-
cznych miejscach soczewkowato rozdwojona. Te soczewkowatc rozdwojenia są albo dość płaskie i 
wówczas niepozorne albi) też nu)cno na zewnątrz wydęte, i wówczas wpadają odrazu w oko. 
Rozdwojenia te wypełnione istotą pierwoszczowatój natury, barwną, pomięszaną z drobinkami 
tłuszczu, tworzą właśnie tak zwane pęcherzyki barwne. Patrząc na nie z góry widzimy że są bardzo 
różnych rozmiarów, zarysów nieregularnych i zupełnie niesymetrycznie rozmieszczone. Jużto kilka 
ich leży tak blizko siebie że się z sobą stykają, już też przesti-zeii między sąsiedniemi jest większa 
jak ich średnice. Ta zewnętrzna błona przylega tylko do środkowój masy kory, a po zupełnem wy-
schnięciu zlepia się z nią, zresztą nie pozostaje jednak w żadnyu) z nią stosunku. 

Wewnętrzna masa kory składa się z licznego splotu włókien pomieszczonych w bezbarwnćj wo-
dnistój, lekko ziarnistój istocie. Ten splot włókien składa się z walcowatych, rozgałęzionych, grubo-
ściennych, z początku wodnistą cieczą, następnie powietrzem wypełnionych rur, od 13 do 35 m. m. 
szerokich. Ścianki ich do 10 m. m. grube, składają się z galaretowato miękkiój, grubój, niewyraźnie 
warstwowatej, bezbarwnój istoty, tworzącej grubą pochwę, mocno przylegającą do wewnętrznćj 
cienkiój, tęgiej i barwnój błony. Błona ta posiada zgrubienia sieciow ate lub okrągłemi albo szparko-
watemi wżłobieniami opatrzone. Błona wewnętrzna składa się z istoty jednostajnój, poprzecznie 
warstwowatej; jest tęga, różnie zabarwiona, lecz silniej zewnątrz iak wewnątrz, do 7,7 ni. m. gruba. 
Niektóre z rur tworzących splot wewuetrznój masy kory doszedłszy do jój błony wewnętrznćj 
przebijają ją, zrastają się z nią i wchodzą do środka zrosłozarodni. Galaretowata pochwa ich jednak 
dochodzi tylko do wewnętrznej błony kory, przylega do niój mocno, zlewa się z nią nieznacznie, 
lecz na drugą stronę już nie wychodzi. Tylko wewnętrzna, zgrubieniami opatrzona rurka, zrasta 
się najprzód nader mocno z błoną, którą przebija, a wychodząc z niej do wnętrza zrosłozarodni 
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jest jeszcze z początku otoczoną ze wszech stron jej wypuklinką, która jednak powoh y.nika zu-
pełnie. 

W suchym jednak stanic kora inaczej wygląda; galaretowate bowiem pochwy rur środkowej 
masy zlepiają się pomiędzy sobą, ciecz wypełniająca tę warstwę wysycha, rury środkowego splotu 
wypełniają się powietrzem, w skutek czego widzimy pozornie tylko jednorodną warstwę, na ze-
wnątrz i wewnątrz silniśj zarysowaną, a wewnątrz poprzerzynaną licznymi, powietrzem wypełnio-
nymi kanalikami. 

Rurki włośni przebiegające wewnątrz zrosłozarodni są albo walcowate, albo też wstążkowato 
spłasczone, zarysy ich nie proste, ale w wielu miejscach pęcherzykowa to wydęte. Rozgałęziają się 
one albo dwudzielnie, albo nieregularnie, a odnogi ich jużto łączą się w sieć z rurkami sąsie-
dnich, albo wybiegają w liczne wolne, obłe końce. Rozgałęzienia pochodne są zazwyczaj cieńsze 
od pierwotnych, wszystkie jasno brunatno zabarwione. Ścianki ich są tu cieńsze, a zgrubienia daleko 
wyraźniejsze jak w odnogach rozgałęziających się w korze. Zgrubienia te mają postać brodawe-
czek, jużto łączących się nieregularnie, jużto w poprzeczne pierścienie, już tćż zlewają się w sieć, 
a wówT.zas wolne od zgrubień miejsca wydają się być, z góry patrząc, szparkowatemi wżłobieniami. 
Zgrubienia te są bardzo wypukłe, przechodzą bezpośrednio w cienką niezgrubioną warstwę, w prze-
cięciu więc optycznem, to jest patrząc na nie z boku, pod drobnowidzćm, warstwa niezgrubioną 
wydaje się być delikatną linią, nad którą wyskakują zgrubienia pod postacią wysokich karbowa-
nych ząbków. W suchym jednak stanie zgrubienia te tracąc wodę zlepiają się z warstw^ niezgru-
bioną, zarysy ich zacierają się nader mocno i powierzchnia rurek włośni wydaje się hyć tylko 
nieregularnie pomarszczoną. 

Masa zarodników i włośni bardzo zmiennćj barwy, najczęścićj gliniasto-brunatnawa, czasem sza-
rawa, gliniasto-zielonawa, słomiasto-żółta, różowawa, purpurowa lub ftolotowo-czerwonawa. 

Znujdowunie sio. — Najpospolitszy ze wszystkich śluzowców w całej Europie, znaleziony także 
we wszystkich ozęściach świata. 

16o. II. olbrzymi. L. flavo - fusca {Ehren.). — Zrosłozarodnie okrągławe, wielkości orze-
cha włoskiego lub sporćj gruszki, o powierzchni ćmćj, gładkićj, lub niewyraźnie sieciowatćj, szarawo-
umbrowćj. Masa zarodników i włośni szarawo-umbrowa. Zarodniki maleńkie, delikatnie kolczaste, 
od 3,3 do 3,8 m. m. wielkie. 

1818. Diphtherium flaro-fuscum. Ehrenb., Si'lv., Rcrol., p. 27, f. 3. 

1829. Reticularia flayo-fusca. Fr., 1. c., III, p. 88. 

1833. Reticularia testacea. Wallr., FI., cr. ger., n'' 209. 

Wzmianka^ historyczna. — Gatunek ten został opisanym po raz pierwszy prez Ehrenberga, który 
podał wcale niezły rysunek pokroju włośni, a nie znając włośni rulika, lub tćż może złudzony 
i'Ozmiarami, utworzył dla tego ustroju nowy rodzaj Diphtherium. Fiies przeniósł go do swojej Re-
ticularii z tychże samych zapewne powodów. W ostatnich czasach znajdujemy wzmiankę Hoffmana 
w « Botanische Zeitung » z r. 18G2 (p. 180), że kora tego gatunku składa się z dwóch błon, lecz o 
przeniesieniu go do rulika mimo to nic nie wspomina. 

Opis. — Gatunek ten odznacza się okazałymi rozmiarami, dochodzi niekiedy wielkości pięści 
dziecięcej. Leżnia szczególniej ŵ  okazach zwieszonych mocno rozwinięta. Od samego spodu tworzy 
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jg warstwa zdęhniałego, czarno-brunatncgo, bezkształtnego pierwoszcza, od niej ku górze idą liczne 
wars twy błonek lekko Mowatych, stykających się nieraz z sobą, tak że tworzą liczne, poziomo wy-
dłużone, nie ze wszech stron zamknięte pęcherzyki, jużto puste, już wypełnione ziarnistem, orze-
chowym, pierwoszczem. Budowa ta i dalej ku górze się powtarza, z tą różnicą że pęcherzyki stają 
się więcej zaokrąglone, lecz także nie ze wszech stron zamknięte, często o ściankach poszarpanych, 
wydłużających się w włókna lub płachty błony, jednem słowem, tworzy się tu niby miękiszowa 
tkanka. Kora, o ile na suchych okazach zbadać mogłem, podobnej budowy, w głównych zarysach, 
jak u rulika gioniastego, tylko pokrywające ją pęcherzyki barwne są daleko liczniejsze, stykające 
się bokami, lecz daleko drobniejsze. Bardzo często kora ta pokryta jest na zewnątrz warstwą, do 
budowy zrosłozarodni niezużytego pierwoszcza, sieciowało rozgałęzionego i zdęhniałego, niekiedy 
białawego, wówczas staje się nader kruchą. 

Włośnią podobnego pokroju jak w poprzednim, na suchych okazach niepodobna zbadać jakiemi 
zgrubieniami pokryta ŵ  młodości. Zarodniki o błonce kolczastej. Masa zarodników^ włośni i kora 
jednak0W'0 szarawo-umbrowo zabarwione. 

Znajdowanie sin — Kłódno pod Warszawą. (Rostafiński); Berlin (Ehrenberg); Halla nad Salą 
(W. De Bary); Turyngia (Wallroth); Pontigny (Cauvin). 

C O R N L Y I A . 

Jużto pojedyncze zarodnie, już żyłowate pierwoszczowocnie, nieregularnie lub uciętćm wieczkiem 
pękające. Włośnią o rurkach luźną sieć tworzących, wybiegających w liczne wolne końce nieprzy-
rośnięte nigdzie do ścianki zarodni. 

Lignidium Fr . ; Perichcena Fr . ; Trichia Wallr . ; Arcyria Fr.; Wgd. ; Ophiotheca Currey, pr. p, 

Wznnanka historyczna. — Należące tu gatunki śluzowców w dawnych czasach mniej znane, różne 
przechodziły koleje, o czem przy każdym gatunku szczegółowiej wspomnę, tu ta j dodam tylko że 
pierwoszczowocnie jednego z nich zostały przez Currey opisane pod nazwą Ophiotheca. Nazwa ta 
odnosząca się wyłącznie do kształtu, nie może być jednak utrzymaną. Liczne gatunki opisane przez 
angielskich autorów, okazały się być pierwoszczowocniami po większćj części do dorzutki należą-
cemi, inne są mi nieznane, i mogą równie dobrze tu jak do kędziorków należeć. 

106. C. serpula {Wgd.).C. czołg aczek. — Pierwoszczów^ocnie żyłowate, obłe, pełzające, 
żółte. Masa zarodników i włośni złoto-żółta. Włośnią o rurkach walcowatych, nader cienkościennych, 
3,3 m. m. szerokich, wybiegających w liczne, wolne, ucięte końce. Zgrubienia pod postacią pie.--
ścieni, od 0,4 do 0,7 m. m. wysokich. Zarodniki 10,8 m. m. wielkie, opatrzone zgrubieniami cien-
kiemi listewkowatemi, połączonemi w sieć, o okach wielokątnych, wraz ze zgrubieniami 11,6 m. m. 
wielkie. 

1863. Arcyria serpula. Wgd., 1. c., III, p. 44, t . III, f. 18. 

— Arcyria anomala. 1). By. msc. 

1873. Gornuyia serpula. Rfski in Fuck. Sym. Myc., 2. Nach., 76.. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek odkryty przez De Barego, został po raz pierwszy opisany przez 
Wiganda pod strzępkiem. Autor ten nie w^spomina jednak stosunku włośni do ścianki zarodni, i nie 
wic że sieci jćj są zupełnie wolne. 
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Opis, ~ Gatunek len o ile dotąd wiadomo, występuje tylko w postaci pierwoszczowocni żyłowa-
tych, obłycli, pełzających, poskręcanych, od przeświecających zarodników żółtycli. Ścianka zarodni 
pęka nieregularnie, jest l)łonką nader delikatną, prawie zupełnie bezbarwną. Włośnią tworzy sieć 
dość luźną, wybiegającą w liczne wolne odnogi, o końcach uciętych lub tępo zaokrąglonych. Rurki 
włośni 3,3 m. m. s z e r o k i e , o ściance nadzwyczaj cienkościennój, przeświecającej, pokryte tęgiemi 
pierścieniowatemi zgrubieniami, od 0,4 do 0,7 m. m. wysokiemi. Pierścienie te jużto są bardzo 
gęsto rozmieszczone tak, że przestrzeń między nimi powstająca wyrównywa szerokości pierścienia, 
już też znaczne przestrzenie pozostają bez zgrubieli. Zarodniki kuliste pokryte listewkowatemi zgru-
bieniami, o listewkach nader cienkich, dość wysokich, połączonych w sieć, o oczkach dość regular-
nych, wielokątnych, od 10,8 do U , O m. m. wielkie. 

Znajdowanie się. — Gatunek nadzwyczaj rzadki : Freiburg w Rryzgowii (De Bary); Ilerrenhauscn 
(Wigand); w obu razach na zużytej korze garbarskiej. 

167. C. circumscissa{W allr.). C. zlotoiułosa. — Jużto zarodnie kulistawo-spłaszczonc, 
uciętem wieczkiem pękające, już pierwoszczowocnie żyłowate, obłe, pełzające, poskręcane, środko-
w^ym szwem lub też nieregularnie pękające, o powierzchni ćmćj, kasztanowato-brunatnej. Włośnią o 
rurkach cienkościennych, 2,5 m. m. szerokich, wybiegających w liczne wolne odnogi, o końcach 
zazwyczaj lekko rozdętych. Zgrubienia pod postacią zrzadka rozrzuconych kolców zakrzywionych, 
spiczastych, 1,0 m. m. wysokich. Zarodniki gładkie, od 8,3 do 9,2 m. m. wielkie. 

1825. Lignidium ąuercinum. Fr., Stirp. femsj., p. 83. 

1833. Trichia circumscissa. Wallr., FI. cr. ger., n° 2219. 

1849. Arcyria glomerata. Fr., Sm. Yg. Sc., p. 437. 

1834. Ophiotheca chrysosperma. Currey., Microsp. Jour., p. 240., t . IX, f. 1-3. 

1867. Trichia Cnrreyi. Grouan, 1. c., p. 16. 

Wzmianka historyczna. — (iatunek ten wspomniany po raz pierwszy przez Friesa, został jednak 
dopiero przez Wallrotha opisany, którego też nazwisko przyjąłem. Fries w Summa Y. S. przeniósł 
go do Arcyryi i opatrzył nową, bardzo niewłaściwą nazwą. Wreszcie Currey podał doskonały rysunek 
włośni, a mając przed sobą tylko pierwoszczowocnie utworzył nowy rodzaj Opiotheca. 

Opis. — W formach typowych śluzowiec ten występuje pod postacią zarodni kulistych, lekko 
spłaszczonych, ćmych, kasztanowato-brunatnych, pękających mnićj więcćj w połowie wysokości 
iiciętćm wieczkiem. Rzadzićj zdarzają się tożbarwne pierwoszczowocnie żyłowate, tęgie, obłe, peł-
zające, rozmaicie pokręcone lub w obrączki zrośnięte, zazwyczaj nieregularnie, niekiedy według 
Curreya, podłużnym szwem pękające. Ścianka zarodni jest błonką tęgą, bardzo żółtą, pokrytą ną 
zewnątrz mocno z nią zrośniętą grubą warstwą ziarnistej, brunatnćj istoty ustrojowćj. 

Włośnią o rurkach cienkościennych, luźną sieć tworzących, 2,3 m. m. szerokich, wybiegających 
^w liczne wolne odnogi, o końcach zazwyczaj lekko rozdętych, rzadziej zaś mocno spiczasto wydłu-
żonych. Zgrubienia pod postacią kolców spiczastych, często lekko zakrzywionych, tęgich, l , G m . m. 
wysokich, zrzadka po powierzchni rurek rozrzuconych. Zarodniki gładkie, od 8.3 do 9,2 m. m. 
średnicy wielkie, dokładnie kuliste. W suchym stanie ścianki zarodni są łódkowato stulone, tak je 
też rysuje Currey, łączy je jednak z włośnią za pomocą cieniutkich włókienek, które zupełnie nie 
istnieją i są utworem fantazyi szanownego autora. 

Zarodnie po odpadnięciu wieczka pozostają na podłożu pod postacią maleńkich miseczek o uciętym, 
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gładkim ł)rzcgu. Niekiedy na tem samem podłożu spotykają się i zarodnie i pierwoszczowocnie. 

Znajdowanie się — Gatunek bardzo rzadki, Szwecya koło Femsjo (Fries); Nordhausen (Wallroth)-
Strasłmrg (Delbrouck); i w Anglii (Gurrey). 

O L I G O N E M A . R F S K I . M A Ł O Ć . 

Pojedyncze zarodnie, nieregularnie pękające. Włośnią składająca się z licznych, wolnych, w koii-
cach zamkniętych rurek. 

Trichia sp., Libert. 

Wzmianka historyczna. — Jedyny tu należący gatunek został odkrytym przez paimę Libert, i wy-
danym przez nią ŵ  zbiorze roślin skrytopłciowych z Ardenów pod nazwą Trichia nitens Per. Ślu-
zowiec ten nie ma jednak nic wspólnego z kędziorkiem, pierścieniowate zgrubienia włośni od razu 
wskazują jego pokrewderistwo ze strzępkiem. Jestto gatunek zajmujący w pokrewieństwie strzępko-
watych takie miejsce względem strzępka, siateczni i cornuyii, jakie w pokrewieństwie kądziorko-
watych zajmuje kędziorek względem zapletki. 

1G8. O nitens {Lib.). M. błyszcząca. — Zarodnie kuliste, beztrzoneczkowe, leżące w kilku 
warstwach na sobie, tworząc placki kilka, M. wysokie, a niekiedy kilka centymetrów rozległe. Ścianka 
pojedynczych zarodni tęga, żółta, świetnie błyszcząca się. Włośnią składająca się z licznych wolnych 
rurek, w obu końcach tępo zamkniętych, rozmaicie pokrzywionych, 4,2 m. ni. szerokich. Zgrubie-
nia składają się z bardzo nielicznych, tęgich, nizkich pierścieni. Zarodniki kuliste opatrzone listew-
kowatemi w sieć połączonemi zgrubieniami, 12,5 m. m. wielkie. 

1834. Trichia nitens, Libert non Pers. ! in Lib. plant. Ardnen. collec., fasc. 111, n° 277. 

Opis — Gatunek ten przypomina swoim pokrojem odrazu niektóre formy siateczni gromadnej. 
1 tutaj bowiem pojedyncze zarodnie nadzwyczaj drobne, od 1'5 do 1/2 M. średnicy mające, leżą 
w kilku warstwach na sobie, tworząc paski parę M. wysokie, a kilka centymetrów wielkie. Ścianka 
zarodni jest błyszcząca, żółta, tak jednak tęga że nie widziałem nigdy w naturze otwartych za-
rodni. Rurki włośni zazwyczaj pojedyncze, wyjątkowo rozwidlone, lub w pierścieii zrośnięte, są 
4.2 m. rn. szerokie, o końcach zaokrąglonych, niekiedy lekko rozdętych. Długość rurek zmienna, 
lecz zazwyczaj są one tylko kilka lub kilkanaście razy dłuższe od szerokości, i zawsze różnie poskrzy-
wiane. Zgrubienia w postaci tęgich, bardzo nizkich i bardzo nielicznych pierścieni; na jednćj 
rurce bywa ich tylko kilka. Zarodniki kuliste opatrzone listewkowatemi zgrubieniami połączonenij 
w sieci, o oczkach wielokątnych. Listewki są cienkie, mniej więcej od 0,5 do 0,8 m. m. wysokie, po-
kryte nieraz chropowatymi wyrostkami zdarzającymi się także i na reszcie błonki zarodników. 

Znajdowanie się. — Śluzowiec ten należy do wielkich rzadkości, po raz pierwszy został znaleziony 
w Ardenach przez pannę Libert, a ŵ  ostatnich czasach nad Renem przez Fuckla. 

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

Zarodnie lub pierwoszczowocnie, o ściance pojedynczśj lub podwójnej, z których zewnętrzna 
często zwapniona. W^łośnia pozbawiona charakterystycznych zgrubień, połączona w sieci przyro-
śnięte do górnej części ścianki zarodni, bardzo często zanikowo wykształcona. 
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P E K I C I I J E N A ( F R , ) . D O R Z U T K A . 

Jużto pierwoszczowocnie, już zarodnie często regularnie uciętem wieczkiem pękające. Włośnią już 
tworząca gęste sieci przyrośnięte niektóremi odnogami do górnej części ścianki zarodni, a innemi 
wybiegająca wolno, już też zanikowo wykształcona, tak że w całej zarodni zaledwie ślady jćj odszukać 
się dają. Rurki włośni pozbawione zewnętrznych zgrubień, lecz czasem ząbkowate. 

Mucor Scop.; Lycoperdon Batsch,; Spha-rocarpus Buli . ; Trichia Pers., Schr ; Tubulina Poir . ; 
Licea Pers,, AYallr.; Physarum Schum,; Perichajna Fr,, 18!7, Symb. Gaster., p. 11, 1. c., 111, 
p. 100.; Stegasma Corda; Ophiotheca sp. Anglorum ! 

Wzmianka historyczna. — Należące tu gatunki śluzowców pomieszczone przez dawnych autorów 
w rozmaitych rodzajach, zostały po raz pierwszy, w roku 1817 opisane przez Fi-iesa pod nowo utwo-
rzonym przez niego rodzajem Pericha^na, który według tego autora miał się różnić od Licei obec-
nością włośni i zarodniami otwierającemi się uciętćm wieczkiem. W późniejszych czasach 
pomieścił Lu Fries i inne śluzówce nieregularnie pękiijące, których włośnią słabo tylko była rozwi-
nięta, Corda pragnął w roku 1842 rozdzielić rodzaj ten na dwa bez żadnej podstawy. Wreszcie 
w ostatnich dwóch dziesiątkach lat liczne dorzutki występujące pod postacią pierwoszczowocni zo-
!łlały opisane przez angielskich autorów pod nazwą Ophiotheca, którćj jeden gatunek jak wiemy 
należy także do Cornuwii. Z szeregu gatunków, które Fries włączył do Perichffiuy, wyłączyłem P. 
strobilina będącą prawdziwym grzybem; P. contorta będącą kędziorkiem. Zmieniłem także cha-
rakter rodzaju, gdyż w większości razów włośnią składa się z rurek połączonych w sieci a nie z poje-
dynczych rurek jak to przypuszczał Fries. 

169. P. depressa. Lih. O. płaska. — Zarodnie mocno spłaszczone, gromadnie skupione, 
wielokątne, stykające się bokami, brunatno-czerwone lub brunatno-orzechowe, lśniące, otwierające 
się uciętćm wieczkiem. Masa zarodników i włośni żółta. Włośnią dość rozwinięta, o rurkach w ró-
żnych okazach różnie szerokich, od 0,8 do 1,2 lub od 2,5 do 3,3 m. m. Zarodniki kuliste, gładkie, 
od 9,1 do 11,6 m. m, średnicy mające. 

1834, Perichffina vaporaria. Sz,, Amer. t'g., n" 2311. 

1837, Perichffina depressa. Libert, Pl, Ardnen, coli., fasc. IV, n" 378. 

1842. Stegasma depressum. Corda, Icon., IV, p. 58, t, III, f. 43. 

— Pokrój tego śluzowca jest nieledwie jedyny w swoim rodzaju, Zarodnie mocno spłaszczone, 
wielokątne, szeroką podstawą na podłożu stojące, stykają się ścisłe bokami. Barwa ich czerwono lub 
orzechowo-brunatna. Otwierają się uciętćm, bardzo słabo wypuklem wieczkiem. Ścianka zarodni 
podwójna. Cała masa zarodników i włośni otoczona jest ze wszech stron błoną cienką, tęgą, jedno-
stajną, ciemno-żółtą, silnie pęczniejącą w wodzie. Ta wewnętrzna ścianka przyrośnięta jest do 
zewnętrznej bardzo grubej, kruchej, składającą się z ziarnistćj ciemno-brunatnćj istoty i bardzo 
nielicznych i drobnych kryształków wapna. Obie te ścianki są w suchym stanie zupełnie ze sobą 
zrośnięte, tak że przy pękaniu zarodni obie zostają ucięte. Po umieszczeniu jednak wieczka w wodzie 
wewnętrzna ścianka zaczyna daleko silniej pęcznieć, występuje na zewnątrz tworząc w około zewnę-
trznej ścianki jasno-żółty brzeg, a po niejakim czasie obie dają się z łatwością od siebie oddzielić. 

Masa włośni i zarodników żółto zabarwiona. Rurki włośni tworzą dość silnie rozwiniętą sieć przy-
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rośiuotą licziieiiii odnugaiiii do wewnętrznej ścianki wieczka, zarysy ich nieregularnie falowate, [)0-
wierzchnia zazwyczaj gładka, niekiedy maleńkiemi nieregularnenii drobinkami pokryta. W różnych 
okazach szerokość rurek bywa różna, w jednych waha się między 0,8 a 1,2, w innych między 2,5 
a 3,3 m. m., tu i owdzie zdarzają się pęcherzykowate rozdęcia do 4,4 ni. m. szerokie. Zarodniki 
kuliste, gładkie, od 9,1 do 11,6 m. m. wielkie. 

Znajdoicanie sio. — Gatunek ten spotyka się w Europie dość często na korze garbarskićj, rzadzićj 
na innem podłożu. 

170. P. corticalis{B atsc h .). D. pospolita. — Zarodnie spłaszczono-kuliste, gromadnie na 
wspólnej leżni stojące, uciętćm wieczkiem pękające, typowo żółto-brunatne, niekiedy od silneg<.) 
zwapnienia ciemno-sza4'e lub mleczno-białe. Włośnią zanikowo wykształcona, o rurkach 0,8 do 
2,3 m. ni. szerokich. Zarodniki gładkie, od 1,8 do 12,5 m. m. wielkie. 

I 

1783. Lycoperdon corticale. Batsch., Elech., p. 155, n" 30. 

1791. Sphicrocarpus sessilis. Bull., Champ., p. 132, t . 417, f. 5, non Sow. 

/1796. Trichia gymnosperma. Pers., Obs., I, p. 63, n<> 116, t. VI, f. 1, 2. 

1797. Trichia circumscissa. Schrad., Nv. pl. gen., p. 19. 

180L Licea circumscissa. Pers., Syn., p. 196. 

1803. Physarum luteo-album. Schum., FI. Sffill., n° 1430. 

1808. Tubulina circumscissa. Poir., Enc., VIII, n° 5. 

1817. Perichajna populina. Fr. , Sym. gast., p. 12.; Grev., Scot. cryp. 11., t. 232. 

1829. Perichaiua populina, p sorbea. Wein in Fr., 1. c., 111, p. 192. 

1817. Pericha^na ąuercina. Fr., Sym. Gast., p. 12. 

— Trichia varia subrufescens. Bong. Herb. I 

1833. Licea ąuercina. Wallr., FI. cr. ger., n° 2103. 

1834. Perichania marginata. Sz., Amer. fg., n° 2310. 

1852. Licea artocreas. Berk et Baven., Fg. Carol. Exic., Fasc. II, n° 82. 

1873. Perichiena artocreas. Berk et Rav. — Cfr., Greoill., 1. c., n" 370. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek najpospolitszy ze wszystkich dorzutek , wspomniany po raz 
pierwszy przez Batscha, w kolei czasów otrzymał cały szereg synonimów. Z tych wspomnę tylko że 
Physarum luteo-album Schum., Pericha?na ąuercina Fr., a przedewszystkiem Perichćcna marginata 
Sz. odnoszą się do okazów o ściance mnićj lub więcej zwapnionej i ztąd biaław^ćj. Pericha3na arto-
creas Berk et Bav. mająca się różnić według autora zarodnikami wrzecionowatymi, w rzeczywistości 
niczćm się nie różni, gdyż zarodniki tćj dorzutki w suchym stanie są stale łódkowato zaschnięte, a 
pod wpływem wody przyjmują normalny kształt kulisty. 

Opis. — Gatunek ten występuje w bardzo różnych formach pokroju, a barwa ścianki zarodni 
jest jeszcze bardzićj zmienna. Zazwyczaj na mnićj lub więcój silnie rozwiniętćj leżni stoją gromadnie, 
lecz nie skupione, liczne zarodnie kulistawe, lekko spłaszczone, pękające uciętćm wieczkiem, o 
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ścianco ż(ółto-f)riinatuśj. Niekiedy jednak zdarzają się okazy lak skupiono stojące, że się stykają 
bokami i od wzajemnego nacisku są w nasadzie wielokątne. Dalej różny stopień zwapnienia powo-
duje różne zabarwienia zewnętrznej ścianki. I tak zdarzają się między typowemi niekiedy zarodnie 
ciemno-sz;are lub też wszystkie zarodnie jednego okazu,mają taką barwę; widziałem także okazy od 
silnego zv^^apnienia mleczno-białe (zbierane przez Jacka w okolicach Salemu, które odpowiadają 
najzupełniej diagnozie Perich. marginaty Schweinitza z północnćj Karoliny), ze wszystkiemi przej-
ściami do typowych, żółto-brunatno zabarwionych. Zresztą spotykają się niekiedy przejścia od po-
jedynczych zarodni do pierwoszczowocni pod postacią zarodni nerkowatych lub krótko wydłużonych, 
pełzających. Budowa ścianki zarodni taka sama jak w poprzednim gatunku. Wewnętrzna błona je-
dnostajna, cienka, pęczniejąca, sprężysta, żółta, pokryta na zewnątrz tęgą, grubą błonką, mocno 
z i a r n i s t ą korą, z którą jest w zupełności zrośnięta. W tej zewnętrznej warstwie znajdują się mnićj 
lub więcój liczne drobne kryształki wapna. W^łośnia mniej lub więcój ro'zwinięta, nie występuje 
jednak nigdy tak silnie jak w poprzednim gatunku; sieci jój przyrośnięte do wewnętrznej ścianki 
wieczka. Rurki jój zazwyczaj od 0,7 do 1,2 m. m, szerokie, wyjątkowo dochodzą 2,3 m. m. szero-
kości, typowo są tylko lekko karbowane, niekiedy jednak pokryte nieregularnemi, bardzo drobnemi 
ziarnami. Zarodniki od 10,8 do 11,3 m. m . wielkie, gładkie i kuliste, w suchym stanie składają się 
zawsze łódkowato. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten z dorzutki jest najpospolitszym ze wszystkich w Europie. Wi-
działem okazy z Algeryi i })ółnocnej Ameryki. 

UWAGA. —- Fries nazwał różne gatunki dorzutki według drzew na których korze ten lidj ów ga-
tunek miał się wyłącznie przytradać; i tak dorzutkę pospolitą nazywa Periclifona populina, kiedy 
tymczasem gatunek ten bywa znajdowanym nie tylko na topoli ale także na lipie, w iązie, dębie, jarzę-
bie, jesionie i jałowcu, dlatego to nazw tych, jako na mylnóm twierdzeniu opartych, nie przyjąłem. 

171. P. fusco-atra [Sibth.). D. pokrewna. — Zarodnie przewrotno-jajowato-kulistawe, kaszta-
nowa to-czarniawc, pękaj^couciętóm, inocuG wypukłem wieczkiem. Włośnią z a n i k o w o wykształcona, 
o rurkach 1,7 m. m. szerokich. Zarodniki brodaweczkowate, od 12,3 do 13,3 m. m. ^\ielkie. 

1772. Mucor Lycoperdoides. Scop.,. Ann. Hich. Nat., IV, t. l , f . 11. 

1704. Trichia fusco-atra. Sibth., Fl. Oxon., n" 1132. 

1803. Sphan-ocarpus senilis. Sow., Engl. fg., t, 238, non Buli. ! 

1803. Licea circumscissa, fi abietina. A et Sz., p. 108. 

1817. Perichtcna abietina. Fr . , Sym. gast., p. 17. 

1844. Perichania microcarpa. Sauter w Babenh. Deut. cr. il., n° 2180. 

Wzmianka historyczna. — Dorzutka ta wspominana przez dawniejszych autorów, została dopier(j 
przez Albertiniego i Schweiiutza dokładnie opisaną. Wyborny rysunek pokroju znajduje się w dziele 
So\verby'ego. Nazwę przyjętą przez Friesa zmieniłem dla pow^odów w powyższej uwadze wspo-
mnianych. 

Opis, — Gatunek ten różniący się od poprzedniego przedewszystkiem większymi i brodaweczko-
watymi zarodnikami, odmienny ma także pokrój. Na silnie rozwiniętój, ciemnój, ćniej leżni 
stoją gromadnie przewrotnie-jajowate, wązką nasadą oparte , kasztanowato-czarniawe, ćme zarodnie. 
Są one nieco wypukłe a nie spłaszczone jak w poprzednim, ztąd i wieczko jest wypukłe. 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . 2 ! ) o 

Wewnętrzna budowa jak w poprzednim. Błona wewnętrzna jednostajna, cienka, pęczniejąca, 
sprężysta, jasna, brudno-żółtawa, zrośnięta z zewnętrzną korą tęgą, grubą, kruchą, mocno grubo-
ziarnistą, ciemno zabarwioną. Włośnią słabo rozwinięta, sieć jej przyrośnięta do wewnętrznej błony 
wieczka, rurki sieci do 1,7 m. m. szerokie, typowo nieregułarnie karbowane, bywają niekiedy po-
kryte nieregularnemi ziarnami. Włośnią występuje tu silniej jak w porzednim gatunku, ale nie 
bywa nigdy tak rozwinięta jak w dorzutce płaskiej. Dotychczas nie widziałem zwapnień w korze. 

Znajdowanie się. — Gatunek ten rzadszy od dwóch poprzednicli dorzutek, widziałem tylko okazy 
z Pinzgau w Tyrolu, zbierane przez Sautera, Znaleziony na Łużycach (Albertini); w Szwecyi (Fries); 
w Anglii (Sowerby). 

172. P. liccoideslifski. D. bez włosek. — Zarodnie maleńkie, kuliste, brudno-czarniawo-
żółte, nieregularnie pękające, o ściance pojedynczej. Włośnią prawie zupełnie niewykształcona. Za-
rodniki gładkie, od 9,2 do 10 m. ni. wielkie. 

1863, Licea pannorum Cnk. in Pringsh, Jahrb. , 1. c., p. 407, non Wallr , ! 

Opis, — Pierwoszcznie tego gatunku są według Gienkowskiego białe, a młode niedojrzałe zaro-
dnie ciemno-czerw^one. Zarodnie są maleńkie, od 0,3 do 0,5 M. w średnicy mające, kuliste, szeroką 
nasadą na podłożu siedzące, brudno-czarniawo-żółte, nieregularnie pękające. 

Ścianka zarodni jest błonką jednostajną, delikatną, cienką, prawie bezbarwną, na zewnątrz niere-
gularnemi ziarnami pokrytą. Masa zarodników żółta. Włośnią zupełnie nierozwinięta; tylko przy 
usilnem szukaniu daje się odnaleźć tu i owdzie krótka, niekiedy rozwidlona rurka ze wszystkich 
końców otwarta. 

Znajdowanie się. — Dotychczas widziałem tylko okazy z okolic Berlina (Gienkowski). 

173. P. variahilis R f s k i . D. jasna. — Jużto maleńkie kuliste, szeroką nasadą na podłożu 
oparte zarodnie, już pierwoszczowocnie żyłowate, pełzające, nerkowate lub rozmaicie poskręcane, 
niekiedy sieć tworzące, blado-żółte. Włośnią bardzo silnie rozwinięta, o rurkach piłkowanych, od 
1,7 do 2,5, wyjątkowo do 4,2 m. m. szerokich, w gęstą sieć połączonych, nielicznemi odnogami do 
górnej ścianki przyrośniętych i wybiegających w liczne wolne końce. Zarodniki gładkie, 10 m. m. 
wielkie, 

? 1868, Ophiotheca pallida. B et G. in Berk. Gub., n" 544. 

Wzmianka historyczna — Synonim Berkeleya położyłem ze znakiem zapytania, gdyż opis jest zbyt 
krótki aby można być pewnym tożsamości tego śluzowca. 

Opis. — Dorzuka ta występuje jużto pod postacią zarodni, już pierwoszczowocni zawsze blado-
żółtych, nieregularnie pękających ; zarodnie są małe, kuliste, szeroką nasadą na podłożu sie-
dzące, pierwoszczowT)cnie zaś występują pod bardzo różnym pokrojem, najczęścićj są one żyłowate, 
pełzające, jużto nerkowato, już inaczćj poskrzywiaue, niekiedy w sieć połączone, zdarzają się 
jednak i okazy w których pierwoszczowocnie mają postać nieregularnych grudek, do 2 M, średnicy 
mających. 

Ścianka jest ])łonką pojedynczą, bezbarwną lub lekkim brudno-żółtym odcieniem zabarwioną, 
gładką lub na zewnątrz nielicznemi, nieregularnemi ziarnami pokrytą. Włośnią silnie rozwinięta, gęstą 
sieć tworząca, nieliczne tylko jej odnogi przyrastają do górnej ścianki zarodni, a liczne wybiegają 
wolno w tępo zaokrąglone koiice. Rurki włośni nie są gładkie, lecz o ściance tak i)Owypuklanej, 
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Że W przecięciu optyczućni wydają się być gęsto, piłkowane. Szerokość ich waha się między ],7 a 
2,3 m. m,, tu i ówdzie zdarzają się jednak wydęcia do 4,2 m, m. szerokie. 

Znajdowanie się. — Gatunek nadzwyczaj rzadki w Europie. Bonn (Nees jnor.) ; (Htstrich nad 
Renem (Fuckel) i Kuba, jeżeli synonim Berkeleya tu rzeczywiście należy. 

174. r. Fripsiana Rfski. D. Friesa. Pierwoszczowocnie żyłowate, obłe, lekko spła-
szczone, pełz.ające, poskrzywiane lub w sieć połączone, oliwkowo-umbrowe, nieregularnie pękające. 
Włośnią silnie rozwinięta, o rurkach piłkow^anych, od 1,7 do 2,3 m. m. szerokich, w gęstą sieć połą-
czonych. Zarodniki od 8,3 do 9,2 m. m. wielkie, prawie gładkie. Ścianka podwójna, zewnętrzna 
nieregularnie ziarnista, wewnętrzna delikatnie lecz regularnie brodaweczkowata. 

? 1873. Ophiotheca urnbrina. B et C. Cfr., Greyill., 1. c., n° 372, 

Wzmianka historyczna. — Opis Berkeleya zbyt jest pobieżny i niedokładny aby można się z pewno-
ścią o tożsamości tego gatunku przekonać, dlatego nazwałem go ku pamięci Friesa, od którego okazy 
te otrzymałem. 

Opis. — Gatunek ten od wszystkich innych dorzutek odróżnia się na pierwszy rzut oka barwą 
pierwoszczowocni, a przedewszystkiem budową ścianki wewnęlrznćj. Pokrój pierw'Oszczowocni po-
dobny do poprzedniego gatunku, są one żyłowate, obłe, lekko spłaszczone, połączone w sieci. 
Ścianka zarodni podwójna; zewnętrzna bezbarwna, tęższa, pokryta licznemi, wielkiemi, nieregu-
larnemi ziarnami, wewnętrzna nadzwyczaj delikatna, lekko zabarwiona, nader delikatnie lecz regu-
larnie brodaweczkowata. Włośnią silnie rozwinięta, o rurkach nielicznemi odnogami flo górnej 
części ścianki przyrośniętych, w sieć połączonych i licznych wolno wybiegających, typowych odno-
gach. Kurki jej nie są gładkie, lecz gęsto piłkowate, szerokość itdi waha się między 1,7 a 2,3 m. ni." 

Znajdowanie sie. — Gatunek ten otrzymałem od Friesa, okazy pochodziły z północnej Karoliny, 
gdzie zostały znalezione przez A. Curtisa. 

Następuj Ę,ce gatunki dorzutki nie SSL mi znane : 

1873. Perichcena irregularis. B. et C. Cfr. Greyill., n''371. 

1808. Ophiotheca Wrightii. B. et C. Cfr. Berk. Cub., no 344. 

U W A G A . — W roku 1 8 2 7 , opisał Martius, w « Noya ActaLeop. Car., y. X , I I , p. 3 0 3 , N ° 1 0 , t. 4 6 , 

f. 10. )J, bardzo szczególny śluzowiec, który znalazł w Brazylii, pod nazwą u Cirrholus flainis)). O 
ile z rysunku i opisu na swoje czasy wybornego, wnosić można, ustrój ten nader szczególny two-
rzy osobny rząd W gromadzie śluzowców. Ma on posiadać podsadę wężownicowato zwinięt'^ i wło-
śnię. O budowie tej ostatniej nie znajdują się żadne szczegóły podane, dlatego też nie mając okazów 
do poszukiwania, uważam za najstosowniejsze tymczasem odesłać ciekawych tylko do źródła. 
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SPIS TWOROW OPISANYCH POD SLUZOWCAMI 

JUŻTO ZUPEŁNIE WĄTPLIWYCH JUŻ NALEŻACYGH DO GRZYBÓW LUB POROSTÓW. 

1. Arcjjria albipes Opiz, jest jakimś kubeczkiem zapewne Craterium leucncephalum, okazy jakie mia-

łem są zbyt liche żeby pozwalały rzecz te stanowczo rozstrzygnąć; zasługuje na wykreślenie. 

2. Arcyria coccinea Duby, patrz Clat/troicles. 

3. Arcyria fulva Rffinsch., jest Coniocybe furfuracca. 

' 4. Arcyria ramulosa Wgd, patrz Trichia ramulosa Rudol. 

5. Arcyria violacea. FI. dan., t. 1364, f. 1. « Arcyria cylindrica, subgregaria erecta violacea peridio 
elongato ovato » mówi opis. Fries w Systema myc. (III, p. 181) wspomina o nićj, przypuszcza-
jąc, że to jest tylko forma wydłużona z Arcyria cinerea. Tymczasem w Summa vegetabilium 
Scandinavia3, na stronie 433, nazywa to Stemonitis protracta, cytując tylko figurę flory duńskiej 
i niedołączając żadnego opisu. Najwłaściwiej więc gatunek ten, jako najzupełniej wątpliwy, 
zupełnie wykreślić. 

C. Badhamia incarnata Oud. Pan I. A. C. Oudemans opisał ten gatunek w « Nederlandsch Kruidkun-
dis Archięf, 2® ser., vol. I, p. 166, n° 27 (1872), charakteryzując go w następujący sposób aPe-
(( ridia, gregaria tenuia, tandem rupta et evanascentia, basi eorum tantum persistente. Gonti-
« nent fila tenuia decolora et vesiculas carneas globosas magnas, sporas acliromas oblongas 
« permultas foventes ». Był łaskaw przesłać mi oryginalne okazy, z których przekonałem się, 
że gatunek ten jest grzybem należącym do Tubercularia, Gatunku tćj ostatnićj nie oznaczyłem 
dokładnie. Zarodniki zbite w gruzełki, są zapewne rezultatem trawienia żywiących się nimi 
owadów. 

7. Cionium carolinense Spr., Sys., IV, p. 329, jest Cauloglossum transversarium Fr. Porównaj 
Systema myc. Friesa, v. III, p. 61. 

8. Cionium senegałense Spr., Sys., IV, 329, jest Podaxon calyptratui Fr. Porównaj Systema mycologi-

cum Friesa, v. III, p. 63. 

9. Cionium physaj^oides Spw, i>ciitvz Leangiwn physarai (es Lk. 

10. Clathrus flauus. Bolt., t. 93, f. 4, dalćj 

11. Clathrus fulous. Bolt., t. 93, f. 3, wreszcie 
12. Clathrus sphceroc^phalus. Bolt., t . 94, f. 1, należą do porostów z rodzajciw Calycium i Coniocybe. 

13. Clathrus oliimeeus. t . 94, f. 2, ni3 należy także z pewnością, o ile z krótkiego opisu i li-
chej figury wnosić można, do śluzowców. 
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14. Clathroides purpureum pediculo donatum. Mich., Nv, pl. gen., t. 94, f. excl, c. Pod tćm nazwi-
skiem opisał Micheli strzępek błyszczący, który na rysunku pod literą c, nieźle przedstawił, 
oprócz tego jednak rysuje zarodnie dokładnie kuliste wyniesione na wydłużonym trzoneczku. 
Taka figura z cytatą Michelego znajduje się u Bulliarda (Champ,, p, 126, t, 368, f, 1), pod 
nazwą Spha;rocarpus coccineus, z tą różnicą, że zarodnie te mają się otwierać uciętem wieczkiem 
w połowie wysokości; wewnątrz widać włośnię. Co właściwie Bulliard miał przed sobą, to 
trudno wiedzieć, można przypuszczać, że albo miał okazy, mnićj wydłużone jak zazwyczaj, 
strzępka lśniącego, albo tćż okazy strzępka kulawki o wydłużonym trzoneczku, Bzecz trudno 
ostatecznie rozstrzygnąć, w każdym razie pewnćm jest, że to jest tylko albo potworność 
albo zły rysunek jakiegoś pospolitego śluzowca, i dlatego najlepićj jest gatunek ten wykreślić, 
również jak synonimy późnićj utworzone. Do tych należą : Stemonitis coccinea Gmel,, Sys, Nat., 
p. 1468, n° 23; Trichia coccinea. D. C,, Fl. Fr. , n° 688; Arcyria coccinea. Duby, Bot, gal',, II, 
p, 8o7. 

13, Cralerium difforme. Fr. , Stirp, femsj,, p, 84, tylko z nazwiska wspomniane, zasługuje na wykre-
ślenie, 

16, Gribraria badia. Ghew, Fl, par,, p, 328, Fr., Sys, myc., III, 170, jest zbyt niedokładnie opisaną,. 
aby ją można odnieść do którego ze znanych gatunków, a tćm mniej zasługuje na uznanie za 
nowy gatunek. Należy ją wykreślić. 

17. Cińbraria capillaris.Yw, ^ih'^. femsj,, p, 84, Nazwisko to w dopiero co zacyto\wanem miejscu 
wspomniane, a nie pomieszczone następnie w Systema mycologicum, jest zape\^vne synonimem 
jakiejś Cribrarii, sądząc z nazwiska najprawdopodobniej będzie to Gribraria micfl'ocarpa. 

18, Grib) ̂ arui coccinea Pers., patrz Sphwrocarpus trichioides Buli. 

19. Gribraria didermoides. Schum,, Fl, Sadl,, n" 1498 z synonimem : 

Dictydium didermoides. Fr, , Sys.myc., III, p. 163. Gatunek ten ma się od wszystkich innych 
odróżniać obecnością podsady. Że różnobłony podsady nie mają, i mieć jej nie rnogę nie 
posiadając włośni, jestto rzeczą pewną. Zdarza się jednak, że po dojrzeniu zarodni zmoczo-
n̂ Ĵ w skutek deszczu, zarodniki jużto wszystkie, jużto pozostałe jeszcze w zarodni zbijają 
się w kulę do dolnej części zarodni przylegającą; takie to pewno, okazy jakiejś Cribrarii 
miał Schumacher przed sobą i wziął ową masę skupioną zarodników za podsadę. Zresztą 
gatunek ten tak niedołężnie jest opisanym, że go jako synonim niepodobna nigdzie odnieść 
i należy go tylko wykreślić. 

1̂ 20. Gribraria Onygena. Schum,, Fl. Sffill,, n° 1499, Fl, dan., 1302, f. 2, jest stan przestarzały z Ony-
genafaginea. Fr. , Sys. myc., III, p, 209. 

21. Gribraria stellata. Schum., Fl, Stell,, n° 1497, Fl. dan., 1363, f. 1, z pokroju do Cribrarii vul-
garis podobna, sieć zgrubień jednak nie jest opisana, należy do zupełnie wątpliwych, zasługu-
jących na wykreślenie. 

22. Gribraria venosa. Pers,, patrz Dictydium venosum Schrad, 

23. Gylichnium Wallr., patrz Phelotinis Chev. ' 

24. Dicho^porium aggregatum. Nees., Sys., p, 103, f, 99, Fr., Sys. myc,, III, p, 219 i p. 490, Według 
Neesa miał to być rodzaj pokrewny do Myrotheciam, Fries przypuszcza, że może ten rodzaj był 
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już opisany pod ^geritapallida Pers., a w innóm znów miejscu sądzi, że może by go należało 
odnieść do Conoplea]dko Conoplea alba. Tymczasem wszystkie te założenia są błędne, miałem 
bowiem oryginalne okazy Dichosporium i przekonałem się, że nie jest on samodzielnym ustro-
jem, ale produktem pleśni i śluzowca. Dichosporium jest zupełnie niedojrzałą Badhamia cap-
sulifera opanowaną na powierzchni przez jakąś pleśń zapewne Trichothecium. 

23. Dictydium didermoides Fr., patrz Cribraria didermoides Schum. 

26. Dictydium micropus. Fr., 1. c., III, p. 167, patrz Dictydium venosum. 

27. Dictydium trichioides Fr. , ^diirzSphcerocarpus trichioides Buli. 

Dictydium venosum Schrad., N. pl. g., p. 14, t . 3, f. 6. Fr. , III, p. 167 z synonimami: 

Cribraria venosa Pers., Syn., p. 191 i 

Trichia venosa. Poir, Enc., VIII, p. 35, wreszcie 

Dictydium jyiicropus Fr . nie przedstawiają właściwego gatunku. Każdy różnobłon niedojrzały, 
gwałtownie zasuszony w czasie kiedy jeszcze pierwószcze krążyło swobodnie na wewnętrznej 
stronie jego ścianki,"nie ustaliwszy się w sieć zgrubień, jest tym śluzowcem. 

» 

29. Diderma accuminatum. Schum., FI. Ssell., n° 1424, Fr, , III, p. 164. Jest według Friesa, który 
miał przed sobą rycinę tego gatunku od Schumachera, niedojrzałym stanem jakiegoś smętosza, 
zapewne z Enerthenema papillata, 

30. Didyrnium Linkii patrz Leangium physaroides lA.. 

31. Didymium liąuidum. Payer, Bot, cryp,, p. 109, t. VI, f, 3. Oprócz rysunku nie znajdujemy o tym 
ustroju żadnćj wzmianki, należy go \vięc wykreślić. 

32. Didymm muscicola. Łk, Dis., 2, p. 42, jest zupełnie wątpliwym śluzowcem, z krótkiego i nie-
dokładnego opisu dP3 Didymium farinaceum może należałoby go odnieść, najlepiej wykreślić. 

33. Didymium nanum. Fr . w Wein, bym. Boss,, p,377, O ile z opisu wnosić można jestto jakieś Phy-
sarum, niepodobna go jednak z pewnością odnieść jako synonim do którego z gatunków tego 
rodzaju, i najl epićj będzie go zupełnie wykreślić. 

34. Didymium plicatum. Gorda, Icon,, v, III, p. 17, t. 3, f. 47, jest jakićmś niedojrzałćrn Didymium, 
opis niedokładny pozwala wraz z opisem przypuszczać, że należy do podrodzaju Cionium. Na-
leży go wykreślić. 

35. Diderrna ramosum FI. dan,, patrz Spumaria ramosa Schum. 

36. Didymium. Weinmanni. Fr,, Sys, myc,, III, p, 121, jest jakićmś wąlpliwem Physarum. Należy go 

wykreślić. 

37. Diderma stipitatum Fr, , patrz Reticularia stipitata Buli. 

38. Diderma trichodes Fr . , patrz Didymium trichodes Lk. 

39. Didymium parielinum. Schrad. w Nv. pl, gen,, p. 24, t . 6, f. 1, z synonimami : 

Licea bicolor. Pers., Syn. p. 193. Icon. pic., p. 6, t. 3, f. 4, 3. 

Tubulina bicolor. Poir,, Enc. 
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Lycogata pariclhium, Fr. , III, p., 83. 

Licea sulphurea. Wallr., FI. cr. ger., n°2104. 

Licea pannorum. Wallr., FI. cr. ger., n° 2103 (non Gnk !). 

Anixta truncigena Fr . cfr. Hoffn., Ic. an., p. 67. 

W roku 1797 po raz pierwszy Schrader opisał i bardzo dokładnie odrysował ten ustrój, poda-
jąc, że rośnie na murach wilgotnych. Ŵ  roku 1801 opisał go Persoon jako rosnący na drzewie 
pod nazwą Licea bicolor, a wkrótce potśm odrysował go w swoich Icones, pozwalając tym spo-
sobem na pewno synonim ten do dawnego sprowadzić, co też w roku 1829 uczynił Fries prze-
nosząc gatunek ten do rodzaju Lycogala. Wallroth w swej florze skrytopłciowćj Niemiec opisał 
dwie Licea, to jest L. sulphurea i L. panuorum, które, jakem się naocznie przekonał, są tylko 
dwoma formami tego ustroju. W roku 1859 wystąpił Hermann Hotfmann (w Botanische Zei-
tung, p. 212) z pracą, w której dowodził, że nie wszystkie śluzówce kiełkują w ten sposób, i że 
niektóre z nich np. Licea sulphurea przy kiełkowaniu dają początek strzępce (Hypha) grzybni. 
Przekonany jednak przez de Barego (Flora, 1862, p. 269), że Licea sulphurea Wallr. nie jest ślu-
zowcem ale grzybem, zajął, się dokładniejszem jej zbadaniem i przekonawszy się, że to jest ją-

^drzak (Pyrenomycet), utworzył dla niej nowy rodzaj Anixia i nazwał go Anixia truncigena 
(w Icon. anal., p. 67). Hoffmann jednak sądził, że Licea sulphurea Wallr. nie jest synonimem 
Didymium parietinum Schrad. Tak jest jednak w istocie, ustrój ten znajduje się nie tylko na 
zgniłćm drzewie, ale i na różnem innem podłożu. Na murach znalazł go Schrader, widziałem 
takie okazy z Meklenburga zbierane przez Floerkego, dalćj na kawałkach sukna (Wallroth), 
wreszcie Desmazieres w swoich Plantes cryptogamiques de France wydał go znalezionego na 
bibule z następującą notą : '( Gette Cryplogame vient ordinairenient sur les vieux bois et sur les 
murs ; mais les indiyidus que nous donnons ici ont ete trouves, par J N I . Godin, sur les papiers 
d'un herbier, sept a huit mois aprćs avoir ćtć mouillós par une pluie d'orage ». Etc. 

Z tego więc względu nazwa gatunkowa « truncigena nic nie jest słuszną, również jak i ta, 
którąby według prawa pierwszeństwa dać należało, to jest « parietina ». Najwłaściwiej więc na-
zwać od Licea bicolor. Pers. gatunek ten ((bicolor ». Utworzenie zaś rodzaju Anixia lakże nie 
jest racyonalndm. Bo Fries w Summa Yegetabilium Scandinavia5 (p. 448), pomieszczając ten 
ustrój w rodzaju Lycogala, utworzył jednak dla niego nowy podrodzaj (( Myogalny). Najsłu-
szniej i najracyonalniej więc jest nazwać tego jądrzaka « Myocjala bicolor » (Pers.). Co zaś do 
dwóch jakoby tu należących gatunków Wallrotha, to rzecz ma się jak następuje. Wallroth 
w sw ojćj florze skrytopłciowćj Niemiec, na stronie 344, tak je charkteryzuje : 

210 i. Licea sulphurea W. | 2105 Licea pannorum W . 
i 

peridiis : sphcericis exiguis sparsis nitidulis nigro-1 hernispliKricis sparsis convexiusculis opacis ugulo-
fiiscis teneris fragilissimis, sis fusco-cactaneis fragilibus, 

demum lacero dehiscentibus, i dein irregulariter a rert ice inde dehiscentibus, i 
sporidiis : exiguis pellucidis floccisque par - : mujusculis pellucidis pallide sulphureis 

cis pallide-sulphureis seu dilate citrinis llbere conglobatis. 

Tymczasem porównywając oryginalne okazy Wallrotha, przekonałem się, że zarodniki w obu 
są clij,tyczne, od 8,3 do 9,13 szerokie, a od 9,96 do 11,62 mikromilimetrów długie. Kształty je-
dnej i drugiej są niestale, i tu i tam zdarzają się kuliste i pólkuliste, wypukłe lub spłaszczone. 
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Jedyna różnica zachodzi w barwie ściany; n pierwszej są one tęższe, ćme, atramentowe, a 
u drugićj lśniące, cieńsze i kasztanow^ato-brunatne. 

Formy więc matowe, barwy atramentowej nazwać należy : Myogala bicolor (Pers.) i odróżnić 
formy lśniące barwy kasztanowatćj jako p fusco-casłanea nb. 

40. Didymium ramosum Duby, patrz Reticularia stipitata Buli. 

41. Didymium trichodes. Lk., dich 2, p. 42, z synonimem : 

Diderma trichodes. Fr . , III, 108. Mając oryginalne okazy Linka przekonałem się, że to nie jest ślu-
zowiec ale Peziza, zapewne P. {Lachnea) Lonicera A. et Sz. 

42. Embolus sepulchralis. Batsch, f. 133, jest Calicyum sp. 

43. Fuligo carnea. Schum., FI. Stell., 1412, z synonimem : 

Reticularia parnea. Fr . , Sys. myc., III, 91, FI. dan., t . 1977, f. 1. Opis krótki, rysunek nader li-
chy, a przedewszystkićm znana opieszałość i niedokładność autora skłaniają mnie do wykreśle-
nia tego nader wątpliwego śluzowca? 

44. łJalterophoia fulva'E.wd\., patrz Tipularia /w/m Chev. 

43, Leocarpus ramosus Fr , , S, Y., patrz Spumaria ramosa Schum. 

46. Licea badia Fr . , patrz Phelonitis. 

47. Licea Berteroana. M,, FI. chil,, VIII, p. 20. Pierwszy rzut oka na preparat z tego ustroju pod dro-
bnowidzem przekonał mnie, że to jest jądrzak z bardzo charakterystycznymi workami. 
Pan Fuckel zawiadomił mnie listowmie, że jądrzak ten opisał pod nazwą/"rmsia/asacwtó^a 
Fck. Czemu się najzupełniej dziwić nie można, bo opis Montagna był tak niedołężny, że 
z niego nigdyby coś podobnego zdeterminować nie można było, a tem bardziej gdy jądrzak 
jako Liceę opisał. Z tćm wszystkićm gdy dziś tożsamość tych dwóch synonimów jest pewną, 
wypada ustrój ten nazwać Preussia Rerteroana (M.). 

48. LAcea bicolor Pers, , patrz Didymium parietinum Schrad. 

49. Licea brunnea. Preuss, ŵ  Linnea, 1833, p, 709. Opis powierzchowny pozwala pow^ątpiewać na-
wet o tćm czy to jest śluzowiec, należy więc gatunek ten wykreślić. 

30. Licea incarnata. Preuss w Linnea, 1833, p 709. Z pewnością nie śluzowiec, opis zbyt jednak 
krótki, aby można było kiedykolwiek tożsamość tego gatunku oznaczyć, należy go więc wy-
kreślić. 

31. Licea macrospora. Schum., FI. Sal i . , n° 1301, jest według Friesa Elech. II, p. 49, Polyangium 

umbrinam. 

32. Licca minima YV., Phelonitis. , 

33. Licea /jannorwm Wallr . , patrz Didymium parietinum'^chTd.d. 

34. Licea strobilina. A. et Sz., Consp., p. 109, t, 6, f, 3, z synonimami: 

Perich;ena strobilina. Fr . , III, p. 191. Sym. gast., p. 11, 

Phelonitis strobilina. Fr . S. Y. S,, II, p, 439, 
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Tubulina strubilina. Poir , Enc. Ustrój ten odkryty iprzez Alljertiniego i Schweinitza w roku 180o, 
został przez Friesa w roku 1817 (Sym. gast . ,p . 11) pomieszczony w nowo wówczas przez niego 
utworzonym rodzaju śluzowców « Perich;ena ». De Bary ŵ  roku 1859 pierwszy wyraził powąt-
piewanie co do jej śluzow^cowatej natury. A w kilka lat późnićj A. S. CErsted przekonał się, że 
ustrój ten jest grzybem należącym do klasy Uredineów, a którego Telentorpory są nieznane 
jeszcze i nazwał go Pleosporopsis strobilorum.\{k. S. OErsted. «Bidrag til S>vampenos Udyiklings-
historie » w Af Naturhist. Foren. Yidenks. Meddelelser, 1863, p. 21). A w krótce potćm Bees 
podał dokładniejszą jeszcze historyę rozwoju tego ^ c i d i u m strobilinum (A. et Sz.) Bees. 

55. Licea suberea Fr . , patrz Phelonitis. 

56. Wallr . , patrz Didymium parietinum Schrad. 

57. Leangium phymroide^. Lk , Diss., I. p. 26, jest najzupełnićj wątpliwym śluzowcem. Fries ŵ  Sym-
bol® gasteromycorum cytuje go jako synonim swego Didymium Zm/tw fp. 10), w późniejszych 
jednak pracach nic o nim nie wspomina. Sprengel wylicza go jako Cionium physaroides 
IV, p. 529) nic do pierwotnego opisu nie dodając. Ustrój zupełnie wątpliwy zasługuje, na wy-
kreślenie. 

58. Lycogala atra Pers. z synonimem : 

P/iysarum atrum. Fr . , Sys. myc., 111,>147. 

Za pośrednictwem profesora Schimpera otrzymałem oryginalne okazy tegoż odl ,pana Mou-
geau i przekonałem się, że jest jądrzakiem. Pan Fuckel, któremu je przesłałem, sąd^i je być no-
wym gatunkiem jego rodzaju Appiosporium i proponuje.naz%yać go A. imermm, Fck , iii lit. 

59. Lycogala cinerea. Schum., Saill, n° 1407, z synonimem : 

• Lycogala plumf}eum.^v., III, p. 82. 

(3pis Schumachera nader niedołężny nie pozwala wydać żadnego .pewnego zdania. Fries 
także niejasno się wyraża, a wzmianka, że ustrój ten ma posiadać « os ro tundum integrum fere 
ut in Tulostomate mammoso » jjozwala przypuszczać, że to o jakićjś purchatnicy (Gastcromyce-
tes) mowa. 

60. Lycogala globosum. Schrk. , Fl. bay., II, n" 1798, jest jakąś Spluerią, według Streinza jestto 
Sphaeiia nivea Hollm. 

<J1. Lycogala globosum rubrum. Mich., n. f. g., p. 215, t. 93, f. 3, według Friesa, III, p. 193, ma być 
Perichxna incarnata,aMcko wydaje się mi być prawdopodobniejszem przypuszczenie,,że to jest 
Tubercularia vulgaris Tod. 

62. Lycogala nineum. Hof., Veg. cr. , p. 9, t .d l , f. 4, jest zapewne jakąś.Lamprodermą w chwili for-
mowania się. 

63. Lycogala parietinum Fr . , patrz Didymium parietinum 

64. Lycogala plumbeum Fr . , patrz Lycogala^nnerea Schum. 

65. Lycogala. Hall., St. Hely., n" 2142, jest zapewne według Streinza Splueria fragiformis. 

€6. Lycogala. Hall., St. Hely., n° 2 l4 i , jest zapewne według Streinza Sphmriamoea Hotfn. 

<37. LAjcagala. Hall., St. Hely., u" 2143 jest według Yńa^^^Jhjdrophora stercorea Tod. 
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08. Lycoperdon enłomoides. R.. Hedwig, l. c., p. 15,. t. Xl B,.jest najzupełniśj wątpliwym śluzowcem, 
może kędziorkiem mylnym vr niedojrzałym stanie, zasługuje na wykreślenie. 

69. Lycoperdon luteum Jacg., Misc. aust., I. p. 138, t. 8, jest bardzo wątpliwym, zupełnie niedojrza-
łym śluzowcem, kwalifikuje się przedewszystkiem do wykreślenia., 

70. Lycoperdon echiniforme. Sow., Fg. en, fg., t . 400, f. ł , mimo wszystkiego co Berkeley o tóm pi-

sał, jest najzupełnićj wątpliwym śluzowcem, 

71. Mesenterica tremellioicks. Tode, fg. mecli., p. 7, Ib. II, f. 12, jest jakąś młodą pierwoszcznią. 

72. Mesenterica sp. A. et Sz.., Pers i Tod, są Telephora sp. 

73. Mucilo.go alba ramosa 3, Mich., N. pl. g., p. 216, tb. 96, f. 3, jest młodą pierwoszcznią, 

74. Mucilago minima funijellieffigie Mich., 1. c., 216, tb. 96, f. 5, Jest jakimś wątpliwym śluzowcem 
w chwili formowania się, 

75. Mucilago minima non crmtacea alba 6. Mich., N. pl, g,, p, 216, t . 96, f. 7, jest najzupełniej wąt-

pliwa. 

76. Mucilagines Halleri, n" 2130-21311, są jakiemiś wąlpliwemi grzybniami. 

77. Mucilago Hall., His. FI. Helv., 2132, jest zapewne Trichothecium roseum Lk. 

78. Mucor unctuosus. L, Sp. p., 1650, jest jakąś młodą pierwoszcznią, może Fuligo? 

79. Mucor rufus. Leers, FI. herb., n" 1127, patrz Sphxrocephalos rufus Hall. 

80. Mucor. FL. dan., 467, t 1, patrz Sphcerocarpus semitriehioides BulL 

81. Mycinema flavum Hook, patrz Tinchia rumnlosa Rudol. 
82. Peribotryon Pavoni. Fr. , III, p. 288, patrz rrichia ramulosa Rudol. 

83. Perichcena picea et Br. Z oryginalnych okazów, które zawdzięczam Panu Ch. B. Plbwright 
przekonałem się, że to jest jądrzak (Pyrenomycet),, oznaczenie go i sprostowanie lego błędu 
pozostawiam w tym razie samym autorom. 

84. Perichaena strobilina Fr. , patrz Licea strobilina A. et Sz. 

85. Phelonitis strobilina Fr. , patrz Licea strobilina A. et Sz. 

86. Phelonitis. Ghev., FI. par., p. 345; Fr . , Sys. myc., III, p. 198, pod Licea, a jako rodzaj, przyjęty 

w Sum. Veg. Scan., p. 459, Tutaj należą : 

Phelonitis suberea. Ghey., L c., 1. 9., f. 21, z synonimem 

Licea suberea. Fr. , 1, G,, IH, p. 198.; dalćj 

Licea minima. Fr . , 1, c., III, p, 199, czyli 

Phelonitis minima.. Fr.-, S. V. S,, p, 459; wreszcie 
Ucea badia. Fr , , L c . , HI. 198. Sąito wszystko Ui^roje niemajace nic wspólnego ze śluzowcami, 

należące do prawdziwych gn-zybów, które wypadnie zapewne pomieścić obok rodzaju :Anixia 
lub też nawet wprost włączyć je do niego jako różne gatunki. Wszystkie mają zarodniki wor-
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korodne (Ascospory) białe lub żółtawe, a zbiorniki (Perithecium) ich nie posiadają wywodu 
fostiolum), należą więc do klasy grzybów zwanych Workowcami (Ascomycetes), a mianowicie 
do oddziału ich, nazwanych Perisporiaceffi. 

87. Physarum antiadcs Fr. , patrz Spcehrocarpus antiades BuW. 

88. Physarum atrum Fr . , patrz Lycogala atra Pers. 

89. Physarum connatum. Schum., FI. Saill., n" i438. O ile z opisu właściwego Scłmmacherowi są-
dzić można, i z ryciny tego ustroju we Florze duńskićj (tablica 1310) jestto albo gwałtownie 
zasuszona Arcyria punicea tćj barwy albo, o ile znów to jest prawdopodobne z białych jakoby 
trzoneczków, jeszcze możliwićj Leocarpus fragilis. Physarum na pewno nie jest, opis lichy, za-
sługuje na wykreślenie. 

90. Physarum elongatum. Lk., Diss., 2, p. 42, cały opis zawarty jest w 7 wyraźnie w siedmiu wyra-
zach ! tym sposobem można go odnieść do trzecićj części w^szystkich wapniaków. Okazy które 
widziłem były w stanie niedojrzałym. Zasługuje na wykreślenie. 

91. Physarum flavo-virens. A. et Sz., p. 97, jest zbyt krótko opisanem; zasługuje na wykreślenie. 

92. Physarum, fimetarium. Schum., FI. Sffill., n° 1449. Z całego opisu to tylko jest pewnćm, że ustrój 
ten został znaleziony na mierzwie, zasługuje przedewszystkićm na wykreślenie. 

93. Physarum hypnophilum. Fr., St. femsj., p. 83. Sys., III, p. 140. Opis bardzo krótki, zdaje się być 
jakićmś Dydymium, bo włośnią ma być czarna? Zresztą bardzo wątpliwy, kwalifikuje się do 
wykreślenia. 

94. Physarum [Aceum. Fr., Stirp. femsj., p. 83. Syn. myc., III, p. 143. O ile z króciutkiego opisu 
wnosić można, jestto najprawdopodobnićj zupełnie bezwapienna forma jakiegoś Avapniaka. 
Wątpliwe, wykreślić należy. 

93. Physat^um purpurascens. Lk., Diss., 2, p. 42. Najzupełnićj wątpliwe, coś niedojrzał(ego, wykre-
ślić należy. 

96. Physarum stipitatum Ghev., patrz Reticularia stipitata Buli. 

97. Physarum uillosum. Schum., FI. Sffill., n» 1429. Najzupełniej wątpliwe, wy kreślić należy. 

98. Pittocarpium flamm. Lk., dich., II, p. 41, według oryginalnego okazu jestto jakaś młoda, żółta, 
zasuszona pierwoszcznia. 

99. Reticularia carnea Fr. , patrz Fuligo carnea Schum. 

100. Reticularia carnosa. Buli., p. 83, t . 424, f. 1, chyba jakiś niedojrzały Gasteromycet, bo daje się. 
według autora, krajać z łatwością jak trufla. Z pewnością więc nie śluzowiec. 

m. Reticularia epirylon.^BiiW., p. 90, t. 380, f. 3. O ile sądzić można jestto jakieś siedzące Didy-
mium a że Bulliard nie wymienia tak pospolitćj siedzącćj formy Didymium farinaceum, naj-
prawdopodobnićj więc ją właśnie pod tem nazwiskiem rozumie. Fries odnosi ją doDichosporium 
aggregatum, ale wiedząc dziś czćm ono jest, zdania tego w żaden sposób poprzeć nie możemy. 

102. Reticularia nigra. Buli., p. 88, t . 380, f. 2. Według Friesa ma to byc Didymium farinaceum, tćni 
z pewnością nie jest, bo ma być trwała dwuletnia! i walać palce w dotknięciu jak sadze. Z pe-
wnością jakiś grzyb, ale jaki? 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . 3 0 [ ; 

103. Reticularia ramosa Gmel., patrz Reticularia stipitata Buli. 

lOi. Reticularia rosea Poir., ma być według Streinza Mycogone rosea. 

103. Reticularia segetum. Buli., p. 90, tb. 472, f. 2, jest jalcto już dawniej uznano Ureclo segetum Pers. 

106. Reticularia stipitata Buli., p. 89, tb. 380, f. 3, z synonimami : 

Reticulaina ramosa. Gmel., Sys., 'p. 1471, n" 4. 

Diderma ramosum. Pers., Syn., p. 166. 

Diderma stipitatum. Fr . , III, p. 104. 

Physarum stipitatum. Ghev., p. 137. 

Didymium ramosum. Duby, Bot. gali., II, p. 839. Jest czemś z Galcareów, ale bardzo wątpliwem, 
autorowie powtarzali opis Bulliarda nic nie dodając, należy z rzędu śluzowców i w ogól-
ności, wykreślić. 

107. Reticularia ustilago L. jest Uredo segetum. 

108. Sclerotium fagi. Schum., Sieli., n° 1383. Jest stanem jakiegoś śluzów ca, który dziś Phlebomorpha 

nazywamy. 

ł09. Sph:ierocaiyus antiades. Buli., p. 127, tb. 368, f. 2, z synonimami : 

Trichia antiades. D. C., Fl. Fr., 2, p. 232. . 
Physarum antiades. Fr. , III, 133. Rozgałęzione trzonki, barwa zarodni i ich stopniowe powię-

kszanie się nie pozostawiają chyba wątpliwości, że to jest jakiś gatunek Onygeny. Na to po-
dobieństwo. zwrócił mi po raz pierwszy uwagę Pan Brogniart. 

110. Spha:rocarpus coccineus Buli., patrz Clathroides Mich. 

111. Sphxrocarpus ficoides. Buli., p. 130, tb. 417, f. 3. 

liulliard cytuje wprawdzie ze znakiem zapytania Leocarpus fragilis i Trichia turbinata, a opi-
suje, że ma być wewnątrz i zewnątrz czarno-brunatny. Fries cytuje go pod Trichia fallax, być 
to może ; może jednak być każdą inną trzoneczkowatą Trichią przed czasem zamszoną w nie-
dojrzałym stanie. 

112. Sphxrocarpus semitrichioides. Buli., p. 123, t. 387, f. 1, Sow., tb. 400, f. 3, z synonimami : 

Stemonitis semitrichioides. Gmel., sys., p. 1468, nM?. 

Trichia semicancellata D. G., Fl. Fr. , II, p. 233 i prawdopodobnie 

Mucor. Fl. dan., t. 467, f. 1. Spostrzeżenia dawniejszych autorów tyczące się różnobłonów, są 
nader niedokładne, nie podawali oni nigdy budowy sieci zgrubień, tak że teraz niepodobna 
opisanych przez nich gatunków odnieść do dziś nam znanych. Najlepiej więc zupełnie je wy-
kreślić. Do takich i ten ustrój należy. 

113. Sphwrocarpus trichioides. Buli., p. 224, t . 387, f. 2, z synonimami : 

Trichia reticulata. D. G., FI. Fr., 2, p. 236, n" t^90, 

Cribraria coccinea. Pers., Syn., p. 190, 
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Dictydium trichioides. Fr., III, p. ICG, 

Trichia coccinea. Poir., Enc. VIIT, p. oo. 

To cośmy o numerze 100 powiedzieli i tu się w zupełności odnosi, ale tylko do odmiany pierw-
szćj Bulliarda, bo drugą, którśj zarodnia jest według niego, «(peridium) cancellatim neiwoso 
nec fenestrato », należy bez żadnej wątpliwości odnieść do Dictydium cernuum. 

114. Sphcvrocai'pus turbinatum. Buli., p. 132, tb . 484, f. 1. 

Fries chce w tćm widzieć Craterium minutum, tymczasem z opisu sądząc jestto jakaś niedoj-
rzała Trichia. Należy go wykreślić z listy śluzowców. 

113. Sjjumaria flava. Schum., FI. Sa?ll., n° 1416, dalćj 

116. Spumaria pallida. Schum., FI. Sa3ll., n° 1417, wreszcie 

117. Spumaria ramosa. Schum., FI. Sieli., n° 1418 z synonimem 

Diderma ramosum. Fl. Dan., tb. 1973, f. 2 i 

Leocarpus ramosus. Fr., S. V. S., pq. 430. 

Są najzupełnićj wątpliwemi rzeczami, które bezwarunkowo wykreślić należy, O ostatnićj 
Fries sam przypuszcza, że to może być stan niezwykły niedojrzałego Leocarpus yerriicosus. 

118. Sphxrocephalos flams. Hall., pg. 9, i 

119. Sphierocephalos niger. Hall., p. 9, tb. 1, f. 3. Są najzupełnićj wątpliwe i kwalifikrające się do wy-

kreślenia. 

120. Sphwrocephalos ruf as. Hall., p. 9, t. 1, f. 4, z synonimami : 

Mucor rufus. Leers., Fl. herb., n° 1127. 
Trichia Haller., HI, n" 2163, tb. 48, f. 4. 

Trichia rufa. Hoirm.,H, tb.'2, f. 3, należy do tych ustrojów, do których uwaga powiedziana przy 
numerze 100 w zupełności się stosuje. Należy wszystkie te n a z w i s k a w zupełności wykreślić. 
Jestto najkrótszy, najprostszy i najwłaściwszy przytćm środek w tym jak i w wielu innych 
razach. 

121. Stemonitis carnea., Sclirk., Fl. bav., II, ii° 1783. Jest oczywiście jakąś pleśnią. 

122. Stemonitis coccinea. Gmel., patrz Clathroides Mich. ' 

123. Stemonitis cribrarioides. Fr., 1. c., III, p. 163, czyli Crybraria lAjcopodii. Fr . Nees in litt.! zbyt 
krótko opisany, należy do wątpliwych i zasługuje na wykreślenie. 

124. Stemonitis elongata. Willd. w Usteri bot. mag., VI, p. 63, tb. 13, f. 12, jest gniazdem owadów 

z rodzaju Entomogeneum, jakto słusznie już wzmiankuje Fries w Sys. myc., III, p. 164. 

123. Stemonitis fuhaAuct. ex gr. Gmelin, Sobolewski etc., dalćj 

126. Stemonitis furfiiracea. Auct., dalej 

127. Stemonitis licheaoides Auct., wreszcie 
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128. Stemonitis nivea Gmel., są porostami z rodzajów ConiooAjhe i Calitium. 

129. Stemonitis protracta¥i\^ patrz Arcyria violacea FI. dan. 

130. Stemonitis purpurea. Schrk. w JMag. fiir Bot., II, p. 25 jest jakąś pleśnią według Streinza ma to 
być Botrytiscarnea Schum., FI. Sffil., 2, p. 238. 

131. Stemonitis sphcerocephala. Sobol., FI. petr, p. 321, jest porostem z rodzaju Calicium (G. sub-
tile Fr.?). 

132. Stemonitis semitriehioides Gmel., patrz Sphcerocarpus semitinchioides Bull. 

133. Stemonitis sulphurea Roth., FI. ger., I, p. 548, jest z pewnością Eurolium Aspargillus dBy. 

134. Stemonitis uiolacea. Roth., FI. ger., I, p. 548, jest bardzo wątpliwćm, zasługującćm tylko na wy-
kreślenie. 

135. Stemonitis uitellina. Sob., FI. petr. , p. 332, jest jakąś pierwoszcznią w chwili dopiero tworzenia 
zarodni. 

130. Streptothrix spiralis. Berk. w Ann. and Mag. of Zool. and. 'Bot., 1848, p. 382, tb . XII. Przeglą-
dając te roczniki dla literatury śluzowców, natrafiłem na opis tego ustroju. Załączony rysunek 
i szczegóły zawarte w opisie pozwalają mi zrobić przypuszczenie ze Streptothrix nie jest ni-
czćm innćm jak częścią włośni jakićjś zapletki znalezioną na kawałku zmurszałego drzewa. Nie-
raz już zdarzyło mi się znaleźć włośnie zeszłorocznćj Ilemiarcyrii ŵ  miejscowościach gdzie nie-
podobna już było odszukać choćby najmniejszych szczątliów zarodni. 

137. Stylonites fragilis Fr. i 

138. Stylonites leiospora Fr., są prawdziwymi grzybami. Kiedy Fries tworzył w roku 1851 rodzaj Sty-
lonites dla śluzowca który nazwał S. fulviceps, a który, jak wiemy, jest maworkiem opisanym 
przez nas pod nazwą Ph. Berkeley i, przypuścił, że tutaj należy włączyć dwa grzyby, to jest : My-
cenastrum fragile . (Ann. Sc. Nat., 1897, I, p. 175) i Mycenastrum leiosporum^l. (Ann. Sc. 
Nat., 1844, 2, p. 221), tymczasem miałem sposobność badać je w Paryżu i przekonałem się że 
oznaczenia Lćveillego i Montagna są najzupełnićj słuszne, i że"oba te grzyby należą do rodzaju 
Mycenastrum. « 

139. Trichia antiadcs D. G., patrz Sphserocarpus antiades Bull. 

140. Trichia arcyrioiformis. Schum., FI. Sfell., n° 1458. Coś najzupełnićj wątpliwego, do wykreślenia. 

141. Trichia coccinea. Poir., Enc., YllI, 55, patrz Sphxrocarpus trichioides Bull. 

142. Trichia coccinea\S. G., patrz ClathroidesWięAi. 

143. Trichia crassa. Schum., FI. Sajll., n° 14G0. Jest tylko jakimś różnobłonem w bardzo młodym 
stanie. 

14i. Trichia coccinea. Hoffm., veg., p. 14, tb. IV, f. 1. Jest jakąś młodą pierwoszcznią. 

145. Trichia faginea. Johnst. , FI. berwick., II, p. 191, jest według Streinza Peziza anoma/a Pers., Obs., 
II, p. 29. 

146. Trichia fuloa. With., Arr, v. III, p. 479, jest jakimś porostem, również jak 

147. Trichia furfuracea tegoż autora. 
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148. Tridiia lenticularis. Hoff. Veg., p. 2, t. 4, jest porostem z rodzaju Calkium, toż samo 

149. Trichia Lichenoides Sibth. 

130. Trichia lutea. D. G. FI. Fr., n" 680, jest jakiemś Physarum, którego gatunku z pewnością oznaczyć 

nie można. 

131. Trichia meteorica. Sow., t. 433. Jest najprawdopodobniej Tubulina w młodym jeszcze stanie. 

132. Trichia notata. Schum., Fi. Sa;ll., n° 1471. Jest jakimś srnętoszem w bardzo młodym stanie, być może, że nawet Enerthenemą. 
133- Trichia nivea. Holim., Veg., p. 13, t. IV, f. 2, jest porostem z rodzaju Coniocybe. 

134. Trichia oliuacea. With., Arr., v. III,p. 479, nie daje się z pewnością odnieść do znamych gatun-
ków Trichii. 

153. Trichiaphysaroides. Schum., FI. Siiell., n" 1468, należy do zupełnie wątpliwych śluzowców i za-
sługuje na wykreślenie. 

156. Trichia polymorfa. Sow., t. 180. Według Berkeleya ma to być Sporendonema Casei Desm., Fries 
zaś uważa za stan pierwoszczniowaty różnych Trichii pomięszanych w spostrze żeniach i wzię-
tych za jeden gatunek, co [mi się wydaje być najprawdopodobniejszem. Bardzo często się 
zdarza, że kilka gatunków Trichii rozwijają się tuż obok siebie na tćm samem podłożu. 

137. Trichia ramulosa. Rud, w Linnea (1829), IV, p. 119, z synonimami: 

Byssus ? Pavoni Duf in lit. 

1832. Peribotryon Pauoni. Fr. , Sys. myc., III, 288. 

1834. Cilicia noli-tangere. M. w Ann. des sc. nat., II, 377, tb. 16, f. 2. 

Mycinema flavum Hook sec. M. 

Chrysothrix noli-tangere. M., FI. chil., VHI, 213. 

1863. Arcyria ramulosa. Wgd. w Prinpch. Jakob., v. III, p. 43. 

Ustrój ten jak się zdaje dość pospolity w zachodnićj stronie Ameryki południowej, został po 
raz pierwszy przywieziony do Europy przez Pawona; przez pośrednictwo Leona. Dufoura 
otrzymał go Fries pod nazwą Byssus'? Pavoni Duf. Fries uznał go być grzybem i pomieścił go 
w swojćj trzecićj klasie tychże, t. j . w Hyphomycetes a mianow'icie w pierwszym ich rzędzie : 
Cephalotrichei między rodzajem Anthina i Hypochnus. Nowy rodzaj Peribotryon został zcharak-
teryzowany w następujący sposób «Receptaculum rotundatum, sublobatum e floccis tenerri-
(c mis ramosis laxis maxime intricatis formatom. Sporidia globosa, simplicia, in floccis peri-
«phericis ramosis racemosa-congesta. Gatunek został nazwanym «Pavoni)), a o zarodnikach 
<( tego grzyba mówi Fries sporidia globosa, inspersa, laxa, gerentes)). 

Tyczasem wkrótce potóm nadszedł nowy transport tego ustroju, tym razem już nie z Peru 
ale z Chili i dostał się w części do muzeum paryzkiego, a w części do zbiorów Kunzego pro-
fesora botaniki w Lipsku; było to w roku 182S, a w rok potćm opisał go ztąd Rudolphi w Lig-
nea pod nazwą Trichia ramulosa. Fries zdążył jeszcze w Index alphabeticus do swego Systemu 
pomiędzy innemi Trichiami pomieścić i tę, odsyłając po opis do właściwego źródła. Tymcza -
sem okazy zachowane w Paryżu badał jednocześnie Kamil Montagne, uznał je być porostem i 
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nazwał Cilicia noli-tangere, a następnie zmienił rodzajową nazwę na Chrysothrix. Ostatni raz 
badał oliazy Lipslcie Wigand, pisząc swoją pracę o systematyce Trichii. Spostrzegł on że ((wło-
śnią » tego niljy śluzowca jest pol^ryta żółtym nałotem, ictóry daje się w wodzie oddzielić od ni-
tek, i barwi się na żółto, zarodnie mają być czarno-ziełone, o zarodnikach mówi, że ich nie wi-
dział. Z powodu jednak, że ścianki włośni są w sieć połączone, przeniósł ten gatunek do ro-
dzaju Arcyria i nazwał go A. ramulosa. Miałem ze zbiorów łipskich też same okazy, które po-
szukiwał Wigand, lecz jakież było moje zadziwienie, gdy dodaw^szy według zwykłćj metody po-
stępow^ania kroplę wyskoku, spostrzegłem pod drobnowidzem, po rozpuszczeniu się żółtego 
barwnika, pomiędzy najwyraźniejszemi komórkami grzybni, liczne, pięknie zielono zabarwione 
komórki, które nie pozostawiały mi żadnej wątpliwości, że mam przed sobą nie żadną Trichię 
lub Arcyrię, ale jakiś porost. Poszukiwania szkłem powiększającem pozwoliły mi w krótce uj-
rzeć Apotechia i tym sposobem upewnić się w dopiero co powziętem przekonaniu. Po zdeter-
minowaniu go, chcąc się o słuszności tegoż upewnić, prosiłem pana Baillon a oryginalne okazy 
Montagna Ghrysothrix, które też łaskawie mi przesłał. Wreszcie przerzucając raz dzieło Friesa 
natraOłem wypadkiem na wytworny cpis Perybotryonu, który mi resztę wątpliwości wsyno-
nimice tego ustroju rozwiązał. 

158. Trichia reticulata D. G., patrz Sphwrocarpus trichioides Buli. 

159. Trichia rufa Hoffm., patrz, Sphaerocephalos rufus Hall. 

IGO. Trichia rug osa. Trent. , 1. c., p. 228, jest jakimś wątpliwym gatunkiem Physarum. Zasługuje na 
wykreślenie. 

IGI. Trichia semicancellata D. G., patrz Sphxrocarpus semitrichioides Buli. 

1G2. Trichia sphwroe^ephala Hollm., jest jakimś porostem z rodzaju Galicium (C. lenticulare?). 

163. Trichia turbinata D. G., patrz Sphcerocarpus semitrichioides Buli. 

164. Trichia venosa Poir. , patrz Dictydium venosum Schrad. 

165. Trichia. Hall., IH, n° 2158 i 

166. Trichia. Hall., III, n°2159 sąjakiemiś dwoma wątpliwymi śluzowcami z rzędu Calcarece. 

167. Trichia. Hall., HI, n° 2161 i 

168. Trichia. Hall., III, n" 2162, są porostami z rodzajów Calicium i Coniocybe. 

169. Trichia. Hall., HI, n°2163, patrz Spha>rocephalos rufus. Hall. 

170. Trichia. Hall., III, n° 2165, jest jakimś gatunkiem Stemonitis. 

171. Trichia. Hall., HI, n° 2169, jest zdaje się jakąś Trichią, może T. varial 

172. Gurrey w Mic. Jour. , 1857, p. 130, t . YHI, f. 44, o ile z opisu wnosić można, jest 
jakiemś Physai^um. 

173. Trichulius s t i p i t a t u s : t b . XXIV, f. I-V1H, jest czćmś bardzo wątpliwem, najprawdopo-
• dobniej będzie to źle odrysowana Trichia nigripes. 

174. Tubulina bicolor Poir, patrz Didym'ium parietinum Schrad. 

175. Tubulina strobilina Poir., patrz Accidium strobilinum. 
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176. Xyhon Czerń., patrz Xyloidium Fr. 

177. Xylo{dium. Fr; W roku 1843 opisał Czerniajew pewien ustrój mający l3yć śluzowcem pod nazwą 
Xyloon Dblamynii. Opis ten jest nadzwyczaj pobieżny, a znajdowanie się w znacznej wysokości na 
gałęzi drzewa, wreszcie jedyny znaleziony okaz, pozwalają powątpiewać o śluzowcowatej .na-
turze tego ustroju. Fries w Summa yegetabilium Scandinayi® nazywa go Xyloidium, lecz więcej 
szczegółów nie podaje. Najwłaściwszćm będzie ustrój ten przynajmnićj z gromady śluzowców 
zupełnie wykreślić. 
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CZĘŚĆ I. — POKREWIEiŚSrWO W ŁAŃCUCHU JESTESTW USTROJOWYCH. 

Już w pierwszćj części naszój monografii, przeglądając szereg prac dotyczących śluzowców, musie-
liśmy nieraz mimowoli wspomnieć i o przekonaniach jakie ich autorowie mieli, co do pokrewieństwa 
śluzowców. Różne te jednak poglądy zbywaliśmy tam umyślnie krótko, żeby się tu nad nimi ohszer-
nićj i swobodniej zastanowić. Lecz jak wiemy, prawie do ostatnich czasów uważano śluzówce za 
grzyby, tćm samćm więc jesteśmy zmuszeni zacząć ten przegląd od różnych pojęć, jakie z kolei 
czasów rozwinięto co do natury grzybów. Literatura tego przedmiotu, jest prawdziwie niewyczer-
pana, musiałem się więc ograniczyć na pracach najważniejszycli, nie opuszczając jednak i pomniej-
szych jeżeli treść ich przedstawiała coś więcćj ciekawego. 

Zdania starożytnych autorów, że grzyby są nie istotami usui generis» lecz produktami roz-
kładu istot ustrojowych, przeszło naturalnie niezmienione do ich pierwszych wykładaczy i zielui-
karzy końca XVI i początku XVII wieku. Spotykamy je u Ruellego(l), Costeusa(2), C»salpina(3), 
Mattiolego (4), Taberna;montanusa (o), Bauhina (6), Lauremberga (7), Bacona (8), Bauhina młod" 

( 1 ) H U K L L E (J, Rucllius). De natura stirpium libri tras. T^arisiis, ii)3t). Wydanie trzecio, Hasile^, 1543, p. 392. 
(2) CosT.Eus (J.). De universali stirpium natura libri duo. August<p Taurinoruin, 1578, p. ao. 
(3) C.ł:sALPiNo (A.). Deplantis, libri XVI. t^lorentia, 1583. 
(4) M A T T I O M ( P . A.). De plantis epitome uŁilissima novis piane ad vivuni cxpressis iconibus descriptionibusfpie 

longc et pluribus et acuratioribus, nunc primum diligenter auola et locupletata a D. J. Camerario. Francofurti a. M., 
1580, p . 2 8 7 et 380. 

(5) T A B E K X . E . \ I O N T A N U S ( J . ) . Neu Yollkonnncn ivrffiutorbucli, etc. Basel, 1687, p. Io20 (wydanie trzecie). 
(0) B A C H I N (G. ) . Piiiax tlieatri botanici, sive Index in TiieopliresLi, Dioscoridis, Plinii et Botanicorum qai a saicido 

scripserimt, opera : plantarum circiter sex iriilliuin ab ipsis exliibilarum nomina cum earmidem synonimis et difTe-
reiitiis metliodioo secuiuluin earum etgenera et species propouens. Basilise, 1623. Wydanie drugie z 1671, p. i 
37o, 

(7) LAURKNBKRG (W.). Botaiiotlieca, boc est niodus coafioieiidi berbarium vivum, in gratiam et usum studiosoruni 
medicinao conscripta. Rostochii, 1026. Wydanie strasburskie z 1067, p. OO J. 

(8) B A C O N ( F . ) Sylva sylvariim or a naturall bistoritc, published afler tbe autbors death by W . Rawley. London, 
1627. Wydanie amsterdamskie z lOiS. Ceni. Yl, [». 322. 
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szego(9), Malpighiego(lO), Morisona(ll), Triumfettego(12), Dilleniusa(13). Wreszcie Marsili(14) i 
Lancisi(15)) poświęcają temu przedmiotowi osobne dzieła, w ktorycłi wszystkie niedorzeczności jakie 
tylko moż na było wymyślić na poparcie tej teoryi są zebrane w jednę całość. 

Z drugiej jednak strony już w roku lo76 mówi De l'Ecluse(16) o nasionach grzybów, za które je-
dnak uważa zarodnie kubecznika (Gyathus). Wkrótce potćm wspomina Porta(17), że umieszczając 
papier pod kapeluszem grzyba można zebrać jego nasiona. Dalćj Tournefort (18) i Jussieu (19) uważając 
grzyby za rośliny dochodzą na teoretycznej drodze do przekonania, że one jako takie muszą posiadać 
nasiona. Nareszcie w roku 1729 udało się nieśmiertelnemu Michelemu (20) odkryć sposób powsta-
wania, i przytwierdzenie « nasion)) u różnych grzybów. Zdawało się, że odtąd starożytne baśnie zo-
stanę złożone na zawsze do grobu wspomnień. Widocznie jednak owi mężowie, którychśmy dopiero 
co wymienili, genialnością wyprzedzili znacznie wiek w którym żyli, gdyż zdanie ich tylko powoli się 
rozchodzi, a jednocześnie powstaje co do natury grzybów nowa teorya mijająca wszelkie granice zdro-
wego rozsądku. 

roku 1736 wykłada Buettner profesor na wszechnicy w Getyndze, że grzyby są tylko siedliskiem 
miich i innych owadów, że z tego powodu powinny być przeniesione do królestwa zwierzęcego i po-
mieszczone obok korali i sertularyi. niecały dziesiątek lat potćm, sławny z tego powodu przez 
długi czas baron Muenchhausen (21) robi spostrzeżenie, że tak zwane nasiona grzyłiów umieszczone 
w wodzie dają początek robakom. Przypuszcza on, że jednćm słowem grzyby są niby zwierzętami. 
Zdanie to przyjmuje na chwilę nawet Linne(22). Wreszcie nowe dowody na poparcie tych poglądów 
zbierają, Niemiec Weis(23) i Anglik Wilk (24) do których przyłącza się nawet i Scopoli(i2o). Po stronie 

( 9 ) B A D H I M ( J . ) et J . CFLERLIIR. Historia plantarum uniyer.salis. Quara receiisuit et auxit D . C H A B I R A E U S . Ebroduni, 
1651, V. i n , p . 8 3 1 et 844. 

(10) MAI.PIGHI (M.). Opera omnia Lomlini, lfi86, II,p. 53, 
(11) MORISON (U.). Plantarum historiae universalis Oxoniensis, pars secunda, seu Herbarum distributio nova, per 

tabulas cognitionis et affinitatis ex libro naUirje observala ct delecta. Oxonii, 1860. Wydanie drugid^, 1699, p. 033 i 
Ilortus regius Blesensis. Parisiis, 1669, p. 490. 

( 1 2 ) THIDMFETTI ( G . B,) . Viiidiciaram veritatis a castignationibus ąuarunduin propositionum, que liabentur iu opus-
culo de ortu ac vegetione plantururn, cum auctoris specimine circa plantarum phajnomena ac metamorpboses. Pars 
prior, in qua experimenta ac nove observationes dc ortu ac yegetatione planlarum continentur, Romae, 1703, p. i 96. 

(13)D[i,LENius (J. B.). Catalogus plantarum spontc circa Gissani nascentiurn. Francofurti a. M., 1719. Appendix, 
) ) . 7 1 . 

(14) M A R S I L I (G.). Dissertatio de generatione fungonnn, et J. M . Lancisii responsio una cum dissertatiohe dc Pli-
nianse yiHa; ruderibus absąue Ostieiisis litoris increincnto. Roma?, 1714. 

( 1 5 ) LANCISI ( G . M.). Dissertatio epistolaris de ortu; yegetatiene et textura fungorum ad eximium et nobilissimuni 
Comitem L. F. Marsilium. Romae, 1714. 

(16) D E L ' E C I . U S E (Cb. Clausius). Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, libris duobus 
cxpressa. Antwerpiae, 1576, XXIU. 

(17) PORTA ( G . B.). Pbytognomica oeto libris contenta in ąuibus nova facillimaąue effectur metbodus, qua planta-
rum, animalium, metallorum, rerum denique omnium ex prima exlimaj faciei inspectione quivis abditas vires asse^ 
quatur, etc. Neapoli, 1588. Lib. VI, cap. 2. 

(18) T O U R N E F O R T ( J . P . de). W Memoire de TAcademie royale des seiences. Paris, 1707, p. 45. 
( 1 9 ) J U S S I E U (A. de). W Histoire de TAcademie royale des"sciences. Paris, 1728, p. 378 i 3 7 9 . 

( 2 0 ) MICHKI.I ( P . A . ) . Nova plantarum genera. Florentia?, 1 7 2 9 . 

( 2 1 ) M U E N C H H A U S E N ( O . von). DerHausvater. Eine cekonomisebe Scbrift. Hannover, 1 7 6 3 - 1 7 7 4 . Część druga, p . 7 5 8 . 

(22) L I N N Ź (C.). De mundo invisibili w Amcenitates Academics , VII. Holmi®, 1767 , p . 12 . 
(23) W E I S (F. G.). Piania; cryptogamic® Hora; goettingensis. Gotting®, 1769. 
(24) W I L K (G.). W Altona;r Mercunus. Siebentes Stiick, 1768. 
(25)Scopou (J. A.) Deliciae flor® et fauna; insubrica;. Pars prima. Ticini, 1786, p. 40, t. XVIII. 
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jednak Jussiego i Michelego znajdujenoy pOAvażny i w spaniały zastęp mężów jak Hallera (2G), Gledi-
tscha(27), Schaeffera(28), F. O. Muellera (29), Hedwiga(30), Palisot de lieauYois'31) i ]ioltona(32). 
Z tych na szczególną wzmiankę zasługują Gleditsch i Mueller. Pierwszy robił doświadczenia (33) tego 
rodzaju, że w naczyniach szklannych pokrytych gęstym tiulem umieszczał owoce, a następnie z góry 
sypał na nie nasionka różnych pleśni, i przekonał się, że te opadłszy na dół rozwijają się na znalezio-
nem tam podłożu wybornie. Ztąd doszedł do przekonania, że nasiona pleśni i innych grzybów unoszą 
się z wielką łatwością w powietrzu, zjawienie ich się więc w różnych miejscach jest zupełnie natural-
nym zjawiskiem. Drugi w dopiero cytowanej pracy (29) widział pierwszy'pod drobnowidzem kiełku-
jące na szkiełku przedmiotowóm nasionka grzybów i wypowiada zdanie, że prawdopodobnie grzybnia 
(mycelium) wszystkich grzybów powstaje z ich nasionek, jeżeli te padną na miejsce gdzie znajdują do-
stateczną wilgoć i potrzebne ciepło do rozwoju. 

Pomimo tak pięknego rozwoju nauki, znachodzimy pod koniec XVHI wieku szereg botaników po-
wracających do starych zacofanych poglądów. Rozpoczyna go w roku 1783 Necker(34). Autor ten 
uważa grzyby za istoty wprawdzie ustrojowe, ale przypuszcza, że one powstają przy gniciu i roz-
kładzie roślin z ich komórek i włókien przez szczególny proces wymiany, czyli innemi słowy uważa 
grzyby za tkanki roślinne występujące tylko pod nową postacią, a nie za ustroje osobne. Wkrótce 
potem występuje na widownię walki nowy rycerz w osobie Kazimierza Medicusa (33). Botanik ten 
który pod wieloma względami miał nader dziwaczne poglądy na naukę, zarozumiały, uparty i nie-
zbyt inteligentny, posunął się jeszcze dalćj od Neckera. Odmawia on grzybom wszelkiego ustrojenia. 
Przy rozkładzie roślin cząsteczki ich w skutek działania « siły sprężystćj ! » zostają rozprószone, ale 
pod wpływem pewnćj « siły ściągliwćj » przy dostatecznej wilgoci i cieple, mogą się na nowo skupić 
i wystąpić pod postacią grzyba. Proces ten, istniejący w jego fantazyi, nazywa « krystalizacyą ro-
ślinną)). Podobnego rodzaju poglądy choć nie tak śmiało i obszernie wyłożone, znajdujemy już po-
przednio w pismach Mterklina młodszego (30) i de la Mótherie'go(37). Powstaje teraz zacięta walka, 

(20) liAi.LEii (A. il.You). Ennuinoratio metliodica stirpuiii iiuligcnaruiii llolvctiff. Gffittinga;, 1742. 
(27) Gi.EDiTscn (J. G.). Metliodus fungoruin. Hcrolini, 17;)3. 
(28) Scii-KFFER (.1. Cli.). Fuiigoruin qiii in IJiwaria et Palatiiiiitii circa Katisbonam nascuntur, iconcs. Ratisbonae, 

1702-1774. 
(29) MuEi.i.ER (F, O.). Bcmorkungcn eiiier sonderbarcr Ausstiuihang bel oinigcii Artcii der Kilulenschwamine 

Av « Boscha3ftigungen der Boriinischen Gesellschaft Naturrorscliontlor Preundo. Erstor P)and. Berlin, 1773, p. 
(30) HEDWIG (J.) Theoria gcneraiiouis ct fructilicationis plantariun cryptogaiiiioaruni. Petropoli, 1784. 
(31) P A L I S O T DE B E A U Y O I S . aChampignons)) w pierwszym tomie Lamarcka: Encyolopiklie mćtliodiąue dc Bolanique, 

'1783. 
(32) Boi;rox (J.). An liistory of finigures growing about IIalifax. Iluddersfiekl, 1788-1791. 
(33) Expćriences concernant la Generatiou des Cliampigiions par M. Gleditscli w « Histoire de rAcadeniie royale 

des sciences ct Bclles Lettres h Berlin ». 1749, p. 20. 
(34) N E C K E K (N. J. dc). Traite sur la Mycitologie, ou disoours liistoriąue sur les cliampignons cii generał. Mannheim, 

1783. 
(35) Traite sur 1'origine ct la formation des cliampignons par M. C. Medicus w « Observations sur la physiąuc, sur 

riiistoire naturellc ct sur les arts. Vol. XXXIV, Paris, 1789. Journal de Physiąuc. Avril, p. 241. 
— Lcttrc de M. Medicus a M. de la Metberie, dans laąiiclle ou repond a la refutation cpie M. Ic baron dc Beauvois 

a fait inserer dans le Journal dc Physiąuc du mois dc fe\rier 1790, sur rorigiiic des cliampignons. A Manlieim, 1790. 
— Pnanzcnphysiologisclie Abbandtiuigen. III Band, 1803, p. 59. 
(36) Mj;aRLix (G. F.). Sind Scłiwa?mme Pflanzcn oder sind sic Insecten-Wolmungcn, und entstelicn sie von den hi-

scctcn w « Magazin fur dic Botanik, 1788. Drites Stiick, p. 137. 
(37) DE LA METHERIE. Vues płiysiologiąucs sur Torganisation aniniale, p. 406 ; według Revnier w Journal de Plivsi(juc 

z 1789, p. 2 i2 . 
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W której w obronie zdrowego rozsądku, występują weFrancyi Palisot de Beauvois(38) i Bulliard (39) 
w Niemczecli Sehrank(40) i Willdenow (41). 

Pomimo to i « krystalizacya roślinna » Medicusa jak każdy chwast rozplenia się mnogo i z łatwo-
ścią. Już w bieżącem nawet stuleciu występują z podobnymi poglądami Frentzl(42), Budolphi (43), 
Fischer (44), Hornschuch (43), aż wreszcie w roku 18G3 Haller odnawiają pod nową postacią swego 
« Micrococcus ». 

Jakim sposobem w obec takich przeszkód mykologia rozwinęła się jako odrębna gałęi botaniki, 
komu zawdzięcza, że stanęła dziś na tak poważnem stanowisku, to jest już w ogóle znanem i przecho-
dzi zresztą zakres naszej pracy. 

Wypada nam teraz zwrócić się do tych pisarzy, którzy albo nie uważali śluzowców za grzyby albo 
tśż o nich odrębne wyrazili zdanie. Spotykamy tu najprzód Marchanda (46), który w roku 1727 uważa 
wykwit za ustrój pokrewny gąbkom w ówczesnem tego słowa znaczeniu. Dalej Medicusa (47), który 
uważa ten sam wykwit za cząsteczki powstałe z rozkładu roślin przyciągnięte w" masę przez siłę ścią-
gliwą i dowodzi, że widział jak z niego przez krystalizacyę! powstawały bedłki (Agarici). W obronie 
samodzielności wykwitu występuje wkrótce Palisot de Beauvois(48) podając cały szereg ciekawych na 
owe czasy spostrzeżeń tyczących się śluzowców, zebranych jużto w Europie już na San-Domingo. 
O treści dzieła Schradera(49) mówiliśmy już powyżej, należy tu tylko przypomnieć czytelnikowi, że 
pisarz ten był pierwszym i jedynym botanildem do czasów De Barego, który wypowiedział jasno i 
śmiało, że śluzówce nie mają nic wspólnego z grzybami, że tak w sztucznym jak i naturalnym syste-
macie muszą być od nich odłączone. 

W początkach bieżącego stulecia spotykamy się z szeregiem artykułów Lichtensteina (30), który 

(38) P A L I S O T DE l?EAuvois. Lettrc N I . de lu. Methcrie au sujet duTraitesur Torigine et la fornialion des cliampi-
guons, composó i)arM. Medieus w «Journal dePliysiijue ». Kevrier 1/90, p. 81. 

(39) l)uixiARD (!'.). Histoire des cliampignons do la Franco. Paris, 1791, p. 6o. 
(40) SciusANK (K. F.). Aniinad\ersioncs in tpuTedani loca promptuarii Turicensis ad D. Doct. Paulum Ustori, I. Oe 

natura fungoruin rogetabUi, eorumf|ue increinenlo. W « Magazin fur die Botaniąue, 1790. 12Stiick, p. 21. 
(41) WiLi.DE.NOw (C. L.). litwas ucbor die Entstelilinig der Pilze w « Aunalen der Botanik » liorausgegebcn vou P. 

Fitori, 1790. Diitos Stiiek, \). 58. 
(i2) F U E N T Z L ( F . J.) Physiologische Beobaclituiigcn ueber den Fmlauf des Saltes in don Pflantzcn und Baunion und 

(los Enstelung der Erdscliwamme. AYoiinar, ISOi. 
(43) R U D O I . P H I (K. \ . ) . Anatomie dor Pflaiizen. Berlin, 1807, p. 22. 
( U ) F I S C H E R ( F . E . t. ) Beitrag zur botanisclicn Systematik, die Exislcnz der Monocotyledonoen und der Polycotyle-

doneen botrelTond. Zuricli, 1812. 
( 4 5 ) H O R N S C H C C H (Ch. G.). Einige Beobaelitimgon und Bemerkungeii ueber die Enstehlung und Melamori.hoso nie-

deren Yegetabilischon Organismen. W « Nova acta Leop. Carol. soe. nat. euriosor », 1821, vol. X, pars 11, p. 513. 
( ^ 6 ) M E R C H A N T ( N . ^ . S u r uneyegetalionparticuiiere cjiii\ient sur lo tan, w a Histoire de FAcademie royale des 

seienee w.Paris, 1727, p. 40, 
(47) W Journal de Physiąue, 1789, p. 243. 
t48) B A U S O T DE 15EAUVOIS . W Journal de Physiąue, 1790, p, 81, 
(49) ScuuADER (H. A.), Nova plantarum geuora. Lipsićc, 1797, p, vi et VH, 
fFjO) W Magazin fur den nousten Zustand dos Naturkunde lierausgogeben von J, H, Yoigt. Weniiar, 1803, vol. VI : 
p. 42, Ueber dia Luftzoophyten : A) Ausziig eines 15riofes des Ilerrn Professor W, Renior an den Herausgober, 

p. 45; B) Ueber die Existenz von Zoopbyten in freior Luft, p. 57; C) Zweites Selirciben des Herm General 
Superintendent Lielitenstein ueber deiiselben Gegenstand. 

I), 134, Auszug eines neuernBriefes des Ilerrn Professor Romer an den Herausgegeber die Luftzoophyten betrefTend. 
I), 138, Skizze einerTheorie der Generation und Entwickelung der Lufizoophyten, 
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śluzówce uważa za zwierzęta, a mianowicie za polipy żyjące w powietrzu. Dojrzałe zarodnie uważa 
za wykształcone zwierzęta i utrzymuje, że paździorek ma mieć gębę opatrzoną trzema czulkami! co 
tćż nawet rysuje. Przypuszcza on, że te polipy powietrzne powstają z kolczaków (Hydnum) i gi-zybów 
(Boletus), a z nasion ich mają się znów tworzyć huby (Polypoms). Dalćj opowiada i rysuje cały szereg 
już tćż prawdziwie wysoko niedorzecznych fantazyi, które jako takie zupełnie opuszczamy. Trcyi-
ranus(3I) gorący obrońca teoryj samorodztwa objaśnia przez nią powstanie śluzowców. Persoon uwa-
żający pierwiastkowo śluzówce za grzyby, następnie przypuszcza(o2), że większość ich może spadać 
z powietrza pod postacią piany! wreszcie pod koniec życia(o3) jest tego zdania, że ustroje te są zu-
pełnie różnej natury i budowy od prawdziwych grzybów. Podobnież mówi Fries o ich życiu : «ve-
getatio maxinie singularis et a reliquorum fungorum prorsus divcrsa(o4) » . 

To zdanie Friesa powtarzane i uznawane przez wielu mykologów nie skłoniło ich jednak do uzna-
nia śluzowców^ za odrębną gromadę ustrojów. Dopiero w roku I8o0 de Bary(,55) zbadawszy ich hi-
storyę rozwoju doszedł do przekonania, że śluzówce nie mają nic wspólnego z właściwymi grzybami. 
A idąc dalćj i szukając naturalnego dla nich pokrewieństwa, nie znajduje go w państwie roślinnóm. Za 
to niektóre grupy ustrojów zaliczanych do zwierząt jak Rhizopoda, Grcgarin® i Psorospermijc uka-
zują już prędzćj jakieś, choć dalekie pokrewieristwa, i skłaniają autora do pomieszczenia śluzowców 
między zwierzętami. W późnićjszym czasie, wspomnianą po raz pierwszy jjrzcz Wiganda(oG) ideę, że 
niektóre monady mają nieco podobny rozwój, rozwinął dc Bary(57) szerzej, aż wie-zcic Cien-
kowski (58) nowszemi badaniami doprowadził ją do wysokiego prawdo[)odobieństwa. Ten stosunek 
pokicwieństwa śluzowców z innymi ustrojanń rozbierzemy przy koiicu tego rozdziału, a przej-
dziemy teraz do rozpatrzenia pytania : jakie zachodzi pokrewieiistwo między śluzowcami, a pra-
wdziwymi grzybami? — i czy rzeczywiście jakie zachodzi? 

Po stronie de Barego który przecząco na to pytanie 0di)0wiada, spotykamy większość przeważną 
botaników, tak Baila, •Cienkowskiego, Niessla. Bozogo, Sachsa, Tulasna i Wiganda. Po przcciwnej 
stronie znajdujemy badiaczy, którzy wprawdzie tego samego są przekonania, co do samćj kwestyi, ale 
dochodzą do nićj różneimi drogami i dlatego zapatrywania ich rozbierzemy nie w chronologicznym 
porządku, lecz stosownie do natury zarzutów jakie stawiają. 

Do picrwszćj więc kategoryi należą wszyscy ci, którzy zaprzeczają prawdziwości historyi rozwoju 
śluzowców odkrytej przez de Barego, więc przedewszystkićm Iloftmann i Currey. Dowodzili lub do-
wodzą oni, że nie wszystkie zarodniki śluzowców kiełkują za pomocą pływek, że są i takie, które 

p. 493. IJebordie ausserlialb dos Wasscrsiobenden IM"lanzentbiero, wie aucb dereń nierkwiirdige Yerwandlung in 
manclierlei Erdsscbwaiunie und andere alinliobe, bisher gewobnlicb zuni fiewaclisreiche gerectmete orga-
niscbe Natiir-Erzeugnisse. Cum tab. III et IV. 

TaiiviRANUS (G.). Allgeuieine Biologie. Leipzig, iSOL 
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przy kiełkowaniu dają początek strzępkom (Ilyplue). Hoffmann w jednym razie został przekonanym, że 
miał do czynienia z prawdziwym grzybem (Anixia), który był niewłaściwie pomieszczonym między 
śluzowcami, w innym zaś razie uznał swoje pierwotne spostrzeżenia za niedokładne (Oomatricha ty-
pbina); pozostaje nam więc tylko Currey. Ten utrzymuje, że widział zarodniki przetaczka powikła-
nego kiełkujące za pomocą strzępki. Że tak być nie może nie ulega żadnej wątpliwości, ale chociażby i 
tak było, w niczćmby to jeszcze nie zmieniło naszego zdania. Jestto dowód niepojmowania istotnych 
różnic zachodzących między grzybami i śluzowcami, jeżeli ktoś największy i jedyny tylko kładzie na-
cisk na sposób kiełkowania zarodników. W każdym razie, jeżeli ktoś utrzymuje coś podobnego, to 
winien jest jeszcze podać dalćj, co się dzieje z ową strzępką? jak z nićj powstaje pierwoszczowocnia 
i t. d.; jednem słowem jeżeli w przyszłości ktoś wystąpi z podobnym zarzutem bez podania zupełnej 
historyi rozwoju śluzowca o którym utrzymuje, że jego zarodniki kiełkują za pomocą strzępki, to po-
dobnego rodzaju wystąpienia będę nadal uważać za najzupełniej bezzasadne, i w żadne dalsze spory 
wdawać się z nim nie myślę. 

Do drugiej kategoryi należą botanicy, którzy przyjmując znaną historyę rozwoju śluzowców 
za prawdziwą, z innych jednak powodów na teoretycznej drodze dochodzą do przeciwnych 
z nami poglądów. Przedewszystkiem należy tu Brefeld, który pierwszy zbadał i opisał siecionoga,a 

• złudzony podobieństwem jego pokroju z zarodnią pleśniaka (Mucor), dowodził, że siecionóg jest typo-
wym śluzowcem, stanowiącym jednak przejście do grzybów łącznikowych (Zygomycete s). Dziś jednak 
sam cofnął dawme swoje poglądy i uważa śluzówce za osobną gromadę ustrojów, którąi można pomie-
ścić obok grzybów łącznikowych. 

Dalćj wypada tu wspomnieć, że Cornu uważa śluzówce za grzyby pokrewne skoczKowatym (Chy-
tridinea3), krytykę tego zapatryw^uiia się podamy przy końcu tego ustępu. 

Nareszcie szereg ten zamykają Famintzin i Woronin. W roku 1873 zbadali oni historyę rozwoju 
dwóch ustrojów, które oznaczyli jako Ceratium hydnoides i Polysticta reticulata. W przedwstępnćj 
wzmiance jaką o tćm odkryciu podali (*), przyznają oni, że należy te dwa ustroje pomie^ścić w groma-
dzie śluzowców. Ze względu jednak, że te dwa twory były dawnićj pomieszczane obok włóknicy 
(Isaria) i huby (Polyporus), wyciągają wniosek, że one tem samem dają przejście od śluzowców do 
grzybów włóknicowatych i hubowatych. 

W mojćj doktorskićj rozprawie(l) zwróciłem uwagę autorów, że z błędnego pomieszczenia jakich-
kolwiek ustrojów nie można nic jeszcze sądzić o ich pokrewieństwie, gdyż z tych samych powodów 
należałoby np. ramienice (Characere) uważać za istoty najbardzićj zbliżone do roślin kwiatowych, a 
w szczególności do jezierzowatych (Nejadacese) (2). Przypuszczałem zresztą, że błąd ten popełnili 
lylko w pośpiechu. 

W szczegółowej jednak pracy nad tym przedmiotem (3), autorowie ci nie zważając na moje prze-
strogi, nie odpowiedziawszy na uczynione mi zarzuty, zmieniają tylko dawne poglądy, i dochodzą do 
bardzo dziwnych rezultatów. Prostując mylne oznaczenie Polysticta reticulata przyznają, że to jest 
tylko Ceratium porioides. Na końcu pracy (1. c., p. 13) sumują swoje poglądy do następujących 
trzech wniosków, które dosłownie podajemy : 

(*) Botanische Zeitung, 1872, p. 614. 
( I j L . c . , p . 20. 
(2) Jak wiadomo pomieścił Jussieu w swojej familii Nejades i ramienice, kióre należy do roślin skrytopłciowych. 
(3) A. F A M I N T Z I N und W O R O M N . Teber zwei neue Formen von Scldeimpilzen w « Mćmoire de TAcadśmie imperiale 

des seiences de Saint-Petersbourg », VII« serie, vol.XX, n^S. 
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1. Esgiebtvierverschiedene Typen der Schleimpilze : a) der Gasteromyceten-^Yy^im-, dahin ge-
horen die Myxomyceten; b) der wohin Dictyostelium mucoroides zu rechnen 
i s t ; c) der Jfydnum - Typus, zu dem Ceratium hydnoides und der Polyporpm - Typus, wohin Gera-
lium porioides gehóren. 

2. Es s c h e i n l naturgemasser , einen jeden der vier Typen der Schleimpilze, dem ihm entsprechen-
den Typus der Byphenpilze anzureihen, ais aus den Schleimpilzen eine besondere Gruppe zu bi lden. 

3. E s l a s s t s i c h erwarten, dass auch zahlreiche andere den Hyphenpilzen entsprechende Schleim-
pilze aufgefunden werden, und dass wenn nicht bei allen, doch vielen Pilzformen sich zwei Unte rab-
Iheilungen, 1) der mit Hyphen verschenen und 2) Hyphen entbehrenden, mit Plasmodium versche-
nen Gebilde sich unterscheiden lassen werden . 

Zwrócimy tu zaraz uwagę czytelnika, że według dawnego poglądu autorów, dwa nowe śluzówce 
miały stanowić przejście do workowców(Ascomycetes) i podstawczaków (Baridiomycetes), kiedy tym-
czasem według nowego mają one należeć do typu kolczaka, (Hydnum) i huby (Polyporus), a zatem 
tylko do podstawczaków (Basidiomycetes). 

Zamiast teraz od razu przejść do rozpatrzenia się, jakim sposobem autorowie dochodzą do tych 
rezultatów, jesteśmy zmuszeni najprzód postawić sobie trzy pytania i na te odpowiedzieć. Pytania 
te są : 

1) Czy zltivanie się pełzaków śluzowców {Myxoamoebe) iv ciało pierwoszczni jest analogiczne owym przy-
padlmao zdarzajacym się zrastaniom strzępek grzybni [Schnallenbildungen) ? 

2) Czy pierwoszcznia jest analogiczna grzybni? 

3) Czy pływki śluzowców sa analogiczne pływkom zdarzającym się u grzybów 7 

Dodam jeszcze, że wyraz anologia oznacza tylko morfologiczną analogię, w razach gdy wypadnie 
mi mówić o anologii fizyologicznćj będę zawsze używał wyrazu homologia. 

Pytania te są nadzwyczaj ważne, rzucą one nam bezwątpienia now^e światło na cały przebieg roz-
woju śluzowców, ale zanim będziemy w stanie na nie odpowiedzieć, musimy sobie wpierw zdać 
sprawę, co nazywamy zapłodnieniem i na czem polega jego istota. 

Dotychczas nazywano w botanice zapłodnieniem tego rodzaju przebieg, w którym dwie komórki ze-
spalają się w jednę dla utiuorzenia trzeciej, zdolnej w dalszym rozwoju przerodzić gatunek. Ztąd już wy-
pływa, że niekażde łączenie się dwóch komórek jest zapłodnieniem. Zazwyczaj dwie te komórki są 
tak dalece wyróżnione miejscem powstawania, kształtem i wielkością, że odróżniamy jednę zapładnia-
jncą od drugiej, która zostaje przez pierw'szą zapładnianą, i nazywamy pierwszą męzką a drugą żeńską. 
W większości razów te dwie spółkujące komórki są pozbawione ruchu, tak np. u roślin kwia towych 
(Phanerogamai), krasnorostów (Florideai), workowców (Ascomycetes), zarazikowatych (Perenospo-
rete) i t . d.; w innych znów wypadkach jedna tylko komórka i to stale żeńska jest pozbawiona ruchu , 
tak np . u zrostnicy (Yaucheria), morszczynów (FucacejB), rodniowców (Archegoniatae), ramienic 
(Characeai) i t . d.; wreszcie zdarzyć się może, że obie komórki spółkujące są ruchliwe, tak np . u gro-
madnicy (Pandorina), zawłotni (Ghlamydomonas). Jak więc widzimy dla pojęcia istoty zapłodnienia 
obojętną jest rzeczą, czy spółkujące komórki są rucliliwe, czy też pozbawione ruchu. Zazwyczaj spół-
kujące komórki są tak dalece wyróżnione, że nie mamy najmniejszćj wątpliwości którą wypada n a -
zwać żeńską, a którą męzką. Znamy jednak liczne wypadki w których tak nie jest, w których obie 
komórki są zupełnie lub prawie zupełnie równowartościowe, i to bez względu na ich ruchliwość 
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lub nieruchoniość. Tak się rzecz ma np. u grzybów łącznikowych (Zygomycetes), u wbiciu wodoro-
stów z towarzystwa skrętnicy (Spirogyra), dalćj u gromadnicy (Pandorina), zawlotni (Chlamydomo-
nas) i t. d., zresztą przed niedawnym czasem widziałem podobne spółkowanie u spłaszczyka (Gonium). 
Lecz najciekawszy może tego rodzaju przebieg został odkrytym w roku 1872 w tutejszej pracowni 
przez mego przyjaciela Suppanetza, u płóczni (Hydrodictyon). Płóczeii była dawr.icj już badaną przez 
Pringsheima i w dzisiejszym stanie nauki można było przypuszczać, że botanik ten przeoczył spółko-
wanie jej pływeczek (Microzoospora), to tćż hodując ten w^ociorost, z niecierpliwością oczekiwaliśmy 
chwili kiedy rozwój jego dojdzie to tego peryodu. Nareszcie mieliśmy przyjemność nasycać się 
przez kilka dni tym przebiegiem, zbadać go najdokładniej i dojść do bardzo ciekawych rezultatów. 
Rzecz ma się jak następuje: z chwilą kiedy komórka macierzysta dała początek tysiącom pływeczek, te 
nie opuszczając jej jeszcze już zaczynają spółkować. Dwie pływeczki które się ze sobą zetknęły bez-
barwnym czubkiem natychmiast zlewają się z sobą w jedno ciało, lecz zanim ta nowa komórka zdą-
żyła wydzielić z siebie błonniki utworzyć łącznik (Zygospora), nadpływa nowapływeczka i spółkuje 
z dwoma już zlanemi się. Toż samo może się zdarzyć z nowo powstałą komórką raz, drugi i trzeci. 
Tak że płóczeń przedstawia nam wodorost, w którym niekiedy sześć komórek spółkuje ze sobą dla 
utworzenia owocu-łącznika (Zygospora). Ztąd to pochodzi, że łączniki tej rośliny są bardzo zmien-
nej wielkości stosownie do tego czy pochodzenie swoje zawdzięczają tylko dwom czy też trzem, czte-
rem, pięciu lub tćż sześciu pływeczkom. Ztąd wynika, że dotychczas przyjęte w botanice określenie 
zapłodnienia nie może się ostać, musi być zmienionem i brzmi jak następuje : zapłodnieniem nazy-
wamy przebieg, IV którym dwie lub liczne komórki zespalają się z sobą dla utworzenia jednej nowej, zdolnej 
IV dalszym rozwoju przerodzić gatunek. 

Weźmy teraz pod uwagę rozwój śluzowców, przypomnijmy sobie, że pierwoszcznia może powstać 
tylko przez zespolenie się licznych pełzaków (Myxoamaiba), że ze spółkowania tego powstała pierwo-
szcznia daje w następstwie początek zarodnikom rozmnażającym gatunek, a dojdziemy do przeko-
nania : 

I 

1) Że łączenie się pelzakóiv śluzoicców {Maxoamoebe) iv ciało pierwoszczni jest aktem płciowym; 

2) Że pełzaki te bez iczględu na ich liczbę muszą być uważane za nieicyróżnione konuh ki męzkie i żeiiskie ; 

3) Że pierwoszcznia jest niczem innem jak tylko nagim, zazwyczaj ruchliwym łączni/dcm{Zygospora). 
W podobnym już duchu wzmiankowałem tćż ten przebieg w mojćj rozprawie^ (l. c., p. 19), takaż 

wzmianka znajduje się w pracy Brefelda (1. c., p. 21), lecz przyznać to należy, że idea ta należy się de 
Baremu, który w wykładach swoich od dawna przebieg ten w ten sposób objaś.niał i od niego ohy-
dwaśmy go przejęli. 

Taką drogą doszliśmy do odpowiedzi na pierwsze pytanie « czy zlewanie się pełzaków śluzowC(')w 
w ciało pierwoszczni jest analogiczne owym przypadkowo zdarzającym się zrastaniom strzępek grzy-
bni ». Oczywistą jest bowiem rzeczą, że pomiędzy tymi dwoma faktami nie ma najmniejszej analogii. 
Przypadkowo w grzybni powstające zrastania się ich strzępek, można co najwyżej porównywać z two-
rzeniem się naczyń z licznych komórek w tkankach roślin kwiatowych. 

Dla otrzymania odpowiedzi na następne dwa pytania, najlepiej będzie jeżeli weźmiemy pod uwagę 
rozwój kilku dobrze znanych grzybów w porównaniu z rozwojem śluzowców. Ciężkie to zadanie po-
równywać dwie tak różne gromady istot jak grzyby i śluzówce, lecz ponieważ jesteśmy do tego zmu-
szeni, przystępujemy do dzieła. Z grzybów weźmiemy za przykład Pleśniak (Mucor), grubielec (Cy-
stopus) i mączak (Erysiphe w podrodzaju Podosph^ra), należące do klas łączników (Zygomycctes), 
płodników (Oomycetcs) i workowców (Anomycetes). Analogiczne członki rozwoju tych rożnych istot 
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pomieszczać będę w jednym rzędzie maslępującćj tablicy. Dodać tylko muszę, że według słownictwa 
ułożonego z przyjacielem moim Janczzewsknm, nazywam : Oogonium —płodnia; Antheridium—upło-
dnia; Oospora — płodnik; Zygospora. —łącznik; Zoosporangium — pływkozbiór; Ascogon — worko-
rodnik; Polinodium —łagiewnik; AJSCUS — worek; Ascospora zarodnik workorodny. 

Ś L U Z Ó W C E P L E Ś N I A K G R U B I E L E C M 4 C Z A K 

Liczne niewyróżnione 
komórki płciowe pod 

postacią pełzaków 

Dwie niewyróżmione 
komórki płciowe na 

grzybni 
Płodnia i upłodnia 

Komórka workorodna 
i 

łagiewnik 

Pierwoszcznia Łącznik Płodnik Workorodnik 

Pierwoszczowocnia lub 
zarodnie 

Zarodnia Pływkozbiór Worek 

Zarodnik Zarodnik Pływka Zarodnik workorodny 

Pływka Grzybnia Grzybnia Grzybnia 

W Ogóle wdęc jakc^ członki analogiczne w rozwoju spotykamy : 

ul śluzowców : Zarodniki, u grzybów : Zarodniki lub pływki, 

d. pływki d. grzybnię, 

d. pełzaki d. dwie komórki płciowe grzybni, 

d. pierwoszcznie d. komórkę żeńską zapłodnioną, 

d. owoce d. zarodnie, pływko-zbiory lub worki. 

Tem samem mamy zarazem i odpowiedź na dwa pozostałe do odpowiedzi pytania to jest : 
2) Czy pierwoszcznia jest analogicznia grzybni? i 3) Czy pływki śluzowców są analogiczne pływkom 
zdarzającym się u niektórych grzybów. Grzybnia ma swój analogon w płyiokach śluzowcóic, a pływki 
zdarzające się u grzybów odpowiadają zarodnikom a nie płyiakom śluzoiuców. 

Tak uzbrojeni w wiadomości tyczące się morfologicznćj wartości różnych członków w rozwoju 
śluzowców, możemy przystąpić do rozbioru pracy Famintzina i Woronina. 

Autorowie ci przypuszczają, że pokrewieństwo pomiędzy czterema formami bezstrzępkowych 
grzybów (hyphenlose Pilze — tak nazywają śluzówce) i odpowiedniemi im czterema formami strzęp-
kowych grzybów, na teraz nie da się bliżej określić, wierzą jednak, że ono istnieje i nie jest tylko 
powierzchowne. 

Pomimo to mają zamiar rozebrać o ile różnice zachodzące pomiędzy śluzowcami i grzybami są 
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rzeczywiste i zbadać czy te różnice nie dałyby się wytłomaczyć ja]vo pozorne i nieznaczne. W tym 
celu określają je ŵ  następujących trzech punktach : 

1) Śluzówce różnią się od grzybów kiełkowaniem za pomocą pływek, 

2) Śluzówce różnią się od grzybów pierwoszcznią, która u tych ostatnich zostaje zastąpioną przez 

grzybnię. 

3) Wreszcie różnią się tworzeniem się i bud ową owoców. 

Biorąc pod uwagę rezultaty do którychśmy poprzednio ' doszli, co do stosunku różnych członków 
w rozwoju grzybów i śluzowców i porównywając je z tymi trzema punktami widzimy, że założenia 
te są fałszywe, a tćm samem i wszystkie wnioski dalej na ich zasadzie rozwinięte nie mogą mieć rzc-
czywistćj wartości . Tćm samem upada cała operacyjna podstawa autorów, mimo to zapuścimy się 
w dalszy spór z nimi, bo z niego rzeczywistą odniesiemy korzyść. 

Powracając więc do pracy Famintzina, spotykamy się w krótce z następującem zdaniem, które do-
słownie podajemy : aSoll te sich z. B. ihrgend eine Ahweichung in der Entiuickelmg oder Strucktur bei 
« in dem ausgebildetem Zustande sons^ (/fc/eAen ottenbaren, und sich bios ais eine 
« leichte Modification deuten lassen, so ist man wohl zu dem Schluss berechtigt, sie ais fiir den Bil-
(( dungsproces der untersuchten Formen unwesentlich und eine darauf gegrlindete Scheidung in 
« Systematischer Hinsicht ais unstat thaft zu erklaren ». 

Cóż jednak pozostaje wspólnego pomiędzy dwoma, w dojrzał}m stanie, jednakowemi istotami, 
które się różnią historyą rozwoju i budową? Oczywiście tylko pokrojowe podobieństwo. W kwestyi 
jednak czy dwie klasy, familie, a nawet czy dwa ustroje są pokrewne, podobieństwo ich pokrojowe 
nie miało, nie ma i nie będzie mieć nigdy głosu rozstrzygającego. Pokrój jest rzeczą najpodrzędniejszą, 
jest nieraz cechą tylko pewnego okazu, a nie gatunku. Tak np. brzoza zwyczajna i odmiana jćj o li-
ściach mocno wcinanych, mają bardzo odmienny pokrój choć należą do tego samego gatunku; nie-
które gruszki mają kształt jabłka, pomimo to są gruszkami; kapusta, kalafiory, jarmuż tak różny mają 
pokrój , że tylko botanikom jcht wiadomo ich przynależność do jednego gatunku i t . d . Z dmigićj znów 
strony podobieństwo pomiędzy skrzypem (Kquisetum)i rzewnią (Casuarina) jest bardzo wiielkie, a po-
mimo to pierwszy umieszczamy obok paproci zupełnie pokrojowo różnych, drugą obok również od-
miennej woskownicy (Myrica) na zasadzie ich historyi rozwoju lub tćj samćj archi tektury kwiatów. 
Może zbyt długićm się wyda czytelnikowi zatrzymywanie się nasze nad tem jednćm zdaniem autorów ; 
uczyniliśmy to jednak umyślnie, gdyż ono jest przewódczą ideą całej famintzynowskićj filozofii i nie-
wyczerpanem źródłem wszystkich logicznych błędów, co krok w całej pracy namacalnych. 

Otóż, powracając do Famintzina, natrafiamy na szęroki wywód, że kiełkowanie zarodników ślu-
zowców za pomocą pływek, nie może być charakterem różniącym tę klasę od grzybów, gdyż i pomię-
dzy tymi znajdują się podobne przykłady. W tym razie przyznajemy autorowi najzupełniejszą racyę, 
ale też nikomu nawet na myśl nie przyszło kiełkowanie pływkowe śluzowców stawiać jako charakter 
różniący ich od grzybów. 

Pomiędzy pierwoszcznią i grzybnią chcą autorowie widzieć następujące analogie : Najprzód sądzą, 
że jak pierwoszcznie zawdzięczają swoje pochodzenie zespoleniu się licznych pełzaków, tak też i 
w grzybniach nieraz się zdarza że dwie spotykające się ich strzępki zespalają się z sobą, tworzy się 
w punkcie ich zetknięcia otwór i zawartości ich mieszają się. Na to mamy gotową odpowiedź ; do-
piero co bowiem dowiedliśmy, że tworzenie się z pełzaków pierwoszczni jest aktem płciowym, kiedy 
tymczasem zespalanie się dwóch strzępek grzybni, jako zupełnie przypadkowe, naprzód nieokreślone. 
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wreszcie niebędące członldem czynnym przy zmianie pokoleii, jest raz aktem liezpłciowym, a powtóre 
niemogącym sie z pierwszym nigdy porównać. Prawdziwy analogon takiego rodzaju zespalania się 
dwóch komórek można co najwyżćj odszukać np. u roślin kwiatowych przy powstawaniu naczynia. 

Inną znów analogię znajdują autorowie w tćm, że jak nieraz owoc złożony (Fruchtkorper) grzy-
bów powstaje z grzybni, która w^zięła początek z licznych zarodników grzyba, — tak tćż i pierwoszcznie 
powstające z wielu zarodników, wydają także niekiedy owoce złożone, to jest zrosłozarodnie. Po-
równanie to jest już tćż prawdziwie dziecinne, bo przedewszystkićm zachodzi tu podobna okoliczność 
jak w poprzednićni porównaniu, to jest : że i grzybnia może się rozwinąć z jednego tylko zarodnika, 
kiedy tymczasem pierwoszcznią nie może, a do rozwoju swego potrzebuje koniecznie znacznej ich liczby ; 
co więc w pierwszym razie jest wypadkiem, w drugim jest prawćm. Dalćj, lak zwane owoce zło-
żone grzybów (FiuchtkOrper) nie można porównywać z zrosłozarodniami śluzowców, bo nie są to 
rzeczy analogiczne. Grzybnia pewnego gatunku jest w stanie wydawać tylko owoce danego kształtu 
i budowy, kiedy pierwoszcznią, albo pokrywając się ścianką bez dalszych przemian tworzy pierwo-
szczowocnię, albo tćż rozpada się na nieoznaczoną ilość zarodni. Zrosłozarodnie są zarodniami 
rozwijającemi się nic na płasczyznie lecz w przestrzeni. Chociażby koniecznie o to chodziło żeby 
w rozwoju śluzowców znaleźć analogon faktu że grzybnia jakaś rozwija się z licznych zarodników, 
to mimo najlepszej woli nic podobnego odszukać niepodobna dziś i nie można będzie znaleźć 
nigdy. Grzybnia bowiem i jćj analogon u śluzowców, to jest pływki zbyt różnie się zachowywać 
muszą już z powodu różnej swojej natury. 

Wreszcie autorowie zastanawiając się nad różna naturą (konsystencyą) pierwoszczni i grzybni, 
dochodzą do przekonania że przedział ten nie jest wielki. Powiadają oni że grzybnia stosownie do 
gatunków, też bardzo różnej bywa natury, już tęga, skórkowata, już gąbczasta lub soczysta, albo 
wreszcie galaretowata. Wyobraźmy sobie, mówią oni dalćj, że w jakiejś grzybni bardzo galareto-
watej, ścianki jej strzępek nabierają tak wielką ilość wody, że się w końcu zupełnie rozpłyną, cóż się 
wówczas stanie? Oto pierwoszcza zawarte we w%szystkich komórkach strzępek naturalnie zleją się 
zc sobą i oto mamy pierwoszcznię!! Z takiej to grzybni o rozpłyniętych ściankach strzępek 
(pierwoszcznie), powstaje z jednćj strony siecionóg (Dictyostelium) i śluzek żółty (Ccratium porioi-
des), z drugićj strony z grzybni zwyczajnej natury powstają podobne im : pleśniak (Mucor) i 
huba (Polypoms). Czy mamy się silić na zbicie tćj trzeciej nib\ analogii ? Zaprawdę szkoda by na 
to poświęcać zbyt wiele czasu, ale mogę wspomnieć, że również dobrze mogę sobie wyobrazić, że 
w jakimś olbrzymim dębie ścianki wszystkich komórek rozpływają się do tego stopnia, że zawarte 
w nich pierwoszcze będzie się musiało połączyć w jedną masę... czy pierwoszczni? o to pytamy 
Famintzina! 

W taki sposób dochodzimy do trzeciego punktu niby analogii, to jest podobieństw w budowie i 
tworzenm się owoców u śluzowców i grzybów\ Punkt ' len zbywają autorowie bardzo pobieżnie, 
składając winę na niewystarczające (?) wiadomości pod tym względem,^jakic dotychczas o różnych 
grzybach posiadamy. 

Po tak szerokim wywodzie wszystkich możliwych, czy też niemożliwych analogii, wieiiczą auto-
torowie swoje logiczne wywody spisaniem rezultatów, które podaliśmy dosłownie w samym początku 
rozbioru ich pracy. Według tychże nic uważają oni śluzowców za odrębną, naturalną grupę ustro-
.)0W, ale tylko za grzyby, których ścianki strzępek są w szczególnym stanie rozpływowym. Pragną 
oni rozdzielić śluzówce pomiędzy różne gromady grzybów, loylącznie kierując się tylko poioierzcho-
wncm podobieństwem pokroju. Większość więc śluzowców ma liyć włączona do purchatnic (Gastero-
mycetes); siecionóg ma przejść do łącznikowych (Zygomycetes); śluzek gałęzisty (Ceratium hydro-
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idcs) ma być pomies^/czony obok kolczaka (Hyduum), a śluzek żółty (Ccratiiim porioides) obok huby 
(Polyporus). 

Nie będę się silił ua wykazywanie niemożliwości podobnych urojeii, ale chcąc dowieść nicracyo-
nalności zasady, z której autorowie wychodzą we wszyslkich swoich dowodzeniach, zastosuję ją 
do następującego przykładu, który może prędzej każdemu wpadnie w oko jak projekt autorów 
rozdzielenia śluzowców między różne gromady grzybów i wykaże, że rzecz ta graniczy... prawic 
ze śmiesznością. Za punkt wyjścia biorę liczne podobieństwa zachodzące między wieloma rośli-
nami skrytopłciowemi, należącemi do gromady rodniowców (Archegoniata:>) i niektóremi roślinami 
kwiatowemi i rozumuję jak autorowie powyżej. Pomiędzy roślinami kwiatowemi i rodniowcami za.-
chndzn tylko różnice iv Imtoryi rozwoju i budowie, a zresztą spotykamy między nimi nadzwyczajne po-
dobieństwa. Zdaje się więc nam właściwóm rozdzielić rodniowce pomiędzy rośliny kwiatowe, i tak 
odnieść skrzyp (l^](]uisetum) do rzewni (Cazuarina),—widłak (Lycopodium) do sosny (Pinus),— 
wgłębkę (Riccia) i inne wątrobowce do różnych zasennikowych (Padostemete),—zeczwornik (Mar-
silea) do szczawiku (Oxalis), gałuszkę (Pilularia) do brodnika (Litorella), —wiąśl (Salyinia), do rzęsy 
(Lemna) — i t. d., i tylko odróżniać dwa podziały, to jest : roślin opatrzonych zalcżnią (ovolum) i 
pyłkiem z jednej strony, a rodnią (Archegonium) i upłoduią (Antheridium) z drugiej. 

Rzućmy teraz okiem po raz ostatni na cały przebieg rozw^oju śluzowców, i streśćmy najważniej-
sze i najciekawsze szczegóły ich budowy. Najprzód uderza nas ta okoliczność, że Ś IUZOWTC posia-
dają bardzo wybitną przemianę pokoleń (Generationswechsel). W pierwszem pokoleniu z zarodni-
ków powstałe pływki, które'reprezentują plechę innych, niższych roślin, dają początek pełzakom, 
to jesl, niewyróżnionym komórkom płciow-ym. Ze spółkowania ich powstaje pierwoszcznia, to jest 
łącznik, tem szczególny że jest nagim i ruchliwym. Teraz bierze początek drugie pokolenie. Łą-
cznik, na bezpłciowej drodze, rozpada się przez wolne powstawanie komórek, ufi mnóstwo zaro-
dników. Droga prowadząca do tego celu może być różna. Albo łącznik bez odbywania dalszych 
zmian okrywa się ])łoną tworząc pierwoszczowocnię — analogię tego spotykamy iip. u mącznika, 
gdzie workorodnik także daje początek zarodnikom przez wolne powstawanie komórek, bez .odby-
wania poprzednio jakichkolwiek zmian. Albo też łącznik ten — pierwoszcznia — rozpada się ua 
pojedyncze części oznaczonych kształtów i wielkości, to jest na zarodnie ; podobnego rodzaju rozwój 
żeńskiej komórki spotykamy u bardzo wielu workowców. Powstawanie zrosłozarodni z pierwoszczni 
.icst tylko tworzeniem się zarodni, nie na płasczyznie lecz w przestrzeni. Zresztą tak pływki, jak 
pełzaki i pierwoszcznie mogą przechodzić wc właściwe im stany spoczynku. 

Śluzówce są jednak z tego względu najciekawszymi ustrojami, że w całem swojeni życiu nie 
tworzą tkanek w ścisłem tego słowa znaczeniu. Nasze pojęcie komórki jest wzorem wziętym WT-
łącznic z roślin wyższych, pod który to wv.ór, na granicy żyjących istot stojące śluzówce nic dają 
się z łatwością podciągnąć. Teoretycznie rzecz rozl)ierając, możemy^uważać zarodnik, pływkę, peł-
zak, i)it!rwoszcznię i zarodnię za komórkę, chociaż już pierwoszcznia ze wszystkiemi swemi wła-
snościami jest nader szczególną komórką. Tymczasem rozpatrując się w liudowie już dojrzałej zaro-
dni, chcąc ją uznać za komórkę, natrafiamy wielokrotnie na nieprzezwyciężone trudności. Zarodnia 
bezkosmka jeszcze boi wysileń da się uznać za komórkę. lu iczej się jednak ma rzecz, gdy zarodnie, 
jak to najczęściej u śluzowców bywa, są trzoneczkowate i zawierają włośnie. Już sam trzonek naba-
wia nas nieraz dość kłopotów. U maworkowatych jesteśmy zmuszeni uznać go za przyczepkę ścianki 
komórkowej, boż niepodobna wziąć rurę pustą i tylko z trzech stron zamkniętą za komórkę. U 
kędziorkowatych przyczepka ta jest jużto bez zawartości, już wypełniona istotą, która, z pochodzenia 
sądząc, jest najoczywiściej pierwoszczem. Jestże ona komórką? U siecionoga trzoneczek, według 
danych wziętych z historyi jego rozwoju, składa się najoczywiściej z licznych komórek. 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . ; , 2 > 

Sprężyce włośni łccdziorka są naturalnie komórkami. Sieciowate wiośnie maworkowatycli i nie-
których pięknoszów mogą być uznane za przyczepki ścianki komorkowatej. Za cóż jednak uznać, 
wolno między zarodnikami umieszczoną, z pustych w sieć połączonych rur złożoną włośnię, np. nie-
których strzępków lub cornuwii? 

Jeszcze większo napotkalibyśmy trudności gdybyśmy się chcieli zastanowić głębićj nad wartością 
podsad i niektórych leżni, których części już przyjmowalibyśmy za komórki, już za pęcherze lub 
przyczepki. 

Wreszcie ten wzór staje się niemożliwym jeżeli bierzemy pod uwagę mrzyk lub podobne nagie 
zarodnie. Czyż mamy tu uznać pustą rurę podsady i trwałe włókna włośni za komórkę? niepodobna ! 
Ależ nie można ją wziąć za przyczepkę ścianki gdyż tej brak tu zupełnie. 

Z tego tak pobieżnego poglądu już jest dostatecznie widocznem, że chcąc dojrzałe zarodnie pod-
dągnąć pod zwykły nasz wzór komórkowy, bylibyśmy zmuszeni to samo narzędzie (np. trzonek, 
włośnię, i t. p.) uważać : raz za przyczepkę ścianki komórkowej, innym razem za komórkę, w wielu 
zaś przypadkach nie wiedzielibyśmy co z tym fantem zrobić. 

Jeżeli więc na teoretycznćj drodze dochodzimy do przekonania, że zarodnie śluzowców są poje-
dynczemi komórkami, to jednak okazuje się że w praktyce oznaczenia tego przyjąć i zastosować 
niepodobna. Łącznik może być uważany za komórkę ; z chwilą jednak w którćj ta pierwoszcznia 
zaczyna owocować w jakikolwiek sposób, rozpada się ona na nmóstwo nowych komórek — zarodni-
ków. Do tego jednak utworu niezużyte pierwoszcze, czy też jego produkt różniczkuje się w najroz-
maitszy sposób we włośnię, podsadę, ściankę zarodni, leżnię, korę, i t . d. Do 'wszystfdch tych jednak 
utworóic wzór nasz komórkoiuy nie da sie i nie -powinien być stosowanym. 

Jesteśmy teraz przygotowani do dalszćj podróży, którą przedsięwziąć zamierzamy dla wyxaalezie-
ma naturalnych krewniaków śluzowców. Droga to nietrudna, bo utorowana przez tak znakomitych 
badaczy jak de Bary i Cienkowski. Według nich śluzówce są spojone najbliższym węzłem pokre-
wieństwa z monadami. Monady są to istoty pasożytne lub przyczyniające się do rozkładu ciał znąj-
dujących się w wodzie tak słodkiej jak i morskićj, dotychczas poznane ŵ  niewielu tylko przedstawi-
cielach. Rozwój ich w ogólnych zarysach jest następujący : Z tak zwanego pęcherzyka (Monaden-
zelle) biorą początek pływki, które po niedługim czasie zazwyczaj zamieniają się w pełzaki opatrzone 
wypuklinkami (pseudopodien). W jednym wwpadku (Monas amyli) poznanym przez Cienkowskiego, 
pełzaki to mogą powstawać przez zlanie się kilku pływek. Pełzaki to są opatrzone jądrem lub nawet 
wieloma (Nuclearia) jądrami. Po pewnym przeciągu czasu te pełzaki powiększywszy znacznie swą 
objętość (są bardzo drapieżne), przechodzą w stan spoczynku, któryśmy nazwali a pęcherzykiem » i 
od ktoreg-ośmy wyszli. Dla uzupełnienia ich historyi rozwoju wypada dodać, że monady te w sta-
dyum pęcherzyka będące, mogą przechodzić w stan spoczynku tworząc tak zwaną cystę. Porówny-
wając teraz historyę rozwoju tych istot z faktami znanymi nam z dziedziny śluzowców, uderzy nas 
natychmiast wielkie morfologiczne podobieństwo zachodzące między temi dwoma grupami ustrojów. 
Analogie te dadzą się najlepićj i najdostępnićj przedstawić w następującej tablicy : 
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I Ś U Z O W C E , M O N A D Y . 

Zarodnik Zarodnik 

Pływka Pływka 

Pełzak 1 i 
; Pełzak 
1 Pierwoszcznia ^ 

i 
; Pełzak 
1 

Zarodnik • Zarodnik 

Taką analogię pomiędzy monadami i ślnzowcami przeprowadził już w głównych zarysach i Cien-
kowski. Sądził on tylko, że niepodobna tego stanu monad, któryśmy nazwali pęcherzykiem (Mona-
denzelle), porównywać z zarodnią śluzowców i że analogon tegoż musi być jeszcze odfszukanym dla 
śluzowców. Jestem najzupełnićj tego samego zdania i przypuszczam, że z pęcherzykiem tylko {pier-
iimzczowocnk dadzą się porównywać. U monad ruchliwa masa pierwoszcza, n ś luzo\* 'CÓw pierwo-
szcznie, bez odbywania jakichkolwiek przemian, przechodzą odrazu w ten sposób owocowania. Wpra-
wdzie śluzówce są w porównaniu ze swymi krewniakami nader wyniesioną gromadą. Dziś nielicznym 
już tylko gatunkom, właściwe jest owocowanie za pomocą pierwoszczowocni; większość ich zamie-
nia swą masę pierwoszcza w liczne zarodnie i tylko w razie nieprzyjaznych okoliczności, w chwili 
owocowania, powracają do pierwotnego typu pierwoszczowocni. iNiektóre z nich nawet zaszły je -
szcze dalej w rozwoju i nie zadawaluiając się na jednej płasczyznie stojącemi zarodniami, skupiają się 
w przestrzeni w okazałe nieraz zrosłozarodnie. 

I pod innym względem uważane śluzówce są daleko wyższą gromadą, posiadają one dla trzech 
członków swego rozwoju, to jest pływek, pełzaków i pierwoszczni, szczególne stany spoczynku, z k tó-
rych tylko drugie, to jest właściwe pełzakom, tak zwane cysly, spotykają się także u monad. Dalej 
co ważniejsza, pływki ich dają po pewnym przeciągu czasu początek pełzakom, które jakeśmy wyżćj 
okazali, są płciowemi komórkami, ze złączenia ich powstaje nagi i ruchliwy łącznik (pierwoszcznia). 
W typowym rozwoju monad nie spotykamy takiego stosunku, a jeżeli się tratia niekiedy, że pełzaki 
ich powstają ze zlania się kilku pływek (Monas aniyli i r ro tomyxa aurantiaca), to jednakże zespolenie 
sie to nie jest koniecznym członkiem, iv ich historyi rozwoju, bo w tych samych wypadkach ruchliwe masy 
pierwoszcza mogą powstawać równie dobrze z jednej pływki. W każdym razie dopiero co podane 
przykłady (iMonas amyli, Protomyxa aurantiaca), są wybornymi dowodami, że łańcuch wspólnego 
pochodzenia śluzowców i monad nie zatarł się jeszcze zupełnie, i dziś jeszcze znajdujemy między 
nimi stopniowe przejścia. W każdym razie, pragnąłbym aby nazwa pierwoszczni (Plasmodium) zo-
stała wyłącznie zachowaną dla śluzowców; może ona być użytą dla innych istot posiadających nagie i 
ruchliwe masy piencoszcza, jeżeli te mogą powstać wyłącznie tylko pi^zez zlanie się licznych komórek. 
Właśnie ten brak pierwoszczni u monad, jest powodem, że tak wyraźna i ostro zakreślona zmiana 
pokoleń u śluzowców jest tu bardzo nieznacznie tylko zarysowaną. 

Tak zbadawszy wszystko moglibyśmy już przejść do rozpatrzenia różnic najważniejszych zacho-
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dzycych między śluzowcami a grzybami, gdybyśmy jeszcze przedtem nie byli winni odpowiedzieć 
na zdanie wypowiedziane przez Maxyma Cornu, że wielkie pokrewieiistwo zachodzi pomiędzy śluzow-
cami a skoczkowa temi (Chytridinećc). W swojej doktorskićj rozprawie powstawałem przeciwko 
temu oświadczeniu, a przedewszystkićm przeciwko oznaczeniu nagich mas pierwoszcza napotyka-
nych u skoczkowatych jako pierwoszczni, gdyż pochodzenie ich u tćj grupy jest dotąd nieznane i nie 
wiadomo czy one są rezultatem płciowego aktu. Przy tóm ostatnićm twierdzeniu obstaję i dzisiaj, 
lecz przyznać muszę, że co do pokrewieństwa mogącego zachodzić między temi dwiema grupami, 
zmieniłem dziś zdanie i jestem w stanie przystać na nie w przyszłości. Lecz jak Cornu sam przyznaje, 
historyą rozwoju skoczkowatych przedstawia bardzo jeszcze wiele braków; pochodzenie narzędzi 
zwanych « Dauercysten )> jest nam nieznane. Wypowiedziane przez niego przypuszczenie, że narzędzia 
te powstają zapewne na drodze płciowćj jest nader bystre, miejmy nadzieję, że mu się wkrótce uda 
rozstrzygnąć tękwestyę. Jeżeli to nastąpi, wówczas mając przed sobą zupełną historyę skoczkowatycłi 
i śluzowców^ będziemy je mogli pomiędzy sobą porównywać, zastanowić się głębićj nad tąkwestyą 
i wyrzec w nićj ostatnie słowo; nateraz sąd taki byłby i przedwczesny i niebezpieczny. 

Z innej jednak strony Cornu uważa skoczkowate za grzyby, a przyjmując ich pokrewieństwo ze 
śluzowcami, na tćj zasadzie chce i te ostatnie pomieścić w tćj grupie roślin. Na to zapatrywanie się je-
dnak autora nie możemy się zgodzić, gdyż to co wiemy z historyi rozwoju skoczkowatych, wystarcza 
najzupełnićj na poparcie wprost przeciwnego zdania. Skoczkowate nie tworzą nigdy tkanek, i w ści-
słćm tego słowa znaczeniu, nie posiadają nigdy grzybni, jedyną wspólną rzeczą jaką dzielą z grzybami 
jest brak zieleni. Lecz brak ten jest charakterem wyłącznie fizyologicznym, jako taki nie może mieć 
żadnego znaczenia w kwestyi pokrewieństwa dwóch ustrojów. Już też nareszcie i czas żebyśmy doszli 
do poznania, tefjrzijbij nic dlatego są grzgfjami, że nie posiadają zieleni, że posiadają odżywianie różne od 
innych roślin^ lecz dlatego, że mają wspUny morfologiczny charakter, \aóvy da się wyrazić jednem sło-
wem, to jest: toszystkie grzyby posiadają grzybnio. G r z y b n i a jest utworem strzępek, mówi de Bary, 
« to jest nitkowatych, walcowato wydłużonych, zazwyczaj rozgałęzionych, jednokomórkowych pęche-
urzyków (Schlauch); albo, w największej liczbie razów, nitkowatych, rozgałęzionych szeregów, po-
« czątkowo walcowatych, następnie nieraz bardzo ukształtowanych komórek. Wzrost tych nitek 
(( w kierunku długości, o ile zależy od tworzenia się nowych komórek, ma miejsce wyłącznie, albo 
« przyn:ijnmićj przeważnie, przez poprzeczne dzielenie się komórki wierzcbołkowćj strzępki na dwie, 
(( z których jedna przyjmuje znowu rolę komórki wierzchołkowej, a druga zostaje włączoną do sze-
(( regu tworzącego strzępkę jako nowy jćj członek. Ta ostatnia zazwyczaj nie dzieli się już, albo tćż 
« dzielenia w nićj trwają bardzo krótko. Za to każda z komórek tworzących szereg strzępki i stoją-
(i cych pod wierzchołkową, może tworzyć boczne wypuklinki, które oddzieliwszy się od komórki 
« macierzyiiskićj poprzeczną ścianką, przyjmują rolę nowych k o m ó r e k wierzchołkowych. Wszystkie 
((dzielenia się, jakie tylko dają się napotykać w jednćj odnodze grzybni, tworzą się za pomocą 
« względem siebie równoległych ścianek. Nawet daleko rzadsze, jednokomórkowe strzępki z wszyst-
« kiemi swemi odnoganń wydłużają się z a z w y c z a j wzrostem wierzchołkowym. » 

Grzyby więc w naszćm pojmowaniu rzeczy, to jest po wyrugowaniu z nich śluzowców, skoczkowa-
tych i rozkładników (Schizomycotes Nieg.), przedstawiają naturalną grupę roślin, która jednak ze 
względu na bardzo różny sposób owocowania, musi być rozdzieloną na liczne klasy. Już z samego 
więc określenia wynika, że nie mogą się znaleźć ustroje, o których mielibyśmy wątpliwość, czyje za-
liczyć do grzybów czy do śluzowców. Przejście pomiędzy grzybami i śluzowcami, nie może być od-
nalezionćm dlatego, że te dwie grupy roślin nie przedstawiają żadnego pokrewieństwa, a zatćni 
prawdopodobnie nie mają wspólnego pochodzenia. Możemy więc na pewno utrzymywać, że nie 
ma grzybów tworzących przejście do śluzowców; ale możemy mieć nadzieję, że badając bliżćj 
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skoczkowa te, że śledząc za rozwojem monad, możemy natrafić na różne nowe ustroje, które staną 
bliżćj śluzowców, jak wszystkie dotąd znane. 

Dotąd mają śluzówce jedynych prawnych pokrewnych w monadach, być może, że z czasem i skocz-
kowate zilohiją się jako takie wylegitymować. Wówczas, jeżeli tak się stanie, będziemy mogli połą-
czyć trzy grupy : śluzowców, skoczkowatych i monad w jednę naturalną gromadę, którą możemy 
nazwać zwierzoroślami (Phytozon), albo picrworoślami (Plasmodiophori). W sztucznym systemie, ze 
względu na owocowanie, możnaby pomieścić śluzówce obok grzybów łączników (Zygomycetes) i nie-
których wodorostów z pokrewieiistwa skrętnicy (Spirogyra), nowika (Closterium) lub gromadnicy 
(Pandorina) i zawłotni (Clamydomonas). W naturalni,n jednak skupieniu roślin, pomijając Jut te okoli-
czność, że łącznik ich Jest r,a(ji, ruchliiui/ i pozbawiony stanu spoczynku, ze względu na morfologiczne ich 
stosunki, ze względu , ze nigdy nie tworzą tkanek i że nasz wzór komórkowy nie daje się na nie rozciągnąć, 
muszą one być uznane za zupełnie odrębną, samodzielną grupę ustrojów. 

Tę pierwsza część t raktującą o pokrewieństwie śluzowców powinniśmy zamknąć rozbiorem pytania, 
czy śluzówce są roślinami czy zwierzętami ? Kwestya ta zajmowała już bardzo poważne umysły, spory 
jakie się w niej toczyły były bardzo żywe ; zużyto cały zapas argumentów pro i contra. Z całego 
przeglądu należącej tu l i teratury, doszedłem do przekonania, że ci wszyscy, którzy uparcie stali przy 
roślinnej naturze śluzowców, przew^iżnie czynili to z jednego tylko powodu, to jest braku znajomo-
ści niższych zwierząt. Niewielu jest botaników zajmujących się tą gromadą ustrojów, które dawniej 
obejmowano pod ogólną nazwą « wymoczków », a które dziś w skutek zbadania icti historyi rozwoju 
okazały się być nader różnemi istotami. A jednak są to kwestye może najwięcej interesujące z całej 
historyi naturalnćj badać życie ŵ  pierwszych jego objawach; śledzić naprzykład jak (Od pełzaka, biorą-
cego pokarm i tóremkolwiek miejscem swego ciała, znajdujemy wszystkie przejścia (Jo typowych zwie-
rząt, posiadających już stałą gębę i otwór odchodowy i. l. p. Kwestye te budziły we mnie zawsze 
żywotny interes, śledziłem zawsze za ich rozwojem i zebrałem tym sposobem materyał wiedzy dozwa-
lający mi mie j samodzielne zdanie. Lecz rezultat do jakiego doszedłem, został już przed kilku laty 
tak wybornie wypowiedzianym przez naszego rodaka, znakomitego badacza na i)olu pierwotnych 
ustrojów Leona Cienkowskiego, że uważałem za najwłaściwsze przytoczyć tu tylko, jako odpowiedź 
na postawione w początku pytanie, jego własne słowa, « Rozstrzygnięcie tego pytania, czy śluzówce 
« są zwierzętami czy roślinami, mówi on, zdaje mi się zależeć więcej od filozoficznego obeznania się 
« badacza, jak od posiadanych danych, Albo przyjmujemy odrazu granice pomiędzy dwoma pań-
« stwami ustrojowemi, jako koniecznie potrzebne, chociaż nie jesteśmy w stanie ani dowieść tej ko-
« nieczności, ani wyszukać podstaw, na zasadzie których możnaby przeprowadzić wyraźną i stałą gra-
« nicę między niemi, albo też przyjmujemy między niemi cały szereg wolnych i zupełnych przejść, 
<( Jeżeli jesteśmy za pierwszym poglądem, to dla braku krytyki, miejsce wątpliwych ustrojów pozo-
(( staje nieroztrzygniętćm. Nie mamy żadnych danych, na zasadzie których moglibyśmy orzec że takie 
(( przeważne cechy i taka ich suma jest konieczną, aby usunąć wszelką wątpliwość co do zwierzęco-
« ści pewnego ustroju. Jeżeli należeniy do drugiego wyznania, to taka grupa ustrojów jak śluzówce. 
« w których znajduje się tyle cech zwierzęcych i roślinnych sprzęgniętych razem, jest tylko najle-
« pszym dowodem słuszności naszej zasady. Zniesienie granicy nie zagraża w niczćm nauce, a w szczegól-
« ności systematyce, bo modła poszukiwania pozostaje zawsze ta sama, a najdokładniejsze zbadanie 
((istniejących faktów pod wszystkimi względami pozostanie na zawsze jedynem źródłem ścisł(^j 
<( wiedzy. » 
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CZĘŚĆ II. - POKREWIEŃSTWO W KLASIE ŚLUZOWCÓW. 

Właściwie wyiDadało już część poprzednią rozpocząć od objaśnienia, co właściwie rozumiemy pod 
lym wyrazem u pokrewieństwo », lecz umieszczamy go tutaj jedynie dlatego, żeby nie przerywać 
sobie raz już zaczętego wątka rozumowania. 

Od najdawniejszych już czasów przy klasyfikacyi zwierząt i roślin spotykamy się z wyrazem pokre-
wieństwo. Wyraz ten wzięty bez zaprzeczenia ze stosunków ludzkich, oznaczający wspólność krwi, 
zostaje tu jednak użytym w czysto przcnośnóm znaczeniu. Wszyscy klasyfikatorowie, biorąc zawsze 
pod û ^ agę najdoskonalćj już wykształcone zwierzęta (a zatem np. doskonały owad a nie poczwarkę), 
lub rośliny (a zatem roślinę już owocującą) i porównywając różne pomiędzy sobą, znajdowali, że nie-
które z nich posiadają pewną znaczną sumę cech wspólnych, podobieństwo w budowie wewnętrznej 
u zwierząt, W' owocowaniu u roślin i takie łącząc w gromadę, klasę czy tćż rodzinę, nazywali je po-
krewnemi. W kolei czasów gruntowniejsze badania, tyczące historyi rozwoju istot ustrojowych, do-
prowadziły nas do zupełnie nieoczekiwanego rezultatu. Przekonano się, że zazwyczaj ustroje, które 
nazywano pokrewnymi posiadają najzupełniój ten sam i'Ozwój, aby dojść od zapłodnionego jaja do do-
kładnego zwierzęcia lub rośliny. Dlaczego tak jest jednak? na czem polega istota tego faktu? tego 
nie umiano sobie objaśnić do najnowszych nieledwie czasów. Dopiero teorya wspólnego pochodzenia 
nazywana zazwyczaj teoryą Darwina, rozwiązała nam niejako tę zagadkę. Teorya ta przyjmuje, że 
wszystkie ustroje mąją wspólny początek. Pierwsza żyjąca istota powstała przez samorodztwo z połą-
czeii nicustrojowych. Z niej powstały wszystkie inne. Początkowo były one nader prostej budowy, lecz 
l)od wi)ływem walki o byt, której rezultatem jest wybór naturalny, powstają w kolei czasów istoty coraz 
bardziej złożone (lub jak to zwykle niewłaściwie nazywają doskonalsze). Istoty mające wspólne po-
chodzenie mogą jednak" rozwijać się dalej w różnych kierunkach. Każda nowa gałęź może znów swoją 
drogą ulegać odmianom. Tak, że rezultatem tych tysiącznych i powolnych zmian, są dzisiejsze zwie-
rzęta, rośliny, nader rozmaitej budowy i złożenia. Wszystkie więc rośliny pochodzące z jednego wspól-
nego pnia mają dlatego samego jednakową historyę rozwoju, i to więc co dawnićj nazywano pokre-
wieństwem w czysto przcnośnóm znaczeniu, dziś ma podstawę bytu, przyjmujemy bowiem, że ro-
śliny pokrewne są niemi rzeczywiście w skutek wspólnego pochodzenia. Ilypoteza ta już w począt-
kach tego wieku znajduje swoje początki, lecz dopiero w roku 1860 zgromadził Darwin, w dziele pod 
tytułem : «0n the origin of species by means of natural selection or the preservalion of favoured ra-
ces; in the strug^le for life » taką masę faktów na jej poparcie, że hypoteza ta odtąd stała się teoryą. 

Każda teorya istnieje tak długo, dopóki nowe badania nie odkryją faktów^, które są w zupełnej 
z nią sprzeczności, i nie zmuszą nas do zastąpienia jćj przez inną zgodną z ówczesnym stanem nauki. 
Dziś teorya Darwina jest jedyną możliwą teoryą, a obowiązkiem jest naszym badać w jej świetle 
wszystkie zjawiska, jakich nam dostarcza świat roślinny, nie przyjmując j^j jednak za jakiś niczćm 
niewzruszony dogmat. 

W tym celu zamierzamy teraz rozpatrzeć się w grupie śluzowców, zbadać kolejno tworzące się ro-
dznjc i zastanowić się, jakie pomiędzy nimi zachodzą stosunki pokrewieiistwa. Wychodząc z podsta-
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\V0\V('J zasady Icoryi Darwina, będziemy naturalnie brali zawsze za punki wyjścia formy najprostsze, 
od nich postępować będziemy do bardzićj złożonych. 

Oczywisty jest rzeczą, że do najprostszych śluzowców należą te, które są zupełnie pozbawione wło-
śni. Weźmiemy naprzód pod uwagę rodzaje należące do żywobarwnycb. 

Dezkosmek służący nam za punkt wyjścia, występuje zawsze tylko pod pierwotną formą owocowa-
nia śluzowców pierwoszczowocni. Koło bezkosmka grupują się w najbliższym stosunku trzy różne 
typy. Pierwszy stanowi' zlepniczek, mający zawsze walcowate, foremne, lecz siedzące zarodnie, gro-
madnie obok siebie siojące. W bezpośrednim z nim związku, ale wyższym już jest dęblik. Budowa 
leżni i kształt zarodni są tu najzupełniej te same jak w poprzednim, rodzaju, lecz ścianki zarodni ule-
gły tu zmianie. Ścianka bowiem u dęblika rozwija się tylko na wierzchołku zarodni, pod postacią 
dzwoneczka, od którego ku podstawie, jako resztki bocznych ścianek, przebiega sześć trójkańciastych 
włókien. Na tćm kończy się typ pierwszy. 

Z drugićj strony bezkosmka spotykamy pojedyncze zarodnie, beztrzoneczkowe, zrośnięte w wielkie 
zrosłozarodnie lintrbladii, z któremi w bezpośrednim związku })0z0staje mylnik. Mylnik zachowuje 
się względem lindbladii najzupełniej tak samo jak dęblik względem zlepniczka. I tu bowiem ścianki 
pojedynczych zarodni zachowują się tylko częściowo, a ŵ  części znikają. Mylnik zamyka drugi typ. 

W innym znow kierunku od bezkosmka wybiegają liczne gatunki śluzowców, które tworzą natu-
ralny rzęd różnobłonów. Spotykamy tu trzy rodzaje, z których za punkt wyjścia weźmiemy przeta-
czek. Przetaczki różnią się od wszystkich zarodni bezwłośni, raz tćm, że są trzoneczkowate; a powtóre 
tćn.1, żc posiadają szczególne zgrubienia na wewnętrziićj ściance zarodni; dolna część jest często jedno-
stajnie zgrubiałą i tworzy koszyczek. Pomiędzy bezkosmkiem a przetaczkiem nie mamy wszystkich 
przejść ijośre lnich, ale też i różnice nic są zbyt rażące. Za to gatunki tu należące przedstawiają tak 
ścisły między sobą związek, że uważamy za właściwe bliżej się w nich rozpatrzeć. Występują one 
albo o zarodniach zaokrąglonych, albo o groszkowatych. Kształty te odpowiadają dwom różnym ty-
pom. Zajmiemy sięnaji)rzód griiszkowatcmi. Za punkt wyjścia posłuży nam przetaczek groszkowaty, 
posiadający węzły wielokątne, o bokach wklęsłych. Najbliższym tegoż jest przetaczek kruchy, którego 
dolne węzły łączą sio pomiędzy sobą w szerokie a ])łaskie płyty, kiedy tymczasem wierzchołkowe po-
zostają jeszcze wolne, to jest połączone między sobą nitkowato-cienkiemi wlókienkami. W przeta-
czka gromadnym zespolenie węzłów postępuje jeszcze krok dalej, wszystkie one łączą się pomiędzy 
sobą w jeden system sieciowy, o płytkach mających boki łukowato powycinane i wybiegające w wolne 
krótkie kończyki, które już jednak nie dochodzą do sąsiednich węzłów. Nareszcie szereg ten zamyka 
przetaczek rudy, którego wszystkie węzły tworzą jedną sieć, o płytach wązkich i zupełnie równowąz-
kich, a wdókienka występujące jeszcze choć już zanikowo \\ poprzednim, gatunku giną tu zupełnie. 

l'owi'acamy znów do nowego punktu wyjścia, za który służy przetaczek zmienny, posiadający najzu-
pełniej takie zgrubienia jak przetaczek gruszkowaty, lecz mający zarodnie dokładnie kuliste. Od te-
goż znajdujemy przejścia do reszty nie tylko przetaczków, ale wszystkich w ogóle różnobłonów. Prze-
taczek ten, dziś jeszcze połączony jest całym szeregiem przeróżnych f o r m d a j ą c y c h wszystkie mo-
żliwe przejścia od jego pojedynczych w^ęzłów, zostających między sobą w związku tylko za pomocą 
nitkowato-cienkich włókienek ; a węzłów jedną wspólną sieć tworzących, między którymi znów ta-
k i e ż włókienka występują, właściwych przetaczlvOwi pospolitemu. Od p r z e t a c z k a pospolitego jeden 
krok oddziela nas tylko od pośrodka dziwnego, posiadającego w wierzchołku zgrubienia podobne, 
lecz którego koszyczek w dolnćj części przechodzi w płyty szerokie, połączone cienkiemi, równolegle 
względem siebie przebiegającemi wlókienkami. Na tćm kończy się jedna gałęź punktu wyjścia. Drugą 
stanowi wyłącznie przetaczek purpurowy. 
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Trzecia gałęź drugiego typu przetaczków najliczniój jest rozwiniętą. Spotykamy tu przetaczek po-
wikłany, jako typ odrębny, którego węzły podobnie jak w przetaczku zmiennym, łączą się pomiędzy 
sobą nie pojedynczo, ale po kilka, równolegle względem siebie przebiegającemi włókienkami. Obok 
tegoż znów najbliższy przetaczka powikłanego jest przetaczek piękny, o węzłach zaokrąglonych. 
W przetaczku pięknym koszyczek zwykle silnie jest rozwinięty, lecz w przetaczku lśniącym zostaje on 
zastąpiony tylko kilkunastoma płytami, promienisto od nasady trzoneczka rozchodzącemi się, a prze-
chodzącemi dalój w najzupełniśj taki sam system zgrubień. Lecz w przetaczku makówce i pręty te 
zastępujące koszyczek giną, i cała zarodnia posiada tylko zgrubienia w postaci węzłów połączonych 
ni tkowato cienkiemi włókienkami, rozchodzącemi się promienisto na wszystkie strony. 

Pozostaje nam tylko żebrowiec, który na zasadzie znalezionych potworności, uważamy za typ na j -
bliższy niepośrodka ale przetaczka zmiennego. Wyobraźmy sobie bowiem, że w przetaczku zmiennym 
węzły będą się znajdować na promieniach (idealnych) idących od nasady trzonka do wierzchołka za-
rodni, niech te węzły będą stojące, w jednym szeregu zrosną się z sobą, a otrzymamy płyty równole-
głe żebrowca. Do uzupełnienia tegoż potrzeba tylko, aby nitkowato cienkie wlókienka przebiegały 
niejakokolwiek bez porządku, lecz stale, względem siebie równolegle. 

Na t em kończy się szereg bezwłośni żywobarwnych, od których przejdziemy dalej do innych ro-
dzajów tworzących ten poddział. Tworzą je dwa rzędy pylaneki pyszniaków. 

Pierwszy z tych rzędów będący przedstawionym przez jedyny tu należący rodzaj samotka, jest bar-
dzo szczególnym pod wieloma względami i nie przedstawia ściślejszego pokrewieństwa z żadnym ze 
znanych mi śluzowców. Występuje on tylko pod postacią zrosłozarodni mających podobną budowę 
jak zrosłozarodoie smętosza i brefeldii. Dalej jestto jedyny rodzaj z całego skupienia żywozarodni-
kowych, którego zarodnie są opatrzone podsadami. A jednak jego włośnią wiotka, zwisła, o rurkach 
cienkościennych, nie posiadających jeszcze zgrubień, okazuje nam typ nizki bez wątpienia żywobar-
wnych. Może być, że z czasem poznamy rodzaje, które nam zjawisko to i pokrewieństwo samotka po-
zwolą lepićj i bliżćj określić. 

Za to od bezwłośni do pyszniaków mamy bezpośrednie nieledwo przejścia. Stanowi je z jednć j 
strony znów bezkosmek, z drugićj dorzutka. Jak wiemy bezkosmek występuje tylko pod postacią 
pierwoszczowocni mających podwójną ściankę; z tych węwnętrzna jest rozprężliwa, a zewnętrzna 
tęga, ziarnista i krucha. Tenże sam stosunek ŵ  budowie ścianki znajdujemy i u dorzutki . Niektóre 
z nich np. dorzutka jasna lub ciemna, miewają niekiedy pierwoszczowocnie, kiedy tymczasem wiele 
innych występują pod postacią foremnych zarodni otwierających się uciętćm wieczkiem. Włośnią 
dorzutek (jedyny charakter różniący je od bezkosmka) tworzy sieć zazwyczaj bardzo nikłą, o rur -
kach pustych, nieregularnie powydymanych, bez charakterystycznych zgrubień. W jednym gatunku 
który nazwałem dorzutką bezwłoskiem, występuje ona tylko zanikowo, tak, że nieraz w całćj zarodni 
zaledwie kilka kruciuteńkich niteczek można odszukać, lecz gatunek ten uważam raczćj za zanikową 
dorzutkę niż za przejście do bezkosmka. 

W bezpośrednim związku z dorzutką pozostaje cornuwia, stanowiąca punkt wyjścia wszystkich in-
nych strzępkowatych. Cornuwia owocuje jużto pod postacią pierwoszczowocni, już tćż foremnych 
zarodni, w tym razie zupełnie takich samych jak w dorzutce, i otwierających się również uciętćm 
wieczkiem. Wprawdzie ścianka zarodni jest tu pojedynczą błoną, ale u cornuwii złotowłosćj spoty-
kamy na jćj powierzchni grubą warstwę drobnoziarnistćj, barwnej istoty, zastępującćj najoczywiścićj 
zewnętrzną ściankę dorzutki. Różnica zachodząca między tymi dwoma rodzajami polega jednak na 
e m , że włośnią tworząca tu sieć (podobnie jak w dorzutce) jest zupełniejWolna, a co ważniejsza, spo-
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t ykamy tu poraź pierwszy zgrubienia foremne i dla gatunków charakterystyczne, powodujące silną 
jć j rozprężliwość. 

Od cornuwii możemy wysnuć z wielką łatwością cały szereg innych strzępkowatych. Wszystkie 
strzępki w przeciwstawieństwie siedzących cornuwii, są trzoneczkowate, lecz u strzępka kulawki, 
t rzoneczek ten jest bardzo krótki, a u strzępka zwisłego ginie prawie zupełnie, mamy więc i tu cały 
szereg przejść do typowych strzępków wyniesionych na długim trzoneczku. Z tą budową idzie w parze 
i inny jeszcze stosunek. Sieć włośni w cornuwii jest zupełnie wolną i nie pozostaje w żadnym stosunku 
ze ścianką zarodni. W ê wszystkich strzępkach trzonek wraz z zarodnią tworzy jednę tylko jamę, 
wypełnioną tylko w górnćj części zarodnikami, które stają się ku dołowi coraz większymi i wreszcie 
w t rzonku zamieniają się w bryłki nieforemne, przystające ściśle do siebie. Otóż w tej gromadzie 
strzępków, które nazwałem zwisłymi (Arcyrella), posiadających jak wiemy typowo bardzo krótkie 
trzoneczki i stanowiącymi tćm samćm przejście do cornuwii ; ostatnie odnogi sieci włośni są zaklę-
śnięte między te bryłki wypełniające rurkę trzonka. Tutaj więc sieć wprawdzie nie jest zupełnie 
wolną jak u cornuwii, ale jak tam nie pozostaje w żadnym stosunku ze ścianką zarodni. Od tych strzę-
pek do drugiego ich podrodzaju, t. j . strzępków wyprostowanych (Clathroides), krok nas tylko oddziela, 
t u t a j bowiem końce włośni przyrastają do ścianki zarodni w dolnćj części, to jest do kieliszka. Ten 
s tosunek włośni ze ścianką zarodni, mający miejsce tylko częściowo u dopiero co wspomnianych 
s t rzępków rozwija się daleko potężniśj w siateczni, gdzie włośnią licznemi odnogami przyrasta na ca-
łój przestrzeni ścianki zarodni. 

Podobny zupełnie stosunek znachodzimy u pęcherzaka, różniącego się t ć m tylko odl siateczni, że 
kiedy ścianka tój ostatniój jest zupełnie pojedyncza, u tego jest pokryta licznymi pęchfirzykami bar-
w n y m i . Wreszcie rulik jest zrosłozarodnią utworzoną z pierwoszczowocni jakiiegoś pęcherzaka. Ten 
os ta tni daje nam piękny przykład lak zwanego zanikowego narzędzia. Zgrubienia na włośni strzępko-
watych w ogóle przyczyniają się bez zaprzeczenia potężnie do jój rozprężliwośoi, a tóm samóm do 
rozprószenia zarodników. U ruliKinyłośnia straciła już zupełnie to znaczenie, jest cina zwisła, zupełnie 
nie rozprężliwa; pomimo to zgrubienia na jój ściankach występują bardzo pięknie, ale tylko w pierw-
szych chwilach rozwoju, w czasie bowiem, kiedy zrosłozarodnie są już dojrzałe, kiedy więc włośnią 
powinnaby zacząć działać, zgrubień tych odnaleźć na nićj już nie możemy. 

Jak rozliczne istnieją przejścia w zgrubieniach włośni i kieliszka u strzępkowatych, o tóm mówi-
liśmy już powyżój (str. 7 i , 72), i tam też odsyłamy czytelnika, gdyż rozbieranie szczegó)łowe tych 
stosunków za daleko by tu nas zaprowadziło. 

Nareszcie zamkniemy rozpatrywanie strzępkowatych małocią, będącą najwyższym ich typem. Tutaj 
włośnią składa się z licznych, pojedynczych nitek, w przeciwstawieństwie wszystkich innych rodza-
jów , mających włośnię połączoną w sieć. Przejść tu nie mamy, ale tóż i mieć ich nie możemy. 

Z całego więc podziału żywobarwnych, pozostaje nam tylko' pokrewieństwo kędziorkowatych, 
w któr.;m zgrubienia włośni występują, jak to wiemy, pod postacią kilku wężownic na prawo b ie -
gnących. 

Zapletki znane nam w nielicznych tylko gatunkach, zdarzają się jużto jako pierwoszczowocnie, już 
jako trzoneczkowate zarodnie. W większości gatunków włośnią, podobnie jak w cornuwii, jes t zu-
pełnie W'0lną ; u zapletki maczugowatćj, podobnie jak u strzępków zwisłych, zaklęśnięta między bryłki 
wypełniające rurkę trzonka. Włośnią jednak będąca najwybitniejszym charakterem tego rodzaju, nie 
da je przejść zupełnych do znanych nam śluzowców. W każdym razie pokrewieństwo z cornuwią, 
s trzępkiem i siatecznią, jest niezaprzeczone. Zwrócę tu jednak uwagę czytelnika na dwa gatunki, na-
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leżące do tych dwóch różnych pokrewieństw, które zasługują na szczególniejszą uwagę. Jestto z je-
dnej strony cornuwia czołgaczek, z drugiej zapletka wyjątkowa. U dopiero co wspomnianśj cornuwii 
sieci włośni są nader cienkościenne,opatrzone zupełnemi pierścieniowatemi zgrubieniami; w zapletce 
wyjątkowej zgrubienia występują pod postacią dwóch tylko wężownic, często redukujących się do je-
dnćj, od czasu do czasu tak wązkie skręty tworzących, że się zlewają w pierścienie. 

Rozpanoszony ród kędziorków, mający swój analogon między strzępkowatymi w małoci, przedsta-
wia pod względem budowy sprężyć nader rozliczne różnice, które już powyżćj (str. 63-69) poda-
liśmy szczegółowo. Bez ich powtarzania niepodobna by nam było rozebrać zachodzących tu stosun-
ków pokrewieństwa. Najwłaściwszem więc zapewne będzie zwrócić tylko uwagę czytelnika na kilka 
wybitnych typów. Najprostszy typ stanowią : kędziorek niepozorny i kręty, z którym w najbliższym 
związku pozostaje cały szereg form, któreśmy objęli pod nazwą kędziorka rożnokształtnego. Drugi typ 
daję kędziorki : złocik, pokrewny i Jacka. Osobne miejsca zajmuje kędziorek szorstki i Decaisna. Wre-
szcie ostatni typ stanowią kędziorki : kruchy, podobny i mylny. 

Kędziorki zamykają cały szereg poddziału żywobarwnych. Opowiadane tu stosunki pokrewieństwa 
zachodzące między różnymi rodzajami, podajemy w formie tablicy, ułatwiającćj ich objęcie jednym 
rzutem oka. Tablica ta nie wymaga żadnych objaśnień, wspomniemy tylko, że nazwiska rodzajów wy-
stępujących tylko pod postacią zrosłozarodni są wydrukowane tęższemi czcionkami. 
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W drugim poddziale ciemno-barwnych, śluzówce pozbawione włośni są zredukowane do jednego 
tylko i to jednogatunkowego rodzaju. Pierwobłon maleńki zastępuje tu miejsce licznych gatunków, 
tworzących dwa rzędy : bezwłośni i różnobłonów w poddziale żywobarwnych. Występuje on zawsze 
pod postacią foremnych zarodni opatrzonych pojedynczą, kruchą, bezwapienną ścianką. Od niego do 
śluzowców tegoż skupienia, lecz opatrzonych włośnią, nie mamy wprost przejścia i nie wiemy nawet 
gdzie go szukać. Najprostszym wydaje nam się byćmaworek, i dlatego weźmiemy go za punkt wyjścia 
dalszych porównań, chociaż również dobrze możnaby zacząć i gdzieindzićj, co dla nas, niemających 
zamiaru kreślić « drzew rodowych)) jest tćż rzeczą najzupełniej obojętną. 
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Bierzemy więc za punkt wyjścia maworek występujący w różnych bardzo formach pokroju, ale 
tak mało różniących się pod względem wewnętrznśj budowy, że nieraz napotykamy trudności w ich 
oznaczeniu. Charaktery malowoju są tak zbliżone do maworka. że się nie potrzebujemy nad nim bli-
żćj zastanawiać. Oba posiadają włośnię utworzoną z rurek połączonych w wszechstronne sieci, przy-
rośniętych na całćj przestrzeni ścianki zarodni, porozdymanych w niektórych miejscach przebiegu, 
w tak zwane wapniaczki. Taką samą włośnię posiadają jeszcze zrosłozarodnie wykwitu i kubeczki. Wy-
kwit występuje w licznych formach, ale dziś jeszcze tak nieustalonych, że ich niepodobna rozdzielić 
na kilka gatunków. Daje on nam przykład zrosłozarodni, które rówmie dobrze bez kory, jak też z korą 
wykształcać się mogą. Kubeczek znów różni się od maworka właściwie tylko wieczkowatym sposo-
bem pękania zarodni. Rodzaj ten przedstawia ciekawy jednociągły szereg, dlatego to wejdziemy nieco 
bliżej w stosunki jego budowy. Wszystkie maworki posiadają typowo ściankę zarodni zwapnioną 
w znajomy nam sposób, ścianka ta otwiera się nieregularnie. Kubeczek złociec ma budowę zupełnie 
maworka. ^Trzonek jego (wypełniony wapnem) przedłuża się bezpośrednio w ściankę zarodni, która 
na wewnętrznćj stronie posiada gromadne zwapnienia. W najbliższym temuż, kubeczku białoczubku, 
trzonek wraz z zarodnią także tworzy tylko jednę jamę. Lecz trzonek jest tu rurką pustą, a zwapnie-
nia ścianki zarodni są zlepione znaczną ilościę istoty pierwoszczowatego pochodzenia. W obu tych ga-
tunkach, tworzących podrodzaj chropowca, zarodnie pękają szwem kołow7m górnym, wieczko jest 
tu wypukłe, lecz brzeg pozosŁającćj części zarodni nieregularnie poszarpany. W kubeczku Friesa trzo-
nek jest rurką także pustą i przedłużającą się w ściankę zarodni, która na wewnętrznćj stronie po-
siada nieregularne zwapnienia, lecz istota ustrojowa spajająca je wydaje na zewnątrz nową błonę 
która otacza ze wszech stron masę zarodników i oddziela ją od jamy t rzonka. Zresztą wieczko po 
odpadnięciu pozostawia brzeg gładko ucięty, choć jest jak w poprzednich wypukłe . Podobna budowa 
zachowuje się już we wszystkich innych kubeczkach, t. j . możemy w nich zawsze odróżniać błonę 
zewnętrzną zarodni przechodzącą w rurkę trzonka, błonę wewnętrzną otaczającą ze wszech stron 
masę zarodników i dającą początek włośni, wreszcie pomiędzy niemi zawartą, zwapnioną masę pier-
woszczowatego pochodzenia. Ta środkowa jednak warstwa posiada w różnych gatunkach coraz regu-
larniejszezwapnienia, których oslalnim wyrazem jest kubeczek połyskujący. Zwapnienia, jak wiemy, 
mają tu postać krutkich walczyków, przebiegających poprzecznie. Takzałatwiwszy się ze zwapnieniami, 
powracamy do gatunku najbliższego kubeczkowi Friesa, to jest do kubeczka mylnika. Różnii się on od 
poprzedniego dopiero co 'wspomnianem regularnćm zwapnieniem środkowćj warstwy. Jego wieczko 
jest wypukłe, styka się pod ostrym kątem z uciętym brzegiem zarodni i jest barwne. W kubeczku 
CErstedta najzewnętrzniejsza błona zarodni nie rozciąga sią na wieczko, i dlatego to nie jest ono bar-
wne, lecz kredow^o-białe. Lecz chociaż typowo, w gatunku tym, wieczko styka się z uciętym brzegiem 
zarodni pod ostrym kątem, to jednak można spotykać tu okazy, w których ucięty brzeg zarodni 
wystaje poza podstawę wieczka, to jest w których nasada wdeczka jest zaklęśnięta w głąb zarodni. To 
co jest w}'jątkiem u kubeczka CErstedta staje się regułą u kubeczków gruszkowatego i połyskującego. 
W gatunkach tych wieczko pozbawione także zewnętrznćj błony zarodni, staje się bezbarwnćrn i jest 
zawsze mocno zaklęśnięte między brzeg zarodni, który tem samem jest już ucięty przed jego odpa-
dnięciem. Zresztą wieczko bywa tu zawsze płaskie. 

Podobną budowę do kubeczka połyskującego posiada gładysz różniący się jednak od wszystkich do-
tąd pod uwagę wziętych maworkowatych włośnią. W maworku tylko węzły są zamienione ŵ  wa-
pniaczki, tutaj zwapnienie rozciąga się i na części sąsiednich rurek włośni, w skutek czego wapniaczki 
są tu rozgałęzione. 

Częściowe zwapnienie włośni gładysza postępuje jeszcze dalej wbadhami i , którćj cały system sie-
ciowy wypełniony jest wapnem. Kielisznik różni się od badhamii tylko sposobem pękania. Niektóre 
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jednak badhamie posiadają włośnię bardzo słabo zwapnioną, tak np. badhamia wydęta, zmienna, lśniąca, 
i te stanowią oczywiście przejście do wiotka, którego rurki włośni są zupełnie puste. 

Na wiotku kończy się jeden szereg śluzowców, dających się odnieść do maworka. Drugi stanowi 
cienkowskia, którćj włośnią posiada już regularne i charakterystyczne rozwidlania, dotychczas bez 
przejść do zwykłćj włośni maworka. 

Wiotek przedstawia nam ciekawy typ łączący maworkowate z makulcowatemi. U maworka sieci 
włośni są zupełnie nieregularne, w punktach zbiegu zamienione w wapniaczki. U wiązaka sieci włośni 
są już regularniejsze; od nasady ku górze rozwidlają się coraz gęściej pod kątem ostrym, tak że oka 
tej sieci tworzą równoległobok; wapniaczki nieliczne i niepozorne, mają kształt wrzecionkowaty. 
Jeżelibyśmy wyobrazili sobie, że wapniaczki te zginęły, to mamy przed sobą śluzowiec, który bez za-
przeczenia należałoby odnieść do makulcowatych. 

Makulcowate uważane pod względem budowy włośni, przedstawiają wielką rozmaitość. W bardzo 
wielu razach sieć ich włośni ma najzupełnićj pokrój sieci wiązaka. Znajdujemy jednak gatunki, w któ-
rych z nasady zarodni wychodzą włókna rozdzielające się pod kątem ostrym dwudzielnie, lecz tylko 
ich ostatnie rozgałęzienia łączą się w sieć pomiędzy sobą, tak np. w makulcu Fuckla. W tych więc 
gatunkach mamy wiązki włókien, które tylko w górnej części łączą się w sieć wspólną. U innych 
znów wiązki te są tylko zrosłe wobu nasadach, ze ścianką zarodni nie tworząc jednak w^spólnych sieci, 
tak np. w szaroniu Stahla. Niekiedy znów tylko niektóre włókna rozwidlają się dwudzielnie, a inne 
pozostają pojedynczemi, np. w szaroniu śnieżnym. W szaroniu Alexandrowicza pojedyncze w całym 
przebiegu włókna rozgałęziają się bardzo licznie tylko w obu końcach nasad, i tam łączą się odno-
gami pomiędzy sobą. W innych, np. w makulcu pospolitym, włókna rozdzielają się w nasadach na 
parę odnóg, ale te przyrastają tylko do ścianki zarodni, nie łącząc się już w sieci z sąsiedniemi. W re-
szcie znajdujemy gatunki, w których włośnią składa się z najzupełnićj pojedynczych, w obu końcach 
nasad zaostrzonych włókien, jak np. w makulcu młoteczku. Dalćj, bez względu na stosunek włókien 
włośni między sobą, znajdujemy jużto rurki, już rurki o zanikowćm śwdetle, już wa-eszcie jednolite 
włókna. Z drugiej strony włośnią bywa albo zupełnie, albo w części bezbarwna, lub tćż mnićj lub 
silnićj fioletowo, niekiedy czarno-fioletowo zabarw ioną. Właśnie te wszystkie możliwe przejścia istnie-
jące w budowie włośni makulcowatych, nie pozwalają zużyć jej do charakteryzowania rodzajów. Za to 
budowa ścianki zarodni, a raczćj rodzaj jćj zwapnienia przedstawia cechy od razu wpadające w oko, 
stałe i dające się w tym celu najwyborniej spożytkować. 

Szaroń w podrodzaju któryśmy jednobłonkiem nazwali, a za którego typ można uważać szaroń 
Alexandrowicza, posiada budowę ścianki najzupełnićj taką samą jak wiązak i większość innych ma-
workowatych. Wapno występuje tu na ściance w postaci drobnych ziarn, skupiających się tu i 
ówdzie w więcćj skupione gromadki. Szaronie występują w tak licznych gatunkach, że niepodobna 
nam rozpatrywać szczegółowo całego tego szeregu ; niech nam wolno będzie jednak zastanowić się 
nad nim chwilkę choć w ogóle. W wielu gatunkach zwapnienie jest tak silne, że ziarna wapna od-
padają od ścianki nieregularnemi płatami. Wapno to może być niekiedy spojone choć nieznaczną ilo-
ścią pierwoszczowatej natury i tworzyć tym sposobem rodzaj drugiej błony. W podrodzaju nazwanym 
dwubłonkiem te dwie błony są oddzielone znaczną pustą przestrzenią, stykając się z sobą tylko 
w nasadzie zarodni. Wreszcie w gwiazdoszu ta wewnętrzna delikatna błonka znika zupełnie, i w sku-
tek tego mamy tu tylko jednę skorupiasto-zwapnioną ściankę odstającą od wewnętrznćj nagićj masy 
zarodników i włośni. W dwóch pierwszych podrodzajach szaronia zarodnie pękają nieregularnie, 
w trzecim zaś, to jest gwiazdoszu, znajdujemy pierwsze ślady regularnego otwierania się u szaroma 
Stahla, i od tegoż cały szereg do najregularniejszego szaronia Trevelyaniego, łitóry sobie czytelnik 
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Z łatwości;^ może odnaleźć. W makiilcach ścianka zarodni bywa pokryta kryształkami, przytćm już 
pojedynczia już podwójna. W niektórych z nich zwapnienia zbijają się w łaski. Wyobraźmy sobie, że 
takie skupienie kryształków otoczy się osobną błoną, przyrastającą do ścianki zarodni, a otrzymamy 
budowę rodzaju, któryśmy nazwali łuskowcem. 

Makulce przedstawiają nam pod innym względem nader ciekawy rodzaj, znajdujemy tu bowiem 
bezpośrednie nieledwie przejścia do rzędu smętoszów. Niektóre z nich (podrodzaj stropacz) bywają 
tylko bezpodsadowemi pierwoszczowocniami; inne (podrodzaj bielik), są zarodniami już siedzącemi, 
już trzoneczkow^atemi, zawsze jednak opatrzonemi podsadą. W trzoneczkowatych, np. w m a k u l c u , ł u -
skowatym lub zmiennym, rurka trzonka wraz z podsadą tworzą jednę tylko jamę wypełnioną w zu-
pełności wapnem zlepionśm drobną ilością istoty ustrojowej. Gatunki te dają przejście do innych 
(podrodzaj popielatka), gdzie podsada jest oddzielona pojedynczą błonką od rurki trzonka. Taką bu-
dowę mają np. makulec pospolity i makówka, lecz podsada jest tu podzielona na liczne fałszywe 
komory, w których znajdują się zwapnienia, rurka trzonka zawiera tylko ślady ziarnistćj istoty 
ustrój o wćj. 

m 

Przypuśćmy teraz na chwilę, że w makulcu pospolitym wszelkie zwapnienia zginą (takie formy rze-
czywiście zdarzają się choć bardzo rzadko), i że budowa podsady (to jest podział na liczne fałszywe 
komory) rozciągnie się i na rurkę trzonka, a będziemy mieli śluzowiec posiadający w^szystkie cechy 
błyszczaka, należącego już do rzędu smętoszów. 

Takim to sposobem z jednego punktu wyszedłszy doszliśmy do nowego pnia, w którego licznych sto-
sunkach rozpatrzymy się teraz bliżćj. Z jednćj strony z błyszczakami zapewme pokrewnym jest kolco-
nóg, jedyny ze smętoszy pozbawiony podsady. Z drugiej znów strony błyszczaki pozostają w bezpośre-
dnićm pokrewieństwie z czuprynkami. U błyszczaków podsada dochodzi tylko do połowy zarodni, 
grubieje tu i daje początek włośni; w błyszczaku trwałym podsada jest walcowata, cienka, w wierz-
chołku zazwyczaj ucięta, lecz często spotykają się na tćm samem nawet podłożu okazy, w których 
podsada przedłuża się i dalej i rozszczepia się w końcu na kilka włókien włośni, dając właśnie owo 
wspomniane przejście do czuprynok. Błyszczak ten jest połączony całym szeregiem pośrednich form 
z błyszczakiem srebrzystym, który stanowi znów przejście do makulca. Uważny czytelnik sam sobie 
z łatwością będzie mógł odtworzyć ten szereg. 

Czuprynki przedstawiają kilka blizkich typów, i mają liczne pokrewieństwa; o tych później. Wspo-
mnimy teraz, że wyższym typem czuprynek jest paździorek, różniący się posiadaniem zewnętrznej 
(sieci) włośni. Gzuprynka zbita daje bez zaprzeczćnia przejście do paździorków. Z innej znów strony 
w związku z czuprynką, nie tylko ze względu na budowę, ale co w^ażniejsza ze względu na historyę 
rozwoju, pozostaje żałobnia, różniąca się od czuprynek tylko obecnością wapna w podsadzić. Pokre-
wieństwo tćj ostatnićj z pianką jest niezaprzeczone, chociaż niezbyt blizkie. 

Tak pozostaje nam tylko mrzyk bardzo odcięty od innych smętoszy ; ze względu na podsadę mo-
żnaby go uważać za pokrewny z czuprynką, w której podsada dochodzi aż do wierzchołka, lecz 
włośnią jego jest zbyt różną. Podobneż trudności nastręcza na«i Brefeldia, szczególniej ze względu że 
nie znamy pokrewnych tćj zrosłozarodni pojedynczych pierwiastków; zdaje nam się jednak, że 
zbliża się raczćj do makulców jak do smętoszy. 

Opowiedziane tu stosunki pokrewieństwa zachodzące w poddziale ciemno-barwnych podajemy 
znów w formie wykreślnej ułatwiającej objęcie ich jednym rzutem oka. 
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Te dwa więc poddziały ciemno i żywobarwnych mają za najprostsze formy, z jednćj strony pier-
wobłon, z drugićj bezkosmek. Różnice zachodzące między tymi dwoma rodzajami polegają właściwie 
tylko na barwie ścianek i zarodników. Jeżeliśmy je przenieśli do dwóch różnych rzędów, to fakt ten 
będzie zapewme teraz i czytelnikowi zrozumiałym. Gzy barwnik pewnego śuzowca jest fioletowym 
czy innym, nie jest to rzeczą obojętną, bo w parze z tym, na pierwszy rzut oka niepozornym stosun-
kiem, łączą się całe summy charakterów bardzo poważnych i rozstrzygających. 

Śluzówce skupienia ciemno-zarodnikowych, posiadają zarodniki zawsze brunatno-fioletowe, fiole-
towe lub czarno-fioletowe, i odcień tej barwy jest stałym dla każdego gatunku. Włośnią ich jest albo 
tak samo zabarwiona albo bezbarwna. Ścianki zarodni ulegają zazwyczaj temu samemu prawu, wy • 
jąwszy nieliczne kubeczki, badhamie, kieliszniki i cienkowskie; lecz winnych wypadkach inny bar-
wnik trzyma się tylko ziarn wapna. 

W skupieniu żywozarodnikowych, czy to we włośni, czy w ściance, czy w zarodnikach nie spotykamy 
nigdy barw poprzedniego skupienia. Za to barwy tu występuj-ące, nieraz bardzo świetne, żywe, są 
przytem nadzwyczaj niestałe. Niestałość ta uwidacznia się najlepićj w pyszniakach, a w szczególności 
w pokrewieństwie strzępkowatych, gdzie jeden i ten sam gatunek może być szarym, w różnych od-
cieniach różowym, purpurowym, czerwonym lub żółtym. 
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Dalecy jesteśmy od przekonania, że rzeczywiste stosunki pokrewieństwa jakie między różnymi ro-
dzajami śluzowców zachodzą, są takie jakie tu podaliśmy. Raz pośrednie typy mogły już zaginąć 
a nowopowstałe t ik dalece się między sobą różnić, a ukazywać z innymi, dalszymi, tyle pokrewień-
stwa, żeśmy nieraz mogli być tym sposobem w błąd wprowadzeni . Dalej przypuszczać należy, że 
znamy zaledwo jednę trzecią część wszystkich istniejących śluzowców, a poznanie innych może wy-
świecić wiele dziś wątpliwych kwestyi i nieraz znacznie sprostować nasze poglądy. 

Tablice które podahśmy mają tylko oznaczać związek, jaki według dzisiejszych naszych wiadomo-
ści i w'edług naszego sposobu widzenia rzeczy zachodzi między różnymi śluzowcami. Nie jesteśmy 
jednak dość lekkomyślni i zarozumiali, żebyśmy mieli podawać te tablice za tak zwane drzewa ro-
dowe śluzowców, które od niejakiego czasu, wprawdzie w małych jeszcze dozach, zaczynają wcho-
dzić w modę. Drzewa te są wybrykiem rozbudzonćj fantazj i , a jako takie nie mogą i nie powinny być 
produkowane ŵ  pracach które mają pretensyę do naukowćj ścisłości. Wprawdzie ci którzy je kreślą 
nieraz twierdzą, że to czynią tylko dla pokazania, jaką drogą pewna grupa ust rojów mogła powstać. 
Najczęścićj jednak w dalszym ciągu pracy przyjmują te stosunki, nakreślone w drzewie rodowem, za 
pewnik, na zasadzie którego tworzą dalsze wnioski — dogmaty dla nich wystarczającćj naukowej 
ścisłości, dla większości jednak — tylko śmieszne produkty fantazyi! 

Przegląd ten pokrewieństwa zachodzącego między różnymi śluzowcami podaliśmy jednak w pe-
wnym celu i winniśmy jeszcze pod tym względem zdać sobie sprawę. 

Stosunki jakie zachodzą między różnymi gatunkami i rodzajami śluzowców nie sprzeciwiają się 
w niczćm teoryi Darwina wspólnego pochodzenia, owszćm każdy bezstronny przyznać t o nam musi, 
popierają ją na każdym kroku, są i pozostaną jednym z ważnych dowodów jćj słuszności. Teorya ta 
ma jednak różne odcienia. Według Darwina rośliny odmieniają się z wewnętrznych, nieznanych nam 
przyczyn, ive luszystkich kurunkack, lecz tylko odmiany użyteczne dla rośliny zostają pod wpływem 
walki o byt ustalone, i dają tym sposobem początek nowemu gatunkowi. Najgeli (*) przyjmuje zaś, 
że ta zmienność roślin jest tylko w peionym kierunku postępującą, a mianowicie w kierunku coraz icię-
kszego złożenia (czyli jak Naigeli to nazywa doskonalenia : a Vervolkommenung's Prinzip »). Nam się 
zdaje, że stosunki które znajdujemy w śluzowcach, jeżeli nie wszystkie, to jednak prz(eważna ich wię-
kszość, zdają się za tćm mówić : że zdolność tształ towniczego różniczkowania się ()morphologische 
DitTenrenzirung) leży już w ich naturze, i wystarcza do wytłomaczenia sobie powsttania wszystkich 
tak rozmaitych zresztą form. 

Nareszcie przegląd ten pokrewieństwa śluzowców może nasunąć uważnemu czytelnikowi pewne 
myśli, które uprzedzając powiemy jeszcze kilka słów tyczących naszego systemu. Każden system tem-
bardziej zbliża się do naturalnego, im więcćj rodzaje pokrewne są pomieszczone blizko siebie w j ednym 
pokrewieństwie lub rzędzie. W układzie tćż naszego systemu staraliśmy się zbliżyć do tego ideału i 
przeprowadziliśmy go wszędzie z jednym tylko wyjątkiem. Skupienie ciemno-zarodnikowych podzie-

(*) N®geli C, Entstehung und Begriff der naturhistorischen Art. Munchen, 1865. 
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liliśiny na trzy rzędy : pierwobłonów, wapniaków i smętoszy. Pierwszy jest zupełnie naturalnym. 
4lwa inne po części sztuczne. Żałobnię i piankę oderwaliśmy od pokrewnej im czuprynki, pomieszcza-
jąc między wapniakami, a brefeldię która najwięcej zbliża się do makulców wtrąciliśmy do smętoszy. 
Uczyniliśmy to czysto ze względów praktycznych, ułatwiając tćm nadzwyczaj oznaczenie śluz(jwców. 
JesI to zdaniem naszćm wzgląd, który powinien przeważyć. Możnaby było może uniknąć tego, tworząc 
jeden rząd z maworkowatych, a wdączając inne do smętoszy, lecz urzeczywistnienie tego planu ze 
względu na wiotka nie dało się przeprowadzić. 
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VI. — o ZNAJDOWANIU 

ZBIERANIU, OZNACZANIU I PRZECHOWYWANIU ŚLUZOWCÓW 

OUAZ 

WZMIANKA O ICH ROZMIESZCZENIU JEOGRAFICZNEM 

I POTWORNOŚCIACH NAPOTYKANYCH W TYCH USTROJACH. 

Z historyi rozwoju śluzowców, o ileśmy ją poznali, wiemy że potrzebują one przynajmniej w pierw-
szych chwilach swego rozwoju dostatecznej wilgoci. To też znajdujemy je zawsze rozwijające się 
w miejscach czyniących zadość temu warunkowi. Pierwoszcznie ich żyją w gnijących pniach, mię-
dzy opadłymi liśćmi, w garbarskiej korze lub na mierzwie; w miejscach więc gdzie takie podłoża się 
znajdują, lub przyrajmuićj w ich bezpośredniem sąsiedztwie, szukając, napotykamy niewątpliwie 
śluzówce. Nie trzeba jednak zapominać, że pierwoszcznie są nader ruchliwe, i że ruch ten jest postę-
pującym w kiei-unku przeciwnym sile dośrodkowej, w skutek wiec czego raz mogą się śluzówce 
znacznie oddalać od miejsca w klórćm powstały, a powtóre włażą na najwyższe wzniesienia swego 
podłoża. To też niekiedy napotykać można owocujące śluzówce na żelazie, w naczyniach cynowych 
i t. p., lub znajdować je nawet w wysokości przechodzącej trzy metry. 

Największą więc ilość śluzowców napotykać można w lasach wilgotnych, oblitujących w gnijące 
pnie, w ogrodach lub miejscach podobnych. Największego połowu dosłarczają pnie stojące jużto 
w cieniu, już nad brzegiem rowu, i nieobrosłe mchami. Zresztą, jakeśmy już wspomnieli, w wilgot-
nych miejscach, zdarzają się nader często na liściach, kawałkach drewna zmurszałego i t. p . 

Podłoże jest rzeczą dość obojętną jednak większość pyszni-aków rozwija się w drewnie, a w iększość 
•w apniaków między zgniłymi już liśćmi, i ztąd też one najczęściej na nich owocują. 

Co do czasu owocowania, to wiadomości jakie pod tym względem zebraliśmy, nie są wystarczające 
żeby miały być ostatnim wyrazem tego rodzaju badań. Fries wspomina o tych stosunkach dość ob-
szernie w swoim SyamparnesCalendarium. W takie jednak szczegóły wdawać się tu w żaden sposób 
nie możemy dla prostej przyczyny, że różne nawet europejskie kraje, nie mówiąc już o różnych czę-
ściach świata, przedstawiają zbyt wielkie klimatyczne różnice, aby można było czas owocowania ślu-
zowców ogólnie podawać. Bezultat ogólny, jedyny do którego doszedłem, zdaje się być ten, że wszyst-
kie śluzówce zimują pod postacią stanu spoczynku, zwanym Phlebomorpha, że jedne z nich owo-

http://rcin.org.pl



S L U Z O W C F . 3 3 9 

cują w jednym peryodzio Iclnim, a inne w dwóch peryodach, wiosennym i jesiennym. W każdym ra-
zie w jednym peryodzie owocowania może powstawać kilka kolejnych pokoleń. 

Jeszcze mnićj danych posiadamy co do jeogralicznego rozmieszczenia śluzowców. Jakem już powy-
żej wspomniał, gatunki dotąd opisane tworzą co najwiecćj zaledwie jednę trzecią część wszystkich 
istniejących śluzowców. Do najlepićj zbadanych krajów należą tylko Szwecya, l^olska, Niemcy i Fran-
cya, a jakąż to maleńką cząstkę stanowią one choć razem wzięte, w porównaniu do całej naszej 
ziemi. Wszystko jednak co pod tym względem wiemy, upoważnia nas do wypowiedzenia ogólnego 
zdania, że śluzówce nie przedstawiają żadnych różnic pod względem jeograficznego rozmieszczenia. 
Wspomnę tu tylko naprzykład, że widziałem okazy rulika groniastego, zapletki maczugowatej i paź-
dziorka ciemnego pochodzące ze wszystkich pięciu części świata, w niczema w niczem nie różniące 
się od siebie. 

Na połów śluzowców należy się wybierać uzbrojonym w odpowiednie przybory, a zatem zapas pu-
dełeczek tektiu-owych, puszkę blaszaną z dwoma oddziałami. W pudełeczka pomieszczać należy doj-
rzałe już formy. W puszkę blaszaną, po wysłaniu jćj mchem wilgotnym, można zbierać niedojrzałe 
jeszcze śluzówce lub tćż ich pierwoszcznie. W inny zaś jćj oddział kawałki zgniłego drzewa, lub li 
ście, na klórych znajdujemy ślady zanikłych już owoców lub stany spoczyidcu. Po powrocie z wy-
prawy należy zdobyte skarby rozłożyć, i odpowiednio je rozmieścić. Dojrzałe już śluzówce należy wy-
jąć z pudełeczek i umieścić pod kloszem szklannym, żeby najzupełnićj wyschły. Nie dojrzałe lub pier-
woszcznie ulokować w wilgotnćj jakiej komorze, nic ulegającej wstrząśnieniom, żeby swobodnie się 
rozwijały. Wreszcie stany spoczynku pomieścić w szkiełkach od zegarka wypełnionych wodą, a ka-
wałki drzewa w naczyniach mających na spodzie wodę, dostarczają one często materyału bardzo do-
brego do badania historyi rozwoju śluzowców. 

Do oznaczania śluzowców należy przystąpić z odpowiednimi przyrządami. Nie mówiąc już o nieod-
lownym drobnowidzu, lupie i t. p., należy mieć jeszcze dmuchawkę, którą można sobie najłatwićj 
przysposobić z cienkićj szklannej rurki wyciągniętej w jednym końcU włoskowato i różne odczynniki. 
A zatćm przedewszystkiem wodę przepędzoną i wyskok, dalćj amoniak, kwasy octowy lub rozcień-
czony solny i stężony siarczany, zresztą potaż i roztwór aniliny w wyskoku. 

Przystępując do oznaczania jakiegokolwiek śluzow^ca, trzeba się przedewszystkiem naprzód przeko-
nać czy jest w stanie zdolnym do oznaczenia, t. j . czy jest dojrzałym. JesLto rzecz na pozór bardzo 
prosta i naturalna a jednak w tysiącach śluzowców, które przeglądałem w różnych zbiorach nie zda-
rzyło mi się spotkać ani jednego okazu, któryby nie był oznaczonym lub przy którym znajdowałaby 
się wzmianka, że jest niedojrzałym. Wiele z nich jednak znaj 'owało się w takim stanie nierozwi-
nięcia, że nawet ja nie umiałem powiedzieć nieraz do jakiego rzrdu śluzowiec ten może należeć. 
Otóż dwa są sposoby przekonania się o tćm, jeden mechaniczny, drugi drobnowidzowy. Jeżeli ślu-
zowiec jaki jest zupełnie dojrzałym to, po naruszeniu ścianki zarodni, zarodniki pod prądem po-
wietrza puszczonego dmuchawką rozsypują się na wszystkie strony z wielką łatwością. Jeżeli 
zarodniki rozsypują się dopiero pod silniejszćm naciśnięciem, to zarodnie są niezupełnie dojrzałe; 
w razach zaś gdy nie dają się mechanicznymi środkami oddzielić, wówczas oznaczenie nie tylko już ga-
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Luiiku, ale często i fodzajii jest zupełnie nie możliwe. Daleko jednak czulszym i dokładniejszym ciepło-
mierzem dojrzałości pewnego śluzowca jest wahanie się wielkości jego zarodników. W zupełnie doj-
rzałych okazach wielkość zarodników jedućj i tej samej zarodni może się różnić zaledwie o 2,3 m. m.; 
jeżeli różnice w wielkości dochodzą 3 m. m., to zarodnie są z wszelką pewnością niezupełnie dojrzałe, 
a jeżeli wreszcie wahanie to jest tak znaczne, że niektóre zarodniki są trzy lub przeszło trzy razy 
większe od innych, to formy takie są niedojrzałe, również i pod innymi względami anomalnie roz-
winięte, przedstawiają najczęścićj cały szereg różnego rodzaju potworności i nie dają się oznaczać. 

Tak tedy przekonawszy się, że forma jakaś jest najzupełnićj dojrzałą, możemy przystąpić do ozna-
czeń najprzód rzędu, następnie rodzaju i gatunku, Nieman^ tu zupełnie zamiaru prowadzić czytelnika 
krok w krok na tćj drodze. Ułatwiłem, mu ją najzupełniej podając klucz analityczny rodzajów, drugi 
dla zrosłozarodni i liczne klucze dla rodzajów występujących w znacznej liczbie gatunku. Tutaj za-
mierzam tylko udzielić nm kilku rad ogólnych i praktycznych. Należy więc najprzód przekonać się 
w ogóle o całości budowy danego śluzowca. W tym celu ódjąwszy z podłoża za pomocą szczypczyków 
ostrożnie jednę zarodnię, umieszczamy ją na szkiełku przedmiotoweni. Teraz dodajemy kroplę wy-
skoku dla wypędzenia powietrza zajmującego zawsze znaczną przestrzeń zarodni, jeżeli jej ścianka jest 
zbyt tęga, to należy ją w pewnem miejscu naruszyć. Następnie dodajemy wody przepędzonej. Zaro-
dniki i włośnią pęczniejąc rozrywają ściankę zarodni; teraz należy za pomocą pędzelka lub igiełki o ile 
można oswobodzić zarodnię od zarodników (można to też uczynić wpierw wydmuchując je za pomocą 
dmucliawki, przyczem zarodnię utrzymuje się na szkiełku przedmiotowem za pomocą igiełki) i prze-
nieść ją na nowe szkiełko do kropli wody. Na pierwszćm szkiełku pozostałe zarodniki badamy naj-
przód drobnowidzowo i mierzymy ich wielkość; muszą one jednak leżeć przez pewien czas w wo-
dzie, aż przyjmą kształt dokładnie kulisty; można też ten proces przyspieszyć, dodając bardzo niewiel-
kiej ilości amoniaku. Często zawartość zarodnika jest mocno ziarnista, a ścianka delikatna, przezro-
czysta, wówczas możemy mieć wątpliw^ość czy jest gładka czy też brodaweczkowata. Wtedy należy na 
zarodniki działać stężonym kwasem siarczanym lub potażem, przez co ścianka ich pęka, zawartość 
wychodzi i możemv teraz na pozostałej, rozerwanćj błonce kwestyę tę z łatwością roztrzygn^ć. Po-
wracamy do zarodni umieszczonej na drugićm szkiełku. Tutaj musi przedewszystkićm zwrócić naszę-
uwagę włośnią (jeżeli istnieje). Naturalnie w kędziorku i małoci, jako z pojedynczych rurek złożona, 
znajdzie się ona razem z zarodnikami; w innych należy badać punkt jćj przyczepienia, ro-
dzaj połączenia w sieci razom z zarodnikami, lub rozgałęzień; stopień zwapnienia u ma-
workowatych, i t . p. Dalćj należy się zająć zbadaniem budowy ścianki zarodni; tu tylko u 
wapniaków napotykamy często -trudności w oznaczeniu dokładnćm zwapnienia. Do odwapnienia 
należy używać kwasu octowego lub bardzo rozcieńczonego solnego. Nieraz dobrze jest ten 
proces odwapnienia przerwać w pół drogi dodaniem alkalii, tym tylko sposobem można się prze-
konać o istnieniu gwiazdkowato-zbitych kryształków w wapniaczkach kubeczka białoczubka, po-
krytych zawsze drobnemi nieforemnemi ziarnami, lub o istnieniu krystalicznych łusek na 
.ściance zarodni w badhamii gromadnćj. W razach gdy ścianki są nieprzezroczyste, należy działać 
alkaliami lub kwasami. Lecz aby się przekonać o budowie podsady trzonka, o ich stosunku do 
ścianki zarodni, a nawet nieraz i o budowie tej ostatnićj, niepodobna się obejść bez przecięć 
podłużnych i poprzecznych. Często już przepołowienie dokonane brzytwą przez zarodnię umie-
szczoną między dwoma palcami (ksiukiem i wskazicielem] wystarcza; niekiedy jednak należy się 
uciekać do szeregu po sobie następujących przecięć, prowadzonych przez zarodnię umieszczoną 
między dwoma połówkami rdzenia bzowego. Jeżeli zarodnie są zbyt kruche do uskutecznienia 
tćj operacyi, to należy je wpierw traktować alkaliami (u wapniaków^ przedtćm odwapnić); jeżeli zbyt 
miękkie to wyskokiem. W każdym razie takie wycieczki potrzeba badać kolejno w wodzie, alkaliach 
i kwasach. 
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Wracając sic jeszcze do włośni, wsponniiniy, że najprzód należy ją rozpatrzeć w czystćj wodzie, 
dopiero poznawszy już dobrze jej budowę w głównych zarysach, możemy się udawać do całego sze-
regu różnych odczynników, które nam ułatwią poznanie szczegółów. U niektórych strzępków włośnią 
jest tak nieprzezroczystą, że zgrubień jój niepodobna zbadać bez poprzedniego rozjaśnienia. Najlepićj 
w tym celu działać chwilkę amoniakiem, a potćm, wypłukawszy całą sieć dokładnie czystą wodą, ba-
dać ją w nićj albo w glycerynie. U strzępków także przytwierdzenie włośni nie należy do zbyt ła-
twych rzeczy. Najlepiej działać tu silnym rozczynem potażu, przez co, po pewnym czasie, cała zawar-
tość trzonka pod naciskiem igiełki z łatwością daje się usunąć. W strzępkach zwisłych wyjdzie ona 
wraz z całą siecią włośni, w strzępkach wyprostowanych widać wówczas z łatwością przyrośnięcie 
rurek włośni do kieliszka. 

łlady te powinny zdaje się objaśnić czytelnikowi całą modłę postępowania, jakićj się trzymać należy 
w oznaczaniu śluzowców. Wspomnę więc tylko, że nieraz wielkie trudności sprawiają nam pierwo-
szczowocnie. Jak to wiemy z części traktującej o budowie wewnętrznej śluzowców, w pierwoszczo-
wocniach nieraz całe narzędzia, jak np. trzonek i podsada, giną zupełnie. Włośnią pozostaje stale, t ru-
dności te więc odnoszą się wyłącznie do oznaczenia gatunku. Tutaj jedyną wskazówką są w wielu 
razach zarodniki i włośnią. Lecz przyznać należy, że mogą się znaleźć wypadki, w których momenty te 
są niewystarczającymi i wówczas trzeba znać już ten gatunek w formie typowej, do któiego poszuki-
wana pierwoszczowocnia należy, żeby ją od razu do właściwego miejsca odnieść, łlozpoznanie zrosło-
zarodni nie p r z e d s t a w i a nigdy trudności, wyjąwszy mylnika, który na szczęście posiada tak charakte-
rystyczne i jedyne w swoim rodzaju zarodniki, że po nich z łatwością może być zawsze oznaczonym 
jako taki. 

Największa ilość potworności zdarza się w zarodniach śluzowców niezupełnie dojrzałych, te jednak 
nie mogą zasługiwać na uwagę, i zamiarem naszym jest wspomnieć o tych tylko, które wpadają w oko 
i budzą jakiś rzeczywisty interes. U wapniaków nierzadkićni zjawiskiem jest częściowy lub zupełny 
brak zwapnienia, który cały pokrój danego śluzowca nader silnie odmienia. W takich razach ozna-
czenie jest nadzwyczaj trudne, dla początkujących nieraz niepodobne. Najszczeg(jlnićj zachowują się 
pod tyrn względem makulce. Nieraz ścianka ich jest zupełnie wolną od zwapnień lecz zato rurki 
włośni są anormalnie rozszerzone i wypełnione jużto ziarnami, już c.zęściej drobnymi kryształkami 
wapna. Okoliczność ta dowodzi, że w czasie ich owocowania, wapno znajdujące się w pierwoszczni 
a raczćj w dopiero co utworzonćj zarodni zbiera się (w rozpuszczonym stanie) w miejscach w któ-
rych powstaje potem włośnią, i że tymi kanałami zostaje doprowadzonem do ścianki zarodni, przez 
którą przesiąka na zewnątrz i tam dopiero krystalizuje. U smętoszy potworności są bardzo rzadkie ; 
należy tu zacytować raz zrastanie się pęcherzyków granicznych brefeldii w podłużne szeregi i two-
rzenie się szczególnych mocno rozdętych pęcherzy na wierzchołku podsad u paździorka ciemnego. 
Ta ostatnia potworność jest o tyle szczególna, że wszystkie okazy stojące na tem samćm podłożu zo-
stają nią dotknięte. Oszczególnćj a bardzo ciekawej potworności żebrowca mówiliśmy już powyżej. 
Pyszniaki dają największy zasób przeróżnych anormalnych stosunków, które Wigand bardzo szczegó-
łowo opisywał. Tu należy na przykład rozwidlanie się typowo pojedynczych sprężyć, zrastanie się ich 
z zarodnikami, najrozmaitsze niezwyczajne ich zakończenia i t . p. U strzępków i kędziorków zdarza się 
niekiedy, że rurki włośni przyrastają w któremkolwiek miejscu do ścianki zarodni. 

Zresztą zdarza się jeszcze mnóstwo innych potworności jak zrastanie się dwóch lub więcćj za-
rodni, czyto trzonkami czyto wierzchołkami, czy bokami zarodni i t. d., które lupą już dostrzegalne, 
nie zasługują na dalszy rozbiór. 
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Ostatnich kilka słów poświęcimy przechowywaniu śluzowców. Doskonale dojrzałe okazy, zupełnie 
^wysuszone przed przechowaniem należy zabezpieczyć od zniszczenia. Jest jeden maleńki chrzęszczyk 
(Lathrydius rugosus Herb.), który z szczególnym upodobaniem zjada zarodniki śluzowców^ i biada 
zbiorom do których się dostanie. Różne są drogi dla pozbycia się tego zbytecznego obywatela fauny. 
Najłatwiejszy sposób polega na zamknięciu zbioru w hermetycznćm naczyniu, do którego wlewa się 
odpowiednia ilość siarku węgla (300 grm. na metr sześcienny) przez kilka dni. Sposób ten o tyle 
praktyczny, że łatwy w wykonaniu, niekosztowny, a przedewszystkiem w niczem nie narusza budowy 
lub kształtów i barw śluzowców. Po tej operacyi należy każdy okaz zamknąć w odpowiednio wielkićm, 
tekturowem pudełeczku, tak jednak wysokiem, żeby wieczko nie zgniotło zarodni. Należy notować 
czas, miejsce, okoliczności zbierania, a i)rzedewszystkieni u żywo barwnych i barwę ścianki za-
rodni, trzonka, masy zarodników i włośni. Amatorowie zielników zazwyczaj pomieszczają śluzówce 
razem z innem zielskiem, między dwoma połówkami arkusza papieru i szereg takich arkuszy zamykają 
potem w teki. Taki proces miętoszenia śluzowców jest nieznośny, bo przez to zazwyczaj zostają do tego 
stopnia zgniecione, że kształtów zarodni dopatrzeć się niepodobna. Szczególniej, np. kubeczki z ta-
kich pochodzące zbiorów, nie dają się prawie nigdy oznaczyć. Alexandrowicz wpadł na jeden dowci-
pny sposób zachowywania kształtów zarodni u kędziorka. Ponieważ w rodzaju tym po dojrzeniu 
włośnią rozrywa ściankę, przeto Alexandrowicz powleka ją nader cieniuteiiką warstwą rozcieńczo-
nego roztworu gumy, tak zaJjalsamowane pyszniaki przechowują najwyborniej swe wdzięki. 
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lieim's Jahrbiicher fiir wissenschaftliche Botanik, vol. Ill, p. I. Berlin, 1863. 

Wiggers II. A. Primitiiie Florae Holsatica;. Kiliie, 1780. 

U^illdenoiv K. L. Florœ berolinensis prodromus, Berolini, 1787. 

— Observationes botanicai; patrz : Magasin fiir die Botanik herausgegeben von J. J. Romer et 
P. Usterii. Ziirich, 1788. 4 Stiick, p. 7. 

Witherinçf IF. A botanical arragement of british plants, etc. London, vol. HI, 1792. 

Woronin M. und Famintzin A. Vorlaiifige MiUheiliing ueber zwei neue vScbleimpiIze; palrz : 
Botanische Zeitung, 1872, p. 624. 

— Ueber zwei neue Formen von Schleimpilzen : Ceratium hydiioidiis und Ceratiiim porioides; 
patrz : Mémoires de l'Académie imi)érialo des sciences de Saint-Petersbourg, VU -érie, 
tome XX, n° 3. Saint-Petersboiirg, 1873. 

]^(lhirs D. Histoire des plantes du Dauphiné, contenant une préface historique, c i t . Grenoble, 
vol. IH, 1789. 

/Zollinger : Patrz wzmiankę we Florze, 1847. p. oUO. 
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SPIS 

'ŁACIŃSKICH NAZW ŚLUZOWCÓW I USTROJÓW ZA NIE DOTĄD UWAŻANYCH. 

Nazwiska grubcmi czcionkami drukowane sę przezemnie przyjęte, mniejszemi synonimy ; to 
przy których stoi W oznaczają ustroje obce lub wątpliwe, których opis z objaśnieniem podany jest na 
str. 297 i następnych; wreszcie pisanemi literami są odznaczone śluzówce dotąd mi nieznane, a umie-
szczona przy nich liczba w nawiasie oznacza stronę naktôréj znajduje się podane źródło opisu. 

yEthalium airum Preuss, patrz pod Lindbladia eflusa n" M») 

candidum Schlecht, p. p. Fuligo varians 

ferrincola Sz. p. p. Fuligo varians -

llavumLk. p. p. Fuligo varians - 43 

mehoum Chev,, p. p. Lindbladia eflusa HD 

microscopicum Wallr,, p. p. Licea flexuosa 115 

minimum Walir. p. p. Licea llexuosa 

rufum Wallr,, p. p. Fuligo varians i;; 

p. p. Fuligo varians Ą[l 

septicum Fr,, a) flavum Fr. 
b) cinnamomeum Fr. 
c) rufum Fr. 
d) violaceum Fr. 

septicum B. vaporarium Babenh., p. p. Fuligo varians / a 

violaceum S[)r., p. p. Fuligo varians .4;{ 

Amaurochaete a tra(A. et Sz.) m 

Amphisporium versicolor Lk., p. p. Chondrioderma dillorme 7t) 

Angioridium sinuosum Grev., p.p. Physarum sinuosum 2(» 

A r c y r i a aff inis R. 

albida Pers., p. p. Arcyria cinerea 153 

albipes Opiz, W. 

alutacea Schum., p. p. Arcyria nutans 157 

http://rcin.org.pl



ŚLUZÓWCE. 355 

anomalii de Hy, p. p. Cornuvia serpula n" 

atra Sclmm., p. p. Enerthenema elegans 110 

bicolor B. et. Br. (280) 

carnea Schum., p. p. Arcyria incarnata . " 153 

carnea Wallr . , p. p. Arcyria cinerea . 133 

cincta Schum., p. p. Arcyria punicea 151 

c i n e r e a (Buli.) 1 5 3 

cinerea Schum, p. p. Arcyria cinerea 

cinnamomea Kauf., p, p. Arcyria diclyoncma 151) 

circinans F r , , p , p . Lachnobolus circinans 'i • 

coccinea Duby, p. p. W. - • 

conjugata Schum., J . , . 
j . , , ł P- P. Arcyria pumcea 151 cylindrica Schum., ^ ' i ^̂  

denta taSchum. , p. p, A rcyria incarnata 155 

denudata Fr. (280) 

d i c t y o n e m a R . • 1 5 9 

d i g i t a t a (Sz.) 1 5 4 

elongata Bong, p. p. Trichia fallax i:](> 

f e r r u g i n e a Saut . 1 6 0 

1'erruginea Fuck,, p. p. Arcyria ferruginea IGO 

llava Pers., p. j). Arcyria nutans 137 

ilexuosa llabenh,, p .p , Arcyria incarnata 155 

fulva Rœusch., p. p. W. 

fusca Fr. , p. p. Arcyria punicea 151 

giobosa Sz., p.p.Lachnoiiohisglobosus 

globosa Weill., p. p. Arcyria pomiformis 152 

g lomera taFr . , p. p. Cornuvia circumscissa 

I n c a r n a t a Pers . 1 5 5 

incarnata fi llexuosa Fr . , p. p. Arcyria incarnata 155 

lateritia de By,, p. p. Arcyria ferruginea 1(;;5 

Leprieuri Mont., p, p, A rycia digitata 154 
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leuoocephala łloH"., p. p. Ca-aleriniu leucocephaluiu 11° 34 

leucocephala Aiiict., p. p.Cratcriuni minutiini 32 

lilaeina Schum., p. p. Arcyria incarnala loo 

luŁca Sz., p. p. Arcyria pomiformis io2 

: nielanoccpliala Schum., p. p. Arcyria punicea loi 

minor Sz. f280) , 

1 n u t a n s (Bull.) 157 

nutans Grev. p. p. Arcyria nutans 157 

nutans, a) sordifle ochracea Bong,, p. p. Arcyria diclyonema 159 

/j) exigua Bong., p. p. Arcyria incarnata 135 

c) minor Bong., p. p. Arcyria nutans 137 

ochracca dc By, p. p. Arcyria dictyonema 139 

ochroleuca Fj\, p. j). Arcyria pomiformis 152 

CErstedtii R. 1 5 8 

oliyacca Hausch., p. p. Trichia varia a 140 

pallens Wallr., p. p. Arcyria nutans 137 

pallida B. et C. (280) 

pomiformis (Roth.) 1 5 2 

pi inicea Pers . . 151 

punicea, 'i vermicularis Fr., p. p. Arcyria affmis 150 

« var. Jungh., p. p. Arcyria ferruginea 

ramulosa Wgd., p. p. W. 

rosea Spr., p. p. Arcyria incarnata 133 

rufa Schum., p. p. Arcyria punicea 131 

serpula Wgd., p. p. Gornuvia serpula 

sifacea I)il., j). p. Arcyria pomiformis 132 

^Iraminea Wall., p. p. Arcyria nutans 137 

trichioides Cord., p .p . Arcyria cinerea , 133 

(( Uudol., p. p. Hemiarcyria clavata 1 

umbrina Schum., p. p. Arcyria pomiformis ' 152 

vermiculai 'is Schum., p. p. Arcyria aflinis 136 
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violacea FI. Ban. , p. p. W. n'̂  

vmdts Zoll. (280). 

pidiculo in volvam cxpanso IlilL, p. p. Arcyria punicea 151 

sossilis volva iongiore Hill., p . p. Arcyria incarnata I55 

Arongyliuni alruni Lk., p. p. Amaurochœte atra 111 

B a d h a m i a A l e x a i i d r o w i c z i i R . 5 3 

a f f i n i s R. 4 9 

c a p s u l i f e r a (BuU.) 4 6 

c o a d n a t a R . 5 4 

fiilvella Berk. (148) 

h y a l i n a (Pers . ) . 4 5 

rnaurata Curr. (148). 

incarnata Oudem., p .p. W . 

l i l a c i n a (Fr.) 

m a c r o c a r p a (Caes.) . 4 8 

nitens Berk., p .p. Badhamia capsulifera 

pallida Herk. (148) 

p a n i c e a (Fr.) • 

/tapaveracea B. et II. (148) 

u t r i c u l a r i s (Bull . ) ^^ 

v e r n a (Somf.) g 2 

; Bfivisla miniata Dill., p p. Lycogala epidendrum 

B r e f e l d i a m a x i m a (Fr.) 

Byssus bomhacina Hetz., p. p. Spumaria alba 

C^arccrina conglomerata Fr . , p. p. Physarum conglomeralum ' 

spumarioides Fr . , p. p. Chondrioderma spumarioides 

valvata Fr. , p. p. Physarum sinuosum OQ 

Ceratopodiunr elegans Sorok., p. p. Dictyostelium mucoroidt^ 1 ,4 

Chondr ioderma A l e x a i i d r o w i c z i i (de B y . e t R.) ^^ 

a n o m a l u m R , ^^ 

c a l c a r e u m (LK.) g ^ 

1 1 2 

93 

22 

78 

http://rcin.org.pl



3S8 PAMIĘTTNTK TOWARZYSTWA NAUK ŚCISł.YCII W PARYŻU. TOM VI. 

cantextmm R., p.p. Physariim contcxtuni 

difforme (Pers.) 

fa l lax R. 

floriforme (Buli.) . ' 8 6 

Fr ie s ianum R. 76 

globosiim (Pers.) A. 

Michel i i (Lib.) 

n iveum R. 

Œrstedt i i R. 

physaro ides (D. C.) 

radlatum (L.) 

ret iculatum R. " 

Sauter! R. 8 3 

spumarioides (Fr.) 

Stahlii R. 

t e s taceum (Schrad.) 8 1 

Treve lyani (Grev.) 8 4 

vacc inum (D, R. et M.) 8 2 

C i e n k o w s k i a re t i cu la ta (A. et Sz.) 2 

Cioniuni carolinense Spr., p. p. W. 

complanatum Lk., p. p. Didymium confluens 

larinaceum Lk., p. p. Didymium farinaceum 

(( Nees., p. p. Didymium squaraulosum 

lloriforme Spr., p. p. Chondrioderma floriforme . ^^ 
82 A. globosum Spr., p. p. Chondrioderma gh)bosum 

Iridis Dit., p. p. Didimium microcarpon 

lepidotum Spr. p. p. Chondrioderma lloriforme 

lobalum Spr., p. p. Didymium farinaceum 

physaroides Spr., p. p. W. 

senegalense Spr., p. p. W. 

słpiamulosum Spr., p. p. Didymium squamnlosuni 

G9 

00 

61 

80 

CO 

0 3 
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stcllarc Spr., p. p. Ghondrioderma rad iatuni n '̂ 85 

tcsta.'eum Spr., p. p. Ghondrioderma teslacea 81 

tigrinum Lk., p. p. Lepidoderma tigrinum • 

Trevelyani Spr., p. p. Ghondrioderma Trevelyani 84 

umbilicatum Spr., p. p. Ghondrioderma radiatum . 83 

xanthopus Dit., p. p. Didymium microparpon (jj 

Cirrholus flaous Mart. (206) 

Glathroidastrum 1 ohscurum majns Mich., p. p. Stemonitis lusca 94 

" 2 ohscurum minus .Mich., p. p. Gomatricha typhina 97 

Clathroides I purpureum pediculo donatum Mich., p. p. Arcyria punicea l o i 

1 purpureum pediculo donatum Mich., p. p. W. 

2 purpureum pediculo carens Mich., p. p Arcyria incarnata 135 

3 flavescens Mich,, p. p. Arcyria nutans 157 

1 pyriforme Hall., p. p. Hemiarcyria ruhiformis . J47 

2 an purpureum? Hall., p. p. Arcyria punicea ' 151 

3 an llarescens? Hall., p. p. Trichia chrysosperma 141 

4 longissimum luteum Hall., p. p. Arcyria nutans 157 

Clathroptychium rugulosum (Wal l r . ) 1 2 0 

CUithrus adnatus Batsch,, p, p. Arcyria incarnata I55 

denudatus L., p. p, Arcyria punicea 151 

ilavus Bolt., p . p . W. 

lulvus Bolt., p. p. W. 

nudus L., p. p. Stemonitis lusca • Di 

nudusBolt . , p . p . Stemonitis ferruginea 06 A. 

nudus Fl. Dan., p. p. Gomatricha typhina 97 

olivaceus Bolt., p. p. W. 

pedatus reticulo deciduo Schmid., p. p. Hemiarcyria clavata 148 

pedatus reticulo fixo Schmid., p. p. Gribraria i)urpurea 123 

pediculatus Guett. ) 
pedunculatus Batsch. ) 

perlusus Batsch., p. p. Gomatricha typhina 97 

ramosus Rctz., p. p. Arcyria incarnata 133 
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<( [i Heitz., p. p. Arcyriii nutans 157 

reculitus L., p. p. Arcyria cinerca lo.'J 

s p h a i i ' O c e p h a l U i s Bolt., p. p. W. 

(( llehl., p. p. Didyniiuni I'arinaceutn GO 

lurbiiuilijs lliids., p. p. Trichia chrys(3speima f i l 

Claustria didermoides Fr., p. p. Pliysarum didernioides Pers. 7 

Comatricha alta Prcuss., p. p. Gomatricha Friosii iiS 
aff lnis R . 101 

Fr ies i i (de By.) 9 8 

l axa R. • 1 0 0 

obtusataPreuss., p. p. Comatricha Friesii i)8 

Persoonii R. 9 9 

typhina Roth. 97 

> Cornuvia c i rcumsc i s sa (Wallr . ) 

serpula- (Wgd. ) 

Crater iachea mutabi l i s R. 3 6 

Craterium aureum (Schum.) 3 5 

deoperculatum Fr., p. p. Cralerium leiicoce|)halum 34 

dillbrme Fr., p. p. W. 

llaviim Fr. , p. p. Physariim llaviim 10 

fhriforme Sz. (126) 

Fries i i R. 3 3 

globosum Fr., p. p. Lachnoboliis globosiis 

leucocephalum (Pers.) 3 4 

łeucocephaliim Grev., p. p. Craterium miniilum 32 

» Detraz., p. p. Ci-ateriuni vulgarc 29 

leucostiotum Fr., p. p. Craterium leucofophalum M 

minimum B. et C. (126.) 

minutum,(Leers.) - 3 2 

iriimitum ^ aureum Fck. p. p. Cralerium Friesii 33 

Hiinutum Fr., p. p. Cralęrium minutum 32 
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mutabile Fr . S. G., p. p. Graterium minutuni n" 32 

« (( S. M., p. p. Gratoriuni aureiim ' 35 

iiulans Fr., p. p. Graterium Friesii : . 33 

CErstedtii R. 3 1 

peduueulatuni Tj'ent., p. p. Graterium vulgarc 

pendulum Fr. , p. p. Graterium leucoccphalum. 34 

porphyrium Sz. (127.) 

pruiuosum Gurda, p. p. Graterium leucocephalum " 34 

pir i forme Dit . ; " : ' 3 0 

turbinatum Fr. , p. p. Graterium minutum 32 

vulgare Ghev., p. p. Graterium leucocephalum 34 

vulgare Dit . 2 9 

xanthopus Wallr., p. p. Graterium leucocephalum 34 

Cribraria arg i l l acea P e r s . ' 1 3 4 

a u r a n t i à c a Schrad . 1 2 6 

aurantiaca [i sulphurea Wallr., p. p. Gribraria aurantiaca 12G 

" badia Ghev., p. p. W. 

earulida Rahenh. (239) 

capillaris Fr. , p. p. W. 

cernua Pers., p. p., Dictydiuni cernuum 

coccinea Pers. , p. p. W. 

didermoiiJes Schuin., p. p. W. 

elegans B. et C, (239.) 

lulva Schrad., p. p. Gribraria rui'a l 'ers, 

intermedia Berk., p. p. Gribraria aurantiaca 

« Schrad., p. p. Oibrar ia rufa 

in tr i ca ta Schrad. . 1 3 1 

Lycopodii Nees, p. p, W. . i" 

macrocarpa [Schrad. • 1 3 3 

microcarpa (Schrad.) 1 2 9 

microscopica B. et C. (240.) • . 
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micropus Sclirad., p. p. Cribraria argillacea 

minima B. et C. (240.) 

minutissima Sz, (240.) 

Onygena Schum., p. p. W. 

p u r p u r e a Scl irad. 

p i r i f o r m i s Schrad. 

ruhiginosa Fr. (239.) 

r u f a (Roth . ) 

riifescens Pers. , p. p. Cribraria rufa 

)) p pyriformis Pers. , p. p. Cribraria pyriformis 

s p l e n d e u s (Schrad. ) 

stellata Schum., p. p. W. 

t e n e l l a Schrad . 

variabilis Fici., p. p. Cribraria aurantiaca 

venosa Pers . , p. p. W. 

v u l g a r i s Schrad. 

vulgaris p aurantiaca Pers. , p. p. Cribraria aurantiaca 

Capularia leucocephala Lk., p. p. Craterium leucocephalura 

mutabilis Rabenh., p. p . Craterium aureum 

xanthopus Rabenb., p. p. Craterium leucocephalum 

Cyathus cinereus Pur t . , p. p. Craterium leucocephalum 

minutus Hoff., p. p. Craterium minutum 

Cylichnium operculatum Wallr., p. p. W. 

D e r m o d i u m con lcum 

fallax Nees, p. p. Tubulina cylindrica 

inquinans Lk, p. p. Amaurochœte atra 

inquinans Fr . , p. p. Brefeldia maxima 

D i a c h e a e legansFr . , p, p. Diachea leucopoda 

fulgens Fr. (191) 

l e u c o p o d a (Buli . ) 

Dichosporium aggregatum Nees, p. p. W. 

n° 134 

1 2 5 

1 3 2 

1 2 4 

124 

132 

1 3 0 

1 2 8 

126 

1 2 7 

126 

34 

35 

34 

31 

32 

1 6 3 

117 

411 

112 

92 

9 2 

http://rcin.org.pl



Ś L U Z Ó W C E . 3 6 3 

Dictydieetlialium applanatum Rfski, p. p. Clathroptychium rugulosum n" 120 

D i c t y d l u m ambiguum Schrad, , p. p. Dictydium cernuum 122 

cernnum (Pers . ) 1 2 2 

coccineum Schlecht., p. p. W. 

didermoides Fr . , p. p. W. 

microcarpum Schrad., p. p. Cribraria microcarpa 129 

microscopus Fr . , p . p . W. 

operculatum Bong., p. p. Enerthenema elegans 110 

splendens Schrad., p. p. Cribraria splendens 130 

trichioides Fr. , p. p. W . 

« Chev., p . p . Dictydium cernuum 122 

D i c t y o s t e l i u m m u c o r o i d e s Bre f . 1 1 4 

Diderma acuminatum Schum., p. p . W. 

atrovirens Fr., p. p. Leocarpus fragilis 42 

Carmichelianum Berk. (186) 

chalybeum Wein., p. p . Ghondrioderma calcareum 80 

citrinum Fr. , p. p. Physarum Schumacheri 9 

compactum Ehrb. , p .p . Physarum Schumacheri 9 

condnnum et C. (186) 

conglomeratum Fr . , p. p. Physarum conglomcratum • 22 

contextuni Pers., p. p. Physarum contextuni 23 

contortum Fck., p. p. Physarum sinuosum 26 

. « Ilofl., p. p. Ghondrioderma Michelii 77 

crassipes Schum., p. p . Ghondrioderma radiatum 83 

cubenseB, et C. (186) 

cyanescens Fr . , p. p. Ghondrioderma difforme 79 

deplanatum Fr. . p. p. Ghondrioderma physaroides 74 

« a« Fck, p. p. Ghondrioderma calcareum .80 

depressum Fr. , p. p. Ghondrioderma Michelii 77 

ditforme Pers. , p. p. Ghondrioderma difforme 79 

« Somf,, p. p. Ghondrioderma Frisianum 76 
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efliisum Lk, p. p. Diclymium effusimi ^ n° 08 

flavum Fr. , p. p. Physarum conglomeralum 22 

lloriforme Pers., p. p. Chondrioderma lloriforme 86 

globosumPers. , p. p. Chondrioderma glohosa 82 A 

globuliferum Fr., p. p. Physarum glohuliferum 8 

granulatum Fr. , p. p. Physarumconglomeratum 22 

lenticuiare Wallr., p. p. Chondrioderma Michelii 77 

lepidolum Fr. , p. p. Chondrioderma lloriforme 86 

Liberlianum Fres., p. p. Chondrioderma diflorme 79 

liceoides Fr., p. p. Chondrioderma calcareum 

minutum Fr., p. p. Physarum conglomeratum 

muscicola Lk, p. p. Didymium farinaceum 60 

Neesii Corda, p. p. Chondrioderma difforme 79 

nitens Klotsch., p. p. Chondrioderma difforme 79 

. oblongum Schum., p. p. Physarum didermoides 7 

ochraceum Hollni., p. p. Physarum conglomeralum 22 

ochroleucum B. et C. (186). 

pallidum B. et C., p. p. Pliysarum sinuosum 26 

papaverinum Wallr., p. p. Badhamia hyalina -lo 

physaroides Schum., p. p. ChondriodermaMichelii 77 

ramosum Schum., p. p. W. 

reticulatum Fr. , p. p. (Uenkowskia reticulata 2 

rufipes Fr,, p. p. Physarum Schumacheri . 9 

rugulosum W'ein., p, p. Physarum conglomeratum 22 

spumariseforme Wallr,, p. p. Spumaria alba 03 

spumarioides Fr., p, p. Chondrioderma spumarioides 78 

spurium Schum., p. p. Chondrioderma lloriforme • 86 

' squamulosum A. et Sz., p. p. Didymium squamulosum • 63 

stellare Pers., p. p. Chondrioderma radiatum 85 

stipitatum F., p. p. W. 

lestaceum Pers,, p. p. Chondrioderma testaceum 81 
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Trevelyani Fr. , p. p̂ . Chondrioderma Trevelyani n° 84 

tricliodes F r . , p . p. W . 

und)ilicatam Pers., p. p,. Chondrioderma radiatiim 85 

vaccinum DU. et M., p . p . Chondrioderma vaccinum 82 

valvatum Fr. , p. p. Physarum sinuosum 20 

vernicosum Pers., p. p. Leocarpus fragilis 42 

cr p parasiticum Pers., p. p. Leocarpus fragilis 42 

vitellinum Lk., p. p. Physarum conglomeratum 22 

D i d y m i u m candidum Schrad., p. p. Chondrioderma glohosum 89 A 

capitatum Lk, p. p. Didymium farinaceum 60 

chondrioderma de By et Rfski, p. p. Chondrioderma Alexandrowiczii 70 

chrysopeplum B. et C. (167) 

cinereum Fr. , p. p. Physarum cinereum 13 

c l a v u s (A. et Sz.> 5 9 

complanatum (Batsch . ) 5 7 

complanatum Schrad., p. p. Didymium confluens . 09 

« Fck., p. p. Chondrioderma radiatum 85 

conf luens (Pers.) 6 9 

congestum B. e tBr . , p. p. Physarum didermoides 7 

contextum Fr., p. p. Physarum contextum 23 

« fi glomerulosum Fr . , p. p. Physarum conglomeratum 22 

Costa tum Fr., p. p. Didymium squamulosum 03 

« Fck., p . p . Didymium macrospermura 05 

cru-staceum Fr., p. p. Didymium contluens 09 

« M., p. p. Badhamia coadnata 54 

Curtisii Berk., p. p. Scyphium Curtisii 50 

cyanescens Fr., p. p. Chondrioderma diflorme 70 

Dœdaleum B. et Bv. (107). 

difforme Duby, p. p. Chondrioderma difforme 79 

disco ideum R. 6 6 

dubium R. 5 3 
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erythrinum Berk. (1G7) 11° 

e f fusum (Lk.) 

f a r i n a c e u m Schrad . 6 0 

far inaceum M., p . p. Badhamia affinis Ad 

fi lamentosum Wallr. . p. p. Didymiura squamulosum - (îg 

« « p. p. Didymiiim farinaceum 69 

floriforme Schrad., p. p. Chondrioderma floriforme 86 

F u c k e l i a n u m R. 

furfuraceum Fr. , p. p. Tilmadoche gracilenta 39 

G e a s t e r Lk., p. p . Chondrioderma radiatum 83 

globosum Chev., p. p. Gliondrioderma globosum 82 A 

« [3 Schw., p. p. Didymium squamulosum 63 

glomeratum Fr. , p. p. Physarum conglomeratum 22 

gyrocephalum M., p. p. Tilmadoche gyrocephala 41 

hemisphfericum Fr . , p. p. Didymium farinaceum 60 

« Berk., p. p. Chondrioderma Michelii 77 

« Wallr. , p. p. Didymium Clavus ' 59 

« Fok., p. p. Physarum leucocephalura 28 

herharum Fr . , p. p. Didymium squamulosum 63 

Iridis Fr . , p. p. Didymium microcarpon 61 

latericium B. et Rv. (167) 

leucopus Fr . , p. p. Physarum leucopus 12 

« de By., p. p. Didymium squamulosum 63 

Libert ianum de By., p. p. Chondrioderma difforme 79 

Linkii Fr , , p. p . W. 

l iquidum Payer, p, p. W. 

lobatum Nees, p, p. Didymium farinaceum ^^ 

(( ^ slipitatum Somf., p. p. Didymium microcarpon 61 

luteo-griseum H. et C., p. p. Physarum polymorphum 

m a c r o s p e r m u m R. 

marginatum Fr. , p. p., Tilmanoche nutans • 
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megalosporum B. et C. (1G7) n» 

melcanopus Fr. , p. p. Didymium farinaceum " 60 

« p Glavus Fr. , p. p. Didymium Clavus. 59 

« Wallr. 2193., p. p. Physarum cinereum 13 

« « 2184.. p. p. Didymium microcarpon ' 61 

« p Glavu3 Wallr., p. p. Physarum leucocephalum 28 

microcarpon F r . , . 61 

Michelii Lib., p. p. Ghondrioderma Michelii 77 

microcephalum Ghev., p. p. Didymium nigripes 61 

muscicolaLk., p. p. W. 

nanum Fr. , p. p. W. 

Ncctriaeforme B. et C., (167) 

nigripes Fr. , p. p. Didymium microcarpon 

obruss'eum B. et C. (16S) 

parietinum Schrad., p. p. W. 

pertusum Berk (168) 

p h y s a r o i d e s Fr . g 2 

physaroides Klotsch., p. p. Didymium larina"Ceum 00 

« Lette., p. p. Physarum cinereum 13 

« Mont., p. p. Physarum lividum 5 

plicatum Gorda., p. p. W. 

polycephalum Fr., p. p. Physarum polycephalum Sz. (H6) 

'cc Hav., pp. Physarum polymorphum 

polymorphum M., p. p. « « 

porphyropus DR. et M., p. p. Didymium microcarpon <31 

prsecox de B y 

proximumB. et C. (168) 

/jTuinosum B. et C. (168) 

pusillum B. et C. (168) 

radiatum B, ct C. (168) 

ramosum .Duby p. p. W. 

20 

20 

6 7 
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Ravenelii B. et C. {{(SS) 

reticulatum Rfski., p. p. Chondrioderma reticulata 7ii 

« Risch., p. p. Cienkowskia reticulata ± 

rutipes Fr., p. p. Lepidoderma tigrinum , 89 

scrobiculatum Berk., p. p. Physarum cinereum 1.3 

serpula Fr . , p. p. Didymium complanatum S7 

sinuosum DR. et M., p. p. Physarum sinuosum 20 

spumarioides Fr. S. G., p. p. Chondrioderma spumarioides 78 

« Fr. S. M., p. p. Spumaria alba 93 

squamulosum A. et Sz. 6 3 

squamulosum Fck., p. p. Didymium Fuckelianum 04 

stellare Schrad., p. p'. Chondrioderma radiatum . 85 

tenerrimum B. et C. (108) 

terrestre Fr., p. p. Physarum leucocephalum . 28 

testaceum Schrad., p. p. Chondrioderma testaceuin 81 

• tigrinum Schrad,, p. p. Lepidoderma tigrinum 89 

trichodes LK*, p. p. W. 

ccrsipelle Fr. (108) 

Wallrothii Rabenh., p. p. Didymium" microcarpon " 01 

Weinmannii Fr., p. p. W. 

Xanthopus Fr., p. j). Didymium microcarpon 01 

zeylandicum Berk. (109) 

l)ij)hterium llavo-fuscum Ehr., p. p. Lycogala llavo-fusca 

Echinocte l ium minutum de By . i 13 

Embolus albissimus IJall., ) r,, • i • 
i p. p. i richui varia a 

n"' 2138 Hall., ) ^ ^ 

crocatus Batsch., p. p. Arcyria punicea l-i' 

lacteus Koty., p. p. Trichia varia a 

Jacq., p. p. Comatricha typhina 

nigerrimus Hall., ) ^^ ... „ 
® „ 1 p. p. Sternom lis fusca ' . 

n" 2137 Hall., ) ^ ' 

pertusus Batsch., p, p. Comatricha typhina . 
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Embolus sepulchralis Batsch., p. p. W . îi" 

E n e r t h e n e m a e l e g a n s B o w . 1 1 0 

Enter id ium atrum Preuss., p. p. Enteridium olivaceum 121 

o l i v a c e u m Ehrenb . '; ' 1 2 1 

Eurotium głaucum., p. p. W . 

Fulgia encaustica Chev., p. p. Lamproderma columbina 

F u l i g o Candida Pers., p. p. Fuligo varians i i 

carnea Schum., p. p. W. 

carnosa Duby., \ 
cerea Sow,, 
cerebrina Brond., 
llava Pers. î' P* P' varians , 43 
flavescens Schum., 
hortensis Duby., 

Lycoperdon Schum., p. p. Beticularia Lycoperdon 135 

lîevis Pers., p. p. Fuligo varians 43 

muscorum A. et Sz., p. p. Physarum gyrosum 25 

pallida Pers. , p. p. Fuligo varians ^ 43 

plumbea Schum. p. p. Glathroptychium rugulosum i 20 

rufa Pers., 
septica Sobol., 
vaporaria Pers. , 

p. p. Fuligo varians 43 

v a r i a n s Somf. 4 3 

viulacea Pers., 
Hall., n° 2133, 

« n° 2134, 
« n° 2135, 

p. p. Fuligo varians 43 

Fungoides, Mich., n° 10, p. p. Craterium vulgare , 29 

« n" 12, p. p. Craterium Frisii 33 

« n° 13, p. p. Craterium,leucocephalum , 34 

Fungus sp. Bose.; Ray; Loes., ) 

Caleperdon epidendron Wigg., | P- P- Lycogala epidendrum 164 

Halterophora fulva Endl., p. p. W. 
H e m i a r c y r i a c l a v a t a (Pers . ) 1 4 8 
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H e m i a r c y r i a rubiformis (Pers.) 147 

s erpu la (Scop.) 149 

W i g a n d i i R f s k i 150 

llemitrichia Rfski, p. p. Hemiarcyria 

contorta Rfski, p. p. Trichia contorta 116 

H e t e r o d i c t y o n mirabi le 1 2 3 

Hydrophora stercorea, p. p. W. 

Hyporhamma reticulatum Corda, p. p. Hemiacyria serpula ^ 149 

Lachnobo lus cinereus Sz. 

c i rc inans Fr. 161 

cribrosus Fr. , p. p. Amaurochaîte atra 111 

globosus (Sz.) 162 

Sauteri Rfski, p. p. Lachnobolus circinans 161 

Ł a m p r o d e r m a A r c y r i o i d e s (Somf.) 107 

a r c y r i o n e m a R. 1 6 9 

columbina (Pers.) 1 0 3 

F u c k e l i a n a R, 1 6 8 

n igrescens R. 166 

physaro ides (A. e t Sz.) 161 

Sauter i R. 165 

Schimperi R. 1 6 2 

v i o l a c e a (Schum.) 1 6 4 

violacea p nigrescens R., p. p. Łamproderma nigrescens 106 

Leangium atrovirens Fr. , p. p. Leocarpus fragilis 

lloriforme Lk. i chondrioderma lloriforme ^6 
lepidotum Ditm. ) 

physaroides Lk., p. p. W. 

rubiginosum Fr., p. p. Physarum rubiginosum 

squamulosum Fr., p. p. Lepidoderma tigrinum 

stellare Lk., p. p. Chondriaderma radiatum 

jTrevelyani Grev., p. p. Chondrioderma Trevelyani 

umbilicatum Rabenh., p. p. Chondriaderma radiatum 

16 

89 

83 

81 

85 
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Leansium vernicosura Fr . i ^ p .,• 
. „ } P- p. Leocarpus fraarilis n® 42 

Leocarpus atrovireus Fr . , ) ^ 

calcareus Lk., p. p. Ghondrioderma calcareum 80 
« 

contextus Fr . , p. p. Physarum contextum 23 

cvanescens Fr . , Ghondrioderma difforme 79 

deplanatus Fr . , p. p. Ghondrioderma physaroides 74 

frag^ilis (Dicks . ) 4 2 

granulatus Fr. , p. p. Physarum conglomeratum 

melaleucus M., p. p. Physarum sinuosum 

minutus Fr . , p. p. Physarum conglomeratum 

nitens Fr . , p. p. Ghondrioderma difforme 

ramosus Fr. , p. p. W. 

spermoides Lk., ) ^ _ ^ _ ^, I p. p. Leocarpus fragilis 
vernicosus Lk., ^ ^ ^ 

L e p i d o d e r m a C a r e s t i a n u m (Rabenh. ) • 9 0 

Chail leti i R . 9 1 

t i g r i n u m (Schrad.) 8 9 

Licœthalium olivaceum Rfski, p. p. Enteridium olivaceum 121 

L i c e a alba Nees, p. p. Ghondrioderma difforme 79 

« Bong., p. p. Physarum liyidum 3 

alutacea Wallr. , p . p. Licea flexuosa 115 

applanata Berk., p. p. Clathroptychium rugulosum 120 

artocreas B. et Br., p. p. Perichœna corticalis 170 

badia Fr . \ 
Berteroana M., / ^ 
bicolor Pers . , ł P' P' 
brunnea Preuss., ] 

csesia Schum., p. p. Ghondrioderma difforme 79 

circumcissa Pers. , p . p. Perichsena corticalis 170 

«( p abietina A et Sz., p. p . Perichfcna fusco-atra 171 

clavata Schrad., p. p Tubulina cylindrica 117 

congesta Wallr . , p . p. Lachnobolus circinans 161 

contorta Wallr. , p. p. Trichia contorta 146 

cylindrica Fr . , p. p . Tubulina cylindrica 117 
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l.icca effusa Ehrenb. , p . p . Linbladia eflusa 

epiphylla Sz. (228) 

flexuosa Pers . ^^^ 

fragilbnnis Nees, p. p. Tubulina cylindrica 11" 

glomerulifera de By et Rfski., p . p . Enteridium olivaceum 121 

incarnata A. et Sz., p. p. Lachnobolus circinans • . • 

<( Preus., p. p. W. 

inquinans Spr., p. p. Amaurocha;te atra ^^^ 

irricolor Zoll., p. p. Tubulina cylindrica • 

lignatilis Beck., p. p. W. 

Lind/teimeri Berk. (228) . . ' 

macrocarpa Schum., p. p. W. • • ^ -

macrospora Sz. (228) 

microsperma B. et C. (228) 

minima Fr. , p. p. W. 

mtens Sz. (228) 

olivacea Fck., p. p. Enteridium olivaceum 

pannorum Wallr., p. p. W. 

<( Cnk., p. p. Perichœna liceoides 

pcn^reptans Berk. (228) 

pusilla Schrad., p. p. Protoderma pusilla . 1 

quercina W^allr., p. p. Perich.iena corticalis • 170 

rugulosa Wallr., p. p. Glathroptychium rugulosum . • 120 

] p. p. Licea llexuosa Pers. ' î 
spadicea Fr . , ) 

spennoides B. et C. (228) 

stipitata B. et Rr., p. p. Tubulina stipitata . ^^^ 

« D. G., p. p. Didymium squamulosum • ^^ 

strobilina Fr. j • • 
suberea Fr., > p. p. W^ , ,, ' 
sulphurea Wall. ) 

Tubulina Schrad., p. p. Tubulina cylindrica . . 

v a r i a b i l i s Schrad . • 
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Liarnidium sriseo-flavum Lk., ) „ „„ 
. , , , P- PhYsarum gyrosum 2o 

muscicola Lk., ) 

quercinum Fr. , p. p. Cornuvia drcumscissa 167 

reniforme Fr . , p. p. Physarum gyrosum . 25 

Lujnyota umbrina Fr., p. p. Licea macrospora Sz. (228) 

L indblad ia effusa (Ehrenb.) 1 1 9 

Tubulina Fr . , p. p. Lindbladia edusa 119 

vesicolor Rfski., p. p. Enteridium olivaceum 

L y g o c a l a argentea Pers., i t̂  , • , 
^ , ? p. p. Retundaria Lvcoperdon argenteum Beck., ) " 135 

atra Pers., p. p. W. 

atrum A. et Sz., p. p. Amaurocha>te atra H j 

cinerea Schum,, p. p. W. 

conica Pers., •) 
T. I / P- P' Dermodium conicum comcum Beck., } ^ ^ 

contortiim Lk., p. p. Licea ilexuosa 

« Dit., p. p. Trichia conforta 140 

epidendron Fr. 

ferruginea Schum., p. p. Lycogala epidendron 164 

flavo-fusca (Ehrenb.) 1 6 5 

globosum Schrk., p. p. W. 

incarnatum Schw., p. p. Lachnobolus circinans Kjl 

lenticulare M., p. p. Glathroptychium rugulosum 

minia ta Pers., ] ^ , 

miniatum Beck,, ( P' epidendron ,64 

minutum Grev., p. p, Chondrioderma difforme 79 

niveum Hoff,, p. p, W. 

olivacea Lk,, p. p. Enteridium olivaceum _ 12i 

parietinum Fr., p. p. W. 
plumbeum Schum., p. p. Lycogala epidenron 104 

« Fr. , p. p. W. 
punctata Pers. 
punctatumBeck. 

sessile Retz. P' P" epidendron. 164 

terrestre Fr. 
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p. p. Relicularia Lycoperdon n° 135 
Lycogola turbinata Pers. 

1 griseum maj us Mich. 

2 globosum Mich., p. p. Lycogala epidendron 164 

3 « rubrum Mich,, p. p. W. 

4 luteum Mich., Trichia veria y. 

n°2142 Hall., p. p. W. 

n° 2143 Hall., p. p. Chondrioderma globosum 82 A 

n«2144. Hall, J 
n" 2145. Hall. 1 P ' P ' ' 

n°2146. Hall., p. p. Comatrichia Friesii, '.)8 

Lycoperdon aggregatum Lilj., p. p. Trichia fallax 136 

" Retz., p, p. Trichia chrysosperma 141 

Alni Bjerki., p. p. Physarum cinereum ' 

bombacinum Batsch,, p. p. Trichia fragilis 137 

chalybeum Batsch., p . p. Lycogala epidendron 164 

cinereum Batsch., p. p. Physarum cinereum 

complanatum Batsch., p. p. Didymium complanatum 57 

corticale Batsch,, p. p. Perichœne corticalis 170 

echiniforme Sov., p. p. W. 

epidendron Bux., p. p, Lycogala epidendron 164 

epidendrum Sow., p. p. Brefeldia maxima 112 

epiphyllum Light., p. p. Trichia chrysosperma 141 

(( Huds,, p. p. Lycogala epipendron 164 

favaceum Schrk., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147 

favogineum Batsch., p. p. Trichia chrysosperma ' 141 

ferrugineum R. Hedw., p. p. Hermiarcyria rubiformis 147 

floriforme With., p. p. Chondrioderme floriforme H6 

fragilis Dicks.,p. p. Leocarpus fragilis 42 

fuliginoides Sow,, p. p. Amaurochœte atra 111 

fuscum Huds., p. p. Reticularia Lycoperdon 135 

gregarium Retz., p. p, Trichia chrysosperma 1^1 

hypoxylon PalL, p. p. Arcyria incarnata 
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r.ycoperdon lumbricale Batsch., p. p. Hemiarcyria serpula n° 149 

luridum R. Hedw., p . p . Trichia varia y 140 

luteum Jacq. , p. p. W 

« Schrk. , p. p. Fuligo varians 43 

parasiticum With. , p. p. Leocarpus fragilis 42 

pineum Batsch., p. p. Lachnobolus circinans 161 

pisiforme Jacq. , p. p. Lycogala epidendron 164 

pusillum J. Hedw., p. p. Trichia fallax 136 

radiatum L., p. p. Ghondrioderma radiatum 83 

rufum Dicks, p. p. Arcyria punicea 151 

I p. p. Lycogala epidendron. 164 
sanguineum, sphsericum Bon. 

« Rupp. 

stipitatum Retz., p. p. Didymium microcarpon 61 

ungulinum Schum., p . p. Enteridium olivaceum 121 

variolosum Huds. 
^ - . p. p.Lycogala epidendron 164 verrucosum Batsch f ^ i' <= ^ 

vesiculosum Batsch., p. p. Trichia varia y 140 

vesparium Batsch., p. p. Hemiarcyria ruhiformis 147 

spœricum Gled., p. p. Lycogala epidendron 164 

capite cylindraceo Rupp., p. p. Stemonitis fusca 94 

n° 2173 Hall., p. p. Lycogala epidendron 164 

Mesentericacœrulea Pers. , p. p. Gribraria macrocarpa 133 

lutea Pers. , p. p. Trichia fragilis 137 

tremellioides i ^ 
sp. Auct. j P' P-

Microcarpon nigrum Schrad., p. p. W. 

Mucilago 1 Mich., p. p . Fuligo varians 43 

2. Mich., p. p. Spumaria alba 93 

3. Mich., p. p. W. 

4. Mich., p . p. Trichia varia a 14Q 

5 . M i c h . 1 
6. Mich. (P- P - ^ -

7. Mich., p. p. Ghodrioderma globosa 82 A 
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Mucilago 8. Mich., p. p. Badhamia panicea 50 

9. Mich., p. p. Physarum cinereum 

crustacea alba Batta., p. p. Spumaria alba 93 

n° 5. Hall., p. p, Fuligo varians 43 

Hall. n" 2129, p. p. Spumaria alba S3 

Hall. n" 2130 j 
Hall. n" 2131 | p. p. W. 
Hall. n° 2132 ) 

lilamentosa, ramosa Bona., p. p. Spumaria alba 113 

Mucor albus Sob., p. p. Tilmadoche nutans 37 

araneosus Jacq., p. p. Stemonitisfusca 

butyraceus Sch.ieif., p. p. Fuligo varians 43 

cancellatus Batsch., p. p. Dictydium cernuum 122 

carneus Schœfî., p. p. W. 

carnosus Dicks., p. p. Fuligo varians 

clathroidćs Scop., p. p. Arcyria punicea l o i 

Embolus L., p. p. Comatricha Friesii 

fragiformis Schœf., p. p. Lycogala epidendron 164 

granulatus Schœf,, p. p. Trichia varia y 140 
lacteus Leers., p. p. Trichia varia a 

Lycogala Scop., p. p. Lycogala epidendron 

Lycogalus Bolt., p. p. Beticularia Lycoderdon 135 

Lycoperdoides Scop., p. p. Perichiena fusco-atra 

miniatus Jacq., p. p.Trichia fallax 

Mucilago Scop, j Fuligo varians 
ovatus Schœff. j ^ ^ , 

pomiformis Leers., p. p. Trichia varia a 140 

pyriformis Leers., p. p. Arcyria punicea 

(( Scop., p. p. Trichia varia ^̂ ^̂ ^ 

rufus Leers., p. p. W. 

septicus L., p. p. Fuligo varians 

serpula Scop., p. p. Hemiarcyria serpula 

sphœrocephalos Batsch., p. p. Didymium farinaceum ' 60 
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Mucor Stemonitis Schsefl.,p. p. Comatricha typhina n" 97 

tubulosus Retz., p. p. Tubulina cylindrica 117 

unctuosus L. , p. p. W. 

violaceus Leers., p. p. Lamproderma columbina 103 

Î Schseft., p. p. Fuligo varians 43 

II « p. p. Lycogala epidendron 164 

III « p. p. Fuligo varians 43 

IV « p. p. W. 

V « p. p. Trichia varia y . 140 

VI « p. p. Comatricha typhina 97 

1 Gled., p. p. Fuligo varians . 43 

II. c. Gled., p. p. Spumaria alba 93 

II. d. Gled., p. p. Fuligo varians , 43 

III. Gled., p. p. Lycogala epidendron 464 

capitulo fusco, fugaci Scop., p. p. Comatricha typhina . 97 

(t elliptico Scop. 

« pyriformi Fl. Dan., p . p . Trichia fallax 136 

Fl. Dan., t. 467, f. 3, p. p. Tilmadoche gracilenta 39 

Fl. Dan. t. 467, f. l , p . p. W. 

Mycenastrum fragile Lev. ] 
leioisporum M. | p. p. W. 

Mycinema flavuum Hook. ] 

Nassula globosa Fr. , p. p. Lachnobolus globosus , 162 

Nidularia Minuta With., p. p. Craterium minutum 32 

O l i g o n e m a n i t e n s (Lib.) 1 6 8 

Onygena faginea., p. p. W. 

Ophiotheca chrysosperma Curr., p. p. Cornuvia circumscissa 167 

pallida B. et C. Perichfena variabilis 173 

umbrina B. et C., p. p. Perichsena Friesiana 174 

Wrightii B. et C. (296) 

? Roussel., p. p. Physarum Berkeley! 19 

Peribotryon Pavoni Fr. , p. p. W. 
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Perichsena abietina Fr . , Perichtcna fusco-atra n® 171 

artocreas B. et Rv., p. p. Perichaîna corticalis 170 

congesta Fr . , p. p. Lachnobolus circinans 161 

contorta Fr. , p. p. Trichia contorta 146 

c o r t i c a l i s (Batsch.) 1 7 0 

d e p r e s s a Lib. 1 6 9 

F r i e s i a n a R. 1 7 4 

f u s c o - a t r a (Sibth.) 171 

incarnata-Fr., p. p, Lachnobolus circinans 161 

irregularis B. et C. (296) 

l i c e o i d e s R. 1 7 2 

marginata Sz., p. p. Perichsena corticalis 170 

microcarpa Saut., p. p. Perichtena fusco-atra 171 

picca Br. et Br., p. p. W. 

populina Fr . j 
« p sorbea Fr. [ p. p. Perichtena corticalis 170 

querc inaFr . , ) 

strobilina Fr. , p. p. depressa Lib. 169 

var iab i l i s 1 7 3 

Peziza anomala Pers. , p. p. W. 

convivalvis Batsch., p. p. Crateriuni leucocephalum 31 

Lonicernœ A. et Sz., p. p. W. 

minuta Leers., p. p. Craterium minutum 32 

Phelonitis minima Fr . J 
strobilina F r . V p. p. W. 
suberea Cher. ] 

P h y s a r u m aff ine R. 4 

alatum Fr . , p. p. Didymium macrosporum 65 

albipes Lk., p. p. Tilmadoche nutans 37 

« De By., p. p. Physarum leucophœum 28 

albo-punctatum Lk., p. p. « leucopus 12 

« « « « « leucocephalum 28 
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P h y s a r u m albo-punctatum Schum,, p. p. Tilmadoche nutans n» 37 

album Fr. , p. p. Chondrioderma difforme 7<) 

» Fck . jp .p .Physarum cinereum 

Alexandrowiczii de By et Rfski., p. p. Badhamia Alexandrowiczii 53 

alutaceum Wallr., p. p. Badhamia utricularis 47 

anceps de By., p. p. Physarum virescens I4 

antiades Fr. , p . p . W. 

areolatum Berter., p. p, Badhamia affinis 

atrum Fr. , p. p. W. 

ad umSz. (H3) 

aureumPers . , p. p. Tilmadoche mutabilis 40 

« p chrysopus Lév., p. p. Physarum Schumacheri 9 

aurantium Pers., p, p. Tilmadoche mutabilis 40 

« p rufipes A. etSz. , p. p. Physarum Schumacheri <) 

B e r k e l e y ! R. 1 9 

bivalve Pers., p. p. Physarum sinuosum 26 

botrytes Somf. / 

botryoides « chyalinum Fr.i P' P" « 

« p halybeum Fr . , p. Badhamia utricularis 47 

Braunianum de B y 1 7 
brevipes Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37 

bryophilum Fr. 
H p melanocephalum Corda p. p. Łamproderma coiumbina 103 

bulbiforme Schum,, p. p. Tilmadoche nutans 37 

bullatum Dit., p. p. Physarum lencopus 12 

cœsium Fr. , p. p. Chondrioderma diflbrme 79 

cœspitosum Sz. (115) 

cancellatum Wallr. , p. p Badhamia hyalina 45 

candidum R. 6 

c a p e n s e R. 2 7 

capitatum Lk., p. p. Didymium farinaceum 61) 

capsuliferum Chev., p. p. Badhamia capsulifera 40 
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P h y s a r u m cernuum FI. Dan., p. p. Tilmadoche nutans n" 37 

chrysocephahim Wallr., p. p. Physarum Schumacheri 0 

chrysotrichmn B. et C. (115) 

cinerascens S c h u m . , Didymium farinaceum 60 

cinereum Lk., p. p. Badhamia hyalina ^̂ ^ 

« Pers. , p. p. Physarum cinereum ^^ 

«( Schum., p. p.Tilmadoche nutans . 37 

(t Auct., p. p. Didymium farinaceum 

c inereum (Batsch. ) 

citrinella Fr., p. p. Physarum tlavum 

citrinum Schum., p. p. Physarum Schumacheri 

Glavus A. et Sz. p. p . Didymium clavus 

(( Ehrb. , p. p. Physarum leucocephalum 

« Lk., p. p. Didymium farinaceum 

coccineumFr, ,p . p. Tilmadoche mutabilis 

cœlatum Ehrb. , p. p. Physarum cinereum 

cœrulesceus Pers., p. p. Badhamia utricularis 

columbinura Pers., p. p. Lamproderma columbina 103 

compactum Ehrb., p. p. Physarum Schumacheri 

compressum A. et Sz., p. p. Physarum nephroideum 3 

confluens Fck., p. p. Didymium complanatum 

(t Fr. , p. p. Didymium effusum 

«i Lk. , p. p. Physarum leucocephalun) 

« « trucigenum Pers. Didymium confluens 
(t p muscigenum A. et Sz. ' 

congestum Sommf., p. p. Lachobolus circinans 161 

conglobatum Dit., p. p. Physarum leucocephalum 28 

« Fr. , p. p. Physarum cinereum 13 

(( Fr. , p. p. Physarum lividum ^ 

« Lette., p. p. Physarum cinereum 5 

conglomeratum (Fr.) ^^ 

0/ 

68 

28 

69 
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P h y s a r u m connatum Dit., p. p. Tilmadoche mitans 37 

« Schum., p. p. W. 

connexum Lk., p. p. Physarum leucocephalum 28 

c o n t e x t u m Pers . 2 3 

contextum Spr., p. p. Trichia chrysosperma 141 

corrugatum Lk., p. p, Physarum cineruem 13 

cupiiceps B. et Rr. | ^ Phvsarum Berkeleyi 10 
cupripes B. et Rr. ) 

decipiens Curtis (113) 

depressum Schum., p. p. Chondrioderma Michelii 77 

« « p . p . Didymium farinaceum 60 

Diderma R. 2 4 

didermoides P e r s . 7 

didermoides Fr. , p. p. Chondrioderma spumarioides 78 

Didymium Schum,, p. p, Tilmadoche nutans 37 

difforme Lk., p. p. Chondrioderma difforme 70 

Durieui M., p. p, Craterium aureum 33 

effusum Lk., p. p. Physarum lividum 3 

effusum (113) 

elegans Sz. (113) 

elongatum Lk., p . p . W. 

Famintz in i i R. 2 1 

farinaceum Pers., p. p. Didymium farinaceum 60 

fasciculatum Jungh. (113) 

flavicomum Berk., p. p. Physarum Berkeleyi 10 

flavo-virens A. et Sz., p. p. \Y. 

flavum Fr . 1 0 

flavum Fck., p. p. Physarum Schumacheri 0 

fimetarium Schum., p. p. W. 

fulvum Fr. , p. p. Physarum rubiginosum 10 

furfuraceum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 30 

globosum Schum , p. p. Didymium farinaceum 60 
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P h y s a r u m globosum Sch. / 
« Somf. i P' P' Tilmadoche gracilenta „o 39 

globul i ferum (Buli.) g 

globuliferum D. G., p. p. Badhamia hyahna 45 

« Pers., Physarum globuliferum ^ 

gracile Wein. 1 
gracilentum Fck.j P" ^^^hamia hyalina 43 

« Fr. , p. p. Tilmadoche gracilenta .-ji) 

griseum Lk., p. p. Physarum nefroideum 3 

« « p. p Physarum lividum 5 

g y r o s u m R. ' 1 - 1 2 5 

hyalinum Pers 1 
« a albidum A et Sz. ( p. p. Badhamia hyalina 45 
« p chalybeum A. et Sz. l 

hypnophilum Fr., p. p. W. 

Hypnorum Lk., p. p, Physarum leucocephalum 28 

iridescens Berk (115) 

leucophseum Fr . 

leucopus Lk. 12 

leucopus Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37 

leucostictum Ghev., p. p. Craterium leucocephalum 34 

Licea Fr., p. p. Protodcrma pusilla 1 

« Fck., p. p. Lamproderma Fuckelianum 108 

liceoides Duby., p. p. Didymium squamulosum 03 

lilacinum Fr.,p. p. Badhamia lilacina 51 

l iv idum R. 5 

luteo album Schum., p, p. Perichaena corticalis 170 

luteo-valve. Sz. (116) 

luteum Pers., p. p. Tilmadoche mutabilis 40 

macrocarpum Gœs., p. p. Badhamia macrocarpa 

« Fck., p. p. Trichamphora Fuckeliana 44 

marginatum Schum., p. p. Tilmadocha nutans 37 

melaleucum Nyl., p. p. Badhamia utricularis 47 
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P h y s a r u m melanopus F r . ) 
me lanospe rmumPers . ( P' P' ^ ' ^ y m i u m farinaceum n» 60 

membranaceum Schum., p. p. Badhamia hyalina 45 

metallicum Berk. (116) 

Michelii Corda. , p. p. Chandrioderma Michelii 77 

microcarpon Fr . , p. p, Didymium microcarpon " 61 

muscorum A et Sz., p. p. Physarum gyrosum 

n e p h r o i d e u m R . 3 

nigr ipesLk. , p, p. Didymium microcarpon 61 

nigrum Fr . , p. p. Didymium farinaceum 60 

ni t idum Schum., p. p, Leocarpus fragilis 42 

nutans Pers . ) ., , , 
,, . ^̂  [ p. p. Tilmadoche nutans 37 

« a a lbo-cmereum Fr . \ 

« p viride Fr . j 
« Y aureum Fr . ( , , 

j. . „ l P' P' Tilmadoche mutabilis 40 « S coccineum Fr . \ 

« c luteo-virens Rabenh. ' 

« Auct. , p . p. Ti lmadoche Pini 

ovoideum Schum., p. p. Badhamia utricularis 47 

oxyacanthe Schum., p. p. Didymium farinaceum 60 

paniceum Fr . , p. p. Badhamia panicea 50 

pedunculatum Schum. , p, p. Craterium leucocephalum 34 

Petersn B. et C. (116) 

piceum Fr . , p. p. W. 

Pini Schum. 
« Fr . 

p. p. Tilmadoche Pini 

p lumbeum Fr . , p. p. Physarum cinereum 13 

polycephalum Sz. (116) 

polyedron Sz. (116) 

p o l y m o r p h u m M. 2 0 

p s i t t a c i n u m Di t . 1 5 

p u l c h e r r i m u m B. e t R v . 1 3 

purpurascens Lk., p. p. W, 
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P h y s a r u m pyriforme Schum., p. p. Trichia fallax u" 130 

ramentaceum Fr. , p. p. Physarum leucopus 12 

reticulatum A. et Sz., p. p. Cienkowskia reticulata 2 

roseum B. et Rv., p. p. Physarum Berkeleyi 19 

rubig inosum F r . 16 

rubiginosum Ghev., p. p. Scyphium rubiginosum 33 

salicinum Schum., p. p. Lamproderma columbina 103 

Schumacher i Spr. 9 

Schweinitzii Berk. (116) 

s inuosum (Buli.) 2 6 

sinuosum Wein., p. p. Physarum gyrosum 23 

« Wallr. , p. p. Physarum cinereum 13 

« Lk., p . p . Didymium farinaceum 60 

solutum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 39 

sphseroides Chev., p. p. Chondrioderma globosa 82 A 

squamulosum Pers., p. p. Lepidoderma tigrinum 89 

stipitatum Chev.,p. p. W. 

striatium [1 aurantiacum Fr. , p. p. Tilmadoche mutabilis - 40 

« Fck., p . p . Physarum leucopha^um 28 

stromateum Lk., p. p. Chondrioderma spumarioides 78 

subtile Pers., p. p. Tilmadoche nutans 37 

subulatum Schum., p. p. Tilmadoche gracilenta 39 

sulcatum St., p. p. Tilmadoche nutans 37 

su l fureum A. e t Sz. 11 

theiotheum Fr., p. p. Physarum virescens . 14 

tigrinum Pers., p . p. Lepidoderma tigrinum H9 

turbinatum Schum., p. p. Craterium minutum 32 

utriculare Chev., p. p. Badhamia utricularis 

Weinmanni Fr. , p. p. Physarum cinereum 13 

vermiculare Sz. (116) 

vernicosum Schum,, p. p. Leocarpus fragilis 42 
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P h y s a r u m vermim Somf., p, p. Badhamia verna 52 

vcrrucosmii Lk., p. p. Physarum Schumacheri Q 

villosum Schum., p. p. W. 

violaccum Schum., p. p. Physarum cinereum 13 

v i r e s c e n s Dit. 1 4 

virescens Fk . ,p . p. Physarum sulfureum • Il 

viride Pers., p. p. Tihiiadoche mutabilis 40 

xanthopus Wallr. , p. p. Craterium leucocephalum 43 

Pittocarpium llavum Lk. 
Podaxon calyptratus Fr . | p. p. w . 
Polyangium umbrinuni Fr. j 

Polyschismium Trevelyani Corda., p. p. Chondrioderma Trevelyani 84 

Preussia commutata Fck., p. p. W. 

Protoderma pus i l l a (Schrad.) 1 

Ret i cu lar ia affinis B. et C. (242) 

alba Bull., p. p. Spumaria alba 93 

angulata Pers., p. p. Chondrioderma difforme ' 0 

aplanata Sz, 

applanata B et Br., Enteridium olivaceum 421 

arf,entea Poi l . | p p i^g^j^j^lj^pj-^ Lycoperdon 135 
« Corda ) ^ ^ ^ 

atra Fr. , p. p. Amanrochœte atra i 11 

« Fck., p. p. Fuligo varians 43 

atro-rufa B. et C. (242) 

ctesia Gmel., p. p. Badhamia capsulifera 

Carestiana Rabenh., p. p. Lepidoderma Carestianum 

carnea Fr. ) 
carnosaBull. j P' P" ' 

cerebrina Stend., p. p. Fuligo varians 

cinerea Gmel., p. p. Physarum cinereum 

complanata Gmel., p. p. Didymium complanatuni 

contorta Poir., p. p. Chondrioderma Michelii / 

enthoxantha Berk. (-242) 
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n" R e t i c u l a r i a epixylon Bull., p. p. W. 

Itavo-fusca F r . , p . p. Lycogala fiavo fusca ' 165 

lloriforme Poir . , p . p. Chondrioderma floriforme 86 

fragilis Poir. , p. p. Leocarpus fragilis 

glohosa Poir . , p. p. Diderma globosum ^ 82 A 

granulosaŒrs t . , p. p. Lindbladia effusa . • r 1 

i p. p. Didymium farinaceum ' 

p. p. Didymium Clavus 

p. p. Didymium squamulosum 63 

« Sov^'., p. p. Chondrioderma Michelii 

horlensis Bull., p . p . Fuligo varians , 

lenlicularis M., p. p. Clathroptychium rugulosum 120 

lutea Bull., p. p. Fuligo varians 

Lycogala Gmel., p. p. Reticularia Lycoperdon • . • 135 

L y c o p e r d o n BuU. 

maxima Corda, p. p. Lindladia effusa ^ 

maxima Fr . , p. p. Brefeldia maxima 1 

miniata Poir . , p . p. Lycogola epidendron , 16'" 

mullicapsularis Sow., p. p. Tubulina cylindrica 

nniscorum Fr . , p . p . Physarum gyrosum 25 

nigra Bull., p. p. W. 

ochracea Poir. , p. p. Physarum conglomeralum 22 

olivacea Fr . , p. p. Enter id ium olivaceum 121 
I Fuligo varians -43 

ovata With. , p. p. I . . 1,3 

p l u m b e a Fr . , p .p . Clathroptychium rugulosum 1 2 0 

punctata Poir . , p. p. Lycogola epidendron 161 

pusilla Fr . , p. p. Chondrioderma difforme 

fyrrhospora Berk., (242) 

ramosa Gmel., p. p. W . 

rosea Dc., p. p. Lycogala epidendron 16̂ » 

rufa Sz., p. p. Fuligo varians 
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Ret icu lar ia Schmitzłi Debey., p. p. Badhamia panicea , ^ , . , n" 50 

segetmn Buli., p. p. W. . . • 

septica With. , p. p. Fuligo varians _ A'A 

sinuosum Bull., p. p. Physarum sinuosum 

sphœroidalis Bull., ) chondrioderma globosum 82 A 
u a nivea Poir. , ) 

« Bull., \ 
(' p subroseaPoir.,> p. p. Chodrioderma testaceum j^l 

sphœroides Gmel. J 

stipitata Bull., p. p. W. 

Strongylium Sz. (242) 

testacea Wallr., p. p. Lycogala flavo-fuscum ' 105 

« Poir., p. p. Chondrioderma testaceum " , 81 

umbilicata Poir. , p. p. Chondrioderma radiatum 85 

umbrina Fr., p. p. Reticularia Lycoperdon . 135 

ungulina Fr. , p. p. Enteridium olivaceum 121 

ustilago Bull., p. p. W. 

utricularis Gmel., p. p. Badhamia utricularis 47 

vaporaria Ghev., p. p. Fuligo varians 43 

venulosa B. et C. (242) 

versicolor Fr. , p. p. Enteridium olivaceum 121 

Sclerotium fagi Schum., p. p. W. 

Scyphium Curtisi i (Berk.) 5 6 

rubig inosum (Chev.) 5 5 

Sphîcria fragiformis Pers,, i -
nivea Hoff., ) ' " 

Spha;rocarpa operculata, p. p, Craterium minutum 3:7 
( Tilmadoche nutans 37 

Spha^rocarpus albus Bull., p. p. { leucocephalum 28 

antiades Bull., p. p. W^ 

aurantius Bull., p. p. Tilmadoche mutabilis 

capsulifera Bull., p. p. Badhamia capsulifera 

^ ,, ( Trichia chrysosperma 
chrvsospermus Bull., p. p. i . , j4n 

^ ' r f ( ^̂  varia a et y, ' 

http://rcin.org.pl



3 8 8 P A M I Ç T I N J K T O W A R Z Y S T W A N A U K Ś C I S L Y C H W 1 ' A U Y Ż T : . — T O M V Î , 

Spliœrucarpiis coccineus Buli., p. p. W. 

cyliiidricus Buli., p. p. Tubulina cylindrica i i " 

licoides Buli., p. p. W. 

lloriformis Buli., p. p. Chondrioderma floriforme 86 

iragiformisBull., p. p. Tubulina cylindrica 117 

fragilis Sow., p. p. Trichia fragilis 137 

globulifer Buli., p. p. Physarum globuliferum 8 

luteum Buli., p. p. Tilmadoche mutabilis 40 

pyriformis Buli., p. p. Hemiarcyria clavata i48 

semitrichioides Buli., p . p . W. 170 

sessilis Buli., p. p. Perichœua corticalis 171 

cf Sow., p. p. Perichœna fusco-atra 

trichioides Bull., p. p. ^ 

. I Dictydnim cernuum - I z i 

turbinatus Bull., p. p. W. 

utricularis Bull., p. p . Badhamia utricularis 47 

viridis Bull., p. p. Tilmadoche mutabilis 

SphferocephalosHall.,n° 1, p. p. W. 

(I n® 2, p. p. Didymium farinaceum 

« n" 3, ] 
« n»o, 

SporendouemaCaseiDesm., / 

Spumaria a lba (Bull.) 

alba D. C., p. p. Spumaria alba ^̂^̂  

« Schum., p. p. Chondrioderma spuraai-ioides 

cornuta Schum., p. p. Spumaria alba 

didermoides Pers., p. p. Physarum didermoides 

ilava Schum., p. p. W. 

granulata Schum., p. p. Physarum conglomeratum 

licheniformis Sz., p. p. Physarum lividum 

Michncri Berk. (193) 
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S p u m a r i a minuta Schum., p. p. l^iysarum conglomeratum _ n" 

Mucilago Pers., p. p. Spumaria alba 93 

pallida Schum., p. p. W. 

physaroides D. C., p. p. Chondrioderma physoroides 7 i 

p ^ Didymimium physaroides (52 
" P' P' ^ Chondrioderma spumaroides 78 

Stegasma depressum Corda, p. p. Perichaîna depressa 170 

Stemonit is alba Gmel., p. p. Tilmadoche nutans 37 

amœna Trent., p. p. Arcyria nutans 157 

antiades Gmel., p. p. W. 

Arcyrioides Somf., p. p. Lamproderma arcyrioides 107 

argillacea Pers., p. p. Cribraria argillacea 134 

atrofusca Pers. , / _ ^ . , „ . .. 
p. p. Comatricha Friesii 

« jî nigra Pers., ) 

aurantia Gmel., 
bicolor Gmel., 

98 

p. p. Tilmadoche mutabilis 40 

« Fr., p. p. Comatricha typhina 97 

bombac'.na Gmel., i ^ . , . ^ 
,, , ^ p. p. Trichia fragihs 137 
IJotrytis Pers , ) ^ ° 

cancellata Gmel., p. p. Dictydium cernuum 122 

Carestiae Ces. et DNt., p. p. Lamproderma arcyrioides 107 

carnea Trent., p. p. Arcyria incarnata 155 

H Schrk., p. p. W. 

chalybeaChain., p. p. Lepidoderma Chailletii 91 

« Pers., p. p. Lamproderma arcyrioides 107 

ciuerea Gmel., p. p. Arcyria cinerea 153 

cinnabarina Roth., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147 

coccinea Roth., p. p. Arcyria punicea 151 

(I Gmel., p. p. W. 

Gribrarioides Fr., p. p. W. 

crocata Willd., 
_ , P- p. Arcvria punicea loi crocea Gmel., > ' ^ ^ ^ 

crypta Sz. (197) 
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Stemoni t i s cyatiformis Schrk., p. p. Gralerium leucocephalum 

tlecipiens Nees., p. p. Stemonitis ferruginea 96 A 

denudata Rehl., p . p. Arcyria punicea 151 

dic tyospora R. 

digitataSz., p. p. Arcyria digitata 

elegans Trent., p. p. Diachea leucopoda 
I 

elongata Wild., p. p. W. 

fasciculata Pers. , p. p. Stemonitis fusca ^^ 

p. p. Stemonitis ferruginea 96 A 

« Pers. in Gmel., p. p. Hemiarcyria rubiformis 

lavoginea Gmel., p. p. Trichia chrysosperma 

f e r r u g i n e a Ehrenb , 

ferruginosa Batsch., p. p. Tubulina cylindrica ' ' ' 

lilicina Schrk., p. p. Gomatricha typhina 

llava Gmel,, p. p. W. 

llavescens Schrk,, p. p. Trichia fallax 136 

iicoides Gmel., p. p. W. 
iloriformis Gmel., p. p. Ghondrioderma lloriformis 86 

Friesiia oblonga de By., ^ • , T- • •• 
^ ^ p. p. Gomatricha t r iesi i 

« p obtusata de By., 1 

fulva Auct. , \ 
« Gmel., J p. p. W^ 

furfuracea Gmel., ; 

f u s c a Roth. , ^^ 

glauca Trent. , ) 
(( p subglobosa Trent . , i 

glohosa Trent. , p. p. Arcyria incarnata 

« Schum., p. p. Comatricha Friesii ^^ 

globularis Gmel., p. p. Perichsena populina 

globulifera Gmel., p. p. Physarum globuliferum 8 

graniformis Gmel., p. p. W. 

grisea (3piz., p. p. Arcyria cinerea 
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Stemonit i s lieterospora Oudeni., p. p. Stemonitis ferruginea n" 96 A 

incarnata Pers,, p, p. Arcyria incarnata 155 

leucocepliala Pers., p, p. Graterium leucocephalum 3 ł 

leucopoda D. G,, p . p . Diachea leucopoda 92 

« Fr., p. p. Gomatricha typhina 97 

leucopus Gmel., ) , , . 
^ P- p. Diachea leucopoda 92 

leucostyla Pers , , ) 

lichenoides Auct., p. p. W. 

lutea Trent. , p. p. Arcyria pomiformis 152 

lilaeina Schrk., p. p. Arcyria incarnata • 153 

lumhricalis Gmel., p. p. Hemiarcyria serpula 149 

mammosa Fr. , p. p. Enerthenema elegans 110 

maxima Sz. (197) 

Morthieri Fck., p. p. Łamproderma arcyrioides 107 

nigra Auct,, p, p. Gomatricha Friesii 98 

nivea Gmel., p. p. W. 

nutans Gmel., p. p, Arcyria nutans 137 

ohlouga Fr., p. p, Gomatricha Persoonii 99 

« de By., p. p, Gomatricha Friesii 98 

ohtusata Fr., p. p. Gomatricha Friesii 98 

ochracea Opiz., 
ochroleuca Trent. , 

olivacea Gmel., p. p. W. 

ovata Pers,, p. p. Gomatricha Friesii 98 

« c. minor Wein., p. p. Gomatricha Persoonii 99 

papillata de By., p. p. Enerthenema elegans 110 

« Pers., p. p. Gomatricha Persoonii 99 

physaroides A, et Sz., p. p. Łamproderma physaroides 101 

pomifor 

mis Both., p. p. Arcyria pomiformis 152 

porphyra B. et C. (197) 

M protracta Fr. , p. p^W. pulchella Bahing., p. p. Gomatricha Persoonii ' 99 

I p, p. Arcyria pomiformis (52 
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Stemonit i s pumila Corda, p. p. Comatricha typhina n° 97 

(( Fr., p. p. Stemonitis fusca 94 

purpurea Schrk., p. p. W. 

pyriformis Pers., ) chrysosperma 141 
(( Roth., \ 

« Gmel., p. p. Hemiarcyria clavata 148 

« Willd., p. p. Trichia varia a I W 

recutita Gmel., p. p. Arcyria cinerea 

reticulata Trent., p. p. Comatricha Friesii 

rufa Roth., p. p. Cribaria rufa 

rufa Gmel., p. p. W. 

semitrichioides Gmel., p. p. W. 

s p l e n d e n s R. 

sphœrocarpa Schrk., p. p. Cribraria argillacea 134 

sphaîrocephala Sob., p. p. W. 

subclavata Zoll. (197) 

sulphurea Roth., p. p. W. 

« Gmel., p. p. W. 

tenerrima Curtis (197) 

« B. et C. (197) 

Trichia Roth., p. p. Arcyria incarnata 153 

Tubulina A. et Sz. (197) 

turbinata Gmel., p. p. W. 

I P- P- Comatricha typhina 

typhina Willd., p. p. Stemonitis ferruginea 

typhoïdes D. C., p. p. Comatricha typhina 

« Corda, p. p. Stemonitis fusca 

varia Pers., \ . , 
. , ^ , ; p. p. Tnchia varia Y. 

vesiculosa Gmel., j ^ ^ 

vesparia Gmel., p. p. Hemiarcyria rubiformis • 

violacea Roth., p. p. W. 

t jph ina Rolh., ^ ^̂̂  ^ ti'̂ nViinn 97 
« Pers. 
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. , ^ , , Gomatricha Friesii n° 1)8 
Stemonit i s violacea Schum., p. p. i ^^ „ . . ^ ^ ( Stemonitis ferruginea 96 A 

« Fr. , p. p. Lamproderma violacea iOi 

viridis Gmel., p. p. W. Tilmadoche mutabilis 40 

vitellina Gmel., p. p. W . 

sp. Gled., p. p. Stemonitis fusca . '94 

Streptotrix spiralis Brk., p. p. W. 

Strongylium atrum Schw., p. p. Amanrochœte atra ^ i l l 

fuliginoides Dit., p. p. Reticularia Lycoperdon 133 

majus Fr., p. p., Amaurochœte atra i l l 

minus Fr. , p. p. Didymium farinaceum 60 

Stxlonites fragilis Fr. , p. p. W. 

fulviceps Fr. , p. p.Physarum Berkeleyi 49 

leiosporum Fr., p. p. W. 

Tilmadoche cernua Fr., p. p. Tilmadoche nutans 37 

g r a c i l e n t a (Fr.) 3 9 

g y r o c e p h a l a (M.) 4 1 

mutab i l i s R . 4 0 

n u t a n s (Pers.) 3 1 

Pini (Schum.) 3 8 

soluta Fr . , p. p. Tilmadoche gracilenta 39 

Tremella typhina Wild., p. p. Stemonitis fusca 94 

Trichampora F u c k e l i a n a R. , 4 4 

Pezizoides Jungh. (140) 

oblong a li. et C. (140) 

Trichia abictina Wgd., p. p. Hemiarcyria Wigandii 150 

a m n i s de B y . 1 4 2 

alata Trent. , p p. Didymium macrosporum 63 

alba D. G., p. p. Tilmadoche nutans 37 

« Purt . , p. p. Didymium microcarpum 61 

(( Sow., p. p. Gomatricha Friesii 98 
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Trichia awjulata Sz. (2Gi) n® 

antiades D. G., p. p. W. 

applanata R. Hedw., p. p. Trichia varia y. 140 

argillacca Poir., p. p. Cribraria argillacea ' ' " 134 

arcyrieeformis Schum., p. p. W. 

aurantia D. C., p. p. Tilmadoche mntabilis ' 40 

aurea Schum., p. p. Craterium aureum 

« Poir., p. p. Tilmadoche mutabilis 

aureiB affinis FI. Dan., p. p. Craterium leucocephalum 

axifera Bull., p. p. Stemonitis ferruginea 96 A 

Ayresii D. et hr. (261) 

badia Fr. , \ 
Botrytis Pers., > p. p. Trichia fragilis . 137 

(( (3 minor Pers., l 

capsulifera D. C., p. p. Badhamia capsulifera - 40 

carnea Wallr., p. p. Arcyria cinerea 153 

cerina Dit., p. p. Trichia fallax 136 

cernua Poir., p. p. Dictydium cernuum ^ 122 

(( Schum., p. p. Tilmadoche nutans 37 

chalybœa Chev., p. p. Hemiarcyria rubiformis . 147 

" c h r y s o s p e r m a (Bull.) 1 4 1 

chrysosperma D. C., p. p. Trichia chrysosperma 141 

cinerea Bull., p. p. Arcyria cinerea • 153 

« Trent., p. p. Craterium leucocephalum 34 

cinnabaris Bull., p. p. Arcyria incarnata 155 

« Bull., 
(( 

cir€umiscissa Schrad., p. p. Perichiena corticalis 170 

« W^allr., p. p. Cornuvia circumscissa 167 

Bull., > , . . 
Q j P' P- Arcyria punicea - • lo i 

citrina Schum., 
clavata Pers., 

p. p. Hemiarcyria clavata 1-48 

Wgd., p. p. Trichia fallax 136 
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Trich ia coccinea D. C., \ 
« Poir., ! p. p. W. n" 
u Hoff., 1 

ccerulea Trent. , p. p. Physarum cinereum 13 

columbina Poir., p. p. Łamproderma columbina 103 

compressa Trent, , p. p. Didymium farinaceum . GO 

contorta (Dit.) 1 4 6 

cordata Pers., p. p. Trichia varia a. 110 

Curreyi Grou., p. p. Gornuvia circumscissa 107 

crassa Schum., p. p. W, 

craterioides Corda, \ n̂  • i • • / p. p, Trichia varia a 110 

cylindrica Pers., 

D e c a i s n e a n a de By . 1 3 9 

denudata Till.,p. p. Arcyria punicea lo^ 

depressa Trent. , p. p. Didymium farinaceum GO 

difformis Sz. (261) 

elongata Schum., p. p. Arcyria nutans ^ 137 

erythropus Borszcz., p, p. Hemiarcyria clavata 118 

faginea John,, p. p, W. 

f a l l a x Pers . 136 

farinosa Poir., p. p. Didymium farinaceum 60 

favoginea Schum., p. p. Trichia varia -{. 140 

« Pers., p. p.! Trichia chrysosperma £ 141 

filamentosa Trent., p. p. Physarum leucophœum 28 

flagellifer B. et Br. (261) 

flexuosa Schum., p. p. Arcyria incarnata 135 

fragiformis With., p. p, Tubulina cylindrica * 

fi-agilis (Sow. ) 1 3 7 

fulva With., p. p. W. 

« Purt . , p. p, Trichia fallax 136 

furcata Wgd., p. p. Trichia fallax 136 

furfuracea Auct., p. p. W. 
fusco-atra Łibth., p, p. Pcrichsena fusco-atra 171 
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Trichia globosa Vill., p. p. Didjmiiuni farinaceum n" 60 

globiiera I^oir., i , , 
, , _ ^ ; p. p- Physarum globuliferum 8 

globulifera D. G., i ^ ^ ^ 

graniformis Hoffm., p. p. Arcyria punicea lo i 

gymnosperma Pers,, p. p. Perichœna corticalis 170 

hemisphœrica Trent., p. p. Didymium microcarpum 61 

inconsp icua R. 145 

intricata Poir. , p. p. Cribraria intricata 

J a c k i i R . 1 4 3 

la ter i t ia Lév . ' 138 

lenticularis Auct., p. p. W. 

leucopoda Bull., p. p. Diachea leucopoda 'J2 

lichenoides Sibth., p. p. W 

Lorinseriana Corda., p. p. Trichia fragilis 137 

lutea Trent., p. p. Leocarpus fragilis _ . ' ' 

« D. G., p. p. W. 

« Poir. , p. p. Tilmadoche mutabilis 40 

macrocarpa Poir. , p. p. Cribraria macrocarpa 133 

meteorica Sow., p. p. W. 

microcarpa Poir., p. p. Dictydium microcarpum 61 

; miniata Sz. (261) 

minuta Rehl., p. p. Craterium minutum 32 

mucoriformis Schum., p. p. Gomatricha Friesii 98 

muscicola Poir. , p. p. W. 

Neesiana Corda., p. p. Hemiarcyria ruhiformis 147 

nigripes Pers., p. p. Trichia varia a. 140 

nitens Pers., p. p. Trichia chrysosperma 141 

(( Lib., p. p. Oligonema nitens 168 

nivea Fl. Dan., p. p. Physarum affine 4 
« Hofl., 

notata Hoff., ' 

(( Fl. Dan,, p. p. Trichia fragilis 137 
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Trichia nuda With., p. p. Stemonitisfusca 94 

nutans Bull., p. p. Arcyria nutans 

« Trent, p. p. Tilmadoche gracilis 39 

ohtusa Wgd., p. p. Hemiarcyria clavata 1-48 

^ ( Trichia varia a., v. 140 
ohvacea Pers., p . p . „ . , . , . . . 

I Trichia chrysosperma 141 
T 

(( W^ith., p. p. W. 

ovata Schum., x 
« Pers., [ p. p, Trichia chrysosperma 141 
« Poir., ) 

physaroides Schum., ) 
i p p. W. polymorpha Sow.. ) 

punctulnta Sz. (261) 

purpurea Schum., p. p. Arcyria punicea lo i 

pyriformis D. C., p. p. Trichia varia a. 140 

1 p. p. Trichia fragilis 137 
« scrotina, ^ 

« Hoff., p. p. Hemiarcyria rubiformis 147 

« Pers., p. p. Trichia varia a. 140 

« Pers., 
« Poir., 

p. p. Trichia chrysosperma 141 

« Sibith., p. p. Hemiarcyria clavata 148 

« Viii., p. p. Trichia chrysosperma 141 

radiata Viii., p. p. W^ 

ramulosa Rudolph., ) 
( D. p. W. 

reticulata D. G., ) ^ ^ 

« b) Grev., p. p. Trichia contorta 146 

« Pers., ) „ . . 
. _ i p. p. Hemiarcyria serpula 149 

retiformis Payer., ) 

rubiformis Pers., ) . . , . 
„ . ^ Î p . p. Hemiarcyria rubiformis 147 « p minor Pers, i ' 

rufa Hoff., p. p. W. 

a With., p. p. Arcyria punicea 151 

rugosa Trent., p. p. Physarum affine 4 

http://rcin.org.pl



3 9 8 P A M I Ę T N I K T O W A B Z Y S T W A N A U K ŚCISŁYCH W P A R Y Ż U . — TOM Y I . 

T r i c h i a riifescens Poir. , p. p. Cribraria rufa n" 124 

« P Poir . , p. p. Cribraria pyriformis 132 

« Y P-1Î- Cribraria vulgaris 127 

s c a b r a R. 1 4 4 

semicancellata D. C., p. p. W. 

« , Poir., p. p. Cribraria vulgaris 127 

« p Poir. , p. p. Cribraria aurantiaca 120 

« Y Poir. , p. [p. Cribraria tenella 128 

serotina Schrad., p. p. Trichia fragilis 137 

serpula Pers., J . . , 
. . , , P- p. Hemiarcyria serpula l ii) 

« [i spongioides Pers., ) 

sphœrica Trent. , j 
« p polymorpha Trent. , | p. p. Didymium ferinaceum 00 

sphœrocephala Sow., ^ 

(( Hoff., p. p. W. • 

splendens Poir. , p. p. Cribraria splendens 130 

spongioides Viii., p. p. Hemiarcyria serpula 140 

squamulosa Poir. , J . 
p. p. Lepidoderma tignna ^ • - 0 tigrina Poir. , r r i o 

turbinata With., 1 . , , , , , 
p. p. Trichia chrysosperma 1 »1 

« Purt . , i ^ ^ • ' 

;( D. C. p. p. W. 

« Wigd., p. p. Trichia varia .8 tiO 

typhoides Bull., p. p. Comatricha typhina 07 

utricularis D. C., p. p. Badhamia utricularis ^ 47 

« Poir. , p. p. Badhamia hyalina 

v a r i a Pers . a n igr ipes , jî s e s s i l i i , y g e n u i n a 1 4 0 

varia Pers., p. p. Trichia varia y. I-IO 

varia p. subrufescens Bong., p. p. Perichiena corticalis 170 

venosa Schum., p. p. Hemiarcyria serpula 140 

« Poir., p. p. W. 

violacea Hoff., p. p. Lamproderma columbina 

viridis D. C., p. p. Tilmadoche mutabilis 
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T r i c h i a virescens Schum., p. p. Trichia fallax n° 13G 

vulgaris Pers., p. p. Trichia chrysosperma 14i 

Haller, n-̂  2138 ) 
« n»2159 j P - P - W . • - - ^ 

Haller, n° 2160., p. p. Didymium farinaceum . • 60 

« »"2161 \ • f . / H T e . a - ; / 
« n" 2162 I p. p. W. 

« u" 2163 ) .q q ..liu ; - ^ 

« n° 2164, p. p. Arcyria punicea " J 
« n° 2163, p. p. Stemonitis fusca ,7 

(( n° 2166, p. p. Arcyria cinerea ,r ,, " 133 
liii :À\'r l . : ' ' - '. 

« n° 2167, p. p. Hemiarcyria rubiformis , 147 

« n° 2168, p. p. Trichia chrysosperma - 141 

« n" 2169, p. p. W. 

r i . Dan., 1.1313, f. 1, p. p. Trichia chrysosperma 141 

Pl. Dan., t . 1313, f. 2, p. p. Trichia varia , 140 

sp. ? Currey., p. p. W. 

Trichoderma fuliginoides Pers., p. p. W. 
Trichothecium roseum. ) 

' n n \ \ 
Trichulius stipitatus Schmid. j ^ " 

Tripotrichia elegans., p. p. Leocarpus vernicosus 24 

Tubercularia viilgaris., p. p. W. 

Tubifera cylindrica Gniel., \ 
ferruginosa Gmel., j 
fragiformis Gmel., ) p. p. Tubulina cylindrica 117 

Tubulifera arachnoidea Jacq,, \ 
ceratum Fl. Dan., i 

coccinea Trent. , p, p. Tubulina cylindrica 117 

cremor Fl. Dan., p. p. Stemonitis fusca 94 

Tubul ina bicolor Poir,, p. p. W. 

circumscissLi Poir . , p. p. Perichrena corticalis 170 

conglobata Preuss., p. p. Tubulina cylindrica " H 7 

c y l i n d r i c a D. G. 1 1 7 

fallax Pers., p. p. Tubulina cylindrica 1[7 
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Tubul ina llexuosa Poir. , p . p. Licea llexuosa n® 115 

fragiformis Pers. , j ^ ^ cylindrica 117 
fragifera Poir., ) 

pedicellata Poir. , p. p. Didymium squamulosum ' 63 

pusilla Poir., p. p. Protoderma pusilla 

s t ip i ta ta (B. et Rv . ) 

strobilina Poir., p. p. W. 

variabilis Poir., p. p. Licea variabilis 

Uredo segetum p. p. W. 

] p. p. w . 
Xyloidium Delavignii Czerń., ) 
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SPiS 

NAZWISK I WYRAŻEŃ POLSKICH UŻYTYCH W .AIONOGRAFH 

(Pierwsza liczba przy nazwisku stojęca odsyła zawsze do szczegółowego opisu, inne odnosz^i 
sio do wzmianek.) 

Badhamia L30, 53, 79, 82, 332, 333, 335. 
« Alcxandrowicza U6, 75. 

Brefeldia okazała 
Brefeldiowate 

213, 44 
212. 

« gromadna 144, 340. Brodnik 322. 
(( li Iowa 145, 81. Chropawiec 122, 53, 332. 
(( lśniąca 142, 21, 25, 333. Cienkowskia 91, 7, 81, 335. 
(( nikło włosa 145. « żyłowata 91, 23, 49, 50, 75. 
(( pokrewna 143. Cornuvia 289, 7, 81, 329, 331. 
« wieikonasienna 143, 80. « czołgaczek 289, 71, 73, 75, .331. 
(( wydęta 139, 25, 333. c< ucięta, patrz złotowłosa. 
(( zmienna M I , 333. « złotowłosa 290, 26,71,73, 75,81,3.>9. 
(( zrosła 146. Czuprynka 197, 7, 77, 79, 334, 335, 337. 

Bezkosmel c 218, 7, 81, 322, 328, 329, 331. « Friesa 199, 24, 42. 
<( czołgaczek 218, 32, 33. 197, 24, 42, 334. 
a zmienny 219, 32, 33, 75. « Persoona 201, 42. 

liezkosmkowe 218, 32. « pokrewna 202, 42. 
Bezwłośnie 217, 32. <( rozpierzchła 201, 21. 
Bielik 159, 334. « rzadka, patrz rozpierzchła. 
Bfyszczak 202, 7, 79, 334, 335. « zbita, patrz gęsta. 

(( czarniawy 205. Dęblik 225, 7, 24, 27, 37, 77, 80, 328, 331. 
« Fuckla 207, 25, 42, 79-81. « szóstak 225. 
(( jasnowłosy 204, 24, 42. Dęblikowate 224, 38. 
« Sautera 205. Dorzutka 292, 7 , 26, 77, 81, 329, 3?1. 
« Schimpera 203, 42. (( bezwłosek 295, 329. 
« śniady, patrz jasnowłosy. « ciemna, patrz Friesa. 
(( srebrzysty 202, 42, 334. « Friesa 296, 74-76, 329. 
« strzępkosietny 208, 42. « jasna 295, 74, 75, 329. 
(( świetny 203, 42. « płaska 292, 74. 
« trwały 206, 42, 334. « pokrewna 294, 74. 

Brefeldia 213, 7, 27, 77, 80, 82, 329, 334, 335, « pospolita 293, 74. 
337, 341. Dorzutkowate 291, 73. 
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Dwubłonek 177, 56, 57, 77, 333. 
Gałuszka 322. 
Gładysz 132, 7, 24, 52, 77, 79, 82, 332, 335. 

« kruchy 132. 
Gromadnica 317, 318. 
Gronianka lśniąca, patrz badhamia lśniąca. 

« wydęta, patrz badhamia wydęła. 
Grubielec 318. 
Grzyby 10, 311. 

« łącznikowe 316. 
Gwiazdosz 182, 56, 77, 81 ,333 . 
Huba 316, 317. 
Jednobłon 169, 56, 76, 333. 
Jezierzowate 316. 
Kędziorek 243, 7, 80, 81, 331, 340, 341, 342. 

« błędny, patrz mylny. 
« czarnonóżka 251, 24, 62, 66, 67, 

76, 77. 
« Decaisna 250, 62, 66-69, 77, 82, 331. 
u gronko waty, patrz kruchy. 
«. Jacka 258, 66-68, 70, 81, 331. 
« krętołek 253, 62, 66, 67. 
« kręty 259, 62, 66-69, 75, 82, 331. 
« kruchy 246, 25, 62, 66-69, 77, 79, 

331. 
« Lorinsego, patrz kruchy, 
(i nivlny 243, 24, 26, 6 i , 66-69, 76, 79, 

81, 331. 
(( niepozorny 259,66-68,331. 
(I podobny 250, 62, 66-69, 331. 
« pokrewny 257,64, 66 68, 70, 81,331. 
« różnokształtny 251, 64, 66, 67, 331. 

szorstki 258,66-68, 331. 
u złocik 2 5 5 , 6 4 , 6 6 - 7 0 , 7 3 , 7 8 , 8 1 , 

82, 331. 

(c zmienny 254, 23, 24. 
Kędziorkowate 243, 62, 82, 322, 330. 
Kielisznik 148, 7, 26, 82, 332, 335. 

(( Curtisa 149. 
« wspaniały 148, 53, 79. 

Kolconóg 215, 7, 77, 81, 334, 335. 
(( maleńki 215. 

Kolconogowe 215, 44. 
Kolczak 
Koszyczek 
Kształtownictwo 5. 

Krasnorosty 317. 
Kubeczek 118, 7, 24, 52, 53, 79, 82, 332, 335. 

« białoczubek 123,24, 332, 340. 
(( Friesa 122, 332. 
« gruszkowaty 120, 332. 
« mylny ' 120, 24, 332. 
« CErstedta 120, 332. 
« połyskujący 118, 24, 77, 332. 
« wielobłon, patrz połyskujący. 
« złociec 124, 332. 

Kurczliwy 5, 7. 
Leżnia 5. 
Linbladia 2 2 3 , 7 , 2 3 , 2 7 , 3 2 8 , 3 3 1 . 

« krowieniec 223, 33. 
Łagiewnik 319. 
Łącznik 318, 319. 
Łuskowiec 187, 7, 334, 335. 

« Carestiego 188, 23, 57, 75, 76. 
« Chailleta 189, 57. 
a tygrysowaty 187, 57, 58, 79. 

Łysak ^ 188, 53, 332. 
Makulec 150, 7, 25, 79, 334, 335 337, 341. 

« czołgaczek, patrz spłasczony. 
« Fuckla 1 6 1 , 5 5 , 5 8 , 8 1 , 3 3 3 . 
« garbatv 158, 24, 25, 53, 55, 58, 78, 

79, 82. 

(( grzvbowaty 153, 26, 54, 55, 57, 78, 
81, 333. 

(( krążkowaty 162, 24. 
« łuskowaty 159, 55, 58, 75, 76, 334. 
(( makówka 157, 55, 58, 78, 79, 3?4. 
« mączasty, patrz pospolity. 
(( młoteczek, patrz grzybowaty. 
« pospolity 154, 25, 53, 55, 58, 76, 80, 

333, 334. 

« rozpierzchły 163, 55, 75. 
« spłasczony 151, 23, 54,55, 57, 75, 82. 
« wątpliwy 152, 23, 25, 53, 57, 75, 77. 
« wczesny 163, 75, 77. 
« zlewający 164, 23, 55. 
« zmienny 1 6 1 , 2 5 , 5 8 , 3 3 4 . 

Makulcowate 149, 53, 81, 82, 333. 
Malowój 125, 7, 52, 79, 332, 335. 

(( zmienny 126. 
Małoć 291, 7, 24, 26, 27, 81, 330, 331, 340. 

błyszcząca 2 9 1 , 2 3 , 7 1 , 7 8 , 8 1 . 
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Maworek 
(( 
(( 
(( 

03, 7, 52, 77, 80, 82, 332, 335. 
afrykański 113,52. 
Berkeleya " 105. 
bielik 101. 
Brauna 105. 
dziwny 97, 24, 52, 79, 80. 
dwubłonek, patrz szaroń. 
Famintzina 
maczek 
nerkowaty 
papuzi 
pogięty 
pokrewny 
poplątany 
pospolity 
purpurowy 
Schumachera 
siarkowy 
skupiony 
śniady 
śnieżny 
smok, patrz wi^zak smok. 
szaroń 
szkarłatny 
sztywny 
wielokształtny. 

107. 
103. 

93, 24, 26, 52, 75. 
104. 

111, 23, 26, 52, 53, 75. 
94. 

109, 23, 52. 
113, 52, 75, 78. 

105. 
98, 52, 75, 79. 

101. 
108, 52. 
95, 52. 
90, 80. 

110, 52. 
104, 21. 

98, 52, 79. 
107. 

wydłużony 112, 23, 26, 53, 75. 
zmienny 102, 75. 

* żółtawy 100. 
Maworkowate 92, 50, 81, 333, 337, 340. 
M^iczak 318. 
Monady 323. 
Morszczyny 317. 
Mrzyk 209, 7, 24-26, 43, 77, 81, 334, 335. 

« mackowaty 209. 
Mrzykowate 208, 43. 
Mylnik 226, 7, 27, 33, 34, 77, 80, 328, 331, 341. 

(( oliwkowy 227, 23. 
Narzędzie 6. 
Nowik 326. 
Opona 5. 
Owoc złożony 321. 
Paździorek 193,7, 79, 334, 335. 

« ciemny 193,23, 24, 40, 41, 339,341. 
« podobny 195. 
« rdzawy 196, 39-41. 

Paździorek szerokosietny i9ë, 40, 41. 
Paździorkowate 193, 38. 
Pełzak 151, o. 
Pęcherzak 284, , 27, 28, 330, 331. 

« stożkowy 284, 28, 29. 
Pianka 1 9 1 , 7 , 2 7 , 2 8 , 60, 80, 335, 337. 

« biała 191-
Piankowate 189, 59. 
Pierwobłon 90, 7, 61, 335. 

« maleńki 90, 61,331. 
Pierwobłonowate 90, 80, 337. 
Pierwobłony 90, 81. 
Pierwoszcze 6. 
Pierwoszcznia 6. 
Pierwoszczowocnie 75. 

Pleśniak 316. 

Płodnia 319. 
Płodnik 319. 

Płodniki 318. 

Płóczeń 318. 
Pływeczka 318. 

Pływka 7. 
Pływkozbiór 319. 

Podłoże 6. 
Podsada 5. 
Podstuwczaki 317. 

Pokrój 5. 
Popielatka ' 153, 334. 

Pośrodek 231, 7, 328, 331. 
« podziwek 231, 328. 

Przetaczek 231, 7, 57, 76, 328, 331. 
(c gliniasty, patrz gromadny. 
« gromadny 238, 35-37, 76, 328. 
« gruszkowaty 237, 36, 37, 328. 
« kruchy 238, 36, 37, 328. 
« lśniłby 236, 37, 328. 
« makówka 235, 329. 
« piękny 235, 36, 37, 329. 

pospolity 233, 36, 328. 
(( powikłany 237, 37, 329. 
« purpurowy 233, 36,37, 328. 
« rudy 232,36, 76,328. 
« zmienny 234, 35-37, 328, 329. 

Przetaczkowe 24, 35. 
Przyczepka (Anhangsel) 322. 
Purchatnice 321. 
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Pylanki 240, 7, 48, 79, 329. 
Pyszniaki 242, 7, C2, 74, 81, 329, 341, 342. 
Ramienice 31G. 
Rodniowce 317. 
[lozkładniki 323. 
Kóżnobłony 229, 7, 34, 76, 80, 81, 328, 331. 
Rulik 283, 7, 27, 28, 76, 77, 80-82, 330, 331. 

« groniasly 283, 23, 28, 29, 339. 
« olbrzymi 288,28, 29, 78. 
(( stożkowy, patrz pęcherzak stożkowy. 

Rzewnia 320. 
Rzęsa 322. 
Sadzakowe 44. 
Samotek 240, 7, 27, 48, 49, 72, 80, 81, 329, 331. 

« zmienny 240. 
Samotkowato 240. 
Siatecznia 281, 7, 24, 27, 81, 330, 331. 

« gromadna 282, 71-73, 76. 
« podparta 283, 71, 72, 78. 

Siecionóg 217, 7, 77, 79, 80, 321, 322. 
« biały 217, 32. 

Siecionogie 217, 32. 
Śluzek 89, 7. 

« żółty 321. 
« gałęzisty 321. 

Śluzówce 3. 
Skoczkowate 325. 
Skrętnica 318. 
Skrzyp 320. 
Smętosz 210, 7, 27, 77, 80, 329, 333. 

« zmienny 211, 46, 47. 
Smętosze 193, 37, 46, 48, 79, 80, 334, 337, 341. 
Smętoszowate 210. 
Sosna 322. 
Spręży ca 3. 
Stropacz 131, 334. 
Strzępek 268, 7, 76, 80-82, 331, 341. 

a błyszczący 268, 24, 72, 73. 
« kulawka 275, 71-73. 
« kulisty 271,72,73. 
« Leprieura, patrz paździorkowaty. 
« lśniący, patrz błyszczący. 
« Œrstedta 278, 72, 73. 
« paździorkowaty 274, 23, 72. 
« piękny, patrz błyszczący. 
« pośredni 276, 72, 73, 82. 

Strzępek sieciowłos 279, 71-73, 77. 
« szary, patrz wyprostowany. 
« • wyprostowany 272,71-73, 2 4 , 8 2 . 
« zawiły 279, 72, 73 ,82 . 
(( zwisły 277, 71-73. 

Strzępki wyprostowane 268, 330, 341. 
(( zwisłe 273 ,330 ,341 . 

Strzępkowate 267, 70, 330. 
Szaroń 167, 7, 23, 79, 335. 

« Alexandrowicza 169, 54, 56, 81, 333. 
« ciemny 180, 57. 
« długonogi 184, 36, 58. 
« Friesa 172. 
« gwiazdosz 182, 26, 53-58, 82. 
« kruchy, patrz piła. 
« kulisty 180. 
« Michelego 172, 24, 26, 38, 78, 79. 
« niekształtny 177, 23, 56. 
« niepewny, patrz ciemny. 
(( nieregularny 169, 75. 
« Œrs tedta 184, 57. 
« okazały 171. 
« piankowy, patrz zmienny. 
« piła 179, 53, 56, 57, 75, 82. 
« podobny, patrz długonogi. 
« pospolity, patrz niekształtny. 
« rzadki, patrz piła. 
« Sautera 181. 
« skorupiasly 1"9, 57. 
(, śnieżny 170, 54, 56, 57, 333. 
« sieciowały 170, 23, 56, 57, 75. 
(( spłasczony 170, 37. 
(, Stahla 183, 54, 56, 57, 333. 
(( Trevelyana 182, 26, 333. 
({ wielokształtny, patrz zmienny. 
« zmienny 1 7 3 , 2 3 , 2 6 , 5 6 58. 

Szczawik 322. 
Trzoneczek 
Upłodnia 319. 
Ustrój 
Ustrojowy 
Wapniaki 9 1 , 7 , 49, 61, 79-82, 337, 340, 341. 
Wewnątrzzarodnikowe 89. 
Wgłębka 322. 
Wiąśl 322. 
Wiazak 126,7 , 8 1 , 8 2 , 3 3 3 , 3 3 3 . 
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m , 20, 51. 
131, 25, 53, IIG. 

wspaniały, patrz krepy, 
wysmukły 129, 25. 
zgrabny, patrz wysmukły, 
zmienny 129, 50. 
zwisły 127,25,51. 

322. 
157, 71, 51, 52, 82, 333, 335, 337. 

158, 26. 
5. 

316. 
•29, 7. 

6. 
319. 
319. 
317. 
320. 

134, 7, 27, 28, 52, 332, 335. 

Wi§zak krępy 
« smok 
(( 
((. 
(( 
(( 
({ 

Widłak 
Wiotek 

« Fuckla 
Włośnią 
Włóknica 
Wnętrzniki 
Wodniczek 
Worek 
W'orkorodnik 
Workowce 
Woskownica 
W^ykwit 

« zmienny 134. 
Wżłobienia 31. 
Zapletka 2 6 1 , 7 , 8 1 , 3 3 1 . 

« czołgaczek 266, 23, 28, 62, 66-68 70, 
75, 81. 

Zaplelka krucha, palrz malina. 

« maczugowata 264, 64, 66-68, 79, 81, 
330, 339. 

(( malina 262, 24-26, 62, 66-68, 75, 79. 
« pełzająca, patrz czołgaczek. 
« wyjątkowa 267, 62, 66-68, 75, 331. 

Zarazikowate 317. 
Zarodnia 6. 
Zarodnik 6. 

« workorodny 319. 
Zasennikowe 322. 
Zawłotnia 317, 318. 
Zeczwornik 322. 
Zewnątrzzarodnikowe 88. 
Zlepniczek 219, 7, 24, 26, 27, 328, 331. 

(. walcowaty 220, 33, 76. 
(t trzoneczkowaty 223, 25, 33, 78. 

Zrosłozarodnie 5. 
Zrostnica 317. 
Żałobnia 190, 7, 27, 59, 78, '^9, 81, 334, 

335, 337. 
« białonóżka 190. 

Żebrowiec 229, 7, 37, 76, 329, 331, 341. 
« pospolity 229. 
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OBJAŚNIENIE TABLIC 

TABLICA I. 

1'ig. 1,7-12. Rułik groniasty [Lycogala qpidendmm). 

Kig. 8. Pokrój dojrzałych zrosłozarodni w naturalnej wielkości, według fotografii pomieszczonéj w pracy Ale-
xaiidrowicza. 

Kig. 9. Młoda zrosłozarodiiia zewnątrz widziana, w powiększeniu dziesięć razy. 

Fig. ł \ . Przecięcie poprzocziic dojrzałej już zrosłozarodni, nawpół szematycznie, powiększone dziesięć razy. 

Fig. i . Przecięcie poprzeczni" kory powiększone trzysta razy. a, a' pęcherzyki barwne różnej wypukłości; b, b', b", 
rurki włośni otoczone galaretowatą pochwą, wypełniające średnią warstwę kory, przy d, d' przebijają wewnętrzną 
ściankę c tracąc już w tych miejscach pochwy. Powiększenie trzysta razy. 

Fig. 7. Cząstka sieci włośni przebiegającej w érodkowéj warstwie kory, powiększona czterysta razy; b, właściwa 
rurka włośni, a jéj galaretowata pochwa. 

Fig. 16. Kawałek rurki włośni przyrośniętej od dołu do wewnętrznćj ścianki kory ; górne odnogi urwane ; powiększe-
nie dwieście trzydzieści razy. 

Fig. 12. Kawałki rurek włośni powiększone pięćset razy. A Koniec odnogi ze zgrubieniami pierścieniowatemi, łą-
cząccini się tu i owdzie z sobą. B i C Kawałki rurek ze środkowego przebiegu wycięte z nieregularnie bro-
daweczkowatemi i pierścieniowatemi zgrubieniami. D Kawałek rurki z punktu zbiegowego niezgrubione 
miejsca przedstawiają się tu pod postacią wżłobień. 

Uwaga . Figury 7, 9-12 są kopiami z dzieła de Barego. 

1'ig. 2. Zlepniczek trzoneczkowaty (Tubulina stipitata). Przecięcie podłużne przez leżnię wykształconą w formie 
trzoneczka, uwieńczone wiązką walcowatych zarodni. 

l'ig- (ii 13. Samotek zmienny {Reticularia Lycoperdon). 

Fig. 13. Pokrój dojrzałej, zamkniętej zrosłozarodni w naturalnej wielkości, a jéj leżnia. 

Fig. 4. Przecięcie poprzeczne kory; o właściwa warstwa kory składająca się z komór wypełnionych ziarnistérn pier-
woszczem, pokryta na zewnątrz licznemi, delikatnemi błonkami 6; a krupinka zdębniałego pierwoszcza ; d za-
rodniki. Powiększenie sto razy. 

Fig. 6. Zarodnik silnie powiększony. 

Fig. 3. Podsady a, a, przechodzące w rurki włośni b, b lub w błonkowate wyrostki c, c. 

Fig. 5 . Mylnik oliwkowy {Enteridium olivaceum). 

Fig. 5 . Kilkanaście zarodników skupionych w grudkę, kilka z nich na prawo umieszczonych jest przedstawionych 
w przecięciu optyczném. 
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TABLICA II. 

Fig. 14, 24. Przetaczek grmzkowaty {Cribraria pyriformis) 

Fig. 14. Pokrój zarodni, z której zarodniki zostały usunięte, wskutek oz.go sieć zgrubień ścianki staje się wi-

doczny. 

Fig. Część zgrubień z kawałkiem koszyczka silniej powiększona. 

Fig. l^. Przetaczek rudy {Cribraria rufa). Pokrój zarodni, pozbawionej trzonka, z której zarodniki zostały usunięte, 
wskutek czego sieć zgrubień ścianki staje się widoczny. 

Fig. Pośrodek podziwek {Heterodictyon mirabile). SoAm strona zarodni, pozbawionej trzonka, przedstawiajyca 
koszyczek i sieć zgiubień. 

Fig. 17-19 i 22. Żebrowiec pospolity {Dictydiam umbilicatum). 

Fig. 18. Pokrój zarodni widzianej z boku po wyproszeniu zarodników. 

Fig. 19. Pokrój zarodni widzianej z tyłu po usunięciu zarodników. 

Fig. 17. Górna, wierzchołkowa część zgrubień zarodni przeniesiona na płasczyznę. 

Fig. 22, Część boczna zgrubień ścianki w potwornie rozwiniętym okazie. 

Fig. 20, Przetaczek purpurowy {Cribraria purpurea). Część zgrubień ścianki z kawałkiem koszyczka. 

Fig. 2 ) , Przetaczek pospolity {Cribraria aurantiaca). Wierzchołkowa część żgrubioń ścianki. 

Fig. 23. Przetaczek piękny {Cribraria tenella). Część boczna zgrubień ścianki z kawałkiem koszyczka. 

Fig. 2o, Î8-30. Dęblik szóstak {Clatroptychium rugulosum). 

Fig, 25, Kilka zarodni stojących na poprzecznie przeciętej leżni widzianych z boku po wyprószeniu zarodników. 

Fig. 28. Górna dzwonkowata część ścianki zarodni przccliodzyca w sześć trójkańciastych włókien, silnie powiększona 
i widziana od dołu. 

Fig, 29, Takaż sama część zarodni widziana z boku. 

Fig. 30. Szematyczne poprzeczne przecięcie przez liczne obok siebie stojyce zarodnie dla pokazania wzajemnego 
stosunku włókien. 

Fig. 26, Przetaczek zmienny {Cribraria vulgaris y. delicatula). Część zgrubień ścianki z kawałkiem koszyczka. 

Fig, 27. Przetaczek powikłany {Cribraria intricata). Część zgrubień ścianki. 

TABLICA 111, 

Fig. 31-89, 41-44 i oO. Przetaczek rdzawy {Stemonitis ferruginea). 

Fig. 32, Pierwsze zaczątki zarodni; dalszy ich rozwój fig. 33 i 3 4 ; naturalna wielkość. 

Fig. 35. Zarodnie widziane z boku w cliwili zwężania się w podstawie. 

Fig, 36-39. Przecięcia optyczne podłużne. Fig. 36. Zarodnia jeszcze niewydłużona. Fig. 37. Zarodnia już wydłużona 
dolną częścią dotykająca jeszcze leżni. Fig. 38. Dolna część zarodni odrywa się od leżni i postąpiła już ku górze. 
Fig. 39. Wędrówka pierwoszcza skończona,, trzonek już ogołocony, włośnią jeszcze niewykształcona. 

Fig. 44. Koniec podsady z zarodni młodej, w której włośnią nie Ijyla jeszcze wytworzona. Fig. 41. Kawałek podsady 
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JTF)3 

z młodej zarodiii, zaczynaj^ica się wytwarzać wlośnia przylega do galaretowatej pochwy podsady ; (Ig. :iO, silnie 
powiększona podsada zarodni znajdującej się w chwili rozwoju, przedstawionego na figurze 36; tig. 42 i 43, 
końce podsad silnie powiększone zarodiii znajdiijęicycli się w chwilach rozwoju, przedstawionych na figurach 
37 i 38. 

Fig. 40. raidziorek ciemny [Stemonitis fusca). Trzy młode zarodnic widziane w przecięciu optyczném, w chwili kiedy 
pierwoszcza ich oderwały się od leżni i zaczynają postępować ku górze ; one s§ połączone niostowato między sobą, 
szczególniej sihiie rozwiniętymi mostkami, spotykającymi się wzajemnie. 

Fig. 4o, 48 i 40. Mrzi/k mnckowaty {Enerthenema elegans). Fig. 48, Młoda zarodnia, jéj dolna z podłożem stykająca się 
część zaczyna się właśnie zwężać. 1'odsada już wykształcona, przebiega tuż pod powierzchnią zarodni po stronie 
zwróconej do spostrzegacza, przejiina się następnie w górze i przebiega na przeciwnej stronie zarodni ku dołowi. 
Rysunek niezbyt udatny; fig. 40, dalszy stan rozwoju, podsada zaczyna ?ię prostować, pierwoszcze spływa 
w górę; fig. 50, rozwój już w głównycli zarysacl) ukończony, przez przeświecającą masę bezbarwnych jeszcze za-
rodników widać pierwsze zaczątki włośni. ^ 

Fig. 46 i 47. Czuprynka gęsta {Comatricha ti/phina). Przęcięcia optyczne podłużne z młodych zarodni, w których 
włośnią nie jest jeszcze wykształconą. Na fig. 47 cała masa pierwoszcza podniosła się już do góry, ściankę 
zarodni w dolnej części otacza trzonek workowato; lig. 46 przedstawia okaz zabity, wchwih kiedy pierwoszcze 
zaczęło postępować ku górze. 

Kig. 31 do 34 są kopiami z Neesa, a 36-50 z dzieła de Barego. 

TAl^LICA IV. 

Fig. bl i 36. Czuprynka Friesa {Comatricha Friesii). 

Fig. R6 przedstawia pokrój (»ka/.ów w naturalnej wielkości. Fig. ol : A, li, C, D, E, F, G i 11 przecięcia podłużne 
optyczne przez zarodnie różnych kształtów, dających zupełne przejścia od formy skrajnej, piawie kulistej, A do 
drugiej skrajnej walcowato-wydłużonej II. Pokrój dwócli zarodni odpowiadających A, B lub C, przedstawiony jest 
pod T i na téj ostatniej widać, że i ścianka zarodni już w niektóryclł miejscach odpadła. 

Fig. o2 i u7. Mrzyk mackoimty {Enertcnema elegans). 

Fig. 52 przedstawia pokrój zarodni dojrzałej, m oznacza macek ; fig. 57 (zmniejszona z rysunku de Barego) przed-
stawia dojrzałą zarodnię po wy[)rószeniu zarodników, g odpowiada granicy trzonka i podsady przecliodzącej 
w m w wierzchołkowy macek spłasczony hłoukowato, ze spodniej strony tego spłasczenia t, biorą początek 
włókna włośni. 

Fig. o3, 34, 58 i 68. Kolcomkj mahńki {Echinostelium miautam). Według własnoręcznycli rysunków de Barego. 
Fig. 54 dojrzała zarodnia, z której wszystkie zarodniki, wyjąwszy dwóch oznaczonych z, s wypadły; fig. 68 wierz-
oliołek innéj zarodni również pozbawionej zarodników ; fig. 53 część włośni innéj jeszcze zarodni; 58 główka 

' zarodni, której włośnię pokrywają w zupełności zarodniki. (Powiększone trzysta razy.) 

rig. .'io i 59. Biyszczak srebrzysty {Lamprodermaphysaroides). Fig. oo. Część podsady przecięta podłużnie z częścią 
sieci włośni. Fig. 50. t^rzecięcie poprzeczne podsady, wszystkie rurki włośni biorące z niej początek są obcięte. 

Fig. 60, 65, C6, 60 i 70. Brefeldia okazała {Brefeldia maxima). Fig. 66 przecięcie podłużne przez dolną część 
zrosłozarodni w pierwszych chwilach rozwoju, g oznacza granicę zarodni, p podsady, na granicach górnych zaro-
dni widać zaczątki pęcherzyków granicznych ; lig. 63 przecięcie poprzeczne przez górne warstwy zrosłozarodni 
w pierwszych cliwiiach rozwoju; fig. 70 przecięcie podłużne, optyczne, przez drzewkowate rozgałęzione podsady 
już dojrzałycłi zrosłozarodni, pp oznacza dwie podsady, między któremi przebiega włośnią g; fig. 69 przecięcia 
optyczne i szematyczne : A poprzeczne, B podłużne przez pęcherzyk graniczny ; fig. 60 pęcherzyk graniczny z są-
siednienii włóknami włośni, włókna w, vj, lu zrastają się w punktach z biegu p, z, luh rozszczepiają się na deli-
katne włókienka v, v, zrastające się z dwoma połowami a, a pęclierzyka, s zarodnik. 

Fig. 61-64. Kształty podsad n \:(yh\\c\ibłyszczakóio {Lamproderma). 
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Fig. t)l. Toilsada b. Świetnego (L. columbina). 

Fig. 62. Podsada b. srebrzystego (L. pliysaroides). 

Fig. 63. Podsada b. Sciiimpora (L. Schimperi). 

Fig. 04. Podsada b. jasnowłosogo (L. violacea). 

Fig. 67, Smętosz zmienny [Amaurochœte atra). Kawałek podsad przechodzących przy w; w zaczątki włośni (kopia wy-
jęta z dzieła Alo\androwicza}, 

TABLICA V, 

Fig. l i , 72. Maworek zmienny [Physarum cinereum). Kopia wyjęta z dzieła de Barego, Fig. 71. Pierwoszcze na któ-
rego brzegacłi dają się już spostrzegać zgrubienia, pierwsze zaczątki zarodni; fig 72 gromadka młodych zaro-
dni w cliwili tworzenia śię, połączona jeszcze cienkimi strumykami pierwoszcza. 

Fig. 73. Maworek skupiony [Physarum conglomeratum v. nephroidsum). Pokrój zarodni, z którycłi niektóre są już 
otwarte i ukazują w swém wnętrzu białe wapniaczki, inne jeszcze zamknięte lid) pozbawione tylko pierwszej 
ścianki. Rysunek udzielony mi przez de Barego: 

Fig. 7 k Maworek dziwny [Physamm didermoides). Pokrój zarodni trzoneczkowatych wybiegających wprost z leżni. 

Fig. 75 i 76. Maworek papuzi [Physarum psittacinum). Pokrój dojrzałycłi zarodni; na lig. 75 trzy okazy zrośnięto 
trzonkami. Rysunek udzielony mi przez de Barego. 

Fig. 77 i 78. Maworek pospolity [Physarum leucophœum). Fig. 77 pokrój dojrzalej zarodni, lig. 7S przecięcie jéj po-
dłużne ułcazujące przelńeg włośni. Kopia z dzieła de Barego. 

Fig, 79. Maworek skupiony [Physarum conglomeratum minułum). Pokrój dojrzałycłi zarodni. Rysunek udzielony mi 
przez de Barego. 

Fig. 80-82. Maworek nerkowaty [Physarum nephroideum). Fig.' 80 [)okrój z dojrzałycłi zarodni stojącycłi na źdźble 
słomy, środkowa zamknięta, na lewo stojąca dopiero się otwierająca, na prawo stojąca ze ścianką w części juz 
rozkruszoną ; tig, 81 przecięcie podłużne i optyczne przez pojedynczą zarodnię; z ktôréj zarodniki zostały wypro-
szone; (ig. 82 części włośni silnie powiększone, z wapniaczkami xv, u\ 

Fig, 83, Maworek Berkeleya [Physarum Berkeleyi). Część sieci rurek włośni z licznymi wapniaczkami : w, xc, w. 

Fig. 84, Maworek purpurowy [Physarum pulcherrimum). Część sieci rurek włośni z licznymi wapniaczkami: iiy,w,w. 

Fig. 8o. Maworek zmienny [Physarum cinereum). Część sieci rurek włośni z licznymi wapniaczkami : w, w, w. 

Fig. 86. Maworek sztyxony [Physarum globuliferum). Przecięcie podłużne i optyczne przez zarodnię otwartą, z ktorć.t 
zarodnilci zostały wyprószone. 

Fig. 87. Maworek dziwny [Physarum didermoides). Przecięcie podłużne i optyczne przez zarodnię zamkniętą, 
z którego jednak zarodniki zostały oddalone; a ścianka rurki trzonka przecłiodząca bezpośrednio w zewnętrzną 
ściankę zarodni : a'; z ścianka wewnętrzna oddzielająca jamę zarodni od jamy trzonka i dająca początek 
rurkom włośni ; pomiędzy temi dwoma ściankami skupienia ziarn wapna oznaczone : p, p, p, P-

Fig. 88. Maworek Berkeleya [Physarum Berkeletji). Przecięcie optyczne i podłużne przez zarodnię otwartą, z której 
zarodniki zostały oddalone. 

Fig. 89. Maxvorek pospolity [Physarum leucophœum). Kawałek ścianki z a r o d n i , widziany od środka, z licznenii sku-
pieniami ziarn wapna, przy a, a biorą początek rurki włośni, tworzące dalej wapniaczki w, w; z oznacza za-
rodniki. 

Fig. 90. Maworek skupiony [Physarum conglomeratum). l^rzecięcie poprzeczne przez kawałek zewnętrznej ścianki 
zarodni. 
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Fig. 91. Maworek wydłużony {Physarum sinuosuin). Przecięcie poprzeczne przez pierwoszczowocnię, z î Łórój za-
rodniki zostały usunięte. Ścianica zewnętrzna bardzo gruba, jest w wierzcliołku dwuklapowo rozwarta, zewnętrzna 
jeszcze nienaruszona daje początek rurkom włośni; wapniaczki ku dołowi coraz większe. 

TABLICA VI. 

Fig. 92. Maworek afrykański {Physarum capense). Część systemu włośniowego z charakterystycznymi wapniaczkami. 

Fig. 93. Głidysz kruchy {Leocarpus fragilis). Przecięcie poprzeczne przez część ścianki i cząstkę systemu włośnio-
wego. aa'ścianka zewnętrzna, a jéj warstwa barwna lecz bezwapienna, a'jéj warstwa bezbarwna zwapniona; 
bb ścianka wewnętrzna przechodząca bezpośrednio w rurki włośni; x, x, x wapniaczki; //, y, y węzły rozdęte lecz 
zawierające tylko powietrze. 

Fig. 94, 96. Kubeczek połyskujący {Graterium vulgare). 

Fig. 94 przecięcie podłużne przez dojrzałą zarodnię, z którego zarodniki, dla jasności rysunku, zostały umyślnie 
usunięte. 

Fig. 96. Pokrój dojrzałych zarodni. 

Fig. 95. Kubeczek mylnik {Craterium minutum). Poki-ój dojrzałycłi zarodni. 

Fig. 97, dOt, 104 i 106. W y ktvit zmienny {Fuligo varians). 

Fig. 97. Przecięcie przez warstwę środkową młodej zrosłozarodni, widać splot jeszcze luźno stykającycłi się żyłowa-
tych, pierwoszczem wypełnionych rur. 

Fig. 101. Część systenm włośniowego i kilka zarodników. 

Fig. 104 Część systemu włośniowego o wiełkicli wapniaczkacli i kilka odpowiednich zarodników. 

Fig. 106. Część zrosłozarodni w przecięciu podłużnem; k, kora, l leżnia, między niemi warstwa zarodnikowa. 

Fig. 98, 100. Kubeczek biatoczubek {Craterium leucocephalum. 

Fig. 98. Pokrój zarodni w formie krążkowatćj o wierzchołku zaolcrąglonym ; wieczko już zarysowane: oziiaozka 
miejsca odkąd ścianka zarodni jest zwapnioną. 

Fig. 100. Pokrój kilku zarodni o formie kiełiszkowatej a wierzcliołku spłasczonym. 

Fig. 99. Kubeczek Œrstedta {Craterium CErstedtii). Pokrój dwócłi zarodni. 

Fig. 102 i 103. Malowój zmienny {Crateriachea mutabilis). 

Fig. 103. Pokrój dojrzałćj zarodni, której ścianka w wierzcliołku zaczyna się otwierać. 

Fig. 102. Górna część zarodni (po linię (igury 103), o ściance prawie zupełnie rozprószonej ukazująca systomat 
włośniowy. 

Fig. i05. Kubeczek Friei>a {Craterium Friesii). Pokrój dojrzałych zarodni. 

Uwaga . — Figury 97, 101, 104 i 106 są kopiami z dzieła de Barego. 

TABLICA VII. 

Fig. 107. Cienkowskia żyłowata {Cienkowskia reticulata). Część systemu włośniowego ; rozgałęziona część płaskiego 
wapniaczka przechodzi w trwałe włókna wybiegające w zaostrzone końce. 

Fig. 110, 111, 112. Badhamia lśniąca {Badhamia utricularis\. 
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Fig. m . Pokrój zarodni w odmianie Schimperiana. 

Fig. JiO. Dwie wiązki zarodni tejże samej odmiany, silniéj i)Owiększone. 

Fig. 112. Przecięcie poprzeczne dojrzałej zarodni ukazujące system włośniowy. 

Fig. 1 0 8 , 1 0 9 . Badhamia liloiva (Badhamia lilacina). 

Fig. 108. Zarodnik, brodaweczkowate zgrubienia rozmieszczone nieregularnie. 

Fig. 109. Przecięcie poprzeczne dojrzałej zorodni, ukazujące system włośniowy. 

Fig. 113. Badhamia wydęta {Badhamia hyalina). Pokrój pojedynczej zarodni w formie genuina. 

Fig. 114, 116. Badhamia gromadna {Badhamia panicea). 

Fig. 114. Przecięcie poprzeczne dojrzałej zarodni, ukazujące system włośniowy. 

Kig. 110. Pokrój kilku zarodni siedzących na wspólnej leżni h. 

Fig. H 5 . Kieliszidk lospaniahj {Scyphium rubiginosum). Pokrój zarodni zrośniętych w podstawie jedna z nich pozba-
wiona wieczka ukazuje podsadę c. 

Fig. d 17, [19. Kielisznik Curtisa {Scyphium Curtisii). 

Fig. 117. Pokrój zarodni pozbawionych wieczka. 

Fig. 119. Przecięcie podłużne przez dojrzałą zarodnię ukazujące budowę ścianki, trzonka i systemu włośniowego. 

Fig. 118, 120, 121. Badhamia wieikonasienna {Badhamia macrocarpa). 

Fig. 118. Przecięcie i)oprzeczne przez dojrzałą zarodnię ukazujące budowę systemu włośniowego. 

Fig. 120. Pokrój dojrzałych zarodni w formie siedzącej. 

Fig. 121. Kilka zarodni silniéj powiększonych. 

Uw.ujA. — Figura 113 jest kopią z rysunku de Barego, 116 z Deheya'a 120 i 121 z dzieła Alexandrowicza. 

TABLICA VTII. 

Fig. 122. SzaroYi czaszowaty (Chondriodermapezizoides). Zarodnia prze[M)lowiona w miejscu przytwierdzenia trzonka; 
pokrój według rysunku oryginalnego Junghuna, wlośnia zaś z natury, ztąd odmiennie przedstawiona jak u 
tegoż autora. 

Fig, 123-127, 1-12. Wiązak zmienny {Tilmadoche miitabiUs). 

Fig. 12J. Zarodnia zamknięta, widziana z tylu. 

Fig. 124 i 12u. Dwie zarodnie zamknięte, widziane z hoku. 

Fig. 120. Zarodnia już otwarta; górna część jéj ścianki zupełnie rozprószona, wewnątrz widać ciemną masę zaro-
dników i kończyny sieci włośni. 

Fig. 127. Resztka dolnej ścianki zarodni po zupelném rozpruszeniu zarodników. 

Fig. 132. Część włośni opatrzonéj l icznymi wapniaczkami ti', w, 

Fig. 128. Makulec pospolity [Didymium farinactum) ; przecięcie podłużne zarodni w formie o trzoneczku wy-
dłużonym. 

Fig. 129. Wiązali zwisły {Tilmadoche nutans); pokrój zarodni, w formie p rigida, przed otwarciem. 

Fig. 130. Wiązak wysmukły {Tilmadochegracilenta)] pokrój zarodni przed otwarciem. 
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Fig. 13i , 140, 149, 130. Szaroń Michelego {Chondrioderma Michelii). 

Fig. 131. Zaroiłiiia widziana zo spodu, fałdy trzonł<a przeciiodzą w wypukłe żyły łącząco się nnęd/y sobą sie-

ciowało. 

Fig. I i 6 . Zarodnia widziana z góry, pęka wzdłuż wypukłego brzegu. 

Fig. 149. Zarodnia widziana z góry, po zupelném prawie rozprószeniu się górnej ścianki. 

Fig. 150. Zarodnia widziana z góry, pęka nieregularnie. 

Fig. 133. Makulec makówka {Didymium microcar-pmn) ) pokrój zupełnie dojrzałej zarodni. 

Fig. 134. Makulec Fuckla (Didymium Fuckelianum)-, \)vzec\qci<i optyczne zarodni w kierunku wysokości, tak po-
prowadzona, że trzonek jest zupełnie nienaruszony; ścianka zarodni nie przystaje gładko do podsady, lecz tworzy 
wydatne nierówności {n, n , n ) , z których biorą początek wiązki włośni. 

Fig. '3;;, 13f). Szaroń skorupvisly {Chondriodermatestaceum). 

Fig. 135. Zarodnia siedząca na listku o ściance wewnętrznej prawie zupełnie odpadniętśj ; ścianka wewnętrzna 
jest w części lakże naruszona, przez otwór ztąd powstały widać wewnątrz zarodni (z której zarodniki wypadły) 
Itodsadę. 

Fig. I3r). Zarodnia zupełnie otwarta, ścianki wewnętrznej już nie ma, z zewnętrznej tylko resztki ; między podsadą 
a ścianką przy p widać resztki włośni. 

Fig. 137. Szaroń niekształtny {Chondrioderma difforme). Zarodnia w części otwarta ; - ścianka zewnętrzna, ty ścianka 
wewnętrzna, m masa zarodników ogołocona ze ścianek. 

Fig. 138. Szaroń kulisty {ChowModerma globostim) ; l iczne zarodnie siedzą gromadni»; na wspólnej leżni ; r, r dwie 
zarodnie, których górna część ścianki zewnętrznej jest rozprószona, w skutek czego widać wewnątrz masę 
zarodników otoczoną ścianką wewnętrzną jeszcze nienaruszoną ; o, o, o podstawy trzech zarodni zupełnie roz-
[irószonych. 

Fig. 139-141. Makulec zmienny {Didymium macrospermum). 

Fig. 139. Przecięcie podłużne zarodni w formie o zarodniach mocno spłasczonych, trzonek tworzy krążkowatą 
podsadę. 

Fig. 140. Przecięcie podłużne zarodni w formie o zarodniach nieznacznie spłasczonych, trzonek przedłuża się 
w młoteczkowatą podsadę. 

Fig. 1Î-I. Przecięcie podłużne zarodni w formie o zarodniacli prawie zupełnie kulistych, trzonek przedłuża się w pod-
sadę, której brzeg jest łękowato na dół podwinięty. 

Fiy rir2-l45. Szaroń piankowy {Chondrioderma spumerioides a. Carcerina). 

Fig. I'f2. Część liścia, na którym siedzą gromadnie liczne zarodnie w naturalnej wielkości. 

Fig. 143-14". Zarodnie pojedyncze i ich skupienia silniej powiększone. 

Fig. 147. M'^kulec (jarbaUj [Didymium physai-oides) \ przeciiicie [^odlmne. Na wsiiólnćj podsadzie siedzą cztery za-
rodnie stykające się bokami. 

Fig. 148. Makulec łuskowaty {Didymium squamulosum); zarodnia, ktôréj część została odkrojoną, a z powstałej, na 
rysunku przedstawionej, wszystkie zarodniki wyprószone. Widać trzonek przechodzący wewnątrz zarodni w pod-
sadę; między nią a ścianką zarodni przebiega włośnią, 

Fig. \ o \ .^Szaroń zmienny {Chondrioderma spumarioides [5 didermoidef); przecięcie podłużne pięciu zarodni siedzą-
cych na wspólnej leżni, z których zarodniki zostały wyprószone; a) dolna warstwa leżni niezwapniona, 6) górna 
zwapniona część zarodni przechodząca wewnątrz zarodni bezpośrednio w podsady. 

U w a g a . — F i g u r y 1 3 1 , 1 4 0 , 1 4 8 - 1 3 0 są skopiowane z dzieła Cordy; 1 3 3 , 1 3 3 - 1 3 7 i 1 4 8 udzielone mi przez de Barego. 
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TABLICA L\. 

Fig. lo2, lo3, 155, loO. Szaroń gwiazdosz {Chondrioderma radiation). 

Fig. 152. Przecięcie podłużne zarodni prawie siedzącej. 

Fig. 153. Przecięcie podłużne zarodni trzoneczl<owatéj ; w ol3u tycli figuracli /oznacza warstwę wypełnioną l\il<o 
powietrzem, a oddzielającą ścian[<ę wewnętrzną od zewnętrznej masy zarodnil^ów. 

Fig. Iro. Dojrzała zarodnia otwarta. 

Fig. 156. Trzoneli i podsada z reszll<ami ścianłii zarodni. 

Fig. 154, 157. Hzaroń OErstedta {Chondrioderma (Erstedtii). 

Fig. 154'. Pokrój zarodni trzoneczkowatéj, jeszcze zamkniętej. 

Fig. 157. Przecięcie poprzeczne przez ściankę zarodni; o) warstwa l)arwna łecz l)ezwapienna, b) warstwa zwapniona 
wielkiemi l)ryłkami wapna c, c, c. 

Fig. 158, 172, 175. Pianka okazała {Spumaria alba). 

Fig. 158. Przecięcie poprzeczne przez jednę zrosłozarodnię; przy o znajduje się odnoga w wierzcłiołku otwarta. 

Fig. 172. Część włośni silnie powiększona. 

Fig. 175. Pokrój licznycli zrosłozarodni, jak się one przedstawiają po odpadnięciu wspólnej kory. 

Fig. 150, 160. Łuskowiec tygrijsowaty {Lepidoderma tigritium). 

Fig. 159. Przecięcie podłużne zarodni o podsadzie płaskiej. 

Fig. 160. Pokrój dojrzałej, nieotwartćj jeszcze zarodni. 

Fig, 161-163. Szaroń Trevelyana {Chondrioderma Trevelyani). 

Fig. 161, Zarodnia zaczynająca się otwierać. 

Fig. 162, Zarodnia nawpół otwarta. 

Fig, 163, Ścianka zarodni z podsadą po wypadnięciu znpełnćm zarodnikow i v/łośni. 

Fig. 16i , 165. Szaroń niekształtny {Chondrioderma difforme)-, przecięcie podłużne dwóch zarodni; /, l jest warstwa 
powietrzna oddzielająca ściankę zewnętrzną od wewnętrznej. 

Fig. 166, 180. Makulec $płasczony {nidymium complanalum). 

'Fig. 163. Przecięcie poprzeczne przez pęcherzyk barwny z rurkami włośni [»uodcinanemi w końcach. 

Fig. 180, Przecięcie podłużne pierwoszczowocni^ z którego dla jasności rysunku zarodniki zostały usunięte; d, d 
ścianka zewnętrzna pokryta dwoma kryształkami; d' d ścianka dolna tęższa, na niej leżą br\łki wapna k, k, k; 
p, p pęcłierzyki barwne widziane z góry; p', p' pęcłierzyki barwne widziane w przecięciu optyczném, zawartość 
ich pierwoszczowata umyślnie usunięta. 

Fig. 167. Makulec wątpliwy {Didymium dubium); kawałeczek sieci włośni. 

Fig. 168. Szaroń Stahla {Chondrioderma Stahlii) ; wiązka włośni. 

F i g , 169. S z a r o ń ( C / i o « d n o d c m a caicareaw) ; kawałeczek włókna , 

Fig. 170. Szaroń gwiazdosz {Chondrioderma radiatum); kawałeczek włókna włośni z nasadą. 

Fig. 171, 174, Makulec pospolity {Didymium farinaceum). 

Fig, 171. Kawałek włókna włośni. 
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Fig. 17 K Część ścianki zarodni pokryta od spodu kryształkami; p, p miejsca zabarwione, m żyła bezbarw^na ; s, s 
zarodniki. 

Fig. 173. Makulec garbaty {Didymium physaroides) -, pomiędzy ścianką zewnętrzną d, d pokrytą kryształkami i dolną 
d', d' przebiegają włókna włośni opatrzone wrzecionkowatemi zgrubieniami lo, iv^ w , przy r, r rozdęcia zawie-
rające kryształki wapna, przy r' rozdęcie z jednym wielkim kryształem. 

Fig. 176. Szaroń Alexandrowicza {Chondrioderma Alcxandroioiczii) ; część sieci włośni; s, s zarodniki. 

Fig. 177. Makulec makówka {Didymium microcarpum); cię&ć ścianki zarodni; p,p miejsca zabarwione, oddzielone 
niezabarwionemi miejscami błony m. ' 

Fig. 178. Żałobnia białonóżka {Diachea leucopada); zarodnia z wyitrószonymi zarodnikami. Trzonek t przedłuża się 
Iłezpośrednio w podsadę; r resztka ścianki zarodni, przedłużająca się ku dołowi w r' pochwę rurki trzonka. 

Fig. 179. Łuskowiec Chailleta {Lepidoderma Chailletii); sieć włośni. 

Fig. 180. Maworek zlewający {Didymium crustaceum); grupa kryształów, jakimi ścianka zarodni jest pokrytą. 

Uwaga .— Figury 161-168 są skopiowane z dzieła Bischoffa; 160, 174 i 176 z de Barego; 173 i 178 z Alexan-
drowicza. 

TABLICA X. 

Fig. 18.2-18;», 193. Strzępek loyprostowany {Arcyria cinerca). 

Fig. 182. Młoda zarodnia w cłiwili tworzenia się zarodników. 

Fig. 183. Pokrój zui)ełnie dojrzalej, jeszcze nienaruszont^j zarodni. 

Fig. 18i. Część sieci włośni ze środkowej części zarodni; rurki o ściankach zupełnie gładkich. 

Fig. 183. Część sieci włośni z zewnętrznej części zarodni; rurki o ściankach pokrytych licznymi kolcami. 

1'ig. 193. Część kieliszka rozłożona na płasczyznę, z rurkami włośni doń przyrośnięteini. 

Fig. 186. Siatecznia gromadna {Lachnobolus circinans) ; część sieci włośni, tylko na jednej odnodze są przedstawione 
właściwe jéj brodaczkowate zgrubienia. 

Fig. 187, 199. Strzępek kulawka {Arcyria incarnata). 

Fig. 187. Pokrój zarodni zupełnie dojrzałej, ścianka pęknięta w wierzchołku, przez wązką dopiero co utworzoną 
szczelinę wydobywa się włośnią i rozpręża się kilkakrotnie w objętości. 

Fig. 199. Część sieci włośni, tylko na kawałku rurki są przedstawione charakterystyczne zgrubienia listewkowate 
obiegające rurkę po wężownicy o bardzo szerokim skręcie, miejsca rurki na których nie ma listewek są pokryte 
bardzo delikatnemi hrodaweczkami. 

Fig. 188. Dorzutka pospolita {Pcrichœna corticalia) ; część ścianki zarodni, a) błona zewnętrzna ziarnista i zwa-
pniona, 6) błona wewnętrzna delikatna, jednostajna, przechodząca bezpośrednio w rurki włośni. 

ig. 189. Cornuvia czołgaczek {Cornuvia serpula) ; część sieci włośni, o ściankach opatrzonych pierścieniowatemi 
zgrubieniami. 

Fig. 190 i 192. Zgrubienia na ściance kieliszka zdarzające się u różnych gatunków (Arcyria). 

Fik. 191. Kędziorek różnokształtny {Trichia varia); zgrubienia charakterystyczne na ściance lego gatunku. 

Fig. 194. Strzępek zawiły {Arcyria ferruginea) ; kawałek rurki włośni z charakterystycznemi zgrubieniami. 

Fig. 193. Strzępek sieciowłos {Arcyria dictyonema) ; kawałek rurki włośni z charakterystycznemi zgrub-eniami. 

Fig. 190. Strzępek Œrstedta {Arryria (Erstedtis) ; kawałek rurki włośni z charakterystycznemi zgrubieniami. 
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Fig. 107. strzępek błyszczący {Arcyria pimicea); kawałek rurki włośni z cłiarekterystycznemi zgrubieniami. 

Fig. 19S. Małoć błyszcząca {Oligonema tiitens) ; rurki włośni z cłiarakterystycznemi zgrubieniami i zarodniki. 

TABLICA X[. 

Fig. 2 10. Z'ipktka czotgnczek {Henii ircyria serpula) ; pokrój pierwoszczowocni. 

Uwaga . — Rysunek len równie dobrze przedstawia pokrój większości żyłowatych pierwoszczowocni. 

Fig. 201. Zapletka malina {Hemiarcyna rubiformis)-, pokrój wiązki złożonej z nielicznych zarodni (w formie a 
genuina), z tych jedna otworzona uciętem wieczkiem, wyniesioném w górę przez bardzo silnie rozprężoną sieć 

* włośni. 

Fig. 202. Kędziorek różnoksitałtny {Trichia varia); w odmianie a czarnonóżka {nigripes). Pokrój dopiero co otwartej 
zarodni; przez nieregularnie rozdarty wierzchołek wydobywa się masa zarodników i włośni. 

Uwaga. — Podoimy pokrój mają dopiero co otwarte zarodnie prawie wszystkicłi siedzących kędziorków. 

Fig. 203, 204. Kędziorek kruchy {Trichia fragilis). 

Fig. 203. Przecięcie podłużne przez pojedynczą zarodnię; a) ścianka rurki trzonka przechodząca bezpośrednio 
w ściankę zewnętrzną zarodni, pokryta na wewnątrz przez warstwę m' ziarnistej istoty, przecliodzącej w zawartość 

rurki trzonka; 6)ścianka wewnętrzna zarodni. 

Fig. 204. Pokrój zarodni w formie a genuiaa 1 Botrytis ; trzy zarodnie na zrośniętych trzonkacli, z tycli dwie 
otwarte nieregularnie, przez szczelinę ztąd utworzoną wydobywa się na zewnątrz masa zarodników i włośni. 

Fig. 203, -.O?, 210. Zapletka maczugowąta {Hemiarcyria clavata). 

Fig. 203. Część sieci włośni ukazująca różny sposób połączenia rurek pomiędzy sobą. 

Fig. 207. Pokrój zarodni w szczególny sposób otwartej, rurka trzonka w przecięciu optycznćm; rurka trzonka 
""przy u ucięta, reszta ścianki zarodni rozprószona; g, g miejsce dokąd trzonek wypełniony jest zlepionymi 

z sobą pęcherzykami, k ostatnie kończyny sieci włoóni zakłęśnięte między pęcherzyki wypełniające rurkę 
trzonka. 

Fig. 210. A" - E". Zarysy zirodni różnego kształtu w przecięciach podłużnycli. 

Vi^. 20K. Makulec rozpierzchły {Didymium confluens Pers.); pokrój plackowatych pierwoszczowocni. 

i ^ w a g a . . — Rysunek ten równic dobrze przedstawia pokrój w i ę k s z o ś c i plackowatych pierwoszczowocni. 

Fig. 208, 212. Kę Iziorek różnokszta.ltny {Trichia varia). 

Fig. 208. Zarysy zarodni różnego kształtu w przecięciach podłużnych, A-C odmiany krę'ołka {sessilis), D-K odmiany 
czarnonóżki {nigripes). 

Fi". 212. Przecięcie podłużne zarodni w chwili jéj tworzenia się. Ścianka rurki trzonka przechodzi bezpośrednio 
w zewnętrzną ściankę zarodni, warstwa zaś oddzielająca ją od ścianki wewnętrznćj przechodzi ku dołowi w za-
wartość rurki trzonka. 

Fig. 209. Kę Iziorek złocik {Trichia chrysosperma); A'-F' zarysy zarodni różnego kształtu w przecięciach po-
dłużnych. 

Fig. 211. Kędziorek mylny {Trichia fallax). A'"-F'" zarysy zarodni różnego kształtu w przecięciach podłużnycli. 
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TABLICA XIL 

JTF)3 

Fig. 213, 240. Kędziorek złocik {Trichia chrysosperma). 

Fig. 213. Część sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 240. Zarodnik plastycznie przedstawiony. 

Fig. 214-217, 239. Kędziorek szorstki {Trichia scahra). 

Fig. 214. Część sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 2,1.5-217. Zarysy końców sprężyć zdarzających się dość często w tym gatunku. 

Fig. 239. Zarodnik plastycznie przedstawiony. 

Fig. 218, 237. Kędziorek różnokształtny {Trichia varia). 

Fig. 218. Część sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 237. Cala sprężyca, jeden koniec ze zgrul.ieniami. 

Fig. 219,220. Kędziorek Decaisna {Trichia Decaisnesa). 

Fig. 219. Zarys końca sprężycy. 

Fig. 220. Część środkowa sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 221,222, 233-236. Kędziorek mylny {Trichia falla-x). 

Fig. 221. Zarys końca sprężycy. 

Fig. 222. Część środkowa sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 233-235. Sprężyce różnie rozgałęzione, przytrafiające się w odmianie furcata. . 

Fig. 236. Cala sprężyca, jeden koniec ze zgrubieniami. 

Fig. 223, 224. Kędziorek podobny {Trichia lateritia). 

Fig. 223. Zarys końca sprężycy. 

Fig. 224. Część środkowa sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 225, 226. Kędziorek kruchy {Trichia fragilis). 

Fig. 225. Zarys końca sprężycy. 

Fig. 226. Część środkowa sprężacy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 227, 228. ZapUtka czołgaczek {Hemiarcyria serpula). 

Fig. 227. Zarys odnogi sieci sprężyć. 

Fig. 228. Wolna odnoga sieci sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 229. Kędziorek kręty {Trichia contorta); część sprężycy ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 2o0,231. Zapleika malina {Hemiarcyria rubiformis). 

Fig. 230. Wolna odnoga sieci sprężyć ze zgrubieniami wlaściwemi temu gatunkowi. 

Fig. 231. Zarys odnogi sieci sprężyć. 

Fig. 232. Z'jpletka Wigaada {Hemiarcyria Wigcindii) ; dwie odnogi sieci sprężyć, z tych jedna wolna ze zgrubieniami 
wlaściwemi temu gatunkowi. 
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Fig. 238. Zapletka macziigoivata {Hemiarcyria clavata) ; wolna odnoga sieci sprężyć ze zgrubieniami wlaściwenii 
tomu gatunkowi. 

Fig. 241. Kędziorek 'pokrewny {Trichia affinis); zarodnik plastycznie przedstawiony, 

rig. 242. Kędziorek Jacka {Trichia Jackii) ; zarodnik plastycznie przedstawiony. 

Uwaga . — Wszystkie ligury téj tablicy wyjąwszy 236 i 237 są. powiększone dwa tysięce razy. 

TABLICA Xin. 

f o t o d r u k w e d ł u g f o t o g r a f i i z d j ę t y c h z n a t u r y . 

rig. i. Paździorek rdzawy {Stemonitis ferruginea)-, koniec zarodni w przecięciu optyczném ; poJsada przechodzi pod 
wierzchołkiem w liczne włókna włośni. 

l ig. 2. Paździorek szerokosietny {Stemonitis splendens)-, część środkow^ zarodni widziana z góry. Widać sieć po-
wierzchowny utworzony przez ostatnie odnogi włókien, będący głównym charakterem różniycym paździorek od 
cziiprynki. 

I'Ig. 3. Czuprynka Friesa {Comatricha Frisii); zarodnia z częściy trzonka widziana z góry. Ostatnie odnogi włośni nio 
tworzy powierzchownéj sieci. 

Fig. 4. Czuprynka rozpierzchła {Comatricha laxa): zarodnia wraz z trzonkiem w przecięciu podluznémi optyczne)» ; 
podsada przechodzi we włókna włośni, ostatnie ich odnogi nie wybiegajy wolno. 

Fig. o. Błyszczak Sautera {Lamproderma Sauteri); zarodnia wraz z trzonkiem w przecięciu podłużnein i optyczném. 
Zo wspôlnéj łeżni podnosi się trzoneezek jjrzechodzycy w walcowaty ucięty podsadę. Przy nasadzie trzonka wi-
doczna jeszcze część ścianki zarodni. Włośnią licznie rozwidlajyca się, w gęsty sieć połyczona. 

l'igA). Bhjszczak Fuckla {Lamproderma Fuckełiana); zarodnia w przecięciu podlużnćm i optyczném. Znikajyco-
krótki trzoneezek przecłiodzi w ostrokręgowy podsadę. System wlośniowy podobny jak w poprzednim gatunku. 
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DODATEK 

Już po wydrukowaniu całości miałem sposobność przeglądać różne zbiory śluzowców (*), zbadanie 
tych nowych materyałów, jak również kilka nowych źródeł literackich, z n i e w a l a j ^ i mnie podać na-
stępujg,ce dopełnienia lub sprostowania do mojej monografii. 

D o s t r o n ŷ  93. 

Wzmianka historyczna. — Rodzaj ten utworzonym został w roku 1794, a nie w 1797. Dodać, 
także wypada, że w roku 1801 w « Synopsis» diagnozy Physarum i Diderma uległy zmianie ; ten 
ostatni rodzaj może mieć także pojedynczy ściankę, Physarum różni się jednak od niego brakiem 
podsady. 

D o s t r o n y 98. 

Przed maworkiem sztywnym (n° 8) należy dodać : 

175. Ph. Schrœterî Rfski. M. /irœ ^ e r a . — Zarodnię półkuliste, spłasczone, zielo-
nawo-szare, trzoneczkowate. Trzoneczki tęgie, przewrotnic-ostrokręgowe, złoto-żółte, lśniące, prze-
chodzące wewnątrz zarodni w wydatny, tępo-ostrokręgowy podsadę. Włośnią o rurkach cienkich, 
gęsty sieć tworzycych, przechodzycych w niewydatne, różańcowate wapniaczki. Zarodniki fioletowe, 
delikatnie cierniste, 10, 8 do H , 5 m. m. wielkie. 

Opis. >- Zarodnię tego śluzowca sy zazwyczaj zrzadka rozmieszczone na podłożu i odznaczajy sic 
na pierwszy rzut oka złoto-żółtymi, lśniycymi i przewrotnie ostrokręgowymi trzoneczkami. Ścianka 
zarodni jest błonky nadzwyczaj delikatny, zupełnie bezbarwny, jednostajnie pokryty wielkiemi, po-
jedynczo rozmieszczonemi ziarnami wapna. Ziarnka te sy powleczone cienky warstewky żółto za-
barwionej istoty ustrojowej, zkyd zielonawo-szara barwa zarodni. Ścianka rozprószą się z wiekiem 
nadzwyczaj łatwo, a pozostały sztywny trzonek i wydatna podsada sy uwieńczone białym puszkiem 
systemu włośniowego. Trzonek przewrotnie ostrokręgowy i ostrokręgowa podsada tworzy jednę tylko 
jamę i majy razem kształt wrzecionowaty. Jama ta jest wypełniona masy drobnych bezbarwnych 
ziarn wapna, w skutek czego trzonek jest sztywny, lecz zarazem kruchy. Rurka trzonka jest utwo-
rzona przez błonę ciemno-żółto zabarwiony, nader tęgy, jednostajny i bezwapienny, dlatego tćż trzo-
neczek jest świetnie lśniycy, jakby lakierem pociygnięty. Taky samy budowę ma ścianka podsady 
będyca bezpośredniem przedłużeniem rurki trzonka. W licznych miejscach podsady biory poczytek 
liczne rurki włośni przechodzyce w sieć niezbyt regularny i gęsty. Rurki te sy cienkie, o ściankach 

C) Przeważna większość śluzowców, które dostarc^.yly rnateryalu do tego dodatku, pochodzi z olbrzymiego zbioru 
roślin skrytopłciowych, nabytego w końcu 187i roku, od pana Duby'ego z Genewy, dla strasburgskiego instytutu bo-
tanicznego. Zawierają one między innemi zbiory Hedwiga, Schwsegricliena, Neesa, Wallrotha, Duby'ego, również 
jak okazy zbierane przez Ehrenberga, Curtisa, E. Lamy, C. Des Moulins, Boujeau, i t. d. 
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bezbarwnych, lu i ówdzie rozszerzają się one tylko nieznacznie i przechodzą w paciorkowate wa-
pniaczki, to jest te rozszerzone rurki są w równych odstępach przewięsiste. W każdem rozszerzeniu 
znajduje się tylko j e d n o wielkie nieregularne ziarno. Cały więc wapniaczek, bez względu na różną 
i zmienną jego długość, ma kształt kawałka różańca. Zarodniki fioletowe, delikatnie cierniste, 
10,8 do 11,5 m. m. wielkie. 

Znajdowanie sio. — W lesie Otterdorf koło Rastattu zbierał doktor Schrœter, znany niemiecki my-
kolog, którego pamięci gatunek ten poświęciłem. 

UWAGA.—Pod względem budowy trzonka i podsady gatunek ten zbliża się do maworków: sztywnego 
i Schumachera, lecz różni się nie tylko od nich, ale i od wszystkich innych kształtem i budową wa-
pniaczków, tworząc typ zupełnie odrębny. 

Do s t r o n y 101. 

Z listy synonimów maworka bielika należy wykreślić: Didymium leucopus Fr., która to nazwa 
została słusznie pomieszczoną ponizéj na stronie 159 pod makulcem łuskowatym. 

D o s t r o n y 102. 

W liście synonimów maworka zmiennego, po 1789 roku położyć : 

1794. Physarum cinereum Pers. Vers, etc., p. 89; Syn., p. 170, n° 4 i dalćj jak poniżej w trzecim 
wierszu. 

D o s t r o n y 104. 

W liście synonimów r lapuziego dodać : 

1825. Didymium l'ulvipes Fr. Stirp. femsj., p. 83. ; Sys. mVc., 1. c., p. 122, n® 20. 

Do s t r o n y 112. 

W liście synonimów maworka wydłużonego wiersz drugi zastąpić następującym : 

1796. Physarum bivalve. Pers. Obs. sen desc., I, p. 5, n" 5, t . III, f. 3, a, b, c. a) reniforme, 
p) cordata, v) orbicularis, tamże w objaśnieniu tablic na stronie 38. 

Do s t r o n y 115. 

W łączyć do listy nieznanych mi gatunków we właściwych miejscach : 

1873. Physarum roseum B. et lir., Brk.. fg. Cub. II, n" 760. 

1873. Physarum rufibasis B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n" 762 (*). 

Do s t r o n y 118. 

We wzmiance historycznej zamiast zdania : « Dopiero w roku 1797» i t. d., pomieścić należy co na-
stępuje : 

(*) Dwa te gatunki jak i liczne następne, które cytuje w skróceniu Berk, fg. Cub 11, są pomieszczone w « The Jour-
nal of the Linnean Society. Botany., Vol. XIV, n" 74. London, 1873, w pracy pod tytułem : a Enumeration of the fungi 
of Ceylon, by the M. J. Berkeley and C. E. Broome. Part. 11, Containing the remainder of the Ilymenomycetes, with 
the remaining cstabished tribes of Eungi». 
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Dopiero w roku 1797 utworzył Trenteupohl rodzaj Craterium, ograniczając go wyłącznie do 
jednego gatunku Craterium pedunculatum. Jednocześnie jednak opisuje dzisiejszy kubeczek biało-
ca tbekpod nazwą Tricbia cinerea. Te dwa typy skrajne zostały połączone pod nazwą Craterium 
dopiero w roku 1813 przez Olafa Svartza (Kœnigl. vetenskaps academiens handlingar, p. 118), który 
tym sposobem jest prawdziwym twórcą tego rodzaju w naszém pojmowaniu rzeCzy. Fries pierwszy 
zwrócił uwagę na kubeczki opisane przez Michelego i odróżnił trzy typy nie tylko różne pokrojem, 
lecz mające rzeczywiście podstawę bytu w budowie ścianki. Te trzy typy zostały w późniejszym 
czasie niepotrzebnie i bezzasadnie rozdzielone na trzy rodzaje, to jest Craterium—Trenteupohl, Sphic-
rocarpa — Schumacher i Cupularia—Link. 

U o s t r o n y 123. 

W liście synonimów kubeczka białoczubka, dziesiąty zastąpić następującym : 

1813. Craterium leucocephalum Svartz., 1. c., p. 118; Ditm., I . e . , t. II; Grev., Scot. cryp. 
fl., t . 63. 

"i pomieścić go na ôsméni miejscu. 

Do s t r o n y 127. 

W liście synonimów wiersz czwarty zastąpić następującym : 

1793. Physarum nutans Pers., Obs. seudesc. I, p. 6, n° 7. 

i pomieścić tak zmieniony na trzeciérn miejscu. 

Do s t r o n y 130. 

W liście synonimów wiersz czwarty opuścić, w piątym i szóstym zamiast daty 1797 położyć 1791 ; 
w siódmym zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku: Pers. A^ersuch., p. 88, zresztą dobrze; 
w ósmym zamiast 1801 położyć 1793, a po nazwisku : Pers. Obs. seu desc. I, p. 6, n°6 ; wreszcie 
wiersz dziesiąty całkiem wypuścić. 

D o s t r o n y 132. 

W liście synonimów, wiersz drugi powinien brzmieć jak następuje : 

1791. Reticularia fragilis Gmel., Sys. nat., p. 1471, n° 1. 

W wierszu czwartym należy zamiast 1796 położyć 1793, a po nazwisku Pers. Obs. seu deser, 
I, p, 34, n° 74. 

D o s t r o n y 133. 

W liście synonimów w wierszu dwunastym i trzynastym zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwi-
skach położyć : Pers., Versuch., p. 88; po wierszu siedemnastym dodać : 

1801. Fuligo flava p pallida Pers, Syn., p. 161, n" 4. 

Do s t r o n y 137 i 138. 

W zbiorach Neesa von Esenbeck, między innymi znalazłem oryginalne okazy Junghuna z Tri-
champhora pezizoides. Zbadanie ich doprowadziło mnie do nieoczekiwanego rezultatu, że rysunek 
rozbioru włośni podany przez Junghuna (1. c., 1.12, f. 9) jest fałszywy i że w skutek tego moje przy-
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puszczenie (str. 138), jakoby gatunek ten mógł przynależeć do maworka lub badhamii, jest błędne. 
Włośnią bowiem składa się nie z szerokich, z rzadka tylko rozwidlających się i w bardzo luźna sieć 
połączonych rur, jak to jest przedstawione na rysunku, ale z włókien nadzwyczaj cienkich, zbitą 
sieć tworzących. W skutek tego wypadło gatunek ten przenieść do pokrewieństwa makulcowatych, 
a mianowicie ze względu na budowę ścianki, do rodzaju szaronia. Szczegółowy opis podam więc po-
niżej we właściwem miejscu. 

Tém samém rodzaj Trichamphora .hmghuna należało z listy przyjętych rodzajów wykreślić, 
a dla odkrytego przezemnie śluzo wca, który nazwałem był Trichamphora Fuckełiana, utworzyć nową 
rodzajową nazwę. 

Tymczasem w zielniku Schwœgrichasna znalazłem pomiędzy innymi liczne, doskonale zachowane 
okazy tego śluzowca, zebrane w r. 1801 wokolicachLipska. Wszystkie należały do odmiany p gracilis. 
Trzoneezek ich dosięgał niekiedy wysokości dwóch milimetrów, w nasadzie był czarno-brunatny, ku 
górze rdzawy, pod wierzchołkiem żółtawy. Lecz najważninjszą rzeczą był fakt , że tylko w niewielu 
okazach rurki włośni były wypełnione powietrzem ; większość ich za\vierała ziarna wapna, a w naj-
silniejszych zarodniach ilość tych ostatnich była tak znaczna, że cały systemat włośniowy był 
w skutek tego sztywny i trwały. Okazy, które poprzednio widziałem, były oczywiście rozwinięte 
z pierwoszczni zawierających nader mało wapna i dlatego też włośnią ich była wypełniona tylko po-
wietrzem. Należało wdęc wiotek Fuckla przenieść do rodzaju badhamii. Przykłady niezupełnego w y -
pełnienia wapnem systematu włośniowego, w tym ostatnim rodzaju nie są rzadkie. I tak na stronie 
146 wspominam, że w badhamii Alexandrowicza rurki włośni zawierają nieliczne, drobne, pojedyncze 
ziarna wapna, tamże znajduje się wzmianka, że w badhamii nikłowłosej zwapnienie rurek włośni j o t 
słabe ; wreszcie na stronie 113 mówię, że włośnią badhamii lśniącej, w s k u t e k słabego zwapnienia, 
może być wiotką. Postępując tylko krok daléj, można powiedzieć, że badhamia Fuckla przedstawia 
gatunek, który może występować w okazach o włośni zupełnie bezwapiennéj, wówczas wiotkiej, 
chociaż zdarzają się i typowe okazy o rurkach zwapnionych aż do sztywności całego systemu wło-
śniowego. Bodhamię Fuckla należy pomieścić poniżej badhamii lśniącej. Tak więc rodzaj Tr icham-
phora znika na zawsze z horyzontu śhizowców. Dodam tylko, że śluzowiec który Berkeley pod 
nazwą Trichamphora pezizoides wspomina (w Introduction to cryptogamic botany. London, 1857, 
p. 333), sądząc z załączonego rysunku zarodnika (1. c., f. 75 a), musi liyć zupełnie czćmś innem. 

D o s t r o n y 140. 

W liście synonimów, w pierwszym wderszu, zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku Pers . , 
Versuch., p. 88. 

D o s t r o n y 150. 

W siedemnastym wierszu od dołu, zamiast : « Jednocześnie ze Schraderem » i t . d. aż do « Ten 
sztuczny podział» i t. d. pomieścić co następuje : Już w roku 1795 utworzył Persoon dwa nowe rodzaje 
Physarum i Diderma. Pierwszy z nich obejmował zarodnie o ściance pojedynczej, należące również 
do maworkowatych jak i do makulcowatych. Drugi zaś początkowo, również jak i w roku 17t)6, 
obejmował tylko maworkowate o podwôjnéj ściance ; lecz w roku 1797 diagnoza zostaje zmienioną, 
i odtąd spotykamy tu i wiele makulcowatych. Ztąd tćż Didymium Schradera jest u Persoona rozdzie-
lone na dwa gatunki. 

D o s t r o n y 151. 

W liście synonimów po 1786 dodać : 

1801. Physarum cinereum ,8 complanatum. Pers., Syn., p . 170, n° 4. 
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D o s t r o n y 154. 

W liście synonimów wiersz: « 1797 Trichia depressa Trent. » wykreślić zupełnie; nazwisko to 
nie istnieje nigdzie i zostało zamieszczone tylko przez pomyłkę nieczytelnej notaty. 

D o s t r o n y 15o. 

W liście synonimów, wiersz : 1829. Didymium marginatum tutaj wykreślić. Nazwisko to, tu przez 
pomyłkę zamieszczone zostało, słusznie cytowane powyżej, na stronie 127, pod Tilmadoche nutans, 
gdzie tóż z pewnością należy. 

D o s t r o n y 159. 

W liście synonimów dodać we właściwem miejscu : 

1829. Didymium squamulosum Fr. , 1. c., p. 118, n"9. 

Do s t r o n y 164. 

Oryginalne okazy z Płiysarum confluens Persoona, jakie miałem sposobność poszukiwać, przeko-
nały mnie, że gatunek ten mylnie pomieściłem w synonimach makulca zlewającego się, gdyż należy 
on do makulca rozpierzchłego. W skutek tego wypada na stronie 163, zamiast D. etfusum Lk., po-
mieścić D. Confluens Pers., a n a następnćj stronie w liście synonimów dodać : 

1801. Physarum confluens Pers., Syn . ,p . 169, n" 2. 

1805. Physarum confluens Pers., a) truncigenum, p) muscigenutn A. et Sz., I. c., p. 9. 

(Jstatnizaś synonim wykreślić. 

Dalćj na tejże samej stronie u" 69 nazwać D. crustaceum Fr. , a wykreślony z listy synonimów wiersz 
drugi i trzeci położyć na ich miejsce : 

1801. Diderma complanatum Pers., Syn., p. 168, n» I t . 

Wreszcie sprostovvania te pov^'odują zmianę «wzmianki historycznéj » pomieszczonej na stronie 
165 na następującą : 

Gatunek ten został po raz pierwszy dokładnie opisany i odrysowany przez Schradera w formie o 
zarodniach pojedynczo stojących. W r. 1829 opisuje Fries formy skupiono stojące doskonale-, pod 
nazwą Didymium crustaceum, najniewłaściwićj jednak podciąga tutaj jako synonim Spumaria phy-
saroides De Gaudolla, która jest zupełnie innym śluzowcem. Nazwy starszej Schradera zachować nie 
mogłem, ponieważ została pierwej jeszcze użytą przez Batscha na oznaczenie makulca spłasczonego. 
Przyjąłem więc nazwę Friesa. 

Do s t r o n y 166 i 167. 

Do nieznanych mi gatunków makulca włączyć należy we właściwych miejscach następujące : 

1873. D. bulbillosum B. et Bt\, Brk. fg.. Gub. II, n" 753. 

« D. commutnhile « « „ j^o 743^ 

« D. croceo-flavum u ^ <( j|0 

« D. leoninum « „ jjo 750. 

« D.melleum « „ „ n' '751. 

« D. neglecturn « « <( n" 747, 
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. Do s t r o n y 167. 

We wzmiance historycznej, odnośnie szaronia, zamiast zdania : « W tym samym roku i t. d., po-
mieścić co następuje : 

Z drugićj strony utworzył I^ersoon w r. 1795 rodzaj Diderma wyłącznie dla gładysza : w rok potem 
włycza do niego i dzisiejsze Physarum contextum ; oba odróżniają się, według Persoona, od Phy-
sarum podwójny ścianky. Lecz już w roku 1797 pojmuje ten autor pod Diderma tylko takie gatunki, 
których zarodnię sy opatrzone podsady bez względu na budowę ścianki, i taki charakter zostaje zacho-
wanym bez zmiany i w roku 1801 w Synopsis. 

Do s t r o n y 169. 

Po szaronin Alexandrowicza pomieścić należy: 

176. Ck. pezizoides {Jungh.) S. c z aszoic aty.—Zarodnię czaszowate, szarawo-białe, trzo-
neczkowate; trzoneczki szydłowate,w nasadzie kasztanowate, ku górze jaśniejsze, niekiedy w podsta-
wach po kilka zrośnięte. Włośnią o włóknach bezbarwnych, nader cienkich, wiotkich, w gęsty sieć 
połyczonych. Zarodniki fioletowe, gładkie, 8,3 do 9,2 m. m. wielkie. 

1838. Trichamphora pezioides Jungh., 1. c., p. t2, tb. II, f. 9. 

Wzmianka historyczna. — Gatunek ten został odkrytym na Jawie przez Junghuna, który powodując 
się szczególnym kształtem zarodni tego śluzowca, utworzył dlań nowy rodzaj Trichamphora. Nie 
majyc oryginalnych okazów, złudzony fałszywym rysunkiem włośni, przypuszczałem, że gatunek ten 
ze względu właśnie na jéj budowę da się jako nowy rodzaj scharakteryzować. Pod nazwy Tricham-
phora pomieściłem więc w monografii śluzowiec, którego włośnią odpowiadała rysunkowi Junghuna 
najzupełniej, z drugiej strony była zupełnie bezw^apienny. Tymczasem przed niedawnym czasem zna-
lazłem nowe oka-cy tegoż śluzowca w zbiorach Schwœgrichaina, w których cały systemat włośniowy 
był wypełniony drobneini ziarnami wapna, w skutek czego zmuszony byłem przenieść gatunek len 
do rodzaju badhamia, pod nazwy badhamia Fuckeliana (*). Z drugiój strony poszukiwałem oryginalne 
okazy Junghuna, które mnie przekonały, że budowa włośni zmusza gatunek ten przenieść do po-
krewieństwa niakulcowatycli, a mianowicie ze względu na budowę ścianki, do rodzaju szaronia. 

Opis. — Zarodnię tego śluzowca stojy gromadnie na wspólnej nader delikatnej leżni, jużto poje-
dynczo, jużto niekiedy poskupiane w małe gromadki, zrośnięte zsoby nasadami trzonków. Trzoneczki 
do 5M. wysokie, szydłowate, w nasadzie kasztanowate, ku górze jaśniejsze, w wierzchołku żółto-
kasztanowate, podłużnie delikatnie pofałdowane, ścianka ich jest błony tęga, żółto-brunatny, mocm» 
podłużnemi smugami zgrubiały. Rurka zawiera w dolnéj części ziarnisty brudno-żółty istotę ustro-
jowy, w górnej tylko powietrze. Wskutek takiego kształtu, ścianka zrośnięta z trzonkiem jest wy-
pukła, jéj przeciwległa odpowiednio wklęsła, obie jednakowo od siebie oddalone, zrośnięte z soby 
brzegiem zupełnie obłym. Ścianka zarodni jest błony zupełnie bezbarwny, pokryty pojedynczemi, 
nader drobnemi ziarnkami wapna zupełnie jednostajnie. Pomiędzy obiema ściankami przebiega 
włośnią o włóknach zupełnie bezbarwnych, 0,8 m, m. szerokich, licznie rozwidlajycych się i połą-
czonych w sieć gęsty lecz wiotky. Po wyproszeniu zarodników i rozprószeniu górnej ścianki zarodni 
pozostaje tylko trzoneczek uwieńczony resztkami dolnéj ścianki, teraz talerzykowatój, i puszkiem d,) 
niéj przyrośniętój włośni. Zarodniki lioletowe, zupełnie gładkie, 8,3 do 9,2 ni. m. wielkie. 

C) Porównaj powyżej dodatek do stron 137 i 138. 
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Znajdowanie sie. ^ Koło Djocjoł^art na Jawie zbierał Junghun. 

177. Ch. inflatum Rfski. S. wydętij. — Zarodnie dokładnie kuliste, trzoneczkowate, 
opatrzone wielką wrzecionowatą, pustą, również jak ścianka zarodni, ciemno-żółtą podsadą; trzoneczki 
wyprostowane, sztywne, szydłowate, brunatne. Włośnią o włóknach cienkich, fioletowych, w gęstą 
sieć połączonych, gdzieniegdzie zrośniętych z pęcherzykami nieregularnie podłużnymi, żółto-
barwnymi, wypełnionymi drobnemi ziarnami wapna. Zarodniki jasno-tioletowe, gładkie, 9,1 do 
łO,2 m. m. wielkie. 

Opis. — Zarodnie z rzadka na );odłożu stojące, dokładaie kulisie, wydęte, ciemno-żółte, o po-
wierzchni ćmćj i chropowatej, jużto prosto na trzoneczku osadzone, już nieco na bok zwieszone, 
1 J 2 M. w średnicy mające. Trzoneczki wyprostowane, od 2 do 4 1'2 M. wysokie, ciemno brunatne, 
szydłowate, mocno podłużnie pofałdowane. Tworzą one rurkę o ściance bezwapiennéj, brudno-żółto-
brunatnćj, mocno podłużnemi snmgami zgrubiałej, w dolnej części zawierającej brudno-kaszUinowatą, 
nieregularnie ziarnistą istotę ustrojową. Ścianka zarodni jest błonką pojedynczą, na zewnątrz pokrytą 
jużto gęsto stojącerni pojedynczemi ziarnami wapna, już ich maleńkiemi skupieniami, otoczonemi 
barwną żółtą istotą ; po odwapnieniu zupełnie bezbar\^ na. Środek zarodni zajmuje wielka wrzecio-
niowata,do na=ady trzonka przyrośnięta, wewnątrz pusta podsada. Jest orja asymetryczna ; ostrokrąg 
tworzący dolną część wrzeciona jest wyższy jak ostrokrąg górny. Ścianka jéj nader łamliwa, jest 
błonką po odwapnieniu zupełnie bezbarwną, lecz pokrytą na powierzchni drobnemi ziarnami wapna 
zlepionemi barwnikiem, w skutek czego cała podsada ma barwo ciemno-żóltą. Od podsady do ścianki 
zarodni przebiega system sieci włośniowój, składający się z włókien cienkich, 1,2 m. m. szerokich, 
fioletowych, w gęstą sieć połączonych. Oprócz tego tu i ówdzie spostrzegać się dają szczególniejsze 
pęcherzyki wjdłużone, o zarysach nieregularnych, jasno-żółte, od 8 do 18 m. m. szerokie, od 36 do 
100 m. m. długie. Jednym końcem są one przyrośnięte najczęścićj do podsady, rzadziej do ścianki, 
drugim wybiegają wolno. Ze ścianką ich zrastają się w licznych miejscach włókna włośni. Ścianka ta 
jest błonką najzupełniej bezbarwną^ lecz pęcherzyki są wypełnione ziarnami wapna, spojonemi żółtą 
barwną istotą. Zarodniki jasno-fiolctowe, zupełnie gładkie, 9,1 do 10,2 m. ni. wielkie. Gatunek ten 
posiadający tak szczególną budowę, jest najoczywiściój jednym z rzadko dziś się już przy trafiającycłi 
typów, które kiedyś może były daleko liczniejsze i tworzyły bezpośrednie przejście od maworko-
watych do makulcowatych. 

Znajdowanie sie. — Widziałem okazy zbierane przez Jana Kickxa (ojca) wcFlandryi , a oznaczone 
przez niego jako Graterium minutum Fr. 

U W A G A . — W podrodzaju Monoderina pomieściłem gatunki szaroni, których ścianka zarodni po-
krytą jest jużto pojedynczemi ziarnami wapna, już masami ich, odpadającemi niekiedy skorupiasto. 
Ponieważ ilość pierwszych znacznie się teraz zwiększyła, przeto dobrze będzie podrodzaj len roz-
dzielić na (lwa następujące : 

P O D łl O l) Z A J I. — M O N O D E R iNl A. J E D N O B Ł O N. 

Ścianka zarodni pojedyncza, pokryta na zewnątrz ziarnami wapna, w jednéj warstwie leżącemi. 

Tutaj należy pomieścić : 

70. Gh. Alexandrowiczii Rfski., S. Alexandrowicza. 

Ho. Gh. pezizoides (Jungh,). S. czaszowaly. 

179. Gh. infiatum Rfski. S. wydęty. 

72. Gh. reticulatum Rfski. S. sieciowały. 
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P O D R O D Z A J II. — P S E U D O - D I D E R iMA. S T R O P ACZ. 

Ścianka zarodni pojedyncza, pokryta na zewnątrz masami ziarn wapna, nieraz odpadającemi od 
ścianki płatami. 

Tutaj należy pomieścić : 

71. Cli. anomalum Rfski., S. nieregularny. 

7o. Ch. niveum Rfski. S. śnieżny. 

Następujące dwa pod rodzaje : Diderma - Dwul)łonek i Leanginum - Gwiazdosz pozostają nie-
zmienione. 

D o s t r o n y 172. 

• W liście synonimów wiersz pierwszy zastąpić następującym : 

1794. Diderma contortum Pers., Versuch., p. 89 ; cfr .Hoffmann, 1. c., tb . 9, f. 2, a. 

Do s t r o n y 177. 

W liście synonimów, w wierszu drugim, zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku: Pers. Versuch., 
p. 89, Icon, i t. d . już nie zmieniać. 

D o s t r o n y 181. 

W liście synonimów, wiersz czwarty zastąpić następującym : 

1794. Diderma globosum Pers,, Versuch. p. 89, t, 1, f. 4, .1. 

D o s t r o n y 183. 

Do nieznanych mi gatunków śluzowców opisanych pod «Diderma » dodać należy : 

1873. D. mblateritium li. etBr., Brk. fg. Cub. Pars . II, w 742. 

D o s t r o n y 191. 

We wzmiance historycznej zamiast 1797 położyć 1791, i dalej w liście synonimów po Reticularia 
alba pomieścić : 

1791. SpumariaMiicilago Pers. in Gmel., Sys. nal . , p . 1166 ; Pers., Disp., p. 8, t . 1, f. a, b, c. 
a następujący wiersz wykreślić. 

D o s t r o n y 194. 

W liście synonimów po 1782 Stemonitis fusca położyć : 

1791. Stemonit is typhina Gmel., Sys. nat. , p. 1467, n ° l (teste Persoon !) 

i dalćj zamiast 1801 położyć 1790, a po nazwisku Pers. , Obs. seu. deser. I, p. 58, n° 108. p. p. ! 

Do s t r o n y 196. 

W liście synonimów zamiast 1801 położyć : 1796, a po nazwisku : Pers. , Obs. seu. desc. I, p. 38, 
11" 108, p. p. ! 
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Do s t r o n y 198. 

W liście synonimów po wierszu dziewiątym dodać : 

1791. Stemonitis iusca Gmel., Sys. nat., p. 1467, n° 2 (teste Persoon). 

D o s t r o n y 199. 

W liście synonimów wiersz piąty zastąpić następnym : 

1794. Stemonitis atrofusca Pers., Versuch. p. 91. 

. D o s t r o n y 201. 

W liście synonimów czuprynki Persoona ^wiersz pierwszy wykreślić zupełnie, a w to miejsce po-
mieścić następujący : 

— Stemonitis papillata Auctores ! Ex. gr. Nees. non Pers. ! 

Do s t r o n y 204. 

W liście synonimów wiersz trzeci zastąpić następującym : 

179o. Plïysarum columbinum Pers., Obs. seu desc. I, p. 5, n" 4. 

Do s t r o n y 209. 

W liście synonimów mrzyka dodać przed innymi następujący : 

1794. Stemonitis papillata Pers., Versuch., p. 90. 

a ostatni wiersz wykreślić, wzmiankę zaś historyczną zastąpić następującą : 

Gatunek ten został po raz pierwszy opisany przez Persoona, chociaż opis tego autora jest tak po-
wierzchowny, a rysunek tak niedokładny, że pierwiastkowo Stemonitis papillata tego autora uwa-, 
żąłem za czuprynkę Persoona. Lecz oryginalne okazy, jakie miałem sposobność poszukiwać przed 
niedawnym czasem, przekonały mnie, że byłem w błędzie. Schumacher miał przed sobą jużto okazy 
niedojrzałe, już też zjedzone przez owady ; opis i rysunek we florze duńskiej są nader liche, oryginalne 
jednak okazy, jakie miałem przed sobą, usuwają i tu wszelką wątpliwość co do tożsamości nazwy. 
Następnie znajdujemy z kolei czasu dość dokładną pracę Bowmana, który główne punkty budowy 
rozpoznał i zużył do scharakteryzowania rodzaju. Fries pisząc Systema Mycologicum, nie znał jeszcze 
rokiem przedtém wypublikowanéj pracy Bowmana. Arcyria atra Schumachera znajduje się tu pod 
nazwą Stemonitis mammosa. Z drugiéj strony opisuje Fries także pod Stemonitis papillata Persoona 
chyba nie co innego jak mrzyk, gdyż o trzonku tak się wyraża : a stipes par capillitium pene-
trans . . . . et supra peridium i papillam nitidam subumbilicatam exiens ». Zdaje się więc, że chciał 
te dwa gatunki odróżniać ze względu na to, czy tarczka wierzchołkowa jer3t pępkowata, czy też opa-
trzona^mackiem, stosunek który nie może być wzięty za charakter odróżniający. Wreszcie de Bary 
podał dokładną historyę rozwoju i budowę tego śluzowca. 

D o s t r o n y 227. 

Ŵ  liście synonimów, w wierszu drugim zamiast t. f. 1,o A—E czytać należy : L 1, f. 5, A—E; 

wiersz zaś trzeci zastąpić następującym : 

1825. Beticularia versicolor Fr. , Sys. orb. Veg., p. 147. 
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Do s t r o n y 228. 

Do nieznanych mi gatunków bezkosmka włączyć należy we właściwych miejscach następujące : 

1873. Licea cinnabarina B. et Ih\, Brk., fg. Cub. II, n° 782. 

187J. Licea reticulata B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n° 781. 

1873. Licea tenuissima B. et Br., Brk., fg. Cub. II, n° 783. 

D o s t r o n y 232. 

W liście synonimów w wierszu drugim, zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku : Pers. Yersuch., 
p. 91, t. 1, f. 5, i po wierszu czwartym dodać : 

1801. Cribraria rufescens Pers. e t y intermedia exclusive, fl pyriformis, Synop., p. 193, n"7. 

a po ostatnim : 

1829. Cribraria fulva et 3 intermedia Fr. , l. c., p. 173, 3. 

Do s t r o n y 239. 

W wierszu drugim synonimów zamiast 1796 położyć 1704, a po nazwisku : Pers., Yersuch, p. 91. 

D o s t r o n y 241. 

W wierszu piątym synonimów zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku : Pers , Yersuch., p. 87 ; 

w ostatnim wierszu dodać w dalszym ciągu Sow. eng. fg., t. 179; Grev., Scot, n., t. 100; Sclwlf. , 
ic. fg., t . 19. 

D o s t r o n y 242. 

Do nieznanych gatunków samotka należy włączyć we właściwych miejscach , 

1873. Beticularia apiospora B. et Br. ; Brk. fg. Gub. II, 737. 

1873. Reticularia fuliginosa B. et Br. ; Brk. fg. Gub. II, 740. 

1873. Beticularia lurida B.et Br.; Brk. fg. Gub. II, 736. 

D o s t r o n y 244. 

W liście synonimów po wierszu pierwszym należy dodać : 

1793. Arcyria decipiens Pers. , Obs. I, p. 33, n" 73; 

w drugim zamiast 1797 położyć 1795, a po nazwisku : Pers., Obs. seu deser., j). 39, n" 112, t . 112, 
t . III, f. 4,3; — dalćj zostawić bez zmiany ; 

po wierszu drugim dodać : 

1801. Trichia fallax ^ ncoides Pers., Syn., p. 177, n° 3; 

wreszcie po siódmym zamieścić : 

1829. Trichia clavata p olivascens Fr., l. c., p. 1 86, n° 5 ; 

pod tém ostatniem nazwiskiem rozumiał Fries : Trichia carina Ditmara, którą, złudzony jej pokrojem, 
zaliczył niesłusznie do zapletki maczugowatćj. 
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Do s t r o n y 247, 

W liście synonimów, w wierszu drugim po nazwisku położyć : Gmel., Sys. Nat., p. 1468, n" ł9 ; 

w trzecim zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku: Pers., Ycrsuch., p. 89, dalój zostawić bez zmiany; 
po wierszu piytym dodać : 

1801. Trichia Botritis (i simplex Pers., Syn. p. 176; 

a przed ostalnim pomieścić: 

1841. Trichia fasciculata Sauter., 1. c., p. 315. 

Do s t r o n y 252. 

W liście synonimów po 1797 .\rcyria olivacea położyć: 

1799. Trch ia vulgaris Per., Obs. II, p. 32, n" 48. 

Do s t r o n y 254. 

W liście synonimów po wierszu siódmym pomieścić co następuje : 

1794. Trichia varia Pers., Versuch., p. 90 ; 

a zamiast dziewiątego położyć : 

1799. Trichia varia a diluta et fi rufescens Pers., Obs. II, p. 32, n" 47. 

Do s t r o n y 255. 

W liście synonimów zamiast przedostatniego wiersza pomieścić co następuje : 

1794. Trichia pyriformis Pers., Versuch., p. 90; Disp.. p. 10 ; non Obs. II ! 

1794. Trichia favoginea Pers., Versuch., p. 90; Disp., p. 10; non Obs. II ! 

D o s t r o n y 256. 

Wiersz drugi w liście synonimów wykreślić ; synonim ten właściwiej odnieść wypada do 
strony 252. 

Do wzmianki historycznej mogę dodać jeszcze następujące objaśnienie, tyczące się rozróżniania 
tych gatunków kędziorka przez Persoona. Autor ten w pierwszej swej pracy 1794 njku (Versuch. 
i t. d.) odróżniał dwa gatunki, które nazywa pyriformis i favoginea. Z tych pierwszy odnosi się do 
form wartołkowatych, drugi do mniéj więcej zaokrąglonych. W roku 1796 w trzeciej rozprawie 
(Observ. seu descrip. 1) formy te rozdziela między trzy gatunki, które nazywa T. ovata, T. nitens 
i T. olivacea i zdaje się kłaść główny nacisk na barwę masy zarodników i włośni, która ma być 
w pierwszym gatunku ochrawo, w drugim złoto-żółtą, a w trzecim oliwkową. W « Tentament », 
pracy o rok późniejszej (1797), ale będącej tylko d o s ł o w n y m p i e r w s z e j , z roku 1794, z do-
datkiem w tym razie dla nas obojętnym, naturalnie spotykamy tylko dawne nazwiska. Kiedy wreszcie 
w « Synopsis (1801) », zmiany zaprowadzone w pracy z 1796 roku uzyskują znów swe prawa. 

Do s t r o n y 261. 

W liście nieznanych mi gatunków kędziorka dodać następujący : 

1873. Jric/tia rhioaitem B. et Br., Brk. fg. Gub. II, n" 776. 

http://rcin.org.pl



i I o PAMIÇTNIK T O W A R Z Y S T W A NAUK ŚCISŁYCH W P A R Y Ż U . — TOM V I . 

Do s t r o n y 262. 

W liście synonimów w wierszu dziewiątym, zamiast 1797 należy położyć 1794, a po nazwisku : 
Pers. , Yersuch., p. i 9 ; po wierszu dziesiątym dodać : 

1801. Trichia rubiformis, (i puUerulenta Pers., Syss., p. 167, n° o2. 

Do s t r o n y 26o. 

W piątym wierszu 'listy synonimów zamiast 1797 należy położyć 179't, a pa nazwisku : Pers . , 
Vers'uch., p. 90 ; następnie zaś dodać : 

1799. Trichia clavata, p discoidea Pers., Obs. U, p. 34, n° o2. 

Do s t r o n y 266. 

W wierszu piątym i szóstym listy synonimów, zamiast 1797 należy położyć I7!)4,|a po nazwiskai-h : 
Pers., Versuch., p. 90 ; po wierszu zaś ósmym dodać : 

1829. Trichia serpula a) simplex, fi) reticulata Fr., 1. c., p. 188, n" 10. 

Do s t r o n y 268. 

Wzmiankę historyczną tyczącą się strzępka zastąpić następującą : 

Rodzaj po raz pierwszy wspomniany w roku 1729 przez Michelego, który pod nazwą Clathroides 
wyłącznie tylko trzy gatunki strzępka opisał. W roku l7ol łąc^yMill, Clathroides i Clathroidastrum 
Michelego, czyli dzisiejsze strzępki i paździorki, pod nazwą Arcyria, a we dwa lata potem zmi(îuia 
Gleditsch tę nową nazwę na Steaionitis. Późniejsi autorowie pomieszczają różne gatunki strzępka 
pod różnymi rodzajami, tak liinne a początkowo i Ilatsch pod Clathrus ; Haller, Bulliard i inni pod 
Trichia; Dickson pod Lycoperdon ; Willdenow, Uoth a przedewszystkiém Trenteupohl pod Stemo-
nitis; Batsch pod Embolus. Dopiero jednak w roku 1791 ogranicza Persoon strzęi)ek w miche-
lowskiém znaczeniu, przyjmując dhui nazwę llilla : Arcyria. Strzępek ma się według Persoona różnić 
od kędziorka tćm, że ji^go zarodnie pękają szwom kołowym, kiedy zarodnie drugiego otwierają sic 
nieregularnie. W rok potóm znajduje Persoon po raz pierwszy kędziorek mylny, który go w wielki 
kłopot wprowadza dlatego, że jego zarodnie otwierają się szwem kołowym ; to tóż pomieszcza go 
w rodzaju strzępka, ])od nazwą Arcyria decipiens. Lecz w roku 1796 przenosi nowy ten gatunek na 
właściwe miejsce, pod nazwą Trichia fallax, jednocześnie jednak zmienia określenia tak Arcyryi jak 
Trichii. Arcyria ma mieć ściankę znikliwą, włośnię ogołoconą, okrągłą, przytwierdzoną do łożyska 
półkolistego. Trichia zaś ma posiadać tęgie, wpółtrwałe ścianki zarodni, włośnię wpółzbitą, sprężystą, 
o przytwierdzeniu dolném ! W « Synopsis » (1891) określenia te brzmią niewiele co różnie; Arcyria 
ma według Persoona ściankę do połowy znildiwą, włośnię ogołoconą, przytwierdzoną do kieliszko-
watego łożyska ; Trichia odznacza się ścianką trwałą, potem nieregularnie pękającą. Włośnię zbitą, 
do dna zarodni przytwierdzoną (?), rozprężającą się sprężyście. Fries w « Systema mycologicum » 
(1829) opuszcza zupełnie charakter, jaki może dawać włośnią w odróżnianiu Arcyrii od Trichii, 
przyjmując tylko, że w pierwszej ścianka pękająca .szwem kołowym, jest w górnej części znikliwa, 
kiedy tymczasem w drugiéj ścianka pęka zupełnie nieregularnie. Corda badając śluzówce za pomocą 
drobnowidza, oprócz charakterów podanych ostatecznie przez Persoona, wspomina (1842),że Trichia 
ma włośnię o sprężycach pojedynczych (?) wolnych (!), ze zgrubieniami wężownicowatemi, kiedy Arcy-
ria ma włośnię w sieć połączoną. Fries w « Summa vegetabilium Scandinavian » (1849) odróżnia oba 
gatunki sposobem otwierania się, sądzi, że oba mają włośnię w siećpołączoną, leczdodaje że u kędziorka 

http://rcin.org.pl



si.u/owcE. 431 

sieć ta jest opatrzona zgrubieniami wężownicowatemi. Ten ostatni charakter lekceważy jednak zu-
pełnie, mówi bowiem dosłownie (1. c., p. 457) : « Elateres prsebent singularem characterem, sed 
eorum functiones prosus ignoramus. Minores tameu per se esse momenti facile perspicitur ex ab-
soluto eorum defectu in maxime affmibus, et proventu in diversissimis ». Bonorden (1851) podaje 
w tym względzie jak zwykle same mylne spostrzeżenia. Według niego zdarzają się gatunki kędziorka, 
których włośnią jest opatrzona tylko wężownicowato rozmieszczonymi kolcami, jak równióż strzępki 
o włośni wężownicowatej. Dopiero wreszcie de Bary (1859) odgranicza strzępki od kędziorków, opie-
rając się wyłącznie na różnym rodzaju zgzubień ich włośni : wężownicowatym w ostatnim, a różnyui 
ale nie wężownicowatym w pierwszym rodzaju. 

Do s t r o n y 269. 

W liście synonimów w wierszu siedumastym po nazwisku : « Trichia cinnabaris » dodać należy : 
varietas secunda vinoso-subfusca; a trzy wiersze daléj, zamiast 1797 położyć 1794, a po nazwisku : 
Pers., Yersuch, p. 90. 

D o s t r o n y 273. 

W wierszu szóstym listy synonimów, zamiast 1797 położyć należy 1794, a po nazwisku-: Pers., 
Versuch., p. 90; a ósmy zastąpić następującym : 

1801. Arcyria cinerea Pers., Synop., p. 181, n° 3; cfr. FI. Dan., t. 1975, f. 1. 

D o s t r o n y 275. 

W liście synonimów, po wierszu pierwszym dodać : 

1751. Arcyria sessilis volva Iongiore Hill., 1. c., p. 47. 

W wierszu dziewiątym, w dalszym jego ciągu dodać : gatunek ten zostaje nazwanym tamże 
w objaśnieniach tablic : Arcyria rosea. 

Do s t r o n y 277. 

. W wierszu szóstym listy synonimów, zamiast 1797 położyć 179i, a po nazwisku : Pers. , Versuch., 
p. 90; po wierszu dziesiątym dodać : 

1829. Arcyria nutans oc) sordide ochracea, .3) alutacea Fr. , 1. c., p. 180. 

Do s t r o n y 284. 

Po siateczni podpartéj dodać następujący gatunek : 

168. L. Arcyrella Rfski. S. o f/o/jn a. — Zarodnie gruszkowate, szare ze słomiastyńi odcie-
niem, o trzoneczku wysokości zarodni wyrównywającym lub nieco krótszym, żółtawym. Włośnią 
nierozprężająca się, o rurkach bardzo luźną sieć tworzących bez względu na rozmieszczenie, od 
2 , 5 — 8 , 3 m. m. szerokich, w licznych miejscach do ścianki zarodni przyrośniętych i niektórych 
zstępujących do wnętrza rurki t rzonka, pokrytych licznemi tępemi hrodaweczkami. Zarodniki 
gładkie, 7,5 —8,3 m. m. wielkie. 

Opis. - - Zarodnie wraz z trzonkiem dochodzą wysokości 3/4 M. Pierwiastkowo są one białe, lecz 
w zetknięciu z powietrzem stają się czerwone, wreszcie przybierają barwę szarawą ze słomiastym 
odcieniem, a trzoneczek ma barwę żółtawą. Burka trzonka jest błoną gładką, brudno-żółtą, lekko 
pofałdowaną, przechodząc w ścianko zarodni staje się bezbarwną; przy nasadzie trzonka tęższa, opa-

http://rcin.org.pl



4 3 2 i v . m : t ; t n i k r o w à i i z v 5 t \ v a n a u k ś c i s ł y c h w p a r y ż c . — t o m v i . 

trzona początkowo brodawcczkowatemi zgrubieniami, które nieznacznie zamieniają się w sieciowały 
rysunek, staje się ku górze zupełnie gładką i nader delikatną. 

Włośnią nicrozprę/.liwa, o rurkach w luźną sieć połączonych, przyrasta licznemi odnogami do 
ściiuiki zarodni na cnłr^j ji'J przestrzeni, nieliczne zaś rozgałęzienia zstępują na dół między pęcherzyki 
wypełniające rurkę trzonka. Rurki włośni są od 2,5 — 8,3 m. m. szerokie, o ściance zupełnie bez-
barwnej, pokrytej bardzo licznemi lecz tępemi brodaweczkami. Odnogi przyrastające do ścianki 
zarodni, w górnej jćj części są zaostrzone, przy nasadzie zaś trzonka rozszerzone i gładkie, odnogi 
zstępujące w rurkę trzonka są pokryte zgrubieniami, tylko ostatnie ich końce są gładkie. Zarodniki 
7,5 —8,3 m. m. wielkie, gładkie. 

Znajdowanie sie. — Na mierzwie krowiej w Jutlandyi znaleziony przez E. Ilansena. 

T ^ v , u ; a . — Gatunek ten jest ze wszech miar ciekawy, objaśnia bowiem niejako powstanie dwóch 
rożnych podgatunków strzępka, które nazwałem był Clathroides i ArcyreUa. Biorąc za prototyp 
wszystkich strzępkowatych siatecznię gromadną, o zarodniach beztrzoneczkowych, gdzie sieć włośni 
przyrasta licznemi odnogami na całej przestrzeni ścianki zarodni, mamy w dwóch innych gatunkach 
siateczni dwa typy trzoneczkowate, dające przejścia do dwóch podrodzajów strzępka. I tak w sia-
teczni podpartej nie spotykamy odnóg włośni zchodzących miedzy zawartość rurek trzonka; jeżeli 
więc wyobrazimy sobie że ścianka zarodni w górnej jćj części stanie się znikliwą, otrzymamy śluzo-
wiec, który budową swą odpowiada najzupełniej strzępkom wyprostowanym. Tymczasem w nowo 
tu opisanej siateczni podobnej, znajdujemy odnogi zchodzące do wnętrza rurki trzonka, gatunek ten 
po zaprowadzeniu podobnej redukcyi jak w poprzednim, da typ odpowiadający swą budową strzęp-
kom zwisłym. 

D o s t r o n y 289. 

1'rzed Gornuviu dodać : 

Następuj§,ce g a t u n k i ś l u z o w c ó w opisana pad ru l ik i em nie mi znane. 

1873. Lycogala atro/jurpilreum B. et Dr., Brk., fg. Gub. II, n° 735. 

18Î3. Lycogala affine B. et Br., lirk., fg. Gub. II, n" 732. 

1873, Lycogala nitidam B. et Br., Brk., fg. Gub. II, n° 734. 

U W A G A . — Ponieważ charaktery tych nowo opisanych rulików opierają się wyłącznie na barwie 
masy zarodników, a ta jak wiemy jest niesłychanie zmienną w ruliku groniastym, przeto wartość 
ich jest nader wątpliwa. 

D o s t r o n y 29G. 

Na końcu strony dodać . 

U W A G A II. — Przed niedawnym czasem utworzył Berkeley dla śluzowca nadesłanego mu z wyspy 
Kuby nowy rodzaj Alvisia, który ma się odróżniać od innych pyszniaków gwiazdkowatym pękaniem 
zarodni. Charakter ten jest zupełnie niewystarczający dla utworzenia nowego rodzaju, lecz ponieważ 
autorowie nie wspominają nic o budowie włośni, przeto rzecz ta musi na teraz pozostać w zawie-
j;zeniu. Jedyny gotunek opisany jest : 

1873. Akmia Bombarda B. et Br., Brk., fg. Gub. II, p. 8G, n° 784, t . II, f. 6 {a, b, c.). 
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