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BOTANIKA SZKOLNA
DLA KLAS WYŻSZYCH

z 553 DRZEWORYTAMI, BARWNĄ TABLICĄ oraz KARTĄ ROZSIEDLENIA ROŚLIN

przez

I)ra JÓZEFA ROSTAFIŃSKIEGO
PRO FESORA U N IW E R SY T E T U  JA G IELLO Ń SK IE G O , CZŁONKA AKA D EM II U M IE JĘ TN O ŚCI.
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N A K Ł A D E M  T O W A R Z Y S T W A  N A U C Z Y C I E  U  S Z K Ó Ł  W Y Ż S Z Y C H .
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D R U K A R N I „C Z A S U u F R . K IjU C ZY C K IE G O  i  s p ó ł k i  

pod za rządem  Józefa  Ł akociuskiego.
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P R Z E D M O W A .

'’A ilM
qé/zyniac zadość gwałtownej potrzebie nietylko szkoły ale nawet

całej naszej literatury, wydaje tę książeczkę. Już bowiem 36 
lat upływa od czasu, jak pod kierunkiem Dra Chałubińskiego 
przyswojono naszemu językowi botanikę Jussiego, która obejmując 
całość nauki, stała rzeczywiście na poziomie umiejętności danej 
chwili. Wszystko, co się później zjawiało, nietylko nie odpowiadało 
potrzebie, ałe co gorsze, już w chwili pojawienia się było prze- 
starzałćm.

Pisząc ten kurs wyższy, starałem się przedewszystkiem zasto
sować się w rozmiarach do czasu przeznaczonego na szkolną naukę. 
Przeciążenie bowiem leży przedewszystkićm w podręcznikach, choćby 
pełnych zalet zresztą, które się z tym właśnie najważniejszym mo
mentem nie rachują. Dla gimnazyum książeczka i tak może być 
za obszerną, rozdzieliłem więc jój treść na krótkie paragrafy, co 
pozwoli nauczycielowi wybrać, co uzna za ważne, a resztę polecić 
tylko do przeczytania uczniom dobrym. Podział ten ma jeszcze tę 
zaletę, źc pozwala w ciągu opowiadania cytować paragrafy, w któ- 
rych już poprzednio rzecz jakąś wspomniano.

Uważałem, że w yższy kurs można rozpocząć od roślin niż
szych i postępować do coraz wyższych. Ten sposób przeprowa
dzenia wykładu nadaję się wybornie do książki, która obok syste
matyki uwzględnia i inne działy umiejętności, bo pozwala wszystkie 
kwrestye anatomiczne i fizyologiczne już tam wykładać, gdzie może 
o nich być mowa na najniższym jeszcze stopniu rozwoju roślinnego 
świata.

Przedstawienie całe jest analityczne, tylko początek wykładu 
jest syntetyczny i zaczyna się nie od najniższych śluzowców, ale 
od zielenic. Od zielenic dlatego, że to są rośliny typowe, a syn
tetycznie dlatego, żeby uczniowi dać na początek pewien zapas 
zasadniczych wiadomości umożliwiający dalszy rozbiorowy wykład. 
W tych początkowych lekcyach może uczeń już nabrać należytego 
poglądu na wszystkie najważniejsze czynności roślinnego świata.
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Ułatwiłem wykład ty cli najtrudniejszych początków barwną 
tablicą, przedstawiającą wszystkie omawiane zielenice, nie ma icli 
bowiem w ściennych tablicach, a żywe okazy trudnoby może było 
zebrać we właściwym czasie. Starałem się dalej o dobór drzewo
rytów i główna to była praca w ułożeniu tćj książeczki. Dobie
rałem bowiem figury do tekstu a nie odwrotnie, wskutek czego 
musiałem użyć drzeworytów aż z 35 dzieł różnych i prócz tego 
dość nowych umyślnie kazać sporządzić. W ielką do nich przywią
zuję w agę, bo chociaż aparat naukowy mógłby je  w szkolnym  
wykładzie nieraz zastąpić, to pomimo tego potrzebuje icli uczeń 
koniecznie w domu do należytego przygotowania się na lekcyą.

Co do terminologii, to trzymałem się utartój, a jeżeli od niej 
odstępowałem, to nie lekkomyślnie. Mam bowiem zebraną termi
nologią botaniczną z całej naszćj literatury od najdawniejszych 
czasów i przywróciłem niejeden z nićj wyraz powszechnie uży
wany, jeżeli niepotrzebnie został tylko w Galicyi zastąpiony innym 
a nie udatniejszym. Wprowadziłem ogólne pojęcie siemienia dla 
komórek powstałych z zespolenia się dwu innych, jako przeciw
stawienie zarodnika, potrzeba to chwili, upraszczająca rzecz bardzo, 
a wyraz ten staropolski znaczył w XVI jeszcze wieku tyle, co 
nasienie. Z tego też czasu pochodzącym wyrazem „bylina41 zastą
piłem sprzeczne orzeczenie „ziele trwałe.“ Zresztą, o ile potrzeba 
zachodziła, a nazw nie było, tworzyłem nowe, posługując się nie
kiedy i łacińskimi, jak plazma, które zostały przyjęte we w szyst
kich europejskich językach.

Co do nomenklatury, to posługiwałem się nazwami potocznego 
czy ludowego języka, odrzucając wszystkie fabrykaty, bo te, jak  
doświadczenie we wszystkich językach europejskich wykazało, nie 
przyjmują się, a niepotrzebnie tylko obciążają pamięć ucznia. W ie 
011 z domu np., co znaczy herbata czy kamelia, na cóż mu się 
uczyć jakiegoś czajewnika czy wielubi. I tu posługiwałem się 
porównawczym materyałem zebranym od X V  w.

Zamknę rzecz zapewnieniem, źe zrobiłem, na co mnie stać 
było, bodajby z pożytkiem dla szkoły i społeczeństwa.

IV

Kraków w Kwietniu 1885 r.
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W S T Ę P .

Roślinność pokrywająca powierzchnię kuli ziemskiej składa się z mnóstwa 
osobników, które rodzą się, rozwijają i umierają. Zbiór, chociażby największćj 
ilości takich osobników, z których każdy mógłby pochodzić od któregokol
wiek innego, nazywamy g a t u n k i e m  (species, die A rt) . Tak np. jeżeli spoj- 
rzemy na łan kwitnącego maku, to wiemy, że każdy jego osobnik mógłby 
pochodzić od któregokolwiek innego i będzie wydawać znowu osobniki takie
goż maku. To, czćm się jeden gatunek wyróżnia od drugiego, nazywa się 
c e c h ą  gatunkową. Osobniki tego samego gatunku wyglądają zazwyczaj po
dobnie do siebie, czasem jednak są różnego pokroju jak np. w konopiach, gdzie 
je lud dwiema odrębnymi nazwami oznacza, jako ploskunki i suszki, a prze
cież daje im się dlatego wspólną nazwę, że są jednym gatunkiem, bo pocho
dzą od konopi i dają też konopie. Potomstwo jest zwykle podobne do rośliny, 
z której nasienia pochodzi ; zdarza się jednak niekiedy, że z p r z y c z y n  n a m  
z u p e ł n i e  n i e z n a n y c h  niektóre osobniki wśród całego mnóstwa odrodzą 
się nieco i tak powstaje o d m i a n a  (varietas) gatunku.

Porównywając różne gatunki pomiędzy sobą, dostrzeżono, że niektóre 
mają więcej cech wspólnych od innych. Nazywamy taki zbiór pokrewnych 
sobie wspólnemi cechami gatunków r o d z a j e m  (genns, die Gattung). Wę
gierka, lubaszka, tarnina, morela są w pojęciu botanicznćm gatunkami tego 
samego rodzaju śliwy.

Odszukanie tych pokrewieństw i zestawienie gatunków w rodzaje jest 
rzeczą wymagającą gruntownych badań, a podwaliny na tćm polu w typie 
roślin kwiatowych zawdzięczamy w botanice francuzowi, który się nazywał 
Józef Piton Tournefort (ur. 1G56 zm. 1708).

Tonrnefort ponadawał rodzajom, na które rozdzielił świat roślinny, stałe 
nazwy łacińskie, wygodne dlatego, że są międzynarodowe, pozwalają uczo
nym wszelkich narodowości porozumiewać się z sobą, a powtóre, że wzięte 
7: języka martwego nie ulegają już zmianie. Gatunki takich nazw w NYU 
i w początkach XVIII w. jeszcze nie miały, chcąc je określić dodawano do 
nazwy rodzajowej krótki opis cech wyróżniających ten gatunek, o który cho
dziło, od innych tego samego rodzaju. Sposób był zawiły i niepraktyczny. 
Zaradził temu Szwed Karol Linnć (także Linneuszem z łacińskiego zwany, 
ur. 1707 zm. 1778), wprowadziwszy podwójne mianowanie roślin. Zamiast 
długo opisywać gatunek, dawał mu jednowyrazową stalą nazwę, którą kładł 
po nazwie rodzajowej, np. Prunus domestica, znaczyło krótko węgierkę, 
P. msititia, lubaszkę, P. spinosa, tarninę, i w podobny sposób ponazywał 
wszystkie rośliny, jakie znał swego czasu, około G000. Sposób ten wzięty

1
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oczywiście od sposobu nazywania ludzi imieniem i nazwiskiem, jest tak prak
tyczny, że od razu zyskał powszechne uznanie, a w miarę jak poznawano 
więcej roślin, mianowano je za przykładem Linnégo podwójnie. Dziś znamy 
roślin ze 200.000.

Zdarza się, że jedna i ta sama roślina zostanie przez omyłkę dwa razy 
pod różnemi nazwami opisana, takie nazwy są s y n o n i m a m i  i z dwu czy 
nawet wielu synonimów, używa się najstarszego. Zdarza się też, że pod tą 
samą nazwą dwu lub kilku autorów pojmowało dwie lub kilka różnych roślin 
np. świerk opisał De Candolle pod nazwą Pinus Abies, a Duroi pod tém samém 
mianem jodłę, dlatego kładzie się po podwójném nazwisku rośliny nazwisko 
autora, który go pierwszy użył, często przez skrócenie np. L. oznacza Linné, 
DC. oznacza De Candolle.

Już zaczynając od Teofrasta ucznia Arystotelesa, który pierwszy opisy
wał rośliny, wszyscy autorowie zajmujący się podobném zadaniem szukali 
jakiegoś sposobu grupowania ich czyli klasyfikacyi. Drzewa, krzewy i zioła, 
to najstarsza klasyfikacya sztucznego systemu roślin.

Takich sztucznych systemów istniało już w XVIII wieku całe mnóstwo ; 
wszystkie brały z góry pewne cechy i nie pytając o pokrewieństwo, według 
tych cech rozdzielały rodzaje roślin na pewne grupy. Z pomiędzy takich 
sztucznych systemów XVIII w., których jeden Adanson np. utworzył 65 
różnych, najgłośniejszym był system sztuczny Linnégo, mniéj dlatego, że był 
lepszym od innych, jak raczej dlatego, że twórcą jego był człowiek, który 
wprowadził powszechnie przyjęte podwójne mianowanie. W systemie tym 
rośliny były rozdzielone na klas 24, z tycli ostatnia tylko zawierała rośliny 
bezkwiatowe jako skrytopłciowe (Cryptogamete)  wszystkie zaś kwiatowe (Pha- 
nerogamae) obejmowały klas 23, w ten sposób:

I. PHANE KO GAMIA.
A. Monoclinia v. hermaphrodita.

a. Eleutherostemones.
a. Homodynamae.

1) Monandria. 2) Diandria. 3) Triandria. 4) Tetrandria.
5) Pentandria. 6) Hexandria. 7) Heptandria. 8) Octandria.
9) Enneandria. 10) Decandria. 11) Dodecandria. 12) Icosandria.

13) Polyandria.
/?. Heterodynamae.

14) Didynamia. 15) Tetradynamia.
b. Synstemones.

16) Monadelphia. 17) Diadelphia. 18) Polyadelphia. 19) Syngenesia.
20) Gynandria.

B. Diclinia.
21) Monoecia, 22) Dioecia. 23) Poły gamia.

II. CRYPTOGAMIA.
24) Cryptogamia.

Rośliny kwiatowe o kwiatach jednopłciowych zajmowały tu więc 3, 
o kwiatach obupłciowych 20 klas. Te ostatnie, stosownie do różnych ilości 
równych pręcików jednego kwiatu, zajmowały pierwszych klas 13; dwie klasy
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następne obejmowały rośliny o pręcikach nierównych, trzy dalsze o pręcikach 
zrosły cli nitkami w różną ilość wiązek, dziewiętnasta o pręcikach zrosłych 
pylnikami z sobą, a dwudziesta o zrosłych ze słupkiem.

Jeżeli idzie o rychłe wyszukanie nazwy rośliny, którą chcemy oznaczyć, 
każdy system sztuczny jest praktyczny, ale żaden z nich nie przedstawia natural
nego związku, jaki zachodzi w pokrewieństwie roślin. Ten związek jest prze
ciwnie podstawą naturalnego systemu. W sztucznym bierze się z góry pewne 
cechy za podstawę podziału, w naturalnym grupuje się rodzaje z sobą spokre
wnione razem, wyszukuje się dalsze pokrewieństwa, a następnie szuka się 
dopiero cech charakterystycznych dla tych grup naturalnych.

W systemie naturalnym pierwszym wyższym porządkiem, w który gru
pujecie rodzaje, jest piemie (tribus), te skupiają się w rodziny (familia), 
rodziny w rzędy (ordo), rzędy w klasy (classis), te w gromady (cohortes), 
a gromady w typy ( 'typus), które już składają ostatecznie państwo (regnum) 
pewnej żywizny.

Pierwszy naturalny system roślin został ogłoszony w r. 1789 przez 
Francuza Antoniego Wawrzyńca de Jussieu (ur. 1748 zm. 1836). Rozdzielił 
on rośliny na trzy gromady dwuliściennych (Dicotyledoneae), jednoliściennycli 
(Monocotyledoneae) i bezliściennych (Acotyledoneae). Dwie pierwsze odpowia
dają jawnokwiatowym Rinnego, ostatnia jego skrytokwiatowym. Jussieu scha
rakteryzował już 100 rodzin naturalnych, a w ich grupowaniu kładł prze
de wszy stkiém wagę na stosunek liści do dna kwiatu (hypogynae są części 
kwiatu stojące powyżej, perigynae koło, a epigynae poniżej zalążni, względnie 
dna. kwiatowego), następnie zaś na to, czy płatki są wolne (polypetalae) czy 
zrosłe (monopetalae) czy icli też wcale nie ma (apetalae). Jego system był taki :

Acotyledones 

Monocotyl edones

Dicotyledones

Apetalae

Monopetalae

Polypetalae 

Diclynes irregulares

I Stamina hypogyna 
perigyna 

y epigyna
(Stamina epigyna 
j perigyna
' hypogyna

Corolla hypogyna 
perigyna

epigyna

(Stamina epigyna 
hypogyna 

1 perigyna

antheris
connatis
antheris
distinctis

Classis :
I

II
III
IV 
V 

VI
VII

V ili
IX
X

XI
XII

XIII
XIV
XV

Myśl Jussieu’go rozwinął znakomicie Szwajcar August Pyram De Candolle 
■(1778 1841) w dziele Prodromus systematis naturalis, rozpoczętem przez
siebie, a przez wielu współpracowników ukończonćm dopiero przed paru laty.

1*
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System De Caudolle’a jest następujący:

( Thalamiflorae 
i Dicotyledoneae ^ c i ^ r a e

Vasculares j l Monoclilamydeae
Monocotyledoneae ( ̂ anerogam ae 

J \ Cryptogamae
Cellulares {\ Aphylles.

Rozdzielone są w nim rośliny na podstawie budowy wewnętrznej na 
posiadające naczynia ( Vasculares)  i złożone z miękiszu (Cellidares). Wśród 
tych ostatnich grzyby z wodorostami są bezlistne (Aphylles), mchy z wątro
bowcami ulistnione (Foliaceae). Dwuliścienne jedne mają okwiat pojedynczy 
(Monoclilamydeae), drugie podwójny i to o pręcikach osadzonych na dnie 
kwiatowém (Thalamiflorae) albo na kielichu ( Calyciflorae) albo na koronie 
(Corolliflorae). Do jednoliściennych zaliczał zarówno rzeczywiście kwiatowe 
(Phanerogaviae) jak  widłaki, skrzypy i paprocie (Cryptogamae).

Zasługa tego uczonego polegała mniéj na s}~stemie jak  na tćm, że pierw
szy zajął się gruntownie morfologią roślin i na jej podstawie rozwinął umie
jętne zasady naturalnego pokrewieństwa. Współzawodniczył z nim na tych 
polach Anglik Robert Brown (1773—1838), który odkrył, że są rośliny nagoza- 
lążkowe i wykazał, że trzeba je przeciwstawić okrytozalążkowym. Młodszy 
od nich Adolf Brongniart (ur. 1801 zm. 1876) jest znów pierwszym, który bez- 
płatkowe rozdzielił wśród wolnopłatkowych

Do połowry bieżącego wieku, uważano powszechnie rośliny okrytopłciowe 
Rinnego, czyli bezliścienne Jussieugo, za jedną klasę. Dopiero kiedy w r. 1848 
hr. Leszczyc Sumiński odkrył rodnie u paproci, rozpoczął się nowy okres 
badania tych roślin. Rozpoczął go świetnie Wilhelm Hofmeister (ur. 1824, 
zm. 1877) porównawczą pracą nad rozwojem rodniowców i wykazaniem ich 
stosunku do wyższych roślin. Odtąd dopiero zaczęło się wyrabiać przekonanie, 
że rośliny niższe tworzą daleko liczniejsze działy, jak sobie dawniej wyobra
żano, i to współrzędne roślinom kwiatowym.

Glony zostały poznane wskutek badań wielu uczonych z pomiędzy któ
rych przedewszystktem zasłużyli się Jakób Agardh, Gustaw Thuret i Nathan 
Pringsheim; system naturalny grzybów opracował głównie Antoni de Bary, 
śluzowców autor téj książeczki, bakteryi Ferdynand Cohn, ramienic Aleksan
der Braun, mchów Bridel i Scliimper, wątrobowców Karol Gotscbe a paproci 
głównie Wilchelm Hooker.

W dzisiejszym stanie nauki wiele jest różnych zapatrywań co do bliż
szego lub dalszego pokrewieństwa pewnych klas roślin, zwłaszcza co do 
roślin, które były skrytopłciowe dla Linnégo, ale te zapatrywania nie rozbie
gają się znów tak bardzo od siebie. Mojém zdaniem możemy dziś rozdzielić 
wszystkie rośliny w naturalny sposób na klas dwadzieścia t. j. 1) śluzówce, 
2) zielenice, 3) brunatnice, 4) krasnorosty, 5) sinice, 6) bakterye, 7) pleśniaki, 
8) podstawczaki, 9) workowce, 10) ramienice, 11) wątrobowce, 12) mchy, 
13) paprocie, 14) skrzypy, 15) widłaki, 16) kłodzinowate, 17) szyszkowe, 
18) gniotowate, 19) jednoliścienne, 20) dwuliścienne.
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Te klasy w takim zaś do siebie pozostają stosunku

Klasa :
1. Myxomycetes
2. Schizophyceae
3. Schizomycetes
4. Cliloropbyceae 
o. Phaeophyceae
6. Florideae
7. Phycomycetes
8. Ascomycetes
9. Basidiomycetes

10. Ch aracene
11. Hepaticae
12. Musci
13. Filicinae
14. Equisetinae
15. Lycopodinae 
10. Cycadeae
17. Coniferae
18. Gnetaceae
19. Monocotyledoneae
20. Dicotyledoneae

Gromada : 
Myxophyta
Gleopliyta

Al°-ae

Mvcetes
l

\ 
i

Ckarophyta
Bryophyta

Pteridophyta

Typ:
Plasmophyta
Schizophyta

1 Protopliyta

Oogemmatae

Archegoniatae

J Gymnosperraae

\ Angiospermae 
/ v. Anthopbyta

Embryonatae
v-Spermatophyta

pcśĆJDO

6

o
Q
m<p

O

o
Q

ci
ćfj ,• O hH
<£> o £ PC5 r~*

TYP: PIERW0R0ŚLA, PR0T0PHYTA, UHRPFLANZEN.

Gromada: Glony, Algae, Algen.
Klasa: Zielenice, Cliloropliyceae, Griinalgeii.

§ 1. Pierwotek (Protococcus viridis Ag.) rośnie na ziemi wilgotnej i ska
łach, tworząc cieniutkie, pod dotknięciem palca rozsuwające się powłoki, (Tb. 1) 
a na korze drzew tworzy zielony nalot. Pod mikroskopem widać, że cząstka 
takiej powłoki czy nalotu składa się z mnóstwa zielonych kulek, które się z sobą 
stykają. Przy siłniejszćm powiększeniu jedna kulka, mająca do 13 g 1) śre
dnicy, przedstawia się (Tb. 2) jako pęcherz ze wszystkich stron zamknięty 
błoną, która jest przeźroczysta, w stanie suchym cienka, po dodaniu zaś wody 
pęcznieje i staje się długo leżąc w wodzie, grubszą. Oczywiście ścianka składa 
się z materyału, do którego woda wsiąka z łatwością, który jest zatem, jak  
się to krótko mówi, dla wody przenikliwy.

g oznacza yiooo część milimetra.
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§ 2. Materyał, z którego ta ścianka się składa, jest węglowodanem- 
zwanym błonnikiem (cellulosa), i ma skład chemiczny Cc H1() 0 5. Błonnik można 
po tém poznać, że w roztworze jodu barwiąc się na żółto brunatno, po doda
niu kwasu siarkowego staje się fioletowym.

§ 3. Wewnętrzna istota pęcherza nie jest jednorodna. Patrząc z góiy 
przez przeźroczystą błonę, na pierwszy rzut oka widać wśród zielonej masy 
jakby białe żyłki, które tworzą nieregularną siatkę (Tb. 2). Widocznie zielona 
istota składa się z pojedynczych cząstek leżących blisko siebie, ale rozdzie
lonych inną istotą bezbarwną.

Zaglądając do głębi pęcherza (Tb. 3), można się przekonać, że te cząstki 
zielone nie sięgają aż do jego środka, ale tworzą niezbyt grube płyty o zary
sach nieregularnych, leżące tuż pod błoną, równolegle do nićj, ale oddzielone 
od nićj warstwą istoty bezbarwnej, która je ze wszech stron otacza i wypeł
nia zresztą wnętrze pęcherza. Nazywamy je ciałkami zieleni, a bezbarwną 
istotę protoplazmą albo krótko plazmą.

§ 4. Materyał, z którego się plazma składa, jest ciałem białkowatćm, 
zawierającćm węgiel, wód, tlen, podobnie jak błonnik, ale obok tego azot 
oraz nieco siarki i fosforu. Plazma zawiera też w sobie bardzo dużo wody. 
Jeżeli bowiem włożymy pęcherz np. do rozpuszczonej soli kuchennej albo 
do spirytusu, które wodę chciwie przyciągają, to zobaczyny, że plazma za
czyna odstawać od ściany, kurczy się coraz więcej i wreszcie skupia się w nie
regularną grudkę (Tb. 4). Błona jest więc przenikliwa nietylko dla wody, ale 
i dla innych płynów. Jak roztwór soli albo spirytusu dostanie się do środka pę
cherza, to ponieważ chciwie pochłaniając wodę odbiera plazmie takową, dlatego- 
musi się ona kurczyć. Zostaje też wskutek utraty swojćj wody zabita, bo już 
choćbyśmy pęcherz do czystej wody włożyli, nie przyjmie ona pierwotnej 
postaci i po pewnym czasie gnić zaczyna. Ta wielka ilość wody, która się wśród 
plazmy znajduje, ma dla rośliny wielkie znaczenie, bo napręża ścianę tak, 
że ona wskutek takiego naprężenia staje się sztywną i jest zewnętrznym 
szkieletem rośliny. Plazma, mówi się zwięźle, utrzymuje pęcherz w stanie- 
jędrności (turgor).

§ 5. Charakterystycznćm jest dla plazmy zachowanie się jej w zetknięciu 
bezpośrednićm z wodą i względem barwików. Naciskając pęcherzyk rozcią
gamy błonę, która go zamyka, a jeżeli ciśnienie jest dość silne, to błona 
pęka i plazma oraz ciałka zieleni dostają się do wody. W wodzie ciałka 
pęcznieją i silnie się zaokrąglają a śluzowata, jak teraz widać, plazma, wy
lawszy się do wody nie rozpuszcza się w nićj jednak, ale zbija w mniejsze 
lub większe kulki. Jestto cecha charakterystyczna protoplazmy, która się tak 
zawsze w bezpośrednićm zetknięciu z wodą zachowuje. Po dodaniu do wody,, 
do której plazma została wylaną, jakiegokolwiek barwika, choćby np. soku 
z jagód czy wiśni, widać że plazma zaczyna się barwić i po krótkim czasie 
pochłania nawet cały barwik, jeżeli go wiele nie było, tak że woda staje się 
bezbarwną. Jeżeli jednak włożymy nieuszkodzony pęcherzyk do soku wiśnio
wego czy innego barwiku, to (jeżeli ten plazmy nie zabije odrazu, jak  to 
robi np. jod) plazma pozostaje bezbarwna. ' Oczywiście ż y w a  p l a z m a  b a r 
w i k ó w  n i e  p o c h ł a n i a ,  a t y l k o  m a r t w a  p o c h ł a n i a  j e i to bardzo-  
c h c i wi e .

§ 6. Zabijając naprzód pęcherz, a następnie barwiąc jego plazmę, znaj
dujemy wśród nićj w środku małe ciałko (Tb. 3), którego bez zabarwienia znać 
nie było, barwiące się zawsze ciemniej od reszty plazmy, jestto j ą d r o  (nucleus?
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Zdllcern). Jądro jest też ciałem białkowatćm, ale jego substancya zawiera 
więcej fosforu niż reszta plazmy i nazywa się nukleiną.

§ 7. Ciałka zieleni można odbarwić. Jeżeli wygotować cały pęcherzyk 
w spirytusie albo benzynie, to spirytus albo benzyna zabarwią się na zielono, 
a ciałka zieleni zachowując pierwotną postać pozostaną bezbarwne. Można się 
przekonać, że ta bezbarwna istota ciałek zieleni jest też plazmą, taką jak 
reszta plazmy. Wydaje się zaś zieloną dlatego, żejest zabarwiona barwikiem 
zielonym, który się nazywa zielenią (chlorophylliim, Blattgrun) .

§ 8. Cały więc pęcherz składa się z błony przesiąkniętej wodą, z plazmy 
bezbarwnej też wodnistej, z ciałek zieleni plazinatycznych, a zabarwionych 
zielenią i z jądra. We wszystkich tych częściach jest tyle wody, że po wysu
szeniu zaledwie jakie 10% suchej istoty pozostanie; resztę wagi stanowi woda.

Jeżeli taką wysuszoną resztkę pęcherza spalić, to tworzą się gazy : węgiel, 
tlen, wód i azot, które wchodzą w skład błonnika i plazmy, uchodzą, a pozo
staje odrobina popiołu, może ze 2% suchej wagi, czyli (>002 wagi żywego, 
napojonego wodą pęcherza.

Ten popiół składa się z połączeń potasu, magnu, wapnia, fosforu, siarki 
i żelaza. Ten ostatni pierwiastek znajduje się wyłącznie w ciałkach zieleni.

W całej roślinie znajduje się więc'tlen, wód, węgiel w błonniku, plazmie, 
ciałkach zieleni, jądrze ; azot, fosfor, siarka w plazmie, ciałkach zieleni, jądrze; 
żelazo w ciałkach zieleni; potas, magn i wapń tak w plazmie jak  i wreszcie 
treści pęcherza.

§ 9. Wszystkie pęcherze, z których składa się powłoka, jaką tworzy 
roślina na ziemi, czy nalot, którym pokrywa korę drzew, są podobnie złożone, 
różnią się zaś pomiędzy sobą tylko wielkością. Różnice w wielkości są takie, 
że niektóre są do dwu razy większe od innych. Gdybyśmy je zważyli, prze
konalibyśmy się, że mniejsze ważą mniej od większych i że zachodzi pewien 
stały stosunek między wielkością a wagą. W mniejszych nietylko mniej wody, 
ale mniej i popiołu i wszystkich pierwiastków, z jakich zbudowane są pęcherze. 
W mniejszych jest też mniej ciałek zieleni niż w większych, w najmniej
szych o połowę mniej niż w największych.

Trzymając w kropli wody kilka takich różnej wielkości pęcherzy i oglą
dając je eodzień pod mikroskopem, widać, że mniejsze stają się coraz większe 
i po upływie kilku dni wszystkie dochodzą jednakowych prawie wymiarów. 
Z każdćm powiększeniem objętości przybywa im też co dnia na wadze. 
Mówimy o takićm powiększaniu się, w którćm roślina zyskuje współcześnie 
na wadze, że to jest wzrost, a proces ten nazywamy rośnięciem.

§ 10. W pęcherzach, które rosną, zwiększa się też ilość ciałek zieleni. 
Jak którekolwiek ciałko stanie się znacznie większe, to przewęża się w środku 
tak , jakby je kto nitką przez środek przewiązał i coraz głębiej ściskał — 
wreszcie rozdziela się na dwa. Takim sposobem ilość ciałek zieleni w jednym 
pęcherzu może się powiększać i wskutek tego w bardzo dużych może ich 
być ze dwa razy tyle, co w małych.

§ 11. Wzrost polega na zyskiwaniu na wadze, więc pęcherz rosnąć 
może tylko w ten sposób, że z zewnątrz, z otaczającego go środowiska, pobiera 
tlen, wód, azot, węgiel, fosfor, siarkę, żelazo, potas, magn, wapń, to jest 
wszystkie pierwiastki, które w skład błonnika czy plazmy wchodzą.

Czy roślina żyje na ziemi czy na korze drzew, styka się zawsze z powie
trzem, wTodą i ziemią; z powietrzem, jeżeli nie wprost, to przez pośrednictwo 
wody, w której powietrze zawsze jest rozpuszczone; z ziemią na korze drzew, 
gdzie sucha ziemia jako kurz zostaje przez powietrze przenoszona, a osadza
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się na chropowatej, często wilgotnej korze z łatwością. Z tych więc środków : 
z powietrza, wody i ziemi, musi roślina czerpać pokarm czyli materyał do 
wzrostu potrzebny. Wszystkie też powyżej wymienione pierwiastki, prócz 
jednego węgla, znajdują się w różnych połączeniach w ziemi a z tćj roz
puszczają się w wodzie. Ponieważ zaś woda z łatwością przez błonę przenika 
i znajduje się w dużćj ilości wśród protoplazmy, więc wszystkie pierwiastki 
prócz węgla mogą się dostawać z ziemi przez wodę do środka pęcherza.

§ 12. Co do węgla, który jest bardzo ważny, bo stanowi największy 
procent suchej wagi rośliny, to ten, jaki się znajduje w ziemi w postaci 
węglanów, jest dla roślin bez żadnego znaczenia. Cały węgiel, jaki się w rośli
nach znajduje, może się do nich dostać tylko z powietrza, gdzie istnieje 
w postaci dwutlenku węgla, gazu rozpuszczalnego w wodzie, nadającego 
jej smak kwaskowaty, który dlatego bywa nazywany także kwasem węglo
wym. W powietrzu jest go na 10.000 litrów zaledwie 4 litry. Dwutlenek 
węgla dostaje się do wnętrza rośliny już wprost z powietrza przez błonę, 
która i dla gazów jest przenikliwa, już przez pośrednictwo wody, w której 
jest rozpuszczony. Jak przejdzie przez błonę, plazma przeprowadza go do 
ciałek zieleni i tu ulega on dalszćj zmianie.

Dziać się to jednak może tylko pod tym warunkiem, jeżeli ciałka zie
leni wystawione są wprost na działanie światła. W ciemności dwutlenek węgla 
któryby się do nich dostał, nie ulega żadnej zmianie, rozkłada się zaś a jego 
węgiel ulega przemianie tylko pod wpływem światła i tylko w ciałkach zieleni. 
W tych narzędziach bowiem dwutlenek zostaje rozłożony na tlen, który po 
oddzieleniu się od węgla wychodzi do plazmy a potćm na zewnątrz, oraz 
na węgiel, który zostaje przyswojony, bo zaraz łączy się z wodem i tlenem, 
tworząc węglowodan — trochę różny od błonnika, — zwany skrobią. To, co 
w pospolitćm życiu nazywamy mąką, składa się właśnie wyłącznie z takich 
ziarn skrobi. Ten proces odbywa się bardzo szybko. Jeżeli wystawić roślinę 
na słońce, to po upływie już kilku minut widać w ciałkach zieleni tę skrobię, 
utworzoną przez plazmę ciałek zieleni z węgla wziętego z dwutlenku węgla 
i z pierwiastków wody.

§ 13. Widać skrobię pod postacią maleńkich ziarneczek wśród ciałek 
zieleni — a poznać można, że to skrobia, dodając jodu. Jod z wodą barwi 
bowiem skrobię (bez kwasu siarczanego) na kolor fioletowy, a że ciałko zie
leni jako plazmatyczne, pochłania także brunatno żółty roztwór jodu i barwi 
się na żółto brunatno, więc na tle tćj barwy widać skrobię jako punkty 
fioletowe.

§ 14. Wszystkie wiec pierwiastki może roślina przyswajać bez światła 
w plazmie bezbarwnćj, węgiel zaś przyswaja z powietrza tylko na świetle 
i tylko w ciałkach zieleni, które do tego jej służą.

To wytwarzanie skrobi na słońcu jest dla wszystkich istot żyjących 
bardzo ważne. Cała bowiem żywizna bierze węgiel, jakiego potrzebuje, albo 
z roślin albo ze zwierząt, które się roślinami żywią, więc pośrednio albo 
wprost z roślin. Bez światła więc, bez ciałek zieleni i tworzenia w nich skrobi 
nic na świecie żyjącego istnieć by nie mogło.

§ 15. Cały pęcherz rośliny składa się z różnych narzędzi. Błona sta
nowi dla rośliny szkielet zewnętrzny, tćm tęższy, im bardziej pęcherz jest 
jędrny t. j. wypełniony wodą, która jego ścianę napręża. Ściana ta służy też 
za filtr, przez który gazy i woda z różnymi w niej rozpuszczonymi pierwiast
kami dostają się do wnętrza ciała. Plazma bezbarwna zajmuje się pobiera
niem wody dla utrzymywania pęcherza w jędrności i przyswajaniem wszyst
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kich pierwiastków, prócz węgla, którego przyswajanie odbywa się w zielonej 
plazmie. Co do jądra, to i ono jest narzędziem potrzebném. Widać jego czyn
ności w chwili, kiedy roślina doszedłszy znacznych wymiarów, zaczyna się 
dzielić.

§ 16. Jądro leży mniej więcej w środku rośliny i tworzy maleńki plaz- 
matyczny pęcherzyk z wyraźnym punkcikiem w środku czyli jąderkiem. 
Jeżeli roślina wyrosła już zupełnie i ma się dzielić, to podział rozpoczyna się 
od jądra; z kulistego staje się ono baryłeczkowate i potem rozdziela się na dwa 
nowe, które leżą blisko siebie (Tb. 5). Dopiero, jak dwa nowe jądra powstały, 
zaczyna się też protoplazma od brzegu ku środkowi rozstępować na dwie 
połowy, wydzielając między sobą ścianę z błonnika. Jak ściana dojdzie do 
środka, to już cały pęcherz jest podzielony na dwa nowe, z których każdy 
ma postać półkuli. W każdym jest jądro, plazma, połowa ciałek zieleni starego 
wielkiego pęcherza (Tb. 6). Oba mają przez pewien czas jedne ścianę wspólną. 
Ściana ta zaczyna się jednak rozszczepiać na połowę, zaczynając od kraju 
kuli; każdy z pęcherzy zaokrągla się i po upływie pewnego czasu zamiast 
jednego mamy dwa nowe kuliste pęcherze, stykające się jeszcze z sobą, a po
tem całkiem swobodne, tylko obok siebie leżące (Tb. 7). Każdy przyswajając 
potrzebne do życia pierwiastki rośnie, w każdym ilość ciałek zieleni przez 
przewężanie się ich zwiększa się, a tćm samem wytwarza się więcej w nich 
skrobi i wreszcie każda roślina wyrasta znów tak wielka, że musi się dzie
lić. Takim sposobem z jednej tworzą się dwie nowe, potem z każdej nowej 
znów dwie, czyli razem 4 i przez dalsze podziały tych 8, potem 16, 32, 64 
i t. d. A że wszystkie leżą obok siebie, więc tworzą też nieraz rozległe po
włoki na ziemi i gęste naloty na korze drzew.

§ 17. Pierwotek pobierając wodę i różne pierwiastki przez błonę, przy
swajając je na ciało, wyrabiając skrobię, dzieląc ciałka zieleni, jądra, wytwa
rzając nowe ściany, pracuje. Do wykonania zaś każdej pracy potrzeba pewnej 
siły. W machinach zazwyczaj jej źródłem jest ciepło. Kładą się węgle, palą 
się, to jest łączą się z tlenem powietrza, wytworzony z tego połączenia CO(i 
uchodzi, a powstałe przytćm ciepło zużyte zostaje do poruszania machiny. 
I tu dzieje się podobnie — ciałka zieleni dostarczają węgla z powietrza, 
potrzebnego nietylko do żywienia rośliny, ale właśnie i na materyał opałowy. 
Plazma spala odrobiny węgla w skład jej cząstek wchodzącego pod wpły
wem tlenu powietrza, wytwarza się wskutek tego CO,, i powstaje ciepło,
które bywa zużyte do wykonywania wszystkich prac, jakie plazma podej
mować musi. Ten proces jednak spalania węgla w skład plazmy wchodzą
cego odbywa się bez zjawisk światła i bywa powszechnie nazywany oddy
chaniem. Przez oddychanie roślina traci na wadze, ale zyskuje ciepło potrzebne 
koniecznie do wykonywania prac utrzymujących życie. Ten proces oddychania 
jest zupełnie niezależny od wpływu światła, odbywa się zarówno w dzień 
jak  w noc, a jest wydatniejszy w chwilach, w których roślina ma do wyko
nania większą niż zwykle pracę.

§ 18. W zetknięciu więc z powietrzem mogą odbywać się w roślinie 
dwie wręcz odwrotne czynności. W ciałkach zieleni tylko na świetle CCC 
z powietrza zostaje rozłożony, tlen z niego wydzielony na zewnątrz, a O 
z Ho O zamieniony na skrobię. Przez czynność tę roślina zyskuje na wadze. 
W plazmie zaś bezbarwnej odbywa się dniem i nocą inna wymiana: węgiel 
plazmy łączy się z tlenem powietrza i uchodzi na zewnątrz pod postacią 
dwutlenku węgla, wskutek czego roślina traci na wadze. Co dzień jednak
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więcej roślina przyswaja węgla, niżeli go traci przez oddychanie, i dlatego 
w ogóle w ciągu doby zyskuje na wadze czyli rośnie.

§ 19. Pierwotek prócz dzielenia się na nowe osobniki przez wytwarzanie 
poprzecznej ścianki, rozmnaża się jeszcze innym sposobem. Jeżeli dostanie 
się zupełnie pod wodę, a jest całkiem wyrośnięty, wtedy jądro jego dzieli się 
raz, a następnie każde z powstałych jąder dzieli się po raz wtóry, każde z nich 
jeszcze raz jeden i tym sposobem powstaje 8 jąder, które rozsuwają się tak, 
że leżą mniej więcej w równych od siebie odstępach. Teraz koło każdego 
jądra skupia się plazma, wydziela z siebie trochę wody, która rozdziela każdą 
cząstkę plazmy z jedném jądrem i jednóm ciałkiem zieleni od drugich cząstek 
podobnie złożonych. Cały pęcherz pęcznieje przez przybranie przez ścianę 
znaczniejszej ilości wody. Każda cząstka zaczyna się powoli zaokrąglać i po 
pewnym czasie widać, że każda poczyna się ruszać. Błona pęcherza w jedném 
miejscu mocno pęcznieje, przechodzi w galaretę, wreszcie rozpuszcza się w śluz, 
który się w wodzie rozpływa, i tym sposobem pomiędzy treścią pęcherza a ze
wnętrzną wodą powstaje bezpośrednie zetknięcie (Tb. 8). Teraz każda z ośmiu 
cząstek, na które treść zewnętrzna komórki się rozpadła, jedna za drugą wy
pływa na zewnątrz przez otwór w ścianie powstały. Widać pod mikroskopem, 
że każda cząstka ma kształt jajowaty a z jednego punktu wychodzą dwie 
cieniutkie niteczki plazmy bezbarwnej, dłuższe niż średnica tego ciałka, któremi 
ciałko uderza o wodę niby wiosłami i w niej porusza się pływając swobodnie.

§ 20. Takie pływki opuściwszy pęcherz komórki macierzystej są zupełnie 
nagie, ścianki żadnej na powierzchni swej nie posiadają. Wypłynąwszy na 
zewnątrz pływają swobodnie w wodzie i rozbiegają się na wszystkie strony. 
Jeżeli jednak kropla wody z jednej tylko strony jest oświetlona a druga 
zacieniona, to zwracają się ku źródłu światła. Światło działa na te pływki 
w ten sposób, że zwracają się ku niemu.

§ 21. Po upływie kilkudziesięciu minut każda pływka wciąga rzęsy 
tak, że nie ma i śladu, skąd wychodziły ; plazma wydziela na zewnątrz ze 
swego ciała błonnik, z którego tworzy się naokoło ze wszech stron zamknięta 
błonka. Tak powstaje z jednego pierwotka ośm nowych pochodnych, 
z których każde podobnie jest zbudowany jak  macierzysty, z tą różnicą, że 
jest ośm razy mniejszy i posiada jedno tylko ciałko zieleni. W dobrych 
do życia warunkach zaczyna przyswajać wszystkie do życia potrzebne pier
wiastki, zyskuje ciągle na wadze czyli rośnie, mnoży ciałka zieleni (Tb. 9), 
a jak dorośnie do wymiarów jakie miała roślina pierwotna ulega dzieleniu 
albo też tworzy nowe pływki.

§ 22. Roślina pierwotka bywa w różnych chwilach życia albo nagą cząstką 
plazmy jako pływka, albo cząstką plazmy otoczoną ze wszech stron błoną. 
W obu razach te cząstki są zdolne rosnąć i żyć samodzielnćm życiem. Nazy
wamy taką cząstkę plazmy, która zdolną jest rosnąć i żyć samodzielnćm ży
ciem, komórką (cellula, die Z  eli e). Komórka otoczona błoną jest obłonioną, 
nie posiadająca zaś błony nazywa się nagą.

§ 23. Pierwotek jest rośliną jednokomórkową, jego ciało składa się zawsze 
tylko z jednej komórki. Jeżeli bowiem podzieli się na dwie, to obie komórki 
pochodne oddzielają się od siebie i każda stanowi nowy osobnik, pokryty 
w części błoną komórki macierzystej ; jeżeli podzieli się na 8, to powstałe 
stąd pływki opuszczają błonę komórki macierzystej i każda staje się nowym 
osobnikiem. '

§ 24. Wstążnica (Ulotlirix zonata I\t.) tworzy w strumieniach na pod
wodnych kamykach darnie złożone z cieniuteńkich, śluzowatych w dotknięciu,
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jasno zielonych nitek, kilka lub kilkanaście centymetrów długich. Przy silném 
powiększeniu widać, że każda taka nitka jest walcowata, jednym zwężonym 
końcem przyrośnięta do podłoża, drugim zaś wolno wybiega, a szczyt jej jest 
zaokrąglony (Tb. 10). Nitka podzielona jest poprzecznemi ścianami, równoległemi 
względem siebie i prostopadłemi do osi nitki, na komórki w młodości dłuższe, 
w późniejszym, wyrośniętym stanie przeciwnie niższe od szerokości nitki. 
W każdej komórce znajduje się bezbarwna plazma, jądro z jąderkiem i jedno 
tylko ciałko zieleni, mające postać wstęgi o zarysach nieregularnych i zwi
niętej walcowato tuż pod powierzchnią komórki tak, że jej brzegi prawie się 
z sobą stykają.

§ 25. Każda roślina, każda pojedyncza nitka, nie jest więc tu, tak jak 
w pierwotku pojedynczą kulistą komórką, ale składa się z pewnej liczby wal
cowatych w jednym szeregu ustawionych na sobie komórek czyli jest, jak 
się krótko mówi, wielokomórkowa. Ilość komórek jest w różnych osobnikach 
różna i odpowiednio do tego bywają nitki krótsze lub dłuższe.

§ 26. Każda komórka wstężnicy przyswaja z zewnątrz potrzebne sobie 
pierwiastki, oddycha i wzrasta. Wstęgowate ciałko zieleni przerabia węgiel 
z dwutlenku węgla zawartego w powietrzu także na skrobię, która zbiera 
się w pewnych miejscach w wyraźne gałeczki. Jak komórka dorośnie znacz
nych rozmiarów, to dzieli się.

Dzieli się podobnie jak  w pierwotku. Naprzód jądro ulega podziałowi, 
potem plazma dzieli się i wydziela w środku komórki zaczynając od kraju 
ku środkowi błonę, rozcinającą wstęgę zieleni na dwie połowy. Tym sposo
bem do każdej nowej komórki dostaje się jedna wstęga zieleni. Nowo po
wstałe pochodne komórki są z początku naturalnie niższe o połowę od ma
cierzystej, ale przez odżywianie rosną i dochodzą znów do jej pierwotnej 
wielkości. Takie podziały mogą się odbywać jednocześnie w wielu komórkach 
nitki na różnych jej wysokościach a za każdym podziałem po wyrośnięciu 
komórek pochodnych długość nitki się zwiększa.

§ 27. Jak nitka dojdzie pewnej, znacznej długości, rozpoczyna się mno
żenie się wstężnicy przez tworzenie .pływek. Podobnie jak w pierwotku naprzód 
dzieli się jądro, tu na dwie lub co najwięcej cztery części, potem kolo ka
żdego skupia się plazma i część podzielonej wstęgi zieleni. Każda cząstka 
zaokrągla się, przyjmuje kształt gruszkowe ty, wypuszcza ze szczytu zaostrzo
nego cztery rzęsy, za pomocą których się porusza (Tb. 11). Ciałko zieleni zajmuje 
spód pływki, tworząc jakby skorupkę nieregularnie w połowie utrąconego 
jaja, górna część pływki jest bezbarwną tylko plazmą. W tym wydłużonym 
dzióbku zbiera się pewna część wody wśród plazmy w małą bańkę, tak 
zwany wodniczek (vacuolq). Z jednego boku bezbarwnego dzióbka widać 
czerwony punkcik. Jak pływki są już wykształcone, to ścianka komórki 
z jednego boku rozpływa się na śluz i przez tę dziurę dwie czy cztery po
wstałe pływki wypływają na zewnątrz. Pływki powstają zazwyczaj w rannych 
godzinach, naprzód w górnych komórkach nitki, później w coraz niższych,, 
aż wreszcie, jak  we wszystkich komórkach treść ich zamieni się w pływki, 
pozostaje z całej rośliny tylko szkielet pustej, martwej błony. Tak ginie oso
bnik, ale na jego miejsce powstaje całe mnóstwo nowych z pływek, które 
się w komórkach nitki wytworzyły.

§ 28. Pływki wstężnicy są podobnie jak w pierwotku wrażliwe na wpływ 
światła, ku któremu się zwracają. Jeżeli umieścimy kamyczek z darnią wstę
żnicy na głębokim talerzu napełnionym wodą, który postawiony jest przy 
oknie tak, żeby kamyk leżał od strony pokoju, to jak pływki zaczną się
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tworzyć i wypływać, zbierają się wszystkie na tym kraju talerza, który zwró
cony jest do okna.

§ 29. Każda pływka po kilkunastu minutach swobodnego pływania 
wciąga rzęsy, osiada bezbarwnym dzióbkiem na podłożu i wydziela na ze
wnątrz błonę. Czerwony punkcik blednie i znika, a obłoniona komórka dzieli 
się na dwie części, dolna część służy do przytwierdzenia nitki stanowiąc tak 
zwany chwytnik, a druga dzieląc się dalej kolejno wytwarza całą choćby 
z setek komórek złożoną nitkę. Od chwili powstania pływki aż do jej wy
rośnięcia w nową roślinkę nitkowatą, z którćj nowe pływki powstać mogą, 
upływa mniej więcej dwa tygodnie. Przez ciąg wiec jednego roku mogą 
powstać z jednej pływki miliardy nowych roślin.

§ 30. Wstężnica mnoży się nietylko przez tworzenie zwykłych pływek, 
podobnie jak pierwotek, ale posiada drugi sposób mnożenia się za pomocą pły- 
weczek. Zdarza się on raz tylko do roku na wiosnę. Różnica tego sposobu 
staje się widoczną już przy powstawaniu pływek przez to, że treść komórki 
rozpada się tu na większą ilość pływek (Tb. 12). Tworzy się ich bowiem w każdej 
komórce 8, 16 lub 32, są więc naturalnie znacznie mniejsze od zwykłych, 
ale zresztą zupełnie podobnie do nich zbudowane, wyjąwszy, że ich dzióbek 
wydłużony jest we dwie tylko a nie cztery rzęsy. Te pływeczki, powstawszy 
i wypłynąwszy z komórki w ten sam sposób jak  większe pływki, zachowują 
się względem światła odmiennie niż zwykłe, to jest uciekają od niego i chro
nią się do miejsc najmniej oświetlonych. Pływeczki rzadko otaczają się błoną 
i osiadają na podłożu, a jeżeli się to niekiedy zdarza, to powstałe z nich 
roślinki są bardzo słabe i większa ich część zamiera. Zeby z nich powstały 
zdrowe i silne rośliny, muszą się miedzy sobą parami zespolić. Dzieje się to 
tak: dwie pływeczki pływające spotkawszy się z sobą dzióbkami, stykają się 
nimi i przylegają bokami tak, że ich bezbarwne części plazmy zlewają się 
naprzód w jednę całość. Tworzy się z tego postać do serca podobna. Na jej 
szczycie sterczą cztery rzęsy, z dwu przeciwległych boków znajdują się czer
wone plamki a w dolnej połowie dwa ciałka zieleni. Nim upłynie minuta, 
zespolenie postępuje dalej i z dwu pływek powstaje jedna kulista komórka. 
Osiada ona miejscem, z którego wychodziły rzęsy, na podłożu, otacza się bar
dzo grubą błoną i przez długie miesiące nie ulega zmianie. Jestto sieinie
wstężnicy.

§ 31. Siemie powstaje z zespolenia się dwu komórek i może długi
czas przetrwać bez zmiany. Jeżeli np. potok, w którym rośnie wstężnica, 
w czasie letnich upałów wyschnie, to całe darnie wstężnic zamierają, tym
czasem Siemiona jćj mogą przetrwać suszę bez szkody dla siebie w takim 
stanie, że nie przyswajają pokarmów i nie oddychają, co się nazywa stanem 
biernego życia albo letargiem, a jak  deszcz spadnie i zwilży je , to znów 
odżywają i mogą przyswajając i oddychając rosnąć oraz wyrastać w długie 
nitki wstężnicy.

Siemie ma na celu ochronę gatunku w warunkach niesprzyjających 
dla życia rośliny, a jest silne, jeżeli powstanie przez zespolenie dwu różnych 
komórek.

§ 32. Pierścienica (SphaerogAea annulina Ag.) rośnie w wodach sto
jących zwłaszcza w łachach po wylewie rzek, tworząc kłaczkowate powłoki. 
Składa się z nitek walcowatych, wolno pływających, w obu końcach jedna
kowo zaokrąglonych, podzielonych równoległymi względem siebie ścianami 
na liczne komórki, które są wiele razy dłuższe niż szerokie. Ciałka zieleni 
występują w każdej komórce w licznych wąskich pierścieniach, równolegle
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względem siebie stojących (Tb. 14 a). Wśród bezbarwnej plazmy są zazwy
czaj liczne wodniczki bardzo nawet wielkie.

Pierścienica przyswaja i oddycha podobnie jak pierwotek i wstężnica. 
Jéj komórki dzielą się poprzecznemi ścianami podobnie jak  u wstężnicy, 
przez co ich ilość w jednej nitce coraz się zwiększa i nitki stają się coraz 
dłuższe. W komórkach pływek nigdy nie tworzy. Wydaje jednak raz do roku 
Siemiona.

§ 33. Siemiona powstają w następny sposób. W jednych nitkach treść 
komórek dzieli się na kilkanaście kul zielonych, mających tylko jedne plamkę 
bezbarwnej plazmy, w innych komórkach i nitkach pierścienie zieleni roz
puszczają się wśród plazmy, która przyjmuje barwę czerwonawo żółtą i roz
pada się na setki pływaczek czerwonawych o dwu rzęsach. Przez otwory 
pływeczki te wychodzą na zewnątrz, dążą do komórek, w których leżą owe duże 
zielone kule, i przez dziury w ścianach powstałe dostają się do ich środka 
(Tb. 14 b). Tam pływeczki zespalają się z zielonemi wielkiemi komórkami w tćm 
ich miejscu, które ma bezbarwną plazmę, czyli w plamce zespolenia, poczćm 
kule otaczają się grubą błoną i stają się nasieniem zdolnćm znosić wysuszenie 
nawet przez kilka lat i żyć utajonćm życiem, a w sprzyjających warunkach 
kiełkują. Ich treść rozpada się przytćm na nieliczne pływeczki, które jakiś czas 
pływają, poczćm otaczają się błoną i każda z nich wyrasta w osobną nitkę 
pierścienicy.

§ 34. Jeżeli komórki, które się z sobą zespalają dla wydania siemienia 
są tak wyróżnione, że jedne są wielkiemi kulami plazmy nieruchomej, a dru
gie maleńkiemi stosunkowo komórcczkami, to nazywamy krótko pierwsze 
j a j a m i  ('gonosphaera), drugie plemnikami (aittherozoida).

U pierścienicy jaja i plemniki powstają w komórkach, które się niczćm 
od siebie nie różnią. /

§ 35. Skrętnica (Spirogyra). Rośnie w wodach stojących i stawach. 
Tworzy nitki wolno w wodzie pływające, walcowate, podzielone na komórki 
znacznie dłuższe niż szerokie. Ciałko zieleni tworzy jednę wstęgę o zarysach 
nieregularnych, spiralpie kilkakrotnie tuż pod błoną obiegającą w około 
komórki ( T b b e z b a r w n e j  plazmy wodniczki są tak wielkie, że 
ich jest więcej niż plazmy.

Plazma wyściela tylko całą błonę od środka, otacza wstęgę zieleni ze 
wszech stron a zresztą między wodniczkami tworzy smugi i pasma wąskie, 
schodzące się w środku, gdzie też leży jądro. Reszta przestrzeni wypełniona 
jest sokiem komorkowym. Jestto podobnie jak w wodniczkach nic innego, 
jak woda z solami w nićj rozpuszczonemi, która przeszła przez błonę, a jest 
jéj tak wiele, że nic może się w samej plazmie pomieścić.

§ 33. Patrząc na te nitki plazmy, wśród którćj zawieszone są ziarneczka 
i różne kropelki, widać, jak się one poruszają w różnych kierunkach (Fig. 1). 
Protoplazma się rusza. Rusza się i w pierwotku i w wężnicy i w pierścienicy, 
tylko tu widać to daleko lepiej niż w tamtych. Ruch plazmy jest dwojaki, koło
wanie i krążenie. Kołowanie odbywa się w tej plazmie, która bezpośrednio 
styka się ze ścianką i wyściela ją  całkiem, czyli w oponie, a polega na tćm, 
że plazma z dolnej części komórki płynie jedną stroną ku górze w miarę 
tego, jak  plazma z górnej części spływa drugą ku dołowi. Krążenie zaś 
odbywa się przeważnie w smugach plazmy bezbarwnej, zbiegającej od kra
jów do środka komórki wśród soku komórkowego. Tu plazma zbiega od 
środka ku obwodowi i od opony ku środkowi; nieraz w jednej smudze widać 
kilka strug plazmy, jedna np. biegnie ku środkowi, a druga od środka, albo
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dwie zbiegają na dół a między niemi płynący prąd porywa ziarneczka plazmy 
i niesie je ku środkowi.

§ 37. Ten ruch plazmy zależny jest od dwu czynników: od dopływu 
tlenu i od temperatury. Przy niskiej ciepłocie ruch jest bardzo powolny, 
w miarę ogrzewania wody rośnie* aż do mniej więcej 30° Cel.; jeżeli zaś 
wodę, wśród której badamy skrętnicę, jeszcze daléj ogrzewać, to znów wol
niej e a przy 40° całkiem ustaje. Jak wodę podgrzejemy na 41°, to nietylko 
ruch całkiem ustaje, ale protoplasma tężeje i zamiera, już jéj do życia przy
wrócić nie można obniżając ciepłotę. Tak samo dzieje się, jeżeli wodę ozię
bimy na 0°. Granica życia plazmy a zatem i rośliny leży między 0—40°.

F ig . 1. P rzecięcie pod łużne kom órk i sk rę tn icy  (Spirogyra). S ścianka k o m ó rk i; op bezz ia rn ista  opona p lazm y ; 
zp z ia rn is ta  p lazm a; Z w stęga zieleni p rzecięta , czarno zaznaczona; sk sok kom órkow y ; w śro d k u  kom órk i w idać 

soczew kow ate jąd ro  z ją derk iem  ; s trza łk i oznaczają w szędzie k ie ru n ek  ru ch u  p lazm y.

§ 38. Ruch plazmy jest także zależny od tlenu potrzebnego do oddy
chania. Jeżeli wygotujemy wodę, żeby w niej rozpuszczone powietrze całkiem 
wypędzić, i ostudzimy ją  potem do 30°, przy któréjto ciepłocie ruch plazmy 
jest najszybszy, to umieszczając w tej wodzie skrętnicę, zobaczymy, że plazma 
jéj naraz jakby zamarła, wszelki bowiem ruch jéj ustaje. Jeżeli roślinę pozo
stawimy w tej wodzie czas dłuższy, to ona rzeczywiście umiera dla braku 
tlenu i niemożności oddychania czyli przez uduszenie. Jeżeli się ją  jednak 
po kilku minutach przeniesie do czystej, jak  zwykle powietrzem a zatém 
i tlenem nasyconej wody, to powoli ruch plazmy rozpoczyna się i roślina 
zostaje przywróconą do życia.

§ 39. Skrętnica nie tworzy nigdy pływek, a rozmnaża się tylko za po
mocą siemion. Powstają one w ten sposób : dwie wyrośnięte nitki za pomocą 
własnego ruchu wypływają tuż pod powierzchnię wody i układają się równo
legle bardzo blisko obok siebie (Tb. 15). Ich więc komórki, które są mniej więcej 
jednakowo długie, stoją tak naprzeciwko siebie, że ich granice górne i dolne 
mniéj więcej znajdują się na tych samych wysokościach. Teraz ze środka
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każdej p a ry  takich naprzeciw siebie stojących komórek, a Jeżących w dwu 
różnych nitkach, wypuklają się nieco ich błony. Te wypukliny wyrastają zawsze 
naprzeciw siebie i rosną tak długo, aż się ze sobą zetkną. Jak się" zetkną, 
zrastają się, wskutek czego tworzy się między każdą parą komórek, które 
do dwu nitek należą, wazki poprzeczny kanał, przedzielony w środku błoną. 
Ta poprzeczna błonka rozpuszcza się i tym sposobem treść obu komórek bez
pośrednio styka się jedna z drugą. Teraz w każdej z tych komórek plazma 
ich odstaje od błony, zaczyna się kurczyć, wydzielając na zewnątrz sok ko
mórkowy, wskutek czego ostatecznie wśród soku komorkowego leży w środku 
plazma bezbarwna ze skręconą ściślej wstęgą zieleni pod postacią jajowatej 
masy. Poczćm plazma komórki jednej nitki zaczyna przepływać przez kanał 
do drugiej, a jak  się tam przedostanie, zespala się z kulą plazmy tam się 
znajdującą tak, jak  dwie krople oliwy w wodzie pływające, które się z sobą 
zetkną, zlewać się zwykły w jedne większą. Jak to nastąpi, powstała stąd 
wielka kula plazmy otacza się błoną kilkuwarstwową, którą z siebie wy
dziela, i mamy siemie zdolne przetrwać zimę i kiełkujące z następującą 
wiosną w nową nitkę skrętnicy.

§ 40. Gwśazdnica dPediastrum granulatum Ktz.). Spotyka się w wodach 
stojących, tworzy, okrągławe tafelki, składające sie z 16 komórek, ułożonych 
w jednej płaszczyźnie. W każdej komórce ciałko zieleni tworzy płaską tafeikę. 
(Tb. 16). Mnoży się w ten sposób, że treść jednej komórki przez kolejne dziele
nie się jądra na 16 nowych jąder i skupienie plazmy kolo każdego z nich roz
pada się na 16 pływek. Te przez jakiś czas pływają swobodnie wśród komórki, 
w której powstały, poczćm układają się jedne obok drugich, tracą rzęsy, 
wydzielają na zewnątrz błonę i zrastają się pomiędzy sobą w tafeikę podobną 
do macierzystej. Są i Siemiona, powstające przez zespolenie pływeczek 
w podobny sposób jak w pierścienicy. -—

§ 41. Gronianka (Botrydium granulatum Gr.). Rośnie nie w wodzie, tylko 
na tęgićj gliniastej glebie w miejscach, które często bywają wodą zalewane. 
Golem okiem widać wystające nad ziemię małe zielone kulki wielkości 
łebka od szpilki, często tak gęsto obok siebie stojące, że wydają się być 
gronkiem. Takiej kulki odjąć od ziemi bez uszkodzenia nie podobna, bo dolną 
częścią jest w nią wrośnięta. Dolna cześć kulki zwęża się w podstawie a prze
dłużając się do wewnątrz ziemi, tworzy tam bezbarwne, nitkowate, widlaste, 
rozgałęziające się i, o ile coraz niżej biegną, coraz cieńsze rurki, których 
ostatnie bardzo cienkie końce są zamknięte (Tb. 13 a). Roślina jednokomór
kowa składa się więc z dwu części, z których jedna kulista nadziemna wznosi 
się w górę, druga z tamtą w jednćm miejscu tylko złączona przedłuża się 
w przeciwnym kierunku i rozgałęzia.

§ 42. Takie części ciała, które pozostają w stałym względem siebie 
stosunku, nazywamy członkami. Górną nazywamy pędem, dolną korzeniem. 
Red zawiera całe mnóstwo jąder i jajowatych ciałek zieleni i dlatego jest 
zielony, zresztą wypełniony jest sokiem komórkowym. Korzeń zawiera tylko 
bezbarwną plazmę i dlatego zielonym nie jest. Pęd zawierając gałeczki zieleni 
przyswaja węgiel z powietrza, które tu przez błonę dostaje się do środka, 
z czego widać, że błona roślin jest przenikliwa nietylko dla wody, ale za
równo i dla gazów. Korzeń zaś stykając się bezpośrednio z ziemią, przyswaja 
inne pierwiastki, prócz węgla, koniecznie do życia rośliny potrzebne. Istnieje 
więc tu podział pracy między dwoma członkami rośliny. Korzeń, choćby miał 
gałeczki zieleni, przyswajaćby węgla z dwutlenka węgla nie mógł, bo będąc
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zagłębiony w ziemi znajduje się w zupełnej ciemności, a zieleń przyswaja 
węgiel tylko wobec światła.

§ 43. Gronianka rozmnaża się w ten sposób, że jeżeli dostanie się do 
wody, to w pędzie tworzy się ogromne mnóstwo pływek podobnych do pły
wek wstężnicy, mających w dolnej części po dwa ciałka zieleni, a na szczycie 
jedne tylko rzęsę (Tb. 13 b). Przez rozpływające się ściany pędu, na jego szczycie 
pływki wychodzą na zewnątrz, pływają, po pewnym czasie osiadają na ziemi 
miejscem, gdzie stała rzęsa, wydzielają na zewnątrz błonę, i rosną, mnożąc 
ciałka zieleni. Jeżeli są w wilgotném powietrzu, to jeden ich koniec wrasta 
do ziemi i zamienia się na korzeń, drugi zaś wyrasta w pęd kulisty nadziemny.

§ 44. Na słońcu zaś dzieje się inaczej — treść młodej roślinki przez kolejne 
przemiany rozpada się na mnóstwo pływeczck o dwu rzęsach, te zespalają się 
podobnie jak u wstężnicy i dają siemionka gwiazdkowatéj postaci (Fig. Ì3 c).

U wstężnicy tylko dwie pływki zespalały się z sobą; tu zespalają się 
często po 2 i 4. Tam pływeczki bez zespolenia mogły kiełkować, dając wpraw
dzie słabowite tylko roślinki, tu bez zespalenia pływeczki rozwijać się dalej 
nie mogą i całkiem bez kiełkowania marnieją.

§ 45. Woszeria (Vauclieria sessilis DC.). Rośnie na wilgotnej ziemi, two
rząc darnie złożone z rur, grubości szczeciny, rozgałęzionych, pełzających po 
podłożu, do którego od miejsca do miejsca przyrastają za pomocą krótkich bez
barwnych także rozgałęzionych korzonków (Tb. 17 a). Darnie te są niebie
skawo zielone, ciemne. Cała roślina stanowi jedne tylko komórkę, plazma wy
ściela błonę i zawiera bardzo liczne gałeczki zieleni i bardzo liczne jądra, 
zresztą komórka wypełniona jest sokiem komórkowym. W gałeczkach zieleni 
pod wpływem światła przez przyswajanie kwasu węglowego tworzy się nie 
skrobia ale tłuszcz, który potem zbiera się wśród plazmy bezbarwnej w licz
nych kropelkach.

§ 46. Woszeria rozmnaża się za pomocą pływek. Koniec nitki odcina 
się w tym celu poprzeczną ścianką od reszty ciała; treść tak odciętćj komórki 
skupia się w owalną pływkę, która przez rozpuszczoną ścianę wypływa. 
Cała jej powierzchnia najeżona jest rzęsami. Pływki jeszcze pływając otaczają 
się ścianką a osiadłszy na podłożu kiełkują, wypuszczając w jednćm lub dwu 
miejscach rurki.

§ 47. Siemiona woszeryi, kiełkujące jak pływki, powstają przez zespo
lenie się jaj z plemnikami, które tworzą się w osobnych narzędziach takim 
sposobem. Z rur plechy wznoszą się pionowo w górę wyrostki. Jedne pozo
stają rurkowate, zakrzywiają się rożkowato i odcinają poprzeczną ścianką; 
poczćm treść ich rozpada się na mnóstwo plemników, będących maleńkiemi 
pływeczkami. Drugie przyjmują kształt jajowaty, także oddzielają się ścianką 
a treść ich skupia się w jedno wielkie jajo. Jak oba narzędzia są dojrzałe 
i zostaną zwilżone wodą, to otwierają się współcześnie; plemniki wypły
wają, dążą do jaja  i zespalają się z nićm (Tb. 17 b), wskutek czego 
powstaje siemie otaczające się zaraz tęgą błoną.

§ 48. Komórki, w których powstają ja ja , jeżeli różnią się postacią od 
komórek, z których się roślina składa, noszą nazwę lęgni (oogonia, Oogonien).

Komórki zaś różne postacią od innych komórek plechy, takie w których 
tworzą się plemniki, nazywają się plemniami (antlieridium, Antheridien).

§ 49. Zielenice są to rośliny, których ciało albo jest nierozczłonkowane 
czyli krótko plechą (thallus) róźnćj postaci, albo rozczłonkowane, posiadające 
członki, jak  pęd i korzeń, np. u gronianki.

Ciało to bez względu, czy jest plechą, czy rozczłonkowane, jest albo
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jedną komórką (zielonka i gronianka) albo składa się z wielu komórek. Te 
komórki, jeżeli plecha nie jest przyrośnięta do ziemi, są wszystkie zupełnie 
do siebie podobne, jeżeli zaś jest, np. u wstężnicy, to komórko, którą płecha 
jest przyrośnięta, jest nieco odmiennej postaci i służy tylko do przytwier
dzenia rośliny.

§ 00. Jeżeli piccina jest wielokomórkowa, to powstaje wt dwojaki spo
sób, albo jak u wstężnicy, pierścienicy, skrętnicy, przez to, że komórki kolejno 
dzielą się, a powstałe z podziału wyrastają i znów dalej dzieląc się mnożą 
się coraz więcej i plecha staje się coraz większa, albo tak jak u gwiazdnicy, 
gdzie pływki początkowo wolno pływające zrastają się między sobą, żeby
utworzyć ciało rośliny.

§ 51. Zielenice mnożą się w różny sposób. Bez zespolenia komórek 
przez pływki (zielonka, wstężnica, gwiazdnica, gronianka tworzą pływki o 2, 
4 lub 1 rzęsie) albo przez zespolenie komórek. U wstężnicy zespalają się 
dwie pływeczki, u gronianki 2, 3 lui) 4, u skrętnicy zespalają się treści dwu 
komórek, które nie przybierają postaci pływeczek. U pierścienicy jaja i plemniki 
tworzą się w zwykłych komórkach plechy, u woszeryi w osobnych narzędziach, 
t. j. w lęgniach i plemniach. Pływki kiełkują odrazu. Siemiona zaś mogą nie 
kiełkować bardzo długo i żyć w takich warunkach (suszy), które dla rośliny 
lub jej pływek są zabójcze. Nazywamy takie komórki jak pływki, które bez 
zespolenia mogą kiełkować, tworzyć nowe rośliny, wogóle zarodnikami (spora) 
w przeciwstawieniu do siemienia, które powstaje z dwu lub więcej komórek. 
Z a r o d n i k i  z i e l e n i c  s ą  z a w s z e r u c h l i we ,  w y s t ę p u j ą p od p o s t a 
c i ą  p ł y we k ,  co j e s t  d l a  t y c h  r o ś l i n  p r z e d e  w s z y  s t k i é m  cha-
r a k t e r y s t y c z n e.

§ 52. Zielenice żyją jużto wt wodach słodkich, już w morskich, tworzą albo 
plechy bardzo rozmaitych postaci jak kule, tafelki, gwiazdki, krzyże, półksię
życe (Tb. 18—20), nitki pojedyncze, czy rozmaicie rozga
łęzione, siatki o oczkach wielokątnych, wstęgi, rury, albo 
ciała rozczłonkowane na korzenie i pędy. Pędy nie ko
niecznie są kuliste jak u gronianki, mogą się skła
dać z osi, której wzrost jest nieograniczony, i bocznych 
na niej wyrostków powstających pod jej wierzchołkiem 
z wzrostem ograniczonym. Mówi się o takiej osi, że 
jest łodygą pędu, a jego boczne wyrostki, nazywa się
liściem tak np. w rodzaju pełzatki (CanUrpa) żyjącym
w morzu.

Klasa : Brunatnice, Phaeopliyceae, Braimtange.

§ 53. Brunatnice są tak nazwane dla barwy żółto brunatnej, którą ich 
ciało posiada. Barwa ta pochodzi stąd, że ciałka zieleni ich komórek zawie- 
Va.ią prócz barwiku zieleni inny barwik brunatny, który zieleń pokrywa. Ten 
barwik, jeżeli roślina jest nieżywa, rozpuszcza się z łatwością w wodzie i stąd 
rośliny te po śmierci stają się zielone. Żyją podobnie jak zielenice w wodach 
słodkich lub morskich. Ich ciało jest albo plechą najrozmaitszej postaci albo 
rozczłonkowane na pędy i korzenie. Jedne są mikrospowo drobne, inne tworzą 
nawet podwodne drzewa. Dzielą się na kilka rzędów naturalnych jak : okrzemki, 
ciemnice i morszczyny.

2

F ig . 2. P e l/a tk a . (W edług 
S achsa zm niejszona).
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Rzęd.: O krzem ki, D iatom aceae, Kieselalgen.

§ 54. Odznaczają się tćm, że są zbudowane jak pudełeczka, składające się 
z dwu połówek równoległych, z podstawy i wieczka (Fig. 3 a). Wieczko zaclio- 

s & dzi bardzo głęboko swymi brzegami na podstawę tak, że do
chodzi prawie do jéj dna. Ściana tej pudełkowatej komórki 
jest błonnikiem, ale mocno skrzemieniałym, tak skrzemie- 
liiałym, że jeżeli ją  w silnym ogniu wypalić i zniszczyć 
całą treść komórki, to pozostaje szkielet ścian, zachowują
cych najzupełniej pierwotną postać komórki. Na dnie i na 
górze wieczka widać rozmaite rysunki, które są zagłębie
niami czyli miejscami ściany mniej zgrubiałymi. II skrzy
neczki (l 'innuittria) np. żyjącej pospolicie w wodach słod
kich, te rysunki tworzą linie rozchodzące się od kraju ku 
środkowi dna i wieczka, ale niedochodzące do samego ich 
środka, daléj dwa dołki na dwu końcach i linie esowate 
od tych dołków przez całą oś biegnące aż do środka, gdzie 
jest półksiężycowate zagłębienie (Fig. 3 s).

Fig. 3—4. skrzyneczka, Treść komórki stanowi bezbarwna plazma wyściela-
w idziana z góry i z boku. . i  » • i. • i f  > j ijąca całą ścianę wewnątrz cienką oponą i skupiona w środku 

komórki, gdzie też znajduje się jądro. Z boków zaś leżą ciałka zieleni, albo 
jako małe gałeczki, albo jako jednostajne płyty tak np. u skrzyneczki. Resztę 
przestrzeni zajmuje sok komórkowy.

§ 55. Jak komórka ma się dzielić, to dzieli się najpierw jądro, potem 
plazma; dno i wieczko trochę się rozsuwają tak, że ich boki tylko krajem 
jeszcze na siebie zachodzą. Teraz każda połówka plazmy, z których jedna 
leży w denku, druga w wieczku, wydzielają nowe połówki ścian. l)o starego 
wieczka plazma tej połówki dorabia nowe denko; a stare dno staje si.ę wiecz
kiem nowej połówki, do którego dorabia plazma nowe denko. Jak oba pude
łeczka są już uzupełnione, oddzielają się od siebie i mamy dwie nowe ko
mórki, z których każda jest tak samo zbudowana jak macierzysta, Tylko 
oczywiście jedna z pochodnych komórek jest tak samo wielka jak macierzysta 
(ta, gdzie do starego wieczka plazma dorobiła nowe dno), druga zaś, jest 
mniejsza o grubość ściany, bo tu dno macierzystej komórki stało się wiecz
kiem dla pochodnej. Tak dzieje się przy każdym nowym podziale, wskutek 
czego komórki coraz to drobnieją. I gdyby okrzemki dzieliły się bez końca, 
toby w końcu musiały całkiem zadrobnieć.

§ 56. Zapobiega temu tworzenie siemion. Jeżeli ma ono nastąpić, to zbli
żają się do siebie dwie komórki (podobnie, jak nitki skrętnicy), icli pudełka 
całkiem otwierają się, plazmy wychodzą na zewnątrz do wody i zespalają 
się z sobą w jedną całość. Poczćm nowo utworzone siemie wydziela na swej 
powierzchni ścianki z błonnika, wieczko i dno, które powoli krzemienieją. 
Nowa ta komórka jest daleko większa od tych dwu, z których powstała.

§ 57. Okrzemki pływek nie posiadają, ale odznaczają się tćm, że są 
obdarzone ruchami. Cale życie pływają a raczej pełzają po podłożu np. po 
różnych wodorostach, ziarnkach piasku i wogóle czćmkolwiek, co leży na dnie 
wody, w której żyją. Żyją zaś w wodach słodkich i morskich, na miejscach 
tylko wilgotnych jak skały, mury, ziemia, a gdzie żyją w wielkich ilościach, 
tam icli szkielety opadają na dno wody i przez wieki może icli się tyle 
nagromadzić, że tworzą grube nawet ławice. To, co się w handlu nazywa
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tryplą albo szyfrem do polerowania, to składa się z takich skrzemieniałych 
szkieletów okrzemek. Ziemi tej używają do wyrabiania dynamitu. Jeżeli 
okrzemki żyjąc na tęgim gliniastym gruncie znajdują się w nim w znacznej 
ilości, to mogą służyć na (wprawdzie bardzo nędzny) pokarm. W razie głodu 
taka „ziemia jadalna“ bywa spożywaną na surowo przez mieszkańców Pata
gonii, Laponii, Sybiru czy Chin, lub pomieszana z mąką bywa przez nich 
używana do wypiekania cldeba.

Komórki okrzemek mają postać krążków, piramid, pałeczek, esów i t. p. 
Niekiedy tworzą nitki (Melosira) lub przyrastają do podłoża na rozgałęzio
nych galaretowatych nóżkach (Gomphonema).

Bzęd: Ciemnice, Phaeosporeae, L aub tange .
§ 58. Są to rośliny morskie, tworzące plechy już to nitkowate, już sznu

rowate czy blaszkowate, pojedyncze lub w rozmaity sposób rozgałęzione, 
zawsze wielokomórkowe, w rodzinie listownie (Laminariaceae) zaś ciała roz
członkowane na korzenie, którymi do morskich kamieni przyrastają i pędy

składające się z walcowatej łodygi przechodzącej w wierzchołku w plaski wstę- 
gowaty lub wachlarzowaty liść (Fig. 5). Pędy te rosną w ten sposób, że rozra
stają się ciągle na granicy łodygi i liścia. Leżące tu komórki dzielą się bar
dzo często i prędko, a powstała z icli podziału tkanka twórcza stanowi 
w dolnej części przyrost łodygi, w górnej zaś przyrost liścia. Liść więc jest

2*

Fig . 5. L istow nica. F ig . G. Podw odne listow nice z cieśn iny  M agellana, a L esson ia  fuscescens; 
li m orszczyn U iw illea; c L esson ia  o v a ta ; d M acrocystis pyrife ra .
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najstarszym w wierzchołku, który ciągle obumiera w miarę tego, jak wydłuża 
się z nasady.

W niektórych rodzajach tworzy się od czasu do czasu szpara, która 
rozdziela nowe wydłużenie liścia i szczyt łodygi na dwa liście i dwie łodygi. 
Przez takie rozwidlania listownice mogą się rozgałęziać, rosną też na gru
bość i tworzą w oceanach jużto duże drzewa z pokroju do wierzby podobne 
(Lessonia w oceanie spokojnym), już długie sznury łodyg, na których stoją 
pędy o liściach wstęgowatych i łodyżce krótkiej, rozdętej w pęcherz wypeł
niony powietrzem. Za pomocą tych pęcherzy podnoszą się pędy roślin w górę 
pod powierzchnię morza, do dna którego zapomocą tęgicli korzeni przyrastają. 
Rośliny te mogą dochodzić długości i 1000 metrów (Macrocystis) ; są pospo
lite we wszystkich oceanach południowych (Fig. 6 a c d).

§ 59. Rozmnażają się zapomocą zarodników, które są pływkami, ale 
pływki te mają kształt nerkowaty. Jeden koniec jest bezbarwny z czerwonym 
punkcikiem, a drugi zawiera brunatno żółte gałeczki zieleni. Z zatoki nerko- 
watego ich ciała wschodzą dwie rzęsy, z których krótsza zwrócona ku przo
dowi, dłuższa zaś w tył. Kiedy u zielenic każda komórka mogła się zamienić 
na zarodnię wydającą zarodniki (pływki), tutaj większość komórek zajęta 
jest budowaniem ciała rośliny, a nieliczne tylko zamieniają się na zarodnie,. 
w których powstają zarodniki. Komórki te mają postać workowatą i jak się 
w nich pływki utworzą, otwierają się zazwyczaj z wierzchołka. Stoją już to 
pojedynczo na piesze czy liściach, lub też stoją skupione obok siebiej tworząc 
na powierzchni ciała rośliny nieregularne plamy. Takie skupienia komórek 
do rozmnażania służących nazywamy ich warstą (hymanium) .

Rzęd: M orszczyny, F u caceae, K edertange.
§ 60. Są to rośliny morskie. Tworzą jużto plechy rzemieniowa te, tęgie, 

rozwidlone, już pędy w najrozmaitszy sposób rozgałęzione, o listkach zazwy
czaj drobnych, nieraz na kraju karbowanych. Są chrząstkowate, tęgie, a tęgość 
ich nie zależy, jak u zielenic, tylko od tego, że plazma utrzymuje komórki 

w jędrności, ale też i od tego, te ściany są grube i nabrzmiałe. 
Na przecięciu czy plechy, czy łodygi lub liścia znajdujemy 
zawsze liczne komórki, które obok siebie leżą (podobnie jak 
u wielu ciemnic np. u listownie) ściśle do siebie przylegając. 
Te z nich, które leżą w środku, są bezbarwne, bo zawierają 
tylko plazmę i jądro, te zaś, które leżą na powierzchni lub 
tuż pod nią, są brunatne od ciałek zieleni w nich się znaj
dujących. Oczywiście tak, jak u gronianki część podziemna 
nie ma ciałek zieleni, tak też i tu te komórki, do których 
światło niedochodzi, nie posiadają ich, boby bez światła przy
swajać węgla niemogły.

§ 61. Możemy tu więc rozróżnić tkanki, to jest skupie
nia komórek do jednego celu służących i dlatego podobnie 
zbudowanych. Jedną tkanką jest tu m i ę k i s z  b e z b a r w n y ,  

0 „ drugą m i ę k i s z  z i e l e n i o w y .  Miekiszem nazywamy bo-
S aclisa zm niejszony). • - i m -i , i , . .  ^ ? .wiem wogole tkankę złożoną z komórek żywych, mających 

najczęściej we wszystkich kierunkach jednakie rozmiary, tak jak tu właśnie. 
Komórki te, dzieląc się we wszystkich kierunkach przestrzeni, sprawiają, że 
roślina wyrastając z jednej komórki nie tworzy jednego ich szeregu (jak 
np. w nitkach zielenic) ale tkanki miąższe.
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§ 62. Morszczyny nie mnożą się zapomocą pływek, tylko zapomocą Sie
mion powstających w podobny sposób jak u pierścienicy (Fig. 8—13). W tkan
kach ich znajdują się zagłębienia (zbiorniki), których szczyt ma na powierzchni 
maleńki otwór. W głębi tych zbiorników znajdują się lęgnie i plemnie. Plemniki 
są nerkowatemi pływeczkami, zlożonemi z bezbarwnej plazmy i malej poma
rańczowej plamki. Tak jaja z jajników jak  plemniki z plemni wydostają się 
do zbiorników, a z tych do wody morskiéj, gdzie następuje ich zespolenie 
się. Jajo otacza się wówczas błoną, opada na dno morskie i tam zaczyna 
zaraz kiełkować, dzieli 
się we wszystkich kie
runkach przestrzeni i 
wyrasta powoli w ro
ślinę.

§ 63. Są morszczy
ny, które nie przyra
stają do dna morza, ale 
zapomocą rozdętych w 
kuliste pęcherze a wy
pełnionych powietrzem 
łodyg (jak u Macrocys- 
tis) pływają zupełnie 
swobodnie w wodzie.
Ma to miejsce w rodza
ju  Sargassum (Fig. 7).
Mnóstwo takich roślin 
może się nagromadzać 
w takich ilościach, że 
tworzą ławice, przez 
które jeżeli są bardzo 
rozległe i zbite, żaglo- 
we okręty z trudnością 
się przesuwają. Ławice 
takie spotykają się w 
oceanach atlantyckim,
indyjskim i wielki 111. F ig . 8— 18. M orszczyn. F ucus . vesiculosus. A kaw ałek  p le ch y ; a pęcherz
\ T 1 w  i p  k  « '/  J o  w i r *  b doniec z owocowaniem . B przecięcie' TłTRUigo końca , w k tó ry m  w id ać  je d ena,| W I ę iv S Z a ł awi ca  zb io rn ik  z lęgniam i. C rozgałęzione n itk i z innego  zb io rn ika , na k tó rych  sto ją
ZWana morzem Sar- p lem nie . O p lem nie o tw ie ra ją  się  p lem nik i z n ich  w ychodzą. E p lem n ik i

. . . . zespala ja  sie z ja jam i. F ja ja  zespolone zaczynają się dalej rozwijać.
gassò w znajduje się
między wyspami Kanaryjskiemi, Azorskiemi i Bermudami, zajmując prze
strzeń około 60.000 mil kwadratowych.

§ 64. Morszczyny podobnie jak  ciemnice i wogóle morskie wodorosty, 
pobierają z wody morskiej prócz pierwiastków, które biorą zielenice, w wiel
kich ilościach sód, a w niewielkich jod i brom. Używają ich pod nazwą kelp 
Szkoci, a Francuzi pod nazwą varec do użyźniania gleby za mierzwę, łodygi zaś 
grubych listownie (Laminaria Cioustonii Le Jol.) na brzegach Bretanii i w Islan- 
dyi lud suszy i używa na opał. Niegdyś, dopóki nie nauczono się otrzymywać 
sody z wody morskiéj, wyrabiano ją  z tych roślin. Dziś jeszcze wyrabia się 
z nich jod i brom, pierwiastki mające tak ważne zastosowanie we fotografii 
i w medycynie.

Pewien morszczyn (Urvillea utilis Bor.) (Fig. 6 b) rosnący na wybrze
żach Chilijskich po ugotowaniu daje pożywną i smaczną galaretę i w tym celu
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bywa zbierany i sprzedawany na targach. Na przylądku Dobrej Nadziei inny 
morszczyn (Ecklonia buccinalis Harv.) mający łodygi grube, po wysuszeniu 
zaś rogowo tęgie, bywa tam używany na nogi do różnych sprzętów. Zbierają 
go też w większej ilości, suszą, fabrycznie mielą na proszek, który po przero
bieniu odpowiedniém i ściśnieniu daje masę rogową, czarną, używaną po
wszechnie w Anglii do robienia osad do brzytew i t. p. przedmiotów.

Klasa: Krasnorosty, Florideae, Blutentange.

§ 65. Kamieniste wybrzeża mórz porastają nietylko zielenice i brunatnice, 
ale i prześliczne, w różnych odcieniach różowe, czerwonawe czy fioletowe 
krasnorosty. Ciała ich tworzą plechy tak rozmaitych kształtów, że podobnego 
bogactwa postaci fantazya ludzka nie mogłaby wymyśleń. Blaszki tych plech 
są nietylko na kraju powykrawane, ale nieraz symetrycznie podziurawione 
jak  najkunsztowniejsze koronki.

Rozmiary ich jednak są po większej części niewielkie. Średnie mają 
parę decymetrów wysokości, a półmetrowe należą już do wyjątkowo wielkich.

Barwa krasnorostów zależy podobnie jak u brunatnie od tego, że ciałka 
zieleni tych glonów, zawierają drugi barwik pięknie różowo czerwony, także
tylko w słodkiej wodzie, po zabiciu rośliny, rozpuszczalny. Wyjątkowo wy

glądają kredowo biało, jeżeli ścian
ki ich komórek są mocno zwa
pnione i w takim razie są kruche, 
podobne nieraz do gąbek czy ko
rali (lip. Corallina officinalis L.). 
Zdarzają się niekiedy, ale rzadko 
w wodach słodkich, np. u nas 

é  ciemno fioletowe, galaretowate, do 
* żabiego skrzeku podobne skupienia 

tworzące 1iatraclospermum mo- 
niliforme Roth.).

§ 66. Rozmnażają się za po
mocą zarodników, które powstają 
z niektórych tylko komórek po- 
wierzchownych ciała przez to, że

CC H' K aw a*ek Piechy , F ig . 15. C zęść p lechy z rodzaju  j l  t r P Ś ń  (17  i p i  i <sip m  p y t o r v  C /O Ś c i  z C hon d n a , n a  k tó re j w idać P o ly sjphon ia  z te tra sp o ra n u . i c h  n c s i j  U / , lo l l  S i ę  Ile i C / l c I j
te tra sp o ry . s t ą C|  zarodniki krasnorostów, nazy

wają się tetrasporae (Fig. 14, 15).
§ 67. Posiadają też plemniki, które są maleńkiemi, bezbarwnemi komór

kami, nie mającemi własnego ruchu, które woda morska unosi. Nad komórką 
będącą jajem stoi tu zawsze długi włosek (trichoplwr•), z którego treścią zespala 
się bezpośrednio plemnik (Fig. 16 — 20). Następnie treść tej z zespolenia po- 
wstałńj plazmy przechodzi dopiero do jaja, z którego powstają liczne siemiona. 
Stoją one po dojrzeniu albo w nagich kupkach, albo są zamknięte w kubeczkach. 
Siemiona te otoczone dość grubą błoną kiełkują zaraz po dojrzeniu.

Nazywamy takie narzędzie rozmnażania, w którym jajo bezpośrednio 
po zespoleniu się z plemnikiem zaczyna się dalej dzielić i daje początek 
licznym Siemionom, owocnikiem (carpogonium). Krasnorosty różnią się tćm 
właśnie od wszystkich glonów, że mają owocniki a nie lęgnie.
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§ 68. Komórki krasnorostów nie wytwarzają skrobi w ciałkach zieleni, 
które mają tu postać małych gałeczek albo nieregularnych płytek; jako 
wytwór przyswajania kwasu węglowego powstaje w nich cukier gronowy. 
Ściany krasnorostów 
pęcznieją bardzo silnie 
w wodzie słodkiej na 
galaretę. Jeżeli w ko
mórkach jest dużo cu
kru gronowego, to ga
lareta taka jest poży- 
wna. Rosnąca w ocea
nie indyjskim Gracila- 
ria liclitnoides Ag. by
wa przez nadbrzeżnych 
mieszkańców dość po
spolicie po ugotowaniu 
używana na pokarm.
Różne krasnorosty ja 
dają też niekiedy na 
sałatę; na wybrzeżach 
Szkocyi i Irlandyi dość 
często bywa tak uży-
w i r i n  r nnrpnłin 'nin- F ig . 1 0 -2 0  A m aleńk i kaw ałeczek p leehy k ra sn o ro s tu  Lej oli si a  r r chw ytn ik i,

C T . '  a p lem nia z p lem nikam i x, b kom órka m acierzysta  siem ion z w łoskiemnati fida L a m .,  która z k tó rym  zespalają  się dw a p le m n ik i; p do jrzałe  Siem iona w puszce, s p rze-
i • ] . kr oj onej  podłużnie. — B— 0 końce plecłiy z N em ahon . B kon iec  z p lem nikam i, ma SlllUK. piepi zy ko- a i 'k o m ó rk ą  m ac ierzystą  siem ion b, C E kolejny rozwój siem ion w nagą

Waty kupkę zebranych .

Paru gatunków
(zwłaszcza Chondrus crisjovs Jaju.) dla galarety, którą dają, używa się pod 
nazwą mchu irlandzkiego na lekarstwo.

Na wybrzeżach chińskich rosnąca Gleopeltis tenax Ag. daje Chińczykom 
klej, politurę i substaneye, z której robią szyby do okien i latarni.

Rozdzielają się na dwa rzędy:
1) Nagonasienne (Gymnosporeae). Tu należą wszystkie w wodach słod

kich żyjące, jak Batrachospermum i nieliczne morskie np. Ceramium, Ptilota, 
Nemalion.

2) Okrytonasienne (AngiosporeaeJ żyją wszystkie w morzu: są bardzo 
liczne. Tu należą np. Chondrus, Plocamium, Delesseria, Sphaerococcus, Lau
rentia, Gigartina, Lejolisia.

Charakterystyka Glonów.
 ą,------

§ 69. Zielenice, brunatnice oraz krasnorosty tworzą razem gromadę 
glonów (Algae). Są to rośliny bardzo jeszcze proste pod każdym względem.

Ciało jednych jest plechą, innych rozczłonkowane na korzenie i pędy. 
Pędy mogą być dwojako złożone, albo tak, że liść stoi na szczycie łodygi,
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i oba te członki rozrastają się nieograniczenie w m iejscu , gdzie się z sobą 
stykają, albo tak, że łodyga tylko ma wzrost w ierzchołkowy nieograniczony, 
a p o d  w ie rzc h o łk ie m  t w o r z y  liście rosnące do pewnych rozmiarów.

Icli komórki są jedno lub wielojądrowe i zawierają zawsze ciałka zieleni. 
Te ciałka mają różną postać: płyt, tafelek, walców, wstęg, pierścieni lub ga- 
leczek. Ta ostatnia postać okazuje się najdoskonalszą, bo pojawia się we 
wszystkich już bez wyjątku typach wyższych roślin.

Co do budowy wewnętrznej, to i tu widoczne jest doskonalenie się za
czynając od najprostszych jednokomórkowych, czy takich wielokomórkowych, 
których ciało ma tylko zewnętrzny szkielet błony napiętćj przez wodę do 
stanu jędrności, aż do wyższych, których ciało jest tkanką złożoną z komó
rek o ścianach samych przez się już tęższych. W takich następuje podział 
pracy ciała roślinnego na tkanki ciągnące tylko wodę i stanowiące wewnę
trzny rdzeń i na korę zawierającą gałeczki zieleni i zajmującą się przeważnie 
przyswajaniem węgla. Te tkanki jednak są zawsze tylko miękiszem, składają 
się wszystkie z komórek żywych, zawierających plazmę, nie wyróżniają się 
dalej —- jak u typów wyższych — i dlatego rośliny te, tworzą typ pierworośli.

Sposób rozmnażania się bywa różny, zapomocą zarodników i siemion.
Są glony mające tylko zarodniki albo tylko siemiona; najliczniejsze 

mają jedne i drugie.
Zarodniki glonów są zwykle ruchliwemi pływkami, u krasnorostów nie- 

ruchomemi komórkami. Zarodniki te zaraz po powstaniu kiełkują i dają po
czątek nowym osobnikom.

Siemiona są też jednokomórkowe, ale powstają z połączenia kilku, co 
najmniej dwu komórek. Tak powstałe z icli zespolenia się siemie jest dziel
niejsze od zarodnika, bo może żyć w stanie utajonego życia, często w warun
kach, które są zabójcze dla rośliny żywćj lub jej zarodnika. Siemiona znoszą 
bowiem susze, większe zimno i gorąco niż tamte.

Komórki, z których powstają siemiona, albo są niewyróżnionemi komór
kami np. pływeczkami, albo są wyróżnione na jaja i plemniki. Mogą one 
powstawać albo w komórkach niczćm nie różniących się od innych komórek 
składających roślinę, albo w osobnych narzędziach. Plemniki powstają w ple
in niach, jaja w lęgniach lub owocniach.

Charakterystycznćm dla glonów jest właśnie to, że te narzędzia, w któ
rych jaja i plemniki powstają, są zawsze jednokomórkowe.

Gromada: Grzyby, Mycetes, Pilze.

§ 70. Grzyby odznaczają się tćm, że ich ciało jest zawsze pleclią i że 
plecha ta czy jest nikłą pleśnią czy wielką hubą lub grzybem, zawsze jest 
utkana z cienkich nitek, czyli z tak zwanych strzępek. Te strzępki rosną 
zawsze wierzchołkiem, wskutek czego nitka się wydłuża, tworząc pod rosną
cym wierzchołkiem wypukliny, które tak samo rosną szczytem" i znowu tak 
samo rozgałęziają się, tworząc pod szczytem nowe wypukliny (Fig. 21). Jak 
zarodnik czy siemie jakiegokolwiek grzyba wykiełkuje w pierwszą strzępkę, 
to przez jej wzrost wierzchołkowy i tworzenie bocznych gałązek wytwarza 
się rozgałęziona grzybnia, która się rozchodzi na wszystkie strony podłoża
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na którym grzyb rośnie. Strzępki grzybni albo przebiegają luźno, albo zbijają 
się w pilśń nie bardzo spójną, albo zlepiają się czy zrastają nawet m iędzy 
sobą i wtedy mogą tworzyć ciała, sztywne i tęgie bardzo rozmaitych postaci, 
jakie ii]), powszechnie znamy pod nazwą grzybów.

Strzępki choćby najwięcej rozgałęzione (Fig. 21), mogą być jedną komórką 
{podobnie jak komórka np. gronianki lub woszeryi) lub też, co najczęściej się 
zdarza, szeregiem komórek zazwyczaj bardzo znacznie dłuższych niż szerokich. 
Ściana komórek grzybowych rzadko tylko składa się z błonnika, t. j. sub- 
stancyi barwiącej się od jodu z kwasem siarkowym na fioletowo, najczęściej 
złożona jest z podobnej do błonnika ale różnej istoty, zwanej błonnikiem 
grzybowym. Ściana ta albo jest bezbarwna, albo też zabarwiona, podobnie 
jak  u oponki (§ 111); barwa niektóry cli grzybów, np. muchomora lub borowika, 
pochodzi od zabarwienia ściany. Ściany te albo są cienkie, albo zgrubiałe, 
niekiedy tak tęgie jakby zdrewniałe, np. w hubach, albo też galaretowacieją, 
tworząc w podobny sposób jak  u trzęsidła galaretowate skupienia różnych 
postaci.

§ 71. Życiodajną treścią komórek jest 
zawsze plazma, która nie u wszystkich grzy
bów wyróżniona jest na jądro, a u ż a d n e 
go  n i e  t w o r z y  c i a ł e k  z i e l e n i .  Grzyby 
nigdy zieleni nie posiadają, wskutek czego 
nie są zdolne z martwych pierwiastków, t. j. 
z węgla branego z powietrza i wody, tworzyć 
skrobi. Wskutek tego są zmuszone żywić się 
jak  zwierzęta, t.. j. albo toczyć zwłoki innych 
roślin czy zwierząt, nazywamy takie grzyby 
roztoczami (Saprophytae), albo też napadać 
żywe istoty roślinne czy zwierzęce i żyć na 
nich pasorzytnie (Parasitae). Czy żyją w ten 
czy w ów sposób, gotowy pobrany, z żywizny 
pokarm zamieniają na swoje ciało, a zapas
większy, niż W  danej chwili zużyć moga, skła- F ig . 21. G rzybn ia  w y ro s ła n a  zw łokach m uchy 

i „  • 'a  ł -1 ‘ 1 a —a z A chlya pro lifera. W n a tu rze  1*5 nim .dają w plazmie pod postacią cukru grzybo- w ysoka (W edług de B an g o ).

wego (mannitu) i tłuszczu. Stąd w komór
kach grzybów nie napotykamy nigdy skrobi, ale bardzo często kropelki mniej
sze lub większe tłuszczu pływające wśród plazmy. Ten tłuszcz bywa nieraz 
zabarwiony, zwłaszcza na kolor czerwono pomarańczowy, a jeżeli go jest 
dużo w grzybie, to cały grzyb może wskutek tego mieć taką barwę prze
świecającą przez ścianki, tak np. u rdzy lub niektórych kubeczków (Peziza 
aurantia Oed.). W komórkach grzybni spotyka się więc zazwyczaj plazma 
bezbarwna, tłuszcz często zabarwiony i sok komórkowy, w którym rozpuszczony 
jest cukier.

§ 72. Grzybnia biorąca pokarm z martwego czy żywego podłoża, roz
chodzi się w nićm we wszystkich kierunkach, tocząc je i zamieniając powoli 
w swoje ciało, przyczćm naturalnie dniem i nocą oddycha. Jak się już dobrze 
odżywi, zaczyna tworzyć albo zarodniki albo u niektórych grzybów Siemiona. 
Zarodnie grzybów, bardzo rozmaitych postaci, albo stoją pojedynczo albo sku
piają się w warsty (jak u listownie § 59), ale zawsze stoją na strzępkach, 
które wznoszą się prostopadle w górę. Niektóre grzyby wyróżniają się tćm, 
że bardzo liczne icli rzędy posiadają zarodniki różnej postaci, nie powstające 
równocześnie obok siebie na tej samej grzybni ale w kolei czasu. Tak np.
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że na wiosnę tworzy grzyb zarodnie jednéj postaci, potém w lecie inne, aż 
ku jesieni jeszcze inne. Nazywa się to wielopostaciowością (Pleomorphismus) 
grzybów.

§ 73. Prócz tego posiadają niektóre grzyby zdolność przechodzenia 
w stan utajonego życia przez tworzenie przetrwalników ('Sclerotium, Sclerotien). 
W tym celu grzybnia jakiegoś grzyba, czy on jest roztoczem czy pasorzytem, 
skupia się w twarde ciało charakterystycznej postaci np. u sporyszu (Clavi- 
ceps purpurea T u l., Matterhorn) pasorzytującego na ziarnach żyta w fiole
towe ciałko obłe, łękowato skrzywione, do dwóch centymetrów długie (Fig. 51). 
Ciałka te są utkane z grzybni, tak poplątanej i ściśle z sobą zrośniętej, że 
zdają się tworzyć tkankę, woda soku komórkowego została ze strzępek cał
kiem wydalona, a pokarm pod postacią tłuszczu nagromadzony jest w tak 
wielkiej ilości, że wynosi do 35% ich wagi. W tym stanie przetrwałnika 
może grzyb przez miesiące a nawet lata pozostawać bez zmiany i utraty 
życia, aż dostanie się w sprzyjające do życia warunki.

§ 74. Stosownie do rozmnażania się dzielą się grzyby na następujące 
charakterystyczne klasy : pleśniaki (Phycomycetes, P/tymmyceten), podstawczaki 
(Basidiomycetes, Basidiomyceten) i workowce (Ascomycetes, Ascomyceten) .

Klasa: Pleśniaki, Phycomycetes, Pliycomyceten.

§ 75. Są to grzyby, których grzybnia, chociaż nieraz bogato rozgałę
ziona, jest zazwyczaj jedną tylko komórką. Mają zarodniki już nieruchome, 
już ruchliwe pływki. Bardzo często posiadają siemiona, które się tworzą 
w różny sposób. Dzielą się na kilka naturalnych rzędów jak : pleśnie, porośle, 
wrośle.

Rzęd: Pleśnie, Zygom ycetes, Zygom yceten .

§ 76. Odznaczają się tćm, że ich zarodniki są nieruchome, nie są pływ
kami, a siemiona powstają w podobny sposób jak  wśród glonów u skrętnicy. 
Należą tu zarówno pasorzyty na innych grzybach czy zwierzętach, jak również 
i to najczęściej roztocze roślinne. Główne rodzaje są: Mucor, Chaetocladium, 
Pilobolus, Empusa, Enteromorpha.

§ 77. Bóżne gatunki z rodzaju pleśniaka (Mucor) np. Mucor Mucedo 
L. żyją na owocach, chlebie, mierzwie, tworząc grzybnię powlekającą podłoże 
na powierzchni i wnikającą do jego środka. Stają się widoczne dla oka 
w chwili, kiedy mają tworzyć zarodnie. Wówczas z grzybni wznoszą się prosto 
w górę strzępki i nabrzmiewają w wierzchołku kulisto (Fig. 22 B), wygląda 
to tak,  jakby z podłoża tego podnosił się las szarych szpilek. To kuliste 
nabrzmienie strzępki w górę wzniesionej oddziela się od nitki poprzeczną 
ścianką, a protoplasma rozpada się na mnóstwo komórek, z których każda 
otacza się błonką i jest zarodnikiem (Fig. 22 A). Ścianka kulistej zarodni 
jest lekko zwapniona i wskutek tego krucha, za dotknięciem pęka, a zaro
dniki wydostają się na zewnątrz. W  kropli soku z owocu kiełkują i wyrastają 
w rozgałęzioną grzybnię, z której już po upływie dwu dni mogą powstać 
nowe zarodnie. Bzadko tworzą siemiona, które tak powstają: dwie strzępki 
zrastają się z sobą (podobnie jak dwie komórki u skrętnicy), poczćm z każdej 
strony zrośnięcia oddziela się poprzeczną ścianką komórka (Fig. 22 D). Teraz
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ściana poprzeczna między temi dwiema komórkami powstała znika, plazmy 
dwu komórek zespalają się z sobą, wydzielają grubą czarną brodawkowatą 
na powierzchni błonę i tak powstaje siemie, które przez oderwanie się od 
nitek, na których powstało, staje się wolne i może przez dłuższy czas żyć 
utajonćm życiem. Przy kiełkowaniu wyrasta z niego strzępka, kończąca się 
zarodnią (Fig, 22 C).

§ 78. Empuza (Empusa muscae, Cohn) jest grzybem pasorzytującym na 
muchach. Jak mucha przez grzyb zostanie zabita, to wówczas jego strzępki 
wychodzą przez odwłok muchy w trzech merścieniach, iako nitki prosto w górę 
się wznoszące. Każda nitka 
mocno wyprężona wodą (so
kiem komórkowym) nabrzmie
wa w wierzchołku w postać 
karabinowej kuli i ta część od
dziela się od nitki poprzeczną 
ścianką, tworząc zarodnik. Jak 
zarodnik już wyrósł zupełnie, 
wówczas sok komórkowy nitki 
tak przegna jéj ścianę, że ta 
wreszcie zostaje rozerwaną nie
daleko pod szczytem, tak jakby 
ją  kto wkoło nożem okroił. Po
nieważ dzieje się to w jednej 
chwili, więc ta siła plazmy, 
która parła wodę na ścianę 
nitki i rozerwała ją , wyrzuca 
jeszcze i zarodnik nad nitką 
stojący w górę, oblewając go 
wodą i śluzem z nitki wytry- 
śniętym. Dlatego zarodnik jest 
lepkim i jeżeli trafi przelatującą 
przypadkiem muchę, to się do 
jej ciała przylepia i zaraz kieł
kuje. Przebija skórę muchy i do
staje się pod nią. Tam się po
woli rozrasta, a doszedłszy do 
krwią wypełnionego przestworu, 
zaczyna się dzielić na komórki, 
które oddzielają się jedne od 
drugich, zaokrąglają się i z 
krwią zostają po całćm ciele 
rozniesione. Mnożą się w nićj 
bardzo szybko i wreszcie wypełniają wszystkie przestwory krwionośne. Wtedy 
mucha zdycha, a komórki zaczynają rosnąć, wydłużać się, staczają resztę 
ciała tak, że z nićj prócz przewodu pokarmowego i skóry nic nie pozostaje.
Wtedy przebijają odwłok w pierścieniach i wychodzą na zewnątrz, tworząc*
na końcach nitek zarodniki.

Jeżeli zarodniki muchy nie trafiają, to padają w około jéj zwłok, tworząc 
jakby nalot delikatnego białego proszku, i każdy z nicli może wyrastać w nitkę 
tworzącą na wierzchołku nowy zarodnik naturalnie mniejszy jak ten, z którego 
powstał. Tym sposobem każdy zarodnik ma dwa razy sposobność zarazić

F ig . 22—25. M ucor M ucedo. B za rodn ie  w yrastające p ionow o 
w górę z g rzybn i ni m  płasko  - rozposta rte j. A je d n a  za rodn ia  
w przecięciu poprzeczném . C g rzybn ia  w yrastająca z k ie łku jącego  

siem ien ia z. D tw orzenie się siem ienia.
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zdrową muchą. Muchy też u nas masami w lecie wskutek teg’o pasorzytu 
umierają. Inne gatunki empuzy i pokrewne rodzaje zabijają różne owady 
lub ich poczwarki w wodzie żyjące np. komarów.

Rzęd: Porośle, Saprolegniaceae, Saprolegnlen.
§ 70. Odznaczają się tern, że ich zarodniki są pływkami. Pływki te 

m ają postać nerkowatą z rzęsami podobnie przytwierdzonemi jak  u listownie
(§ 59) tylko są tu naturalnie 
bezbarwne. Siemiona po
wstają zwykle w lęgniach 
kulistych (§ 48), w których 
się tworzy zazwyczaj po kil
ka jaj. Są to roztocze zwie
rzęce żyjące na zwłokach lub 
na ranach żywych jeszcze 
zwierząt. Główne rodzaje są: 
Saprolegnia, Achlya.

§ 80. Poro
śle żyją na zwło
kach much (Fig. 
26) i innych owa
dów w wodzie le-j. 2G. Mucha > i ipokryta aci.iyą. żących, na ranach
ryb chorowitych, 

na mięsie, tworząc na nich 
pilśnie śluzowate, nieraz 
dość długie. Zarodnie po
wstają na końcach nitek, 
które maczugo wat  o na
brzmiewają, oddzielają się 
od nitki, na której powstały, 
poprzeczną ścianką. Treść 
tych zarodni dzieli się na 
mnóstwo komórek, które wy
dostają się przez dziurę na 
wierzchołku lub boku zaro- 

Fig. 28. Achlya tworząca lęgnie, dni powstającą na zewnątrz
z k tó ry m i z ras ta ją  się liczne ’ d o  W o d v  j a k o  pływki (Fig'.nlpm nip « / « /  i */ \  o

27). Są one owalne i mają 
. % _ dwie rzęsy tak przytwier

dzone i zwrócone jak u ciemnic. Otoczywszy się błoną znowu z nićj wycho
dzą, a po kilku godzinach pływania otaczają się błonka na zewnątrz i ‘ kieł
kują na odpowiednićm podłożu (Fig. 21). Siemiona powstają w‘ kulistych 
lęgniach, z któremi zrastają się nitkowate plemnie (Fig. 28).

F ig . 27. A chlya tw orząca zarodn ie. 
A  s trzęp k a , w k tóre j p lazm a rozpada 
s ię  n a  p ływ ki. B n itk a , z k tó re j 

pływ ki w ypłynęły.

Rzęd: Wrośle, Peronosporeae, Peronosporen.
§ 80. W rozwoju swym bardzo podobne do porośli, od których się nieco 

różnią powstawaniem jaj w lęgniach. Należą tu pasorzyty wyłącznie roślinne 
jak  rodzaje: Peronospora, Phytophthora, Cystopus.
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§ 81. Zaraza (Plxytophtìiora infestans) jest pasorzytem na ziemniakach.. 
Z zarażonego ziemniaka albo z jego liścia wychodzą na zewnątrz nitki, które- 
w wierzchołku nabrzmiewają 
jak cytrynki tworząc zarodnie.
(Fig. 29 A). Taka tworząca się 
zarodnia oddziela się poprzecz
ną ścianką od nitki, która da
lej rośnie i znowu tworzy za- 
rodnię i rzecz powtarzać się 
może kilka razy tak, że na 
nitce rozgałęzionej stoi nieraz 
po kilka takich cytrynkowego 
kształtu zarodni (Fig. A). Jak 
taka zarodnia dostanie się do 
wody, choćby kropli, to z treści 
jej powstaje 8 pływek, czyli 
zarodników takiej postaci jak 
u ciemnic, które pływają czas 
jakiś, a potem przychodząc do 
spoczynku (Fig. B, C, I) i E), 
otaczają się błoną. Kiełkując 
zaś, wnikają do ciała żywej 
rośliny przez jej ścianę (Fig. 34) 
i toczą komórki, pomiędzy któ- 
remi rosną, tak jak Einpuza

Przecięcie  łodygi z iem niaka 2 za rodn ik i 
, p rzeb iły  nask ó rek  i zaczynają tw orzyć 
ci, k tó re  sic  będą  ro z ras tać  w śród tk a n k i 

n iiek iszu  żyw iciela.

33. A przecięcie liścia ziem niaczanego, w śród 
k tó rego  tk a n k i, ro śn ie  g rzybn ia, a a zarazy , je j dw ie strzępk i,, 
b  b w yszły przez szparkę  i zaczynają tw orzyć zarodn ie c c. 
B —E  rozwój zarodn i w k ropli wody. B za rodn ik  napęczn ia ły . 
C z a ro d n ik , k tó rego  tre ść  zaczyna się dzielić. I> pływ ki 

w ychodzą z za rodn ika . E  p ływ ające pływ ki.

toczy ciało muchy. To miejsce np. liścia, gdzie pasorzyt rośnie, widać gołćnt 
okiem, bo jako zamarłe czernieje. Jak grzyb stoczy kawałek liścia ziemnia
czanego, to nitki wychodzą w górę i tam tworzą znowu zarodnie.

Klasa : Podstawczaki, Basidiomycetes, Basidiomyceten.

§ 82. Są to grzyby po większej części okazałej postaci, ich grzybnia 
złożona jest ze strzępek wielokomórkowych. Siemion nie posiadają, a zarodniki 
powstają na wierzchołku komórki zwanej podstawką (basidium) przez to, że
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;si§ ona odrazu albo kolejno przewęża, każda zaś z przewężenia powstała 
komórka odpada i staje się zarodnikiem. Podstawczaki dzielą się na bdły, 
•śniecie i rdze

Rzęd: Bdły, Basidiosporeae, S ch w am m s.
83

wolno, czyli
Odznaczają się tém, że na ich końcach strzępek wybiegających 

na tak zwanych podstawkach, tworzą się na szczycie cienkie 
wyrostki zazwyczaj w liczbie cztérech, które roz
rastają się w maleńkie zarodniki przewężające się i 
odpadające z tych wyrostków, na których powstały, po 
dojrzeniu (Fig. 35). Podstawki stoją tu zwykle skupione 
w warsty (§ 59). Są to rośliny często okazałej postaci, 
które w pospolitém życiu nazywamy grzybami lub 
bdłami. Ich grzybnia już to żyje w ziemi na szczątkach 
organicznych tam się znajdujących, już też na żywych 
roślinach np. na korzeniach lub pniach drzew, a tylko 
ich zarodnie wychodzą na powierzchnię podłoża. 
Dzielą się na bdły właściwe (Hymenomycetes, Hut f i l 
ze) i purchawki (Gasteromycetes, Banchpilze). U pierw
szych warsta pokrywa pewne części powierzchni za- 
rodni, u drugich wyściela liczne komory, wijące się 
ślimakowato wewnątrz kulistej lub groszkowatej* 
w młodości zawsze ze wszystkich stron zamkniętej, 
korą, zarodni.

§ 84. Zarodnie tych grzybów mają zwykle 
znaczne rozmiary, rzadko są postaci maczugowatych 
pałeczek, np. u pałeczki (Clavaria pistillaris L .), 
albo drzewko wato rozgałęzionych kępek, np. u tak 
zwanej koziej bródki (Clavaria flava Pers) będącej 
ulubionym pokarmem ptactwa, zwłaszcza kwiczołów 
i kosów; w tym razie warsta powleka całą po
wierzchnię ciała. Najczęściej składają się z trzonu 
i kapelusza różnej postaci, albo jakby z połowy ka
pelusza jednostronnie przyrosłego do pnia drzew 

i wtedy tylko spodnia część zarodni jest powleczona 
warsta (Bolyporus).

W rodzajach Agaricus i Amanita warsta powleka 
blaszki, które rozbiegają się od trzonu promienisto na 
spodniej stronie kapelusza. Tu należą z jadalnych np. pie
czarka (Agarieus campestris L.. Champignon), serojeszka 
(A. Bussala Schaeff), rydz (A., deliciosus L., Ileizker) 
i najsmaczniejszy z grzybów, sławny z Lukullusowych 
uczt IIzymian, zwany „boletus“ przez nich (Amanita cae
sa ma Pers.) u nas bardzo rzadki na wrzosowiskach, cały 
żółty i tern się różniący od pospolitego a bardzo trują
cego muchomora fAmanitci muscaria Pers.). Blaszki war
sty mogą niekiedy przebiegać faldzisto np. u lisicy 
fC nnthnrejjijjt r.ìhrir in s B r., E ierscliwam m ). W illllVCh 

razach warsta tworzy jak  rurek ściśle obok siebie stojących,
których wnętrze wysłane jfijk podgj^Mami (Fig. 39) tak u borowika (Boletus

F ig . 35—38. P ieczarka. 2 Je j 
przec ięc ie  pod łużne. 3 B laszka ze 
spodu  kape lusza  p o k ry ta  zaro
dn ikam i. 4 P rzecięcie b laszki na  
k tó rym  w idać p odstaw k i 5 J e d n a  

p odstaw ka  z 4 za rodn ikam i.

F ig . 39. P rzecięcie 
■podłużne k aw ałka  kape lusza 
borow ika, n a  k tó rćm  w idać 

ru rk i tw orzące w arstę .
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edulis Bull., Herrnpilz), maślarza (Boletus luteus L.) i hub (Polyporus,
Fmersclnonmm), które jednostronnie przyrastają do drzew. Nareszcie warsta
może wyglądać, jak skóra jeża, tj. powlekać kolce ściśle obok siebie stojące 
nj). w jadalnym ioammi t (Hgndum. imbricatum L., Igelscìnvamm).

Purchawki mają zarodnie przynajmniej w młodości ze wszech stron 
zamknięte, które po dojrzeniu otwierają się w rozmaity sposób; należą tu 
grzyby dość pospolite u nas z rodzajów purchawki (Lycoperdon, Staubiing) 
i kurzawki (Bovista) otwierające się na szczycie nieregularnie i promieniak 
(Geaster), którego zewnętrzna powłoka skórzasta pęka gwiazdkowato a we
wnętrzna odkryta wystaje jako kula z dziurą na szczycie.

Pdcł znanych dotąd w Europie jest koło 3.000.

Rzęd: Śniecie, Ustilagineae, Brandpilze.
§ 85. Śniecie są grzybami pasorzytującymi na różnych roślinach, a zwłasz

cza na kwiatach, toczą najczęściej owoce, które po dojrzeniu grzyba wypeł
nione są jego zarodnikami. Taki proszek zarodników śnieci 
z ziarna pszenicy lub żyta jest komórką ciemno brunatną 
lub fioletową, którato barwa zależy od jego ścianki zewnętrz
nej tak zabarwionej. Przy kiełkowaniu zewnętrzna ścianka 
pęka, a wewnętrzna wydłuża się w strzępkę będącą podstawką, 
na której w wierzchołku (np. Tilletia Fig. A) albo z boku (np. 
u Ustilago Fig. B) tworzą sic zarodniczki o cienkich ściankach 
bezbarwnych. Te wnikają do środka rośliny, na której żyją pa- 
sorzytnie, a dostawszy się do czę
ści te j , w której zwykły owoco
wać, zaczynają ją  toczyć do tego 
stopnia, że jak w musze stoczonej 
przez Empuzę, nic z niej nie zosta
je, tylko zewnętrzna ścianka, jak 
np. w ziarnach pszenicy czy żyta 
(Fig. 41 ). Poczćm strzępki zaczyna
ją  się dzielić na liczne krótkie ko
mórki, które się zaokrąglają, ściana 
ich zewnętrzna grubieje, barwi się 
na ciemno, a jak się od siebie 
oddzielą, to stają się zarodnikami, 
z których przy kiełkowaniu wy
chodzą podstawki.

F ig . 42—4o. K ie łku jące  za rodn ik i śn ieci. F ig . 41. K łos
A z U stilago  recep tacu lo rum . B z T ille tia  p szen icy  zarażonej 
caries. Sp z a ro d n ik , pin p o d s taw k a , d  śniecią,

i v zarodniczki.

Rzęd: Rdze, Uredineae, Rostpilze.
§ 86. Są też pasorzytami roślinnemi, ich zarodniki stoją zwykle w war- 

stach, które są kuliste lub kubkowate (Fig. 47 A), najczęściej jak cała 
grzybnia pomarańczowo czerwone od tak zabarwionego tłuszczu, znajdującego 
się w protoplazmie. Są to grzyby wielopostaciowe. Jedną, najpowszechniejszą 
postacią jest taka, której zarodniki na podstawkach powstają w ten sposób, 
że ze środka rośliny wychodzi pęk podstawek, rozrywa tkankę nad nim sto
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jącą, a wyszedłszy na zewnątrz tworzy liczne zarodniki przez przewężanie 
( l ig.  I a). Każda podstawka tworzy na wierzchołku naprzód jeden zarodnik, 
potém jak ten wyrośnie przewęża się powtórnie, tworzy drugi i t. d., tworzy 
się kolejno cały szereg zarodników, w którym najstarszy znajduje się na 
szczycie, najmłodszy w podstawie tuż przy samej podstawce. Tę postać na
zwano ognik (AecidiumJ i ztąd jej zarodniki nazywają także aecidiospory.

W diugiej postaci zarodniki powstają w lecie pojedynczo na wierzchoł
kach strzępek; są one owalne i kiełkują zaraz po powstaniu za pomocą zwy
kłych strzępek (lig . III). Nazywają je stylo sporcie  ̂ 1)0 odpadają z trzoneczkiem.

W trzeciej postaci za
rodniki zwane teleut sporcie 
(Fig. II i III) powstają para
mi lui) po trzy na wierzchoł
kach strzępek, zimują i kieł
kują dopiero z wiosną tak, 
że tworzą krótką kilkoko- 
mórkową strzępkę i na niej 
małe zarodniczki, które do- 
piero wnikają do rośliny bę
dącej żywicielem pasorzytu. 
Są rdze mające wszystkie 
trzy postacie zarodników, 
inne, które miewają tylko 
jeden lu dwa.

§ 87. Do najszczegól
niejszych zjawisk życia1 dzy 
należy zależność ich różnych 
postaci od różnych żywicieli, 
na których pasorzytują. Na
zywają to zjawisko różnodo- 
mowością (Heteroecia)  np. 
rdza zwana Puccinia grami
nis Pers. tworzy w lecie na liś
ciach zboża czerwone podłuż
ne smugi, owocująęw postaci 
stylospor, w jesieni tworzy 
z tćj samej grzybni teleuto- 
spory, od których smugi 
przybierają barwę czarnia-

I  przecięcie liścia b e rb e ry s u , n a  k tó rego  górnej s tro n ie  w idać sp e r-  . . . . .  Tob- f i  w  v i r i  <4
m ogom a, sp  na  dolnéj A ecid ia a, I I  za rodn ik i le tn ie  n a  liściu pszenicy  4* a a K  i e  U b L tl lU ie  V V j 'K lt l -  
u r  w śród nich jeden  zimowy t.  I I I  za rodn ik i zimowe na  liściu pszen icy . k l l j a  w i a d o m y m  S p O S O b e U l

na wiosnę, to ich zarodniki 
.choć padną na zboże, nie mogą wniknąć w nie i na nićm się żywić. Wogóle 
żeby mogły żyć, muszą być koniecznie zaniesione wiatrem na liście berberysu, 
które toczą i owocują tu pod postacią aecidiospor, które dopiero znów prze
chodzą na zboże.

Podobnie Uromyces pisi Lk. tworzy na grochu i innych grochowych stylo- 
SP01T> które kiełkują tylko na sosnce (Euphorbia cyparissias) tworząc tak pospo
lite na niej rdzawe aecidia. Szczególne tćź są aećidia z Roestelia lacerata Mar. 
na liściach jabłoni, których teleutospory rozwijają się tylko na korze jałowcu. 

Prócz opisanych zarodników tworzą rdzę, najczęściej jednocześnie z aeci-

Tig. 41—47. E dza . Puccin ia  gram in is. A Tw orzenie sie zarodników .
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diosporami w zagłębionych zbiornikach maleńkie komórki, zwane spermogo- 
nia, które nie kiełkują i które nie wiadomo, do czego rdzom służą (Fig. B sp.).

Klasa: Workowce, Ascomycetes, Sclilauclipilze.

§ 88. Są to grzyby okazalej nieraz postaci, ich grzybnia złożona jest 
ze strzępek wielokomórkowych. Po większój części siemion nie posiadają, 
a zarodniki tworzą się w komórkach, zwanych dla charakte
rystycznej ich postaci workami, w ten sposób, że końce 
pewnych strzępek rozdymają się workowato i w treści tych 
worków przez kolejny podział jądra tworzy się pospolicie 
ośm nowych, około których skupia się plazma komórki, otacza 
ścianką i tak wewnątrz worka powstaje ośm zarodników. Te 
worki stoją zazwyczaj w warscie, a oddzielone są od siebie 
strzępkami maczugowato nabrzmiałemi, które nazywają się 
wstawkami (paraphysae) (Fig. 48).

Podobnie jak  u właściwych podstawczaków warsta pod
stawek pokrywała albo całą powierzchnię grzyba albo część 
powierzchni albo wnętrze komór ze wszystkich stron zamknię- dw om a w orkam i, zaw ie-

-i , i i * »  i j- ra jącem i za rodn ik i, z je -tego grzyba, tak bywa i u workowców. dnym pustym już, oraz
Dzielą się na rzędy: mączniaków, trufli, otoczniowatych, stljąc/m)dMiędzyvdol-

miseczko Waty C li, pOrOStÓW Ol’aZ drOŹdŻakÓW. rza łen ń  w orkam i liczne
^ w staw ki.

Rzęd: M aczniak i, Erisipheae, M ehlthaupilze .
§ 89. Mączniaki mają zarodnie ze wszech stron zamknięte, wypełnione 

nielicznemi tylko workami, kruszące się nieregularnie po dojrzeniu. Ich grzy
bnia żyje po większćj części na powierzchni liści, do wnętrza których 
wpuszcza cienkie strzępki, chwy- 
tniki, z pomocą których czerpie 
pokarm. Należy tu rodzaj rnącz- 
niaka (Erysiplw, Mehltliau) pospo
lity na różnych roślinach, np. róży, 
chmielu, grochu i t. d., których 
liście powleka delikatna grzybnia, 
tak że wydają się, jakby posypane 
mąką. Zarodnie są czarne, wiel
kości ziarnka maku.

Rzęd: Trufle, Tuberaceae, 
Trtiffel.

§ 90. Trufle mają zarodnie 
także ze wszech stron zamknięte,
ale duże, a W ich wnętrzu warsta Fig. 49. Kawałek trufli (Tuber malanospermum Vitt.) przecięty

1 , , . 1 -i 1 , ,  poprzecznie. N a  zew nątrz  w idać korę a k u  dołow i w arstę , z k tó ré j
WOrKOW WySCiela Komory, Które w ychodzą okrąg łe w orki z 4 brodaw eczkow atem i za rodn ikam i, 
się w iją w ężykowato w śród całego F ig - 50- K aw ałek  g rzybn i P edzlaka z zarodn ia.

ciała zarodni (Fig. 49), podobnie jak  u purchawek. Trufle żyją zwykle w głębi
ziemi, są wielkości orzecha laskowego lub włoskiego, mają korę chropawą,

3
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są ciemno fioletowe od barwy zarodników. Liczne gatunki z rodzaju Tuber 
są jadalne. Jest grzybek pospolity wszędzie, na chlebie, owocach i różnych 
pokarmach się sadowiący, pędzlak (Penicillium glaucum L k ., Pińzelschimmel), 
którego grzybnia przed tworzeniem zarodni z workami tworzy inne zarodniki 
stojące na strzępkach w górę się podnoszących i mających postać kropi- 
dełka (Fig. 50). W téj postaci przedewszystkiem się mnoży, rzadko zaś tworzy 
w głębi podłoża, które toczy, małe trufelld białawe, wielkości łebka od szpilki.

R zed: Otoczniowate, Pyrenom ycetes ,  Kernpilze.
§ 91. Otoczniowate są tak nazwane dlatego, że ich zarodnie tworzą 

ciała zazwyczaj kuliste, zwane otoczniem (perithecium), które się w wierzchołku 
otwierają dziurą, a których wnętrze jest wysłane warstą. Są takie otocznio- 
wate, których zarodnie podnoszą się z grzybni pojedynczo, są też i złożone, 
w których grzybnia tworzy ciała już płaskie, już koliste, niekiedy trzonecz- 
kowate, mające np. postać buławek, zwane podkładką (stroma), i w téj pod-

F ig . 51. F ig . 52—55.

F ig . 51. K łos ży ta  z dw om a p rzetrw a ln ikam i sporyszu .
F ig . 52—55. Sporysz. A  p rze trw a ln ik , w ydający  głów kow ate podk ładk i. B koniec p o d k ład k i przecięty , w idać 
w n im  liczne o tocznie. C Jed e n  otoczeń silniej pow iększony d la pokazan ia postac i w orków . D J ed en  w orek 

o tw arty , z k tó rego  w ysuw ają się n itkow a te  za rodn ik i. (W edług Sachsa).

kładce dopiero widać liczne otocznie tak głęboko nieraz ukryte, że tylko ich 
otwory sięgają do powierzchni podkładki. Tu należą tysiące grzybów zarówno 
pasorzytów, jak  roztoczy, zwłaszcza z rodzaju kolnicy (Sphaeria, Kernpilz). 
Ze złożonych należy tu sporysz (Claviceps, Mutterkorn) toczący słupek żyta 
i tworzący w jego kłosach na miejscu słupka przetrwalniki (Fig. 51). Z prze- 
trwalników tych wyrastają na wiosnę nieliczne podkładki trzonkowate, kulisto 
nabrzmiałe (Fig. 52 A), mieszczące w główce liczne otocznie (Fig. B), a w nich 
worki (Fig. C) z ośmioma nitkowatymi zarodnikami (Fig. D). Zarodniki te
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są  dojrzałe właśnie w chwili, kiedy żyto kwitnie, wiatr unosi je, a jak przypad
kiem przyniesie je na słupek żyta, to wnikają do niego, zaczynają go toczyć 
najprzód zewnątrz, tworząc na jego powierzchni 
maleńkie kuliste zarodniki. Przy tym rozkładzie 
żywej tkanki słupka powstaje ciecz słodkawa, 
zwana stredzią (Honigthau) , która w kropelkach 
uwiesza się między plewkami kłoska. W tych kro
plach stredzi tkwią spadłe do niej kuliste zarodniki 
grzyba, owady przychodzące po tę ciecz, którą się 
żywią, walają nią pyszczek i ocierając się przy
padkiem o inne słupki, znowu je niechcący zara
żają. Tak szerzy się zaraza na łanie żyta. Po 
pewnym czasie, jak cały słupek jest już stoczony, 
grzybnia zbija się w przetrwalnik (§ 73), który mo
że bez szkody zimować i z wiosną znów owocuje.

Podobnie jak empuza toczy muchy, a sporysz 
żywe tkanki żyta, tak są workowce otoczniowate, 
które żyją pasorzytnie na zwierzętach, zwłaszcza 
na gąsienicach owadów. Zarodniki ich przebijają 
w miękkich częściach skórę gąsienicy, a dostawszy 
się do jej środka, toczą jej ciało. Dopiero sto
czywszy wszystko prócz zewnętrznej skóry i ka
nału pokarmowego wychodzą na zewnątrz i owo
cują. Do takich pasorzytów należy np. napadający 
gąsienice wilczomleczyka (Sphinx euphorbiae), ma- Fig 56 Cordyceps Robertsii> 
CZUŻnik (Cordyceps militaris TJk.), którego złożone w yrasta jący  z gąsienicy, 

zarodnie mają postać maczug różowo pomarańczo
wych, do 6 cm. wysokich. Takie grzyby są wcale nierzadkie na rozmaitych 
gąsienicach (Fig. 56) w różnych krajach i dają powód do bajek opowiada
nych o przeobrażaniu się zwierzęcia w roślinę.

Rzęd: M iseczkow ate , Discomycetes, Scheihenpilze.
§ 92. Workowce miseczkowate są tak nazwane dlatego, że warsty roz

taczają się na zarodni płasko tworząc tak zwane miseczki (apotliecia). Mają 
cne kształt drobnych kubeczków np. w rodzaju Peziza, lub też są okazałymi 
grzybami z trzonkiem, jak np. w smardzu (Morchella’ esculenta Pers., Morchel).

Rzęd: Porosty, Lichenes, F lech ten .
§ 93. Do najszczególniejszych ze względu na sposób życia workowców 

należą rośliny, które na pierwszy rzut oka bardzo różnie od powyżćj opisa
nych wyglądają. Są to tak zwane porosty. Rosną na drzewach, skałach, mu- 
rach, na ziemi, między mchami, mają plechę bardzo rozmaitej postaci. Porosty 
krzaczkowate mają postać krzaczkowatą i już to wznoszą się prosto w górę, 
jak  np. pospolite po lasach gatunki z rodzaju chrobotka np. chrobotek reni
ferowy (Cladonia rangij'crina U  off-, Eennthierjiechte)  (Fig. 57), lub płucnica 
(Fig. 58), tak zwany w aptekach „mech islandzki“ (Cetraria islandica Ach., 
Moosjlechte) chociaż nie jest ani mchem, ani rośnie tylko w Islandyi, ale 
w całej północnej Europie i u nas, już zwieszają się z gałęzi na dół, wyglądając 
ja k  konopiaste brody np. różne gatunki z rodzaju brodaczki ( Usnea, Baumbart).

3*
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Porosty blaszkowate mają plechę płaską, przyrastającą do podłoża za 
pomocą strzępek i na tej dolnej powierzchni zwykle bledszą, jak na górnej 
ciemniej zabarwionej. Pokrój plechy jest zwykle klapowaty, powykrawanyr 
nieraz kędzierzawy. Najpospolitszym jest tarczownica (Physcia parietina Krb.t 
Wandflechte) (Fig. 60) na drzewach i płotach, żółto pomarańczowa z takiemiż 
miseczkami, lub pawężnica (Peltigera canina Hoff.), która w lasach tworzy 
rozległe plechy płożące się między mchami.

F ig . 58.

F ig . 59. F ig . 60. F ig . 61. F ig . 62.

F ig . 57. C ladonia rang iferina . — F ig . 58. C e tra ria  islandica . — F ig . 59. G raph is scrip ta . —- F ig . 60 —62. P h y sc ia  
p a rie tin a . F ig . 60 p o k ró j, F ig . 61 przecięcie p lechy, w śród k tó re j w idać glony g. (W edług de P arego). F ig . 62"

cześć m iseczki z w orkam i.

Porosty skorupiaste rosną już na drzewach o gładkiej korze, już na 
skałach najwyższych nawet Alp, gdzie już żadne inne rośliny rosnąć nie mogą. 
Ich pleeha jest niepozorna, najczęściej widoczne z niej jest tylko owocowanie.. 
Z tych, które na korze rosną, pospolite są literaki, np. literak pospolity (4xm- 
pliis scripta SchriftflechteJ (Fig. 59), których otocznie mają postać pokrzy
wionych kresek z niejakiem podobieństwem do liter, z alpejskich liczne ga
tunki z rodzaju otwornicy (Pertusaria). Porosty trzęsidłowate mają plechę 
klapowatą, czarniawą, galaretowatą, podobną do trzęsidła, (§ 111) np. Collema.

§ 94. Piecha porostów utkana jest nietylko ze strzępek, zawsze wśród nich 
spotykają się komórki kuliste lub nitkowate zielenic lub sinic (§ 111), zwłaszcza
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z rodzajów: pierwotka, oponki; trzęsidła. Glony te są albo bezładnie wśród 
strzępek rozrzucone, tak u trzęsidlowatych, albo zajmują pewną część ciała 
porostu. U porostów krzaczkowatych te g o n i  d ia , jak się krótko nazywają, zaj
mują sam środek plechy, tworząc jakby oś, która przeciąga środkiem wszyst
kie rozgałęzienia. U porostów blaszko watych tworzą warstwę leżącą tuż pod 
górną powierzchnią plechy. Zawsze przytém gonidia są ze wszystkich stron 
osnute strzępkami, które przepuklają błony ich komórek i wnikają nieco 
tak zwanemi mackami do ich środka. Zachodzi bowiem między nimi taki 
stosunek pożycia, że strzępki grzyba dostarczają glonom wody napojonej solami, 
którą z podłoża pobierają, a same biorą po trochu z glonów węgiel, który 
one z powietrza swoją zielenią przyswajają. Dlatego glon oswobodzony ze 
strzępek grzyba może bez niego żyć doskonale, grzyb zaś bez glonu istnieć 
nie może.

§ 95. Porosty należą do workowców otoczniowatych i miseczkowatycb, 
a  zarodniki wyszłe z ich worków kiełkują, ale rozwijać się mogą tylko pod 
tym warunkiem, że spotkają na podłożu, na który padną, glon, który stanowi 
właściwe im gonidia. Rzecz zdarza się często, bo te glony, które służą poro
stom za gonidia, są właściwie ziemnowodnymi i rosną na ziemi, mchach, korze 
drzew i skałach.

§ 96. Porosty rozmnażają się prócz zarodników jeszcze w inny sposób, 
a  mianowicie, że ich plecha, już to gdzieś na powierzchni już na kraju roz- 
strzępia się w małe kłaczki (soredia), złożone z nielicznych strzępek, wśród 
których choć kilka komórek gonidialnych się znajduje. Taki kłaczek oderwany 
wiatrem i uniesiony na inne miejsce, przyczepia się strzępkami do podłoża, 
przyswaja z niego wszystkie pierwiastki potrzebne dla siebie i glonu, prócz 
węgla, który glon przyswaja dla siebie, a który mu grzyb częściowo zabiera, 
i tak odżywiając się wyrasta po pewnym czasie w charakterystyczną dla swego 
gatunku plechę.

§ 97. Porosty rosną niezmiernie powoli, potrzebują do życia czystego 
powietrza, tak że przeniesione bez najmniejszego uszkodzenia z podłożem 
swćm do izby, wkrótce zamierają. Charakterystyczną też jest ich zdolność 
przechodzenia w stan utajonego życia, w który przechodzą przy każdej suszy. 
W tym stanie są nieraz tak kruche, że się łamią łatwo i dają ścierać między 
palcami na proszek. Zwilżone zaś rosą lub deszczem zaraz powracają do 
czynnego życia, a plecha ich staje się sprężystą, chrząstko watą, tęgą.

Niedawno odkryto pod zwrotnikami grzyby, należące do podstawczaków, 
które podobnie jak workowce żyją wspólnie z glonami.

RzęćL: Drozćłiaki, Saccharom ycetes, Gàhrungspilze.
§ 98. Z workowcami spokrewnione są drożdźaki należące do rodzaju 

drożdży (Saccharomyces, Hefepilz). Są one kulistemi lub podługowatemi ko
mórkami (Fig. 63 a), które doszedłszy pewnej wielkości tworzą wypukliny 
podobnej postaci a z czasem i wielkości jak  komórka, z której powstały 
(Fig. b—d); wypukliny te oddzielają się poprzeczną ścianką i z czasem odłą
czają zupełnie od komórki macierzystej. Nieraz na jednćj komórce tworzy się 
naraz kilka takich wypuklin, na których tworzą się znowu wypukliny, zanim się 
pierwsze oddzieliły od komórki macierzystej. Są to roztocze żyjące w płynach 
zawierających cukier. Jeżli zaś dostaną się do płynu, gdzie cukru nie ma, to 
po pewnym czasie ich jądro dzieli się na dwie, potćm na 4 części, wkoło 
każdej skupia się plazma, otacza błoną i tak we wnętrzu komórki powstają
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cztery zarodniki, które mogą żyć w wysuszonym stanie przez kilka miesięc}rr 
kiedy zwykłe komórki drożdży tylko dwa tygodnie mogą żyć w stanie uta
jonego życia.

Drożdże winne (S. apiculatus R., Weinhefe) żyją na spękanych owo
cach, na ziemi, w żołądkach zwierząt roślinożernych, do których dostają się 
z liśćmi, na które je wiatr przeniósł, czy z owocami. Szczególnie pospolite są 
na owocach winnej macicy. Jak te zostaną zebrane i sok z nich wyciśnięty,

to drożdże dostawszy się do płynu, w któ
rym nie ma dość powietrza, a zatem tlenu 
do oddychania potrzebnego, biorą go z roz
puszczonego w soku winnych jagód cukru. 
Cukier przenika przez błonę komórki, zostaje 
przez plazmę drożdży rozłożony na tlen, któ
rym drożdże oddychają, oraz kwas węglowy 
i alkohol, które drożdże, jako do życia ich 
niepotrzebne, przez błonę na zewnątrz de 
płynu wydzielają. Ponieważ zaś komórki 
drożdży w soku z jagód wytłoczonym mnożą 
się niezmiernie szybko, więc po pewnym cza
sie miliardy ich komórek wciągają znaczną 

ilość cukru z tego płynu i zamieniają go na alkohol, i tak ze słodkiego płynu 
tworzy się przez współudział komórek drożdżowych wino. Proces ten nazywa, 
się rozczynianiem (fermentacyą). Jak cały płyn zostanie rozczyniony, t. j. jak  
cukier zostanie zamieniony na alkohol, drożdże już w nim żyć niemogąc,
opadają na dno naczynia, w którćm się rozczynianie odbywało. Wypłukane
z alkoholu i pomieszczone w jakimkolwiek płynie zawierającym cukier, mogą 
go znów rozczyniać. Ma to zastosowanie przy wytwarzaniu piwa, gdzie drożdże 
piwne (S. cerevisiae Mey., Bierhefe) dodają się do zaczynu słodowego (z kieł
kujących nasion jęczmienia, pszenicy czy owsa) i także zamieniają jego cukier 
na alkohol. Tysiące cetnarów drożdży wyrabiają się tak corocznie.

F ig . 63—67. Drożdże piwne, a komórki nie 
pączkujące jeszce, b —d kolejny stan rozwoju 

pączkujących komórek.

99. Grzyby w wielu razach (porównaj np. § 39 i § 77, oraz § 47 
i § 80) wykazują pod względem swego rozwoju wyraźne pokrewieństwo do 
glonów tak, że często niektóre z nich wyglądają jak  glony, któreby utraciły 
zieleń przystosowawszy się do życia roztoczów czy pasorzytów, podobnie jak  
niektóre roztocze wśród roślin kwiatowych np. zaraza (Orobanche). Grzyby 
mając w plazmie zwłok czy żywego ciała swoich żywicieli nietylko sole mi
neralne, ale i węgiel do życia potrzebny, mogą żyć w miejscach ciemnych 
i wybornie przystosowały do tego budowę swego ciała, które jest zawsze 
grzybnią. Grzybnia ich rozgałęzia się bowiem w zwłokach czy w żywiznie, 
które toczy, nurtując je na wszystkie strony, podobnie jak  korzenie roślin 
kwiatowych wśród ziemi, z której czerpią sole mineralne. Jak grzybnia strawi 
już wszystko, co było do strawienia, zaczyna tworzyć narzędzia rozmnażania. 
Te wręcz przeciwnie jak  grzybnia nigdy się nie mieszczą w podłożu, tylko 
wznoszą się prostopadle do niego po pionie w górę. Jestto dla grzybów rzecz 
bardzo pożyteczna, bo przez to, że zarodnie ich stoją tak wyprostowane, zaro
dniki po ich dojrzeniu łatwićj wiatr porywa i roznosi na wszystkie strony. 
Ze zarodnie grzybów wznoszą się tak po pionie na całej powierzchni kuli 
ziemskiej, a zatćm wszędzie w kierunku promienia ziemi, to musi mieć swoją 
przyczynę. Tą przyczyną jest siła ciążenia, czyli przyciągania ziemi, bo
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bo to jest jedyna siła, która na powierzchni kuli ziemskiej działa po pionie 
i sprawia też, że balon w takim kierunku wznosi się w górę a kamień po 
nim opada. Nie tylko zastanowienie prowadzi do takiego wniosku, ale jeszcze 
pewne bardzo proste spostrzeżenie. Żagwie rosną zawsze na drzewach tak, 
że jedna ich strona płaska zwrócona jest ku górze pnia, a druga wypukła 
ku dołowi, jeżeli jednak wyrosną na kłodzie powalonej, to zajmują takie 
samo położenie względem powierzchni ziemi, ale tém samém wręcz odwrotne, 
jak poprzednio, względem pnia drzewa, na którym rosną (Fig. 68). Gdyby 
wzrost zarodni huby nie był i tu zależny od siły ciążenia, to przecież w obu 
razach powinny by one zajmować względem pnia, na którym rosną, takie samo 
położenie.

§ 100. Pod względem sposobu życia grzyby są roztoczami, pasorzytami 
albo porostami, które napadają na glony, oplatają je swemi strzępkami i cią
gną z tych niewolników pracujących dla siebie i dla nich pokarm. Jestto 
szczególny sposób istnienia, który nazwano pożyciem (Symbiosa).

Grzyby pasorzytne niezmiernie są rozpowszechnione na świecie, nieledwo 
bowiem nie ma jednej rośliny kwiatowej, na którćjby nie żył pewnie grzyb 
pasorzytny. W stosunku 
do człowieka są to prawie 
wszystko szkodniki. Na
sze rośliny hodowane cier
pią dużo od śnieci, a prze- 
dewszystkiem od różnych 
rdzy, chociaż i workowce 
jak np. sporysz, albo jak 
Peziza ciboroides Fr. ni
szcząca koniczynę, a z pod- 
stawczaków np. grzyb do
mowy (Merulius lacri
mans Sch.) albo^ opieńka i?jg, gg. K apelusze té j sam éj żagwi, rosnące n a  p n iu  pionow ym  i powalonej
brzozowa (Agaricus mel- poziomo kiodżie.

leus Vah.) niszcząca całe
lasy iglaste są dokuczliwymi wrogami.

Pasorzyty owadzie jak np. Empuza lub Cordyceps raczej nam usługi 
oddają, niż szkodzą. Są jednak i tu grzyby przeszkadzające ludzkiej gospo
darce jak np. Isaria farinosa , workowiec napadający liszki jedwabników. 
Człowiek nawet nie jest wolny od grzybów. Tak np. Trichophyton tonsurans 
Mal., niszczy nieraz włosy na głowie; Microsporon fu rfu r  Bob., sprowadza 
choroby skóry a w Hindostanie odkryty grzyb Chionyphe (Chionyphe Carter i 
Ber.) toczy kości i muszkuły nogi ludzkiej tak, że tylko rychła jéj amputacya 
może ocalić człowiekowi życie. Praktyczne użytki z grzybów są dosyć znaczne, 
jako roślin jadalnych; liczne podstawczaki zajmują tu przeważne miejsce, 
obok nich różne gatunki workowców z rodzaju trufli. Zwykle zbierają się one 
po lasach, jednak pieczarka daje się hodować, a w okolicach Paryża sprzedaż 
pieczarek przynosi hodowcom miliony franków. We Włoszech ogromne prze- 
trwalniki zwane „Pietra fungaia“ zbierają, polewają wodą i otrzymane zaro
dnie z gatunku Polyporus tuberaster Fr. jadają.

Z porostów porost mannowy (Lecanora esculenta), rosnący od Krymu do 
stepów Kirgiskich, jak w Małej Azyi i Persyi na ziemi pod postacią małych 
nieregularnych grudek, bywa jadany. Nieraz wiatr go strąca ze wzgórzy i nie
sie na niziny, czasem w warstwach kilka cali grubych, jestto zapewne owa
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manna, którą się Izraelici na puszczy żywili. Techniczna hodowla drożdży 
jest powszechnie znana. W medycynie używa się dziś tylko sporyszu (§ 91) 
i z porostów „mchu islandzkiego^ (§ 93). Niegdyś używano modrzewiowej 
gąbki (Polyporus officinalis Fr.), którą w XVI wieku wywożono z Polski do 
Włoch i tam sprzedawano na wagę nieledwie złota. Zresztą dopóki nie znano 
zapałek, a ogień wydobywano krzesiwkiem, żagiew (Polyporus fomentarius 
Fr., Feuerschwamm) dostarczająca hubki była niezmiernie pożyteczną rośliną. 
Są grzyby, które dostarczają barwików. Do dziś dnia barwią na Węgrzech 
skóry na żółto grzybem zwanym Polyporus hispidus F r ., a dwa sławne 
barwiki, Lakmus i Orselina, otrzymuje się z porostów, zwłaszcza z Boccetta 
tinctoria DC., Lecanora tartarea Ach. i L. porella Bbh.

§ 101. Wszystkie te użytki są znikające, drobne, wobec usług jakie 
oddają nietylko człowiekowi, ale całej żywiznie kuli ziemskiej, te grzyby, 
które są roztoczami, wspólnie z podobnemi bakteryami. Gdyby bowiem nie 
te roztocze, ziemia byłaby literalnie zawalona trupami ciał zwierzęcych, roślin
nych i szczątków ludzkiego gospodarstwa. Toczą je nietylko niektóre zwie
rzęta, ale przedewszystkiém grzyby i bakterye, które są roztoczami. Wyko
nywają one tę robotę szybko i pewnie. Jak wiatr je gdzieś przyniesie, aby 
tylko trochę ciepła i dużo wilgoci, wnet zaczynają swą robotę i po pewnym 
czasie zmieniają podłoże na gazy, zwłaszcza kwas węglowy, amoniak, trochę 
wody i odrobinę popiołów. I to właśnie jest dodatnią stroną ich gospodarstwa, 
że gazy przez rozkład ich podłoża powstałe są pożyteczne dla innych zielo
nych roślin jako pokarm. Nie każde zwłoki są odpowiednim pokarmem dla 
wszystkich grzybów, ale że wiatr unosi i przynosi zarodniki najrozmaitszych, 
więc z pośród wielu spadłych te się najprzód ożywiają, które na danych 
szczątkach najłatwiej żyć mogą, a czego z nich nie rozłożą, na to napa
dają inne i potém znów inne grzyby czy bakterye i wreszcie wszystko zostaje 
w gaz i proch obrócone.

Roztocze są swoją drogą i wielkimi szkodnikami, niszcząc zwłaszcza 
owoce; niech tylko skórka owocu, która jest cienkim korkiem, zostanie gdzieś 
uszkodzoną, a z pewnością przez tę choćby jak szpilka wązką rankę dostają 
się one (np. Mucor mucedo § 77 czy sine Penicillium glaucum § 90) i póty 
pracują, aż owoc jest rozłożony, zgniły.

§ 102. Pierworośle wogóle uważane są roślinami jedno lub wielokomór- 
kowemi — o komórkach jądrowych, posiadających zieleń w glonach, bezzie- 
leniowych w grzybach. Ciało ich jest plechą lub rozczłonkowane na pędy 
i korzenie. Co do sposobów rozmnażania, najniższe rozmnażają się za pomocą 
dzielenia się, wyższe za pomocą zarodników. Zarodniki pierworośli żyjących 
w wodzie są przystosowane do poruszania się w tym żywiole, są pływkami — 
żyjących na ziemi są nieruchome i sypkie, wiatr je unosi i rozsiewa. Naj
wyższe pierworośla rozwijają się z siemion, które powstają nieraz w narzę
dziach osobnych, ale zawsze jednokomórkowych.

* ------
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TYP: PLAZMOKOŚLE, PLASMOPHYTA, PLASMOPHYTEN.

Gromada: Śluzorośle, Myxophyta, Ursehleimer.
   \

§ 103. Typ ])lazmorośli z jedyną gromadą śluzorośli, obejmuje rośliny 
tém charakterystyczne, źe ich ciało, prócz czasu owocowania, jest nagą, nie 
obłonioną plazmą, która za pomocą wypustek pełza po podłożu.

Klasa: Śluzówce, Myxomycetes, Schleimpilze.

§ 104. (Śluzówce zaliczano dawniej do grzybów, dlatego że nie mają 
zieleni a ich zarodnie są z pozoru do niektórych podstawczaków nieco podobne, 
w rzeczywistości jednak tak nie jest.
Bóżne grzyby są pokrewne z glonami, 
tak że o wielu glonach, gdyby nie miały 
zieleni, powiedzielibyśmy zaraz, że są 
tym a tym grzybom pokrewne, bo są 
podobnie złożone i podobnie się roz
wijają. Śluzówce zaś są pokrewne z ró- 
żnemi najniższemi zwierzętami jak zroz- 
nóżkami (Rh izopoda).

Ich dojrzałe zarodnie tworzą pę
cherze kuliste lub walcowate, albo jesz- 
sze innych kształtów, już na podłożu 
szeroką nasadą siedzące, jużto wynie- 
cione na trzoneczkach. Zarodnia wypeł
niona jest kulistymi zarodnikami, które 
bywają fioletowe, czerwone lub żółte 
w różnych odcieniach a z podobnie za
barwioną ścianą dają też barwę całej 
zarodni. Prócz zarodników znajdujemy 
wewnątrz zarodni włośnię t. j. nitki 
albo wolne, pojedyncze czy rozgałęzione,
albo kunsztownie rozpięte od podstawy . . . .  . . . , . „Qłliro,„«. . ! * ” J F ig. 69—71. A rcv n a  punicea. A zarodnie w n a tu ra ln e j
ku obwodowi 1 to pojedynczo lub Z po- w ielkości. B p rzy  silnem  pow iększeniu , w praw ej 
i „  • • '  • , i • w łośnia rozerw ała ściankę i rozpręży ła  się ogrom nie.łączeniem w sieci. Nitki te kurczą się c  kaw ałek  sieci w łośni z zarodn ikam i s.

przy wysychaniu, rozdzierają przez to
ściankę zarodni i wyprószają także zarodniki na zewnątrz (Fig. 69 B).

§ 105. Jak zarodnik dostanie się do wody, to pęcznieje (Fig. 72 a), 
treść jego przez rozerwaną ściankę wychodzi na zewnątrz (Fig. b c) i przy
biera postać pływki (Fig. d). Pływka jest gruszko wato wydłużoną, nagą ko
mórką z jedną rzęsą, z jądrem pod szczytem i wodniczkiem w drugim prze
ciwległym tępym końcu ciała. Ta pływka porusza się w wodzie w rozmaity 
sposób, a ciało jéj giętkie krzywi się przy tém w różne strony. Odżywdone
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pływki rosną i dzielą się wciągając przedtem rzęsę. Po podziale każda cząstka 
plazmy znów wypuszcza rzęsę i pływa. Po kilku dniach pływki wciągają 
rzęsy i zaczynają się poruszać pełzakowato (Fig. e, f) po podłożu tak , że 
w pewnych miejscach ciała plazma ich wysuwa się, a w innych zostaje wcią
gniętą. Te pełzaki niezmiernie podobne do zwierzątek zwanych Amoeba, żywią 
się obcymi ciałami podobnie jak  pływki. Po kilku zaś dniach istnienia zaczy
nają się zlewać z sobą, gdzie tylko się spotykają. Tworzą się z tego takie 
spływy 2, 3 i wielu pełzaków, które gdzie się z podobnymi zetkną, spływają 
się z sobą w jedno nieraz wielkie ciało plazmy z wieloma jądrami i wodnicz- 
kami, w tak zwane plazmodium.

§ 106. Te plazmodia w naturze wyglądają jużto jak  wylana masa 
gęstej śmietany, już tworzą sieć o żyłkach grubych jak szpagat (Fig. 78), lub 
cienka nawet nitka. Barwę mają w młodości białą, czasem różową, ale z wie
kiem zwłaszcza przed chwilą tworzenia zarodni bywają nieraz rozmaicie bar-

Fig . 72—77. T ri eh i a varia . Z arodn ik i w wodzie 
a p rzed  w ykiełkow aniem , b —d k iełkujące, e 
s ta ra  p ływ ka, f  pe łzak . (W edług de Barego).

F ig. 78. P lazm odium .

wiste. Plazmodia żyją wśród mchów, zbutwiałych liści, pod korą pili, czerpiąc 
z nich substancye zawierające także i węglowodany, o ile te są w wodzie 
rozpuszczone. Prócz tego jednak pełzaki i plazmodia śluzowców, jeżli się 
zetkną z okruszynami organicznemi, jak zarodniki grzybów, ziarnka skrobi, 
okruszyny drewna i t. p. mogą je pochłaniać. Zetknąwszy się gdzieś bokiem 
ciała z taką odrobiną, oblewają ją  krótko mówiąc ze wszystkich stron i tak 
okruszyna dostaje się do wnętrza ciała, gdzie przebywa czas jakiś, poczéni 
zostaje wyrzucona. Oczywista wiec, że i stałe cząstki mogą im służyć na 
pokarm.

§ 107. Dla życia takiego plazmodium potrzeba więc ciepła, wilgoci, 
czyli wody nasyconej pokarmem. Zycie też plazmodium objawia się ruchem 
jego plazmy zdążającym do miejsca, gdzie warunki do życia są najodpowie
dniejsze. I tak, chociaż przyswajanie plazmy rozpoczyna się już przy niskiéj 
ciepłocie, około 5°, to — ponieważ jest najwydatniejsze przy 30° — jeżeli 
podłoże ma różną temperaturę, przy jednostajnych zresztą wszystkich innych 
warunkach, plazmodium pełza ku miejscu więcej ocieplonemu. Jeżeli podłoże 
jest nierówno wilgotne, będąc wszędzie jednako ogrzane, to plazmodium
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zwraca się od suchszej do wilgotniejszej jego strony. Miejsce też, gdzie na 
podłożu jest pokarm w jednym punkcie zgromadzony (np. drobne wiórki 
zbutwiałego drewna), może być bodźcem, który skłoni plazmodium do zapeł- 
zania ku temu miejscu. Nareszcie światło pobudza plazmodium do zdążania 
do miejsc mniej oświetlonych, zapewne dlatego, że więcej naświetlone rychło 
wysychają.

Jedném słowem widać, jak różne bodźce, t. j. światło, ciepło, wilgotność, 
nasycenie pokarmem, działają na nagą masę plazmodium jako bodziec i k i e 
r u j ą  r u c h e m  j e g o  p l a z my .  Ale plazma porusza się dlatego, że jest 
żywa, a siły do ruchu tego potrzebne bierze z oddychania.

§ 108. Jak plazmodium jest dobrze odźywionem i gotuje się do two
rzenia zarodni, to plazma przestaje być wrażliwą na wszystkie bodźce 
prócz wilgotności, która działa teraz 
na nią wręcz odwrotnie jak w tym 
wieku, kiedy ślnzowiec jeszcze się kar
mił. Wtedy plazmodium uciekało ku 
wilgotnemu miejscu, teraz zwraca się 
ku suchemu i to jest przyczyną, .że 
piazmodia gotujące się do tworzenia 
zarodni wędrują z miejsc, w których 
się znajdują, zazwyczaj na miejsca 
wyższe, suchsze. Można widzieć, jak 
takie piazmodia, które żyły np. w głębi 
wiórów kory garbarskiej nieraz na 
metr głęboko, wychodzą teraz na ich 
powierzchnię, albo jak żyjące na ziemi 
pełzają po trawach aż na ich kioski lub 
wstępują na krzaki nieraz powyżej 
metra wysokości. Jak plazmodium wy
pełznie na suche miejsce, tworzą się 
na nićm w odstępach bardzo bliskich 
siebie co milimetr lub co pare mili- _  „n „ . . , .1 c F ig . ^9—80. S tem om tis  fusca. Tw orzenie sie zarodn i.
metrów brodawki, do których plazma Od góry  p la zm o d iu m , a  n a  k tó rem  zaczynają się 

• j  i  , i i i  , • • „  . . .  j ,  • t  tw orzyć za łożenia zarodn i b . Ich  dalszy rozwój pon i-dopływa tak długo, az się me rozdzieli J żej od c aż do e. .
na pojedyncze cząstki tak wielkie, jak
przyszłe zarodnie (Fig. 79 b b) a zatem wielkości ziarnka maku lub ziarnka 
gorczycy. Te cząstki plazmy, jeźli zarodnie mają mieć nóżki, wytwarzają 
najprzód w środku nóżkę, potem wędrują na jej szczyt i tam otaczają się 
na zewnątrz błoną (Fig. c—e), wewnątrz zaś plazma skupia się w komórki 
zarodników, a reszta plazmy zużywa na wytworzenie włośni. Poczém zarodnia 
traci wodę, wysycha, ścianka się rozprószą, a wiatr unosi zarodniki. Oczy
wiście dlatego celu wypełzanie plazmodiów na suche miejsca jest korzystne 
i można wobec tego zrozumieć, dlaczego młode plazmodium zachowuje się 
wobec wilgoci inaczej niż stare.

§ 109. Nazywamy krótko taką zmianę w obyczajach rośliny względem 
jakiegoś bodźca, która dla niéj jest korzystną, przystosowaniem się jéj da 
warunków środowiska.

Takićm przystosowaniem jest np. schodzenie korzeni gronianki do ziemi 
(§ 41), ruchliwość zarodników glonów (§ 51), żyjących w wodzie jako pływek, 
a rozsypywanie się zarodników grzybów, żyjących w powietrzu (§ 99) na 
proch, który wiatr unosi, bo w obu razach przez te przystosowania najłatwiej
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zarodniki mogą być rozniesione w różne strony i natrafić w wielu miejscach 
na potrzebne do życia warunki.

Takićm przystosowaniem jest też pełzanie grzybni w podłożu na wszyst
kie strony (§ 99), a wychodzenie zarodni wprost po nad ziemię i prostopadle 
do niej (§ 99). W tym ostatnim razie bodźcem, który kieruje plazmą strzę
pek i sprawia, że błony ją  pokrywające rosną w górę, jest siła ciążenia po
wszechnego (§ 99). Działa ona na plazmę grzybni, która ma tworzyć zarodnie, 
nie działając na grzybnię odżywiającą się podobnie, jak wilgoć działała jako 
różny bodziec na plazmodia młode i stare.

TYP: BOZPRĄTKI, SCHIZOPHYTA, SCHIZOPHYTEN.

Gromada: Ruehawki, Gloeophyta, Gleophyten.

§ 110. Typ rozprątek z jedną gromadą ruchawek, obejmuje rośliny 
plechowate, jedno lub wielokomórkowe, w których jądro nie jest wyróżnione. 
Rozmnażają się już przez dzielenie, już przez zarodniki, które powstają ze 
•zwykłych komórek ciała przez otoczenie się icli drugą błoną.

Plazma ich po większej części znosi znaczniejsze zimno i gorąco, niż 
plazma pierworośli.

Klasa: Sinice, Scliizopłiyceae, Blaugrune Algen.

§ 111. Są to rośliny zieleniowe, odznaczające się tćm, że komórki ich 
nie mają wyróżnionych ciałek zieleni, tylko plazma całćj komórki jest jedno
stajnie przeniknięta zielenią, obok której znajduje się drugi barwik, w wodzie 
rozpuszczalny, w różnych odcieniach niebieski czy fioletowy ; ztąd ich nazwa 
sinice. Postać ich rozmaita. W różnych gatunkach rodzaju oponki (Gloeocapsa) 
(Fig. 81) komórki są kuliste o ścianie, galaretowato napęczniałćj, różnie np. 
na żółto, czerwono czy atramentowo zabarwionej ; pokrywają one w wielkich 
masach skały czy mury, barwiąc je odpowiednio.

Komórki dzieląc się pozostają otoczone błoną komórki macierzystej, która 
■odpowiednio rozszerza się, żeby objąć pochodne. Stąd tworzą się skupienia 
komórek, nieraz bardzo licznych, zamkniętych w takich wspólnych powłokach.

W gatunkach rodzaju Oscillarla komórki są krążkowate i tworzą nitki 
o cienkich ścianach. Nitki te zupełnie wolne, często w obu końcach zwężone, 
poruszają się pod wpływem światła i to dość szybko, odbywając ruchy podobne 
jak  robaki w wodzie.
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Fig . 81—84. O ponka. G leocapsa. a b c d  kolejny  
rozwój té j sam éj ro śliny  przez dzielenie się jé j kom ó
rek  otoczonych zawsze b łoną  kom órk i m acierzyste j.

W rodzaju trzęsidła (Nostoc) (Fig. 85) nitki składają się z komórek 
kulistych lub beczulkowatych, które są splątane w kłębek (Fig. B), a źe przy 
tem ściany ich nitek ogromnie pęcznieją 
i zlewają się z sobą, więc tworzą się 
ztąd galaretowe skupienia na ziemi, 
skałach, łąkach, nieraz tak wielkie na
wet jak pięść. Jak roślina dostanie się 
pod wodę, to nitki kłębka oddzielają 
się od siebie w miejscach naprzód ozna
czyć się dających w tak zwanych komór
kach granicznych — i zaczynają się 
swobodnie poruszać. Cała roślina roz
pada się na mnóstwo tak zwanych ru- 
chliwek (hormogonia)  (Fig. C). Każda 
taka ruchliwka po pewnym czasie przy
chodzi do spoczynku, wydziela śluz na 
zewnątrz i zaczyna się rozrastać krzy
wiąc się wężykowato (Fig. D). Te krzywizny powiększają się coraz więcej 
i powoli tworzy się nowy osobnik, jak zwykle w trzęsidle złożony.

§ 112. Sinice tworzą zarodniki • A 
w ten sposób, że komórki ich rosną 
do znaczniejszych niż zwykle roz
miarów, ściana ich grubieje i pokry
wa się maleńkiemi brodaweczkami, 
czy kolcami, poczćm wydzielają dru
gą cienką ściankę wewnętrzną i od
dzielają się od innych komórek i są 
zarodnikami (Fig. E). Zarodniki te, 
nieruchome tworzą przy kiełkowaniu 
ruchliwkę, która wyrasta w opisany 
sposób w nowy osobnik.

§ 113. Są to wszystko rośliny 
przeważnie ziemnowodne, bez wzglę
du czy żyją w wodzie słodkiej, czy 
morskiej. Ich komórki wydzielają 
ściany, które najczęścićj mocno ga- 
laretowo pęcznieją i wskutek tego 
tworząc większe skupienie są galare
towato ślizgie w wilgotnym stanie.
W braku zaś wody nie tracą życia, 
ale zsychają się na niepozorne czar
ne grudki czy naloty i w tym stanie 
utajonego życia mogą bez szkody 
przebywać długi czas, aż je znowu 
deszcz czy przypływ wody powoła 
do czynnego życia. Te, które są nitko
wate przechodzą wówczas w stan ru- 
chliwek. Ruchliwki wypływają na po
wierzchnię wody i są gatunki, któ
rych ruchliwki występują w takich masach, że pokrywają całe powierzchnie 
wielkich stawów zielonawo sinym nalotem (np. Anabaena flos aquae Ktz.)..

B I > C

F ig . 85—89. T rzęsid ło  (N ostoc vesicarium ). A  w n a tu 
ra lnej w ielkości. B je d en  osobnik  siln ie  pow iększony. 
C je d n a  ruch liw ka. D ruch liw ka poczynająca ro zras tać  
się w osobnik . E  za rodn ik  i za rodn ik i k ie łk u jące , ich  

tre ść  w ychodzi pod postac ią  ruchliw ki.
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Morze czerwone zawdzięcza może po części swą nazwę takiemu wykwitowi 
nitek sinic peczkowato skupionych z gatunku Trichodesmium erythraeum 
Elirb.

Sinice żyją i w źródłach wód gorących nieraz powyżej 50°, która to 
ciepłota zabójczą jest dla innych roślin.

Klasa: Bakterye, Schizomycetes, Bakterien.

§ 114. Maleńkie jednokomórkowe, niezmiernie rozpowszechnione w świę
cie rośliny, wywierające na gospodarstwo naszej ziemi wpływ wielki. Mogą 
się rozmnażać przez dzielenie, w pewnych chwilach życia zapomocą rzęs po
ruszać i tworzyć zarodniki. Ich komórki albo są kuliste (Fig. 90) albo lasecz- 
kowate (Fig. 5), zawierają plazmę otoczoną śluzowatą błoną, u niektórych 
rodzajów na żółto, czerwono lub fioletowo zabarwioną i dzielą się przez prze
wężanie. Oddychają szybko i chciwie łakną tlenu, ku któremu wypływają 
na powierzchnię płynu, w którym się znajdują. W tym celu wypuszczają na 
każdym z dwu końców laseczkowatego ciała po jednćj rzęsie bardzo cienkiej.

Jeźli przechodzą do 
spoczynku, to wcią
gają rzęsę i wtedy dzie
lą się, już rozłączając 
się przy dzieleniu, już 
też nie. W ostatnim ra
zie z laseczki tworzą 
się nitki z kilku, lub 
kilkunastu nawet ko
mórek złożone (Fig. 6). 
Jeżeli mają powstawać 
zarodniki, to treść każ- 
dćj komórki ściąga się 
w środku laseczki ay 
maleńki, jajowaty, sil
nie błyszczący, zaro
dnik otoczony grubą 
śluzowatą błoną.

§ 115. Tam gdzie 
rosną w wielkich ilo
ściach, skupiają się w 
masy nieraz charakte

rystycznej postaci, tak np. Micrococcus prodigiosus Cohn., tworzy na ugo
towanych inącznych potrawach np. na ziemniakach, ryżu, chlebie, w wilgoci 
stojących, nieraz przez ciąg jednćj nocy, jakby kropelki czerwonego śluzu 
(barwa czerwona pochodzi od zabarwienia ściany). Żyjąc w mleku barwią je 
na czerwono lub fioletowo. Bakterya sianowa (Baccilius subtilis Colin.) tworzy 
w wodzie, w której znajdują się resztki roślinne, na jej powierzchni cienką 
pomarszczoną nieraz brunatnawą i tęczowo mieniącą się powłokę. Innym razem 
jak  u B. anthracis Cohn. żyjącego w białkowatych połączeniach, tworzą 
drzewkowate skupienia. Ten ostatni gatunek dostawszy się wiatrem przez 
zranioną skórę, albo przez ukąszenie muchy, która siedziała przedtem na kar-
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bunkułowatym wrzodzie, do ciała bydła czy ludzi, rozwija się we krwi, którą 
toczy jak  empuza muchę (§ 78) i sprowadza ciężką chorobę wąglika a nawet 
śmierć, jeźli całą krewT roztoczy. W takim razie wszystkie komórki bakteryi 
zamieniają się na zarodniki i jeźli zwłoki nie zostaną głęboko zakopane, 
a zarodniki dostaną się jakimś wypadkiem na powierzchnię np. na trawę, 
(mogą być z płytko zagrzebanych zwłok wyniesione nad ziemię przez dżdżo
wnice) to bydło zjadłszy je z trawą, zaraża się wąglikiem i zdycha. Stać się 
to może po upływie wielu nawet lat upłynionych od czasu pogrzebania zwłok 
bydlęcia padłego na karbunkuł, bo bakterye w ogólności, a ich zarodniki 
w szczególności odznaczają się nadzwyczajną zdolnością istnienia w stanie 
utajonego życia i wytrzymałością na zewnętrzne warunki życia dla innych 
roślin stanowczo zabójcze.

§ 116. Są bakterye, które jak większość roślin umierają w ciepłocie 40°, 
ale bardzo wiele z nich żyje doskonałe przy 45, 50 a nawet 56°, a co do 
ich zarodników, to te znoszą niekiedy niesłychane zimno i gorąco bo — 111° 
i 105° a we wrzącej wodzie, trzeba je gotować pół godziny, żeby je zabić. 
Ta wytrzymałość i szybkość z jaką bakterye się mnożą, a przytćin drobność 
pozwalająca unosić je w suchym stanie, kiedy są w letargu, najlżejszym prą
dom powietrza, są przyczynami, że bakterye należą do najpospolitszych roślin 
na świecie, że od szczytów Alp do głębi ziemi, wśród wTód i powietrza, wszę
dzie je można znaleść i widzieć mnożące się.

§ 117. Podobnie jak grzyby, są one roztoczami lub pasorzytami. Jako 
pasorzyty napadają tylko zwierzęta, jako roztocze spotykają się w najroz
maitszych miejscach, ale toczą ciała, które są zasadowe nie kwaśne. Inne 
roztocze grzybne najchętniej żywią się kwaśnemi ciałami. Kwasy zaś dla 
bakteryi nieraz nawet w znikających ilościach np. O’OOOOl części płynu, w któ
rym żyją są już zabójczą trucizną.

Jako pasorzyty bakterye wywołując różne choroby ludzkie i zwierzęce, 
są szkodliwe, pożyteczne tylko o tyle, o ile zabijają liszki owadów lasom 
szkodliwych. Jako zaś roztocze, podobnie jak  grzyby (§ 101), bez porównania 
mniej szkody przynoszą, niż dają pożytku. One to kwaszą mleko, kapustę 
i ogórki, ale też sprowadzają ich gnicie, jako też gnicie mięsa, jaj, wogóle 
najrozmaitszych szczątków roślinnych czy zwierzęcych. One zamieniają alko
hol na kwas octowy, psują więc wino lub piwo, do których się dostaną, przez 
nie jełczeje masło i inne tłuszcze. Jednem słowem, nie ma na świecie roślin 
drobniejszych, któreby większe sprawiały skutki w gospodarstwie ludzkiem 
i ziemskiem wogóle.

TYP : PĄKOWNICE, OOGEMMATAE, EIKNOSPIGE.

Gromada: Ramnieniowce, Charophyta, Charen.

§ 118. Typ pakownie z jedną tylko gromadą ramnieniowców obejmuje 
rośliny o komórkach mających wyraźne jądro i gałeczki zieleni. Kozmnażają
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się przez plemniki i jaja stojące w pąkowiach (Oogeminą, Eiknospen) różnych 
od lęgni (§ 48) tćm, że są wielokomórkowe i ' źe  po zespoleniu się jaja, 
otaczają powstałe ztąd siemie. Siemie przy kiełkowaniu nie daje wprost ro
śliny takiej, jak ta, z której powstało.

Klasa : Kamienice, CJiaraceae, Armleuclitergewaclise.

§ 119. Rosną w wodach stojących przyrośnięte do mułu zapomocą licz
nych korzeni i wyglądają jak male choinki, co ztąd pochodzi, że ich nitko
wate pędy są wyprostowane i rozczłonkowane okółkowo, a mianowicie 
w pewnych wysokościach łodygi rozchodzą się promienisto liście i rozgałę

zienia podobnie uli- 
stnione (Fig. 99 A). 
Jeźli miejsce, z któ
rego wy chodząliście, 
nazwiemy węzłem, 
to części między wę
złami są międzywię- 
źlami. Między więzła 
te są u ramienic ol- 
brzymiemi, ale po- 
jedynczemi tylko ko
mórkami, w rodzaju 
Nitella nagiemi a w 
rodzaju Chara olcry- 
tend korą złożoną 
z drobniejszych ko
mórek. Obok liści 
stoją’ narzędzia roz
mnażania. Plemnie 
są to kule (Fig. B) 
czerwone, bez zie
leni, zawierające we
wnątrz nitki wielo
komórkowe (Fig. C) 
a w nitkach tych 
plemniki (Fig. D). 
Plemniki (Fig. E) są 
grajcarkowato skrę-

F ig . 99—103. R am ienica. C hara fragilis . A cząstka  rośliny  w n a tu ra ln e j w ielkości. 00 1 1 0 , Z g l  llbiulc W  je- 
B w ęzeł z liśćm i, b z p lem n ią  a  i z pąkow iem  c. C je d n a  ta rcza  z k u li p lem n i d ł i y m  koilCU a W  d ł ’U -  
z n itk am i. D kaw ałek  tak ie j n itk i  pow iększony, w idać w n im  p lem n ik i. E  p lem n ik i • i ,pływające gim przechodzące w

duże długie cienkie
rzęsy. Jaja znajdują się tu w pąkowiach (Fig. B) narzędziach podobnych do 
lęgni, ale od nich różnych, bo są wielokomórkowe, a mianowicie są otoczone 
korą, złożoną ze śrubowato skręconych komórek, przechodzących w wierzchołku 
w tak zwaną koronkę. W miejscu, gdzie dwie komórki koronki schodzą się 
z komórkami kory, istnieją szpary prowadzące do środka całego narzędzia,
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a zatém i do jaja w tćmże się znajdującego. Po zespoleniu się jaja z plemni
kiem komórki kory rozrastają się, twardnieją i otaczają dojrzałe siemię.

Siemię jest jajowate i przechodzi w stan spoczynku.
W chwili, kiedy kiełkuje, dzieli się na dwie nierówne ko
mórki ścianką prostopadłą do długości siemienia. Z tych jedna 
mała nie ulega już żadnej zmianie, a pokarm, który się w niej 
znajduje, zostaje wyssany przez większą, która się rozrasta, 
dzieląc się znów na dwie, ale tym razem podłużnie. Jedna 
połówka wyrasta w pierwszy korzeń roślinny, a druga daje 
początek ulistnionemu pędowi, tworząc przy pierwszym węźle 
liczne korzenie (Fig. 104).

Kamienice rosną we wszystkich częściach świata, prze
ważnie w wodach stojących, chętnie takich, których dno jest 
zamulone. Ścianki ich komórek są często zwapnione, wskutek 
czego są bardzo kruche.

F ig . 104. W y k ie ł kow ane 
siem ię ram ien icy  : C hara 
fragilis, sp siem ię, w w ’ 
korzenie, g m łody pęd.

TYP: KOMIOWCE, ARCHEGONIATAE, ARCHEGOYIATEN.

§ 120. Rozmnażają się za pomocą zarodników i siemion, a tak są nazwane, 
że posiadają zawsze narzędzia rozmnażania zwane rodniami. Rodnia podobna 
jest do bańki z szyją krótszą lub dłuższą. Ściana tej 
bańki i szyi jest wielokomórkowa a na dnie jéj znajduje 
się jajo. Przypomina to pąkowie ramienic tylko, że tam 
nie ma szyi.

Prócz rodni posiadają plemniki, a ze zespolenia 
plemnika i jaja powstałe siemię kiełkuje zaraz, ale nie 
powstaje z niego nigdy taka sama postać rośliny, jak 
ta, na którćj stały rodnie i plemnie, tylko inne, na której 
tworzą się zarodnie.

Rodniowce są więc dwupostaciowe rośliny, tém 
jeszcze szczególne, że te dwa jak je można nazwać 
pokolenia zmienne, zawsze muszą po sobie kolejno na
stępować. Jedno pokolenie zmienne jest zarodnikonośne, F ig . 105. C ztery rodn ie w atro -
d r i i x n p  i f l i r m n ś n p  bow ca P ellia  ep iphy lla , z ty c h

J a j u i i u B i i o .  _ t je d n a  m a szyję n a  szczycie
Dzielą się na dwie gromady : mszaków i paprotni- otw artą ,

ków. U mszaków roślina, która ma charakterystyczną po
stać i zajmuje się przyswajaniem pokarmu, wydaje rodnie i plemnie czyli jest 
pokoleniem jajonośnćm; przeciwnie u paprotników jest zarodnikonośnćm, a zaś 
rodnie stoją na pokoleniu plechowatćm, niepozornćm i krótkiego trwania.

4
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Gromada: Mszaki, Bryophyta, Bryineen.

§ 121. Ich rodnie (Fig-. 105) mają bardzo długą szyję, wypełnioną w chwili 
dojrzałości narzędzia śluzem, na dnie zaś leży jajo, komórka plazmy z jądrem, 
ale naga, nie obłoniona. Plemnie zaś mają postać długich worków o cienkich 
wielokomórkowych ściankach i zawierają mnóstwo komóreczek kulistych. Jak 
narzędzia te są dojrzałe, a dostaną się do wody, choćby do kropli rosy, 
w której mogą się doskonale pomieścić, to otwierają się. Plemnia pęka na 
szczycie, kuliste komórki wypływają do wody i z każdej wychodzi na zewnątrz 
przęz rozerwanie ścianki jéj treść pod postacią plemnika bardzo podobnego 
do plemnika ramienic. (Fig. 106). Tymczasem rodnia otwiera się na samym 
szczycie tak , że kanał środkowy zostaje otwarty i śluz wylewa się z niego

do wody. W śluzie tym grzęzną plemniki, dostają się 
przez kanał do jaja, znajdującego się na dnie rodni, 
a po zespoleniu się z nimi jajo otacza się błoną i tak 
powstaje siemię. Z tego siemienia wyrasta zaraz dru
gie pokolenie zarodnikonośne, które u różnych msza
ków różnie wygląda. Zawsze jednak komórka sie- 
mienna dzieli się na dwie części, z których dolna 
mniejsza, wrasta przez dno rodni do rośliny, która je 
wydała, czerpie z niej tą s s a w k ą  pokarm i tak 

przez nią żywiona przeobraża się w zarodnię trzoneczkowatą.
Mszaki dzielą się na mchy i wątrobowce. U wątrobowców ciało jest 

plechą albo pędem wyróżnionym na łodygę i liście, w obu razach leży zwykle 
poziomo na ziemi, ma górną i dolną stronę czyli jest grzbieciste; korzeni 
nie posiada, czerpiąc z ziemi pokarm za pomocą chwytników. Ich zarodnia naj
częściej kulista pęka zwykle podłużnymi szparami na cztery części. W zarodni

prócz zarodników znajdują się zazwyczaj komórki wrze
cionowate, sprężyce (Èlaterae, Springfaden), które służą 
do rozpraszania zarodników. U mchów ciało jest pędem 
ulistnionym, wznoszącym się prosto w górę, zamiast ko
rzeni mają też chwytniki. Ich zarodnie najczęściej jajo
wate, otwierają się szwem kołowym pod szczytem od
rzucając powstałe stąd wieczko. W zarodni sprężyć nie 
ma, ale środkiem jéj przebiega oś, tak zwana podsada, 
której u wątrobowców nie bywa.

Klasa: Wątrobowce, Hepaticae, Lebermoose.

§ 122. Wątrobowce są plechowate i liściaste. Piecha 
jest płaska, nieraz w rozmaity sposób klapowana, zawsze 

Fig. 107. Wątrobowiec Peiiia ściśle przylegająca do podłoża i ssie z niego pokarm
ep ip h y lla  a  w n a tu ra ln e j wiel- n  i i i , i i i , . •
k o śc i, b pow iększony, na po- zapomocą wydłużonych włoskowatych komórek, chwytm- 
S“ nLge6sp?dutdyloSce ków Miizina, HaftfaserJ, które z dolnej strony plechy 

chw ytn ik i. wychodzą (Fig. 107). Ta dolna strona pozbawiona jest
w komórkach, które ją  składają, zieleni. Znajduje się 

ona w małych gałeczkach komórek, tworzących górną powierzchnię plechy. 
Tu należą np. Pellia, Riccia, Marchantia, rosnące na ziemi.

F ig . 106. P lem n ik i m chu 
P o ly trichum .
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Wątrobowce liściaste (Fig. 108) przylegają też ściśle do podłoża i mają 
-wskutek tego stronę górną i dolną. Na górnej stronie stoją liście spore (Fig. 4), 
zielone w dwóch szeregach (Fig. 2, 3), na dolnéj w jednym listki przyziemne 
(amphigastria) bezzieleniowe (Fig. 3, 5), małe i łuskowate zazwyczaj. Tu należą 
np. Jungermannia, Radula, Chiloscyphus na korze drzew zwykle żyjące.

Rodnie i plemnie stoją w różnych miejscach plechy, już w nią zagłę
bione, już niekiedy na parasol o waty ch wyrostkach; u wątrobowców zaś liścia-

F ig . 108—113. W ątrobow iec liśc iasty , Chiloscyphus po lyan thos. 1 w  n a tu ra ln e j w ielkości, 2 pow iększony,  ̂
:z za rodn iam i, z k tó ry ch  je d n a  pęk ła , 3 pęd  od spodu  d la  pokazan ia  liści p rzy z iem n y ch , 4  liść górny, 5 lise

p rzyziem ny , 6 o tu ln ia .
F ig . 114. S prężyca z m arszancy i, obok k tó re j lezy k ilk a  zarodników .

«tych, albo stoją na wierzchołkach pędów, albo na bocznych ich gałązkach 
(Fig. 2); bywają tu otulone otulnia (PeriantMum), pochwą, złożoną z kilku 
listków (Fig. 6). Z siemienia powstaje zarodnia, torebka trzoneczkowata, za
zwyczaj kulista, pękająca na cztéry części (Fig. 2), otwierająca się z góry 
na dół, a zarodniki rozpraszają sprężyce (Fig. 114). Nasada trzonka otoczona 
jest szczątkami rodni. Z zarodnika wyrasta znów plecha lub pęd rośliny, 
takie, z jakich powstał zarodnik.

4*
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Klasa: Mcliy, Musci, Laiibinoose.

§ 123. Zarodniki mchów są kuliste lub cztórokątne i mają dwie ścianki., 
z których zewnętrzna grubsza. Zawierają w plazmie krople tłuszczu i galeczki 
zieleni. Przy kiełkowaniu zewnętrzna ściana zarodnika pęka, a wewnętrzna 
rozrasta się i wydłuża w nitkę, która rośnie wierzchołkiem, dzieli się ścia

nami, k t ó r e  z a w s z e  s ą  s k o ś n e  
względem osi nitki, na liczne komór
ki ; każda z komórek zdolna jest two
rzyć boczną wypuklinę, która oddziela 
się ścianką od komórki macierzystéj 
i rosnąc wierzchołkiem w taki sam 
sposób się zachowuje. Tym sposobem 
powstaje tak zwany splątek proto
nema) (Fig. 115), złożony jak  pilśń 
z wielu bogato rozgałęzionych nitek,.

F ig . 115. S p lą tek  m chu , n  jego n itk i, K  K w yrasta jące  J UŻ ^ S n ą c y c h  p O  z i e m i ,  j l l Ż  l i a w e t
z nich pędy. do jćj wnętrza wnikających, a które

nieraz pokrywają ziemię na powierz
chni kilkunastu cali kwadratowych. Z jednego albo nawet kilku miejsc takiego 
splątka powstają pędy w ten sposób, ze jakaś komórka wydłużywszy się,
zaczyna dzielić się nie jak w nitkach splątka, tylko w jednym kierunku, ale
w trzech kierunkach przestrzeni. Powstaje stąd tkanka mająca postać stożka, 
która wydłużając się tworzy łodyżkę mchu, a boczne jćj wyrostki, powstające 
pod szczytem stożka, wyrastają w liście (Fig. 115 K K).

Liście stoją u mchów na ich łodydze zwy
kle w trzech, niekiedy w dwu, pięciu lub 
ośmiu szeregach, ale zawsze tak, że jak połą
czyć nasady liści coraz wyżćj stojących, to linie 
te tworzą wężownice wkoło łodygi obiegające; 
mówiąc krótko są s k r ę t o l e g ł e .

Łodyżka mchowego pędu jest wielokomór
kowa, a ich tkanka zazwyczaj się wyróżnia na 
korę zewnętrzną o komórkach grubościennych, 
których ściany są czerwonawe, i rdzeń o ko
mórkach cienkościennych bezbarwnych. U nie
których mchów z bardzo grubą łodyżką wy
różnia się jeszcze w samym jćj środku wiązka

F ig . 116. P rzecięcie łodyżki z B ryum  komórek bardzo drobny cli (Fig. 116). Liście są 
roseum, w eh wy tniki z niej wyrastające, blaszkami okrągłymi, już tćż wydłużonymi od

postaci lancetowatej aż do igiełkowatćj. Skła
dają się zawsze z jednej tylko warstwy komórek, które w samym środku 
blaszki są zwykle długie i wąskie, tworząc tak wyróżniony nerw.

§ 124. W komórkach liści ciałka zieleni mają postać małych, nieco przy
płaszczonych gałeczek (Fig. 117). Na świetle zbierają się one na górnćj i dolnćj 
ścianie komórki t. j. na stronach zwróconych do obu powierzchni liścia. Jeźli 
liść zostanie w dzień przeniesiony do ciemności, to podobnie jak w nocy pro- 
toplazma komórki przenosi wszystkie galeczki zieleni na boczne ściany ko
mórki (Fig. 117), tak że nie ma ani jednćj galeczki na górnćj i dolnćj ścianie
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komórki. Podobnie się też dzieje, jeżeli na roślinę świeci bardzo silnie słońce. 
Oczywiście zieleń na silném słońcu mogłaby się spiec, gałeczki mogłyby się 
uszkodzić — to też plazma sprowadza je na 
boki komórek, gdzie im słońce nie może tak 
dopiekać. Ten ruch gałeczek zieleni tak za
leżny od światła występuje u wszystkich in
nych roślin, o których będzie jeszcze mowa.

§ 125. Wysokość mchów jest bardzo 
różna. Najmniejsze na roli uprawnej rosnące 
i wiosną owocujące np. Phascum dochodzą 
zaledwo milimetra, kiedy np. płonniki (Po- 
lytrichum) bywają nieraz 2 —3 decymetry 
wysokie. U torfowców (Sphagnum)  żyjących 
w bagnach {Fig. 119) dolna część mchu 
tworzącego wielkie darnie, w północnych pod
biegunowych okolicach nieraz na milowej 
przestrzeni, ciągle zamiera i zamienia się na 
torf, a górna wydłuża się niełedwo bez końca.

Są mchy, których pędy są wcale nie 
rozgałęzione np. płonnik (Fig. 122 2), naj
częściej jednak rozgałęziają się. Pocznę pędy 
powstają jako wyrostki tworzące się p o n i 
żej  l i ś c i a .  Sposób rozgałęziania się jest 
bardzo rozmaity. Jeżli boczne pędy mają 
wzrost ograniczony, to gałązki mchów wyglą
dają niekiedy jak pierzaste liście, np. u rokie
tu (Hypnum Fig. 121). Mchy nie rozgałęzione 
mogą rosnąć gromadnie, ale nie tworzą tak jak 
rozgałęzione luźnych skupień lub gęstych zbi
tych nieraz darni. Zielone pędy darni zajęte 
przyswajaniem węgla, a innych pierwiastków 
są do życia roślinie potrzebnych dostarczają im 
eh wy t ni k i , włoski wyrastające z powierzchni 
łodyżki, które wnikają w ziemię, zrastają 
się tam z jej okruszynami i ciągną z nich 
pożywienie.

§ 126. Mchy mogą się rozmnażać za 
kilkukomórkowych ciałek, zazwyczaj okrągławych, powstałych zawsze z po
działu jednćj komórki, które raz utworzone odpadają z miejsca, z którego 
powstały, a uniesione gdzieś wiatrem, padłszy na ziemię, wyrastają na nitki 
splątka, z którego nowe rośliny mchu powstają. Te rozmnożki mogą się two
rzyć na kraju liści, na szczycie łodyżek, na splątkach, jednćm słowem na 
najrozmaitszych miejscach i wielce się przyczyniają do rozmnażania gatunku.

§ 127. Rodnie czy plemnie stoją już na szczycie głównego pędu (Fig. 
122 6, 7) już na krótkich pędach bocznych. Stoją zwykle gromadnie. Ota
czają je liście nieco zmienionej postaci, nieraz zabarwione np. czerwono, zwam 
tu podobnie jak u wątrobowców otulnią (Fig. 7). Między rodniami czy pleni 
niami znajdują się nitki kilkukomórkowe, różnych postaci,

Fig . 117—118. F u n a ria  hyg rom etrica . A kom órki 
liścia z pro top lazm ą i c ia łkam i zieleni. B C iałka 
zieleni z gałeczkam i sk rob i w swém  w nętrzu , 
b , b ’, b ”  ciałko dzielące się n a  dw a now e, c d  e 
cia łka  zieleni w ypełn ione sk ro b ią , f  g ro zk ła 
dające się pod w pływ em  w ody (W edług Sachsa).

pomocą rozmnóżek, t. j. małych

które nazwano
wstawkami (Fig. 7, 8), podobnie jak  nitki stojące w warstach listownie czy
workoweów (§ 88).

Jak z jaja przez zespolenie się jego z plemnikiem powstanie siemię,
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to zaczyna się ono zaraz rozrastać. Dolna część przebija dno rodni i wrasta 
ssawką w łodygę mchu, czerpiąc z nićj pokarm — tak jakby było pasorzy- 
tem — a górna dzieli się na komórki, tworząc wałeczek, który rozrywa ro
dnię mniej więcej w połowie bańki wraz z szyją i unosi w górę (Fig. 129)..

F ig . 120. F ig . 121. F ig . 122-128 .

F ig . 119. S phagnum . — F ig . 120. M nium . — F ig . 121. H y p n u m .
F ig . 122—-128. P o ly trich u m  com m une. 2 pęd  przechodzący  w za ro d n ię , 3 zarodn ia o tw arta , 4 je j wieczko, 5 je j  
c z e p e k , 6 pęd  w któ rego  szczycie w śród liści o tu ln i siedzą ro d n ie , 7  te n  sam  przecięty  pod łużn ie  d la  pokazan ia  

ro d n i i  s to jących m iędzy n im i w staw ek, 8 p lem n ia  o tw arta  z dw om a w staw kam i.
F ig . 129. Siem ię w yrasta jące  w zarodn ię f  ; jed n y m  końcem  tkw i w łodyżce m chu, d rug im  przechodzi przez środek  

rodn i, z k tó re j pow stało , a  k tó re j szy ja h  un ie siona  je s t  w górę. (W edług  Sachsa).

Jak wałeczek dość się wydłuży, górna jego część rozrastając się coraz więcej, 
grubieje i zamienia się na zarodnię. Ta zarodnia pokryta jest zawsze c z e p 
k i e m  (Fig. 128 2 5) t. j. zeschłą resztą rodni uniesioną w górę (Fig. 129 h). 
U niektórych mchów zarodnia wcale się nie otwiera, ale najczęściej jest tak,, 
że zarodnia tworzy puszkę otwierającą się wieczkiem, które po dojrzeniu
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odpada (Fig. 122 3). Przez środek puszki przechodzi oś a przestrzeń między 
osią i ścianą jest wypełniona zarodnikami. Gładki kraj puszki po odpadnięciu 
wieczka zamknięty jest jednym lub dwoma szeregami 
wTyrostków (Fig. 122 3 i 130) mających postać ząbków 
czy rzęs kunsztownego złożenia i wytwornćj nieraz po
staci. Torfowce nie posiadają takich wyrostków.

§ 128. Mszaki rosną rzadko w wodzie, zwykle na 
powierzchni ziemi, na korze drzew, na kamieniach, ska
łach, aż pod szczyty Alp zachodząc, ale niżej niż porosty 
i glony. W podzwrotnikowych okolicach rosną także 
i na powierzchni trwałych (t. j. nie odpadających co 
rok) liści innych roślin. W północnych okolicach świata 
stanowią z porostami główną ich roślinność. Te, które 
żyją na skałach, sa pożyteczne, rozkruszając ich po- Fig. m  Kraj zarodnid c. 1 7 * \  • • i - . i  j. i? z F o n tin a lis  z dw om a szeregam ipowierzchnię przy żywieniu się ich substancyą, toriowce ząbków.
przez tworzenie torfu na opał służącego. Jest ich dotąd 
znanych ze 3.000.

§ 129. Świetlanka (Schistostega osmundacea), która rośnie w przyciem
nych grotach, pokazuje zjawisko fosforescencyi, świecenia w ciemności szcze
gólniejszym blaskiem, podobnie jak  świętojański robaczek, przyczćm oddy
chanie jest wydatniejsze/

Gromada: Paprotniki, Pteridophyta, Filieineen.

§ 130. Ich rodnie mają bardzo krótką szyję, a plemnie postać baniek 
szeroką nasadą przyrosłych. Plemniki są wężoWnicowato skręconymi nitkami 
z cienkimi rzęsami na górnych skrętach. Z jaja powstaje siemię, które wy
rasta w rośliny powszechnie znane np. jako paproć, skrzyp, widłak. Kośliny 
te mające liściaste pędy i korzenie, rosną, przyswajają i tworzą na liściach 
swoich zarodnie. Z zarodnika nie powstaje wprost taka sama roślina, tylko 
roślina podobna najczęściej do plechowatych wątrobowców, zielona, mogąca 
przyswajać, zwana przedroślem fprotliallium, Vorkeim) i niosąca na powierzchni 
rodnie i plemnie. Jajo rodni po zespoleniu się z plemnikiem zamienia się na 
siemię, które dzieli się na cztery komórki. Jedna zamienia się na ssawkę, 
przebijającą dno rodni i czerpiącą pokarm z przedrośla, druga wyrasta w pierw
szy liść, "trzecia w pierwszy korzeń, a z ostatniej powstaje najpóźniej pierw
szy pęd przyszłej zarodnikonośnćj rośliny.

Na tćm samem przedroślu mogą stać i rodnie i plemnie, albo też na 
osobnych rodnie, na osobnych plemnie, chociaż zarodniki, z których tak różne 
przedrośla wyrastają, są zupełnie jednakowe i nigdy powiedzieć nie można, 
jakie z nich przedrośla powstaną. Takie paprotniki nazywają się jednako- 
zarodnikowe (isosporeae) (Fig. 131, 145, 153, 162).

Są jednak takie paprotniki, które mają zarodniki większe fmacrosporae) 
wydające przedrośla z rodniami, obok zarodników mniejszych (microsporae) 
wydających przedrośla z plemniami, takie paprotniki nazywają się różnoza- 
rodnikowe (heterosporeae). Ta różnica występuje już w zarodniach. Zarodnie 
z makrosporami, czyli makrosporangia, są wielkie i zawierają tylko makro- 
ępory, a mniejsze mikrosporangia mają tylko mikrospory (Fig. 150, 165, 170).
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§ 131. Paprotniki dziś żyjące dzielą się na trzy klasy:
I. Paprociowate są rośliny mające liście skrętoległe (§ 123), w stosunku 

do łodygi silnie rozwinięte, wielkie, a icli zarodnie stoją poskupiane na kraju 
lub spodniej stronie zwykłych liści. Należą tu jednakozarodnikowe paprocie 
i różnozarodnikowe dzierżęgi.

II. Skrzypowate są rośliny mające liście okółkowe i w stosunku do łodygi 
słabo rozwinięte, drobne. Liście przyswajające każdego okółka zrośnięte są 
ze sobą pochwiasto. Liście zaś zarodnikonośne nie zrastają się z sobą, mają 
postać tarczowatą, a zarodnie stoją na ich spodniej stronie. Zachowały się 
tylko z jednakowemi zarodnikami skrzypy, różnozarodnikowe zaś rodzaje 
(Annularia, Asterophylites) wymarły.

III. Widłakowate są rośliny mające liście zazwyczaj małe, słabo rozwi
nięte. Liście zarodnikonośne mało różne od innych, niosą po jednej tylko 
zarodni w swym kącie. Należą tu jednakozarodnikowe widłaki i różnozaro
dnikowe rozpłaszczki.

Klasa: Paprociowate, Filicineae, Fanie.
Rzęd: Paprocie, Filices, Laubfarne.

§ 132. Paprocie są to rośliny mające zawsze okazale liście, które stosun
kowo są silniej rozwinięte niż łodyga pędu. Ich pędy albo mają łodygę pełzającą 
na powierzchni ziemi, a liście t \ lko prosto wznoszące się w górę jak np. 
paprotka (Polypodium), a zatém podobnie jak  u pełzatki (Caulerpa) (Fig. 2), 
albo cały'pęd kryje się mniej więcej głęboko pod ziemią, wyglądając wtedy 
podobnie do korzenia. Nazywamy taki podziemny pęd kłączem (Rhizoma, 
Wurzelstock). Wierzchołek kłącza leży tuż pod powierzchnią ziemi i wypuszcza 
nad nią zielone liście. W okolicach podzwrotnikowych pędy paproci nietylko 
wznoszą się w górę, ale grubieją w dość spore, kilka metrów wysokie, nie 
rozgałęzione drzewa. Mówimy o takiej łodydze pędu, grubej a nie rozgałę
zionej, krótko k ł o d ż i n a .  Pędy rosną zawsze wierzchołkiem, który jest stoż
kowaty, a pod wierzchołkiem wydają małe brodaweczki, które rosnąc bardzo 
powoli kolejno zamieniają się na liście. Ale chociaż te założenia liści rosną 
bardzo powoli, to przecież rosną prędzej niż wierzchołek łodygi pędu, na któ
rym powstały i dlatego są od niego dłuższe, otulają go ze wszystkich stron 
(Fig. 131 D) i zamykają, chroniąc od wszelkich nieprzyjaznych wpływów. 
Pomagają im w tćm włosy nieraz do łusek podobne, które gęsto stoją na 
młodych liściach. Nazywamy taki szczyt pędu rosnący, którego liście jeszcze 
nie są rozwinięte p ą c z k i e m .  Ponieważ u paproci zwykle nie tworzą się 
nowe pączki koło liści, tak jak  u mchów, dlatego ich pędy są też pospolicie 
nie rozgałęzione.

Liście paproci stoją na łodydze skrętoległe i są zawsze rozczłonkowane 
na cienką część, którą wychodzą z łodygi, i na rozpłaszczoną. Nazywamy te 
części o g o n k i e m  i b l a s z k ą  liścia. Liście paproci rosną zawsze wierzchoł
kiem, a w pączku są zwinięte tak, że każda połowa (lewa i prawa) blaszki 
zwiniętą jest w tutkę do środka, i dopiero obie te tutki okręcone są na sobie 
ślimakowato. Jak liść zaczyna się z pączka rozwijać, to wygląda wskutek 
tego jak pastorał (Fig. 131 I)).

Blaszka liścia albo jest jedna na ogonku i wtedy liść jest pojedynczy, 
albo kilka blaszek z ogonkami stoi na wspólnym dla wszystkich ogonku, czyli
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liść jest złożony. Paprocie miewają liście pojedyncze albo pierzasto złożone, 
t. j. tak, że ogonki blaszek stoją na lewo i prawo ogonka wspólnego. Blaszka 
liści paprociowych jest albo cała albo w rozmaity sposób powykrawana i po
dzielona na klapki, zawsze jednak pierzasto (Fig. 131 A). Liście są nietylko 
stosunkowo okazałe, ale w drzewiastych paprociach rzeczywiście wielkie, nie
raz 3—6 metrów długie. W liściach paproci widać nerwy, t. j. żyłki, które 
wśród blaszki przebiegają w rozmaity sposób, jako linie lękowate lub proste, 
ale zawsze tak, że oczka ich sieci są regularne. Na przekroju pędu podłużnym 
i poprowadzonym tak, 
żeby ogonek liścia był 
przepołowiony, widać, 
że te nerwy biegną nie
tylko w blaszce, ale i 
w ogonku i że z ogon
ka schodzą do łodygi, 
gdzie spotkawszy się 
z nerwami innych liści, 
zrastają się z nimi i 
przebiegają we wnętrzu 
łodygi, łącząc się tam 
w sieć, która tworzy 
walec (Fig. 142). Prze
bieg tych nerwów’ staje 
się tein widoczniejszy, 
że otoczone są pochwą 
bardzo twardą i bru
natną, która na tle bia
łej zresztą tkanki pę
dów wyraźnie się od
bija.

Napodlużnćm prze
cięciu pędu widać, że 
te wiązki tworzą się 
poniżej jego wierzchoł
ka. Sam wierzchołek 
stożka, na którym za
łożenia liści widać j a 
ko brodawki, składa 
się z tkanki, która jest 
nie wyróżnioną jeszcze 
t. j. wszystkie jćj ko
mórki są jednakowo cienkościenne, wszystkie zawierają plazmę i żywo się 
dzielą. Wyróżnione są chyba o tyle, że w komórkach leżącycli bliżćj po
wierzchni widać małe ciałka jakby gałeczki zieleni, tylko że nie są zielone 
ale słomiasto żółte. Rzeczywiście będą to ciałka zieleni, jak  się w nich barwik 
zielony utworzy. Teraz składają się z plazmy bez zieleni, Ito ten barwik wy
twarza się tylko na słońcu. Jak pączek wydłuży się, jak  liście wyjdą na wierzch 
i rozwiną się, to na świetle gałeczki się zazielenią i zaczną przyswajać węgiel. 
Ciałka zieleni nietylko przyswajają na słońcu, ale i ich zieleń tworzy się 
tylko w świetle.

Fig . 131—141. A sp id ium  filix m as. A pokrój rośliny , B kaw ałek  liśeia ze 
spodniej s trony , O ja k  B p rzy  silniejszém  p ow iększen iu , je d n a  k u p k a  bez 
osłonki, D w ierzchołek pędu z m łodym i jeszcze n ie rozw in iętym i liśćm i, E  za- 
rodn ia  cala, F  p ę k n ię ta , G ’ p rzedrośle  w n a tu ra ln e j w ie lkośc i, G silniej 
pow iększone od s tro n y  spodniej, H  środkow a część p rzed rośla  bardzo  siln ie  
zw iększona, w górze pod k arbem  trz y  rodn ie , niżej m iędzy c liw ytn ikam i 

p lem nie, I  p lem niki, .1 rodn ia  silnie zw iększona.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



58

F ig . 142—143. A spid ium . e  szczyt pędu  
obnażonego z ko ry  d la  pokazan ia p rz e 
biegu w iązek , F  kaw ałek  tak ie j sieci 
s ilniej zw iększony, w idać n asady  w iązek 
w ybiegających do liści. (W edług Sachsa).

W pewnej odległości od szczytu saméj łodygi zaczynają się wśród jéj 
tkanki wyróżniać wiązki otoczne pochwą.

Tkanka nićwyróżniona przeobraża się na tkankę pochwry nerwów w ten 
sposób, że jćj miękiszowe komórki rozrastają się, a cała plazma zostaje do
szczętu zużyta na wytworzenie ścian, które są grube (Fig. 144 s), zdrewniałe
i przyjmują barwę brunatną. Oneto nadają tęgość całemu ciału paproci, sta

nowią jego szkielet, na którym wspierają się 
wszystkie miękkie tkanki.

Wewnątrz pochwy nerwów, widać na prze
cięciu poprzeeznćm (Fig. 144) na pierwszy rzut 
oka dwie różne tkanki nerwów, w środku liczne 
i duże otwory, a wokoło drobniejsze. Te środkowe 
otwory są przecięciami komórek, które są bardzo
długie i mają ściany niejednostajnie zgrubiałe,
albo tak, że zgrabione miejsca tworzą jakby wę-
żownice, albo tak, że więcej jest zgrubiałych części 
ścian, a niezgrubiałe wyglądają, z góry widziane, 
jak  podługowate jedne nad drugimi stojące szpary. 
We wnętrzu ich nie ma plazmy, tylko woda i po
wietrze. Nazywamy te rurki c e w k a mi .  Obok 
cewek są rurki, które mają takie same ściany jak 
cewki, ale są daleko dłuższe i znać w nich w pew
nych odstępach resztki poprzecznych ścian, które 

je kiedyś rozdzielały na pojedyncze komórki, a potem znikły i stąd utworzyła
się długa rura, nie będąca jedną komórką jak  cewka, mówimy n a c z y n i e .
(Fig. 303). Nareszcie są też miedzy nimi drobniejsze, podługowate komórki mię- 
kiszu zawierające protoplazmę i skrobię; mówimy miękkisz zdrewniały (Fig.302).

§ 134. Zdrewnienie ściany komórkowej 
poznajemy po tćm, że od jodu z kwasem siar- 
czanym ściana nie barwi się na fioletowo, ale na 
brunatno i że po dodaniu kwasu chromowego roz
puszcza się zupełnie. Można te ścianki zabarwić 
na kolor pięknie fioletowy w ten sposób: gotuje 
się kawałek drewna z wiśni w wodzie i kładzie 
tkankę w kroplę tego płynu. Po dodaniu kropli 
kwasu solnego występuje barwa fioletowa. Sub- 
stancya, która znajduje się w drewnie wiśnio- 
wćm i wywołuje to zabarwienie, nazywa się 
phloroglucyną.

§ 135. Jak włożymy cały przekrój nerwu 
do phloroglucyny i dodamy kwasu solnego, to 
tylko jćj środek złożony z cewek, naczyń i zdre
wniałego miękiszu zabarwi się na fioletowo, 
reszta nie. W niezabarwionćj tkance, która ota

cza zabarwioną wrokoło, ścianki komórek nie są zdrewniałe, składają się z czy
stego błonnika. Ta zewnętrzna tkanka składa się z miękiszu i rurek długich, 
których poprzeczne ścianki są grube i podziurawione jak sitka; rurki te są 
wypełnione protoplazmą i nazywają się r u r k a m i  s i t k o w e m i (Fig. 302, 303).

Taki nerw albo w i ą z k a  — żeby użyć już jednej nazwy dla téj części, 
która przebiega w liściu i tam się tak szczególnie nazywa i dla té j , która 
przebiega w łodydze — składa się z dwu różnych gatunków tkanek. Najwy

F ig . 144. P rzecięcie poprzeczne jednej 
w iązki paproci, p  m iękisz otaczający wiązkę, 
s jć j p o ch w a, b  b część sitkow a w iązki, 

h część naczyniow a.
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bitniejsze tkanki w jednej (wewnętrznej) części są naczynia i cewki, w drugiej 
(zewnętrznej) rurki sitkowe. Takie wiązki nazywamy więc sitko-naczyniowe. 
Ponieważ zaś u paproci te części wiązek są ułożone współśrodkowo, dlatego 
wiązki takie nazywają się współśrodkowymi.

§ 136. I w korzeniu paproci znajdujemy wiązki przebiegające z góry 
na dół, ale nie łączące się między sobą w sieci ; przebiegają one tam także 
tak , że stoją na obwodzie jednego walca, równolegle do powierzchni i to 
z osobna wiązki sitkowe, a z osobna naczyniowe i zawsze naprzemian. (Fig. 
228). Jak wszystkich wiązek jest np. 4 , to dwie są naczyniowe, a dwie 
sitkowe, jak icli jest 14, to 7 sitkowych i 7 naczyniowych.

Na granicy między pędem a korzeniem wiązki korzenia są pozrastane 
z wiązkami łodygi w ten sposób, że ich wiązki sitkowe zrastają się z sitko
wymi, a naczyniowe z naczyniowymi.

§ 137. Na przecięciu liścia (Fig. 145) widać, że liść z góry i z dołu 
odgraniczony jest jedną warstwą komórek niskich, tafelkowatych i ściśle do 
siebie przystających, mających tylko w pewnych odstępach i to na spodniej stro
nie szczególniej wyglądające otwory czyli tak zwane s z p a r k i  (F. 289). Między 
górną a dolną powierzchnią tego n a s k ó r k a  znajduje się kilka warstw komórek 
miękiszowycli, które zawierają zieleń i których ścianki nie przylegają wszędzie 
do siebie, ale w wielu miejscach edstają, pozostawiając p r z e s t w o r y  mi ę 
d z y k o m ó r k o w e  wypeł
nione powietrzem. Miękisz 
taki nazywa się g ą b c z a 
s t ym.  Wśród tego miękiszu 
spotykamy tu i owdzie prze
cięcia nerwów, czyli wiązek 
także współśrodkowych jak 
w łodydze.

8 138. Co do naskórka,
i , , ' i ,  - j i i  i* - • F ig . 145. P rzecięcie poprzeczne liscia A z paproci, z k tórego spodn ie jktóry powleka nietylko liście s tro n y  w ychodzą liczne za rodn ie  s s, o k ry te  osłonką i.

ale i całą powierzchnię ło
dygi jednociąglą warstwą, to ściany jego komórek nie są wszędzie jednostajnie 
grube. Zewnętrzna, z powietrzem stykająca się ściana jest grubsza (Fig. 294).
Jak dodamy jodu z kwasem siarkowym, to wszystkie ścianki barwią się
na fioletowo, są wiec błonnikowe, ale w tych grubych zewnętrzna cienka 
warstewka barwi się na brunatno. Dodajemy kwasu chromowego, ale nie roz
puszcza się w nim, nie jest to więc drewnik, ta część ścianki nie jest zdre
wniała tylko jest s k ó r k o w a c i  ala.  Błonnik został zastąpiony kornikiem.. 
Nazywamy tę skorkowaciałą warstewkę zewnętrznej ściany komórek naskórka 
jego n a b ł o n k i e m  (cuticula).

§ 139. W porównaniu z mchem jest paproć rośliną mającą znacznie 
więcej złożoną budowę. Tak łodyga, jak liście posiadają szkielet tęgich tka
nek, na których opierają się miękkie części. Woda pobrana przez korzenie 
znajduje w naczyniach czy cewkach rury, wśród których może płynąć bez 
przerwy aż do liści, a w tych znajduje szpary, przez które może się na ze
wnątrz ulatniać. Pokarm zaś wyrobiony w liściach może spływać na dół 
przez rurki sitkowe od liści nietylko do łodygi, ale aż do końca korzenia. 
Bóżnie wyglądające tkanki służą do różnego celu, a roślina staje się bardziej 
złożoną czyli, jak się zwykło mówić, doskonalszą, bo różne jej części posia
dają narzędzia, z których każde osobną się czynnością zajmuje. Ciało paproci
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wyróżnione jest na różne tkanki i wskutek tego następuje podział pracy, jaką 
roślina wykonywać musi, żeby żyć.

§ 140. Zarodnie paproci stoją albo na kraju liści, jak np. u orlicy 
(Pteris aquilina L., Adler fa m ), albo na spodniej ich stronie w małych kupkach 
(sori) np. u zanokcicy (Aspidium jilix  mas L . , Wurmfarn) (Fig. 131 C).
Te tak zwane kupki są brunatne lub czerwone, często delikatną błoną, osłonką

(indusium) osłonięte. Każda kupka składa się z wielu zaro
dni, wyrastających z dolnej powierzchni liścia (Fig. 145). 
Każda zarodnia powstaje przez podział jednej komórki na
skórka. Składa się w dojrzałym stanie z pęcherza na nóżce 
osadzonego, którego ściana złożona jest z cienkich tafelko-
watych komórek, wyjąwszy jednego ich rzędu, który prze
biega od nóżki przez szczyt jak  południk na kuli pęcherza
(Fig. 131 E) i tworzy tak zwany pierścień (Annulus). Ten 
składa się z komórek o ścianach bardzo grubych. Zawierają 
one dużo wody, a jak  zarodnia dojrzeje, to tracąc tę wodę 
komórki pierścienia zsychają się, kurczą i to tak gwałtownie, 

że rozrywają cienkie komórki tworzące ściankę i rozrzucają zarodniki z pewną 
siłą na znaczną odległość (Fig. 131 F).

Zarodniki, brunatne lub czerwone od zewnętrznej ścianki grubej, padłszy 
na ziemię kiełkują. Ścianka zewnętrzna zostaje rozerwaną, a wewnętrzna wy-

■%., dłużą sie i rozrasta, potem
Ą l

*

F ig . 146. P rzedrośle  
paproci, z którego wy 
ra s ta  u listn iona  ro ślina

dzieli się wielokrotnie i tak 
długo, aż z nićj wyrośnie 
przedrośle.

§ 141. Przedrośle jest 
plechowate i grzbieciste, ma 
postać płateczka (Fig. 131 
Gr) serduszkowatego, przyro
śniętego dolną stroną za po
mocą licznych jednokomór
kowych chwytników do zie
mi. Na spodniej stronie tuż 
pod zagłębieniem płatka stoją 
nieliczne rodnie, a na kraju 
przedrośla liczne plemnie 
(Fig. 131 H). Jak narzędzia 
te są dojrzałe, to kropla

49Splk8i:óĵ Botnechmma *otwartemi rosy, dostawszy się pod spód
przedrośla, zanurza w sobie 
te narzędzia, które się otwie

rają. Plemniki (Fig. 131 I) dostają się do rodni i tworzy się siemie, z któ
rego w opisany już sposób (§ 13Ò) powstaje znowu roślina (Fig. 146).

§ 142. Nasze krajowe paprocie należa do rodziny paprotek (Polypo-

F ig . 147. F ig . 148. F ig . 149.

F ig . 147. O phioglossum , pokrój.
zarod iiiam i. — F ig . 149

dejźron (Botrycliium) (Fig. 147—149), których zarodnie nie mają pierścienia. 
Wyróżniają się one od innych jeszcze tém, że mają tylko jeden, lub parę 
tylko liści, które obejmują jeden drugi pochewkowato, że zarodnie tworzą się 
na osobnych zupełnie liściach i że z zarodników wyrasta przedrośle pod
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ziemią w małe grudkowate ciałko, naturalnie wobec braku światła bez- 
zieleniowe.

Rzęd: Dzierżęgi, Hydropterides, W asserfarne.

§ 143. Należą tu nieliczne i karłowate różnozarodnikowe paprotniki.. 
Pilularia i Marsilea mają pędy o łodydze płożącej się po podłożu (wilgotnćj- 
ziemi) podobnie jak Caulerpa (§ 52), 
bo icli liście wznoszą się prosto w górę 
(Fig. 152); te liście są nitkowate u ga
łuszki fJPilularia) a długoogonkowe 
i z blaszką rozdzieloną na cztery części 
u Marsilei (Fig. 152). Z łodygi schodzą 
do ziemi korzenie .̂ iSalvinia (Fig. 151) 
jest rośliną pływającą po powierzchni 
wody, nie posiadającą przez całe życie 
korzeni. Liście jéj stoją po trzy w okół
ku; z tych jedna para rozkłada się 
płasko na powierzchni wody, a trzeci 
liść pogrążony jest w wodzie i składa 
się tylko z nitkowatych nerwów, wy
gląda więc tak, jak pęczek korzeni, 
llzeczywiście jestto liść przystosowany 
do pobierania wmdy w zastępstwie ko
rzeni, których roślina nie ma.

Makro- i mikrosporangia dzierzęg 
stoją w zbiornikach pęcherzowatych lub 
mających postać strączków (Fig. 150—
,  -  X t, ,  i • i , F ig . 150. P ilu laria , a  zb io rn ik i z inakrosporang iam i,.
lc > 2  f ) .  M a k r o  l  m i k r o s p o r y  o t w i e r a j ą  S i ę  b z rn ik rosporang ia in i. -  F ig . 151. S alv in ia n a ta n s '
t v l k o  Tin l t ł l ITI Pokrój ; w nasadzie w odnego lisc ia  w idać zb iorn ik i.
r y iK O  l i d  1 I d l l l  W ^ l d k l d  JJO U U kZ F ig  152. M arsilea sa lva trix , pokrój. — K w ierzcho-
kowata niepozorna warstwa przedrośla, lek  pełzającego pędu , b b  liście, i  ì  zb io rn ik i s trącz- 

które nie wychodzi nigdy z zarodnika. \

Klasa : Skrzypowate, Eąuisetinae, Scliaclitellialmige.
Rzęd.: Skrzypy, E quise ta , Schach te lkalm e.

§ 144. Mają zarodnie workowate (Fig. 153 D), pękające podłużną szparą 
a wypełnione wewnątrz jednakowymi zarodnikami. Te zarodniki są kuliste, 
otoczone dwoma błonami. Z tych jedna jest jednociągła i zamyka ze wszyst
kich stron plazmę, druga zewnętrzna w dojrzałym stanie tylko w jednym 
punkcie jest przyrośnięta do wewnętrznej ; zresztą od tego punktu rozcięta na 
cztery wstążki, które w wilgotnym stanie skrętolegle wiją się koło zarodnika 
(Fig. E). Jak jednak zaczynają tracić wodę, kurczą się i — podobnie jak  
pierścień zarodni paproci — prostują (Fig. E). Wskutek tego ruchu zarodniki 
zostają rozrzucone z zarodni. Kładąc na rękę zarodniki i chuchając na nie, 
można je w skaczący ruch wprowadzić, co widać i gołćm okiem.

Przedrośla wyrastające z zarodnika są plechą grzbiecistą, zieloną, płatko
watą, rozgałęzioną i kędzierzawą. Jedne przedrośla mają na końcach plechy

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



tylko rodnie, inne tylko plemnie. Siemię wrasta naprzód w przedrośle (§ 130) 
i potém rozwija się w zielony nadziemny pęd, który trwa tylko rok jeden. 
Ale pomimo to roślina nie ginie, bo w nasadzie nadziemnego pędu tworzą 
się pod ziemią kłącza, które się wśród niej rozrastają, trwają tam wiele lat 
i co rok wypuszczają rok tylko trwające nadziemne pędy.

§ 145. Nadziemne pędy skrzypów mają 
łodygę wznoszącą się prosto w górę, ulistnio- 
ną liśćmi stojącymi na niej w okółkach. Liście 
te są lancetowate i nasadami ze sobą zrosłe 
w pochwę ząbkowaną; każdy ząbek tćj po
chwy odpowiada jednemu końcowi blaszki 
zrośniętej w dole z blaszkami sąsiednich 
liści (Fig. B od dołu).

Międzywężla (§119) u skrzypów są 
długie a liście dwu sąsiednich okółków 
stoją tak zawsze, że między dwoma liśćmi 
jednego okółka stoi liść sąsiednich okółków; 
gdyby je zsunąć jedne na drugie, to wszyst
kie liście jednego okółka stałyby między 
liśćmi drugiego. Takie okółki są naprzemian, 
albo inaczej m i ę d z y l e g ł e.

§ 146. Nerwy schodząc z liści do ło
dygi, układają się tam w pierścień i biegną 
równolegle pod powierzchnią od jednego do 
drugiego węzła.

Wnętrze łodygi jest dęte t. j. tylko w wę
złach (§ 119) łodygi są pełne, bo wypełnione 
miękiszem ; przez całe zaś międzywęźle znaj
dują się przewody powietrzne, dziury tylko 
powietrzem wypełnione.

Wiązki skrzypów tak w łodydze jak  i w 
liściach są oboklegle złożone (F. 300). W każ
dym liściu biegnie jeden nerw, schodzi do łody
gi i tam biegnie przez cale międzywęźle aż do 
niższego węzła, gdzie rozdziela się na dwie 
odnogi, które się łączą z nerwami liści scho
dzącymi z tego niższego okółka do łodygi. 
Znać to na zewnątrz łodygi, gdzie wewnątrz 
nićj przebiegają wiązki, bo te części jej po
wierzchni są wypukłe. Ile więc liści na okół
ku, tyle na łodydze podłużnych wyniosłości 
i tyleż między nimi brózd. Łodyga jest 
wskutek tego bruzdowana.

Ścianki tkanek skrzypów, zwłaszcza 
na powierzchni leżące, są skrzemieniałe, nie
raz w takim nieledwie stopniu, jak u okrze

mek (§ 54), t. j. że po spaleniu zostaje się szkielet krzemionkowy. Wskutek 
tego używa się skrzypów do polerowania miękkich kruszców i twardych 
drewien.

§ 147. Pędy skrzypów albo są nierozgałęzione np. u Equisetum liyemąle
L ., albo mogą się rozgałęziać. Rozgałęzienia powstają w kątach liści. Ile liści

F ig , 153—159. S krzyp . A  pokrój ro ś lin y  z jej 
pędam i za rodnikow ym i, B k łos w ierzchołkow y, 
<J jeden  liść ta rczow aty  kłosa, w idziany  z boku, 
O  te n  sain ze spodu, I) je d n a  za rodn ia, E za
ro d n ik  z w stęgam i zw iniętym i, F  z rozw iniętym i.
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w okółku, tyle potém nowych gałązek. Każdy zaś z tych nowych pędów tak 
samo jest zbudowany, jak  pęd główny, i tak samo się znowu rozgałęziać 
może. Stąd pokrój (t j. te cechy, po których kształty z daleka się rozpoznaje) 
skrzypów jest bardzo charakterystyczny. Wyglądają tak jak młode drobne 
choinki.

Liście, na których stoją zarodnie, podobnie jak u nasiężrzału (§ 142), 
różnie wyglądają od innych i zajmują tu zawsze sam wierzchołek pędu; stoją 
na łodydze także w okółkach, ale międzywęźla są tu bardzo krótkie i wszyst
kie te liście razem zbliżone tworzą kłos wierzchołkowy (Fig. D). Każdy liść 
ma postać wielobocznćj tarczki, ze środka której wychodzi ogonek do łodygi 
przyrosły (Fig. C G). Na spodniej stronie tarczowatych liści stoją worki za
rodni, otaczając w koło trzonek.

§ 148. Podziemne kłącza skrzypów pełzają pod ziemią zwykle w głę
bokości %—1 metra a rozgałęziając się zajmują nieraz znaczne przestrzenie, 
bodaj i J5 □  in. Rosną chętnie w glebie wilgotnej, krzemionkowatćj i gli- 
niastéj. Grubość łodygi tych kłączy różna, od 4 mm. do 2 cm. Ich liście nie 
posiadają naturalnie zieleni, są łuskami brunatnymi. U pewnych skrzypów, 
np. u błotnego i leśnego (E. palustre, sylvaticum), niektóre kłącza nie roz
rastają się na długość, ale grubieją, przyjmując postać kulistych lub grusz- 
kowatych b u l w wielkości laskowego orzecha. Naturalnie, że te podziemne 
kłącza same żywić się nie mogą; rozrastają się w lecie dostając pokarm od 
pędów nadziemnych zielonych, które z powietrza przyswajają węgiel. Na zimę 
pędy nadziemne giną i cały pokarm przechodzi z nich do kłączy pod ziemię, 
tam roślina ochroniona od mrozów przepędza zimę w stanie utajonego życia, 
a na wiosnę wypuszcza znowu nadziemne pędy.

Są skrzypy, których każdy pęd nadziemny kończy się w wierzchołku 
kłosem zarodni np. E. hyemale, limosum, sylvaticvm, są inne, których kłącza 
wypuszczają osobne pędy zarodnikonośue, nierozgałęzione i bezzieleniowe 
(brunatne), a znowu osobne zielone, przyswajające węgiel i bogato rozgałę
zione np. E. arvense (Fig. 153 A), Thelmateja. Lud nazywa pędy nierozgałę
zione skrzypami, a rozgałęzione chwoszczkami lub przęsłkami.

Nadziemne pędy bywają od 3 dm. do 1 m. wysokie, południowo ame
rykańskie Equisetum, giganteum bywa na palec grube a do 8 m. wysokie. 
Jeszcze wyższe były Calamity, rośliny skrzypowate, żyjące w epoce węgla 
kamiennego, o pędach nierozgałęzionych.

Rzęd: S k rzy p o w ate  róźnozarodnikowe.
§ 149. Należą wyłącznie do roślin dziś ze szczętem wymarłych z rodza

jów: Annidaria, Astejpphyllites i Splienopyllum, które przedewszystkiem 
obficie porastały ziemię w epoce węgla kamiennego.

Annidane miały łodygi do 80 cm. grube. Ich liście (Fig. ICO) stały 
w okółkach, ale nie pozrastane w pochwy. Nie ze wszystkich kątów tych 
liści wychodziły pączki, tylko zawsze z dwu przeciwległych tak, że gałęzie 
stały tu w dwu szeregach. Liście zarodnikowe stały naprzemian z liśćmi zie
lonymi przyswajającymi. Na liściach zarodnikowych stały po 4 zarodnie. 
Makrospory były 15 razy większe od mikrospor.

Asterophyllity były rozgałęzione (Fig. 161) a liście zarodnikowe stały 
w jednym okółku naprzemian z liśćmi bez zarodni.

Sphenophylla miały pędy rozgałęzione i bruzdowane, ale bruzdy biegły 
od góry do dołu w szeregach nie takVjak skrzypów, gdzie bruzdy jednego
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międzywęźla odpowiadają wyniosłościom drugiego. Ich siedzące liście były 
zebrane w okółkach, ale nie miały jednego nerwu środkowego, tylko kilka

równie grubych i rozwidlonych nerwów. Ich łodygi były do 15 mm. grube, 
a zarodnie stały pojedynczo w kątach liści:)
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Klasa: Widłakowate, Lycopodineae. Dicliotomen.
Rzęd: W idłaki, Lycopodia, Barlappe.

§ 150. Mają pędy długie pełzające po ziemi, rozwidlające się od czasu 
do czasu przez to, że sam wierzchołek pędu rozdziela się równo na dwa nowe 
wierzchołki. Te pędy o łodydze cienkiej są gęsto obrosłe skrętolegle stoją
cymi, lancetowatymi liśćmi (Fig. 162). U niektórych gatunków (Lycopodium 
Selago L.) liście zarodnikonośne niczém się od zwykłych nie różnią, prócz tego, 
że wydają zarodnie. U innych np. L. clavatum L. liście zarodnikowe są dro
bniejsze, bezzieleniowe i zebrane w wydłużone kłosy. Zarodnie stoją w kątach 
liści, są nerkowate, szeroką nasadą do liścia przyrosłe, pękają podłużną 
szparą (Fig. 163). Zarodniki są kuliste. Powstają z nich przedrośla jużto

F ig . 162—163. F ig . 164.

F ig . 162—163. Lycopodium  clavatum . Pokró j rośliny  z k łosam i za rodn i oraz je d en  liść  k łosa  z za rodn ią  o tw artą
silnie pow iększony. (W edług D uchartrea). _

F ig . 164. Lycopodium  an n o tin u m , pp przedrośle , 1 pęd  z niego w yrasta jący , w, tegoż korzenie.

podziemne (Fig. 164) podobne do przedrośli nasiężrzału (§ 142), już w widła
kach podzwrotnikowych wałeczkowate, o kraju kędzierzawym, zielone.

§ 151. W epoce węglowój żyły rośliny z pokroju do widłaków podobne, 
zwane* Lepidodendron. Ich pnie do 30 m. wysokie, drzewiaste i widlasto gałę- 
ziące się były pokryte gęsto lancetowatymi liśćmi. Ich kłosy zarodnikonośne, 
podobne do szyszek drzew iglastych, miały do 1 dm. długości. Składały się 
z łusek, na których stały już makrosporangia już mikrosporangia, z kształtu 
podobne do zarodni widłaków. Były to więc olbrzymie w i d ł a k i  r ó ź n o z a -

5
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r o d n i k o w e ,  które wymarły. Żyjące dziś różnozarodnikowe w id łukowate są 
całkiem innego pokroju.

czasie rosnąć przestają i że wszystkie stoją na jednćj płaszczyźnie, tworząc 
pędy podobne raczej do pierzastych liści. Te pędy są zawsze grzbiecisto 
wykształcone, t. j. mają spodnią i górną stronę. Wszystkie są gęsto obsa
dzone liśćmi (Fig. 170 A), które stoją w 4 szeregach. Dwa szeregi liści na 
grzbiecie pędu stojących są daleko mniejsze od liści dwu innych dolnych 
szeregów, ale wszystkie układają się w jednę płaszczyznę (Fig. 170 A).

Zarodnie stoją w nasadzie liści zebranych w kłosy; są kuliste; na jednych 
liściach są makrosporangia, na innych mikrosporangia (Fig. 171 B). Makrospory

F ig . 165—169. F ig . 170—171.

F ig . 165—169. Isoetes  la cu s tris . A ro ś lina  n a tu ra ln e j w ielkości w pół p rzekro jona, a b c łod y g a , w korzenie, 
sp  za rodn ie  w nasadzie  liści, B m akroskopo ra  siln ie  pow iększona, C przekró j p rzedrośla , k tó re  się w m akrosporze 
utw orzyło , a  jego rodn ia , D k ie łku jąca  m ikrospora , w k tóre j w idać dw a p lem n ik i i v szczątkow e przedrośle ,

E p lem nik .
F ig . 170—171. S elaginella inaequalifo lia . A w ierzchołek pędu  z kłosem , B przecięcie pod łużne k łosa  , na k tó rym  

w idać stojące po lewej s tron ie  m ik rospo rang ia  a  po praw ej m ak rosporang ia . (W edług Sachsa).

Rzęd: Rozpłaszczkow ate , Selaginelleae, Selaginellen.
§ 152. Należą tu dwa rodzaje: Isoetes i Selaginella, bardzo różnego 

pokroju. Isoetes ma łodyżkę krótką, pękatą, rozrastającą się tylko na grubość, 
nigdy nie rozgałęzioną. Z łodyżki tćj wychodzą liście obejmujące łodygę sze
roką nasadą a potem przedłużające się w trójkanciaste blaszki (Fig. 165).

Rozpłaszczka (Selaginella) jest całkiem in
nego pokroju, jéj pędy już całkiem pełzają po zie
mi czy mchach, już po części wznoszą się w górę, -A
ale rozwidlają się tak, jak owe mchy z rodzaju 
rokietu (§ 125) t. j. że nie wszystkie gałązki 
rosną bez końca, ale że niektóre po pewnym
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dostawszy się do wody, zaczynają się rozwijać; w ich wnętrzu tworzy się 
przedroślę (Fig-. 165 C), które rozrywa ścianę makrospory, ale nie wychodzi 
w zupełności na zewnątrz, tylko wygląda z rozerwanych ścian zarodnika 
jako zielona tkanka. W tej tkance przedrośla stoją całkiem pogrążone w nią 
rodnie (Fig. 165 C).

Treść mikrospory dzieli się tylko na dwie części, jedna jest także ma- 
leńkićm miękiszowćm przedroślem, a druga tworzy plemnię, z której jak ściana 
mikrospory zostanie rozerwaną, wychodzi 8 plemników.

§ 153. Wśród paprotników rośliny jednakozarodnikowe mają oba poko
lenia zmienne doskonale wyróżnione, oba żyją samodzielnćm życiem i mają 
dwie charakterystyczne postacie, jedno rośliny niosącej zarodniki, drugie 
przedrośla. W różnozarodnikowych jednak ta różnica nie występuje tak wy
bitnie przez to, że przedrośla nie wychodzą już z zarodników, ale rozwijają 
się wśród ich ścian, że są niekiedy tak dalece szczątkowe, że np. w mikro- 
sporangiach u Isoetes są jedną tylko komórką (Fig. 165 D). U roślin wyżej 
stojących to zanikanie przedrośla staje się jeszcze wybitniejszérn. v

 ------------

TYP: ZARODKOWE albo NASIENNE, EMBRYONATAE, 
s. SPERMATOPHYTA, SAMENPFŁANZEN.

§ 154. Rośliny mające ciało rozczłonkowane na korzenie i liściaste pędy. 
Na roślinach mających roczne tylko trwanie raz jeden, na żyjących lat wiele co 
rok pojawiają się mikro i makrosporangia. Stoją one zazwyczaj na liściach, 
które tu mają osobne nazwy. Liść noszący mikrosporangia nazywa się tu prę
cikiem (stamen, Staubgefass), a noszący makrosporangia owocolistkiem (car
delium, Fruclitblatt). Nietylko te liście mają tu osobne nazwy, u rodniowców 
nie używane, ale i zarodnie oraz ich części mają tu z dawien dawna inne 
nazwy. I tak nazywa się:

u rodniowców: makrosporangium tu: zalążek
„ makrospora „ woreczek zalążkowy
„ mikrosporangium „ pylnik
„ mikrospora '  „ pyłek
„ przedrośle „ bielmo
„ plemnia „ łagiewka

siemie nasienie.

Nazywają się te narzędzia tu inaczej dlatego, że na pierwszy rzut oka 
całkiem odmiennie wyglądają, niż u rodniowców.

Zalążki (ovulum, Samenknospe) są to małe kulistawe ciałka (Fig. 180, 
214) jedną stroną przyrośnięte do owocolistków. Składają się ze środko- 
wéj części, czyli ośrodka (Fig. 172 oś), który otoczony jest na zewnątrz 
jedną lub dwoma osłonkami (Fig. 172 oł), przylegającymi ściśle do ośrodka, 
ale pozostawiającymi na jego szczycie otwór zwany okienkiem (172 ok).

5*
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Wewnątrz tkanki ośrodka znajduje się woreczek zalążkowy (Fig. 172 M), 
a w nim kilka (Fig. 172 R R) lub jedno jajo.

Pylniki są to worki nie wiele co różne od mikrosporangiów, pękające 
szparami, przez które pyłek się wysypuje. Pyłek (Fig. 173) ma też jak zwykle 
mikrospora dwie ściany. Przy kiełkowaniu także zewnętrzna pęka. Tworzy

F ig . 173—174.

F ig . 172. F ig . 175.

F ig . 172. M akroskoprang ium  czyli zalążek sosny przecięty  podłużnie. Oś ośrodek, Oł osłonka, Ok ok ienko , 
M m ak ro sk o ra  czyli w oreczek zalążkow y, p  jego  p rzedrośle , R R rodn ie z ja jam i, p py łek , ł jego łag iew ki. 

F ig . 173—174. A  m ik rospo ra  czyli py łek  z C eratozam ia longifolia. P rz e d  w ykiełkow aniem  w idać w n im  szczątkow e 
p rzed rośle  y B zew nętrzna  ściana py łk u  pęk ła  i przez n ią  w yrosła w ew nętrzna w p le m n ią  (łagiew kę) ps w k tó re j 

końcu  w idać dw a okrąg łe  p lem nik i, (w ed ług  Sachsa).
F ig . 175. N asien ie  ln u  w przecięciu pod łużnem .

się wówczas wewnątrz pyłku szczątkowe przedrośle (Fig. 173 y) i jedna 
plemnia — łagiewka (Fig. 173 B ps.). W plemni téj tworzą się dwa nieru
chome kulistawe plemniki.

Skoro pyłek dostanie się, przeniesiony przez wiatr lub owady, do okienka 
zalążka, to wypuszcza łagiewkę (Fig. 172 p. ł.) dochodzącą aż do ja ja , do 
którego jeden z plemników przechodzi i z niém się zespala.

Dotąd wszystko dzieje się podobnie jak u rodniowców, ale od chwili 
zespolenia występują wybitne różnice.

U rodniowców jajo po zespoleniu się z plemnikiem otaczało się błoną
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i zamieniało się w j e d n o k o m ó r k o w e  siemię, które odrazu kiełkowało 
i wyrastało w drugie pokolenie rodniowca.

Tu dzieje się inaczćj, jajo po zespoleniu się otacza się błoną i siemię 
to zaczyna się rozrastać, tworząc maleńką roślinkę o jednym korzonku i jednym 
pędzie, tak zwany zarodek (Embryo, Keimling), który po pewnym czasie 
rosnąć przestaje. W miarę zaś tego, jak  z jaja powstaje zarodek, ośrodek 
i osłonki zalążka naprzód się rozrastają a następnie zsycłiają i otaczają 
ukryty w środku tak powstałej skorupy zarodek. Tak przeobrażony zalążek, 
mający w swym wnętrzu zawsze zarodek (Fig. 175), jest więc czćmś więcćj 
jak  siemię rodniowców, otacza go bowiem całe zeschłe makrosporangium. 
Dla odróżnienia od siemienia tamtych nazywa się je nasieniem.

§ 155. U rodniowców makrosporangium po dojrzeniu odpadało od rośliny, 
na której powstawało, i oswobadzalo makrospory. Ściana makrospory na szczy
cie pękała i stąd wyzierało przedrośle. Tu zaś makrosporangium pozostaje 
zrośnięte z owocolistkiem. Makrospora (woreczek zalążkowy) jest w niej cał
kiem ukryta, dostęp do niej dla plemnika zostawiony jest tylko przez szparę 
okienka i makrosporangium (zalążek) odpada dopiero wtedy, jak z niego 
powstanie nasienie, które przez długi czas może żyć w letargu bez zmiany.

Wskutek takiego rozwoju zmiana pokoleń, jeszcze wyraźna u rodniowców 
różnozarodnikowych, tu zaciera się w zupełności. Siemię odpadłe ma w sobie 
zarodek, tak samo z pędu i korzenia złożoną roślinę jak ta, na której powstała.

§ 156. Eośliny zarodkowe rozdzielają się na dwie gromady: nagozaląż- 
kowych i okrytozalążkowych. U nagozalążkowych zalążki stoją na powierzchni 
liści (jak u paprotników) albo na pędach (jak u mszaków). W ich makro- 
sporze (woreczku zalążkowym) tworzy się jeszcze przedrośle i w nićm, pod 
okienkiem, rodnie. Tylko część jaja przeobraża się tu w zarodek. Można więc 
powiedzieć, że nagozalążkowe są jeszcze rodniowcami, ale takimi, które nie 
mają ruchliwych plemników i których siemię jest zarodkowćm nasieniem.

U okrytozalążkowych zalążki stoją zawsze tylko na kraju liści — owo- 
colistków, które się właśnie tym krajem zrastają tak, że zalążki stoją na we
wnętrznym szwie jamy zrosłego liścia. W woreczku zalążkowym nie tworzy 
eię już ani przedrośle, ani rodnia, jest zawsze jedno tylko jajo stojące pod 
szczytem woreczka. W miarę zaś przemiany zalążków w nasienie owocolistki 
ulegają też przemianie, rozrastają się w różny sposób i tworzą owoc (fructus, 
Frucht), otaczający nasiona.

Gromada: Nagozalążkowe, Gymnospermae, 
Naektsamige.

§ 357. U widłakowatych różnozarodnikowych makro- i mikrosporangia 
stały na osobnych liściach, ale te liście bywały pomieszane jedne obok dru
gich na łodydze tego samego pędu. Tu się to nigdy nie zdarza. Zawsze są 
osobne pędy, na których liściach stoją pręciki, znowu osobne z owocolistkami 
niosącymi zalążki. Jeżeli pędy pręcikowe i zalążkowe stoją na téj samćj 
roślinie, mówimy o nićj, że jest jednopienna (monoecia) . Jeżeli zaś na jednych 
osobnikach powstają tylko pędy z mikrosporangiami, a na drugich z makro- 
sporangiami, to nazywamy takie rośliny dwupiennymi (dioecia).
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§ 158. W woreczku zalążkowym (Fig. 172 M) tworzy się tkanka przed
rośla wypełniająca całą tę makrosporę (Fig. 172 P ), naturalnie ponieważ
dzieje się to wewnątrz zalążka, gdzie światło nie dochodzi, przeto przedrośle
to nie jest zielone, na jego szczycie, tuż pod okienkiem zalążka, tworzą się
rodnie o tak krótkiej szyjce, że ją  ledwo widać (Fig. 172 R R).

Jak zalążek jest dojrzały, wydziela kropelkę wody, która się zbiera 
w okienku, wypełnia je i wystaje na zewnątrz jako maleńka banieczka.
Teraz i pręciki są dojrzałe, ich pylniki pękają, wysypuje się z nich pyłek, 
wiatr unosi go na wszystkie strony i tak może on paść i na tę kroplę wody 
z zalążka wydzieloną. Zalążek zostaje tym sposobem za pomocą wiatru za 

p y l o n y .  Jak pyłki osiądą na kropli płynu 
nad okienkiem zalążka, to kropelka ta zo
staje wessaną do środka i pyłki dostają się 
do wnętrza zalążka, do okienka. Tu dopiero 
kiełkują (Fig. 172 p p), to jest ich zewnętrzna
ścianka pęka, a wewnętrzna wydłuża się
w łagiewkę. Łagiewka dostaje się przez otwo
rek i komórki szyjki rodni do jaja i jéj
plemnik zespala się z treścią jaja. Nie całe 
jajo zamienia się na zarodek, ale tylko dol
na jego część (Fig. 176). Jestto zjawisko 
zupełnie wyjątkowe u roślin, kiedy u zwie 

—}> rząt jest bardzo rozpowszechnionym. Nago- 
zalążkowe są dalej jeszcze tém szczególne, 

z że ta dolna część jaja dzieli się na kilka
podłużnych części, z których każda zaczyna
wyrastać w założenie zarodka, a mianowicie 

,m każda wydłuża się w długą nitkę (wiesza- 
dełko), na końcu której znajduje się dopiero

j) właściwy zarodek (Fig. 176 w i z).
Wieszadełka wydłużają się bardzo i wra

stają do środka przedrośla, czerpiąc z niego 
pokarm. Z każdego więc jaja zostaje zało
żonych kilka obok siebie rosnących zarodków, 
a ponieważ kilka było na przedrośla rodni,

Fig. 176. Zalążek sosny, w raz z łuską po za- pOWiimollV być potĆm W liasienill wiele Z a -

tyczny"’pPp 3 ^  rodków. Ale w dalszym rozwoju z pomiędzy
się  daléj n ie  ro z w ija ją ^ w  w ieszade łka; z ich  w i e l l l  Z a ł o ż e ń  Z a r o d k Ó W  t y l k o  jedłlO j e d y n e

rozwija się dalej i staje się zupełnym za
rodkiem, wszystkie zaś inne całkiem marnieją i dlatego w nasieniu nago-
zalążkowych znajduje się zawsze jeden tylko zarodek. Ten zarodek ma ko
rzeń zwrócony ku wieszadełku, a jego pęd z liścieniem znajduje się na prze
ciwległym końcu (Fig. 188 e, 195 F P.).

§ 159. Jak zarodek już się całkiem rozwinął, to tkanki ośrodka i osłonki 
zaczynają się zsychać i drewnieć, zamieniają się na skorupę nasienia i wreszcie 
cały zalążek przeobrażony w nasienie odpada od rośliny macierzystej. 

Dojrzałe więc nasienie (Fig. 188 e) składa się z trzech części:
1) z zarodka;
2) z otaczającej go tkanki przedrośla wypełnionego skrobią, która służy 

zarodkowi na pokarm w chwili kiełkowania, kiedy zarodek jeszcze niezie-
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]onv sam przyswajać węgla nie może i samby się wykarmić nie mógł; nazy-
mamy to krótko b i e l m e m  nasienia:

3) ze skorupy nasienia powstałej z tkanki ośrodka i osłonki, która za
bezpiecza zarodek od szkodliwych zewnętrznych wpływów.

§ 160. Nagozalążkowe rozdzielają się na trzy klasy: kłodzinowate, igla
ste i gmotowate.

1) Kłodzinowate są drzewa kłodziniaste (a zatém nierozgałęzione), o li
ściach wielkich, pierzastych, z zalążkami na owocolistkach.

2) Iglaste, drzewa rosochate (a zatem o pniu rozgałęzionym w konary
i gałęzie). Gałązki, nowe pędy, powstają zawsze w nasadzie liści, to jest 
w kącie między liściem a łodygą, ale nie tworzą się w kącie wszystkich 
liści, jakie roślina posiada, tylko jak  u mchów, w niektórych. Liście są po większej 
części szczupłe, iglaste. Zalążki stoją na łodygach pędów.

3) Gniotowate. Rośliny bardzo różnego pokroju; ich zalążki otoczone są 
zazwyczaj kilkoma drobnymi listkami.

KI asa: Kłodziniaste, Cycadaceae, Zapfenpałiiien.

§ 161. Rośliny z wielu względów do paproci podobne. Ich pień zazwy
czaj nierozgałęziony, a dochodzący znacznych grubości, jest kłodziną, podobnie

Fig.

F ig . 177. F ig. 178. F ig . 179. F ig . 180.

177—180 Cyeas. — F ig . 177. Szyszka z ow ocolistkarai. — F ig  178. Pokrój drzew a. —• F ig . 179. Szyszka 
z pręcikam i. — F ig . 180. J e d e n  ow oeolistek.

jak  u drzewiastych paproci lub palm (Fig. 178) gęsto skrętoległymi liśćmi 
pokryty. Te mają dwojaką postać: raz pod wierzchołkiem pączka powstają 
liście łuskowate, które wyrastają na brunatne, języczkowate łuski, to znów
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w następnym roku, albo po upływie kilku lat, p-zez które tylko łuski się 
tworzyły, powstaje wieniec wspaniałych, zielonych, pierzasto złożonych liści, 
które podobnie jak u paproci mają ślimakowate przedlistnienie (§ 133). Ta 
peryodyczność w kolejném tworzeniu łusek i zielonych liści trwa przez całe 
życie rośliny. Kładzinowate są dwupienne.

Jak cykas (Cycas) ma rozradzać się, to pączek wierzchołkowy tworzy 
zamiast płonnych łusek na jednych drzewach: owocolistki (Fig. 177), na dru
gich: pręciki (Fig. 179), które stoją zatém, zebrane w duże szyszki, na szczycie 
drzewa.

Owocolistki mają tu postać brunatnych długoogonkowych liści, które od 
góry przechodzą w rozszerzoną blaszkę, a w dolnej części mają po bokach 
stojące zalążki (Fig. 189). Owocolistki mają do dwu centymetrów długości, 
a zalążki wielkość dużych wiśni i są czerwone.

Pręciki są tu listkami łuskowatymi, koło 7 centymetrów długimi i są 
na wewnetrznćj stronie licznymi pylnikami pokryte.

W innych rodzajach, np. u zamii (Zamia), pąk wierzchołkowy przy roz- 
radzaniu się wygląda zupełnie podobnie jak  kłos z zarodniami u skrzypów 
z tą różnicą, że jest nieraz przeszło pół metra długi i odpowiednio gruby. 
Składa się też z mięsistej osi i tarczowatych liści. Na jednych drzewach spo
dem tarcz, które są owocolistkami, stoją po dwa zalążki, u drugich drzew 
z pręcikami stoją pod każdą tarczą liczne pylniki.

§ 162. Zarodek nasienia jest dwuliścienny i leży prosto wyciągnięty 
wśród bielma wzdłuż nasienia, Jak nasienie dostanie się do ziemi, to w od- 
powiednićm cieple i wilgoci kiełkuje. Naprzód wysuwa się korzonek i schodzi 
do głębi ziemi, potem szczyt pędu, który tworzy pod wierzchołkiem pierwszy 
zielony liść, wychodzący ponad ziemię. Liścienie zaś nigdy z ziarna nie wycho
dzą. Wysysają one pokarm z bielma i przesyłają go rosnącemu korzonkowi 
i pędowi, które ze skorupy wyszły.

§ 163. Kłodzinowate dzielą się na dwa rzędy: cykasowatych (Cycadineae) 
i zamiowatych (Zamieae), które się różnią tćm, że u pierwszych zalążki są zwró
cone okienkiem ku szczytowi owocolistków, a pręciki ich są łuskowate, kiedy 
u drugich zalążki mają okienka skierowane ku podstawie owocolistków, które 
są tarczowate podobnie jak pręciki.

Kłodzinowate były w dawniejszych epokach geologicznych daleko pospo
litsze i rosły na całej powierzchni ziemi, ich resztki kopalne znajdują się 
nawet wr Grenlandyi i na Szpicbergu. Dziś jest ich przeszło 70 gatunków 
tworzących kilka rodzajów, wszystkie zamieszkują podzwrotnikowe okolice 
świata. W dwu gatunkach rodzaju cykas (C. circinatis L. i C. revoluta L.) 
azyatyckiego pochodzenia i w południowo-afrykańskiin gatunku zamii (Zamia 
caffra Thunn.) kłodzina zawiera w rdzeniu mnóstwo skrobi, którą po ścięciu 
drzewa wypłukują w wodzie. Potem tę mąkę zwilżają, przyprażają lekko 
w piecach i zbijają w kulki. Tak robi się z kłodzinowatych „Sago“ gorsze 
jednakże od palmowego.

U wielu kłodzinowatych za nacięciem kłodziny płynie z niej guma. 
Guma ta wypływa z przewodów gumowych, które powstają w ten sposób, że 
wśród tkanki miękiszowćj całe szeregi komórek rozstępują się, a błonnik 
ścianek otaczających tak powstały przewód przeobraża się w gumę, która 
cały przewód wypełnia.
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Klasa: Iglaste, Coniferae, Zapfenbanuie.

§ 164. Rośliny drzewiaste o pniu rozgałęzionym, dochodzącym znako
mitej nieraz wysokości i grubiejącym z wiekiem. Liście pędów są po większej 
części wąskie „ iglaste “, mają tylko 
jeden nerw, bywają jednak i szer
sze o wielu nerwach, a nawet 
klapowane (Ginko). Liście te są 
skrętoległe (§ 123). Pączki nie 
tworzą się w kącie k a ż d e g o  
liścia.

Co rok wierzchołek czy głó
wnego pędu, czy bocznych gałęzi 
wyrasta w p ę d  w y d ł u ż o n y ,  
którego łodyga gęsto obsadzona 
jest liśćmi. Tylko w kącie kilku 
liści, prawie na téj saméj wyso
kości łodygi stojących, pozornie 
więc w okółku, tworzy się kilka 
pączków, które w następnym roku 
wydłużą się w pędy. Tak dzieje 
się corocznie na wszystkich koń
cach gałązek i dlatego rozgałęzienia iglastych, zwłaszcza za młodu, są syme
tryczne, co najlepiej widać w choinie.

Fig . 183- 

F ig . 1 8 8 -

-1 8 4 .

184. Sosna

F ig  185-187 .

p ręcik  z dw om a

Fig. 183-187. 
od zew nątrz

1 Klos pręcików , 
pyln ikam i.

Sosna. 1 M łodą szyszka, 2 je d n a  łu sk a  w idziana 
liściem  z k ą ta  k tó rego  w yrosła, 3 w idziana 

od w ew nątrz z dw om a zalążkam i.

F ig  188-192 .

F ig
c t:

przodu,
zarodek.

§ 165. W rodzaju modrzewia (Larix) prócz pędów wydłużonych mamy 
p ę d y  s k r ó c o n e ,  to jest takie, których łodyżka wkrótce rosnąć przestaje
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i już więcej się nie wydłuża. Taki pęd obsadzony jest gęsto liśćmi, tworzą
cymi jakby pęczek. Nieinaczej dzieje się u sosny, gdzie jednak pędy skró
cone miewają tylko po 2 (np. u sosny zwykłej Pinus silvestris) lub po kilka 
igieł (liści).

§ 166. Dopiero starsze drzewa owocują. Iglaste są jednopienne lub rza
dziej np. cis, jałowiec, dwupienne (§ 157). Pręciki stoją zawsze w kłosach 
(Fig. 183 193 G. H), są łuskowate (Fig. 183 2 193 M) lub tarczowa te (Fig. 
193 J) i mają z boku lub spodem przytwierdzone pylniki. Bywa icli 2 lub 
więcej (Fig. 183 2 193 M).

Zalążki albo stoją pojedynczo na wierzchołku łodyżki, jak u cisu (Fig. 193

F ig . 193-206.

Fig. 193—206. A—J  Cis. A gałązka  z nasionam i. B szyszka z je 
dnym  zalążkiem  n a  szczycie, C jej przecięcie po d łu żn e , D szyszka 
po za p y len iu , n as ien ie  zaczyna ob rastać  o sn ó w k a , E  nasien ie  doj
rza le  z o sn ó w k a , F  jego przecięcie p o d łu ż n e ; w idać w nasien iu  za
ro d e k , G k los pręcików , H  te n  sam  po w ypy len iu , J  pręcik. M —Q 
J a ło w ie c , M pręcik  z cz terem a p y ln ik a m i, N  szyszka przecięta  
podłużnie , O szyszka do jrza ła  ze zm ięśn ia łym i łuskam i, P  je j p rze 
cięcie podłużne ; w nasien iu  po lewej s tro n ie  w idać zarodek, Q jedno  

nasien ie.

B C), albo najczęściej są 
zebrane w kłosy. Kłosy te, 
tak zwane tu szyszki (Fig. 
185 193 N), składają się 
z osi, na której stoją drobne, 
błonkowate, krótkotrwałe li
stki ; z icli kątów wychodzą 
pędy skrócone, składające 
się z hlaszkowato - rozpła
szczonej grubej łodygi, t. z. 
łuski szyszki (Fig. 185 2, 
193 N). Na tych łuskowa- 
tycli łodygach stoją zalążki 
po dwa lub w wiekszćj ilo
ści. (Fig. 185 3 193 N).

Zalążki łapią pyłek, 
wiatrem niesiony, w kroplę 
płynu, który wydzielają przez 
okienko, podobnie jak  kłodzi- 
nowate. Jeżeli zalążki stoją 
w szyszkach, to zazwyczaj 
po zapyleniu zalążków łuski 
szyszki (w tym stanie kilka 
milimetrów wysokiej) przed
tem otwartej, zamykają się i 
zasklepiają wydzieloną przez 
siebie żywicą (Fig. 188 a). 
Dopiero po rozwoju zarodka 
w zalążkach (co u sosny
trwa dwa lata) łuski znów 

się otwierają i nasiona często wydłużone w skrzydełko (Fig. 188 c d) zo
stają wiatrem uniesione. U jałowców łuski mieśnieja i szyszka sie nie otwiera. 
(Fig. 195 Oh _ ‘

Nasienie iglastych podobnie jest złożone jak u kłodzinowatych, ale zarodek 
jego jest po większej części w i e l ol i  ś c i e n n y  (Fig. 188 e). Przy kiełkowaniu 
naprzód wychodzi do ziemi korzeń wraz z częścią podliścienną łodygi, potem ta 
ostatnia część rośnie szybko i wydłużając się wynosi całe nasienie wraz z liśćmi, 
tkwiącymi w nićm jeszcze i ssącymi z niego pokarm ponad ziemię. Dopiero 
jak  ziarno tym sposobem zostanie wyniesione nad ziemię, liścienie rozrastając 
się wychodzą z nasienia, zrzucają skorupę, stają się zielone, zaczynają przy
swajać i żywić cały kiełek (Fig. 207).
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§ 167. Iglaste żyją przeważnie w umiarkowanych klimatach i na gó
rach ponad liściastymi lasami, tworząc w skupieniach tak zwane ho r y .

Tworzą one drzewa o grubym pniu, składającym się z kory i drewna, 
które co rok o jeden tak zwany pierścień przyrasta (Fig. 208 E i 1 2 3) 
z tak zwanej miazgi (Fig. 208 C G), tkanki leżącej między korą a drewnem. 
Ten wzrost na grubość tak samo się tu odbywa jak u roślin dwuliściennych.

§ 168. Ich drewno odznacza się tém, że składające je cewki są czwo- 
rościenne i mają ściany grube, na dwu bokach jednostajnie zgrabione, a na

F ig . 207. F ig . 208. F ig . 210. F ig . 209.

F ig . 207. K iełku jące n asien ie  sosny. S skorupa n a s ie n ia , c c O ścienie, hc podliścieniow a część łodygi, w ko rzeń ,
z k tó rego  w ychodzą korzen ie  pochodne w ’.

F ig . 208. P rzecięcie kaw ałk a  trzech le tn ie j sosny. M  rd z e ń , 1 , 2 ,  3 ,  drew no p ie rw szego , drugiego i trzec iego  
roku . CG m iazga, E  ko ra , L  L o tw ory  przew odów  żyw icznych, R  p rom ien ie  rdzenne .
F ig . 209. P o jedyńcza  cew ka sosny w idziana  ze s tro n y , n a  k tó re j są  k an a lik i le jkow ate.

F ig . 210. K ilka  cewek p rzeciętych  pod łużnie ta k , że w idać przecięc ia le jkow atych kanalików .

dwu niezgrubione miejsca mają postać kanalików lejkowatych, t. j. wąskich 
i rurkowatych od środka, a ku powierzchni rozszerzających się tutkowato. 
Patrząc z góry na taki kanalik (Fig. 209), widać 2 kółka : jedno większe 
zewnętrzne, odpowiedne wylotowi tutki, drugie wewnętrzne, odpowiedne wy
lotowi rurki do środka cewki. Te kanaliki stoją jeszcze tak obok siebie, że 
lejki kanalików w dwóch przyległych cewkach dokładnie do siebie przystają, 
a oddzielone są zawsze cieniuteńką błonką (Fig. 210).

Iglaste mają w drewnie i korze przewody żywiczne tak powstające, jak 
przewody gumowe kłodzinowatych, ale wypełnione żywicą, powstającą z prze
miany błonnika ścian komórek, które przewód wyścielają, na żywicę. Z téj
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żywicy topią kolofonię, a przez przepędzenie otrzymuje się smoła, terpentyna7 
ocet drzewny itp.

Rzęd: Cisowate, Taxineae , Eiben.
§ 169. Mają zalążki stojące na końcach pędów (Fig. 193 B)7 nasienie 

przy dojrzewaniu obrasta w około osnówka (Fig. 193 D, E7 F)7 to jest krą
żek tworzący w koło niego jakby kubeczek czerwony, zmięśniały. Cis (Taxus, 
EibenbaumJ, drzewo krajowe, dochodzące przeszło 3000 lat, rosnące niezmier
nie powoli, o drewnie pięknie czerwoném (cisawego koloru). Dziś prawie cał
kiem wytępione z powodu, że rośnie bardzo powoli. Za czasów Piastowskich 
prowadzili nim Polacy handel, przedając innym narodom na łuki.

R zęd: Jodłowate, Abietineae, T annen .
§ 170. Są jednopienne. Tworzą szyszki o łuskach skrętolegle stojących; 

zalażki sa zwrócone okienkiem do nasady łuski. Pręciki sa dwupylnikowe. 
(Fig. 183—192).

W rodzaju sosny (Pinus, Fbhre) pędy skrócone o dwu lub kilku liściach 
zielonych trwają kilka lat i z całym pędem opadają, w cedrze (Cedrus) takie 
pędy są wielolistne i także kilka lat trwające. U modrzewia zaś są wielolistne, 
ale opadają co rok. Modrzew (Larix, Lar che) jest krajowy; dziś bory jego 
są wytępione u nas, ale bywa siewany dla niezmiernie trwałego na budulec 
drewna.

Sosna pospolita (Pinus sylvestris L., Kieferj w całym kraju na równi
nie pospolita, w Alpach, np. Karpatach występuje, ponad lasami jako krzak 
pełzającej kosodrzewiny. W Karpatach rosną też limby (P. Cembra L., Arve), 
znajdujące się i w Syberyi, o nasionach dla smacznego bielma jadalnych, 
podobnie jak  nasiona południowo-europejskiój pinii czyli sosny parasolowej. 
(Pinus Pinea L., Pinie).

Jodły (Abies, Weisstanne) mają liście płaskie do 14 lat trwające, a szy
szki ich w górę wzniesione nie spadają nigdy całe, tylko spadają pojedyncze 
ich łuski.

Świerki (Picea, Rothtanne) mają liście trój kanciaste, szyszki na dół 
zwieszone i opadające.

R zęd: Cyprysowate, Cupressineae, Cypressen.
§ 171. Cyprysowate są 1 lub 2 pienne, mają liście i łuski szyszek okół- 

kowo ułożone, zalążki wzniesione okienkiem w górę (Fig. 195 M—Q). W cy
prysie szyszki są suche, otwierające się, w jałowcu mięśnieją. Takie zinię- 
śniałe szyszki, dlatego, że są mięsiste, fałszywie nazywają jagodami.

Klasa: Gniotowate, Giietaceae, Gnetaceen.

§ 172. Różnią się tein od dwu poprzednich klas nagozalążkowych, że 
mają tak pręciki jak  owocolistki otoczone listkami, co przypomina złożenie 
kwiatów okrytozalążkowych.
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F ig . 211—213. W elw itschia m irab ilis , a  cala 
ro ś lin a ; b przecięcie pod łużne p n ia ; c s z y sz k i.

Gromada: Okrytozalążkowe, Angiospermae, 
Bedeektsamige.

Ich pokrój bywa bardzo różny. Południowo europejska efedra (Ephedra 
distachya L.) jest krzewem do 40 cm. wysokim, podobnym do olbrzy
miego skrzypu. Gnetum (Gnatum edule 
BI.) pochodzące z Hindostanu jest wiją
cym się krzewem, którego nasiona są 
jadalne. Welwiczia ( Welwitschia mira
bilis Hook), pochodząca z pustyń połu
dniowo Afrykańskich, wygląda jak olbrzy
mi ścięty pniak, z którego na lewo i prawo 
wychodzą tylko dwa szerokie liście, ście
lące się po ziemi (Fig. 211 a b), z kątów 
których wychodzą szyszki (Fig. 211 a c).

§ 173. Rośliny okrytozalążkowe mają zalążki stojące na szwie owoco- 
listka, który się zrósł brzegami. Liść ten przedłuża się końcem w szyjkę- 
zakończoną na szczycie narzędziem, na którćm 
osiada pyłek t. j. znamieniem (Fig. 214). Takie 
zamknięte owocolistki nazywamy słupkiem i od
różniamy jego dolną część, w której są zalążki, jako 
zalążnię słupka (ovarium , Fruchtknoten).

Słupki i pręciki stoją tu zazwyczaj na tym 
samym pędzie skróconym (§ 165) ; są one po wię
kszej części otoczone na zewnątrz okwiatem t. j. 
szeregiem lub szeregami listków kielicha i korony, 
które je przed rozwinięciem się zamykają, a często 
wszystkie albo niektóre są barwne.

Taki pęd skrócony, który przystosowany jest 
do wydawania nasion, nazywamy k w i a t e m ,  jego 
łodyga do miejsca, z którego wychodzą listki 
okwiatu, listki pręcikowe i owocolistki, nazywa się 
szypułką, a w tej części, z której liście owe wy
chodzą, d nem  albo o s a d n i k i e m  k w i a t o w y m  
(Fig. 214 dk).

Pręciki posiadają dwa pylniki, w ich pyłku 
nie odcina się komórka będąca szczątkiem przed- 
rośla. Jak pyłek padnie na znamię, to wyrasta 
w łagiewkę, która musi przerosnąć przez całą 
szyjkę, żeby dostać się do zalążni i tam natrafić 
na okienko zalążka (Fig. 214, 215).

Zalążki (Fig. 215), mające jedne lub dwie 
osłonki, nie tworzą w wroreczku zalążkowym przedrośla ani rodni. Pod szczy
tem woreczka t. j. wprost naprzeciw okienka leży jajo a nad nićm dwie 
komórki zwane pomocnicznymi, bo pomiędzy nimi przeciska się do jaja

F ig . 214. S łupek  zapylony w przecięciu-, 
pod łuznem . R ysunek  szem atyczny . dk  
dno kw iatow e ; sz śc iana  zalążni ; s 
szy jka s łu p k a  ; zn jego znam ię ; p  p y łek  ; 

ł  jego łag iew ki ; z z z zalążki.
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łagiewka pyłku. Na dnie woreczka spotyka się komórki, które się niezwy
kły rozwijać: a n t y p o d y .
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Jak plemnik łagiewki zespoli się z jajem i jajo zacznie się przeobrażać 
w zarodek, to wewnątrz woreczka zalążkowego zaczynają się tworzyć przez 
wolne powstawanie (§ 88) komórki (Fig-. 216), które otoczywszy się ścianką 
i zetknąwszy się z sobą zrastają się (§ 40) w b i e l mo  — tkankę pokarmową 
dla zarodka.

Zarodek wisi także na wieszadełku (Fig-. 216). tylko zwykle krótszćm 
jak  u nagozalążkowych. Są rośliny kwiatowe, których zarodek jest dwu
liścienny, podobnie złożony jak u kłodzinowatych — te są dwuliściennne. Są 
inne, których zarodek jest tak złożony, że w przedłużeniu korzenia znajduje 
się jeden liścień a wierzchołek pędu stoi z jednego boku zarodka (poniżćj 
nasady liścienia) w malćm zagłębieniu; są to jeduoliścienne.

Nasienie roślin kwiatowych składa się z zarodka skorupy i bielma, 
które jest pokarmem dla zarodka przy jego kiełkowaniu (Fig. 217). Są jednak 
rośliny, które w nasieniu bielma nie posiadają, dlatego, że 
zostało ono spożyte przez zarodek, zanim nasienie dojrzało 
i odpadło (Fig. 218). Mówi się o takich nasionach, że są 
b e z  b i e l m owe  w przeciwstawieniu b i e l  m o w a  t ych.  Wy
jątkowo pokarm zarodka zbiera się po za woreczkiem zaląż
kowym w tkance ośrodka i bywa nazywany obielmem. /

"  ̂  ̂  ̂ j  F ig . 218. P rzecięcie
pod łużne bezbielm owego 

nasien ia  kap u sty .

14 O  I I  »  E H E .

§ 174. Jak ziarno rozrzucone wiatrem, przeniesione wodą czy przez 
zwierzę, padnie na powierzchnię ziemi lub dostanie się pod nią, to przy dosta- 
tecznćm cieple i wilgoci kiełkuje. Zarodek wypuszcza naprzód korzeń, który 
zawsze schodzi do głębi ziemi, a potem pęd, który zawsze wychodzi ponad
jćj powierzchnię. Zarodek zajmuje stale pewne względem osi całego nasienia
położenie (Fig. 175, 217); w najprostszym np. wypadku jest wyprostowany ; 
na jednym końcu leży korzeń, na przeciw
ległym wierzchołek pędu (Fig. 175). Wypadek 
umieszcza nasiona na ziemi czy pod jćj po
wierzchnią, na sto więc wypadków, zaledwie 
w kilku nasienie zostaje tak zagrzebane, że 
koniec korzenia jego zarodka zwrócony jest 
ku środkowi ziemi a wierzchołek pędu ku
J éJ. powierzchni. Musi istnieć więc jakiś bo- Fig. 219. Nasiona lnu przekrojone podłużnie
dziec, który zawsze tak działa na zaroaek, leżące w ziemi w rożnem położeniu, 
że ten leżąc w kiełkującćm nasieniu jakkol
wiek względem powierzchni ziemi (Fig. 219), zwraca swój korzeń do jćj głębi 
a pęd wynosi na wierzch. Proste zastanowienie, że bez względu, gdzie roślina 
została wysiana na powierzchni ziemi czy u nas, czy w Brazylii lub Japonii, 
zawsze pędy kiełkujących roślin wznoszą się prostopadle w górę, a korzenie 
schodzą prostopadle do ziemi, uczy, że tą siłą, która pobudza końce korzenia 
i pędu do zajęcia takiego a nie innego położenia może być tylko siła cią
żenia powszechnego czyli przyciągania masy ziemi (§ 100), która sprawia, 
że kamień spada na jćj powierzchnię po pionie i po nim wznosi się balon 
w górę.

§ 175. To działanie siły ciążenia jako bodźca, pod wpływem którego 
członki roślin zajmują pewne stałe położenie względem promienia ziemskiego, 
jest w świecie roślinnym bardzo rozpowszechnione. Pod wpływem tego bodźca
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nietylko korzeń i pęd roślin ziarnowych i paprotników rosną po pionie w dwu 
przeciwnych kierunkach, ale także i pędy mchów wznoszą się dlatego w górę, 
jak również pędy listownie, gronianki, plechy wielu krasnorostów i zarodnie 
wielu grzybów wznoszą się pionowo w górę.

Pod wpływem tej siły koniec korzenia wchodzi do ziemi, przebija ją  
i rozpiera bokami zupełnie tak samo, jak klin jakiś młotem w deskę się 
wszczepia (Fig. 220). Sam szczyt rosnącego korzenia narażony jest przez to 
na ciągłe obrażania, od których jest zabezpieczony przez tak zwaną czapeczkę

F ig . 220-

Fig. 221—223. F ig. 224 -225 . F ig . 226—227.

F ig . 220, K iełku jące nasien ie  fasoli, jego  korzeń  rozp iera  ziem ię i  wchodzi w n ią .
F ig . 221—223. A  korzeń  z palm y przecięty  pod łużn ie  w m iejscu, gdzie korzen ie  pochodne się tw o rzą ; B jego  

w ierzchołek o k ry ty  czapeczką; C przecięcie tego końca.
F ig . 224—225. K iełku jący  bób u tk w iony  na ig łach  n  p rzy tw ierdzonych  do korka, k tó ry  n ie  je s t  odrysow any d la  
pokazan ia, ja k  w ierzchołek korzen ia  0 w y rasta  z nasien ia  po za koniec ig ły . Porów nyw ując podzialk i w obu 
k o rzonkach  od 0—10 w idać, ze podziałk i koło  10 n ic się n ie  zm ieniły , koło 5 m a ło ; w zro st ograniczył się ty lko  

do sam ego końca m iędzy 5 a  0. (W edług  Sachsa, zm niejszone).
F ig . 226 i 227. K ie łku jące  n asiona  gorczycy ; w obu sam  koniec je s t  nagi, re sz ta  p o k ry ta  w łośnikam i, k tó re  w A 

są  p o k ry te  przy legającym i cząsteczkam i ziem i a  w B od n ich  przez p łukan ie  oswobodzone. (W edług Sachsa).

(Fig. 221 B C), tkankę, która go pokrywa, ciągle przyrasta od środka 
a w miarę zużycia się na zewnątrz niszczeje. Taką czapeczkę mają też i ko
rzenie wszystkich paprotników.

§ 176. Jak korzonek zarodka zejdzie do głębi ziemi, to będąc odży
wiany przez pokarm bielma, którego mu dostarczają liścienie przez część pod- 
liśeieniową i łodyżkę, rośnie. Rośnie tylko pewną częścią końca (Fig. 224, 
225), która w grubych i tęgich korzeniach bywa na 8—10 milimetrów, 
w słabszych i cieńszych zaledwie 2—3 m. długa. Powyżej téj części, która się 
wydłuża, korzeń jest pokryty włoskami korzeniowymi (Fig. 226, 227), albo 
krótko w ł o ś n i k a m i .  Włośniki te obrastają gęsto korzeń na długości kilku
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centymetrów; są to wyrośnięte komórki naskórka korzenia, długie na kilka 
milimetrów a kilka setnych jednego milimetra szerokie. Włoski te podobnie 
jak wszystkie komórki naskórka w korzeniach nie mają nabłonka. Jest to 
jedna z cech wyróżniających naskórek korzenia od naskórka pędów obok 
drugiej, że nie spotykamy tu nigdy szparek.

§ 177. Rosnący i wydłużający się koniec korzenia składa się z tkanki 
niewyróżnionój i twórczej zarazem, bo jéj komórki dzielą się szybko, wzra
stają i przez to tkanka cała się rozrasta i korzeń może się wydłużać. W tém 
miejscu dopiero, gdzie z naskórka wyrastają włośniki, zaczyna się tkanka 
wyróżniać na tak zwany walec środkowy i korę (Fig. 228). Kora leży pod 
naskórkiem i składa się z komórek miękiszowych, tak jak  wszystkie zresztą 
komórki korzeni, nie mających gałeczek zieleni, któreby pod ziemią bez światła 
przyswajać węgla nie mogły. Walec środkowy jest odgraniczony od kory 
tak zwaną p o c h w ą  o c h r o n n ą  (Endodermis) utkaną z małych komórek,

F ig . 228. F ig . 229.

F ig . 228. Przecięcie poprzeczne m łodego korzen ia . E  ko ra , w walcu środkow ym  w idać cz tery  w iązki sitkow e F  F
i cz tery  naczyniow e V V.

F ig . 229. P ro sty  p rz y rz ą d , bo słój z a tk an y  n adc ię tym  k o rk ie m , w k tó rym  przyrządzie  m ożna rośliny  hodow ać
w p ły n ie  odżyw czym . (W edług Sachsa).

których ścianki są mniej więcej skorkowaciałe. Następna warstwa komórek 
pod tą pochwą nazywa się w a r s t wą  k o r  ż o n k o  r o d n ą  dlatego, że z tych 
komórek powstają wszystkie korzenie wychodzące z głównego (Fig. 221 A). 
Wewnątrz walca leżą ułożone w pierścień wiązki podobnie jak u paproci 
naprzemian sitkowe i naczyniowe. Wiązki te zrastają się w podliścieniowćj 
części łodygi z wiązkami pędu, sitkowe z sitkowymi, naczyniowe z naczy
niowymi. Taką budowę pierwotną mają wszystkie korzenie, zanim zaczną 
rosnąć na grubość.

Włośniki trwają bowiem tylko pewien czas, poczćm więdną i odpa
dają, a korzeń zaczyna rosnąć na grubość.

§ 178. Korzenie pobierają włośnikami z ziemi, w którćj rosną, sole 
mineralne do życia koniecznie potrzebne.

Podobnie jak  pierwotek (§ 11) wszystkie rośliny potrzebują koniecznie: 
węgla, wodu, tlenu, azotu, siarki, fosforu, potasu, wapnia, magnu i żelaza.

Prócz tego w popiołach wielu roślin znajdują się nie dla wszystkich 
potrzebne : sód, lit, mangan, krzemionka, chlor, a rzadzićj, nawet glin, miedź, 
cynk, kobalt, nikiel, stront, bar, — zapewne i fluor, chociażby w śladach, bo

6
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pierwiastek ten znajduje się w zębach zwierząt, które go przecież tylko 
z roślin pobierać mogą.

Te pierwiastki, prócz węgla, w różnych połączeniach z sobą w ziemi 
się znajdujące biorą włośniki jako sole i to biorą je w niezmienieni rozcień
czeniu. Daje o tćm wyobrażenie skład płynu, w którym roślina korzeniami 
zanurzona (Fig. 229) może wyrosnąć doskonale bez ziemi. Taki płyn składa 

się np. z 1000 kub. centymetrów wody przepędzonćj (nieza- 
wierającćj zatćm w sobie żadnych soli mineralnych), z 1 grama 
azotanu potasowego (saletry) i z pół grama: chlorku sodu (soli 
kuchennej), siarkami wapniowego (gipsu), siarkami magnowego 
i zwykłego fosforanu wapniowego w proszku. Ten fosforan w wo
dzie zwykłćj jest nierozpuszczalny i rozpuszcza się tylko w za
kwaszonej. Takie sole nierozpuszczalne w wodzie czystćj mogą 
włośniki pobierać pomimo tego z ziemi dlatego,' że oddychają 
tak jak  cały korzeń, to jest, że biorąc z powietrza rozpuszczo
nego w wodzie O, a wydzielając kwas węglowy, zakwaszają 
nim wodę i sprawiają, że się podobne sole w nićj rozpuszczają, 
a rozpuszczone podobnie jak inne mogą przeniknąć przez ścian
kę błonnikową włośników, a od tych przenikać przez ścianki 
komórek kory i rozchodzić się na wszystkie strony w korzeniu.

§ 179. Włośniki w celu pobierania z cząstek ziemi 
pokarmu mineralnego zrastają się z nimi (Fig. 230) i to zra
stanie ich jest tak silne, że niepodobna wyrwać korzenia 
z ziemi nie oberwawszy z niego wszystkich włośników; 
chcąc je widzieć trzeba wysiać nasiona w wodzie, albo na wil- 
gotnćm podłożu, np. na zmoczonej bibule albo w trocinach, 
z których łatwo kiełki wyjąć. Włośniki powstają zaraz 
z pierwszą chwilą kiełkowania korzenia pod jego końcem, 
a jeżeli roślina kiełkuje na powierzchni ziemi, to oddają jéj 
inną jeszcze, niż zwykle usługę. Korzeń bowiem pod wpły
wem siły ciążenia przebijając ziemię i rozpychając ją  jakby 
klinem, musi mieć koniecznie punkt oparcia do wykonania tćj 
pracy. Jak nasienie kiełkuje pod ziemią, to warstwa ziemi, 
która je przykrywa, daje korzeniowi wychodzącemu z nasie
nia taki punkt oparcia, jeżeli zaś kiełkowanie odbywa się na 
powierzchni, to pierwsze powstające włośniki zrastają się 
z cząstkami ziemi i dają właśnie korzonkowi punkt oparcia do 
przebijania ziemi potrzebny.

§ 180. W kierowaniu korzenia do środka ziemi głównym 
bodźcem jest siła ciążenia, ale w drodze tćj nie jest to jedyny 
bodziec. Większa lub mniejsza wilgotność ziemi, większe lub 

z ^ y(WediugSachsa)! mniejsze nagromadzenie w nićj pokarmu, większy lub mniej
szy ucisk cząstek ziemi na korzeń działają pobudzająco n a  

r o s n ą c y ,  w ł o ś n i k a m i  j e s z c z e  n i e  p o r o s ł y  k o n i u s z e k  k o r z e n i a  
i sprawiają, że nieraz a raczej często zbacza on od pionu, po którym prowadzi 
go ciążenie. Korzonek zbacza do więcćj wilgotnych warstw ziemi, do bogatszych 
w pokarm, a jak  jest uciskany silniej z jednćj, niż z drugiej strony, to odwraca 
się od ucisku i zbacza na bok.

Dzieje się tu podobnie jak  w plazmódyach śluzoweów (§ 107), których 
nagie masy plazmy poruszały się zależnie od działania bodźców zewnętrznego 
otaczającego je świata. Ciepło, światło, wilgotność, zasobność w pokarm podłoża,
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po którém pełzały, były bodźcami dla plazmodyów. Głównym jednak bodźcem 
było światło. Tu w korzeniach głównym jest ciążenie. Ale i dla korzeni jest 
światło bodźcem tak działającym jak na pływki wstężnicy, które uciekały od 
kierunku, w którym światło padało (§ 28). Tak samo odwraca się korzeń 
•od źródła światła (Fig. 231).

§ 181. W plazmodyach plazma była naga i swobodnie poruszać się 
mogła, tu w korzeniach uwięziona jest w komórkach otoczonych ścianą błon
nikową i sama przez się tylko wśród tych ścian krążyć czy kołować może, 
a przenosić się z miejsca na miejsce nie może. A przecież ruchy jakie korzeń 
pod wpływem wszystkich bodźców odbywa, są zależne wyłącznie i jedynie 
od plazmy jego komórek. Jeżeli np. nasienie pada na powierzchnię ziemi tak, 
że zarodek leży w nićm równolegle do ziemi, to jak wyjdzie z nasienia, zaczyna

F ig . 231. F ig. 232.

F ig . 231. K iełku jąca g o rczyca , k tó re j pęd  i k o rz e ń , pogrążony w w odzie, sk rzyw iają  się w sku tek  je dnostronnego  
•ośw ietlenia (w k ie ru n k u  s trza łek ) w te n  sposób, że koniec pędu a c zw raca się k u  św iatłu , koniec zaś ko rzen ia  

d e odw raca się od św iatła . (W edług Sachsa, zm niejszone).
F ig . 232. R ysunek  p rzedstaw iający  zm ianę w zrostu  kiełkującej z nas ien ia  n  ro ś link i, k tó ra  b y ła  początkow o, ja k  
z a ry s  oznacza , p łasko  po łożona, pod w pływ em  ciążenia pęd z liśc ieniam i, 1 n a  szczycie w zniósł się w górę 
;a k o rzeń  zw rócił się na  dół. Porów nyw ując części p p  w obu końcach z częściam i skrzyw ionym i n as tę p n ie  s s 

w idać, że p rzy  tćm  skrzyw ien iu  je d n a  s tro n a  je s t  w ypuk ła  i d łuższa od drug ie j przeciw ległćj k ró tsze j.

;się k r z y w i ć  i przez to krzywienie zwraca się ku środkowi ziemi. Oczywiście 
w  tćj skrzywionej części strona wklęsła jest krótsza od wypukłej (Fig. 232). 
To skrzywienie zaś jest wynikiem wpływu siły ciążenia na plazmę tkanki 
korzenia. Na plazmę komórek działa ciążenie jako bodziec, pod wpływem 
którego plazma odżywia silniej ścianki tćj połowy korzenia, która leży ku 
;górze, a słabiej tćj połowy, która przylega do ziemi, wskutek czego górna 
część się wydłuża, a ponieważ dolna jest krótsza, więc cały koniec korzenia 
krzywi się i wrasta do ziemi. Podobnie oddziaływa plazma pobudzona przez 
inne siły, np. światło, podobnie sprawia, że jedna strona korzenia czy innego 
członka silniej się rozrasta, krzywi się i tak ruch odbywać może.

§ 182. Korzeń jest członkiem złożonym, bo składa się z osi, której 
wzrost jest nieograniczony, z czapeczki, która tę oś pokrywa na wierzchołku, 
■odnawiając się od środka, i z włośników stojącycli z boku osi, które jakiś 
czas trwają i odpadają.

§ 183. Korzeń zarodkowy po wyjściu z nasienia nie jest jedynym ko
rzeniem, jaki roślina posiada. Z tego bowiem pierwotnego korzenia powstają 
pochodne (Fig. 221 A) w ten sposób, że się tworzą w tkance korzonkorodnćj 
pod pochwą, rozrywają tę pochwę ochronną, rozrywają korę i naskórek, a wy

6*
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szedłszy tak ze środka korzenia macierzystego na zewnątrz, rosną daléj. Ich 
wiązki sitkowe łączą się przytém z wiązkami sitkowymi korzeni macierzystych 
a naczyniowe z naczyniowymi i tak pokarm z jednych może przechodzić do 
drugich.

§ 184. Światło, ciepło, wilgotność i zasobność gleby, w której się roz
wijają, oraz jćj ciśnienie zupełnie tak samo działają na te korzenie pochodne,, 
czyli "drugorzędne jak  na pierwszorzędny, tylko ciążenie działa inaczej. Ko
rzenie bowiem drugorzędne nie rosną w kierunku promienia ziemi, ale roz
chodzą się skośnie od pierwotnego (Fig. 233), czyli ciążenie nie działa na

nie pionowo, ale pod kątem ostrym. 
Z tych korzeni drugorzędnych wychodzą 
trzeciorzędne, na które ciążenie już 
bardzo mało działa, przestając zupełnie 
działać na korzenie, które z trzecio
rzędnych wychodzą. Te więc korzenie, 
trzeciego i dalszych stopni, ulegają 
wszystkim innym zewnętrznym wpły
wom, ale ciążenie przestaje być dla 
nich w zupełności bodźcem.

§ 185. To tak różne zachowywa
nie się korzenia pierwotnego i korzeni 
w różnych stopniach pochodnych wzglę
dem siły ciążenia, jest doskonałćm 
przystosowaniem się korzenia roślin da 
podziemnego życia. Gdyby bowiem 
wszystkie korzenie pochodne ulegały 
tak samo działaniu przyciągania ziemi, 
jak mu ulega korzeń pierwotny, ta 
wszystkie schodząc prosto do ziemi 
z miejsca, gdzie powstały, tworzyłyby 
snop pionowo w ziemię wchodzący, któ- 
ryby tylko na swćj powierzchni stykał 
się z ziemią. Tymczasem w naturze 
dzieje się inaczej ; korzeń główny scho
dzi prosto, z niego w całej wysokości 
rozchodzą się boczne na wszystkie stro
ny tak, że nie ma ani jednćj cząstki, 
któraby przez ten cały system rozga
łęzionych korzeni i ich włośników nie
była przenurtowaną (Fig. 233) i z któ- 
rćjby włośniki pokarmu nie czerpały. 
Chociaż włoski tylko przez pewien czas 

trwają, za to wyrastają one na końcach korzeni, które się ciągle rozgałęziają, 
i tym sposobem w miarę rozrastania się całego systemu korzeni, jaki roślina 
posiada, coraz powiększa się powierzchnia, którą ssą one z ziemi wodę i sole 
mineralne. Jest to też przystosowanie, bo jednocześnie rozrastają się pędy, 
rozgałęziają się, mają coraz więcej liści i coraz więcćj potrzebują wody i mi
neralnego pokarmu.

§ 186. Ta woda z solami płynie przez wiązki naczyniowe korzenia do 
wiązek łodyg, a z tych do wiązek naczyniowych liści, gdzie przez szparki 
naskórka woda się ulatnia. Z liści zaś pokarm wyrobiony przez nic na słońcu

F ig . 233. S chem at kiełltującój ro śliny  dw uliściennej 
przeciętej pod łużnie. Z pionow ego korzen ia  p ierw o
tn eg o  w ychodzą d rugorzędne skośuie, z tych  trzecio 
rzędne we w szystk ich  k ie ru n k ach . K orzeń  p ierw otny  
p rzechodzi w podliścien iow ą łodygę h  pędu niosącego 
nap rzód  dw a liścienie c c ,  a po tem  liście 1, w kącie 
k tó ry ch  tw orzą się pączki p . W idać, ze w iązki korzeni, 

łodygi i liści są  z sobą połączone.
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z węgla w połączeniu z tymi solami przez korzenie dostarczonymi płynie 
sitkowymi wiązkami do wiązek łodygowych i daléj na dół do korzenia, gdzie 
zużywany zostaje na wzrost starych i wytwarza
nie nowych korzeni.

Pomiędzy ilością rozgałęzienia nadziemnego 
pędu i rozgałęzienia korzeni istnieje też pewien 
stały stosunek, ilość obu powiększa się ciągle 
i proporcyonalnie. Jak zaś wiele korzeni rośliny 
posiadają, może służyć za przykład dynia, którćj 
korzenie wyjęte, wymierzone i zestawione razem 
przedstawiały długość 25 kilometrów.

§ 187. Cały system korzeni pewnej rośliny 
może być w dwojaki sposób rozwinięty: albo tak, 
że korzeń główny przedewszystkićm się rozwija 
i rośnie do znacznej głębokości, tak np. u dębu, 
i takie rośliny potrzebują bardzo głęboko urodzaj
nej gleby, albo też korzeń główny utwierdziwszy 
roślinę, wkrótce całkiem zamiera, a tylko boczne 
bliżej powierzchni ziemi leżące się rozwijają dalej 
np. u dyni, świćrka, takie rośliny rosną i na bardzo 
płytkiej glebie, świerki np. w Alpach nieraz na 
głazach przykrytych zaledwie kilkoma decymetrami 
ziemi. Naturalnie, że dąb silnićj tkwi w ziemi, niż 
świerk, ale zato świerk rosnąć może wszędzie, dąb 
tylko mając odpowiednio głęboką glebę.

Niekiedy w korzeniach zbierają się materyały 
zapasowe roślin, zwłaszcza u roślin, które trwają 
lat dwa lub więcćj. W takim razie, jeżeli korzeń 
główny jest rozwinięty, to on tylko rozrasta się 
tak silnie, że wszystkie inne są wobec niego zni
kaj ąco cienkie, taki korzeń nazywa się marchwia- 
stym. Tak np. u marchwi, rzepy, karpieli, buraka.
Czasem część podziemna rośliny tak wygląda, 
a  przecież nie jest korzeniem, tylko w zupełności 
(rzodkiewka) albo w części (burak) zgrubiałą pod- 
liścieniową częścią łodygi zarodka. (Fig. 234).
Jeżeli zaś korzeń główny zanika a boczne tak 
grubieją, to noszą nazwę główek np. u georginii.

§ 188. Korzenie mogą powstawać na pędach, 
tak na ich łodygach jak i na liściach, i takie na
zywają się przybyszowymi. U kukurydzy, palm, 
takie korzenie wychodzą z łodygi ponad ziemię 
i schodzą do ziemi i przytwierdzają coraz silnićj 
roślinę. U roślin, których pędy są wiotkie, np. 
u bluszczu (Fig. 235), korzenie wychodzą z boku 
łodygi od strony, którą ona do rnuru czy drzewa 
przylega, i wrastając w te podłoża, pozwalają rośli
nom piąć się w górę. U jednćj z naszych paproci 
Aspidium, filix mas wychodzą korzenie z ogonków 
liściowych. Jeżeli korzenie wychodzą z wysokich łodyg w powietrze, to zowią 
się powietrznymi.

F ig . 234. M łody b u rak . Część 
podziem na w górze je s t  zg rub iałą  
podliścieniow ą łodygą, a ku dołowi 
dopiero  zg rub ia łym  p ie rw otnym  ko

rzen iem .

F ig . 235. K orzenie przybyszow e 
bluszczu  (z D uchartrea).

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



86

§ 189. Są rośliny, którym korzenie służą jako narzędzia rozmnażania,, 
w korzeniach tych roślin tworzą się bowiem pączki, które wyrastają nad 
ziemię, n. p. u akacyi, białodrzewu, osiki, ostów polnych (Cirsium arvense) 
i dają początek nowym roślinom.

§ 190. Każdy korzeń przechodzi w ciągu swego istnienia przez trzy stany. 
Stan pierwotny w r a ż l i w o ś c i  trwa tak długo, dopóki korzeń nie jest jeszcze 
pokryty włoskami, w wyrośniętym więc korzeniu ten stan ogranicza się de 
samego nagiego koniuszka. Ta część korzenia jest wrażliwa na wszystkie 
bodźce środowiska i pod ich wpływem zdolną jest wykonywać ruchy. Na
stępnie ta część korzenia — w miarę jak wierzchołek wydłużył się dalej 
Av nagi wrażliwy koniec — pokrywa się włośnikami, które pobierają ze śro
dowiska wodę i sole w niej rozpuszczone. Wówczas korzeń jest w stanie na
stępnym p r z y s w a j a n i a .  Jak wreszcie korzeń utraci włośniki, to przechodzi 
przez trzeci stan ostateczny p r z e w o d z e n i a ,  w którym rośnie na grubość 
i służy jako droga przeprowadzająca wodę do części roślin nadziemnych przez 
wiązki naczyniowe a przenosząca pokarm plazmatyczny przez rurki sitkowe 
do części niżej leżących.

§ 191. W tym trzecim stanie ma korzeń jeszcze inne zadanie. Jego kora 
zaczyna się gwałtownie kurczyć. Widać to kurczenie się starszych korzeni 
doskonale np. na korzonkach cebul hiacyntowych w wodzie trzymanych albo 
na grubych mięsistych korzeniach marchwi lub pasternaku, które są na po
wierzchni bardzo wyraźnie p o p r z e c z n y m i  zmarszczkami pokryte. Przez to 
kurczenie się korzeni napinają się one silnie, a ponieważ rozchodzą się na 
wszystkie strony naciągają pień pędu z nich wychodzący, tak jak  maszt okrę
towy bywa pionowo utrzymywany przez liny, na wszystkie strony od niego 
napięte. To kurczenie objawia się bardzo szybko i można widzieć już w kieł
kujących roślinach np. słonecznika, którego łodyżka wnosiła się w górę, jak 
po kilku dniach jćj dolna część na jakie 2 albo 3 centymetry zostaje wcią
gnięta w ziemię przez skurczenie się korzeni. /

P Ę D Y  W  O G D L i O Ś C I .

§ 192. Jak korzonek zarodka zejdzie do ziemi (Fig. 220), wytworzy 
na swej powierzchni włośniki i zacznie dostarczać zarodkowi wody, to i pęd 
jego zaczyna kiełkować i powoli wydostaje się nad ziemię. Dzieje się to tak, 
jak  u kłodziniastych (§ 162) albo tak jak u sosny (§ 166 Fig. 207) albo 
jeszcze inaczej. Pęd musi przebić warstwę ziemi ponad nim leżącą i przysto- 
sowywa się do tego zadania w różny sposób. U traw (Fig. 236) np. wszyst
kie liście są zwinięte tutkowato jedne w drugie i tworzą stożek jakby klin 
ostrzem w górę wzniesiony, który przebija ziemię. II wielu roślin liścienie 
pozostają czas jakiś w nasieniu a tylko część podliścieniowa wydłuża się 
i potćm łękowato zgina tak, że zarodek ma postać podwójnej szpilki, której 
jednym końcem jest korzonek a na drugim wiszą liścienie w ziarnie ukryte 
i dopiero ta przegięta część łodyżki szczytem swoim toruje drogę przez ziemię 
liścieniom ukrytym w nasieniu (Fig. 243), a jak wyjdzie ponad ziemię, to się 
prostuje i wtedy stulone liścienie wychodzą ze skorupy i roztwierają się 
(Fig, 243 G). Można wogóle powiedzieć, że jeżeli ziarno jest bielmowate, to 
zarodek jakąkolwiek częścią tak długo w nićm pozostaje, dopóki z niego 
całego bielma nie rozpuści i nie wessie (Fig. 242).

§ 193. Bielmo zaś ziarna bywa różnej natury. Najczęściej komórki jego 
są wypełnione skrobią, tak u wszystkich roślin, których nasion używamy na
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pokarm, np. u zbóż, gryki i t. p. albo wypełnione są plazmą i tłuszczem, np. 
u rzepaku, maku i innych rodzajów olejodajnycli, albo ściany komórek są 
bardzo zgrubiałe i cały pokarm bielma jest tylko tęgim błonnikiem ścian ich 
tkanki np. u daktyla. Ten pokarm musi być rozpuszczony, żeby przez naskórek 
liścieni, które się z nim stykają, mógł być wessany przez zarodek. W tym 
celu plazma komórek liścieniowych wydziela odrobiny substancyj zwanych 
rozczynami (fermentami), które dostawszy się do bielma, zajmują się tu che
miczną pracą przemiany materyi nierozpuszczalnych w rozpuszczalne.

Fig. 23G—241.

F ig . 236—241. K olejne s tan y  k ie łkow ania  owoców pszenicy . F ig u ra  E  p rzedstaw ia  przecięcie podłużne k ie łk a  
w s tan ie  p rzedstaw ionym  n a  D ; g  oznacza w szędzie pączek p ę d u , r r  jego korzeń  głów ny i  pochodne, k tó re  p rzy

F  są ju z  pok ry te  w łośn ikam i.
F ig . 249. K iełku jące nasien ie  z R ic inus w przecięciu p o d łu ż n ć m , w idać pączek  z p łasko  złożonym i liśc ieniam i

tkw iący  w śród b ielm a.

§ 194. Dzieje się to nietylko w zarodku ale i w późniejszćm życiu 
rośliny za każdym razem, kiedy roślina nagromadzone gdzieś zasoby skrobi, 
błonnika czy tłuszczu, czy ciał białkowatych — inaczej krótko — m a t e r y a l y  
z a p a s o w e  ma zamienić na rozpuszczalne, żeby je przeprowadzić do miejsca, 
gdzie będą zużyte na wytworzenie nowych pędów, czy nowych korzeni. 
Taki proces nazywa się przemianą materyi. Bardzo często materyały zapasowe 
nie rozpuszczalne, jeżeli są węglowodanami, zamieniają się w cukier, jeżeli 
są ciałami białkowatymi, na asparaginę (C4H8N„03 -f- H20). Ta właści
wość roślin ma nawet szerokie techniczne zastosowanie przy fabrykacyi piwa, 
gdzie jęczmień, pszenicę, czy owies zlewa się wodą i poddaje kiełkowaniu, 
wtedy ich skrobia zamienia się na cukier i tak otrzymuje się słód, który się
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suszy i z którego się daléj robi piwo. Ziarna tych zbóż zagrzewają się przy 
tém tak, że termometr wsadzony w ich kupę w słodowni leżącą, wskazuje 
wyższą ciepłotę o kilka stopni od otaczającego powietrza (Fig. 250). Dzieje 
się to wskutek bardzo silnego oddychania zarodków, wobec czego jak  wia
domo zawsze wywiązuje się ciepło. Jest ono tu koniecznie potrzebne właśnie 
dla wykonania chemicznéj pracy — przemiany materyi.

§ 195. Pęd kiełka wychodzi na powierzchnię ziemi i wznosi się nad 
nią prosto po promieniu — a zatém prostopadle do powierzchni ziemi na 
wszystkich jéj punktach — pod wpływem siły ciążenia (Fig. 232), która 
działa na pęd wręcz odwrotnie jak na korzeń.

Fig . 243—249. F ig 250.

F ig . 243—249 K olejne s tany  kiełkow ani;
ko rzen ia, w jego w łośniki 

F ig . 250. P rzy rząd  do dostrzegan ia „ .  „ . _ .
dn ie  na lan y  ług  1 p och łan ia  d w u tlenek  węgla, pow stający p rzy  oddychan iu , r  J e s t  le jek, w k tó rym  nasiona 
k ie łk u ją , t  tkw iący  m iędzy n im i je d n y m  końcem  te rm o m e tr , d rug im  tkw i w śród baw ełny w, w szyi klosza 

g, k tó ry  och ran ia  p rzy rząd  w ew nętrzny od u tra ty  ciepła przez prom ieniow anie. (W edług S achsa zm niejszony).

Jak pęd raz wyjdzie nad powierzchnię ziemi, rozkłada płasko swoje 
liścienie, które pod wpływem światła zielenieją, i zaczyna przyswajać węgiel; 
korzonek dostarcza mu wody i soli mineralnych i tak tworzy się w gałecz- 
kach zieleni pokarm skrobi, który przez przemianę materyi stając się roz
puszczalnym, schodzi do wszystkich rosnących części ciała roślinnego. Z ko
rzenia wychodzą korzenie pochodne, a wierzchołek pędu między liścieniami 
schowany rośnie, wydając pod wierzchołkiem założenia liści (Fig. 233). Te 
stoją zawsze gęsto, jedne obok drugich, początkowo jako brodawki (Fig. 251), 
które potém wydłużają się w wałeczki i skrzywiają ku górze, mając postać 
zakrzywionego palca (Fig. 233 p), potem z każdej strony tego krzywego
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wałeczka na lewo i prawo wyrastają obie połowy blaszki liścia, które się 
daléj rozrastają rozmaicie, stosownie do tego, jak  wyrośnięty liść wygląda. 
Wszystkie te założenia liści rosną szybciej, niż łodyga pędu, 
na której powstają, wskutek czego sam stożek wzrostowy 
jest zawsze wśród nich ukryty, jak  to widać najlepiej na 
kapuście głowiastćj, która jest wielkim wierzchołkowym 
pączkiem. Taki utwór pączka jest też przystosowaniem 
rośliny, bo tym sposobem ten wierzchołek wydłużający 
cały pęd, utkany z delikatnej, niewyróżnionćj jeszcze 
tkanki (Fig. 252 i 253) (podobnie jak  rosnący wierzcho
łek korzenia) jest otulony liśćmi od zimna, wilgoci, gradu 
i od wszystkich zewnętrznych nieprzyjaznych wpływów, 
np. ukąszeń owadów, któreby go łatwo mogły uszkodzić 
i zniszczyć.

W miarę jak  liście dochodzą skończonej już postaci, 
zaczynają się też rozwijać z pączka (Fig. 233) ; dopóki 
rozwijały się w pączku, rosła szybcićj ich górna, do ło
dygi zwrócona strona, wskutek czego właśnie były w pączku do środka za
krzywione i jedne nakrywrały drugie; w miarę jak się rozwijają z pączka, 
zaczyna szybcićj rosnąć dolna ich strona, i dlatego- 
to prostują się, rozpłaszczają, a rozłożywszy pła
sko swą blaszkę, zaczynają przyswajać węgiel.
Wówczas międzywęźla, które były bardzo krót
kie, przez wzrost łodygi w tćm miejscu zaczy
nają się też wydłużać i stąd w wyrośniętym

Fig . 251. K oniec pędu  
z pączka H ip p u ris  po
w iększony, w idać nagi 
szczyt pędu  i poniżej 
gęsto obok siebie sto ją
ce założenia liści pod 
postac ią  b rodaw ek. (W e

d łu g  Sachsa, zm nie j
szony) .

F ig. 252. F ig . 258.

F ig . 252. W ierzchołek  pędu  słonecznika p rzec ięty  pod łużn ie ; przez podziały  kom órek  pod szczytem  lezących po
w sta ją  e naskó rek , g kora p ie rw o tn a ; m  rdzeń , bl oznacza założenie pierw szego liśc ia , będącego w s tan ie  tak ie j

brodaw ki ja k  na  fig. 251.
F ig . 253. D zielenie się kom órek  z części ko ry  poprzedniej figury (252) p rzy  silniejszćm  p o w iększen iu ; p rzy  a a 
kom órk i dopiero co podzielone, z ją d ram i leżącym i jesząze p rzy  nowo pow stałej ś c ia n ie , p rzy  b jądro  k juz

przeszło  ku  s ta re j ścianie.

pedzie sa nieraz bardzo długie i jeden liść stoi z daleka od sąsiednich 
(Fig. 233).

Są jednak rośliny, w których łodyga nie wydłuża się nigdy, pozostaje 
bardzo krótką, tak krótką, że jej wcale nie widać, cała okryta jest nasadami 
liści, które przy samćj ziemi z niej wychodząc, rozkładają się na ziemi w tak 
zwaną różyczkę liści. Nazywają się takie liście o d z i o m k o w y m i ,  nazywać 
je  korzeniowymi jest błędnćm, bo liście na korzeniach nigdy stać nie mogą.
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Fig . 254. N arys liści 
okółkow ych i k rzyży ją
cych się i p ączka bzu*

§ 196. Na rozwiniętym pędzie widać jego u l i s t n i e n i e  (foliatio) czyli 
sposób ułożenia liści na łodydze. Bywa ono dwojakie: okółkowe (verticillata)r 
lub skrętoległe (alternans).

W ulistnieniu okółkowćm (Fig. 254) z każdego węzła (§ 119) łodygi 
wychodzą liście po 2, np. u bzu, wargowych, po 3, np. 
u oleandra, lub po więcej i są tak rozmieszczone, że od
ległości między wszystkimi liśćmi każdego okółka są jedna
kowe. W skutek tego wszystkie liście stoją na łodydze 
w kilku podłużnych szeregach zwanych prostnicami (ortlio- 
stiche).

Biorąc na uwagę rozmieszczenie wszystkich liści je
dnego pędu, znajdujemy tu dwa różne wypadki. Albo liście 
wszystkich okółków stoją na tych samych prostnicach, np. u 
oleandra, tj. każdy liść pewnego okółka pędu stoi nad liściem 
niższego, a pod liściem wyższego okółka; takie okółki nazy

wają się nadległe (superposita). Albo też liście jednego okółka stoją między 
liśćmi sąsiednich (Fig. 254) czyli są międzyległe (interposita). W pierwszym 
razie jest tyle prostnic, ile liści w okółku, w drugim zaś ilość prostnic jest 
dwa razy większa.

Jeżeli okółki są dwulistne i nadległe, to się mówi krótko o takich 
liściach, że są naprzeciwległe, a jeżeli są dwulistne, ale międzyległe, to 
się nazywają krótko: krzyżujące się (decussata).

To uporządkowanie liści można przedstawić na tak zwanym narysie 
(diagramma), tj. rzucie wszystkich liści na łodydze stojących na jedne pła-

szczyznę; wyobrażamy sobie przy- 
^ ^  tćm, że łodyga jest stożkowata i stąd 

kolejne okółki jéj liści stoją w kołach 
współśrodkowych (Fig. 254).

Zamiast mówić : okółki dwu, 
tró j, pięcio itd. 1 istne możnaby także 
mówić: okółki o kącie rozbiegu Ysr 
V3, '/r, itd. Kąt rozbiegu będzie to 
kąt, którego wierzchołek znajduje się 
w środku łodygi, a ramiona przecho
dzą przez prostnice dwu najbliższych 
liści.

§ 197. Ulistnienie skrętoległe 
poznaje się po tćm, że z jednego 
węzła wychodzi zawsze jeden tylko 
liść, a wychodząc od któregokolwiek 
liścia do coraz wyższych, tworzy się 
w koło nasad tych kolejno nad sobą 
stojących liści wężownica (Fig. 256,

F ig . 255. N arys  naprzem ian leg tycl. 257). Tę WęŻOWllicę trzeba obieC
F ig  256. G ałązka o lsz y ‘ z odciętym i liśćm i, blizny po n ich  r a z  f F i f f .  2 5 6 ) ,  d w a  ( F i g .  2 5 7 )  l u b

oznaczone kole jnym i cyfram i. , , , V « » • j  • 1
F ig  257. G ałązka brzoskw ini z podobnie odcię tym i liśćm i więcej 1’azy, ŻGDy ZFOblC JG(16n JUK.

jak w fig. 2o6. gię to nazywa o b i e g  (cyclusl, t. j.
dojść do liścia na tćj samej prostnicy stojącego. I w tćm bowiem uli-

F ig . 256. F ig : 255. F ig : 257.
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wierzby, topoli, dębu, jabłoni, rzadziej 8 np. u babki, albo 13 np. u świerku 
czy jodły. Przyglądając się narysom takich różnych ulistnień (Fig. 258), wi
dać, że odległość między dwoma najbliższymi 
liśćmi łodygi, da się tu także wyrazić krótko: 
kątami ich rozbiegu np. '/o? V3> 24 ? 3 8; 5 13 dd., 
gdzie zawsze licznik ułamku oznacza ilość 
skrętów, a mianownik ilość liści w jednym 
obiegu. Ulistnienie skrętoległe o kącie rozbiegu 
np. % (Fig. 257 i 258) oznacza więc, że jest 
5 prostnic i że na pierwszej prostnicy stoi nad 
pierwszym szósty liść, potem 1 1 , potem 16, 
potem 21 itd ., t. j. że w każdym obiegu jest 
5 liści, a obieg składa się z dwu skrętów 
wężownicy w koło łodygi. Jeżeli kąt rozbiegu 
jest 72, to liście stoją w dwu szeregach i mówi 
się krótko, że są n a p r z e m i a n l e g ł e ,  np. u 
kosaćca (Fig. 255), lipy. ' /

§ 198. Rosnący wierzchołek pędu, zwłaszcza jeżeli szybko rośnie, nie 
rozrasta się ze wszystkich boków jednostajnie Widać to np. doskonale w pą
czkach kwiatostanów u cebuli, rzepaku, lnu, gdzie koniec pędu jest zawsze 
zwieszony. Nazywamy to zjawisko n u t a e y ą  (Nutatio). Polega ona na tćm, 
że jedna strona pędu rośnie szybciej, niż druga, przez co pęd musi być skrzy
wiony. Przyglądając się takim pędom w ciągu dnia widać nieraz, że raz 
są skrzywione wprost od nas, potem na lewo, potem ku nam, wreszcie na 
prawo tak, że skrzywienie kolejno przenosi się coraz na inny bok pędu 
i wskutek tego skrzywiony koniec wędruje za słońcem. Jest to kołowanie 
pędu (Circumnutatio). Wyraźnie to bardzo widać np. w słoneczniku, który też 
stąd swą nazwę otrzymał. Zjawisko to jest zupełnie niezależne od światła, 
bo odbywa się także normalnie w ciemności, i trwa zazwyczaj tylko przez 
czas szybkiego wzrostu pędu; jak raz pęd już wyrośnie, to się prostuje zu
pełnie, a jeżeli się potem krzywi, to już tylko pod wpływem światła.

Jak pęd się rozwinie, ulega zewnętrznym bodź
com, z których obok siły ciążenia najważniejszym 
jest światło.

§ 199. Światło nietylko pobudza gałeczki zieleni 
do wiązania C02 z powietrza z wodą w skrobię, ale 
jest też koniecznie potrzebne i do utworzenia zieleni.
Jeżeli bowiem będziemy wysiewali ziarna w ciemno
ści, to pędy z nich wyrosłe nie będą zielone, ale 
żółtawe czyli wypłonione, a dość jest wystawić je na 
krótki czas na światło, żeby gałeczki zieleni się za
zieleniły i pęd stał się zielonym. Jeżelibyśmy ho
dowali ziarna nie w ziemi, lecz w płynie (Fig. 229), 
o którym wyżej była mowa (§ 178), złożonym z wody, 
w której rozpuszczono saletrę, sól kuchenną, gips, 
siarkan magnowy i fosforan wapniowy, to nawet wo
bec światła roślina będzie wypłoniona, i trzeba do
piero dodać kilka kropli jakiejś soli żelazowej, np. 
chlorku żelazawego, żeby zazielenienie nastąpiło. Że
lazo jest wiec pierwiastkiem dla rośliny koniecznie potrzebnym dla wy
tworzenia przez nią n a  ś w i e t l e  barwiku zieleni. I stąd to pochodzi, że

Fig. 259. P ęd  dyn i A w puszczo
ny  do ciem nej sk rzy n i K , rośn ie 
ta m , B i potém  w y ch o d z i, C 
znów n a  św iatło  W idać, że w czę
ściach pędów  A i C w yrosłych  
na św ietle m iędzyw ęźla są  k ró t
sze , a b laszki liści d łu ższe , n iż 
w części B w yrosłej w ciem no
ści. Na kw iaty  zaś i owoce c ie
m ność żadnego w pływ u n ie w y
w iera. (W edług Sachsa zm nie j

szony).

i

F ig . 258. N arys  pączka b rzoskw ini, 
w k tó rym  liśc ie  sto ją  skręto ległe pod 

kątem  rozbiegu b s .
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drzewa w miastach na gruzach sadzone, gdzie nie ma dość ziemi, często 
mają liście wypłonione, co się daje widzieć zwłaszcza na kulistych akacyach, 
które się i ną gruzach przyjmą, ale są wypłonione.

§ 200. Światło działa też na wzrost pędów i to inaczej na wzrost liści, 
a  inaczej na wzrost łodyg. Jeżeli wysiejemy dwa ziarna téj samej rośliny 
w ziemi, jedno na świetle, a drugie w ciemności, albo wpuścimy pęd do cie
mnej skrzyni, to zobaczymy, że po kilku dniach roślina wypłoniona będzie 
miała daleko dłuższe międzywęśla (§ 119) od zielonej, ale będzie miała da
leko drobniejsze liście. Światło więc w ogóle powstrzymuje do pewnego 
stopnia wzrost (wydłużanie się) łodygi, a przyspiesza rozrastanie się liści 
(Fig. 259).

§ 201. I stąd też pochodzi, że jeśli roślina z jednej strony jest tylko 
•oświetlona (rosnąc np. na oknie), to te części jćj łodygi, które wyrastają pod 
wpływem takiego jednostronnego oświetlenia, są krzywe, ich końce zwracają 
się ku światłu (Fig. 231). Strona bowiem łodygi oświetlona musi róść wolnićj 
i jest krótszą od strony mniej oświetlonej, która jest dłuższą i wskutek tego 
pęd musi się przeginać, podobnie jak korzeń płasko na ziemi leżący pod 
wpływem różnego działania siły ciążenia na jego stronę zwróconą do ziemi 
i od niej odwróconą. I ten ruch łodygi, te jćj krzywienia się zależne są od 
plazmy jćj komórek, zupełnie w podobny sposób jak krzywienie się korzenia.

To wyginanie się pędów od źródła światła jest dla roślin pożytecznćm 
przystosowaniem, bo jeżeli roślina jest jednostronnie tylko oświetlona, to ga
łęzie zwracają się ku światłu, rozkładają na nićm liście, które mogą przy
swajać węgiel ; a właśnie to jest głównym celem pędów, ich łodyga jest bowiem 
tylko rusztowaniem, na którćm porozpinane są blaszki liści, pobierające kwas 
węglowy z powietrza i przerabiające go w gałeczkach zieleni na skrobię. Li
ście trwają jakiś czas, potem opadają, pozostała łodyga grubieje i nosi na 
sobie b l i z n y  po opadłych liściach.

§ 202. Pędy przechodzą więc takie same trzy stany życia jak  korzenie 
(§ 190). W pierwszym rosną wierzchołkiem i wydają pod nim założenia liści, 
jest to stan wz r o s t u .

W stanie p r z y s w a j a n i a  liście są już rozwinięte, iniędzywęźla wydłu
żone i pęd spełnia swe zadanie, przyswajając za pomocą gałeczek zieleni kwas 
węglowy z powietrza, wytwarzając z martwych substancyj materyę organi
czną, skrobię, podstawę życia wszelakiej żywizny. W ostatnim stanie p r z e- 
w o d z e n i a  liście opadły, łodyga drewnieje i jest tylko drogą, łączącą pędy 
ulistnione z korzeniami. Przez tę drogę wiązkami naczyniowymi przepływa 
w górę woda do liści, a w odwrotnym kierunku z liści schodzą wiązkami 
sitkowymi materyały zapasowe do niżej położonych pędów i do korzeni, które 
nie będąc zielone, same sobie pokarmu wytwarzać nie mogą.

§ 203. Pączek (§ 132), stojący na wierzchołku pędu jest jego pączkiem 
w i e r z c h o ł k o w y m  (Fig. 233 i”’) , z boku zaś stoją pączki b o c z n e  (Fig. 
233 p, p). U mchów powstawały one poniżej liści (§ 125), u nagoziarnowych 
w kątach liści, ale niektórych tylko (§ 164), tu zaś powstają w kącie wszyst
kich liści.

Pączki założone w kątach liści mogą się rozwijać albo w p ę d y  s k r ó 
c o n e  (§ 165) przystosowane do różnych czynności, np. ciernie, wąsy, kwiaty, 
które się zwykle już nie rozgałęziają dalej, albo w pędy, których wzrost jest 
nieograniczony, czyli w y d ł u ż o n e  (§ 164), które się mogą znów dalej przez 
założenia pączków w kątach liści bez końca rozwijać.

Takie pączki, które są założone, ale się nie rozwijają, nazywają się
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śpiącymi, dlatego, że często rozwijają się przecież, jeżeli pączek wierzchoł
kowy rośliny zostanie przypadkiem zniszczony.

Pączki mogą być z i e l ne ,  tj. takie, które zawierają tylko liście, k w i a 
t o we ,  z których rozwijają się kwiaty, i m i e s z a n e ,  tj. takie, gdzie oprócz, 
liści są i kwiaty, np. u kasztana (Aesculus) (Fig. 260) lub lilaku (Syringa).

Pączki pędów, które nad ziemią zimują, np. u naszych drzew, stosują 
się do zimowania w ten sposób, że na zewnątrz otoczone są liśćmi łuskowa- 
tymi, często wydzielającymi żywicę, która cały pączek zasklepia i chroni od 
mrozu. (Fig. 260).

§ 204. Pędy wychodzące z pędu głównego ulegają działaniu siły cią
żenia (Fig. 232), podobnie jak  korzenie drugorzędne, i podobnie rozchodzą 
się z pędu głównego pod kątem różnej u rozmaitych roślin rozwartości. Pędy 
dalszych porządków podobnie 
jak korzenie pochodne dalszych 
porządków już mało albo wcale 
nie ulegają sile przyciągania 
ziemskiego i tym sposobem 
swTobodnie rozkładają swoje li
ście w powietrzu na wszystkie 
strony pnia głównego.

Przez rozwijanie się pącz
ków powstają rozgałęzienia pę
dów. Te rozgałęzienia są zale
żne przedewszystkićm od uli- 
stnienia rośliny, bo pączki stoją 
zawsze w kątach liści. Rozga
łęzienia bywają bardzo rozmai
te, tylko w k w i a t o s t a n a c h  
otrzymują osobne nazwy.

§ 205. Kwiaty bowiem 
stoją rzadko w kątach zielo
nych liści, wtedy zowią się 
s a m o t n e ;  zwykle zaś sku
piają się w systemy pędów 
w różnym stopniu rozgałęzio
nych , które wychodzą z ką
tów liści jużto zielonych, ale 
mniejszych i innej postaci, niż 
zwykle, już nawet barwnych 
czyli p r z y  k w i a t k ó w  (bracteae, Vorblatt). Takie pędy kwiatonośne na
zywamy k w i a t o s t a n a m i  (inflorescentia, Blutenstand) .

Kwiatostany bywają dwojakie: wierzchotkowate i groniaste.
§ 206. Kwiatostany groniaste (Fig. 261) odznaczają się tém, że mają 

wyraźną łodygę pędu głównego czyli osadę (rachis, Spindel) kwiatostanu, 
która rośnie ciągle wierzchołkiem, a pod nim wydaje kwiaty; najmłodsze 
więc kwiaty stoją pod końcem osady, najpierw zaś powstałe są najdalćj od 
wierzchołka całego kwiatostanu oddalone.

Różne postacie groniastych kwiatostanów są zależne od stosunku dłu
gości osady do długości szypułek kwiatowych na osadzie stojących, a nie od 
ulistnienia.

Jeżeli osada jest długa, szypułki znikająco krótkie (Fig. 261 A), mamy

F ig . 2G0

$

Fig. 2G1.

F ig  ‘260. P rzecięcie pod łużne m ięszanego pączka z k a sz ta n u ; ss=- 
łu sk i, 11 liście, w k k w iato stan  leżący w śród  włosów okalających  

liście, k tó ra  to  p rzes trz eń  oznaczona je s t  punk tow aniem .
F ig  261. K łos w erbeny  jako  p rzyk ład  kw iato stanu .
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k ł o s  (spica, die Àhreì z odmianami b u  ł a w k a  (spadix, Kolben) — jeżeli 
osada jest gruba i mięsista — i b a z i a  albo k o t k a  (amentum, Katzchen), 
jeżeli osada jest wiotka i kłos cały wskutek tego się zwiesza.

Grono (Racemus, Traube) ma osadę długą, szypułki wyraźne, wszystkie 
jednako długie (Fig. B).

Baldachogron (Corymbus, Doldentraube) ma osadę skróconą, ale przecież 
wyraźną, a szypułki różnej długości tak, że wszystkie kwiaty dochodzą téj 
saméj prawie wysokości (Fig. C).

Bal dach (Umbella, Dolde) ma osadę bardzo krótką, a szypułki równo 
długie (Fig. D).

Główka (Capitulum , Kopfchen) ma osadę krótką, ale grubą, już stoż
kowatą, już płaską jak talerzyk, albo nawet nieco wklęsłą, a szypułki zni
kaj ąco krótkie, jak w kłosie (Fig. E F).

Jeżeli główka otoczona jest wieloma przykwiatkami, to powstaje odmiana 
jej k o s z y c z e k  (Calithium, Blutenkorbchen) .

§ 207. Kwiatostany wierzchotkowate (Fig. 168) odznaczają się tém, że 
nie mają pędu głównego, z któregoby wszystkie szypułki wychodziły. Ich pęd 
pierwszy zaraz kończy się kwiatem, więc już sam wydłużać się nie może, 
a kwiatostan powstaje tylko wskutek tego, że z liści na szypułce tego kwiatu

się znajdujących wy
chodzą znów pędy, które 
także kończą się kwia
tem, ale z szypułek wy
dają nowe kwiaty i tak 
samo dzieje się wciąż 
dalej.

\  Jeżeli ulistnienie 
pędów jest okółkowe, 
to powstaje (Fig. 268) 
wierzchołka rozpierz

chła (Dyma, JLrugaoiaej. us Kończy się KWiaiem, a zpod niego wychodzą
z jednego węzła 2, 3, 4 (ile liści w okółku) szypułki zakończone kwiatem,
z tych znów podobnie, i tak tworzy się na wszystkie strony rozgałęziony
kwiatostan.

Jeżeli ulistnienie pędów jest skrętoległe, a liście są naprzemianległe 
(stoją w dwu szeregach), to powstaje sierpik (Drepanium, Sichel) albo wa- 
chlarzyk (Rhipidium, Rachel)', jeżeli zaś liście skrętoległe stoją w 3, 5 lub 
więcćj szeregach, powstaje skrętek (Cicinnus, Wickel) lub dwurzędka (Bostryx, 
Schraubel).

W sierpiku dzieje się tak (Fig. 269), że jak z pierwszej szypułki druga 
wychodzi po prawej stronie, to trzecia też z drugiej z tej samej strony wy
chodzi, i tak wszystkie osie jedne z drugich zwracają się na tę samą stronę 
głównego pędu; tymczasem w wachlarzyku (Fig. 270) jak  szypułka druga 
wychodzi z pierwszej na prawo, to trzecia z drugiej na lewo, i tak kolejno 
jedna w jedne, druga w drugą stronę się rozchodzą, ale wszystkie leżą po
dobnie jak  w sierpiku na téj saméj płaszczyźnie. Można powiedzieć, że skrętek 
jest sierpikiem, w którym kolejno po sobie następujące osie rozchodzą się 
we wszystkich kierunkach przestrzeni, a dwurzędka wachlarzykiem niepłaskim.

Skrętek tak został nazwany, bo cały kwiatostan jest rzeczywiście skrę
cony ślimakowato, jak  to widać w niezapominajce lub miodunce (Anchusa)

£
MPd o y

ic o \ r
A B

E

Fig . 262—267 S zeraat kw iatostanów  g ron iastych . A k ło s , B g ro n o , C b al
dachogron, D baldach , E  F  głów ki.
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albo innych szorstkoliściowych (Asper i fo lia e) , w dwurzędce zaś widać wy
raźnie dwa szeregi kwiatów, np. u bielonu (Hyoscyamus).

§ 208. Jeżeli kwiatostan składa się z niewielu kwiatów, to można za
wsze rozeznać, czy jest groniasty, czy wierzckotkowaty po tćm, że w gronia- 
stycli najmłodszy (jeszcze w pączku) kwiatek zajmuje sam środek kwiato
stanu, niżej w lewo i prawo są starsze, więcej już rozwinięte, a całkiem 
przeciwnie w wierzchotce, np. u jasnoty (Lamium).

F ig . 269.

F ig . 268: F ig : 270

Fig . 268. W ierzcho tka  rozp ierzch ła  z tysiączn ika .
F ig . 269. F ig u ra  schem atyczna przedstaw iająca  ustaw ien ie kolejno po sobie następ u jący ch  kw iatów  w sie rp ik u . 
F ig . 270. F ig u ra  schem atyczna p rzedstaw iająca  ustaw ien ie  kolejno po sobie n astęp u jący ch  kw iatów  w w ach larzyku .

§ 209. Kwiatostany opisane są proste; jeżeli zaś w jakimkolwiek kwia
tostanie zamiast jednego kwiatu stoi kwiatostan prosty, to taki nazywamy 
złożonym.

Tak np. może być kłos złożony z kłosów czyli krótko kłos złożony, 
baldach złożony, albo skrętek złożony, albo inaczej kłos złożony ze skrętków, 
wierzchotka z główek itd.

Mówi się czasem o kwiatostanach, że tworzą wiechę np. u owsa, ale to 
nic innego nie znaczy, tylko że cały kwiatostan zdała widziany ma postać 
stożka; to samo mówi się o podbaldachach, np. u bzu aptekarskiego, jeżeli z da
leka cały kwiatostan złożony wygląda podobnie do miski.
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O LIŚCIAC II.

§ 210. Liść jest wyrostkiem pędu, powstającym zawsze pod jego wierz
chołkiem, mającym wzrost ograniczony; przechodzi 011 w łodygę, na której 
stoi, tak, że nie ma między nimi ścisłej granicy, nie ma płaszczyzny, o któ- 
réjby można powiedzieć, że oddziela liść od łodygi, stanowią one bowiem 
jedne całość pędu. Liście mają zwykle postać grzbiecistą, tj. stronę górną 
i dolną, oraz dwa boki, wyjątkowo stają się promieniste, wałeczkowate.

§ 211. Stosownie do miejsca, w którćm stoją i czynności, do jakiej są 
przeznaczone, liście różnćj bywają przyrody. Pierwsze liście rośliny, w za
rodku jeszcze powstające, są l i ś c i e n i e  (cotyledones, Keimbldtter), późniejsze 
zielone liście zajmujące się przyswajaniem są właściwymi liśćmi (folia, Laub- 
blatter), stanowiącymi listowie (das Laub) rośliny; są one z i e l n e  albo 
t r w a ł e .  Zielne są takie, które rok tylko trwają albo zamierając z pędami, 
na których łodydze powstały, albo też opadając z pędów, których łodygi 
drewnieją. Liście trwałe są zwykle skórkowate, istnieją lat kilka w drzewach

(np. do 12-tu u jodły), zanim z łodygi 
opadną, spotykają się już w południowćj 
Europie, są pospolite u roślin drzewia
stych podzwrotnikowych, u nas rzadko 
się znachodzą, tylko u roślin iglastych, 
niektórych wrzosowatych i jemioły.

Do liści s z c z ą t k o w y c h  należą 
ł u s k i  (squamae , Niederblatter) na ło
dygach pędów podziemnych i niektórych 
roślin pasorzytnych, niezielonych, np. 
zarazy (Orobanche), na pączkach zimo- 
trwałych; dalćj p r z y  k w i a t k i  (bra
cteae, Hoclibldtter) stojące w kwiatosta.

F ig . 271. K ieliszek z rosło listny  z d ry jakw i (Scabiosa). i • . „ 1 ' h , . n l lT1p  i i i *  r , a _
Fig. 272. Kieliszek wielolistny z dębu. UUCI1, JUZ Z ie iO llC , U le  U lO O Iie , J U/. Ild,

wet barwne. Tu należą listki stojące 
tuż pod kwiatem (Fig. 271, 272) zwane razem k i e l i s z k i e m  (caliculus, 
Aussenkelch) lub pod kwiatostanami np. w baldachu i koszyczku tworzące 
o k r y w ę  (involucrum, Hiille), wreszcie liście k w i a t o w e  w skład kwiatu 
wchodzące, tj. działki, płatki, pręciki i owocolistki.

Pręciki i owocolistki mają różną charakterystyczną postać. Wszystkie 
zaś inne liście kwiatu, przykwiatki i łuski są zazwyczaj blaszkami, które 
szeroką nasadą wyrastają z łodygi, mając blaszkę pojedynczą i całobrzegą.

§ 212. Właściwe liście bardzo rozmaitą mają postać. Albo są pojedyn
cze, albo złożone (§ 133). W pojedynczych rozróżniamy siedzące (takie jak  
łuski) lub pochwiaste, np. u marchwi i wielu roślin baldaszkowych, od ogon- 
kowatych, w których można rozróżnić zwężoną część z łodygi wychodzącą 
czyli o g o n e k  (petiolus, BlatstieV) od blaszki (lamina, Blatjldche).

Blaszka ta może być całobrzega albo na brzegu piłkowana (serrata, 
gesdgt), ząbkowana (dentata, gezdhnt) , czy karbowana (crenata, gekerbt), 
albo wcięta płytko na wręby (Fig. 273 B F), wówczas liść jest wrębny („fidum, 
spaltig), albo głębiej do połowy blaszki (Fig. C G) przez co liść jest Klapowany (Zo- 
atus, lappig), albo jeszcze głębićj prawie do samego środka (Fig. D  H), wobec 
czego liść jest s z c z e p n y  ('partitus, schnittig) i podzielony na wyc i nki . .
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Te wręby, klapy i wycinki znów mogą być wrębne, klapowane czy szczepne, 
przez co powstają liście dwu lub wielokrotnie wrębne, klapowane czy szczepne. 

Zwraca się przy tćm uwagę na to, czy te różne wcięcia stoją po bokach

ca łych . W szystk ie  liśc ie  są  n a  k ra ju  p iłkow ane.

liścia czyli są pierzaste (pennatus, gefiedert), czy też rozchodzą się z nasady 
liścia promienisto (Fig. B C D), jak  palce u dłoni, czyli są dłoniaste (pal
matus, handformig).

Nieledwo nieskończona jest rozmaitość liści pojedynczych, a różnym ich 
postaciom daje się osobne nazwy przy szczegółowćm opisywaniu roślin. Te 
nazwy są same przez się zrozumiałe, np. lancetowaty, sercowaty, jajowaty, 
strzałkowaty itd.

§ 213. Liście mogą być z ł o ż o n e  ( / .  composita), jeżeli na o g o n k u  
g ł ó w n y m  stoją l i s t e c z k i  (foliola, Bldttchen), mające blaszkę i ogone -  
c z e k  (petiolulus, Stielchen). Te listeczki liścia złożonego albo stoją na ogonku 
głównym jak palce na dłoni, tj. wychodzą z jednego punktu (Fig. 282, 3, 4), 
a wtedy liść jest złożony d ł o n i a s t o ,  albo stoją po dwu stronach ogonka 
(Fig. 282 1 2) płasko się rozkładając i wtedy jest liść p i e r z a s t o  złożony.

W liściach pierzasto a a a
złożonych, jeżeli na szczy- À
eie ogonka stoi listek (Fig.
281, 1), to liść jest n i e 
p a r z y s t o  p i e r z a s t y .
Jeżeli go tam nie ma (Fig.
282 2), to liść jest pa-

/  • i  • F ig . 282—285. L iść  n iep arzy sto  p ie rzasto  złozony. 2 podw ójnie pa rzysto
i  a j  a  LU p L O i A t L & i j ,  m c -  p ie rza s ty , 8 d łon ias to  złozony, p ięcio listkow y, 4 ta k i sam  siedm iolistkow y.
zależnie zaś od tego albo
listki stoją na ogonku parami, tworząc liść naprzeciwległe, albo pojedyn
czo, składając liść naprzemianlegle — pierzasty.

§ 214. W miarę szczególnego przystosowania się mogą liście przyj mo- 
7 '
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F ig . 286. F ig . 288.

F ig . 286. A caria  he terop liy lla . P ęd y  z liśćm i podw ójnie, naprzeciw ległe, pa rzysto  p ie rzas ty m i i z liściakam i. 
F ig ; 287. L iście okółkow e, naprzeciw ległe z sobą zrosłe  w p rzew ie rtn iu . (L on icera caprifolium ).

F ig . 288. L iść n ieparzysto  p ie rzasty  grochu, k tó rego  6 listków  je s t  b laszkow atych, siedem  górnych  zam ienionych 
w w ąsy, a m ający  w nasadzie dw a n erkow ate  p rzy lis tk i.

§ 215. Liście pędów zielnych (nie kwiatowych), jeżeli są skrętoległe, 
nie mogą się pomiędzy sobą naturalnie zrastać. Jeżeli są okółkowe, to się 
zdarza, że się nasadami z sobą zrastają (Fig. 287), tak np. w przewiertniu 
(Lonicera), szczeci (Dipsacus), kąkolu (Agrostemma) i wielu pokrewnych.

§ 216. W nasadzie liści u wielu roślin znajdują się wyrostki, zazwy
czaj niepozorne, zwane przylistkami (stipulae, Nebenblatter), np. u róży, u 
rdestów, bratka, grochu (Fig. 288) i t. d. Te przylistki rozwijają się jeszcze 
w pączka wtedy, kiedy założenie liścia z brodawki stało się zakrzywionym 
wałeczkiem, a rozrastając się prędko, osłaniają w pączku później rozwijającą 
się blaszkę. To też w pączkach tylko mają znaczenie ochronne, a jak  liść

wać postaci różne, np. pęcherzy, za pomocą których roślina pływa, kolców, 
którymi się broni, wąsów, którymi się czepia (Fig. 288) i t. p.

Zdarza się w liściach złożonych roślin żyjących w klimatach suchych, 
że ich listeczki zanikają, a pozostałe ogonki rozpłaszczają się i przybierają 
postać lancetowatych blaszek (Fig. 286). Tak rozpłaszczone ogonki liści złożo
nych noszą nazwę l i ś c i a k ó w  (pliyllodium).

F ig . 287.
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się rozwinie, najczęściej odpadają, rzadko tylko pozostają zrósłszy się z ogon
kiem i zajmują się przyswajaniem węgla.

§ 217. Listowie rośliny ma dwojakie przeznaczenie, t. j. przyswaja 
węgiel z powietrza i wypaca wodę pobraną 
korzeniami na zewnątrz ciała roślinnego w po
wietrze. Cała też budowa liści właściwych do
skonale ku temu celowi zmierza.

Przedewszystkiém, ponieważ przyswajanie 
odbywać się może tylko przy świetle, liście, 
które się nićm zajmują, są p ł a s k i e ,  żeby 
światło z łatwością dochodziło do komórek mię- 
kiszu zawierającego gałeczki zieleni. Tak po 
większej części zbudowane są już plecliy, tak 
liście u morszczynów, listownie i od mchów 
zacząwszy prawie u wszystkich wyższych roślin.
Ta wiotka blaszka jest naciagnieta płasko przez oon XT .. ,

,  ,  . . i - i  • i . i i / •  F lS- 289- N ask ó rek  l i lu  ze szparkam ipowlekający ją  naskórek , musi byc dalej za- w idziany  z góry.

zabezpieczona od zewnętrznych, nieprzyjaznych
wpływów, naskórek ma więc kornikowy nabłonek. W naskórku znajdują się 
•otwory, przez które para wodna wychodzi, t. j. szparki (Fig. 289) stojące 
przeważnie na spo- 
dniéj stronie liści, 
mniej przez słońce 
ogrzewanej, żeby po
cenie nie było za 
silne i liście przy 
upałach nie łatwo 
więdły. Wreszcie de
likatna tkanka bla
szki zabezpieczona 
jest od porwania 
przez wiatr siecią 
tęgich n e r w ó w , 
które stanowią nie- 
tylko rusztowanie je 
go budowy, ale je
dnocześnie są dro
gami , którymi do
pływa z dołu woda 
a odpływa na dół 
wyrobiony pokarm.

§ 218. Nerwy 
przebiegają w bla
szkach liści rozmai
cie, stosownie prze
dewszystkiém do po- F ig . 290. N erw azya rów noległa w od- F ig . 291. N erw acya p ie rzas ta  z liścia 
staci blaszki. W dłu- m ian ie  łęków  a tćj liścia konw alii. (W e- w ierzby (S alix  grandifo lia). (W edług

gich a wąskich li- dlUg fcachbaF Sachsa)

ściach liczne wiązki wchodzą z łodygi do liści i przebiegają równolegle obok 
siebie, tworząc nerwacyą r ó w n o l e g ł ą ;  tak po większej części u roślin je- 
dnoliściennych, wyjątkowo i u dwuliściennych. Jeżeli liście jednoliściennych

7*
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są jajowate, to często nerwy są równolegle do kraju, ale naturalnie krzywe, 
nerwacya jest lę k  o w a t a  (Fig. 290), np. w konwalii.

Doskonalsze są nerwacye: p i e r z a s t a  i d ł o n i  a s t a .  W pierwszéj, 
która się spotyka w liściach dłuższych niż szerszych, środkiem biegnie nerw 
(nieraz z wielu wiązek złożony) główny, a z niego rozchodzą się boczne na 
lewo i prawo (Fig. 291), jak przeważnie u dwuliściennych, oraz w rzędach 
aromatycznych fScitamineae) i palm u jednoliściennych. Jeżeli liść jest okrą- 
gławy lub szerszy niż dłuższy, to blaszka jest lepićj rozpięta przez nerwa- 
cyą dłoniastą. Można powiedzieć, że tu kilka nerwów silniejszych rozchodzi 
się z nasady liścia, jak  palce u dłoni, a z tych wychodzą boczne (Fig. 27& 
B C). Tak przeważnie u dwuliściennych i palm.

Z nerwów tęższych rozchodzą się delikatniejsze, które są nieraz, zwła
szcza u roślin dwuliściennych, rozgałęzione i łączą się w sieci. O c z k a  s i e c i  
u r o ś l i n  j e d n o l i ś c i e n n y c h  s ą  z w y k l e  p r o s t o k ą t n e ,  u d w u l i 
ś c i e n n y c h  z u p e ł n i e  n i e r e g u l a r n e .  Ostatnie rozgałęzienia sieci ner
wów łączą się pod krajem blaszki zazwyczaj ściślej, tworząc zabezpieczenie 
brzegu od rozerwania go przez wiatr (Fig. 291). Liście bowiem są nim prze

cież nieraz bardzo silnie 
miotane, i byłyby nieraz 
poszarpane na strzępy,, 
gdyby tak zabezpieczone 
nie były. Mamy tego ży
wy przykład na bananach 
(Musa)- tych wielkie li
ście o nerwacyi pierzastej 
mają tęgie środkowe że
bro, w którćm liczne wiąz
ki stanowią nerw główny,, 
z tego zaś wychodzą na 
boki pierzaste łękowate 
nerwy, niełączące się na 
kraju w sieć zabezpiecza
jącą, to też liście te by
wają w naturze zwykle 

całkiem postrzępione na poprzeczne pasy, które trzymają się tylko na tęgićm 
środkowćin żebrze.

§ 219. Naturalną jest rzeczą, że w związku z nerwacya pozostaje po
dzielność blaszki liściowej i złożenie liści, tak, że liście są pierzasto wcinane 
lub pierzasto złożone zawsze przy nerwacyi pierzastéj, a dłoniasto wcinane 
i dłoniasto złożone przy nerwacyi dłoniastćj (Fig. 273—281).

§ 220. Wiązki przebiegają zawsze wewnątrz tkanki liścia i są wido
czne jako nerwy jużto przez to, że blaszka jest przeświecająca, jużto dlatego, 
że tkanka, która je otacza, wyskakuje na spodnią stronę liścia, gdzie sieć 
nerwów jest wypukła. X

§ 221. Budowa liści roślin nasiennych podobna jest w ogóle do budowy 
liści paproci (§ 137), tylko doskonalsza (Fig. 292). Między dwiema bowiem 
powierzchniami naskórka, górną i dolną, znajduje się miękisz zieleniowy, 
który nie wszędzie jest gąbczasty. Na górnćj stronie znajduje się bowiem mię
kisz zieleniowy palisadowy, tak nazwany dlatego, że jego komórki są wy
dłużone i stoją obok siebie, pozostawiając przestwory międzykomórkowe, 
w jednym szeregu albo w 2 lub 3 nawet jeden nad drugim. Ten miękisz,.
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najwięcej na światło wystawiony, zajęty jest przedewszystkiém sprawą przy
swajania. Pod nim zaś, ku dolnéj powierzchni naskórka, stojący miękisz 
gąbczasty nietylko przyswaja, aie przeprowadza wrndę i materyały zapasowe, 
spełniając równocześnie różne czynności.

Komórki miękiszu palisadowego zawierają też daleko więcój gałeczek 
zieleni od komórek gąbczastego. Tak np. w liściu kleszczowdny (Ricinus) jedna 
komórka palisadowa ma przeciętnie trzydzieści sześć, a jedna komórka miękiszu 
gąbczastego 20 gałeczek zieleni. Tych komórek jest przecież wielkie mnóstwo 
i np. u tćj samćj rośliny na 1 mm. □  powierzchni wypada w miękiszu pali
sadowym 403.200, a w gąbczastym 92.000 gałeczek zieleni, cóż dopiero 
w  całym liściu. To też choć gałeczki te są tak maleńkie, że trzeba ich usta
wić ze 70 do 500 na długość 1 mm., jest ich przecież tyle, że budują dużo 
skrobi. Obliczono, że metrowa powierzchnia liści kleszczowiny jest w stanie 
w ciągu 10 godzin dnia przyswoić tyle węgla, że wyrabia stąd skrobię wagi 
przeszło 5 gramów, u innych roślin taka sama powierzchnia wyrabia więcćj 
niż 8 gramów przez ciąg doby.

§ 222. To tworzenie się skrobi w gałeczkach zieleni odbywa się tylko 
na świetle, a dla każdej rośliny inne jest najkorzystniejsze natężenie światła, 
przy którćm najwięcćj może przyswajać, co już bez doświadczenia wprost 
wnosić można z tego, że różne rośliny zwykły żyć w miejscach bardzo różnie 
oświetlonych. Tak wiemy, że jedne rośliny żyją w cieniu, niektóre paprocie 
i mchy nawet w grotach, gdzie bardzo mało światła dochodzi, inne wyszukują 
owszem miejsc otworzystych i słońcu dostępnych.

Jeżeli światło jest za silne, to jak wiadomo, gałeczki wędrują w komór
kach na ściany boczne, gdzie mniej światło je razi (§ 124).

§ 223. Światło składa się z promieni, które różnie szybko biegną, a razem 
wpadając do oka dają światło białe. Jeżeli je przez pryzmat rozszczepić, to 
dają widmo złożone z różnych barw. Przekonano się, że promienie widma 
czerwone, pomarańczowe i żółte są tymi, które działają jako bodźce na zieleń, 
i pod ich wpływem zieleń przyswaja dostatecznie węgiel. Promienie drugićj 
połowy widma żadnego wpływu na tę chemiczną pracę nie mają, tak że 
jeżeli roślinę umieścimy pod niebieskim szklannym dzwonem, którego ściany 
pochłaniają promienie czerwone i żółte widma i przepuszczają do środka tylko 
niebieskie, to roślina będzie się zachowywać tak, jakby była w ciemności, 
będzie tylko oddychać, a przyswajać węgla nie będzie.

§ 224. Przyswajanie węgla jest pracą, przy której tlen wydobywa się 
na zewnątrz, wręcz odwrotnie, jak  przy oddychaniu, podczas którego tlen 
bywa pobierany z powietrza a dwutlenek węgla i para wodna bywają wy
dychane.

Rośliny w nocy t. j. w ciemności, tylko oddychają, w dzień t. j. na 
świetle, oddychają wśród bezbarwnćj plazmy, a przyswajają węgiel wśród 
zielonej plazmy. Dwa razy w ciągu dnia, świtem i ku zmierzchowi, są takie 
chwile, w których roślina tyle węgla spala, ile go przyswaja. W ciągu dnia 
przyswaja bez żadnego porównania więcćj jak oddycha. Przyswaja o tyle 
więcćj, że jak  się odliczy, co straci węgla przez oddychannie w nocy i w dzień, 
to zawsze pozostanie jeszcze dużo bardzo zyskanego węgla. Można powie
dzieć, że na każdy gram zyskanego w dzień węgla, spala roślina przez całą 
dobę zaledwie parę miligramów.

§ 225. Na zewnątrz cały liść otoczony jest naskórkiem (Fig. 289), 
warstwą komórek, która jednociągle powleka i łodygę pędu. Jego komórki 
ściśle przylegają do siebie, wyglądają u różnych roślin bardzo różnie; zale
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dwie tylko tyle można wogóle powiedzieć, że komórki naskórka są pospolicie 
tafelkowato ułożone, że jeżeli stoją na narzędziach podługowatych, to są też 
wydłużone. Ich ścianka zewnętrzna powleczona jest nabłonkiem (Fig. 294).

Ten nabłonek złożony jest z kornika dla wody nie przenikliwego 
i tęższego, niż błonnik. To też nabłonek ma podwójne dla rośliny znaczenie, 
raz nadaje tęgość naskórkowi, powtóre chroni go od zbytecznego pocenia się. 
Dlatego też u roślin żyjących w suchych klimatach, jak np. australskich (w ro
dzinie Proteaceae) jest szczególnie gruby a nie ma go wcale nieraz u roślin, 
które żyją w wodzie pogrążone. Stąd roślina taka wyciągnięta z wody na 
powietrze bardzo szybko więdnie, bo woda jej liści paruje szybko przez na
skórek nie osłoniony nabłonkiem. Prócz nabłonka niektóre rośliny wydzielają 
na naskórku wosk, który podobną odgrywa rolę środka chroniącego roślinę 
od zbytecznego pocenia się.

§ 226. Ta wydzielinia składa się często tylko z ziarnek wosku rozrzu
conych po powierzchni i wtedy warstewka jego jest niezmiernie cienka, np. 
na liściach żyta, kapusty, rzepaku, na owocach, jak na śliwce, ostrężynie, 
ale przecież widoczna dla gołego oka, ho liście wydają się sine, a owoce 
mają jak się mówi „barwęw. Niekiedy jednak zbiera się wosk na powierzchni 
liścia wydzielony przez plazmę komórek naskórka w większych ilościach, czy

F ig . 293.

:'ig. 293. Pałeczlcow ate w ydzie liny  w osku n a  pow ierzchni trzc iny  cukrow ej. (Z de Barego).
1. N askó rek  e ze szparką  S z h iacy n tu  w przecięciu poprzeczném . p p m iękisz gąbczasty , i jam a 

p rzedechow a. (W edług  Sachsa).

to w cienkich nitkach ściśle obok siebie stojących (Fig. 293), czy nawet i war
stwach do kilku mm. grubych, jak np. na liściach palmy Copernicia cerifera 
i kilku innych roślin, z których go zbierają w znacznej ilości na sprzedaż.

§ 227. Wszystkie przestwory międzykomórkowe miękiszu liściowego 
pozostają z sobą w bezpośrednićm połączeniu, a znajdują ujście na zewnątrz 
blaszki przez szparki (Fig. 292). Szparki są to otwory między dwiema komór
kami naskórka, które zawsze różnią się postacią od innych, a będąc bokami 
z sobą zrosłe pozostawiają między sobą otwór (Fig. 289, 294). Ten otwór ma 
najczęściej postać dwu lejków, których jeden dno ma zwrócone ku powierzchni 
liścia a drugi do jego środka. Przewężenie środkowe otworu szparki powstaje 
stąd, że obie komórki szparki są wypuklone do środka.

§ 228. Szparki stoją na spodniej części liści w bardzo wielkiej ilości, 
najczęściej bywa ich do 100 na przestrzeni 1 mm. □ ,  często od 100—300, 
a niekiedy przeszło 700. Ale też otwory szparek są niezmiernie wąskie, tak 
wąskie, że już bardzo szerokie mają zaledwie 7170 milimetra w średnicy.

Są rośliny zwłaszcza o liściach soczystych, które mają szparki po obu
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stronach blaszki, a liście roślin pływających mają wszystkie szparki na górnej 
powierzchni, bo inaczej nie mogłyby się wcale pocić.

§ 229. Jeżeli komórki szparkowe są całkiem wypełnione wodą tak, że 
ściany ich są naprężone, to wtedy pozostawiają w środku szparki otwór; 
jeżeli tylko ich jędrność się zmniejszy, to stają się mniej wysokie, rozszerzają 
się za to, zacieśniają szparkę i zamykają ją  (Fig. 295). Napełnianiem wodą 
komórek szparkowych, jeżeli mają szparkę otworzyć, zajmują się dwie sąsiednie 
komórki naskórka, które dlatego nazywają się p r z y  s z p a r k o w y m  i, a bodź
cem do téj czynności jest zawsze światło.

W ciemności szparka jest zamknięta, ale jak  tylko światło pobudzi 
komórki przyszparkowe, to one ciągną wodę z miękiszu pod nimi leżącego, 
wytłaczają ją  przez graniczną ścianę do komórek szparkowych, te jędrnieją, 
kurczą się na długość, a wydłużają na szćrokość i szparka zostaje otworzoną. 
Jest to wyborne przystosowanie się rośliny do warunków życia. Tylko w dzień 
bowiem, kiedy przyswajanie węgla się odbywa, potrzebnćm jest dopływanie 
wody z solami mineralnymi do liścia, a ponieważ w téj wodzie przez włoski 
korzeniowe pobieranćj jest bardzo mało soli rozpuszczonych, więc coraz więcćj 
wody musi dopływać do liści i ta woda musi gdzieś na zewnątrz uchodzić; 
uchodzi właśnie przez szparki.

Woda do pocenia się potrzebna dostaje się do liści przez nerwy. Są 
one wiązkami sitkowymi i naczyniowymi 
obokległymi i tak w liściu ułożonymi, że część 
sitkowa zwrócona jest zawsze ku spodniej, 
naczyniowa zaś ku górnej powierzchni blaszki 
liściowej (Fig. 292).

§ 230. To pocenie odbywa się tylko 
w dzień i pod wpływem światła. Jeżeli w dzień
roślinę w ciemności umieścimy, to szparki się F ig . 295. P rzecięcie szpark i w k ie ru n k u  p ro s to - 

zamykają i pocenie ustaje. Pocenie się jest
dla roślin koniecznym warunkiem życia, bo a d b c e przedstawia otwartą,
inaczej komórki nie mogą przesłać pędom
dostatecznej ilości soli mineralnych. Dlatego podczas bardzo dżdżystego lata, 
zboża nędznie wyrastają, bo jak się znajdują w atmosferze parą przesyconej, 
to pocenie ich nie jest tak silne, jak w powietrzu suchćm i gorącem i wskutek 
tego mało wody przepływa przez liście na zewnątrz i mało jest soli do wzrostu 
potrzebnyeli. Z drugiej strony jak  pocenie się wskutek wielkiej suszy i wiel
kiego gorąca jest za silne, t. j. że woda uchodzi przez szparki prędzej, niż 
korzenie są wstanie dostarczyć nowej, to roślina więdnie.

W celu ochrony od zbytecznego pocenia się zabezpiecza się roślina 
w dwojaki sposób, raz przez to, że powleka cały naskórek nabłonkiem dla 
wody nieprzenikliwym, czysto prócz tego woskiem, albo otula go jeszcze 
gęstymi włosami, a powtóre umieszcza szparki na spodniej stronie liścia, 
mniej na światło i gorąco słońca wystawionej.

§ 231. Podobnie jak gałeczki zieleni zajmują w dzień i w nocy od
mienne położenie (§ 124), tak są liście złożone, które w dzień są płasko roz
łożone, w nocy zaś stulają się, tak np. u szczawika ( Oxalis), akacyi (Robi
nia), czułka (Mimosa). Ogonki takich liści są pod spodem w nasadzie zgru
białe w poduszeczkę, której komórki w dzień są naprężone wodą; jak światło 
świecić na nie przestaje, woda z nich odpływa, przestają być jędrne i listek 
się zwiesza własnym ciężarem.

§ 232. Niektóre z takich liści zajmujących w dzień i w nocy różne
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położenie, są drażliwe nietylko na wpływ światła ale i na dotknięcie, pod 
wpływem którego stulają się tak, jak to zwykły czynić w nocy. Jeżeli dotknię
cie jest delikatne, np. jednego listka włosem ludzkim, to podrażnienie prze
nosi się od tego listka do następnych i widać w oczach, jak każda dalsza 
para listków kolejno się stula (Fig. 296) ; jeżeli zaś jest silniejsze, np. dotknię

cie poduszeczki patycz
kiem, to cały liść zło
żony naraz się stula, 
jeżeli wreszcie donicz
kę z rośliną wstrzą
śniemy, to wszystkie 
jej liście gwałtownie 
się zamykają (Fig. 297
B). Ruch ten zależny 
jest od plazmy; onato 
zmienia jędrność komó
rek, wypędza z nich 
wodę i sprawia, że 
liście w dzień czy w 
nocy, spokojne czy po
drażnione, inne mają 
położenie.

Ze tak jest, można się przekonać łatwćm doświadczeniem, zachlorofor-
mowawszy czułek. Doniczkę kładzie się pod klosz, w którym umieszczamy

gąbkę z eterem czy 
chloroformem (Fig. 297 
A). Jak para jednej z 
tych substancyi dojdzie 
do plazmy rośliny, to 
zostaje ona znieczulo
na, podobnie jak  czło
wiek czy zwierzę pod 
tymi samymi wpływa
mi, można potem zdjąw- 
szy klosz wstrząsnąć 
rośliną bez skutku. Pla
zma jej została uśpio
na. Są i pręciki drażli
we na dotykanie np. u 
kwaśnicy (Berberisj. 

a  b  § 233. Widać z
F ig . 297—298. C zułek (M im osa pud ica). A  J e d e n  osobnik  pod kloszem  zostaje fp o * n  n l n y r n n  r n i l i n  
znieczulony e terem  w ylanym  n a  g ąb k ę , d rug i B n ie  p rzy k ry ty  w sku tek  ; i  l u a u u -

w strząśn ien ia  stu lił w szystk ie liście. n a  m O Ż e  b y ć  Z n ie C Z U -

lona podobnie jak zwie
rzęca. Łatwo stwierdzić to jeszcze na kiełkujących nasionach np. grochu, 
które chociaż w cieple i wilgoci będą pomieszczone w wodzie, do której 
dolano kilka kropli eteru, pęcznieją ale nie kiełkują, a zaczynają kiełkować 
dopiero, jeżeli będą przeniesione do czystej wody.

§ 234. Zamykanie się i otwieranie się kwiatów, spowodowane ruchem 
płatków, zależneje st także od światła, ale w inny sposób, a mianowicie, że 
na świetle górna strona liścia się rozrasta, przez co spodnia staje się krótszą

F ig . 296. L iść czu łka, dw a lis tk i d o tk n ię te  s tu la ją  swoje listeczki.
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i liść się płasko rozkłada — kwiat otwiera; przeciwnie w ciemności dolna 
strona rozrasta się więcej od górnćj i powoduje zakrzywianie się płatków 
do środka i zamykanie kwiatu.

§ 235. Jak liście, czy to wskutek wieku, czy nadchodzącej zimy, mają 
opaść, to naprzód wszystkie ich materyały zapasowe, jak  skrobia, tłuszcze, 
cukier, połączenia białkowate a potem plazma bez
barwna i gałeczki zieleni wędrują powoli z blaszki do 
ogonka, z ogonka do łodygi i tam się na zimę mieszczą.
Z liścia nie pozostaje nic, tylko szkielet błonkowych 
ścianek, szkielety wiązek i różne kryształy soli mine
ralnych np. szczawianu wapniowego, który tworzy się 
prawie u wszystkich roślin, nieraz w znacznćj ilości.

§ 236. Właśnie ta okoliczność, że ta sól nie zostaje 
rozpuszczoną, gdy liście opadają, wskazuje, że to nie 
jest dla roślin materyał zapasowy, tylko niepotrzebna 
wydzielina. Prawdopodobnie tworzy się ona dlatego, 
że przy przyswajaniu tworzy się kwas szczawiowy, bę
dący dla roślin trucizną, plazma łączy go z wapnem 
i tak tworzy się szczawian wapniowy nierozpuszczalny 
w wodzie, a témsamém nie szkodliwy. Fig. 299. Dwa pęczki rafidów.

Te kryształy u roślin dwuliściennych mają zwykle 
postać ostrosłupów jednodwuosiowych, nieraz pozrąstanych z sobą, u jedno
liściennych tworzą cienkie igiełki (należące do systemu jednoskośnego), leżące 
w pęczkach zwanych r a f i d a m i  (Fig. 299). U niektórych roślin morwowa- 
tych np. figi, pokrzywy, morwy, spotykają się kryształy i skupienia węglanu 
wapniowego.

•J; O  Y  G I .

§ 237. Łodygi powstają podobnie jak liście z wierzchołka pędu przez wy
dłużanie się międzywężli. Wierzchołek pędu jest w przecięciu z a w s z e  okrągły, 
to też i łodygi zachowują tę postać obwodu, czyli są obł e.  Zdarza się jednak 
z wiekiem, że bywają kanciaste, już czworokanciaste, tak zwłaszcza przy 
ulistnieniu krzyżującćm się, już wielokanciaste, najczęścićj przy ulistnieniu 
skrętoległćm pędów. Między kantami istnieją nieraz wyżłobienia podłużne, czyli 
tak zwane rysy, jeżeli są płytsze, lub głębsze bruzdy; łodyga staje się ryso- 
waną czy bruzdowaną.

§ 238. Z chwilą wydłużania się międzywężli zaczynają się wyróżniać 
ich pierwotnie niewyróżnione tkanki (Fig. 252) na naskórek, powlekający na 
zewnątrz łodygę i przechodzący bezpośrednio w naskórek liści, i na wiązki 
wśród tkanki miękiszowćj naskórkiem okrytej, czyli tkanki zasadniczćj łodygi.

Naskórek łodyg jest zupełnie tak samo zbudowany, jak  naskórek liści, 
a komórki miękiszu w kilku warstwach pod naskórkiem się znajdujące zawie
rają gałeczki zieleni.

§ 239. Wiązki łodyg są tak samo jak wiązki liści obokległe i składają 
się z wiązek sitkowych i naczyniowych (Fig. 300), tak obok siebie ułożonych, 
że część sitkowa zwrócona jest na zewnątrz łodygi, a naczyniowa do środka 
(Fig. 308).

Jak tkanki wdązek zaczynają się wyróżniać z tkanki niewyróżnionćj, 
to to wyróżnianie się nie odbywa się jednocześnie w całej masie komórek, 
z których potem wszystkie tkanki całej wiązki powstaną, ale tak, że się naj-
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przód wyróżniają zewnętrzne tkanki części sitkowej z jednej i zewnętrzne tkanki 
części naczyniowej z drugiej strony i od tych dwu stron wyróżnianie postępuje ku 

środkowi. Jeżeli wszystkie komórki tkanki niewyróżnio- 
néj zamienią się na tkanki iviazki, to ona już daléj nie 
może się rozrastać na grubość; mówimy, że jest z a m 
k n i ę t a .  Takie zamknięte wiązki mają wszystkie rośliny 
jednoliścienne. U dwuliściennych pozostaje zawsze pasek 
z kilku komórek złożony, które pozostają jeszcze w nie- 
wyróżnionym stanie, mogą się przez dzielenie rozmna
żać, wskutek czego wiązka może róść na grubość; mó- 
wimy, że jest o t w a r t a ,  i nazywamy ten pas tkanki 
niewyróżnionćj i twórczej, leżący tu między częścią 

Fig.300. Przecięcie wiązki ku- sitkową a naczyniową wiązki, jej miazgą. Część na-
kurydzy. Wokoło całej wiązki cZV] niowa wiązki (Fig. 301 N Fig. 302 od R do M)
graniczącej z nnęk iszem  p w ło- 1 1 1 ' .
k n a  grubościenne, w ś rodku  v v SKia(la Się
naczynia) Tprzewód̂ poiidétrzny. *) Z <‘CWCk alb° nftCZyń (Fig. 301 Ì 302 SS tt),
rwedług Sachsa), Porównaj z które maja różne zgrubienia ścian, jużto pierścieniowate,tem wiązkę rośliny dwuliscien- • . . . • V • , , . -, • , • , • . .néj na Fig. 292. jużto węzownicowate, jużto takie, ze niezgrubione m iejsca

R  łST M rs  wl S K

F ig . 301. AYiązka słoneczn ika w przecięciu poprzecznéni, F ig . 302 w przecięciu podłuźnen i. R  rdzeń , N  część 
naczyniow a, M m iazga, S część sitkow a, K  kora, s n aczyn ia  w ęzow nicow ate, t  t  kanalikow ate , h  w łókna części 
naczyniow ej, w ł w łókna części s itk o w ej, rs  ru rk i s itkow e; m iękisz d rew ny  leży kolo naczyń , m iękisz sitkow y

koło ru rek  sitkow ych.
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są kanalikami i naczynie jest kanalikowate, a kanaliki mogą być alba 
proste, albo ku powierzchni lejkowato rozszerzone (jak w iglastych). Ściany 
naczyń są zawsze zdrewniałe i nie mają nic plazmy, są drogami, przez które- 
płynie woda ;

2) z miękiszu drewnego, którego komórki mają ściany zdrewniałe, zgru
białe, a zawierają materyały zapasowe;

3) z włókien mocno wydłużonych (Fig. 301, 302 h), w obu końcach 
zaostrzonych i tymi końcami tkwiących między sobą. Ich ściany mocno zdre
wniałe, stwardzielone, bardzo tęgie, zawierają tylko powietrze i są 
podobnie jak  twardziel paproci tą częścią wiązki, która jej nadaje 
całą tęgość.

Część sitkowa wiązki (Fig. 301 S, Fig. 302 od M do K) 
składa się:

1) z rurek sitkowych (Fig. 301 rs, Fig. 302 rs, Fig. 303);
2) z miękiszu sitkowego. Obie te tkanki mają ściany błonni

kowe. Obie zawierają protoplazmę 
i materyały zapasowe, które w rur
kach sitkowych przez otwory sitek 
mogą łatwo przepływać z jednćj 
komórki do drugiej i tak dosta
wać się od liści, aż do korzeni;

3) z włókien zupełnie tak 
samo złożonych, jak włókna w 
części naczyniowej.

§ 240. W wiązce zamkniętej 
wszystkie włókna tworzą jakby 
pochwTę wokoło wiązki (Fig. 300) 
a w jej środku leżą w jednćj poło
wie rurki sitkowe wśród miękiszu, 
w drugiej naczynia pomieszane 
z miękiszem. Jeżeli wiązka jest 
otwarta, to miazga rozdziela także 
włókna i pochwa ich jest w tych 
miejscach, gdzie leży miazga, 
przerwana (Fig. 301).

Te włókna wiązek (Fig. 304) 
stanowią tak w liściach jak  w ło
dygach rzeczywisty szkielet tęgi rośliny, na którym wspierają się miękkie jej 
części. Szkielet ten nie jest tak twardy, jak kościec zwierząt ssących, ale zato 
nietylko jest tęgi, ale i bardzo sprężysty, t. j. może się łatwo giąć i wyciągać 
bez utracenia pierwotnćj tęgości, a jest tak doskonały, że gdyby był z jakiego 
kruszcu, byłby gorszy, bo włókna roślinne są wytrzymalsze od wielu kru
szców, są wytrzymałe jak kute żelazo, a daleko sprężystsze od metali. Jak drut 
metalowy obciążyć do tego tylko stopnia, żeby po zdjęciu ciężaru mógł się 
napowrót skurczyć (żeby nie przekroczyć granicy sprężystości), to się wydłuża 
tylko o 7,000 część pierwotnćj swojej długości, kiedy włókna wydłużają się 
0 Viooo (1° ‘Vii.oo- Wytrzymałość zaś jest taka, że np. można wiązkę włókien 
grubą na 1 milimetr kwadratowy obciążyć ciężarem od 15 do 20 kilo, a 
jeszcze się nie urywa, ale powraca do pierwotnćj długości po zdjęciu ciężaru.

Tylko wskutek takich własności tych włókien można zrozumieć, dla
czego silne wiatry a nawet uragany unoszące ludzi jak piłki w powietrzu,

Fig . 303. F ig . 304.

F ig . 303. P rzecięcie poprzeczne części w iązki sitkow ej, n a  k tó rćm  
natrafiono  n a  dw a s itk a  rs  ru re k  sitkow ych lezących w śród  

m ięk iszu  ni.
F ig . 304. W łókna konopi w przecięciu podlużnćm .
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miotają drzewami bez ich połamania i liśćmi bez ich poszarpania na strzępy. 
Właśnie owa sieć nerwów w liściach, w których są te włókna, i opatrzenie 
zwłaszcza brzegu liściowego takimże samym wytrzymałym materyałem (Fig. 
291) chroni je od tego losu.

§ 241. Wiązki mają więc dla pędów potrójne znaczenie: ich włókna 
stanowią szkielet, ich część naczyniowa jako zdrewniała jest po części też 
-szkieletem, ale przedewszystkićm drogą wody wstępuj ącćj z korzenia, a część 
sitkowa, ochroniona od nacisku przez tamte dwie, jest drogą dla materyałów 
zapasowych zstępujących na dół lub płynących w górę w miarę potrzeby.

Fig. 307.

F ig . 305-30G .

■całe m iędzy w ęźle i w końcu rozw idla się  n a  dw a ram iona zras ta jąc  . . . . .
łączą się w cz tery  c ienk ie  w iąz k i, k tó re  n a  przecięciu poprzecznćm  leżą naprzem ian leg le  z g rubszym i z lisci

w ychodzącym i w iązkam i.
F ig . 307. P rzecięcie p n ia  palm ow ego. (Z D ucliartrea ) . . . . .

F ig . 308. P rzecięcie łodygi dw uliściennej schem atyczne, a  R dzeń, b ko ra , c p rom ien ie  rd zen n e  w śród w iązek
w pie rśc ien iu  ustaw ionych.

Wiązki wogóle są cienkie: w soczystych łodygach, w cieńszych korzon
kach, w rozgałęzieniach nerwów liści zaledwie grubości włosa; niekiedy 
jednak są grubsze, tak grube jak  nitka albo jeszcze grubsze np. w liściach 
babki (Plantago), gdzie się łatwo od tkanki liścia dają oddzielić i gdzie ich 
sprężystość najłatwićj można sprawdzić. Tylko u paproci są wstążkowate 
i nieraz bardzo szerokie.

§ 242. U niektórych roślin np. u pieprzo waty cli, u ukośnie (Begonia) 
są wiązki, które tylko w łodygach przebiegają; to są wiązki wyłącznie łody
gowe. Zazwyczaj jednak dzieje się tak , że w łodygach przebiega 6, 8, 12, 
nlbo nawet setki wiązek, z których każda jednym końcem tkwi w liściu
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i w nim się rozgałęzia, a drugim w łodydze, gdzie przebiegłszy jeden lub 
kilka międzywięźłi łączy się z innymi wiązkami. Stąd powstaje i w łodydze 
także wszechstronna sieć wiązek.

§ 243. Ten przebieg wiązek w łodydze roślin dwuliściennych bywa nie
zmiernie różny, u jednoliściennycli zawsze jednostajny.

U jednoliściennycli (Fig. 305 A), gdzie palmy można wziąć za wyborny 
przykład, liść obejmuje zwykle nasadą łodygę wokoło i z jednego liścia scho
dzi do łodygi cale mnóstwo wiązek. Z tych te, które z grzbietu liścia wycho
dzą, schodzą ku środkowi łodygi, a doszedłszy tak do pewnej głębokością 
znów kierują się ku obwodowi, gdzie łączą się z innymi. Ponieważ wiązki 
grube, których w każdym liściu jest niewiele, zachodzą prawie do środka 
łodygi, a cieńsze, których jest mnóstwo, nie tak głęboko, więc na przecięciu.

109‘

F ig . 309. K om órk i tw ardzie li ze skorupy  orzecha laskow ego.
F ig . 310. P odnaskórkow a zw arcica z ogonka Begonii, c n askó rek , cl zw arcica, v zg rub ien ia  jé j w m iejscach  

ze tkn ięc ia  się  trzech  ścian, chi zieleń , p -in ięk isz . (W edług  Sachsa).

pnia palmowego w środku wiązek jest mało, ale są grube, a coraz cieńsze 
stoją bliżćj obwodu w coraz większej ilości, tak że na kraju jest ich wielkie 
mnóstwo bardzo cienkich (Fig. 307).

§ 244. U roślin zaś dwuliściennych (Fig. 305 B) to tylko można wogóle- 
powiedzieć o przebiegu wiązek, że ilekolwiek ich schodzi z liści, zawsze 
wszystkie układają się w pierścień. Wskutek tego można na przecięciu łodygi 
dwuliściennej odróżnić prócz wiązek tkankę miękiszową wśród wiązek się 
znajdującą, czyli r dz e ń ,  dalej tkankę na zewnątrz pierścienia wiązek aż do 
naskórka, czyli k o r ę  p i e r w o t n ą ,  wreszcie pasy miękiszu między wiązkami 
czyli p r o m i e n i e  r d z e n n e  (Fig. 308).

§ 245. W korze pierwotnej pod naskórkiem znajduje się wśród miękiszu 
jużto twardziel (sclerenchyma) , złożona z komórek zdrewniałych (Fig. 310)r 
ale zawierających protoplazmę (w tćm różnica od włókien), jużto zwarcica 
(collenchyma) , tkanka odznaczająca się tćm, że zawiera przeważnie wodę, 
a jéj komórki w kątach, gdzie się stykają ze sobą, mają ściany zgrubiałe-
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i łatwo pęczniejące. Ta zwarcica pospolita jest w kątach łodyg kanciastych 
i w ogonkach liści roślin dwuliściennych (Fig. 311). Tkanki te są też szkie
letowe , to jest nadają podobnie jak włókna tęgość tym częściom roślin, 
wśród których się znajdują.

§ 246. W korze przebiegają nieraz p r z e w o d y  powietrzne (głównie 
u roślin wodnych), śluzowe, żywiczne czy wypełnione olejkami (np. u roślin 
ułożonych, rumianku i t. p.) oraz różne zbiorniki wydzielinowe i rury mleczne.

§ 247. Zbiorniki są to komórki, nieraz w podłużnych szeregacli stojące, 
które w swojém wnętrzu zawierają zamiast protoplazmy całkiem inną treść. 
Tak np. u ślazów, w korze wiązów i jodeł zawierają śluz, u wielu paproci

F ig . 311.

p i
F ig  313.

F ig . 311. E u ry  m leczne z jaskółczego ziela p rzebiegające w śród  m iękiszu.
F ig . 312. K orek  z jednorocznej 

pow sta ł cał;
F ig . 313 Przecięcie pop rzeczn . ,_________ ,     x „ , . v.

k o rk a  odstające i tw orzące p rze tch linę , p l m iazga korkow a p rzetch liny , Ic m iękisz zieleniow y kory .

garbnik, to znów różne olejki, czy żywicę np. u laurów (tak powstaje kam-

zaczynają się wypełniać sokiem mlecznym 
rośliny rozgałęziają się i wciskają między różne ich tkanki, tak np. u wilczo- 
mleczów (EuphorbiaJ, albo są szeregiem komórek stykających się, których 
wnętrze wypełnia się sokiem mlecznym a potćm ściany poprzeczne między 
nimi nikną i tak tworzą się podobnie wszechstronne sieci rur mlecznych, jak 
w pierwszym wypadku. Tak u niektórych złożonych np. cykoryi, u makowa- 
tych np. maku, jaskółczego ziela, u dzwonkowatych.

Sok mleczny jestto płyn zawierający odrobiny tłuszczu, białka, skrobi 
i najrozmaitszych materyałów w wodzie zawieszonych i dlatego jest zwykle
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biały, bywa jednak i barwny, np. żółty u jaskółczego ziela. Soki mleczne 
w powietrzu ścinają się. Używa się z nich np. opium z maku, kauczuk z bar
dzo wielu roślin, zwłaszcza zaś z Siphonia elastica, rośliny amerykańskiej.

§ 249. Na częściach roślin, które szybko grubieją, jak  gałęzie roślin 
drzewiastych, korzenie marchwiaste, bulwy ziemniaków, także na owocach 
mięsistych, naskórek nie mogąc się szybko rozrastać, zostaje zwykle roze
rwany, a roślina dla zabezpieczenia się od wysychania wytwarza tkankę 
zwaną k o r k i e m  ('Suber, K»rk). Powstaje on zwykle z komórek leżących, 
albo tuż pod naskórkiem, albo w miekiszu kory, przez to, że komórki te 
zaczynają się żywo dzielić i z tej tkanki twórczej, zwanej miazgą korkową 
(Phellogen), wyróżniają się komórki tabliczkowate, stojące w szeregach prosto
padły cli do powierzchni danej części rośliny, których cała protoplazma zostaje 
zużytą na wytworzenie ściany skorkowaciałćj przez k o r n i k ,  tensam mate- 
ryał, który tworzy nabłonek naskórka. Treścią tkanki korkowej jest wskutek 
tego tylko powietrze (Fig. 312). Tym sposobem te części roślin pozbawione 
naskórka, są ze wszech stron znów zamknięte tkaniną nie przenikliwą dla wody.

§ 250. Tak jak  w naskórku znajdują się szparki, przez które woda 
z rośliny do powietrza a powietrze do rośliny dostać się może, tak i wśród 
korka znajdują się otwory dostarczające tlenu żywym podkorkowym tkankom, 
zwane przetehlinami (lenticellae). Są to zazwyczaj miejsca korka kolisto 
odznaczone, w których jego komórki zimą utworzone i wtedy ściśle, jak zwy
kle w tkance korka, przylegające do siebie, latem zaokrąglają się i odstają 
od siebie, przez co powietrze może między nimi przechodzić. Co rok w zimie 
nowa miazga korkowa tworzy pod przetckliną korek ścisły a latem jego 
komórki oddzielają się od siebie i rozprószają (Fig. 313). Najłatwiej widzieć 
przetcliliny na zeszłorocznych gałązkach, gdzie tworzą brunatne lub białawe 
brodaweczki, w tych miejscach zwykle stojące, gdzie w zeszłym roku były 
w naskórku szparki. U niektórych drzew przy dalszćm rozrastaniu się drzewa 
na grubość przetcliliny mają postać szpar poprzecznych np. u brzozy. Tam 
też, gdzie korek jest bardzo gruby, np. u dębu korkowego, przetcliliny tworzą 
kanały przebiegające wśród korka, wypełnione proszkiem oddzielonych od 
siebie komórek korkowych. Widać to na korkach używanych do butelek. ^

W  -8: O  S  Y .

§ 251. Włosami nazywamy wyrostki komórek naskórka, które pozostają 
albo jednokomórkowe, albo przez dzielenie stają się wielokomórkowymi. Nazy
wają się włosami, bo najczęściej są długie a cienkie, ale są włosy nietylko 
główkowate, ale mające kształt tasiemek, tarcz, rogów tęgicli w tak zwanych 
k o l c a c h  (aculeus) i t. p.

Włosy (Fig. 314) są tak w świecie roślinnym rozpowszechnione, że tylko 
iglaste, rzęsy (Lemnaceae) i rdestuice (Potameae) wcale ich nie posiadają, 
a jest wiele roślin, z których naskórka wyrastają włosy różnej postaci. Ponie
waż zaś do najrozmaitszych celów roślinie służą, przeto stosownie do przy
stosowania mają różną postać. Nieraz są to ochrony od szkodliwych dla 
rośliny wpływów. U kasztanów np. otulają liście w pączkach od mrozów 
(Fig. 260), jak liść się rozwinie, jako niepotrzebne już usychają i odpadają. 
U wielu roślin pokrywają liście, chroniąc je gęstym k u t n e r e m  od zbyte
cznego pocenia się, a może prócz tego nocą od zbytniego oziębiania się. To też 
stoją często na spodniej stronie, gdzie są szparki, kiedy górna ich nie ma. 
Dlatego wiele roślin pustynnych jest kutnerowatych. To znów chronią rośliny
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od napaści zwierząt, już jako kolce np. u róży, jeżyny, już jako włosy parzące 
np. ii pokrzywy (Fig-. 314 C).

Te Avlosy mają ściankę skrzemieniałą, ku końcowi włosa zgrubiałą i roz
dętą w zakrzywioną kulkę. Za najlżejszćm dotknięciem ścianka kruszy się 
w szczycie, a wówczas koniec włosa wchodzi w przedmiot, który go dotknął, 
i wylewa tam sok komórkowy, w którym znajduje się gryzący kwas mrów
kowy. Takim sposobem parzą włosy pokrzywy.

U wielu roślin wijących się, 
jak chmiel i fasola, są włosy cha- 
czykowato zakrzywione i poma- 
gaja sie czepiać tym roślinom 
(Fig. 314 A B).

§ 252. Wiosy nazywają się 
gruczołami, jeżeli mają jaką wy
dzielinę. Takie włosy tworzą wy
dzielinę albo w swój treści, jak 
u pokrzywy, albo w ścianie na
skórka między błonnikiem a na
błonkiem, gdzie wydzielina może 
się zebrać w duży pęcherz np. u 
pierwiosnka (Fig. 321).

§ 253. U roślin owadożer- 
czych np. rośnika (Drosera) włosy 
pokrywają całą okrągłą blaszkę 
liścia i są lepkie na szczycie (Fig. 
322 A). Jak jednego dotknie się 
owad, to włos zakrzywia się do 
środka a podrażniona tym bodź
cem blaszka przesyła podrażnienie 
przez wszystkie komórki blaszki 
do innych włosków, które się za
krzywiają i otaczają owad tak, 
iż się ten ruszyć nie może, przy- 
czóm sama blaszka miseczkowato 
się skrzywia (Fig. 322 B). Teraz 
włosy wydzielają pewien kwas 
i rozczyn (zupełnie tak samo jak  
komórki żołądka zwierzęcego), 
wobec których białko ciała owa
dziego rozpuszcza się i zostaje 
w rozpuszczonym stanie wessane 
przez liść.

§ 254. Bośliny owadożerne 
mają zieleń, przyswajać więc węgiel mogą, ale mają zdolność pasorzytowania. 
Przekonano się doświadczeniami, że rośliny rośnika, żywione owadami, mają 
więcej kwiatów i wydają dużo silniejsze nasiona, niż takie, które ukryte 
pod kloszem, żywiły się tylko gałeczkami zieleni z powietrza. W dwu rodzi
nach t. j. u rosiczkowatych (Droseraceae) i u pływaczy (Lentibulariaceae)  
znajdują się podobne owadożerne rośliny.

F ig . 314—320. W łosy. C od góry  w łosy z p uchy  G alinsogea 
parviflora. A  w łos ch m ie lu , B włos czepny fa s o li, C włos 
z pokrzyw y, a  cały, b jego szczyt o zgrub iałym  łebku  
a ściankach  pod n im  p rzy  z z c ienk ich  C u łam an y , D włos 
ta rczow aty  w H ippophae , E  włos z czepka m chu  P o ly trichum .
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POSTACI P E D O W,

§ 255. Rośliny albo trwają rok tylko jeden i są roczne, albo wysiane 
w jednym roku, wydają nasiona dopiero w drugim, jako dwuletnie, w obu razach 
zioła, albo ich istnienie jest dłuższe, są trwałe. Trwałe mogą rość albo przez 
szereg lat i raz zakwitłszy zamierają, np. Agave americana L. i z palm Corypha 
umbraculifera L., albo też istniejąc przez wiele lat, od czasu, jak pierwszy raz 
zakwitły, co rok kwitną i dają nasiona. Tę trwałość zapewniają sobie rośliny 
w dwojaki sposób, albo stając się drzewiastymi i chowając wytworzone przez 
liście materyaly zapasowe w pniach, albo stając się b y l i n a m i  t. j. że pędy ich 
rozrastają się pod ziemią, która je od mrozów i suszy chroni, a wypuszczają 
po nad ziemię co rok pędy, przyswajające i kwitnące zarazem, wyjątkowo 
zaś osobno przyswajające a osobno owocujące, jak np. niektóre rumy (Rheum) 
himalajskie (§ 148). Zarobiony przez nadziemne pędy pokarm, zostaje przez 
czas, gdzie roślenie ustaje, ukryty w pędach podziemnych.

Fig. 321. C ząstka n ask ó rk a  z gruczołam i p ierw iosnku , a  początek  tw orzen ia się w ydzieliny, b  duży  gruczoł,
d  po pękn ięciu  nab łonka, (z de Barego).

F ig  322—323. Dwa liście ro śn ika . A liść n ie  podrażn iony  p łask i. B w podrażn ionym  s tan ie  z w ło sa m i, k tó re  
z jed n e j s tro n y  się ku rczą  p rzy trzym ując  złapanego ow ada. (W edług D arw ina).

§ 256. Pędy drzewiastych roślin przyjmują trojaką postać: kłodzin, 
drzew rosochatych i pnączów (lianów).

Kłodziny są zdrewniałymi pędami nierozgałęzionymi, jak np. u kłodzino- 
watych, u paproci drzewiastych i u palm. W tym razie tylko pączek wie
rzchołkowy pędu rośnie ciągle, a wszystkie inne boczne pączki pozostają śpiące. 
Kłodziny mogą być metrowej nieraz średnicy.

t W drzewach rosochatych, pospolitych tylko u rodzin dwuliściennych, 
wyjątkowo zaś u jednoliściennych np. u smoczego drzewa (Dracaena Draco L.)> 
mamy w nasadzie pień nierozgałęziony, który w pewnej wysokości rozdziela 
się na rosochate konary, te na gałęzie i dalej na gałązki. Ostatnie tegoroczne 
pędy są tu zielne i zaraz pod jesień drewnieją. Nierozgałęziony pień tych 
drzew powstaje zupełnie tak samo jak  kłodzina przez to, że pierwsze pączki, 
jakie się na pędzie wyszłym z nasienia tworzą, pozostają śpiącymi. Są jednak 
drzewa, jak np. topola piramidalna, które pnia nie mają, bo wszystkie ich 
pączki zaraz od nasady rozwijają się w gałęzie. Drzewa rosochate stosownie 
do wysokości i grubości pnia rozdzielają się na wysokopienne i niskopienne, 
na krzewy i podkrzewy.

F ig . 321. F ig . 3 2 2 -3 2 3 .

8
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Pnącza są to krótko mówiąc drzewa rozgałęzione, ale o pniu tak cien
kim, że się o własnej sile, ze względu na znaczną wysokość, utrzymać nie 
mogą. Pną się więc w rozmaity sposób po innych drzewach wysokopiennych, 
okręcając się koło nich najczęścićj, nieraz przechodząc z gałęzi jednego na 
gałęzie "drugiego, tak długo, aż wyjdą na ich szczyt, gdzie mając światło 
rozkładają swe listowie i kwitną. Pospolite są w podzwrotnikowych lasach. 
W Europie środkowćj jest tylko jeden taki pnącz, t. j. wonny powój (Loni
cera periclymenum. L.).

§ 257. Pędy podziemne miewają trojaką postać, t. j. kłączy (rhizoma, 
Wurzelstock), bulw ('tuber,, Knolle) i cebuli (bulbus, Zwiebel). W dwu pierwszych 
łodyga jest magazynem materyałów zapasowych, w ostatnich liście.

114

\
F ig . 324. K łącze k rów ki (C onvallaria po lygonałum ) zakończony w w ierzchołku pączkiem , k tó ry  p rzed łuża  k łącze 
po d  ziem ią, boczny zaś pączek w yrósł n a d  ziem ię w pęd  u lis tn io n y  i kw iatonośny . Za ty m  pędem  w idać ślady  

po dw u pędach  nadz iem nych , k tó re  k w itły  w ro k u  p op rzedn im  i p rzed  dw om a la ty .

Kłącze (Fig. 324) jest to pęd podziemny o łodydze wydlużonćj, różnćj 
grubości, np. u perzu, konwalii, tataraku, kosaćca, której liście są zawsze 
szczątkowe, drobne, często niepozorne łuski. W kątach jednak tych łusek, 
tak jak  każdego liścia, powstają pączki, które albo są śpiące, albo rozwijają 
się w nowe pędy, jeżli wierzchołek głównego wyrasta nad ziemię w pęd 
ulistniony, albo jeżeli ten pęd główny nigdy nad ziemię nie wychodzi, owe 
pączki boczne wyrastają ponad ziemię (Fig. 324).

Jeżeli kłącze jest krótkie i pękate, to nazywamy je bulwą, tak np. u zie
mniaka (Fig. 326), bulwy (Helianthus tuberosus L., Erdbirne), szafranu (Cro
cus sativus L., Safran), u krajowych storczyków.

W cebuli łodyga jest słabo rozwinięta, ma postać stożka, którego spodnia 
jakby ucięta strona, tak zwana przez ogrodników p i ę t k a ,  otoczona jest 
licznymi korzeniami przybyszowymi. Liście, które tę łodygę otaczają, są zawsze 
mięsiste, ale albo są wąską nasadą przyrosłe i cała cebula ma postać szyszki,
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je s t szyszkowata (Bulbus squamosus) np. u lilii, albo przyrastają do łodygi 
wokoło i otaczają jeden drugi jak  powłoką; takie cebule są powłóczyste 
(Bulbus tunicatus). Cebula wydaje co rok liście zielone, które ponad ziemię 
wychodzą. Tak więc np. lilia ma dwojakie na swój łodydze liście, jedne 
luskowate bezzieleniowe, drugie blaszkowate zielone, podobnie np. jak  kło- 
dzinowate, u których różne liście stoją jednak na tym samym pędzie nad
ziemnym.

Kłącza spotykają się przeważnie u bylin rosnących w zimnych klima
tach, wszystkie byliny stref podbiegunowych i roślin alpejskich mają kłącza; 
cebule zaś są pędami przystosowanymi do klimatów gorących i suchych 
i w takich są najpospolitsze, np. w południowej Afryce, Meksyku.

§ 258. Pędy nadziemne niezdrewniałe, 
więc ziół i bylin i to takich, które mają liście 
właściwe rozwinięte, albo mają łodygi sztywne,
0 własnój sile utrzymać się mogące, tak jak  kło- 
dziny i drzewa rosochate, albo łodygi ich są 
wątłe, podobnie jak pnączów.

W razie, jeżeli łodygi są sztywne, mamy 
najpospolitszy typ ziela, wznoszącego łodygę 
w  górę i rozgałęzionego; wpośród nich szcze
gólną postać mają tylko tak zwane źdźbła 
(culmus, Halm) traw.

Źdźbło ma łodygę dętą, t. j. wśród wy
dłużonych międzywęźli pustą, tylko w węzłach 
poprzecznymi przegródkami poprzedzielaną.
W węźle tkanka łodygi nie ze wszystkićm jest 
jeszcze wyróżniona i wskutek tego zdolna do 
dalszego rozrastania się. Liść przyrośnięty do 
węzła, czyli tak zwanego tu k o l a n k a ,  otacza 
pochwą łodygę na całćj długości aż do \łyż- 
szego międzywęźla i dopiero pod drugim wyż- 'A 
szym węzłem przechodzi w blaszkę wydłużoną.
W miejscu tém z blaszki liścia wyclmdzi zwy- m  ^  „„«„ine m  m l 
kle jezyczek (ligula, Blatthdutchen). Źdźbło jest widać łodygę stożkowatą, z której spodu 
pędem wybornie przystosowanym. Jest bowiem 5sthłMSmST^“ “ ejep i ^ ^ i  ̂ 5  
zwykle cienkie i gdyby z tego samego materyału, kw iatonośny  i u iisw io n y , którego liście Są

jaki zużyty jest w nićm na utworzenie ścian
pustej łodygi, utworzyć pełny walec, byłby on nierównie mniej zdolny do oporu 
przeciw wichrom. Mechanika uczy bowiem, że z tćj samej ilości substancyi 
odlany walec pusty jest daleko silniejszą podporą, niż tak samo długi i pełny
1 dlatego w budownictwie używa się zwykle żelaznych słupów niepełnych, ale 
dętych. Jeżeli zaś źdźbło zbyt silnym wiatrem zostanie obalone, i tak jeszcze 
może się podnieść, bo tkanka twórcza tego kolanka, które się z ziemią 
zetknęło, zaczyna rość i pod wpływem siły ciążenia (Fig. 232) rośnie szybciej 
na stronie dolnej (do ziemi zwróconej) niż na górnćj (Fig. 327), wskutek 
czego cała wyższa część powalonego źdźbła zaczyna się podnosić w górę. 
Prawdą jest, że zboże burzą powalone może się podnosić na kolankach, 
które język nasz tak trafnie nazywa.

§ 259. Pędy, które nie są dość silne, żeby się wyprostować, albo płożą 
się po ziemi, albo za pomocą różnych środków wznoszą się w górę po uchwy
tnych podporach, jakie na drodze wzrostu spotkają.

8*
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Dwa takie typy istnieją, t. j. roślin wijących się i pnących.
W roślinach wijących się pierwsze pędy, bez względu czy to jest zieler 

czy bylina, która na wiosnę z pod ziemi pęd wypuszcza, rosną wyprostowane, 
dopiero jak dojdą pewnej wysokości, wierzchołek pędu zaczyna się gwałtownie 
wydłużać, tak że choć międzywężla są już wydłużone, to liście na nich sto
jące są jeszcze nierozwinięte. Ten koniec zwieszony (w nutacyi § 198) pędu 
długi nieraz na 20—30 centymetrów odbywa bardzo silne ruchy kołujące tak 
nieraz prędko, że w ciągu 1 '/2 a nawet V2 godziny obiega cały okrąg koła ; 
ruch więc jest dosyć szybki, żeby go wzrokiem śledzić. Jeżeli tak wyrośnięty 
i w ruchu kołującym będący wierzchołek spotka się z podporą, która nie jest

zbyt gruba, to przez do
tknięcie téj podstawy zo
staje tak podrażniony, że 
zaczyna się wężykowata 
skręcać i skręty te stają 
się coraz bardziej skośny
mi, gęstszymi i przylegają 
ściśle do podpory. Wię
kszość takich roślin wije 
się na lewo; chmiel (Fig. 
328) i kozi powój (Lonice
ra caprifolium L., Geiss- 
blatt) na prawo.

lłośliny pnące pną 
się albo za pomocą ko
rzeni przybyszowych, któ
re nie wypuszczają na stro
nie zwróconej do podłoża 
pionowego np. muru, drze
wa i t. d. np. bluszcz, (Fig. 
235), albo za pomocą wą- 
sów. Te wąsy są albo przy- 
listkami np. u kolcowo- 
jów (Smilax, Stechicinde) 
albo ogonkiem liścia np. 
u nasturcyi, ( Tropaeolum, 
Kapuzinerkresse) albo czę
ściami liścia złożonego jak 
u grochu (Fig. 288) albo 

całymi liśćmi złożonymi np. u dyni, z których nic nie pozostało prócz ner
wów, lub wreszcie pędami skróconymi, jak  np. u winorośli. Wąsy te (Fig. 
329) są na spodniej swojćj stronie dopóki rosną wrażliwe na dotknięcie, 
najwrażliwsze, jeźli dorosły % zwykłej długości, i odbywają kołujące ruchy. 
Drażliwość ta wąsów na dotknięcie jest u różnych roślin różna, ale wogóle 
są one bardzo czułe; w najdrażliwszych ciężarek jednego miligrama wywołuje 
podrażnienie, które się już po 25 sekundach objawia, u innych trzeba je  
dotknąć tak, żeby ciśnienie wynosiło 3 —4 miligramów, ale objawia się też 
prawie równie szybko. Przez dotknięcie podrażniona część (spodniej strony) 
wąsa zaczyna się krzywić, przez co coraz dalsze jego części stykają się z pod
porą, która podrażnienie spowodowała, i obejmują ją  wkoło (Fig. 329 c). 
Teraz cały wolny, ponad zetknięciem się leżący koniec wąsa owija się naj
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ściślej kolo podpory (Fig. b) a następnie i druga część ku nasadzie wąsa 
leżąca, do której plazma komórek przeseła podrażnienie, skręca się śrubo
wato i przez to przyciąga roślinę do podpory (Fig. a). Nietylko sam was 
zosobna, ale cały wierzchołek pędu takich czepnyck roślin ciągle odbywa 
kołujące ruchy (nutacye) i nie jest wcale albo bardzo mało tylko wrażliwy 
na jednostronny wpływ oświetlenia.

Kiedy bowiem rosnący wierzchołek pędu innych roślin jednostronnie 
oświetlony zwraca się sam i przekrzywia ku źródłu światła; tu przy jedno-

F ig . 327.

F ig . 328. F ig . 330.

F ig . 327. K olanko źdźb ła  pszenicy  pow alonego n a  ziem ię, k tó re  pod w pływ em  ciążenia rozrosło  się n a  spodniej
s tro n ie . (W edług Sachsa).

F ig . 328. W ijący się pęd  chm ielu .
F ig . 329. P ęd  p rzestęp u  A pnący  się z pom ocą wąsów po podporze, w ąs c dopiero co się uchw ycił podpory , w as 

b ju ż  się koło n ie j okręcił, a  wąs a ju ż  się ś rubow ato  sk ręcił ca ły , (W edług  S achsa zm niejszony).
F ig . 330. P ęd y  dzikiego w in a , czepiające się m u ru  z pom ocą wąsów kończących się łap k am i. (W edług Sachsa).

iStronném oświetleniu tylko ruchy kołowania są większe, o ile przy kołowaniu 
wierzchołek pędu zbliża się do źródła światła. Jest to doskonałe przystosowanie 
się roślin tak czepnych, bo inaczej musiałyby będąc z jednćj tylko strony 
oświetlonymi odwracać się nieraz od podpór.

§ 260. Są jednak rośliny czepne, na które działa światło bardzo silnie, 
ale odwrotnie jak zwykle, t. j. że icli pędy odwracają się wybitnie od źródła 
światła. Są to rośliny czepne, które za pomocą łapek tworzących się na wą- 
sach czepiają się ścian bodaj gładkich. Do takich roślin należy np. dzikie wino 
(Ampelopsis hederacea DC., wilder Wein). Jego wierzchołki pędów też kołują,
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ale światłem drażnione odwracają się od niego i pełzają prawie po ścianie  ̂
gdzie zaś wąs na pędzie bokiem stojący zetknie się z murem, zaraz podra
żniony dotknięciem rozpłaszcza się i tworzy po jakich dwu dobach łapkęr 
która po dalszéj dobie już przyrasta silnie do podłoża, wrastając w naj
mniejsze jego nierówności i wydzielając kit żywicowaty (Fig. 330). Takie 
łapki trzymają się przez wiele lat (sprawdzono, że mogą trwać lat 15), a trzy
mają się tak silnie, że nieraz ciężar 5 kilogramów nie jest w stanie ich 
oderwać.
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F ig . 332.

F ig . 331.

F ig . 333.

F ig . 331. P ęd  w ydłużony m yszopłochu z bocznym i pędam i skróconym i w gałęziaki m ające postać  liści ; s to jące  
w łaśn ie  n a  n ich  kw iaty  są  najlepszym  dow odem , że to  są  ty lko  pędy  szczególnej postac i (z D u chartrea).

F ig . 332. C iern ie ta rn in y  p o k ry te  jeszcze liśćm i.
F ig . 333. P oziom ka i  jéj w ici tw orzące now e osobniki.

§ 261. Pędy nadziemne roślin, których liście są szczątkowe, t. j. mają 
postać maleńkich łuszczek albo zanikły całkiem, mają wskutek tego zawsze 
szczególniejszą postać. Oczywiście gdy liść będąc zanikowćm narzędziem 
przyswajać nie może, musi łodyga zajmować się tą czynnością. Tak się dzieje 
u kaktusów, mających postać okrągławych bulw albo grubych żebrowatych 
ciał, których powierzchnia pokryta jest w miejscach, gdzie powinnyby stać 
liście, pęczkami włosów czy kolców. Taką samą postać mają afrykańskie 
rośliny z rodzaju Stapelia, niektóre gatunki rodzaju wilczomlecza (np. Euphor-
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hia canariensis L.). Pod naskórkiem łodyg tych roślin znajduje się warstwa 
komórek miękiszowych zawierających zieleń i zajmujących się przyswajaniem.

Są rośliny pozbawione liści, których łodygi nieco spłaszczone zajmują 
się sprawą przyswajania, tak np. żarnowiec (Spartium junceum).

U niektórych takich roślin zachodzi ten szczególny stosunek, że przy
swajaniem zajmują się niektóre tylko pędy, które są skrócone (mają wzrost 
ograniczony) a przyjmują postać liści. Takie pędy noszą nazwę gałęziaków 
(Cladodio). Gałęziaki spotyka się np. u myszopłochu (Ruscus Fig. 331) 
w szparagu, gdzie mają postać nitek.

Pędy skrócone bywają także narzędziami obronnymi, zwanymi cierniami 
(Spinae), np. u tarniny (Fig. 332), głogu, dzikićj gruszy, węgierki, albo Gle-

Fig . 334—336. Rozm nóżki na  przecięciu pod łużnćm . A z s iero tk i ; B z rd e s tu  alpejskiego ; C z pszonk i ; n oznacza 
w szędzie nasadę , k tó rą  rozm nóźka b y ła  p rzy tw ierdzona do ro ś liny  m acierzystej ; p  pączek  jé j ; k  jéj ko rzeń ; 
w, w iązki, k tó re  w śród  n iew yróźnionćj zresz tą  tk a n k i m iękiszow ćj p rzeb iegają  ; g p rzy  A oznacza g ran icę , w k tó re  

rozm nózka oddzieli się od ro śliny  m acierzystej.

ditschia, którćj ciernie są rozgałęzione. Takie ciernie są skróconymi pędami, 
które nieraz za młodu pokryte są liśćmi, potćm dopiero drewnieją, przestają 
się wydłużać, a wierzchołek ich zaostrza się.

§ 262. Nareszcie pędy mogą być narzędziami rozmnażania jako wici, 
rozłogi, rozmnóżki, oraz kwiaty.

Wici (flagellum, Auslaufer) są pędami nadziemnymi, które wyglądają 
jak  kłącza, bo mają łodygę pokrytą tylko łuskami. Kośną wierzchołkiem, 
a od czasu do czasu wydają z kątów łusek pączki, pod którymi wyrastają 
korzenie dające początek nowym osobnikom, tak np. u poziomki (Fig. 333).

W rozłogach (stolo, Spross) pędy nadziemne są ulistnione zwykłymi 
zielonymi liśćmi, pełzają po ziemi i zakorzeniając się wierzchołkiem, tworzą 
nowy osobnik. Tak np. u dąbrówki (Ajuga reptans L., Gilnsel).

Rozmnóżki są to pędy skrócone, mające postać maleńkich, kulistawych 
ciałek, stojących jużto w kątach liści, np. u sierotek (Saxifraga granulata L., 
Steinbrech) czy pszonki (Ficaria ranunculoides L ., Hannenfuss), albo w kątach 
przykwiatków w miejsce kwiatów, np. u alpejskiego rdestu (Polygonum vivi
parum L ., Knbterich), wielu łuków (Allium, Laudi). Na przecięciu podłużnćm 
takich rozmnóźek (Fig. 334) można się przekonać, że to są już małe cebulki,
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tak u sierotek (Fig-. A), już małe bulwy, tak u rclestu (Fig-. B), już nawet 
główki korzeniowe (§ 187) (Fig. C). Jednym końcem stoją w nasadzie liścia, 
w kącie którego powstały, drugim wznoszą się w górę. Jeżeli są cebulą czy 
bulwką, to mają na szczycie pączek, jeżeli główką, to pączek ich stoi przy 
nasadzie.

Rośliny, które mają rozmnożki, często nie wydają wcale nasion, choć 
mają kwiaty, i rozmnażają się tylko za pomocą takich odpadających pędów 
skróconych, tak np. pszonka, którą nazywają dlatego i ziarnopłonem.

Tak samo zachowują się rośliny kłączowate, tylko za pomocą kłączy 
się mnożące, choć mają kwiaty, jak  np. u nas tatarak (Acorus Calamus L ., 
Kalmus), albo uprawne gatunki bananów (Musa, Paradierfeige).

14 W 1 4 T.

§ 263. Kwiat (§ 173) jest pędem skróconym, przystosowanym do wy
dania nasion; powstaje jak każdy pęd w kącie liścia, t. j. przykwiatka (§ 211), 
ma na szypułce często jeden jeszcze przykwiatek, albo kilka skupionych tuż 
pod właściwymi liśćmi kwiatowymi w tak zwany kieliszek (Fig 271).

Jak każdy pęd składa się z łodygi zwanej tu dnem kwiatowćm (§ 173)
i listków. W kwiecie zupełnym bywa 
listków (Fig. 337) cztery gatunki. 
Zewnętrzne, zwykle zielone, listki 
kielicha (calyx, Kelch), zwane dział
kami (segala, Kelchbldtter), dalej 
listki korony (corolla, Kr one) zwykle 
barwne, zwane płatkami (gelala, 
Kronblatter), jeszcze dalćj listki 
pręcikowia (Androeceum), zwane

F ig . 337. K w iat je żyny  w przecięc iu  pod luzném . W idać p r ę c i k a m i  (stamen , Staubblatt) i  W  
w n im  na  zew nątrz  p łask ie  działk i, dalćj w zniesione p ła tk i, S U Iliy m  Środkll kwiatll listki słlipko- 
ieszcze dalej liczne p ręc ik i, w reszcie s łupk i. W szystk ie  te  • //■-, i v
liście kw iatow e sto ją  na  dn ie  Fw iatow ćrn, k tó re  je s t  m iseczko- W i a  (Cyuaeceum) ,  Z W a n e  O W O C O li- 

w ate, a  w sam ym  środku  stożkow ato w yd łużone . g t k a m i  (carpides) , z r a s t a j ą c e  s i ę  W

słupki (Pistillum , Stempel).
§ 264. Pręciki zawierające mikroskopy czyli pyłek i owocolistki z ma- 

krosporangiami czyli zalążkami są istotnymi częściami kwiatu ; listki zaś kie
licha i korony są narzędziami dodatkowymi. Kielich ma znaczenie ochronne 
dla całego pędu kwiatowego; tak jak łuski w zimotrwałych pączkach roślin 
drzewiastych, okrywa wszystkie inne listki kwiatowe od zimna, niepogody 
i innych szkodliwych wpływów. Płatki zaś są listkami wabnymi. Zalążki stoją 
bowiem w zalążni, a pyłek może się do nich dostać tylko przez szyjkę, jeźli 
padnie na znamię słupka. Pyłek zaś przenosi tam albo wiatr, albo daleko 
częściej przenoszą go owady. Otóż kwiat wpada w oko owadom przez bar
wne płatki i płatki przedewszystkićm mają czynność listków wabiących owady.

§ 265. Kwiaty rozwijają się tak, jak  każdy pęd (§ 195), t. j. że wszyst
kie jego liście rozwijają się pod wierzchołkiem pędu, jak zwykle w dowierz- 
chołkowym porządku, t. j. naprzód działki, potem płatki, potem pręciki, 

_szeie~ewoeelistki, okazujące się na nim jako male brodaweczki, wyjąwszy 
owocolistków, które ponieważ są liśćmi zrastającymi się brzegami, występują 
na dnie kwiatowćm odrazu, jako blaszki podkowiasto skrzywione, które 
w miarę rozwijania się stykają i zrastają się następnie swymi brzegami.

§ 266. Dno kwiatowe (receptaculum Jloris, Bliithenboden) bywa wypukłe
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lub w rozmaitym stopniu płaskawe albo nawet słoikowato wklęsłe. Jeżeli jest 
wypukłe albo płaskie, a jego szczyt zajmuje słupek (Fig. 214, 338), to się 
wtedy o słupku mówi, że jest g ó r n y  (germen superum, oberstandig), a kwiat 
z takim słupkiem jest dolny albo p o d z a l ą ż n i o w y  (f. hypogynus, unter- 
standig), np. lak, konwalia, lilia, mak, jaskier, groch.

jeżli dno jest płaskie lub wklęsłe, to mogą zachodzić dwa wybitnie ró
żne stosunki, między którymi jednak spotykają się liczne przejścia. Albo na 
kraju słoikowatego (Fig. 339) czy talerzykowatego (Fig. 337) dna stoją działki, 
płatki i pręciki k o ł o z a l ą ż n i o w e g o  kwiatu (f. peryginus, umstandig), 
którego słupek czy słupki stojące na spodzie są tylko wydrążoną łodygą dna 
o t o c z o n e ,  ale z nią niezrosłe, np. malina, wiśnia, róża, albo krótko mówiąc 
słoikowato wydrążona łodyga dna zrasta się z całą zalążnią słupka czy słup-

F ig . 339.

F ig . 338. K w iat do lny  za słupk iem  górnym  laku . — F ig . 339 K w iat kolozalążniow y w iśni. F ig  340. Kwiat  
górny ze słupk iem  dolnym  gruszy , F ig . 341. m irtu .

ków, które na jéj spodzie stoją, tak, że na wierzch kwiatu g ó r n e g o  (Ą. epi- 
gynus, oberstandig) (Fig. 340, 341) wychodzą tylko szyjki otoczone pręcikami, 
płatkami i działkami, tak samo jak w poprzednim razie stojącymi. Taki słu
pek nazywa się d o l n y m  (g. inferum, unterstandig) . Słupek dolny właści
wie jest nietylko słupkiem, t. j. zbiorem owocolistków, ale zarazem częścią 
łodygi kwiatu, t. j. dna kwiatowego, które się z tymi owocolistkami zupełnie 
zrosło, o czćm zawsze pamiętać należy.

W kwiatach nadzalążniowych nieraz dno kwiatowe pomiędzy nasadą 
pręcików a podstawą słupka jest rozszerzone w krążek (Discus, Scheibe) 
i taką też nosi nazwę, np. u ruty (Fig. 342) lub cytryny (Fig. 343).

§ 267. Okwiatem (perigonium, perianthium , Bluthenhiille) nazywa się 
zbiór liści otaczających pręciki i słupek, ^ryjąw ^y kieliszka, jeżeli ten się
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w kwiecie znajduje. Może on być złożony z jednego albo kilku okółków i je 
żeli wszystkie jego listki są zielone, to nazywa się zielnym albo kielichowa- 
tym; jeżeli wszystkie barwne: barwnym albo płatkowatym. Listki okwiatu

Fig . 342. F ig . 343 F ig . 344.

F ig . 342. K w iat ru ty . — F ig . 343. P rzecięcie kw iatu  cy try n y , oba m ają  k rążek . — F ig . 344. P ła te k  laku
z paznogciem .

jednego okółka albo dwu nawet mogą się z sobą zrastać, np. u hiacyntu 
i pokrewnych. Mówi się wówczas, że okwiat jest zrostolistkowy (p. gamophyl-

luvi, verwachsenbldttrig) w przeciwstawieniu 
w o l n o l i s t k o w ' e g o  (p. choriphyllum, frei- 
blattrig).

W razie, jeźli okwiat jest zrosłolistko- 
wy, tworzy dołem rurkę. W rurce tćj wyró
żnia się gardziel (faux), miejsce, gdzie rurka 
przechodzi w ząbki, których ilość pokazuje, 

 ̂ z ilu listków okwiat powstał.
Często okwiat wyróżniony jest na ze

wnętrzny kielich i na wewnętrzną koronę, 
których listki mogą być niezrośnięte albo 
zrastać się z sobą rurkowato. W pierwszym 
razie kielich jest wolnodziałkowy (c. poly- 
sepalus, chori.sepalus, eleutherosepalus), a ko

rona wolnopłatkowa ; w 
drugim kielich zrosłodział- 
kowy, a korona zrosło- 
płatkowa (c. sympetela, 
gamopetala).

Jeżeli blaszki płat
ków zwężają się nagle ku 
dołowi, to tę zwężoną część 
nazywamy p a z n o g c i e m  
(Fig. 344). W nasadzie 

Fig. 354 . płatków sączy się często
F ig . 345—353. P ostac ie  koron. A lejkow ate, B tacow ate, C dzw onkow ate, oinov c l n r l l r a  a  frriwvn} 
D w oreczkow ate, E  ko tkow e, F  ru rk o w a te , G  poczw arow ate , H  języczko- > p ' ,

w ate, i w argow e. ' ten nazywa się mi o d n i -
F ig . 354. N askó rek  b ra tk a . ,  • V ' i • j  i  j. uk i em.  Niekiedy płatek

w nasadzie wydłuża się w rurkę, na dnie którćj jest miodnik; nazywamy 
ją  o s t r o g ą .

§ 268. Jeżeli wszystkie listki okwiatu, bez względu czy są zrosłe, są

Fig . 345—353.
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równe i stoją w równych od siebie odstępach, to okwiat jest p r o m i e n i 
sty , jeżeli choć jeden jest różny od innych, to cały kwiat ma stronę 
grzbietną, brzuszną i dwa boki; staje się g r z b i e c i s t y m .

Postaciom koron, które się często zdarzają, daje się osobne nazwy (Fig. 
345—353). O koronach wolnopłatkowych, promienistych, takich jak u laku, 
mówi się, że są krzyżowe, takich jak u róży, że są różowate, takich jak  u goź
dzika, że są goździkowate, grzbiecistych jak u grochu, że są motylkowate. Ko
rony zrosłopłatkowe bywają dzwonkowate, np. u powoju (Fig. C), tacowate, 
np. u bzu wonnego (Fig. B), lćjkowate, np. u tytoniu (Fig. A) rurkowate, np. 
u żywokostu (Fig. F), kółkowe, np. u ogórecznika (Fig. E), woreczkowate, 
np. u wrzosu (Fig. D), grzbieciste zaś są poczwarowate, np. u wyżlinu (Fig. G), 
wargowe, np. u szałwii (Fig. I), języczkowate, np. u mniszka (Fig. H).

F ig . 355—866. K olejne s ta n y  rozw oju p ręc ika . F ig u ry  tą  sam ą oznaczone cy frą , ale z k re sk ą  od góry, p rzed s ta 
w iają przecięcie poprzeczne figur oznaczonych cyfrą bez k resk i.

§ 269. Barwa płatków, a stąd i całego kwiatu zależna jest od treści 
komórek składających tkankę miękiszową płatka. Płatki składają się z na
skórka bezszparkowego, którego komórki są często lekko wypuklone (Fig. 354), 
a wówczas płatki są aksamitne w dotknięciu, z wiązek cienkich i z miękiszu 
bezzieleniowego. Jeżli miękisz ten zawiera bezbarwną tylko plazmę i bezbar
wny sok komórkowy, to płatki wydają się białe dla téj saméj przyczyny, dla 
którćj potłuczone drobno szkło nie jest przeźroczyste, tylko białe, t. j., że 
światło przechodzące kolejno przez błony i plazmy komórek zostaje rozpro
szone. Soku białego nie ma nigdy w płatkach.

Jeżeli sok komórkowy w całym miękiszu jest czerwono albo niebiesko
czy fioletowo zabarwiony, to i płatki mają taką barwę, zupełnie tak samo, 
jak  i w liściach czerwonych niektórych roślin, jak ćwikła, czerwonolistny buk
czy orzech laskowy, lub w owocach czerwonych. W płatkach zaś żółtych
kwiatów i niektórych czerwonych owoców, jak  np. u pomidora, spotykamy
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sok bezbarwny, ale za to w plazmie ciała barwikowe już okrągłe, już wrze
cionowate, które prócz protoplazmy zawierają, podobnie jak  ciałka zieleni, 
barwik w tym razie żółty.

W jednym i tym samym płatku pewne komórki miękiszu mogą zawierać 
sok fioletowy czy czerwony, inne znów ciałka barwikowe i wskutek tego pła
tek może w różnych miejscach mieć różną barwę.

§ 270. Pręcikowie (Androeceum) jest zbiorem wszystkich pręcików jednego 
kwiatu.

Pręcik składa się z paznogcia blaszki, zwanego nitką (folimentum, 
Staubfaden) , z blaszki rozdętej w dwa pęcherze, czyli p y l  ni k i (anthera, 
Staubbeutel) przyrosłe do nitki za pomocą ł ą c z n i k a  (connectivum, Band) (Fig. 
355 9 i 10).

Przytwierdzenie pylników do łącznika może być bardzo rozmaite. Jeżeli 
oba pylniki pręcika są zwrócone do środka kwiatu, to pręcik jest wewnątrz 
zwrotny (intrors), jeżeli do jego obwodu, to zewnątrz zwrotny (extrors). Przy 
nitce krótkiej pylniki nazywają się s i e d z ą c e .

F ig  369. F ig . 367. F ig . 368. F ig . 370. F ig . 371.

F ig . 367. K w iat borów ki z odciętym  okw iatem  d la pokazan ia  pręcików  z przyczepkam i. — F ig . 368. P ręcikow ie 
kleszczow iny. — F ig . 369. P ręcikow ie ślazu jednow iązkow e. — F ig . 370. P ręc ik i dw usilne w yżlinu. — F ig . 371.

P ręc ik i cz terosilne laku .

Pręciki, podobnie jak listki kielicha czy korony, mogą mieć wyrostki 
zwracające się czy to ku górze, np. u wrzosowatych (Fig. 367), czy to ku 
dołowi, jak  np. u dwu pręcików z pomiędzy pięciu u fiołka (Viola), i nazy
wają się p r z y c z e p k a m i .

Liście pręcikowe niektórych roślin są pierzaste, wobec czego nitki ich 
są rozgałęzione albo na jednej płaszczyźnie, np. u mirto waty cli, albo w ró
żnych kierunkach (Fig. 368), np. u kleszczowiny (liicinus). W takich ra
zach na końcu każdego łącznika siedzi tylko jeden pylnik.

Pręciki mogą się pomiędzy sobą zrastać nitkami, które tworzą jużto 
rury, np. u ślazów (Fig. 369), motylkowatych, już pęczki, np. u dzwońca 
(Hypericum). Mówi się wówczas o jedno, dwu lub wielo wiązkowych pręci
kach (mono-di- polyadelphus). U złożonych tylko pylniki zlepiają się w rurę, 
nitki pozostają wolne.

W kwiatach o okwiecie zrosłopłatkowym pospolite jest zrastanie się nitek
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pręcikowych z listkami okwiatu czy korony. U storczyków nitka pręcika zra
sta się ze szyjką w s z y j k on i t k ę.

Nitki pręcików albo są pomiędzy sobą równe, tak w kwiatach promie
nistych, albo nierówne. Jeżeli z czterech pręcików dwa mają dłuższe nitki, to są 
one d w u s i l n e  (didynamią), np. u wargowych, jeżeli z sześciu cztery są dłuż
sze, to są czterosilne ftetradynamia), np. u krzyżowych.

§ 271. Jeżeli pręciki zatracają swe przeznaczenie i nie mają pylnikówr 
to są prątniczkami (staminodia) (Fig. 372)]; u wielu roślin okazałość kwiatu

F ig . 372. K w ia t z M angifera ind ica  z jed n y m  ty lko  pręcik iem  rozw iniętym  z pięciu, cz tery  in n e  są p rą tn ic z k a m i.
F ig . 373. P y łek  z cykoryi, którego zew nętrzna śc ianka tw orzy  sieciow ate zgrubienie o listew kach n a  k ra ju  

ko lczastych . (W edług  Sachsa). — F ig . 374. M aczuźki ze storczyków . — F ig . 375. M aczużki z tojeści.

zależy właśnie od takich płatkowato wykształconych prątniczków, tak u wielu 
wonnorośli (Scitamineae). Podobnież w kwiatach p e ł n y c h  pełność powstaje 
przez przekształcanie się pręcików w płatkowate prątniczki.

§ 272. W każdym pylniku znaj
dują się zazwyczaj dwie (Fig. 355 
10), rzadziej jedna lub cztery ko
mory, leżące najczęściej jedna obok 
drugiej ; w tych w o r e c z k a c h  mie
ści się potem dojrzały pyłek, który 
wysypuje się z pylników albo przez 
dziurki na ich szczycie się tworzące, 
albo najczęściej przez podłużne szpary 
powstające na granicy między dwo
ma woreczkami, tak, że pyłek wysy
puje sie jedna szpara z obu (Fig.
355, 9, 10).

Pyłek ten podobnie jak  mikro
skopy zwykle ma dwie ściany: jedne zewnętrzną (exina), która jest skorko- 
waciała i chroni komórkę pyłku od szkodliwego wpływu wody, drugą spodnią 
(intina) błonnikową. Jak ziarnko pyłku dostanie się na znamię, ściana zewnę
trzna pęka albo nieregularnie, albo przez miejsce już naprzód widoczne w kilku 
punktach regularnie, a wewnętrzna ścianka wyrasta w łagiewkę, szukając 
przez szyjkę drogi do okienka zalążka.

Ziarnka pyłku, które wiatr roznosi, są zwykle s y p k i e ,  oddzielają się 
łatwo jedne od drugich, są gładkie. W roślinach, które zapylają owady, pyłek 
ma powierzchnię brodaweczkowatą, kolczastą, często zgrabioną w sieci (Fig. 
373) i przez te nierówności pyłki są mniej sypkie, łatwiej czepiają się części

F ig . 376. F ig . 377.

F ig . 376. S łupkow ie rozchodnika. — F ig . 377- Słupkow ie ln u .

F ig . 372. F ig . 373. F ig . 375.
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owadziego ciała; pomagają im w tém często kropelki tłuszczu, którymi są 
pokryte, a które wyrabia ta sama plazma pylnikowa, z któréj pyłek powstaje.

U storczyków wszystkie ziarnka pyłku każdego pylnika pozostają z sobą 
zrośnięte w podłużne ciałeczko, tak zwaną m a c z u ż k ę  (Fig. 374) podobnie 
u tojeściowatych (Asclepiadeae) (Fig. 375).

——; § 373. Słupkowie (Gynaeceum) jest zbiór wszystkich znajdujących się 
w jednym kwiecie słupków i zajmuje zawsze sam środek kwiatu. W jednym 
kwiecie albo każdy z osobna owocolistek zrasta się swymi brzegami w od
dzielny słupek i wtedy jest ich wiele w kwiecie (Fig. 337, 376), albo wszyst
kie owocolistki zrastają się z sobą w jeden tylko słupek (Fig. 377). Stopień 
zrośnięcia w tym ostatnim razie może być różny, t. j. owocolistki mogą być 
zrośnięte tylko zalążniami (Fig. 377), albo zalążniami i szyjkami, albo nawet 
i znamiona ich zrastają się w jedno wspólne znamię.

Słupek jest jednokrotny (monomer), jeżeli jest złożony tylko z jednego 
owocolistka; strona tego owocolistka, na której jego brzegi zrastają się ze sobą, 
zowie się s z w e m  b r z u s z n y m ,  przeciwległa g r z b i e t e m  (Fig. 378). Grzbiet 
jest środkiem liścia, szew jego brzegiem, na którym stoją zalążki (Fig. 214).

Słupek jest wielokrotny (połymer) (stosownie do liczby owocolistków,
z których się skła
da: dwu- trzy- czte 
ro- i t. d. krotny), je
żeli powstaje z kil
ku, co najmniej dwu 
owocolistków (Fig. 
378 B —D). Może 
być wówczas jedno- 
k o m o r o w y ,  jeżeli, 
liście jego zrastają 
się tylko samym kra- 
jem (Fig. A B), wie- 
1 o k o m o r o w y m , 

jeżeli liście zrastają się nietylko krajem, ale na znacznćj przestrzeni, tworząc 
wówczas przegrody k o m ó r  (Fig. C D). Tak w słupku jednokrotnym, jak  i 
wielokrotnym, mogą powstawać cienkie ścianki jużto w kierunku podłużnym 
liścia (jak prawdziwe przegrody), już w poprzecznym, które rozdzielają istnie
jące komory na większą ich liczbę, i wtedy słupek ma więcćj komór, niż jest 
owocolistków, które go składają. Mówi się wtenczas np. tak: słupek wargowych 
jest dwukrotny (z dwu owocolistków złożony), a przez fałszywe przegrody 
czterokomorowy.

§ 274. Zalążnia (orarium) jest dolną rozdętą częścią słupka, w której 
znajdują się zalążki. Stoją one prawie zawsze na szwie brzusznym, a miejsce 
na wewnętrznej stronie zalążni, z którego wychodzą, nosi nazwę ł o ż y s k a .  
Ile więc owocolistków w słupku, tyle w jego zalążni łożysk albo ściennych 
(Fig. A B), albo kątowych (Fig. C D). Zalążków bywa najczęściej w jednym 
owocolistku kilkanaście, czasem mnóstwo, czasem jednak tylko kilka, niekiedy 
nawet tylko jeden, np. u rdestu (Polygonum), albo u złożonych (Compositae). 
W takim razie łożysko staje się tylko punktem, na dnie już słupka się znaj
dującym, kiedy zwykle ciągnie się wzdłuż całego szwu brzusznego. Jeżeli 
kilka owocolistków jest zrośniętych krajem, tak, że słupek jest wielokrotny, 
ale jcdnokomorowy, a zalążki stoją na samym dnie owocolistków, to jeżeli 
to dno jest pod nimi wypukłe, tworzy się w środku słupka wypukłość po-

F ig . 378 -381 . F ig . 385.

F ig . 378—381. S zem atyczne przecięcie słupków  ; p  łożysko, r  g rzb ie t, b  szew 
ow ocolistka. A s łupek  je d n o k ro tn y  jednokom orow y, B tró j k ro tn y  jcdnokom orow y, 

C cz te ro k ro tn y  i czterokom orow y, D p ięciokro tny  i pięciokom orow y.
F ig . 385. S łupek  poziom ki z szy jką z boku  zalążni p rzy tw ierdzoną.
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kryta zalążkami, i mówimy, że ł o ż y s k o  j e s t  ś r o d k o w e ,  tak np. u firletki 
lub pierwiosnka.

§ 275. Zalążki (Fig. 214) są to małe ciałka bezbarwne, czasem zielo- 
nawe, lub inaczéj zabarwione, np. różowo w piwonii. Mają podobne złożenie, 
jak  u nagozalążkowych, tylko że zwężoną częścią, s z n u r e c z k i e m  (Fig. 
382 d), przyrastają do łożyska. Położenie jednak względem siebie: ośrodka 
z okienkiem, jednćj lub dwu osłonek, oraz n a s a d y  ośrodka, t. j. miejsca, 
w którém wiązka biegnąca przez sznureczek się kończy, bywa różne stoso
wnie do tego, czy zalążki są proste (Fig. A), skrzywione (Fig. B), lub 
przewrócone (Fig. C). W zalążkach skrzywionych ośrodek cały jest skrzy
wiony; jest zaś prosty w obu innych, które się tém różnią, że w zalążkach 
prostych okienko leży na końcu przeciwległym sznureczkowi, a w przewróconych 
znajduje się obok sznureczka.

§ 276. Szyjka (stylus) jest przedłużeniem zalążni i stoi dlatego zazwy
czaj na jéj wierzchołku, czasem jednak przez nierówne rozrastanie się owo- 
colistków stoi w wyrośniętym słupku z boku zalążni, np. u poziomki lub u 
wargowych i szorstkoliściowych. Czasem szyjka jest bardzo krótka i wówczas 
znamię jest siedzące.

Szyjka może być we
wnątrz całkiem pusta, ale 
najczęścićj wypełniona jest 
luźną tkanką przewodnią, 
wśród której łagiewki pył
ków łatwo mogą do zalążni 
przerastać.

§ 277. Z n a m i ę  czyli 
przekształcony wierzchołek 
owocolistka odznacza się ut
kaniem z małych, tępych, 
brodaweczkowatych komó
rek, tak zwanych maćków, 
lub z włosków sączących wil
gotną wydzielinę, na którćj 
pyłek z łatwością osiada. Najczęścićj znamię jest szersze od szyjki, czasem zaj
muje znaczną przestrzeń, czasem bardzo małą, niekiedy stoi tylkoz boku szyjki.

§ 278. Ulistnienie kwiatu może być trojakie: albo skrętoległe, to jest że 
wszystkie kolejno po sobie następujące listki stoją w obiegach (§ 197), jak 
np. u magnolii (Fig. 386), albo okółkowe, t. j. że wszystkie liście stoją w ko
lejnych okółkach, np. u czworolistu (Paris) (Fig. 387), albo też zewnętrzne listki 
kwiatu stoją w obiegach, a wewnętrzne w okółkach, np. u róży (Fig. 388).

Stosownie do tego trojakiego ulistnienia nazywamy takie kwiaty jak  ma
gnolii o b i e g o w y m i  (acy eliseli) , takie jak czworolistu o k r ą ż  ko wy  mi  (cy- 
clisch), takie wreszcie jak u róży w p ó ł o b i e g o w y m i  (hemicyclisch).

Okółki czy obiegi listków kwiatowych pospolicie stoją tak blisko siebie, że 
się prawieże sobą stykają, czyli międzywęźla łodygi kwiatowej są znikająco krótkie.

Ogólna też reguła w ulistnicniu kwiatów jest taka, że kolejno następu
jące po sobie okółki czy obiegi są zawsze miedzyległe. Wyjątki od téj re
guły są nieliczne, np. u pokrzywowatych (Urticeae) lub u pierwiosnka.

§ 279. Dla oznaczenia, ile liści jednego gatunku, t, j. działek, płatków, 
pręcików czy owocolistków, stoi w jednym okółku czy obiegu, mówi się: ilu 
są c z ł o n k o w e .  Np. zamiast mówić kielich o pięciu działkach w jednym

A B  C
F ig . 882—384. Zalążki : A p ro sty , B skrzyw iony, C przew rócony, a 

oznacza w oreczek zalążkow y, b  okienko, c nasadę  ośrodka, 
d  sznureczek .
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okółku, korona o pięciu płatkach w jednym okółku, mówi się kielich i korona 
pięcioczłonkowe.

Zazwyczaj w jednym kwiecie kolejno po sobie następujące okółki czy 
obiegi są jednakoczłonkowe, prócz owocolistków, których pospolicie nawet 
bywa mniéj niż innych listków kwiatowych.

§ 280. Złożenie kwiatów. Kwiaty mogą być złożone p r omi e n i s t o ,  gr  z b i e-

Fig . 388. F ig  386.

F ig  389.

F ig . 386. P rzecięcie obiegowego k w iatu  m agnolii. — F ig  387. Przecięcie obrazkow ego k w ia tu  ezw orolistu  (P aris) 
z oznaczeniem  cz terech  jego zielonych liści 1. (W edług  Sachsa). — F ig . 388. P rzecięcie wpółobiegowego kw iatu  

róży. — F ig . 389. K w iat g rzb iecisty  m archw i.

c i s t o ,  lub są ni  ef o r eni ne .  Są promieniste (Fig. 345 A—F) wówczas, jeżeli 
można je p r z y n a j  mn i e j  w d wu  k i e r u n k a c h  tak podłużnie przeciąć, żeby 
każda połówka była do drugiej zupełnie podobną. Kwiat staje się grzbieci- 
styrn (Fig. 345 G—I 389), jeżli ma tylko jedne płaszczyznę symetryi, jeżli tylko 
w j e d n y m  k i e r u n k u  da się przeciąć na dwie zupełnie do siebie podobne 
połowy. Staje się zaś nieforemnym, jeżli nie ma ani jednćj płaszczyzny symetryi.

Kwiat jest promienisty, jeżeli wszystkie liście jednego okółka czy obiegu 
są jednakowo wykształcone, i jeżeli wszystkie po sobie następujące okółki czy 
obiegi są jednako, dwu, trzy- czy wieloczłonkowe, prócz słupków, których 
listki mogą być w mniejszej liczbie. Jeżeli zaś którykolwiek okółek staje się 
mniejczłonkowym od drugich, albo jeżli którykolwiek listek jednego obiegu 
jest różny od drugich, to kwiat zaraz staje się grzbiecistym, np. przez to, że
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jedna działka, czy jeden płatek ma ostrogę. Nieforemność zaś powstaje przez to; 
że którykolwiek listek kwiatu jest nieforemny, tak np. że jeden jego pręcik jest ina
czej wykształcony niż drugi, np. w kwiecie trzcinokwiatu (Canna), gdzie pręcik ma 
jedne połowę płatkowato rozwiniętą, a z drugiej strony stoi jedyny jego pylnik.

§ 281. Formuły kwiatów. Zamiast długiego opisywania kwiatów można 
ich złożenie wyrażać zwięźle za pomocą umówionych znaków i cyfr po tych 
znakach pomieszczanych, czyli przez formuły w następujący sposób. Oznacza
jąc okwiat przez P, kielich przez K, koronę przez C, pręciki przez A, a słu
pek przez O, mamy wszystkie potrzebne znaki. Położone po tych znakach 
liczby oznaczają, z ilu członków składa się pewien okółek, np. K 3 oznacza, 
że kielich jest trójczłonkowy; jeżeli są dwa okółki, to pisze się liczby odpo
wiadające liczbie członków każdego okółka i łączy się je znakiem -f-, np. 
A 5-(-5 oznacza, że pręciki stoją w dwu okółkach pięcioczłonkowych. Jeżeli 
ilość członków jakiegoś okółka jest znaczna, większa np. od 10, to się to 
oddaje znakiem o o ,  np. G o o  znaczy, że słupkowie jest złożone z wielu 
słupków, z który cli każdy naturalnie jest jednym owocolistki em. Jeżeli listki 
pewnego okółka są zrosłe, to się tę cyfrę bierze w nawias, np. C (6) ozna
cza, że korona jest zrosłopłatkowa i z 6 listków złożona. Słupki górne albo 
dolne wyróżnia się poziomą kreską, którą się kładzie pod cyfrę dla słupka 
górnego, a nad nią dla słupka dolnego, np. G [3) oznacza słupkowie dolne, 
zrosłe z 3 owocolistków, a G y słupkowie górne z pięciu słupków. Jeżeli za
miast jednego pręcika stoją w danćm miejscu dwa, to się to oddaje przez wy
kładnik, np. A 2-(-22 oznacza, że w zewnętrznym okółku są pręciki dwa, 
we wewnętrznym cztery, ale tak ustawione, że stoją obok siebie po dwa, a 
każda ich para jest międzyległa z dwoma pręcikami zewnętrznego okółka. 
Oznacza się dalćj kwiat promienisty znakiem O , grzbiecisty pręcikowy 
t. j. bez słupków <$, słupkowy, t. j. bez pręcików Q. Jeżli liczba członków 
jakiego okółka jest niestała, np. pręcików jest 12 do 24, to się to tak ozna
cza A 12—24, albo G (2—16) oznacza, że słupkowie jest zrosłe z dwu do sze
ściu owocolistków i że słupek ten jest górny.

§ 282. Rysunek kwiatu nie jest w stanie oddać należycie jego złożenia, 
bo zewnętrzne części zamykają w sobie wewnętrzne. Także na przekroju po
dłużnym widać tylko stosunek listków do łodygi kwiatowej, ale nie widać 
ich wzajemnego do siebie położenia. Wszystkim tym brakom odpowiada narys 
czyli diagram kwiatu (Fig. 386—388), rzut wszystkich jego części na pła
szczyznę poziomą, gdzie naturalnie kielich stoi na zewnątrz, a słupkowie zaj
muje sam środek tegoż narysu i gdzie każdy członek rysuje się tak, że przy
pomina to jego przecięcie, np. na działkach oznacza się grzbiet liścia, w prę
cikach ich pylniki wewnątrz lub zewnątrz zwrotne.

§ 283. Zapylanie kwiatu, t. j. przeniesienie pyłku na znamię ma to na 
celu, żeby jego łagiewka mogła dostać się przez okienko do woreczka zaląż
kowego i zespolić się z jajem w celu wydania nasienia. Już u skrzypów na
rzędzia rozmnażania są rozdzielone na osobnych przedroślach, a u innych 
przez dalsze wyróżnianie powstają makro- i mikrosporangia, z których u wyż
szych roślin powstają zaląźnie i pylniki. Ten rozdział narzędzi ma wszędzie 
jeden cel: s k r z y ż o w a n i a  komórek zespalających się, t. j. żeby one w ró
żnych komórkach macierzysty cli (u najniższych), albo na różnych osobnikach 
(u wyższych roślin) powstawały. Przekonano się bowiem, że przez skrzyżo
wanie nietylko powstaje pewniej więcej nasion, ale nawet są silniejsze i lepiej 
się rozwijają od nasion powstałych bez skrzyżowania.

Zdawałoby się, że takie stosunki, jakie się najczęściej spotyka u okry-
9
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toziarnowycli, t. j. że mają kwiaty jednocześnie z pręcikami i słupkami czyli obu- 
płciowe, mijają się bardzo z drogą krzyżowania. Rośliny te posiadają najrozmai
tsze narzędzia, które w wielu razach zapobiegają s a m o z a p y l a n i u  t. j. zapy
laniu słupka przez pręciki tego samego kwiatu a sprowadzają s k r z y ż o w a 11 i e,

U roślin, których pyłek zostaje wiatrem uniesiony, prawdopodobień
stwo, że dostanie się na słupek innego kwiatu jest, wielkie. Rośliny takie 
mają zazwyczaj kwiatostany z gęstych kwiatów złożone i osobnopłciowe, 
a jeźli są drzewami, to kwitną zazwyczaj przed rozwinięciem się liści, wsku
tek czego pyłek unoszony wiatrem nie znajduje wielkich przeszkód w dostaniu 
się na znamię. Przystosowanie się tych roślin do zapylania przez wiatr polega 
też na tém, że znamiona są tu zazwyczaj wielkie, owłoszone, wyglądające 
jak  piórka (leszczyna, wiele drzew) lub jak  pędzelki (wiele traw). Jeżeli zaś 
mają kwiaty obupłciowe, to zdarza się tak, jak u żyta, gdzie tylko pyłek 
z kwiatu obcego kwiatostanu dostawszy się do słupka wypuszcza łagiewkę, 
a jeżli padnie pyłek tego samego kwiatu lub tego samego kłosa na znamię 
to łagiewki nie tworzy. Następuje tu więc zawsze skrzyżowanie.

§ 284. Większość roślin kwiatowych zostaje zapylona przez owady. 
Owady te przychodzą do kwiatów tylko po pyłek, którym się żywią, lub po 
miód z miodników się sączący, przyczém bezwiednie i bez własnej woli kwiat 
zapylają. Miodniki są zazwyczaj głęboko na dnie kwiatu ukryte a wielkość, 
postać i położenie części kwiatowych jest tego rodzaju, że owad, często 
owad tylko pewnego gatunku, przychodząc na kwiat i siadając na nim 
takie zajmuje położenie, że zbiera pyłek włosami, nóżkami czy trąbką, 
a usiadłszy w podobny sposób na innym kwiecie tego samego gatunku, składa 
tam ten pyłek na znamię i tak następuje z pomocą owad u skrzyżowanie. 
Rośliny o w ad  o py Ine  wydzielają miód w miodnikach, których nie ma 
u roślin w i a t r o p y l n y c h  i tak zwabiają owady. Zwabiają je jeszcze 
wonią i barwą kwiatów. Wiadomą jest powszechnie rzeczą, że są rośliny, 
których kwiaty rozwijają się tylko w nocy i odwrotnie są kwiaty dzienne. 
Otóż po większej części nocne kwiaty są białe i żółte; dwie barwy, które 
nocą na tle zieleni są najwidoczniejsze dla nas i zapéwne dla owadów, które 
w tćj porze na żćr wychodząc, kwiaty te zapylają; woń też tych kwiatów 
jest często bardzo przenikającą i rozchodzi się daleko np. u nocnej świecy 
(Oenothera). Przeciwnie dzienne kwiaty, które się nocą od nieproszonych 
gości, któreby tylko pyłek zjadały i miód im wypijały bez zapylenia ich, 
zamykają, mają barwy znowu w dzień najjaskrawsze t. j. czerwone i fioletowe.

W uwidocznieniu kwiatów gra dużą rolę ich skupienie w kwiatostany, 
to też wyjątkowo tylko mają rośliny kwiaty samotne. Okazałość kwiatosta
nów podnoszą często świetne przykwiatki, jak  to widać między znanymi 
roślinami zwłaszcza w rodzaju Melampyrum, gdzie przy żółtych kwiatach są 
fioletowe u pszeńca (M. neviorosum L.) , różowe u suszka (M. cristatum). 
Większej barwności kwiatostan nabywa też czasem i przez to, że nie wszyst
kie jego kwiaty są jednakowe. Tak np. u wielu złożonych, których środkowe 
promieniste kwiaty koszyczka są żółte i niepozorne, a skrajne są białe, czy 
inaczćj zabarwione, i grzbieciste, przez co cały kwiatostan staje się większy 
i jaskrawszy, np. u rumianku, astrów i t. p. U bławatka te kwiaty skrajne, 
którym kwiatostan całą okazałość koszyczka zawdzięcza, są nawet całkiem 
płonne, mają tylko korony i jedynie służą za wabika. Podobnie dzieje się 
u kaliny. W baldaszkowych też bardzo często najskrajniejsze kwiaty baldaszku 
stają się grzbieciste przez to, że te ich płatki, które są na zewnątrz zwrócone, 
są większe od innych (Fig. 389). U marchwi w samym środku kwiatostanu stoi
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wśród wszystkich białych jeden kwiat ciemno purpurowy, jakby cel, ku któ
remu owad}r siadszy na baldachu dążą i zapylają po drodze inne. Takimi 
jakby wskazówkami dla owadów, gdzie one mają szukać miodu, są owe 
smugi innego ubarwienia, tak pospolite w płatkach, które od ich brzegu zbie
gają ku ich nasadzie np. w bratku.

§ 285. Ku skrzyżowaniu pyłku i zalążka różne wiodą drogi. Najprostszą 
jes t rozdział pręcików i słupków na osobne kwiaty lub osobne nawet rośliny. 
Ślad takiego urządzenia widzi się u takich roślin, jak  kokoryczka (Corydalis 
cava L.) lub dziewanna (Verbascum nigrum L.), gdzie podobnie jak  u żyta 
wśród wiatropylnych pyłek własnego kwiatu pada bez żadnego skutku na jego 
znamię, wyższy stopień u takich roślin jak  np. Lilium bulbiferum Z., gdzie 
w jednych kwiatach zanikają pręciki, w drugich słupki.

Inną drogą jest dwupostaciowość (Dimorphismus) kwiatów. U pierwiosnka 
(Primula) wszystkie kwiaty mają podobne złożenie, ale u jednych roślin 
szyjki są dłuższe a pręciki krótsze, u drugich odwrotnie. A zapylanie jest

Fig . 390—391. F ig . 3 9 2 -393 . F ig . 394—395.

F ig . 390—391. K w iaty  p ie rw iosnka p rzecięte  podłużnie. A k w ia t kró tkoszy jkow y ; B d ługoszyjkow y.
F ig . 392 — 393. J a s n o ta ,  i .am ium  am plexicaule . A kw ia t w idziany z boku ; B w przecięc iu  podłużnćm  ; p  p

p y ln ik i, szyjka, z zalążm a.
F ig . 394—395. K w iaty  k o ko rnaku  p rzedsłupne . A przed , B po zapy len iu  (W edług Sachsa).

łatwiejsze i najkorzystniejsze, jeżeli skrzyżowanie następuje między pyłkami prę
cików długich padłymi na szyjki długie w innych kwiatach i odwrotnie. Są na
wet kwiaty trójpostaciowe, których narzędzia te dochodzą trzech różnych długo
ści, jak  u krwawnicy (Lytlirum Sal/icaria L.), lub u różnych szczawików {Oxalis).

Pospolitém też zjawiskiem jest d w o i s t o ś ć  (dichogamia) kwiatów, pole
gającą na tćm, że pyłek i znamię tego samego kwiatu nie jednocześnie doj
rzewają. Albo prędzej dojrzewa pręcikowie kwiatu, a potem jego słupkowie, 
kwiaty są jak się mówi p r z e d p r ą t n e (prołerandria, protandrsich) np. u ślazu 
bodziszka (Geranium, iStorchsclinabel), u baldaszkowych, złożonych, dzwonko
watych ; albo odwrotnie, ale rzadziej, kwiaty są p r z e d s ł u p n e  (proterogynia, 
•protogynisch), np. u trędownika (Scrophularia), babki, kokornaku (Aristo
lochia). Naturalnie, że w takich razach samozapylenie nastąpić nie może, 
bo pyłek z kwiatu już się wysypał, jak dopiero znamię jest lepkie, albo 
znamię już zwiędło, kiedy w pręcikach tego samego kwiatu zaczyna się pyłek 
wysypywać.

9*
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Prócz tych środków do krzyżowania służących spotykamy bardzo wiele 
innych polegających na tćm, że czy pyłek i znamię dojrzewają jednocześnie 
np. u storczyków lub fiołków, czy kwiaty są dwoiste, skład kwiatu — wówczas 
zazwyczaj grzbiecistego — jest taki, że samozapylenie jest utrudnione lub 
nawet całkiem wykluczone, np. u kokornaku (Aristolocliią), szałwii, wrzosu, 
fiołka, u kosaćców (Iris), szafranu (Crocus), gnidoszu (Pedicularis) i wielu 
wargowych.

U kokornaku kwiaty są przedsłupne (Fig. 391), rura okwiatu owłoszona, 
owady przeciskają się do środka bez przeszkody, znajdują znamię dojrzałe. 
Wyjść nie mogą, bo włosy wstecz zwrócone zamykają drogę, którćj ujście 
przez skrzywienie się końca rury okwiatu jest też zawarte. Po paru dniach 
znamiona zwracają się ku górze, pręciki dojrzewają (Fig. B), a owady grze
biąc się koło nich opylają się pyłkiem, wówczas włosy okwiatu więdną, owady 
wydostają się z więzienia i niepomne doświadczenia idą do drugiego otwar
tego kwiatu, a gramoląc się na rozwiniętćm znamieniu, składają tam pyłek,, 
którym się w innym kwiecie pokryły.

U szałwii darniowej ('Salvia 'pratensis) dwa pręciki są zwrotne. Jak 
owad siądzie na kwiat i chce się dostać do miodników na dnie kwiatu się 
znajdujących, to uderza pyszczkiem w niewykształcone pylniki pręcików, które 
tworzą jakby zastawkę. Wówczas poruszone pręciki uderzają go o grzbiet 
i wysypują tam pyłek. Jak teraz owad przyjdzie do drugiego kwiatu, to zanim 
na nim siądzie, musi pierwej grzbietem opruszonym pyłkiem poprzedniego 
kwiatu otrzćć się o znamię wystające z wargi górnej korony i złożyć tam 
pyłek. Podobnie u wrzosu lub fiołka.

§ 286. Rośliny owadopylne jeżeli kwitną w czasie deszczu powstrzymu
jącego ich odwiedzanie przez owady, są narażone na to, że ich kwiaty nie 
zostają zapylone i wskutek tego nie wydają potem nasion. Są między nimi 
rośliny np. z pospolitych krajowych jasnota (Fig. 394) czy fiołki, które zapo
biegają temu w ten sposób, że jeżeli ich okazałe kwiaty przekwitły bez skutku, 
tworzą drobne, niepozorne kwiatki, nigdy się nie otwierające (cleistogamae), 
w których własny pyłek zapyla znamię i powoduje wytworzenie nasion.

§ 287. Jak ziarnko pyłku padnie na znamię, to wypuszcza łagiewkę, 
która przeciska się do woreczka zalążkowego przez tkankę przewodnią (Fig. 
214), treść plazmy pyłkowćj przechodzi do jaja. Jednocześnie materyały za
pasowe dostają się przez szypułkę do słupka, z tego przez sznureczek do zalążka 
i gromadzą się w woreczku zalążkowym. Kosztem tego pokarmu rozwija się 
zarodek i tworzy się bielmo, cały zalążek rozrasta się i z czasem tkanki 
ośrodka i osłonek przekształcają się w skorupę nasienia.

§ 288. W kwiecie zaś więdnie po zapyleniu korona, pręciki i szyjka 
słupka, kielich.czas jakiś jeszcze pozostaje jako narzędzie ochronne, a zalążnia 
zaczyna się przekształcać w owoc. Najczęściej prócz zalążni nie pozostaje 
nic na szypułce niegdyś kwiatowej, a teraz owocowej. Niekiedy jednak różne 
części kwiatu: kieliszek, kielich, pręciki, szyjki, dno kwiatowe nawet, mogą 
się dalej rozwijać i w takim razie otaczają owoc, który nazywa się s z u p i n -  
k o w a t y m  (indusiatus), a każda część kwiatu poza zalążnią, która wchodzi 
w skład owocu, nazywa się jego szupinką.

U dębu np. kieliszek kwiatu zamienia się na miseczkę, u buku w kol
czastą powłokę, u leszczyny w dwa zielone listki otaczające owoc.

Zamiana kielicha w szupinkę jest pospolitćm zjawiskiem np. u wargo
wych, szorstkoliściowych, psinkowatych lub u złożonych, gdzie się w puch 
często wykształca.
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W innych razach pręciki nie więdną albo jak  np. u poziomki i róży N , 
(głogu) dno kwiatowe mięśnieje.

§ 289. Tak jak  cała niezmierna rozmaitość kwiatów zależna jest od 
środków zapylania ich i do nich przystosowaną, tak też i o w o c e  (fructus, 
Frucht) przedstawiają podobne bogactwo form, które pozostają w ścisłym 
związku z najlepszóm rozsianiem nasion w nich zawartych. Dlategoto ściana

F ig . 399. F ig . 397.

F ig . 402.

F ig . 398.

F ig . 400.

F ig . 403. F ig . 405. F ig . 396.

'F ig . 396—405. Owoce. — F ig . 396. P estkow iec w iśni p rzec ięty . —- F ig . 397. N ie lu p k a  cyko ry i. — F ig . 398. Ta 
sam a  przecięta . — F ig . 399. R ozłupnia pod łużna z k o p ru , F ig . 400. poprzeczna z rzodkw i. — F ig . 401. S trąk  
g ro ch u . — F ig . 402. Ł uszczyna lak u . — F ig . 403. T o rebka lnu . — F ig . 404. Owoc w ielokrotny  poziom ki, złożony 

z m e łupek , w przecięciu. — F ig . 405. Owoc w ielokrotny  m a liny , złożony z pestkow ców .

zalążni rozwija się w różny sposób, zsycha się lub mięśnieje, pozostaje po 
dojrzeniu owocu zamkniętą lub otwiera się w różny sposób.

Ścianę owocu powstałą z owocolistków samych albo z dnem kwiatowém 
«pojonych w słupku dolnym, nazywamy owocnią (pèricarpiùm). Owocnia 
może być sucha lub mięsista. Jest mięsista w jagodzie (bacca, Beerenfrucht) 
i w pestkowcu (drupa, Steinfrucht).
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Jagoda jest owocem, w którym owocnia składa się ze skórki zewnętrznej 
i wewnętrznego mięsa, wśród którego znajdują się pogrążone nasiona o twardej 
zwykle skorupie. Po zjedzeniu lub zgniciu tego mięsa, nasiona są zupełnie 
od owocu oddzielone. Porzeczka, winna jagoda, banany, gruszki, cytryny 
i pomarańcze z grubszą skórą, dyniowate jak ogurki, tykwy, dynie ze skórą 
czasem zdrewniałą nawet, są przykładami jagody. W jabłku wyróżnia się 
wewnętrzna warstwa pergaminowa i ta jagoda stanowi przejście do pestkowców.

W pestkowcach (Fig. 396) prócz skórki i mięsa zawsze istnieje trzecia 
warstwa, koścista wyściełka, zwana pestką. Ta pestka po zniszczeniu mięsa 
otacza zawsze nasienie aż do chwili kiełkowania; nasienie nie ma tu jak  
w jagodzie tęgiej skorupy, ale delikatną. W iśnie, śliwa mają mięso bardzo 
soczyste, w migdale lub orzechu włoskim jest ono suchawe, a całkiem suche 
i włókniste w orzechach kokosowych, które stanowią przejście do owoców 
suchych niepękających, jakimi są niełupka i ziarniak.

Niełupka (iachaenium., Schliessfrucht) jest owocem o owocni suchej i nie 
pękającej, zawierającój jedno tylko nasienie (Fig. 397) i otaczającej je aż do 
chwili kiełkowania. Można wyróżniać niełupki na: 1) właściwe niełupki (Fig. 
397), u których owocnia jest skórkowata, np. żołędzie dębu, owoce złożonych, 
tatarki; 2) orzechy (mix) z owocnią zdrewniałą, np. owoce lipy, leszczyny (ale 
nie orzech kokosowy, ani włoski, które są pestkowcami ; 3) ziarniaki (caryopsis, 
Kornfrucht) o owocni cienkiej i całkiem zrosłćj z nasieniem np. u traw; 4) skrzy- 
dlaki (samara) opatrzone skrzydełkami, z pomocą których wiatr je unosi, jak 
u klonu, więzu.

Niełupki powstają ze słupków, w których zalążni albo tylko jeden jest 
zalążek, np. u rdestowatych, albo kilka nawet, np. u dębu, lipy, z których 
jednak zawsze tylko jeden pozostaje zapylony i rozwija się w nasienie.

Rozłupnie są owoce, których sucha owocnia rozłupuje się po dojrzeniu 
wzdłuż przegród prawdziwych czy fałszywych na części: r o z ł u p k i  (meri- 
cardia, Tlieilfrucìite), a każda taka rozłupka niczém się od niełupek nie różni,, 
zawierając też jedno tylko nasienie. Takie rozłupki powstają przez rozłupy
wanie się owocu podłużne np. u baldaszkowych (Fig. 399), wargowych, szorstko- 
liściowych, ślazowatych, u klonu, bodziszka (Geranium) i t. d., albo przez 
poprzeczne np. w tak zwanych rozczłonkowanych strąkach wielu groszkowych 
np. Hedysarum , albo w rozczłonkowanych łuszczynach np. u rzodkwi (Fig. 
400) i innych krzyżowych.

Owoce pękające mają zazwyczaj nasienie otoczone tęgą skorupą; dzielą 
się na: mieszek ( folliculus, Balgfruclit), strąk (Legumen, Hiilse), łuszczynę 
(siliqua, Sedotte) i torebkę (capsula, Kapsel).

Mieszek powstaje zawsze ze słupka jednokrotnego i pęka albo na grzbie- 
tnéj albo na brzusznej stronie, ale zawsze jednym szwem i jednę też tworzy 
po otwarciu łupinę, np. w piwonii.

Strąk (Fig. 400) powstaje ze słupka jednokrotnego, ale pęka dwoma 
szwami na dwie łupiny, np. u grochu, bobu, fasoli i w ogóle motylkowatych, 
u których się zdarza, że ich owoc tak samo złożony wcale się nie otwiera, 
np. chléb świętojański (Ceratonia), albo ma liczne fałszywe przegrody poprzeczne 
i stąd rozczłonkowany staje się po dojrzeniu rozłupnią, rozpadającą się na 
rozłupki.

Łuszczyna (Fig. 402) ze słupka dwukrotnego, rozdzielonego fałszywą 
przegrodą, przy dojrzeniu rozpada się na dwie łupiny, a przegroda z nasio
nami zostaje na szypułce; tak u krzyżowych np. gorczycy, kapusty. Są
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łuszezyny, które się nie otwierają, i są Juszczyny rozczłonkowane podobnie jak 
strąki.

Torebka (Fig. 403) ze słupka wielokrotnego, jedno lub wielokomorowTego, 
otwiera się w najrozmaitszy sposób, np. za pomocą dziurek od spodu w dzwon
kach, od góry w maku, wieczkiem u babki, bielonu (Hyoscyamus), bardzo 
często ząbkami na szczycie, albo tak, że owocolistki rozdzielają się na poje
dyncze łupiny. Są torebki np. gniewosza (Impatiens) lub kasztana, które 
otwierają się przed zeschnięciem się ścian i możnaby je nazwać s o c z y s t y m i  
t o r e b  k a m  i.

§ 290. Ponieważ każdy słupek staje się owocem, a są kwiaty, które 
mają liczne słupki, więc mogą mieć też liczne owoce. Takie z jednego kwiatu 
powstałe liczne owoce nazywają się w i e l o k r o t n e .  Te wielokrotne owoce 
mogą się różnie wykształcać, tak np. u róży są to nielupki, podobnie u po
ziomki (Fig. 404); w obu razach dno kwiatowe jest zmięśniałe i otacza nie
lupki w głogu a u poziomki stanowi część jadalną, mięsistą, na której owoce 
stoją jako małe zadziorki. U maliny (Fig. 405) są to 
śliwTy ze sobązrosłe; u badianków ('Illicium) i magnolii 
mieszki.

Jeżeli dno kwiatostanu zmięśnieje i otacza owoce, 
to powstają stąd pozorne, bo fałszywe tylko owoce, np. 
u figi, ananasu, gdzie owocami rzeczywistymi są nielupki, 
które nieświadomi biorą za nasiona.

§ 291. Owoce pękające są przystosowane do roz
siewania nasion bez wszelkiej pomocy. Łupiny strączków 
np. i różnych torebek, np. wybitnie u gniewoszu f  Im
patiens), zsychając się, kurczą się niejednostajnie na 
zewnątrz i wewnątrz, przez co oddzielają się od siebie 
z pewną silą i rozrzucają nasiona na pewną odległość 
(Fig. 406). Albo po otwarciu się owoców wiatr wysypuje 
nasiona, uderzając w nie z wierzchu lub kołysząc Fig. 406. Torebka gniewosza,

. .  . • " pęka jąca  i rozrzucająca nasiona .szypułki.
Inne owoce, zwłaszcza nie pękające, suche, przystosowane są do rozsie

wania przez wiatr, tak np. nielupki klonów, wiązów, bzów, rdestów, które 
mają owocnię rozpłaszczoną w skrzydełka, albo nielupki złożonych uwień
czone puchem powstałym z kielicha, podobnie jak  też kosmate nasiona ba
wełny, topól, wierzb.

Woda roznosi wiele nasion czy owoców, które są zdolne pływać na jej 
powierzchni. Nawet morze przenosi tak owoce nieraz na odległość setek mil, 
np. orzechy kokosowe, które wyrzucone na brzeg morski kiełkują.

W rodzinie Proteaceae owoce otoczone są szupinkami pręcików7 i two- 
rzą z nimi jakby wielką obłą szczotkę. Otwierają się tylko wtedy, jeżli je 
ogarnie ogień, od którego zajmują się pręciki, a pod wypływem tego gorąca
owToce pękają i rozrzucają nasiona.

To znowu nielupki albo ziarna pokryte są na powierzchni zadziorami 
i tak czepiając się piór, sierści czy włosów zwierząt, bywają przez nie prze
noszone i rozsiewane, np. u rzepnia (Xanthium), uczepu (Bidens), psiego języka 
(Cyno glos sum), przytulii (GaliumJ.

Świat zwierzęcy, zwłaszcza ptactwo, rozsiewa wszystkie mięsiste owoce. 
Te są zwykle barwy czerwonej lub fioletowej i odbijają w dzień jaskrawo
od tła zieleni (podobnie jak płatki dziennych kwiatów). Zwierzęta zjadają
mięso owocu a nasiona same (z jagód) czy otoczone pestką (ze śliw) oddają
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na zewnątrz z kałem i tak rozrzucają. Tak np. paszkoty roznoszą nasiona 
jemioły z jednycłi drzew na drugie i tak pasorzyt ten dostaje się wysoko, 
nieraz na szczyty drzew. Mięsistymi owocami żywią się nietylko ssące i ptaki, 
ale również chrząszcze i inne owady.

Samo się przez się rozumie, że człowiek w gwałtowny sposób bierze 
udział w rozsiewaniu ziarn pewnych roślin, tak samo jak z drugiéj strony 
mnóstwo roślin tępi.

§ 292. Nasiona mają różną wielkość i postać. W razie, jeżeli nasienie 
zostaje wyrzucone z owoców pękających, bywa podobnie jak  owoce w rozmaity 
sposób przystosowane do rozsiewania, już przez to, że jest skrzydełkowate i lotne, 
już że jego powierzchnia jest czepna, albo jak we lnie śluzowacieje i jest 
lepka. Stosownie też do tego bywa skorupa bardzo rozmaicie wykształcona; 
czasem jest bardzo cienka i delikatna, innym razem gruba i stwardniała. 
(Zresztą porównaj § 154, 173).

§ 293. Materyał zapasowy, który rośliny w bielmie dla zarodka skła
dają, może być bardzo różny. W tłustych ziarnach znajduje się w komórkach 
bielma tłuszcz pomieszany z małymi gałeczkami proteiny t. j. ciał białko
watych; w twardćm bielmie ściany bielma są zgrubiałe, tak iż bielmo jest

F ig . 407. Z ew nętrzna  część przecięcia pszenicznego z iarna, s ow ocnia i sk o ru p a  n asien ia  zrosłe  z so b ą ; ki w arstw a 
kom órek  w ypełn ionych  p ro te in ą ; z kom órk i w ypełn ione skrobią.

F ig . 408—412. Z ia rn a  sk ro b i z z iem niaka. A m łode z ia rn a ; B —E  coraz s ta rs z e ; F  dw a spo jone z  sobą.

prawie rogowe, np. w ziarnach kawy, albo nawet twarde jak  kość, np. w da
ktylu lub w nasionach palmy zwanej Phytelephas macrocarpa, której bielmo 
nazywają roślinną kością słoniową, bo podobnie wygląda i na podobne cele 
bywa technicznie używane. Czasem w tém samém nasieniu bywa i proteina 
i skrobia jak  materyały zapasowe (Fig. 407). Najpospolitszym materyałem 
zapasowym jest s k r o b i a .  Skrobia tworzy się pierwotnie w gałeczkach zie
leni, skąd przemieniona na jakiś w wodzie rozpuszczalny węglowodan, naj
częściej na cukier, zostaje w tym stanie przeprowadzoną do części roślin, 
które rosną, lub znowu z cukru przemienia się w skrobię i złożona bywa 
jako materyał zapasowy czy to w kłączach lub pędach na zimę, czy w bielmie 
nasion. Ma ona u różnych roślin różną postać, tak że bardzo często po niej 
można poznać, z jakiej rośliny skrobia pochodzi. Najczęściej wygląda jak 
gałeczka kulista czy wydłużona lub lekko spłaszczona (Fig. 408). W chwili 
kiedy się tworzy, jest ziarno skrobi kuliste tak małe, że przy silnych powiększe
niach staje się widoczném jako punkcik i dopiero przy dalszym wzroście 
wyrasta w charakterystyczną postać. Największe, wyrośnięte całkiem, ziarna 
skrobi mają zaledwie y5 mm. średnicy. Widać na takich dużych ziarnach, 
że są uwarstwione współśrodkowo koło jednego punktu, który niekoniecznie 
jest środkiem geometrycznym ziarna (Fig. 408). Zdawałoby się na pierwszy

J3
F ig . 407. F ig . 4 0 8 -412 .
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rzut oka, że te warstwy powstają przez nakładanie się coraz nowszych na 
dawniéj już istniejące; przekonano się jednak, że tak nie jest, że te warstwy 
tém się tylko różnią, że jedne mają mniéj, drugie więcój wody, a ziarno 
skrobi rośnie przez wnikanie.

§ 294. Wzrost przez wnikanie (intussusceptio) jest właściwym nietylko
ziarnom skrobi ale i ścianom komórek roślinnych, czy one są błonnikowe,
czy zdrewniałe, czy skorkowaciałe. Wszystkie te części ciała roślinnego, 
podobnie jak plazma, składają się z niezmiernie drobnych cząsteczek orga
nicznych zwanych micellami, które mają stałe jądro i oponę z warstewki 
wody, wskutek czego łatwo się obok siebie przesuwają i przeciskają jedne 
między drugimi. Jak protoplazma zawiera micelle z grubymi oponami wody, 
to jest bardzo ruchliwa, kołuje i krąży żywo; jak  wodę utraci, to tężeje 
i ruszać się przestaje. Te micelle są tak drobne, że ich pod mikroskopem 
nigdy nie widać, a ziarno skrobi zawiera icli miliony, choć największe ma 
zaledwie V5 nim. średnicy. Plazma komórki zajmuje się wyrabianiem wszyst
kich substancyi, jakie w ciele roślinnćm znajdujemy. Jak wytwarza ziarno 
skrobi albo ścianę czy jéj zgrubienie, to wytworzywszy nowe micelle skro
biowe czy błonnikowe, wprowadza je między dawniéj już istniejące. Stare 
się rozstępują, żeby się nowe wśród nich pomieścić mogły, i dlatego, czy 
w ziarnie skrobi, czy w ścianie, nie ma cząstek dawnych w środku a nowych 
na powierzchni złożonych, tak jak w rosnącym krzysztale, tylko nowe wni
kają między stare i tak rośnie żywe ciało rośliny.

Widać to np. na liściach, jeżeli porównamy blaszkę liścia, który dopiero
co się z pączka rozwinął, z blaszką starego wyrośniętego już liścia. Stara jest 
większa od młodej, ale ma zupełnie taką sarnę nerwacyą; wszystkie cząstki 
młodego liścia widocznie się tylko rozsunęły przez wniknięcie nowych, ale 
nie zmieniły tak, jak  krzyształ, żeby nowe warstwy narosły na dawniejsze stare.

Ten wzrost przez wnikanie raz wydzielonych warstw wcale jednak nie 
wyklucza tego, żeby plazma nie mogła wydzielić obok już istniejącej ściany 
nowéj jéj warstwy. Owszem bardzo często tak się dzieje, np. w zarodnikach 
czy ziarnkach pyłku, mających dwie ściany, z których obie kolejno zostają 
przez plazmę komórki wydzielone. Podobnie i w razach, kiedy ściana jest 
niejednostajnie zgrabiona, warstwy zgrubień zostają póżniój w miejscach zgra
bionych nałożone, ale tak pierwotne jak  i późniejsze rosną już daléj przez 
wnikanie.

Ten, wzrost przez wnikanie pozwala roślinie ciągle odnawiać stare jéj 
cząstki. Żadna ściana komórki np. nie może się zużyć, bo w miarę, jak się 
zużywa, zostaje odnowiona przez to, że plazma wyrabia nowe micelle błon
nikowe i że je wprowadza do ściany, gdzie wnikają, rozkładając się między 
starymi tak, że nie ma punktów, w którychby były nagromadzone albo tylko 
stare, albo tylko nowe cząstki.

Wzrost przez wnikanie jest tym środkiem, z pomocą którego ciało roślinne 
rośnie i w miarę zużycia zostaje odnowione.

Klasa : Jednoliścienne, Monocotyledoneae, EinkeimMattrige.

§ 295. Rośliny jednoliścienne mają zazwyczaj w nasieniu bogate bielmo, 
a zarodek ich jest stosunkowo mały, np. u daktyla leży na środku grzbietu 
(stronie nasienia, gdzie nie ma bruzdy) i widać go patrząc z góry pod postacią
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watych (Fig. 413—416). 
D

maleńkiego kółeczka; u traw leży na kraju ziarna. Zarodek ten jest jedno- 
liścienny, t. j. na jednym końcu ma korzonek, na przeciwległym jeden tylko 
liśeień, a z boku ciała, w nasadzie liścienia, w malém zagłębieniu leży zało
żenie pędu (Fig. 236 E 413 C). Przy kiełkowaniu najczęściej liśeień nie wy
chodzi nad ziemię; albo jak u traw (Fig. 236 E) pozostaje w ziarnie i wy
sysa pokarm z bielma całą powierzchnią, którą się z bielmem styka, albo 
będąc pochwiastym liściem wrasta w głąb ziemi i spuszcza do niej cały zaro
dek, górną tylko częścią stykając się i wysysając bielmo ; tak u palm i lilio-

Są jednak rośliny jednoliścienne, których liśeień 
wychodzi nad ziemię jako łuska lub nawet liść 
zielony, niczćm od innych nie różny.

§ 296. Są to rośliny rzadko drzewiaste, two
rzące zwykle kłodzinę, tak np. palmy, i całkiem 
wyjątkowo drzewa rosochate (Dracaena), zazwy
czaj tworzą byliny o kłączach, a jeszcze częściej 
o cebulach podziemnych.

§ 297. Rosną na grubość zupełnie inaczćj jak 
dwuliścienne. Ich wiązki łodygowe są rozrzucone 
(Fig. 307) i podobnie jak  liściowe zamknięte, t. j. 
nie posiadają miazgi, tylko w miarę rozwijania się 
rośliny, przybywania pod wierzchołkiem pędu coraz 
większej ilości liści, i to coraz większych, z których 
coraz więcej wiązek zbiega do łodygi, łodyga 
w c a ł e j  s w o j ć j  m a s i e  r o z r a s t a  s i ę  równo
miernie na grubość aż do chwili, w którćj już co
rocznie pod wierzchołkiem pędu tworzy się taka 
sama ilość tak samo wielkich liści. Stąd każda 

kłodzina palmy ma od dołu postać przewróconej głowy cukru (ta część jest 
zakryta korzeniami przybyszowymi) a dalej pień jednakowo gruby aż do 
samego szczytu niosącego wieniec liści.

§ 298. Korzeń zarodka ma zwykle krótkie istnienie, zastępują go korze
nie przybyszowe, które w miarę rozwijania się rośliny coraz 
liczniej wychodzą z nasady łodygi. Jest to tak pospolite zja
wisko, że u palm nigdy nie widać nasady łodygi, bo jest 
otoczona gęstym splotem tych przybyszowych korzeni, nieraz 
tak wielkim jak kopa siana. Z naszych roślin widać to 
najlepiej u kukurydzy.

§ 299. Ulistnienie jednoliściennycli jest skrętoległe, 
często liście ich stoją naprzemianlegle, w łodygach grubych 
tworzy się jednak więcej prostnic. Ulistnienie okółkowe zdarza 
się tylko wyjątkowo.

Liście nie posiadają przylistków, zwykle nie mają i ogonków, tylko silnie 
rozrośniętą pochwę. Blaszka jest zazwyczaj całobrzega, najczęściej długa 
i wąska. Tylko liście palm są pierzaste lub dloniaste.

Nerwacya jest prostolinijna lub łękowata, pierzasta u palm i wonnorośli 
(ScitamineaeJ. Wyjątkowo (Araceae, Paris, Dioscorea) dwuliścienna o oczach 
sieci nieregularnych.

§ 300. Kwiaty jednoliścienne są zawsze okrążkowe, mają zawsze uli
stnienie okółkowe i złożone są typowo z pięciu przemiennych okołków trój- 
członkowych. Z tych dwa tworzą okwiat, dwa pręcikowie, a jeden słupkowie

F ig . 413—416. A n asien ie  cebuli p rze 
cięte pod łużn ie  ; B I> jego k ie łkow anie 
w n a tu ra ln e j w ielkośc i; C ja k  I) przy  
silniejszéni pow iększeniu  i w p rzek ro ju . 
W id ać , źe pochw iasty  liśe ień  c p rze 
k rzyw ia się i sp u szcza  do ziem i korzeń  
w ; e oznacza bie lm o a K  pęd  zarodka.

(W edług Sachsa).

F ig . 417. N a ry s  kw iatu  
liliow atych . (W edług 

Sachsa).
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(Fig. 417). Okwiat zwykle barwny, wyjątkowo wyróżniony na kielieh i koronę 
(Comelynaceae, Hydrocharidaceae). Zalążki po większej części przewrócone.

§ 301. Zwięźle da się to tak zestawić: J e d n o l i ś c i e n n e  s ą  z i o ł a ,  
b y l i n y  l ub  d r z e w a  k ł o d z i n i a s t e ,  m a j ą c e  w i ą z k i  s i t k o  na  c z y 
ni  o we  z a m k n i ę t e .  L i ś c i e  z w y k l e  n i e  w y r ó ż n i o n e  n a  o g o n e k  
i b l a s z k ę ,  o b l a s z c e  n a j c z ę ś c i ć j  w y d ł u ż o n e j  i n i e  w y c i ę t e j ,
0 n e r w a c y i  z s i e c i ą  o c z e k  z w y k ł e  p r o s t o k ą t n y c h .  K w i a t y  
t y p o w e  w z o r u :  P3-+-3 A 3+3 G3, o o k ó ł k a c h  w n i e k t ó r y c h  r z ę 
d a c h  m n i e j  l ub  w i ę c e j  c z ł o n k o w y c h .  Z a l ą ż k i  n a j c z ę ś c i ć j  
p r z e w r ó c o n e .  Z a r o d e k  ina na  j e d n y m  k o ń c u  k o r z e ń ,  na  d r u 
g i m li ś c i e ń  a p ę d  z boku.

§ 302. Jednoliścienne dzielą się na następujące rzędy:
1) Coronariae, o kwiatach zwykle okazałych, typowo złożonych, t. j. 

wzoru: P 3 -f-3, A3 +  3, G3 z okwiatem najczęścićj barwnym;
2) Spadiciflorae i
3) Glumiflorae, o kwiatach zwykle niepozornych, ze zmniejszoną zazwy

czaj ilością liści w okółkach, poskupianych w bogate kwiatostany, które 
w drugim rzędzie (Spadiciflorae) są otoczone pochwą.

4) Helobiae o kwiatach promienistych, mających w pręcikowiu i słup
kowiu zwykle więcej listków, niż w typie kwiatu jednoliściennego (t. j. więcćj 
jak 6 pręcików i 3 owocolistki), a liście często z nerwacyą roślin dwuliściennych ;

5) Scitamineae i
6) Gynandrae o kwiatach okazałych, grzbiecistych, mających w pręci

kowiu mniej listków, niż w typie, i o słupku zawsze dolnym. W rzędzie 5) 
Scitamineae pręciki nie są zrosłe ze szyjką jak w 6) Gynandrae.

Rzęd: Okazałe, Coronariae, P rach tb lu tle r .
Tu należą rodziny A) ze słupkiem górnym Liliaceae i Juncaceae oraz B) 

ze słupkiem dolnym : Irideae, Amciryllideae i Bromeliąceae.
§ 303. Rodzina: Liliowate (Liliaceae, Lilienblutler). Po większej części 

byliny z kłączem, bulwą lub cebulą, rzadziej krzewy lub drzewa, mają kwiaty 
promieniste, typowo jednoliścienne z okwiatem zwykle okazałym, barwnym, 
ze słupkiem górnvm, P3-P3, A3 -4- 3 G (3). Owocem torebka lub jagoda 
(Fig. 416). . . .

Liliowatych znamy przeszło 2000 po całćj kuli ziemskiej rozmieszczonych ; 
w okolicach podzwrotnikowych i umiarkowanych są pospolitsze niż między 
zwrotnikami. Rosną na miejscach suchych, skalistych, nasłonecznych ; w Alpach
1 bagnach są rzadkie; wodnych nie ma.

Należą tu rośliny cebulkowate, dla kwiatów powszechnie hodowane, jak : 
lilia, hiacynt, tulipan; z roślin kuchennych uprawiane są różne łuki (Allium), 
jak cebula, czosnek, pór, oraz szparag (Asparagus). Z drzew znany jest smo
kowiec (Dracaena Draco A., Drachenbaum) z wysp kanaryjskich.

§ 304. Rodzina: Sitowate, (Juncaceae, Binsen). Po większćj części 
byliny z kłączami i pędami o liściach trawiastych. Kwiaty złożenia liliowa
tych, ale z okwiatem suchym, łusko waty m.

Sitów jest do 200 gatunków.
Należą tu krajowe rodzaje kosmatki (Luzula, ffainbinse) i situ (Juncusr 

Binse), których gatunki rosną na całćj powierzchni kuli ziemskiej. Inne rodzaje 
przeważnie na półkuli południowej.

§ 305. Rodzina: Kosaćcowate (Irideae, Schwertlilien). Byliny kłączo-
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wate z pędami, których liście są zwykle mieczowate, t. j. z boków ścieśnione 
i obejmujące jedne drugie pochwiastymi nasadami (Fig. 255). Kwiaty wzoru: 
P3-f~3 AŚ-f-0 Gl (3), t. j. już promieniste, już grzbieciste, z okwiatem zwykle 
-okazałym, z jednym tylko okółkiem pręcików; znamiona słupka często płatko
wato rozwinięte. Owocem torebka (Fig. 427, 428).

Kosaćcowatych jest przeszło 700 znanych; pospolite są w okolicach 
umiarkowanych i zwrotnikowych, najpospolitsze na wybrzeżach morza Śród
ziemnego i w Afryce południowej, w Ameryce zaś rzadsze.

Należą tu rośliny dla okazałych kwiatów często hodowane, jak gatunki 
kosaćca (Iris, ScInoertliUe) , z których dwa są krajowe, daléj mieczyka 
( Gladiolus, Siegtvurz) także w kraju dziko rosnące. Szafran (Crocus sativus L .,

F ig . 428.

F ig . 418—426. Fig . 427.

F ig . 418—426. S zparag . B kw ià t z boku , C p rzec ię ty  pod łużn ie, D s łupek  nadk ro jony , E  przecięty  poprzecznie, 
F  p ręc ik  z ty łu , G jagoda, H  nasien ie  całe, I  p rzec ię te  pod łużn ie, K  zarodek.

F ig . 427. N ary s  kw iatu  kosaćca.
F ig . 428. K w iat kosaćca. a lis tk i zew nętrznego, b w ew nętrznego okółka , c p ła tkow ate  znam iona.

Safran) pochodzi ze Wschodu; jego znamion używają do barwienia pie
czywa i nadania mu zapachu. Woń szafranu była dla Rzymian najulubieńszą 
perfumą.

§ 306. Rodzina: Amarylkowate (Amaryllideae, Amaryllideen). Złożenia 
liliowatych, tylko kwiaty ze słupkiem dolnym.

Amarylkowatycli znamy koło 650; w okolicach chłodnych i umiarko
wanych są wszędzie, pospolitsze w miejscach suchych, skalistych, nasłonecz
nych. Najwięcej jest ich nad morzem Śródziemnóm, w Afryce i Ameryce 
południowej ; w Azyi są rzadkie.

Należą tu rośliny mające także okazałe kwiaty i dlatego hodowane jak 
Amaryllis i narcyzy (Narcissus). Z krajowych należą tu gładysz (Galanthus 
ìdvalis L., Schneeglockchen) i śnieżyca (Leucojum vernum L., Friihlingskno-
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łenblume), z obcych meksykańska agawa (Agave americana L.) przez tubyl
ców „ Mague “ zwana, a u nas hodowana pod nazwą aloesu, daje w Meksyku 
upajający napój „pulque“ i wyborne włókno na nader trwałe tkaniny.

§ 307. Rodzina: Ananasowate (Bromeliaceae) , Ananasse. Są to prze
ważnie narosty (Epiphytae), t. j. rośliny, które nie będąc pasorzytami, rosną 
na drzewach w dziuplach i szparach kory, wypuszczając korzenie powietrzne. 
Kwiaty mają jak  amarylkowate złożone, ale nieraz i ze słupkiem górnym.

Ananaso waty cli jest koło 350 ; 
wszystkie są amerykańskie z oko
lic zwrotnikowych i podzwrotni
kowych.

Należy tu ananas (Ananassa 
sativa L., Ananas), którego cała 
osada kwiatostanu rozrasta się, 
mięśnieje i bywa wraz z owocami 
z nią zrośniętymi jadana. Hoduje 
się w Europie.

Rzęd: P ochw iaste ,  Spa- 
diciflorae, Koldendltitler.

§ 308. Rodzina: Palmy (Pal
mae, Palmen). Drzewa kłodzi- 
niaste, rzadziej krzewy, o liściach 
stosunkowo zawsze bardzo wiel
kich, okazałych, na metry długich, 
wachlarzowatych lub pierzastych, 
trwałych, skórkowatych (w rodza
ju Calamus pnącza). Jedno lub 
dwupienne, o kwiatostanach gro- 
niastych, nieraz też na kilka me
trów długich, otoczonych zdre
wniałymi pochwami (Fig. 427 4 a) 
i tysiącami kwiatów pokrytych.
Kwiaty wzoru : K3 C3 A3 +  3 
Gr (3) z okwiatem niepozornym, choć 
wyróżnionym na kielich i koronę.
Owocem jagoda, pestkowiec lub 
niełupka, nieraz wielkich roz
miarów.

Znanych jest przeszło 1100 
gatunków palm. Palmy są prze- 
dewszystkiem pospolite w zwrotni
kowych okolicach. Dorzecze Amazonki i archipelagi Oceanu Spokojnego są 
dwie najwięcej palmiste okolice ziemi. Karłowata palmiczka (Chamaerops hu
milis L.J, zachodzi do południowej Europy.

Nie ma roślin dla człowieka bardziej pożytecznych, jak  palmy, i bez: 
żadnej przesady można powiedzieć, że dają one wszystkie wytwory, jakie 
wszystkie inne rośliny dawać zwykły. leli drewno, nieraz tak twarde, że stal 
o nie pryska, jest dobrym budulcem, liście służą do pokrywania dachów, 
a dużo ich w tym celu nie trzeba, bo nieraz mają po kilka, nawet kilka

F ig . 4 2 9 .-4 3 4 . P a lm a  dakty low a. 1 .jej k w ia t pręcikow y od! 
ś rodka , 2 z boku , 3 kw iat słupkow y, 4 ow ocostan b z pochw ą a r 

5 trz y  owoce nasadam i złączone.
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naście, do 24 metrów kwadratowych powierzchni. Włókna dają już tkaniny, 
już bywają używane na szczotki do zamiatania ulic w wielkich miastach, 
nawet europejskich. W takim celu przywożą amerykańskie „piassaba“ (z ogon
ków Attalea fun ifera  Mart. palmy brazylijskiej) i „Kittul“ azyatycki (z Ca
ryota arens L.J. Robi się z nich liny, powrozy, żagle, wojłoki, wycieraczki 
do butów jak np. z kokosu (Cocos nucifera L., Kokosy alme). Liście lub kło- 
dziny kilku gatunków bywają pokryte woskiem grubym na kilka milimetrów. 
Taki biały z zielonawym odcieniem wosk „Carnauba4*, pochodzący z brazy
lijskiej palmy Copernicia cerifera M art., przychodzi do Europy w ilości 
2,000.000 kilogramów rocznie. Przywożą też żółtawy z Ceroxylon andicola 
H. B., palmy rosnącej na Andach, na wysokościach 1500—2500 m. po nad 
poziomem morza.

Sagownice fSagusJ mają pień wypełniony skrobią, którą po wypłukaniu 
przerabiają na „sago.“ Jedno drzewo daje do 200 klgr. mąki. Liczne palmy 
z owocem pestkowcowatym dają z mięsa owocu oléj np. Elaeis guìnensis L. 
w Afryce, lub Guilielma speciosa Mart. w Ameryce. Owoce mnóstwa palm 

są nietylko jadalne, ale stanowią w danéj okolicy nieraz 
główny pokarm mieszkańców, np. daktyle z Phoenix dacty
li fer a L. na całej północy bezdeszczowéj Afryki lub palmira 
Borassus jiabelliformis L. w Hindostanie. Z naciętych kwia
tostanów bardzo wielu palm np. palmiry lub z Arenga sacca
rifera Bah. rosnącej na Malajskim archipelagu płynąca osoka 
daje podobnie jak brzozowa słodki zrazu napój, który łatwo 
ulega rozczynieniu (fermentacyi) i zamienia się po dobie na 
wyborne palmowe wino (§ 98), albo odparowana daje cukier, 
lub przepędzona arak. Te dwa ostatnie prodnkta w Hindosta
nie z palm się wyłącznie otrzymują.

Nasiona palm są albo jadalne, albo używane za pieprzyk 
do żucia np. z pinangu (Arcca CatecÌLu L.J, które w całym 
Hindostanie żują z liśćmi betelu (Piper Betle I .̂J. Bielmo 
z orzechów kokosowych w stanie jeszcze płynnym, daje tak 
zwane mleko kokosowe, a z amerykańskiego Phytelephas 

F ig . 4 3 5 -4 3 6 . o b ra z k i macrocarpa R. P  jest tak twarde, że daje roślinną kość
{A rum  m acu la tum ). A . ,  .5 .
kwiatostan w pochwie słoniowa, używana do technicznego użytku, podobnie jak

B bez pochwy. zwierzęca.
§ 309. Rodzina: Obrazkowate (Aroideae, AroideenJ. Byliny gładkie i nie- 

kolczaste, kłączowate, niekiedy krzaki pnące się z pomocą powietrznych 
korzeni, o liściach nielicznych, strzałko waty ch , z blaszką wielką o nerwacyi 
pierzastéj, niekiedy rozwijających się dopiero po przekwitnięciu rośliny (t. j. 
że z kłącza wychodzi tylko kwiatostan, a po dojrzeniu nasion rozwijają się 
dopiero pędy liściowe). Kwiatostany otoczone jednym listkiem pochwy, zwykle 
barwnej, zebrane w buławki (Fig. 433). Kwiaty jednćj buławki już obupłciowe, 
już w jéj górze tylko ęf a dołem Q. Kwiaty już palmowego złożenia, już 
z mniejsza ilością listków okwiatu, pręcikowia czy słupkowia. Wzoru : P. 6—0. 
A (9—1) G (6-1))

Obrazkowatych jest około 1000; pospolite między zwrotnikami, stają się 
rzadsze w okolicach umiarkowanych, nie ma ich w zimnych.

U nas rosną dziko obrazki (Arum maculatam L.) i zdziczały, przez 
najazd Mongołów zawleczony z Azyi, tatarak fAcorus cąlamus L.J. W izbach 
hoduje się często filodendron fPhilodendron pertusam L.J z liśćmi podziura
wionymi, pochodzący z Guatemali, z bardzo smacznymi owocami. Kłącza
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jednego gatunku kolokazyi, z wysp Spokojnego Oceanu, zwanego przez tubyl
ców „Taro“ (Colocasia esculenta Schott.j i właściwej kolokazyi (Colocasia 
antiquorum Schott), pochodzącej z Hindostanu, ale hodowanéj i w Egipcie, 
zawierają dużo skrobi i bywają gotowane na pokarm.

Do zanikły cli pod względem pędów jak  i kwiatów roślin należą z tej 
rodziny także krajowe rzęsy (Lemna) pływające po wodzie. —

X
R z ę d :  P le w o w a te ,  G lu m iflo ra e , S p e lz e n d lti t le r .

§ 310. Rodzina: Ciborowate (Cyperaceae, HalbgraserJ. Byliny lub zioła 
z pokroju już do traw już do sitów podobne, o liściach często trawiastych, 
skrętoległycli, w trzech prostnicach stojących, z pochwą nierozprutą. Kwiaty 
obupłciowe lub jednopłciowre, zebrane w kłosy lub podbaldachy, stojące w ką
tach plewiastych przykwiatków. Kwiaty o dwu lub trzech znamionach. Owo
cem niełupka. Krajowe dzielą się na dwie podrodziny: Sitowiowe (Scirpeae,
Simsen), tak nazwane od rodzaju Scirpus, mają kwiaty obupłciowe z okwia-
tem szczeciniastym ; są więc do sitów bardzo podobne, a różnią się tém, że 
mają tylko 3 pręciki ; i Turzycowe (Caricineae, Riedgraser) mają kwiaty 
jednopłciowe bez okwiatu, jedne więc z 3 pręci
kami, drugie z jednym słupkiem, który w rodzaju
turzycy (Carex) otoczony jest woreczkowatym przy- 
kwiatkiem (Fig. 435 — 438).

Ciborowatych jest do 3000, spotykają się 
zwłaszcza na mokradłach w całym świecie, zacho- 
dząc aż w podbiegunowe okolice i alpejskie krainy.
Niektóre gatunki ciborowatych są kosmopolityczne 
(spotykają się w wielu częściach świata bez względu 
na różnice klimatyczne).

Do pierwszej należą krajowe gatunki sitowia 
i wełnianki (Eriopltorum, Wollgras), której okwiat 
po przekwitnieniu wyrasta w wełniste szupinki, 
otaczające owoc. Tu także należą cibory (Cyperus), 
których gatunek jeden (C. antiquorum L.) służył 
starożytnym Egipcyanom do wyrabiania papieru.
Robiono go ze rdzenia łodygi. Do drugiej podro
dziny należą bardzo liczne krajowe turzyce, inaczej 
osoki (Carex) o liściach ostrych.

§ 311. Rodzina: Trawy (Gramina, Graser). Zioła lub byliny, mające 
źdźbło, w rodzaju bambusa (Bambusa) krzewy lub drzewa rozgałęzione. Liście 
skrętoległe w dwu prostnicach, więc naprzemianległe. Pochwy liści rozprute. 
Kwiatostanem kłosy złożone lub wiechy. Pojedynczym kwiatostanem zawsze 
kłos zamknięty w 2 (Fig. 439) niekiedy więcej przykwiatkach, zwanych tu 
plewami (tóż naprzemianległych). Na osadce tego kłosa, przed jego rozkwi- 
tnieniem stoją w plewach ukryte kwiaty nieliczne (czasem tylko jeden). Każdy 
składa się (Fig. 440) z dwu łuszczek miodnikowych, 3 pręcików, jednego 
słupka jednokomorowego o dwu znamionach piórkowatych lub pędzelkowatych 
Cały kwiat zamknięty w dwu plewkach, z których jedna często oścista, druga 
łódko wato załamana, w wierzchołku często wycięta i bezostna. Przy rozwijaniu 
się kwiatostanów otwierają się plewy i plewki, pręciki zwieszają się na dół, 
a znamiona z pomiędzy plew wysuwają się na dwie strony. Trawy są wia- 
tropylne, mają pyłek sypki. Owocem ziarniak (Fig. 236).

F ig . 437—440- K w iat tu rzycy  (Carex). 
A  kw iat słupkow y z k ą ta  lis tk a  b w y
chodzący otoczony przykw iatk iem  w o
reczkow atym  s, f  szyjka s łupka, n zn a
m iona. B kw ia t pręcikow y z k ą ta  liścia 
b w ychodzący, s t p ręc ik i z py ln ikam i 
b. C schem at k w ia tu  słupkow ego, I> 

pręcikow ego.

Biblioteka Cyfrowa UJK 
http://dlibra.ujk.edu.pl



144

Trawy rozdzielają się na dwie podrodziny, stosownie do złożenia kło- 
sków pojedynczych, z których się składają ich złożone kwiatostany. Proso we 
(Panicaceae) mają szypułkę kłoska poniżój nasady plew stawowatą. Stawy 
te mają to znaczenie, że po przekwitnieniu kwiatów w tém miejscu odpadają 
części wyżej stojące. Wewnątrz plewjój przedłużenie, czyli osadeczka, kończy 
się kwiatem, który bywa zazwyczaj jedynym; jeżeli jest jeszcze drugi, to 
albo jest nijaki (składają go tylko same plewki) albo jest pręcikowy. Z całego 
więc kłoska zawsze jeden tylko owoc powstaje, a osadeczka nie wydłuża się 
nigdy ponad kwiatki w kłosie się znajdujące. Tu należą np. rodzaje: proso 
(Panicum), kukurydza (Zea), ryż (Oryza), trzcina cukrowa (Saccharum) . 
Kostrzewowe (Festucaceae) nie mają stawu poniżój plew na szypułce. Kłoski 
są zwykle dwu lub więcej kwiatowe, a osadeczka wydłuża się ponad kwiaty, 
jeżeli zaś wyjątkowo na jej szczycie stoi kwiatek, to jest poniżój niego sta- 
wowata. Tu należy większość traw, jak miotła (Agrostis), śmiałek (Aira), 
owies (Avena), kostrzewa (Festuca), pszenica (Triticum), bambus (Bambusa).

F ig . 441. S chem atyczny  p rzekró j k ło sa  tra w  kostrzew ow ych z trzem a zupe łnym i k w iatam i (I—II I )  i jed n y m  
zan ik łym  (IV ). ax  o sad k a , 1 i 2 plew y całego k ło sk ą , b  b b  p lew ki ze w n ę trzn e , v  v zaś w ew nętrzne każdego

k w iatka , c jego łuszczki.
F ig . 442—443 N ary s  k w ia tu  tra w  B teo re tyczny , jak im by  by ł, gdyby w szystk ie  części zw ykłe k w iatu  jedno - 
liściennego b y ły  rozw inięte, A jak im  je s t  w rzeczyw istości. W nary sie  teo re tycznym  te  części, k tó re  rzeczyw iście 

is tn ie ją  są  zaeieniow ane, b oznacza plew kę zew nętrzną, v w ew nętrzną , c łuseczk i, a p y ln ik i, g słupek .

Traw mamy przeszło 4000. Rosną na całej powierzchni kuli ziemskiej, 
w najrozmaitszych warunkach wilgoci; na bagnach ustępują miejsca turzycom. 
Rosną zwykle gromadnie i tworzą charakterystyczne złożenia (formacye) 
roślinne, a mianowicie: A) łąki, ozdoby krajobrazów stref umiarkowanych, 
w których tylko istnieją, w Ameryce północnój preryami zwane; B) stepy, 
tóm się różniące od łąk, że w pewnej porze roku trawy ich i wszystkie wśród 
nich rosnące rośliny przechodzą w stan biernego życia (letargu), stepy są 
nazywane w południowój Ameryce: „Sawanna,“ „Pampas“ lub „Llanos“
C) łany zbóż hodowanych.

Trawy są roślinami, do których wszystkie zboża należą. Takióm zbo
żem w naszym kraju dziko rosnącóm na bagnach i wodach jest manna 
(Glyceria fluitans L.). Te, które powszechnie w umiarkowanych okolicach 
hodować się dają, jak  pszenica, żyto, jęczmień, owies, należą do najstarszych 
roślin kultury, tak dawno i powszechnie dziś hodowanych, że nie wiemy, 
gdzie ich właściwa ojczyzna; to tylko pewna, że ze starego świata pochodzą. 
Prócz tych Ameryka ma kukurydzę, Afryka durzę (Sorghum vulgare L., Mohr- 
hirse), Azya ryż. Trzcina cukrowa (Saccliarum officinarum L., Zuckerrohr)

fiy
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z Hindostanu pochodząca, daje ze żdziebeł cukier, z melasy powstającej przy 
jego wyrobie przepędza się spirytus rumem zwany. Różne trawy dają wy
borną paszę i bywają też na siano już z naturalnych łąk zbierane, już”wysie
wane. Hindostańskie i malajskie bambusy (Bambusa, Bambnsrohr) do 30 m. 
wysokie, a do 3 dm. grube i galęziste, tworzą w ojczyźnie lasy i służą za 
materyał budowlany i na różne domowe sprzęty.

Rzęd: W odnicow ate , Helodiae, Sch lam m pflanzen .
§ 312. Rodzina: Zabieucowate, (Alismaceae, Froschloffel). Rośliny wodne, 

zwykle byliny, rzadziej zioła, gładkie. Kwiaty wzoru: K 3 C 3 A 6—o o  G ó—8 
(Fig. 444); podobne więc do kwiatów jaskrowatych wśród dwuliściennych.

Zabieńcowatycli jest tylko 60 rosnących na całej kuli ziemskiej prócz 
stref zimnych.

Tu należą z krajowych babka wodna (Alisma Plantago L., Froscldoffel) 
z liśćmi jajowato lancetowatymi, uszyca ("Sagittaria sagitti- 
folia L.) z liśćmi strzałkowatymi ; obie mają za owoc nie- 
łupki; oraz roświta (Butomus umbellatus L.) z liśćmi trawia
stymi, którćj owoce są mieszkami.

§313. Rodzina: Osokowate (Hydrocharitaceae, Frosch- 
bissarten). Rośliny wodne. Kwiaty wzoru: K3 C3 — 0 A3—X )
G (3 6) j zwykle jednoplciowe, stąd ìosliny są jedno lub Fig.444.Naryskwiatu 
dwupienne. babki wodnéi

Do 40 gatunków stref umiarkowanych należą z krajowych : osoka (Stra- 
tiotes aloides L.) o liściach aloesowych i źabiściek (Hydrocharis morsus 
ranae L., FroschbissJ, z obcych walisnerya (Vallisneria sp ir alis L .), rosnąca 
w rzekach południowo zachodniej Europy, głośna ze swego zapylania. Jéj 
kwiaty słupkowe stoją na długich szypułkach i wychodzą ponad powierzchnię 
wody. Pręcikowe mają szypułki krótkie ale stawowate, odrywają się w stawie 
i otoczone bańką powietrza, zbierającą się miedzy okwiatem, wypływają na 
wodę. Pyłek ich spada do wody, która przenosi go na znamiona kwiatów 
słupkowych, poczćm szypułka już zapylonych kwiatów skręca się grajcar- 
kowato, przez co kwiat zostaje wciągnięty ku dnu rzeki, gdzie jego owoce 
dojrzewają. Roślina ta więc jest wodopylna (§ 283).

Rzęd: Wonnorośle, S c itam in sae ,  Gewurzlilien,
§ 314. Rodzina: Bananowate, (Musaceae, Bananengewdchse). Byliny 

z pokroju do palm podobne, kłączowate lub bulwiaste. Tylko w chwili kwi
tnięcia łodyga kłącza wychodzi na zewnątrz, kończąc się kwia
tostanem zwykle groniastym i obwisłym. Liście zaś stoją 
zawsze na szczycie kłącza (wychodzą zatem z pod ziemi, jak 
w cebuli, lilii). Mają one blaszkę o nerwacyi pierzastej, prze
chodzącą w pochwę bardzo długą i tutkowatą. Pochwy wszyst
kich liści wychodząc z kłącza, obejmują jedna drugą (jak 
łuski w cebuli powłóczystej), a stercząc nad ziemię, wyglądają 
jak  kłodzina. Ten zwój pochew bywa niekiedy do dwu metrów F ig . 445. N ary s  kw iatu  

gruby. Przez środek tego zwoju pochew liści owych wychodzi 
pęd kwiatonośny. Kwiaty wzoru : P 3 + 3  A 3 + 2  G (3), w pręcikowiu jeden 
pręcik wewnętrznego okółka zamieniony w prątniczek, stąd w tym okółku 
tylko dwa pręciki normalne. Owocem zwykle jagoda.

10
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Tu należą banan (Musa sapientum L . , Banane)  i pizang (AL para
disiaca L., Paradiesfeige), rośliny, które pod zwrotnikami należą do najpo
spolitszych roślin hodowanych dla owoców podobnych do ogórków. Rozmna
żają się tylko z kłączy, ho owoce są pozbawione nasion (wskutek hodowli, 
tak jak drobne rodzynki bez pestek lub niektóre gruszki w Europie).

Rosną bananowate pod zwrotnikami, ale są nieliczne.
§ 315. Daleko bogatsze w gatunki są dwie rodziny do tego rzędu nale

żące t. j. Imbierowate (Zingiberaceae) ze starego świata, mające ze 300 
gatunków i Maranty (Marantaceae) z nowego, z 200 gatunkami.

Do imbi ero waty ch należy imbier (Zingiber officinate Rose., Ingicer) 
i kardamon (Elettąria Cardamomum Wh.), oba z Hindostanu, których aroma
tyczne kłącza i nasiona bywają używane do przypraw stołowych.

Do drugiej zaś rodziny należy Maranta arundinacea L., roślina, którą 
Anglicy nazywają z powodu strzałkowatój postaci korzenia arrow-root (czytaj 
erorut) i której mączka wypłukana z kłącza przychodzi do handlu europej
skiego z Indyj Zachodnich. Gatunki rodzaju Canna są powszechnie u nas
dla kwiatów hodowane. W ich kwiatach z sześciu pręcików tylko jeden (ten, 
który u bananu jest zanikowy) rozwija się w pręcik płatkowaty i z jednym 
tylko pylnikiem, 5 zaś innych są płatkowatymi prątniczkami. Kwiat kanny 
jest zupełnie nieforemny, nie ma ani jednej płaszczyzny symetryi, bo płatko
waty pręcik po jednej stronie tylko ma pylnik, nie ma więc dwu syme
trycznych połów.

Rzęd: Szyjkonitkow e, G ynandrae, G ynandren .
§ 316. Rodzina: Storczykowate, (Orchidaceae, Orcliideen). Byliny jużto 

w ziemi rosnące, o podziemnych bulwach, już — pod zwrotnikami — narosty
(§ 307) z powietrznymi korzeniami, najrzadziej
z kłączem podziemném, bez korzeni, rosnące 
wówczas w ziemi pulchnej, bogatéj w humus 
(Epipogon, Corallorrhizą). Liście skrętoległe lub 
naprzemianległe, bezogonkowe. Kwiaty w kło
sach lub gronach, wzoru X P 3 + 3  [A 1 + 0  G (3)] 
t. j. mające dwa okółki okwiatu, barwne, grzbie- 
ciste przez to, że jeden listek wewnętrznego 
okółka jest zwykle różny od reszty, tworząc 
warżkę ( labellum) ; z pręcików tylko jeden albo 
dwa (Cypripedium) zewnętrznego okółka roz
winięte, o pyłku zlepionym w maczużki (§ 272) 
i zrośnięte z szyjką słupka w szyjkonitkę (gy- 
nostemium, Saulchen)  (Fig. 446). Maczużki pył
kowe mają często w nasadzie lepki gruczoł: 
uczepkę (retinaculum). Owady, zwłaszcza motyle, 
przychodzące po miód, szukają go w warżce 
i oblepiają się maczużkami, które się ich trąbek 

F ig . 446. P rzecięc ie  kw iatu  s to rczyka. tak silnie uczepką trzymają, że tylko, jeżeli
przeniosą je  na znamię innego kwiatu, mogą 

się od nich oswobodzić. Storczyki mają też kwiaty wybitnie owadopylne. 
Z zapylenia słupka powstaje jako owoc torebka z licznymi ale bardzo dro
bnymi nasionami o zarodku tylko kilkokomórkowym.

Storczyków jest przeszło 5000 gatunków i są one tém pospolitsze, im kraina
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bliższa równika. Odznaczają się wszystkie nadzwyczajną świetnością kwiatów, 
które są bardzo długotrwałe. Z europejskich rodzajów Ophrys posiada naj
piękniejsze kwiaty. U nas pospolite rodzaje są: Orchis, Plata,nthera, Epipa- 
ctis. Z egzotycznych torebki niedojrzałe a zasuszone z wanilii (Vanilla pla- 
nifolia A n d r Vantile], rośliny meksykańskićj, bywają używane.

Klasa: Dwuliścienne, Dicotyledoneae, Zweikeimblattrige.

§ 317. Rośliny dwuliścienne mają nasiona już bielmowate, już bezbiel- 
mowe, i w tym ostatnim razie liścienie zarodka bardzo grube a mięsiste, bo

F ig . 447—450. K olejne przecięcie łodygi ro ś liny  dw uliściennej rosnącćj n a  grubość.

w nich są złożone materyały zapasowe. Zarodek ma na jednym końcu ko
rzonek, na drugim pęd ukryty symetrycznie wśród dwu liścieni (Fig. 175 i
242). Przy kiełkowaniu najczęściej liścienie wychodzą ponad ziemię (Fig.
243), rozkładają się płasko i stają się zielone, albo też, i to najczęściej w na
sionach bezbielmowych. np. u dębu, fasoli, pozostają ukryte w nasieniu pod 
ziemią, a tylko pęd wydobywa się na zewnątrz.

§ 318. Są to rośliny, które tworzą już zioła, już byliny i to najczęściej 
o kłączach, rzadziej o cebulach, już formy drzewiaste, i to pospolicie krzewy 
czy drzewa rosochate; ldodziny należą tu do takich wyjątków, jakimi odwTro- 
tnie u jednoliściennych są drzewa z konarami i gałęziami.

§ 319. Wiązki roślin dwuliściennych, o ile przebiegają w liściach, są 
zamknięte, ale w łodygach między częścią sitkową a naczyniową znajduje 
się miazga, która może się corocznie rozrastać. Wiązki są ułożone w pier-

10*
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ścień rozdzielający rdzeń od kory pierwotnej, a między wiązkami pierścienia 
przebiegają promienie rdzenne (Fig. 308). Jeżeli łodyga ma rosnąć na grubość 
(bo u wielu ziół całkiem nie grubieje), to komórki miazgi w każdej wiązce 
zaczynają się żywo dzielić (Fig. 301 M) i taka sama miazga tworzy się wśród 
promieni rdzennych w miejscach pomiędzy miazgami każdych dwu sąsiednich wią-

pierwotna i części
(Fig. 448). W miarę, jak  ilość komórek miazgi, tkanki jeszcze niewyróżnionćj, 
zaczyna wzrastać, zaczynają się one wyróżniać na różne tkanki, a miano
wicie na zewnątrz walca miazgi tworzą się tkanki takie, jak w wiązkach

sitkowych, t. j. 1) rurki sitkowe, 2) miękisz, 3) włó
kna, a na wewnątrz tegoż walca : 1) naczynia, 2) mię
kisz drewny, 3) włókna, prócz tego od czasu do 
czasu tkanka promieni rdzennych. Pod jesień cały 
walec tkanki niewyróżnionćj, powstały z miazgi, wy
różnił się w dwu przeciwnych stronach na różne 
tkanki sitkowe i naczyniowe (Fig. 450), ale przy
najmniej jedna warstewka komórek pozostaje jako 
miazga, która w następnym roku zacznie się tak samo 
rozrastać i potćm tak samo na zewnątrz i tak samo 
Co rok przybywają na zewnątrz walca miazgi tro- 

a na wewnątrz trojakie naczyniowe. Wszystko

Fig. 451. K aw ałek  pn ia  o d arty  z ko
ry  d la  pokazan ia  przeb iegu  p rom ie
ni rdzennych  ni. T  pow ierzchnia 
d rew na, Q przecięcie poprzeczne, K 

przecięcie po p rom ien iu .

na wewnątrz wyróżniać, 
jakie elementa sitkowe,

to, co się tworzy na zewnątrz pierścienia, 
nazywamy ł y k i e m, co na wewnątrz d r e- 
wne m.  Wśród łyka i drewna dawne pro
mienie rdzenne bywają wydłużone, a prócz 
tego od czasu do czasu tworzą się z miazgi 
nowe, ilość więc promieni rdzennych z ka
żdym rokiem wzrasta. Te promienie są to 
niskie pasy tkanki miękiszowćj o ścianach 
zdrewniałych, które na przekroju prosto
padłym do promienia mają postać wydłu
żonych soczewek i przebiegają w ogóle 
tak , jakby szpady wbite do różnej głę
bokości pnia (Fig. 451). Są one wraz z ko
mórkami kory magazynem, gdzie na zimę 
bywa składany materyał zapasowy skro
bi, który z odpadających liści schodzi do 
łodygi.

§ 320. W każdej łodydze tworzy się co rok daleko mniej łyka, niż dre
wna (Fig. 452), dlatego też kora nie jest tak gruba, jak  drewno. Kora po
wstaje 1) przez przyrastanie łyka, 2) przez rozrastanie się pierwotnćj kory,

F ig  452. P rzecięcie cz tero le tn ie j gałązk i lipy; m  rd zeń  
1, 2 ,3 ,4  p ie rśc ien ie roczne d rew na, b łyko, pa  kora, 

C m iazga.

rają tworząc m a r t w i c ę ,  która albo pęka podłużnie (dąb) i kora robi się 
chropowata", albo też odpada w nieregularnych łuskach (sosna) lub pasach 
(wiśnia). Takim sposobem bardzo często kora przyrasta od środka przez roz
rastanie się miazgi, a zamiera i zostaje z zewnątrz uszczuplona przez rozwój 
korka w jej głębi.
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§ 321. Co do d r e w n a ,  to 0110 przyrasta corocznie w znaczniejszej od 
łyka ilości (Fig. 450). U i g l a s t y c h ,  które rosną na grubość w taki 
sam sposób, jak dwuliściennne, drewno składa się wyłącznie z cewek, 
u dwuliściennych zaś przeważnie z włókien i miękiszu, wśród których nie
wiele jest naczyń. W drewnie tych drzew można na pierwszy rzut oka rozró
żnić pierścienie roczne (Fig. 452 i 453), które rzeczywiście oznaczają, ile lat 
ma pewna gałąź czy pewna część pnia, który poprzecznie przecięto dla icli 
zliczenia. Pierścienie te są widoczne dlatego, że pod jesień wytworzone tkanki 
drewna mają w komórkach ściany grubsze od ścianek komórek, które miazga 
wytwarza na wiosnę (Fig. 208). To grubienie ścian odbywa się stopniowo przez 
całe lato, ale, że co rok zeszłoroczny przyrost drewna jesienny graniczy 
z przyrostem tegorocznym wiosennym, 
więc na tćj granicy różnica ta jest ja 
skrawa i na pierwszy rzut oka widoma.

W starćm drewnie zachodzą z wie
kiem zmiany chemiczne w ścianach wi
doczne na pierwszy rzut oka, zwłaszcza 
przez to, że w starych warstwach dre
wna ku rdzeniowi czyli w t w a r 
dz i  el i  drewno jest zabarwione, kiedy 
ku obwodowi w b i e l  u zachowuje pier
wotną barwę. Twardziel jest np. czerwo
na w cisie, czarna w hebanie, żółta w olszy 
i berberysie, a biel jest zwykle białawy.

§ 322. W korzeniach roślin igla- 
stychijedno i dwuliściennych, mających 
jednakową pierwotną budowę, w mię- 
kiszu między wiązkami tworzy się też
miazga w ten sposób, że na przekroju poprzecznym tworzy falistą linią, która 
obiega pod każdą wiązką łykową i nad każdą naczyniową. Miazga ta rozra
sta się i wyróżnia tak samo na łyko i drewno, wskutek o
czego stare korzenie tych roślin mają budowę starych ło
dyg roślin dwuliściennych. Kora zaś pierwotna korzenia 
wówczas odpada tak, że na zewnątrz korzeń jest otoczony 
pochwą ochronną.

§ 323. Ulistnienie dwuliściennych bywa różne, a ich 
liście najrozmaitszej postaci, rzadko jednak są pochwiaste, 
a często posiadają przy listki. Nerwacya jest pierzasta lub 
dłoniasta o sieciach z oczkami nieregularnymi.

§ 324. Kwiaty dwuliściennych są daleko rozmaitsze
niż u jednoliściennych, tu tylko spotykają się kołozalążniowe, prócz górnych 
i dolnych, jakie się i w tamtej klasie znachodzą. Takiego typu też, jak  u jedno
liściennych, do któregoby można zawsze odnieść każdy kwiat, tu nie ma. Naj
pospolitsze są jednak kwiaty pięcioczłonkowe (Fig. 454), najczęściej o dwu
okółkach pręcików i dwu tylko owocolistkach. Poza tym pospolitym istnieją
typy dwu lub trójczłonkowych kwiatów albo kwiatów z okwiatem pojedynczym 
(monochlamydeae), lub bez okwiatu /apetalae) ; niekiedy składają się kwiaty 
z jednego tylko pręcika lub jednego tylko słupka (Euphorbiaceae).

§ 325. Zwięźle dadzą się dwuliścienne tak określić: S ą  to  z i oł a ,  b y 
l i n y  l ub d r z e w a  r o s o c h a t e ,  m a j ą c e  w i ą z k i  o t w a r t e  i r o s n ą c e  
n a  g r u b o ś ć  w s k u t e k  r o z r a s t a n i a  s i ę  mi a z g i .  L i ś c i e  s ą  z w y k l e

Fig . 453. Przecięcie p n ia  dębowego.

F ig . 454. N arys kw iatu  lnu .
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w y r ó ż n i o n e  n a  o g o n e k  i b l a s z k ę ,  o b l a s z c e  b a r d z o  r o z m a i t é j r 
m a j ą  c z ę s t o  p r z y l i s t k i ,  n e r w a c y ą  p i e r z a s t ą  l ub  d ł o n i a s t ą  z s i e 
c i ą  o o c z k a c h  n i e r e g u l a r n y  cli. K w i a t y  r o z m a i t e ,  a l e  n a j c z ę 
ś c i e j  w z o r u  K 5 C 5 A 5-4-5 G 2. Z a r o d e k  i ch  ma  na  j e d n y m  k o ń c u  
k o r z e ń ,  n a  d r u g i m  p ę d  u k r y t y  w ś r ó d  d wu  l i ś c i e n i  b o c z n y c h .

§ 326. Dwuliścienne wskutek wielkiej rozmaitości złożenia kwiatów two
rzą daleko więcćj, bo pięć razy tyle, wielkich rodzin, co jednoliścienne. Jedna 
czwarta tych rodzin należy do zrosłopłatkowych (GamopetalaeJ, a trzy czwarte 
do wolnopłatkowych (Dialypetalae), zaliczając tu bezpłatkowe (Apetalae) i 
kilka rodzin niepewnego pokrewieństwa. Dla łatwiejszego przeglądu już nie 
rodzin, ale nawet rzędów, można te ostatnie zestawić w jeszcze znaczniejsze 
następujące skupienia zwane szeregami (series).

A. Szeregi wolnopłatkowych:
1) Baziokwiatowe (Juliflorae) mają kwiaty niepozorne, skupione w gęste 

kwiatostany, kłosy, główki, rzadzićj wiechy, często w charakterystyczne bazie. 
Kwiaty ich są nagie albo mają okwiat, ale zielny, są dalej jednopłciowe i to 
często ( f  i Q tćj sarnćj rośliny są różne. Ich liście są skrętoległe, o blaszce 
zwykle pojedynczćj. Tu z ważniejszych rzędów należą: kotkowe, pieprzowe, 
pokrzywowe.

2) Śródłożne (Centrospermae) mają kwiaty obupłciowe, nagie lub z okwia- 
tem. Pręcików najczęścićj więcćj niż listków okwiatu. Słupek zwykle górny, 
z jednym na dnie stojącym zalążkiem lub zalążkami licznymi na środkowćm 
łożysku (§ 274). Tworzą jeden rzęd tylko.

3) Obiegokwiatowe (Aphanocyclicae). Działki, płatki i pręciki kwiatów 
z w y k l e  w obiegach lub krzyżujące się. Owocolistki w obiegach, często two
rzą jednokrotne słupki. Tu z ważniejszych rzędów należą: wieloowockowe, 
krzyźowcowe, czystkowcowe, podsadowe.

4) Okrążkowe (Eucyclicae) kwiaty mają z w y k l e  dolne, okrążkowe, pię- 
cio lub cztero członkowe. Słupek z łożyskiem ściennćm. Tu z ważniejszych 
rzędów należą: dziobowate, aromatyczne i trójsiemne.

5) Kielicliowate (Calycifiorae). Kwiaty z pręcikami koło lub nadzalążnio- 
wymi, okrążkowe, pięcio lub czteroczłonkowe. Słupki rzadko tylko z łożyskiem 
ściennćm. Tu z ważniejszych rzędów należą: baldachowe, mirtowe, różane 
i strąkowe.

B. Szeregi zrosłopłatkowych:
6) Górnosłupne (Superae). Owocolistki zwykle dwa, słupek górny. Tu 

z ważniejszych rzędów: rurkowe i wargowe.
7) Wielosłupne (Heteromerae). Owocolistków więcćj niż dwa, zwykle 

tyle, ilu członkowe kwiaty. Tu z ważniejszych rzędów: pierwiosnkowe i dwu- 
rożkowe.

8) Dolnosłupne (Inferae). Owocolistków zwykle dwa, słupek dolny. Tu 
z ważniejszych rzędów: marzanowe i skupieńce.

C. Szereg niepewnego pokrewieństwa:
9) Okwiatowe (MonoclilamydeaeJ z okwiatem pojedynczym, nieraz oka

załym ; kwiaty niezebrane w bazie, ze słupkiem dolnym. Tu dwa rzędy : san
dałowe i kokornaki.

Rzęd.: Kotkowe, A m en tin ae ,  K a tzch en k au m e .
§ 327. Drzewa lub krzewy z kwiatami w kątach łuskowatych przy- 

kwiatków, rozdżielnopłciowymi ; prócz wierzbowatych, które są dwupienne,
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zwykle jednopienne. Ich kwiaty są zwykle zebrane w kotki (Fig. 458), Q nie 
mają okwiatn lub mają okwiat zrosły ze słupkiem. Pręcików 2—o c . Słupek 
dwu lub trójkrotny (u wierzb jednokomorowy). Nasienie bezbielmowe.

§ 328. Rodzina: Miseczkowate, (Cupuliferae, BecherfrUchtler). Jedno
pienne, o liściach pojedynczych. Kwiaty słupkowe otoczone kieliszkiem wieloli- 
stnym, który potém otacza owoc jako jego szupinka. U dębów (Quercus) kieliszek 
jest wielolistny i tworzy tak zwaną miseczkę żołędzi (Fig. 455—457) ; u bu
ków (Fagus) kolczasta miseczka otacza kilka kwiatów

też liście pojedyncze, ale kwiaty 9  w kotkach, jak  (9, bez okwiatn (Fig. 
458, 459).

Nieliczna rodzina okolic zimnych z rodzajami brzozy (Betula) i olszy

(Alnus). Z brzozy (B. alba L.) pędzą smołę, zwaną dziegciem, używaną 
w Rosyi do wyprawiania skór, zwanych juchtowymi. Sok brzozy zwany oskołą 
przez rozczynianie (§ 98) daje napój kwaskowy, który lud na Polesiu pije 
przez całe lato.

§ 330. Rodzina: Orzechowate, (Juglandaceae, Wallnussbaume). Drzewa

Do 400 gatunków 
żyjących w umiarko
wanych klimatach. Dąb 
korkowy (Quercus Su
ber L ., Korkeiche) z Hi
szpanii i północno-za
chodniej Afryki daje 
korek. Buk daje dobry 
oléj, a kasztan (Casta
nea vulgaris Lam., Flg- 4o°- Fig- -±56. F ig  4 5 7 .

Edelkastanie) Z polu- F ’g- ±55. K w iat s łupkow y dębu otoczony w ie lo lis tn v n i.k ie liszkiem . — Fig. 456.

dniowéj Europy owoce. Ten sam w przekroju podłużnyra' ~  Fig- 451 Zołędzie z ,niseczką-

słupkowych, a potém i owo» 
kasztana (Castanea) ; grał 
dwulistkową, leszczyny (C

§ 329. Rodzina : Brzozowate (Betulaceae, Birken). Są jednopienne, mają

Fig . 459. F ig  460. F ig. 461.

F ig . 458. K w iaty  ę) b rzozy. — F ig . 459. Kwiaty Q brzozy. — F ig . 460. K o tka  słupkow a w ierzby. — F ig . 461.
K w iat pręcikow y w ierzby.
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o liściach pierzastych i wonnych. Kwiaty 9  pojedynczo otoczone przylistkami, 
które tworzą później mięsną powłokę owocu.

Tylko do 40 gatunków drzew okolic umiarkowanych. Tu należy orzech 
włoski (Juglans regia L.) z Azyi mniejszej i amerykańskie gatunki rodzaju 
Carya, jak  np. C. alba N utt., tak zwane „Hikory,“ dające najlepsze drewno 
na machiny rolnicze. Dają się u nas doskonale hodować.

§ 331. Rodzina: Wierzbowate, (Salicaceae, Weiden). Dwupienne, o liściach 
pojedynczych, kwiaty ęf i Q w kotkach. Słupek jednokomorowy, wielonasienny, 
owocem torebka, nasiona puszyste (Fig. 460, 461).

Do 200 gatunków stref umiarkowanych i zimnych, z rodzaju wierzby 
(Salixj i topoli (Populus). Giętkie latorośle wierzb (np. S. viminalis L., pur
purea L. etc.) używają się na wyroby koszykarskie, a wielu wierzb używa 
się do ustalania brzegów rzek.

Rzęd: Pieprzowe, P iperinae , P fefferarten .
§ 332. Cechy jak  rodziny pieprzowatych, (Piperaceae, Pfefferartige). 

Są to soczyste byliny o łodygach zgrubiałych w węzłach, liściach pojedyn
czych, całych, mięsistych. Kwiaty obu- 
płciowe, w kątach przykwiatków stojące, 
zebrane w kłosy (Fig. 462), bez okwia- 
tu, pręciki zwykle 2, słupek jednoko
morowy (Fig. 463). Owocem jagoda 
z małćm bielmem, a bogatém obielinem 
(Fig. 464).

Do 1000 podzwrotnikowych gatun
ków. Liście betlu (Piper Betle L., 
Betelpfeffer) bywają w Hindostame żute 
z owocami areki (§ 308). Niedojrzałe 
jagody suszone azyatyckiego pieprzu 
(Piper nigrum L.) przychodzą do nas 
jako pieprz czarny, a dojrzałe nasiona 
bez mięsa jagody jako pieprz biały.

Rzęd: Pokrzyw ow e, Urtlcinae, 
Nesseln.

§ 333. Drzewa, byliny lub zioła o 
liściach zwykle szorstkowłosych, kwiaty 
z okwiatem zielnym, 4 lub 5 listnym 
i tylomaż pręcikami. Słupek górny, je

dnokomorowy, jednonasienny. Nasienie bielmowrate. Kwiatostany często gęste, 
ale nie kotki.

Tu należą między innymi rodziny pokrzywowatych ( Urticaceae, Nesseln), 
jagodnikowatych (Moreaceae, Maulbeerbdume) i więzowatych (Ulmaceae, Ru- 
sterbaume). Do pierwszej prócz pokrzywy należą chmiel (Humulus Lupulus 
L., Hopfen) i konopie (Cannabis sativa L., H anf) . Do drugiej z 1000 gatun
ków stref ciepłych i gorących przeważnie drzewa mające sok mleczny.

Tu należą morwy (Morus), rośliny starego świata, których liście stanowią 
główny pokarm jedwabników". Brusonecya (Broussonetia papyrifera Vent.) 
z Chin i Japonii daje łyko używane na papier, chińskim zwany. Figi (Ficus,

F ig . 4G3.

F ig . 4G2. F ig . 4G4.

F ig . 462. K aw ałek  k łosa p iep rzu . — F ig . 463. N arys 
jego kw ia tu . — F ig . 464. P rzecię ty  pod łużn ie owoc.
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Feigen) są drzewami lub pnączami. Sok mleczny niektórych, jak  pospolicie 
u nas w izbach trzymanego fikusa (Ficus elastica Boxò., Gummibaum), daje 
azyatycki kauczuk. F. religiosa L. daje szelak. Azyatycka figa właściwa 
(Ficus Carica L., Feige) ma dno kwiatostanu słoikowate, które po dojrzeniu 
nasion mięśnieje i bywa całe jadane, świeże czy wysuszone. Chlebowe drzewa 
(A r to car pus incisa L., integrifolia L., Brotfruchtbaum) z Hindostanu i wysp 
oceanu spokojnego mają owocostany zmięśniałe tak wielkie, jak głowa ludzka, 
i bywają w różny sposób na pokarm przyprawiane. Sok mleczny z upasu (An
ti ar is toxicaria Leseli., UpasJ, rosnącego na Jawie jest straszną trucizną. Sok 
zaś z drzewa mlecznego (Galactodendron utile Kth., Kuhbaum), pochodzącego 
z Kolumbii, ma sok mleczny smaczny i dający się pić, jak  oskoła brzozowa u nas.

R zęd: Śródłoźne, Centrosperm ae, Centrosperm en.
Kwiaty z okwiatem zielnym lub wyróżnionym na K i C, obupłciowe, 

zwykle 5—3 członkowe. G- (2—5) jednokomorowe z jedno lub o o  zalążkowćm, 
zawsze środkowćm łożyskiem (Fig. 465 D). Nasienie zwykle bielmowate z za
rodkiem skrzywionym, 
c z ę s t o  otaczaj ący m 
bielmo (Fig. 465 H).

§ 334. Rodzina ko - 
mosowatych (Chenopo- 
diaceae, Melden). Zioła 
lub byliny bez przy li
stków. Okwiat zielny, 5 
członkowy, z tylomaż 
nadległymi pręcikami 
(Fig. 465 C), zwykle po 
przekwitnięciu rozwij a- 
jący się szupinkowato 
(Fig. F). Słupek jedno- 
komorowy i jednona- 
sienny (Fig. D).

Do 500 gatunków 
stref umiarkowanych.
Komosy (Chenopodium) 
są pospolitymi u nas 
chwastami, ale połu
dniowo - amerykańska 
Kwinoa (Ch. Quinoa 
L.J daje w Peruwii na
siona jadalne. Burak 
(Beta vulgaris L., Run- 
kelriibe) z wybrzeży po
łudniowo- europejskich F ig . 465—472. B u rak . A gałazka, B jej kaw ałek  pow iększ., C k w ia t , D jego

i ze wschodu pochodzą- przecięcie’ E grupa owoc6w’ F owoc’ u na*ienie’ H jeg0 przecłęcie'
cy szpinak (Spinacia oleracea L., SpinatJ hodują się na jarzynę, odmiana
pierwszego i do fabrykacyi cukru.

§ 335. Do tegoż rzędu należą liczne jeszcze inne rodziny, jak : Rdestowate 
(Polygonaceae, KnotericheJ z okwiatem zielnym lub barwnym i tutkowatymi przy- 
listkami, z pomiędzy których tatarka (Polygonum Fagopyrum L,., Buchweizen)
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bywa hodowana, a szczaw (Rumex, Sauerampfer) dziko rosnący zbierany na ja 
rzynę, oraz Goździkowate (Caryophyllaceae, Nelkenblutler) z okwiatem wyróżnio
nym na kielich i koronę, liczące do 1000 gatunków ze stref umiarkowanych. 
Tu różne hodowane goździki (Dianthus, NelJcen), kąkol (Agrostemma Githago 
L ., Kornrade), szporek (Spergula sativa L.) hodowany na paszę na piaskach.

R zęd: Wieloowockowe, Polycarpicae, Yielfruchtler.
§ 336. Kwiaty najczęściej obiegowe z licznymi pręcikami. Słupki zawsze 

górne, najczęściej liczne i jednokrotne.
§ 337. Rodzina: Jaskrowate (Ranunculaceae, Hahnenfussartige). Zioła, 

byliny lub krzewy, bez przy listków, z liśćmi pochwiastymi, z sokami jadowi
tymi, z okwiatem wyróżnionym 
na kielich i koronę, a w częstych 
razach zanikania korony z kieli
chem barwnym. Pręciki liczne, 
słupki liczne, jednokrotne. Stąd 
wzór: K 5, C 5 albo O A o c G
l — oo. Owocem niełupka, mie
szek lub jagoda.

Jaskry (Ranunculus, Hah- 
nenfuss) mają okwiat wyró
żniony na kielich i koronę, 
kwiaty O- U sasanek (Anemo
ne, Windroschen) i czemierniku 
(Helleborus, NiesicurzJ kielich 
staje się barwny, a korona za
nika (Fig. 475, 476), przyjmując 
u czermiernika postać rurkowa
tych drobnych miodników; to

jadu (Aconitum, Eisenhut) kwiaty są f , kielich barwny, jedna działka 
chełmista (Fig. 473) i w niej siedzą dwa płatki kapturkowate, zawiera
jące miodniki, trzy inne są nitkami (Fig. 474). Jak owad przyjdzie do kwiatu po

miód, to musi usiąść na prę
cikach, żeby się dostać aż 
do miodników tak głęboko 
ukrytych, i musi kwiat za
pylić. Jaskrowatych jest 
przeszło 1200 gatunków, 
w strefach umiarkowanych 
rosnących, z tych dość 
jest krajowych.

§ 338. Z krajowych 
roślin należą do tego rzę
du: Grzybieniowate (Nym- 

phaeaceae, Wasserrosen) z krajowymi rodzajami Nympliaea i Nuphar. Jeden 
z gatunków grzybienia (Nymphaea Lotos L., Imtoshlume) czczony był przez 
Egipcyan; a brazylijska wiktorya (Victoria regia Lind.), rosnąca w Amazonce, 
ma liście kilkometrowe, tak, że są w stanie utrzymać na swej powierzchni 
dziecko.

Z obcokrajowych rodzin należą tu Muszkatołowcowate (Myristicacae), z któ-

F ig . 473. F ig . 474.

F ig . 473. K w iat to jadu  ca ły . — F ig . 474. P o  odjęciu k ie licha.

F ig . 475.

F ig . 475. K w ia t czem ierriika.

F ig . 476.

F ig . 476. K w ia t sasan k i, p rzec ię te .
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rycli molucki muszkatołowiec (Myristica fragrans Houtt., Muskatnussbaum) 
daje gałkę muszkatołową, i Wawrzynowate (Lauraceae, Lorbeergewachse) liczące 
do 1000 gatunków dla lasów zwrotnikowych bardzo charakterystycznych. 
Laury mają okwiat ziel
ny, podwójny (Fig.
477), pręciki liczne, 
których pylniki otwie
rają się wieczkami (Fig.
478), słupek z jednego 
owocolistka daje jako 
owoc jagodę. Laury 
mają liście pojedyn
cze, zielone, trwałe, 
zawierające gruczoły 
z olejkami aromaty
cznymi, podobnie jak 
wszystkie części rośli
ny. One to dają: bob
kowe liście z wawrzy
nu (Laurus nobilis L.,
Lorbeer), którym Grecy 
wieńczyli zwycięzców, cynamon, t, j. korę z młodych gałązek: Cinnamomum 
Zeylanicum Nees, (Zimmtbaum), kamforę: żywicę wypływającą z pnia drzewa 
Camphora officinarum Ne es (Kampherbaum). Wszystkie te laury są azj at) ckie, 
z amerykańskich słynne jest tylko drewno sasafrasu (Sassafras officinale AeesJ.

Rzed: Krzyżowcowe, Rhoeadinae, Kreuzdltitler.
§ 339. Kwiaty w okółkach dwuczłonkowych, z okwiatem wyróżnionym 

na kielich i koronę, ale nieraz z licznymi pręcikami. Słupek dwukrotny, zwy
kle jednokomorowy.

F ig . 477. F ig . 4i

F ig . 477. N arys  k w iatu  cynam onu.
F ig . 478. P rzecięcie pod łużne k w ia tu  cy n am o n u ; p ręc ik i na jw ew n ętrzn ie j- 

szego okó łka  są  p rą tn iczkam i.

F ig . 479. F ig . 480. F ig . 481.

F ig . 479—480. L ak . — F ig . 479. K w iat. — F ig . 480. Łuszczyna, — F ig . 481. N arys  k w iatu . Zacieniow ane miejsca* 
w nasadzie  zew nętrznych  pręcików  oznaczają  m iodn ik i.

§ 340. Rodzina: Krzyżowe (Cruciferae, Kreuzblutler). Zioła lub byliny;: 
kwiaty zebrane w grona bez przy kwiatków. Kwiaty wzoru K 2 + 2  C 4 A
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2 -I-2 2 G (2). Pręciki drugiego okółka są zdwojone i dłuższe od dwu zewnę
trznego okó łka/ są więc czterosilne (Fig. 482). W nasadzie nitek pręcików 
miodniki (Fig. 481, 482). Słupek z dwu owocolistków, przez fałszywą przegrodę 
dwukomorowy, daje jako owoc łuszczynę lub (szerszą niż długą) łuszczynkę.

Krzyżowych jest do 1200 gatunków rosnących w strefach umiarkowanych 
i zimnych, są one charakterystyczne dla półkuli północnej. Tu 
należy mnóstwo krajowych roślin i wiele hodowanych, zwłaszcza 
odmiany gatunku brzoskwi (Brassica oleracea L., Kohl), np. 
kapusta głowiasta, kalarepa, kalafiory, jarmuż; dalej chrzan 
(Cochlearia Armoracia L ., Meerrettig), rzodkiew (Raphanus 
sativus L., Rettig), gorczyca (Sinapis alba L., Senfj. Dawniej 
sławnym był żegleń (Isatis tinctoria L., Waid), jako roślina 
farbierska, barwiąca na fioletowo, o której opowiada Cesar, 
że nią barwili sobie Gallowie twarz przed bitwą, żeby stra
szniej wyglądać.

§ 341. Do pokrewnych rodzin należą Makowate (Pa- 
paveraceae, Mohngewdchse)  z licznymi pręcikami, kielichem 
dwulistkowym, opadającym; z maku (Papaver somniferum 
L ., Molin) przez nacięcie niedojrzałych makówek zbiera się 
w Azyi wypływający sok mleczny na opium. Także tu należy 

F ig . 482. C zterosii- rodzina kaparowatych (Capparidaceae) z ciepłych stref. Ho-
ne prędki dują z niéj w południowćj Europie krzew Capparis spinosa

L .,  z którego pączki kwiatowe marynowane przychodzą do handlu euro
pejskiego jako kapary.

RzęćL: C z y s tk o w c o w e , C is tif lo ra e , C is tb lii t le r .
§ 342. Mają kwiaty okrążkowe pięcioczłonkowe, pręciki nieraz przez 

rozgałęzienie liczne, w pięciu pęczkach. Słupkowie górne, zwykle z mniéj 
niż pięciu owocolistków.

§ 343. Rodzina: Fiołkowate (Violaceae, Veilchen). Zioła lub krzewy 
z kwiatami wzoru \ K 5 C 5 A 5 G (3) (Fig. 483). Kwiaty są grzbieciste

przez to, że przedni pła
tek wydłużony jest w o- 
strogę, że dwa koło nie
go stojące pręciki mają 
niteczkowate przycze- 
pki schodzące do téj 
ostrogi i że szyjka słu
pka jest też grzbiecista, 
wygląda jak głowa pi
sklęcia.

Fiołków jest do
2(30 gatunków w umiarkowanych i gorących strefach, u nas rodzaj fiołka 
(Viola) z licznymi gatunkami (Fig. 483), z torebką pękającą na trzy łupiny, 
tu spotykają się kwiaty nieotwierające się (§ 286).

§ 344. Do tego rzędu należą jeszcze inne rodziny. Herbata (Thea chinensis 
Sim sTheestrauch) jest krzewem chińskim, należącym do rodziny: Ternstroemia- 
ceae, do której należy i kamelia (Camellia japonica L.), całkiem do niej podobna 
a dla kwiatów w szklarniach naszych hodowana. Owadożerny rośnik (Dro
sera) należy także do tego rzędu do rodziny rośnikowatych,

F ig . 483— 486. V iola can ina . A p rzekró j pod łużny  kw iatu . B owoc zam kn ię ty , 
C o tw arty , D nasien ie  i jego p rzekró j pod łużny.
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Fig. 487.

F ig . 487. K w iat lipy. F i"

F ig . 488. 

3. N arys  tego k w ia tu .

Rzęd: Podsadowe, Columniferae, Saulentrager.
§ 345. Kwiaty okrążkowe pięcioczłonkowe, z licznymi przez rozgałę

zienie pręcikami, często zrastającymi się między sobą Słupek górny z pięciu 
lub liczniejszych owocolistków.

§ 346. Rodzina: Lipowate (Tiliaceae, Linden). Drzewa i krzewy z liśćmi 
pojedynczymi, naprzemianległymi, z opadającymi przylistkami, kwiaty O  pię- 
cioczłonkowe. Kielich
opadający. Pręciki w 
pięciu pęczkach nadle- 
głych płatkom. Słupek 
z 5 owocolistków. Owo
cem niełupka (orzeszek) 
j ednonasienna(Fig.487,
488).

Przeszło 300 ga
tunków w strefach u- 
miarkowanych, z tych 
Hindostańska jutafCor- 
chorus olitorius L.) 
daje łyko używane i
u nas na tkaniny jutowe. U nas dziko rosną lipy (T ilia , Linde), dające 
najlepsze drewno na wyroby tokarskie i łyko używane na rogoże i w ogro
dnictwie.

§ 347. Do pokrewnej rodziny Sterculiaceae należy drzewo właściwe 
podzwrotnikowej Ameryce: kakao (Theobroma Cacao 
L., Cacaobaum), którego nasiona zmielone dają czo- 
koladę.

§ 348. Rodzina: Slazowate (Malvaceae, Malven) 
są zioła, byliny lub drze
wa o liściach dłoniasto 
nerwowych z przyli
stkami. Kwiaty mają 
złożenia lipowatych, ale 
często otoczone kieli
szkiem, opłatkach w na
sadzie spojonych, prę
cikach zrosłych w rurę 
otaczajacą szyjkę słu
pka (Fig. 489, 369).
Słupek wielokrotny po 
dojrzeniu staje się roz- 
łupnią (Fig. 490), roz
dzielającą się na pojedyncze rozłupki (Fig. 491) nie otwierające się, lub 
torebką. *

Jest ich do 700 gatunków w strefach gorących i umiarkowanych. U nas 
dziki rodzaj ślazu (Malva). W strefach gorących rosną gatunki rodzaju 
bawełny (Gossypium, Baumicolle) zielne lub krzewiaste, z nasionami oto
czonymi gęstym kutnerem włosów, który bywa zbierany i przędzony na różne; 
bawełniane tkaniny. >

F ig . 490.

F ig . 489. F ig . 491.

F ig . 489—491. Ślaz. — F ig . 489. Przecięcie kw iatu  podłużne.
Owoc. — F ig . 491. J e d n a  rozłupka.

F ig . 490.
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Rzęd: Dziobowate, Gruinales, S chnabelk rau te r .
§ 340. Kwiaty mają promieniste, rzadziej grzbieciste, wzoru : K 5, C 5, 

A 5 + 5  G (+, z owocolistkami nad ległym i płatkom, słupkiem wielokomorowym.
§ 350. Rodzina: Lnowate (Linaceae, LeinartigeJ, zioła 

z liśćmi pojedynczymi, z pręcikami zrosłymi w nasadzie 
w rurę, z których tylko pięć wyrasta, a pięć pozostaje 
ni eroz winiety eh, jako prątniczki (Fig-. 492). Owocem to
rebka przez fałszywe przegrody dziesięciokomorowa.

Znanych jest do 150 gatunków rosnących w strefach 
umiarkowanych, zwłaszcza na półkuli wschodniej. Len 
('Linum usitatissimum L., LeinJ daje z łyka włókna naj
sposobniejsze na tkaniny, nazywane płótnem.

Należą tu liczne drobne rodziny roślin krajowych, 
jak : Bodziszkowate (Geraniaceae, Storchschndbel), ze słu
pkiem pięciokomorowym, Szczawikowate (Oxalideae, Sauer- 
kleeartige) i Gniewoszowate (Balsamineae, Spring friicht- 
ler) tylko pięciopręcikowe.

Rzęd: A rom atyczne , T e reb in th in ae , 
” R au tengew achse .

cikam i.
§ 351. Mają złożenie kwiatów poprzedniego rzędu, 

od którego odróżniają się zawsze krążkiem leżącym miedzy pręcikowiem 
a słupkowiem (Fig. 493, 494).

§ 352. Rodzina: Rutowate (Rutaceae, Rautenartige). Zioła, byliny lub 
zazwyczaj drzewa zawierające w liściach i korze gruczoły olejków aromaty
cznych. Jest ich do 700 gatunków w strefach gorących i umiarkowanych. Tu

F ig . 493.

F ig  493. K w iat ru ty . — F ig . 494. P rzekró j kw iatu  c y try n y .

należy ruta (Ruta graveolens L., Raute), roślina silnie aromatyczna, u nas 
zwłaszcza dawniej dość powszechnie hodowana, kwiaty ma żółtawe (Fig. 493), 
cała jest sino zielona. Tu także mieszczą się cytryny (Citrus) (Fig. 494), 
których całe jagody albo ich części są jadalne, tak właściwa cytryna (Citrus 
medica L ., Citrone), pomarańcza (C. Aur antium L., O rangę) i cykata (C. 
decumana L., Pompelmus), której łupiny jagody w cukrze smażone przy
chodzą do nas pod nazwą cykaty.
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Rzęd: Trójsiemne, Tricoccae.
§ 353. Kwiaty mają zwykle jednodomowe, bardzo różnego złożenia, już 

typowo dwuliścienne, już przez zanikanie (podobnie jak u Araceae wśród jedno- 
liściennych) niekiedy złożone zaledwie z pręcika czy słupka. Cechą charakte
rystyczną jest słupek górny, trój krotny, po dojrzeniu często stający się roz- 
łupnią i pękający na trzy rozłupki. Jedyną rodzinę stanowią Wilczomleczowate 
(Euphorbia ceae, Wolfs- 
milchąrten) liczące do 
3.500 gatunków stref 
gorących i umiarkowa
nych, naj rozmaitszego 
pokroju. U nas gatunki 
rodzaju Tithymalus od
znaczają się kwiatosta
nami, które wyglądają 
jak pojedyncze kwiaty,
1)0 mają okrywę pięcio- 
ząbkową, na kraj u z pię
cioma lub czterema gru
czołami ksieżycowaty- 
mi, a wśród niej liczne 
kwiaty pręcikowe skła
dające się z jednego tylko pręcika, stawowato do szypułki przyrośniętego, 
i jeden środkowy kwiat słupkowy (Fig. 495, 496).

Liczne tu należące rośliny (np. Siphonia elastica Pers., Herea brasi- 
liensis Aub.) dają amerykański kauczuk. Kasawa (Manihot utilissima Pold) 
z południowej Ameryki ma korzenie, do 15 kgr. ciężkie, zawierające wiele 
skrobi; mączka ich służy nietylko tubylcom na pokarm, ale przychodzi do 
Europy pod nazwą tapioki. Z azyatyckich Rottlera tinctoria Eoxb. daje bar
wik czerwony, a Stillingia sebifera Mich. ma owoce pokryte łojem, który 
idzie w handel.

F ig . 495. F ig . 496.

F ig . 495. K w iato stan  z T ithym a lus  cały. — F ig . 496. Po  odjęciu okryw y.

R zęd: Baldachowe, Umbelliflorae, Doldenbliitler.
§ 354. Mają kwiaty pięcioczłonkowe z kielichem słabo rozwiniętym, 

z jednym okółkiem pręcików, ze słupkiem dolnym, którego szyjki są krążko
wało rozpłaszczone (Fig. 497), wzoru:
K 5 C 5  A5 G (2).

§ 355. Rodzina: Baldaszkowe (Um- 
belliferae, Doldenpflanzen), zazwyczaj zioła 
lub byliny nieraz kilkometrowéj wysokości, 
o międzywęźlach dętych, liściach zwykle 
wielkich, pierzastych, szeroką pochwą 
obejmujących łodygę (Fig. 498). Kwiaty 
rzadko w główkach, zwykle w baldachacli 
złożonych, otoczonych okrywą, albo wszyst
kie <0, albo skrajne całego baldachu £
(Fig. 497), o koronie białój lub źółtój. Owoc 
po dojrzeniu pęka podłużnie na dwie roz
łupki'(Fig. 499) będące niełupkami, mające Fig 497' Kwiats-biectsty, krajubrachumarchwi.
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Rzęd: M irtowe, M yrtiflorae, M yrtenbltitler.
§ 356. Rośliny o ulistnieniu zwykle okółkowóm, bez przylistków, kwia

tach pięcioczłonkowych (bywają 4, 2 lab 6 członkowe) O? górnych lub kolo- 
zalążniowych, z dwoma okółkami pręcików, często przez rozgałęzienie licznych, 
ze słupkiem wielokrotnym, ale jednoszyjkowym, o łożyskach kątowych.

§ 357. Rodzina: Mirtowate (Myrtaceae, Myrten), krzewy lub drzewa 
o liściach trwałych z gruczołami olejków aromatycznych, kwiatach wzoru: 
K 4 C4 A o o G  (2=4), z owocem będącym jagodą lub torebką (Fig. 500).

Mirtowatych jest 1800 gatunków ze stref gorących. Tu należą mirt 
(Myrtus communis L., Myrte), krzew z południowej Europy, u nas hodowany; 
angielskie ziele (M. Pimenta L., Piment) z Indyj Zachodnich, orzechy ame
rykańskie (Bertliolletia excelsa H. B., Paranuss) z Brazylii; goździki (Ca-

na swój powierzchni wystające żebra (Fig. 499), a wśród nich smugi od prze
świecających zbiorników olejków aromatycznych.

Do 1300 gatunków 
zwłaszcza w północnój u- 
miarkowanój strefie, wiele 
bardzo z nich hoduje się 
dla owoców, na pieprzy ki 
używanych, jak  np. kmi
nek (Car urn Carvi L., 
Kummel) , koper (Anethum 
graveolens L ., Dill), ko
per włoski (Foeniculum 
capillaceum Gil., FenchelJ, 
kolendra (Coriandrum sa
tivum L ., KorianderJ, in
ne dają warzywa, jak  np. 
pietruszka (Petroselinum 
sativum Hojf. , Petersilie), 
pasternak (Pastinaca sa
tiva L., Pastinale), seler 
(Apium graveolens L., Sel
lerie), marchew (Daucus 
Carota L., Molire). Da
wniej robiono u nas je
szcze w XY1 w. z barszczu 
(Heracleum Sphondylium 
L., Heilkraut), zdzierając 
z łodyg jątrzącą korę i 
kwasząc je, zupę, dlatego 
barszczem zwaną. Nie
które baldaszkowe krajo
we (np. Aetliusa, Cyna- 

F ig . 498. F ig . 499. pium L., Cicuta virosa L.,
F ig . 498. B arszcz, F ig . 499. Owoc. Conium maculatum L.)

są trujące.
Do pokrewnej rodziny bluszczowatych (Araliaceae) odznaczającej się 

tóm, że owocem jest jagoda, należy bluszcz (Hedera Helix L., Epheu).
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ryo])hyllus aromaticus L ., Geioiirznelken) z wysp Mulackich i australskie 
eukaliptusy (Eucalyptus), drzewa niezmiernie szybko rosnące, które teraz 
często sadzą z dobrym skutkiem 
na bagnach w południowej Euro
pie w okolicach malarycznych.

§ 358. Uo tego rzędu należy 
krajowa rodzina wiesiołkowatyeh 
( Onagraceae, Nachtkerzen) z kwia
tami wzoru: K (4) C 4 A 4 +  4 
G (4), do której należą rodzaje:
OtnotJiera, (Fig. 501) i Epilobmm, 
z kwiatów zaś pospolicie hodo
wane fuksye (Fuchsia), pocho
dzące z południowój Ameryki i 
Meksyku.

§ 359. Pokrewny rzęd ka
ktusowych obejmuje jedne tylko 
rodzinę kaktusów (Cactaceae), szczególnego pokroju roślin bezlistnych, o kwia
tach ze słupkiem dolnym, jednokomorowym, o licznych działkach, płatkach 
i pręcikach, skrętoległe stojących.

Rzed: Różane, Rosiflorae, Rosendltitler.
c  1

§ 360. Rośliny o ulistnieniu skrętoległóm, z liśćmi opatrzonymi często 
przylistkami, z kwiatami zawsze O  o K i C pięcioczłonkowych, A zwykle 
licznych, czasem 5 lub nawet 1. Słupki jednokrotne, zwykle liczne, czasem 
tylko 1. Odznaczają się przedewszystkiém tém, że ich kwiaty są kołoza-

Fig . 500.

F ig . 500. K w iat m ir tu  w p rzekro ju  pod łużnym . 
F ig . 501. Jśarys kw iatu  z O enothera .

F ig. 502.

F ig . 502; K w iat jeżyny . — F ig . 503. K w iat gruszy.

łaźniowe, że na dnie kwiatowćm już słoikowato wklęsłem, jak u róży (Fig. 
505), wiśni (Fig. 504), lub talerzykowatém, nieraz na szczycie stożkowato 
nawet wyniesionćm, jak u maliny (Fig. 502), stoi słupkowie a w pewnej od 
niego odległości na kraju dna K, C i A. To dno może się nawet zupełnie 
zrastać z zalążniami słupków, jak  u gruszy (Fig. 503), albo się nie zrasta 
i wtedy odpada po zapyleniu słupka, jak u wiśni, albo pozostaje niezmienione, 
albo mięśnieje, jak u róży (Fig. 505).

Kołozaiążniowością i tém, że pręciki stoją tu nie skrętoległe, ale w okół
kach (Fig. 506), różnią się rodziny tego rzędu od jaskrowatych (§ 337), do 
których zresztą są ze złożenia kwiatów najwięcej podobne.

§ 361. Należą tu liczne rodziny, z pomiędzy których Różowate (.Rosaceae,
11
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Rosen) odznaczają się tém , że icli liczne słupki stojące na wklęsłem dnie 
kwiatowém zamieniają się naniełupki; M i g d a ł  o w a t  t  (Amygdaleae, Stein- 
obstarten) mają jeden słupek, a icłi dno kwiatowe z kielichem odpada po'

F ig . 504. F ig . 505. F ig . 50G.

Fig. 504. K w iat w iśni w przecięc iu  pod łużnem . — F ig . 505. Owoc w ielok ro tny  róży. 
F ig. 506. N arys  kw iatu  róży.

zapyleniu; Jabłkowate (Pomaceae, Apfelfriichtler) mają 2—5 słupków zra
stających się całkiem z dnem kwiatowém.

Do pierwszej rodziny należą gatunki róż (Rosa), do drugiej śliwy (Pru
nus) i migdał (Amygdalus communis L., Mandel), do ostatniej grusze, jabło
nie (Pirus) i pigwa (Cydonia vulgaris L ., Quitte). Różanych jest do 1600 
gatunków, właściwych zwłaszcza strefom umiarkowanym.

R zęd.: S trą k o w e , L e g u m in o s a e ,  H ii ls e n fr i lc h tle r .
§ 362. Rośliny mające kwiaty promieniste lub t ,  zwykle 5 członkowe, 

dolne, pręcików zwykle 10 a G l  dający jako owoc strąk.
§363. Rodzina: Motylkowate (Papilionaceae, Sclimetterlingsblutler). Zioła 

lub byliny wijące się lub czepne, rzadziej krzewy lub drzewa, z liśćmi pie
rzastymi, opatrzonymi dużymi przylistkami. Kwiaty wzoru: f  K (5) Co A (10) 
G i ;  kielich mają promienisty lub f, koronę motylkowatą (Fig. 507 A), złożoną 
z górnego żagielka (Fig. B’e), z dwu bocznych skrzydełek (B’a a) i dolnej 
łódki (B’ c). Pręciki albo wszystkie zrosłe w rurę, albo 9 zrosłych a jeden 
wolny (Fig. B i C), więc albo jedno albo dwuwiązkowe.

Jest ich do 3000 gatunków przeważnie ze stref gorących i umiarkowa
nych. Należą tu liczne rośliny pastewne, jak gatunki koniczyny (Trifolium, 
KleeJ, esparcety (Onobrychis, Esparzette), wyki (V icia, Wielce), lucerny 
(Medicago, Lu żerne) ; daléj liczne pokarmowe, jak  grochy (Pisum, ErbseJ, 
boby (Faba, Puffbohne), fasole (Phaseolus, Boline), soczewice (Lens, Linse). 
Z drzew hoduje się u nas północno amerykańska t. zw. akacya (Robinia 
Pseudoacacia L., unechte Akazie).

§ 364. Do tego rzędu należą jeszcze rodziny Caesalpinieae i Mimoseąe 
(Fig. 515). Pierwsza odznacza się kwiatami f, ale nie motylkowatymi, druga 0> 
i czteroczłonkowymi z kielichem i koroną zrosłolistną. Do pierwszej, zawiera- 
jącej z 1500 gatunków, należy drzewo kampeszowe (Haematoxylon campecliia- 
num L.) ze środkowej Ameryki i brazylijskie fernainbukowe (Caesalpinia 
echinata Lam.), dające drewna z twardziela barwną i do dziś w farbiarstwie
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używane. Tu także mało azyatycka: Cer atonia siliqua L., której owoce znamy 
pod nazwą świętojańskiego chleba. Do drugiej równie licznej rodziny ze stref

Fig . 514.

F ig . 507—513. F ig . 515.

F ig . 507—513. G roch. A kw iat, B jego przecięcie, B ’ jego  korona, C p ręcik i, D słupek , F  zalążek, G rozdw ojone 
nasien ie . — F ig . 514. N arys  kw iatu  grochu. — Fig. 515. P rzecięcie  kw iatu  akacyi.

gorących należą różne prawdziwe akacye (AcaciaJ, z których niektóre dają 
gumę arabską, oraz czułki (Mimosa).

Rzed: Rurkowe, Tudiflorae, R ohrenblutler.c 7 7

§ 365. Rośliny o liściach skrętoległych, bez przylistków, z kwiatostanami 
wierzehotkowatymi, mające kwiaty zwykle promieniste, wzoru: K (5) [C (5)
A 5] Gr 2 5.

§ 366. Rodzina: Psinkowate (Solanaceae, Nachtschatten), zioła, byliny, 
rzadziej krzewy, często narkotyczno trujące, z kielichem często trwałym (Fig. E), 
otaczającym owoc, ze słupkiem z dwu owocolistków, o łożyskach grubych, 
przegrodowych (Fig. H), licznozalążkowych (Fig. C), o nasionach zwykle 
nerkowatych (Fig. F ) , zarodku skrzywionym (Fig. G).

Do 1300 gatunków strefy gorącej i umiarkowanej. W samym rodzaju 
psinki (Solanum) jest kilkaset gatunków. Jedne psinkowate mają jako owoc 
torebkę, np. tytonie (Nicotianą), amerykańskiego pochodzenia, krajowy bielon 
/ Hyoscyamus niger L., Bilsenkraut), tak nazwany od liści tłustych jak  połeć

1 1 *
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słoniny (biel), i dziędzierzawa (Datura Stramonium Z., Stechapfel), dziś u nas 
chwast pospolity, ale zawleczony do Europy przez Cyganów. Inne mają jagodę;

Fig . 51G—523. W ilczojagoda (A tropa  B elladonna). A gałązka, B kw ia t, C jego  p rzekró j, I) rozcięta  korona, E  owoc 
z k ie lichem  trw ały m , F  nasien ie , G jego przecięcie.

tak amerykańskie : papryka (Capsicum annuum Z., Paprika), pomidor (Lyco- 
persicum esculentum Z., Paradiesapfel), ziemniak (Solanum tuberosum), oraz 
krajowy słodkogorz (Solanum dulcamara Z., Bittersuss).

§ 367. Do tego rzędu należą też rodziny powojowatych (Convolvulaceae, 
Winden) oraz szorstkoliściowych (Asperifolieae, Rauliblattrige). Te ostatnie 
odznaczają się nietylko liśćmi szorstkimi od szczeciniastych włosów, ale 
słupkiem o zalążni takiej jak  u wargowatych.

R zęd: W argowe, LaPiatiflorae, LippenPliitler.
§ 368. Od rurkowych odróżniają się słupkiem stale z dwu tylko owo- 

colistków złożonym, koroną zwykle grzbiecistą i tém, że z pomiędzy 5 pręci
ków tylny zwykle się nie rozwija.

§ 369. Rodzina: Wargowate (Labiatąe, Lippenblutler). Zioła, byliny, rza- 
dziéj podkrzewy, aromatyczne, z łodygą czworokanciastą, liśćmi zwykle krzy
żującymi się, z kwiatami wargowymi (Fig. A B), stojącymi w skrętkach 
krótkoszypułkowych w kątach liści zielonych. Pręciki zwykle dwusilne (B). 
Słupek dwukrotny o zalążni przez fałszywe przegrody czterokomorowćj, roz
padaj ącćj się na cztery rozłupki (Fig. D).

Do 2500 gatunków w strefach umiarkowanych i gorących. W rodzaju 
mięty (Mentha) korona jest grzbiecistą ale nie wargowa, u szałwii (Salvia) 
i rozmarynu (Rosmarinus) są dwa tylko wykształcone pręciki. Wszystkie 
wargowate są aromatyczne i stąd niektóre używane dla olejków w medycynie 
i na perfumy, jak  np. lewanda (Lavandula officinalìs Chaix., Lavandel), 
tymianek (Thymus vulgaris A., Thymian), melisa (Melissa officinali s L., 
Melisse), wszystkie europejskie, oraz hindostańska paczula (Pogostemon 
Patchoulli Peli.)
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§ 370. Do teg'O rzędu należą i Trądownikowate (Scrofularineae, Rachen- 
hlutler), których słupek jest dwukomorowy i daje torebkę. Kwiaty zaś już

F ig . 529—530.

F ig . 524—528. J a s n o ta  (L am ium ). A kw ia t przecięty  pod łużnie i pow iększony, B kw iat z p rzodu , C k ielich ,
1> s łupek , E  n a ry s  kw ia tu . ,

F ig . 529—530. W yżlin  (A n tirrh inum ). K w iat cały i jego w arga górna z dw usilnym i pręcikam i.

prawie promieniste, już f, nieraz poczwarowate (Fig. 530). Pręcików mają 
już 5 ( Verbascum), już dość często 4, już 2 tylko ( Veronica) . Jest ich do 
2000 gatunków ze stref umiarkowanych i gorących. a

Rzęd: P ie rw iosnkow e, P r im ulinae , Schlusselblum en.
§ 371. Kwiaty zwykle 0> i 5 członkowe; z dwu okółków pręcików 

zewnętrzny ginie całkiem lub częściowo, występując tylko pod postacią prą- 
tniczków, stąd rozwinięty wewnętrzny jest nad- 
legły płatkom korony. Słupek wielokrotny, 
jednokomory, z łożyskiem środkowćm, górny.

§ 372. Rodzina: Pierwiosnkowate (Pri- 
mulaceae, Schliisselbliiviler), zioła lub byliny 
z kłączem, liśćmi skrętoległymi, zwykle w ró
życzkę zebranymi, bez przylistków. Kwiaty jak 
typ rzędu, czasem bez korony fGlauxJ.

Do 250 gatunków na całej powierzchni 
kuli ziemskiej. Tu pierwiosnki (Primula) z dwu- 
postaciowymi kwiatami (Fig. 531, 532) i pospo
lity w Alpach tak zwany alpejski fiołek (Cycla
men europaeum L ., Alpenveilclien).

F ig . 531—532. K w ia ty  dw uposiaciow e 
p ierw iosnka.

Rzęd: Dwuroźkowe, Bicornes, Heidelgewachse.
§ 373. Rośliny zwykle drzewiaste, bez przylistków, o kwiatach zwykle O  

i 4—5 członkowych, z pręcikami przyrosłymi do dna kwiatowego, a nie do 
korony, zwykle w dwu okółkach i często opatrzonymi dwoma rożkowatymi 
przyczepkami (Fig. 534). Słupek wielokrotny, 4 lub 5 komoro wy, z jedną 
szyjką i grubymi łożyskami kątowymi.
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§ 374. Rodzina: Wrzosowate (Ericaceae, HeidenJ krzewowate, z wiecznie 
zielonymi, pojedynczymi liśćmi (Fig. 533), o kwiatach już ze słupkiem gór
nym i wówczas mające za owoc torebkę (Erica), już z dolnym (Fig. 534) 
przeobrażającym się na jagodę (Vaccinium). Ich pylniki otwierają się często 
dziurkami na szczycie.

Do 1200 gatunków głównie na przylądku Dobrej Nadziei, w części 
w strefach u miarkowany cli i zimnych. Tu należą wrzosy (Erica) i pospolity

u nas wrzosik (Calluna vul
garis L., Besenheide), porasta
jący nieraz na znacznych prze
strzeniach tak zwane wrzosowi
ska, które od czasu swego kwi
tnięcia nadały nazwę odpowie
dniemu miesiącowi, dalej azalie 
(Azalea) hodowane dla pię
knych kwiatów, charakterysty
czne dla Alp rododendrony 
(Rhododendron hirsutum L., i 
ferrugineum L . , Alpenrose)r 
borówki (Vaccinium).

Fig . 533. F ig . 534.

Rzęd: M arzanow e, 
R ublinae, KrappPliitler.

§ 375. Rośliny o liściach; 
okółkowych z przylistkami,. 
kwiatach <0, 4—5 członkowych, 
z kielichem słabo rozwiniętym,, 
z pręcikami przyrosłymi do ko
rony i G (EA.i).

Rodzina: Marzan o wa t ę  
(Rubiaceae, Krappe) zioła, by
liny lub drzewa z liśćmi poje
dynczymi , całobrzegimi ; kie
lich zaledwie zaznaczony kra
jem ząbkowanym (Fig. 535);. 
G zwykle ( f ,  dwukomorowy.

Przeszło 4000 gatunków 
w strefie gorącćj i w umiar

kowanych. Nasze marzanowate z rodzajów: Galium i Asperula odznaczają się 
tćm, że mają liczne przylistki zupełnie tak wyglądające jak liście i stojące 
między nimi w okółku. Egzotyczne rodzaje mają przylistki łuskowate. Należą 
do nich drzewa amerykańskie dające korę chinową (Cinchona) oraz kawa 
(Coffea arabica L., Kajfeebaum), pochodząca ze wschodniej Afryki (zwłaszcza 
używana odwiecznie w Abisynii), dziś wszędzie hodowana w podzwrotnikowych 
okolicach; owocem jéj czerwona jagoda z dwoma nasionami o rogowćm 
bielmie i małym zarodku (Fig. 536).

F ig . 533 V accin ium  M yrtiłius. G ałązka kw itnąca .
F ig . 534. K w iat bez korony  d la  pokazan ia  p rzyczepek  pręcików  

i ic h  o sadzen ia n a  d n ie  kw iatow ćm .
F ig . 535. K w iat kaw y.

F ig . 536. Owoc kaw y przec ię ty  poprzecznie i n adc ię ty  z boku  dla 
pokazan ia  położenia za rodka  w śród  rogowego b ielm a.
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Rzęd: Skupieńce, Aggregatae, Gehàuftblutler.
§ 376. Kwiaty O  lub f, z K, C i A pięcioczłonkowymi, z G (2—3), ale 

zalążnią zawsze jednokomorową i jednonasienną. Kielich zanikowy, a jeżeli 
rozwinięty, to tylko jako puch.

§ 377. Kodzina: Złożone (Compositae, Korbblutler)} przeważnie zioła i by
liny bardzo różnego pokroju, o liściach zwykle skrętoległycli, bez przylistków. 
Kwiatostanem główka otoczona wielolistną okrywą, czyli tak zwany koszyczek. 
Na dnie kwiatostanu przykwiatki plewinkowate albo żadne. Kwiaty mają 
zawsze słupek dolny, jednokomorowy i jednozalążkowy, kielich nie wykształ-

F ig . 537.

F ig . 539.

T D l
A .F A G U F T .D Ł J .

F ig . 540—545.

F ig . 537—539. K ró iik i (C h rysan them um  L eucan the iiiun i). F ig . 537. K oszyczek pod łużn ie p rzec ięty . F ig . 538. Jed e n  
kw iat ru rk o w aty . Fig. 539. K w iat jezyezkow aty .

F ig . 540—545. B ław atek  (C en taurea  C yanus). A cały koszyczek, B jed en  kw ia t ru rkow aty  ze środka, C te n  sam  
przecięty  podłużnie, D kw iat n ija k i z kraju  k w ia to stanu , Pi szczy t szyjk i ze znam ien iem , F  n ie łu p k a  p rzecięta

pod łużn ie .

eony (Fig. 538, 539) lub w postaci puchu (540 B), który po zapyleniu roz
rasta się i wieńczy owoc (Fig. F). Korona różna; do niej zawsze przy
rośnięte nitkami pręciki, w liczbie pięciu, spojone pyluikami (Fig. B C) tak, 
że pylniki te tworzą rurę, przez którą przeciska się szyjka słupka (Fig. C) 
zakończona zwykle dwoma znamionami (Fig. E). Korona bywa albo rurko
wata (Fig. 538, 540 B) albo języczkowata (Fig. 539), a w południowo ame
rykańskich rodzajach (np. Mutisia) dwuwargowa. W jednym koszyczku albo 
wszystkie kwiaty mają korony rurkowate (Tubulijiorae), albo wszystkie 
języczkowate (Liguliflorae), albo środkowe kwiaty koszyczka są rurkowate 
a jeden szereg skrajnych jest jezyezkowaty cli; tak u promienistych (Corym
biferae) (Fig. 537); w tym ostatnim razie skrajne kwiaty mogą mieć koronę 
innej barwy, niż środkowe. Oczywiście, że te skrajne języczkowate kwiaty
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powiększają świetność całego kwiatostanu i zwabiają owady do zapylenia 
potrzebne; to też często albo są jednopłciowe, ale wcale nawet nasion nie 
wydają. Zdarza się i u rurkowatych, że skrajne kwiaty są nijakie i grzbie-
ciste, tak np. u chabrów (Centaurea) (Fig. 540 A D).

Złożonych jest przeszło 10.000 rozmieszczonych na całej powierzchni
kuli ziemskiéj. Z rurkowatych należą tu karczochy (Cynara scolymus L .,
Artischocke) ; z promienistych astry (Aster chinensis L., Stemblume), amery
kański słonecznik (Uelianthus annuus L., Sonnenblume), bulwy (H. tuberosus 
L-, ErdbirneJ, georginia (Dalilia variabilis Desf Georgine), kaukaski jastrun

i 'ig . o46—54*. Scabiosa a tro p u rp u re a . Owoc (cały i przecięty) otoczony je s t  k ie liszk iem , a n a  szczycie m a pięć
szczecinek  k ielicha.

F ig . 548. V ale riana, kw iat.

(Pyrethrum roseum Bib.), którego kwiaty zmielone dają „proszek perski “ ; 
z języczkowatych cykorya (Cichorium Intybus L., Cichorie), sałata (Lactuca 
sativa L . , Gartensalat), salsefia (Scorzonera hispanica A., Schwarzwurz).

§ 3(8. l)o tego rzędu należy rodzina Szczeci (Dipsaceae, Kard en), 
które mają liście okółkowe, kwiaty w koszyczkach, otoczone zrosłolistkowym 
kieliszkiem, dwuwargowe, o kielichu szczeciniastym (Fig. 546, 547) i 4 prę
cikach, które nie są zrosłopylnikowe. Tu krajowe gatunki z rodzajów: Sca
biosa i Knautia, oraz hodowane szczotki (Dipsacus fullonum L ., Weberkarde), 
których kwiatostanów używa się przy fabrykacyi sukna. Tu także należą 
Kozłkowate (Valerianaceae, Baldriane) o liściach okółkowych, kwiatach 8 
przez rurkę korony rozdętą w gardziel (Fig. 548), kielichu ząbkowym, który 
po przekwitnięciu rozrasta się w puch, pręcikach zwykle 3 i słupku z 3 owo
colistków'. Krajowe gatunki kozłka (Valeriana) oraz hodowana roszponka 
(Valerianella olitoria L., Papunzel) i inne.

Rzęd : Kokornaki, Serpen tariae , S ch langenkrau te r .
§ 379. Kwiaty 3 lub 4 członkowe, okwiat górny, zrosłolistkowy, pręci

ków' 3 lub g o , nadzalążniowych lub zrosłych w szyjkonitkę (jak u storczy
ków), słupek dolny, 1—4 lub 6-komorowy, z licznymi zalążkami.

§ 380. Rodzina: Kokornakowate (Aristolochiaceae, Osterluzeiartige). 
Byliny lub wijące się krzewy o liściach naprzemianległych, pojedynczych, 
mniej więcej sercowatych. Kwiaty <Q> lub j, z okwiatem trójczłonkowym, 
trój ząbkowym, lub o rurce skośnie ściętej (Fig. 549); pręcików 6—12, już
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wolnych, t. j. do dna przyrosłych (Asarum), już zrosłych z szyjką (Fig-. 549). 
•G (4—6) niezupełnie sześciokomorowych. Szyjka gruba, z tarczowatém zna
mieniem (Fig1. 549).

Do 200 gatunków ze stref umiarkowanych lub 
gorących, zwłaszcza w południowej Ameryce pospo
litych. U nas pospolity kopytnik (Asarum europaenm 
L., Haselwurz) i kokornak (Aristolochia Clematitis L .,
Osterluzei) ; północno amerykański gatunek (A. Sipl/o 
L ’Herit.) dość powszechnie hodowany do ocieniania 
altan.

§ 381. Do tego rzędu należą dwie inne rodziny.
Południowo azyatyckie Dzbanecznicowate (Nepentha- 
ceae, Kannenstraucharten) z okwiatem 4 członkowym 
i kwiatami dwupiennymi ; ich liście zakończone są 
kubkami z odstającćm wieczkiem. W tych kubkach 
zbiera się woda wydzielona przez wiązki liścia, topią 
się w niej owady, gniją, a substancye z rozkładu ich 
powstałe zostają przez roślinę wessane. Są to więc 
rośliny owadożerne, żywiące się padliną. W rodzinie
podzwrotnikowej rafflesyj (Rafflesiąceae) spotykamy / a p j ]em em I b  po m em . 

pasorzyty, których nasiona wnikają w korzeń żywiciela (jak pływki zarazy 
w liść ziemniaka (§ 81)), rozrastają się tam między korą a walcem środkowym 
korzenia, czerpiąc z niego pokarm, i wychodzą nad ziemię tylko w chwili

F ig . 551. Rafflesia A rnold i. P ączek  i kw iat rozw inięty .

kwitnięcia. Wówczas pąk kwiatowy rozrywa korę korzenia i wychodzi nad 
ziemię, wyglądając jak brunatna gałka, wielkości włoskiego orzecha. Pąk ten 
rozrasta się coraz więcej, staje się tak duży, jak olbrzymia głowa kapusty 
(Fig. 551) i wreszcie roztwiera się (Fig. 551). Wówczas liście okwiatu, nie
raz półtorametrowej średnicy, galaretowacieją i wydają cuchnącą woń padliny, 
która zwabia owady, kwiat zapylające.
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Rzęd.: Sandałowe, Santalinae, Sandelartige.
§ 382. Rośliny pasorzytne z kwiatami 2—6 członkowymi, z okwiatem 

górnym, z pręcikowiem listkom okwiatu nadległóm, ze słupkiem dolnym, 
jednokomorowym, z 1 lub nielicznymi zalążkami.

§ 383. Rodzina: Sandałowate (Santalaceae, Seideln), byliny i drzewa 
zielone ale zapomocą ssawek korzeniowych pasorzytujące, o kwiatach 4—5 
członkowych, z G "(3), z zalążkami bez osłonek.

Do 250 gatunków głównie w strefach umiarkowanych. Ich korzenie, 
gdzie się zetkną z korzeniami swych żywicieli, rozszerzają się w łapki sio
dełkowato obejmujące napadnięty korzeń i ze środka wypuszczające ssawkę, 
która wrasta pod korę żywiciela, ciągnąc z jego korzeni pokarm. Takich 
ssawek tworzą całe mnóstwo. Tu należy sandał (Santalum albam L., San- 
delbaum)  z Hindostanu dający pięknie wonne drewno, a z krajowych gatunki 
leńca (Thesium).

§ 384. Pokrewne Owełkowate (Proteaceae) mają kwiaty czteroczłonkowe 
o pręcikach nadległych płatkom, a owocem niełupkę.

F ig . 552. F ig  553.

Cynoinorium  coccineum . K w iaty  słupkow e i jeden  pręcikow y. (W edług  Baillona).
F ig. 553. Scybalium  fungiform e. Przecięcie pod łużne pędu kw iatonośnego z korzenieni żyw iciela rn , pokrytego  

na  pow ierzciini w arstw ą kw iatów ; b m łody pęd , f  wiązki. (W edług  E ich lera).

§ 385. Rodzina: Gązewnikowate (Lorąnłhaceae, Misteln) są to krzewy 
pasorzytujące na drzewach, z liśćmi okółkowymi, niekiedy zanikającymi, 
z kwiatami najczęściój czteroczłonkowymi, z G (2—3), z zalążkami nietylko 
bez osłonek ale zrosłymi zupełnie ze ścianą zalążni; owocem jagoda.

Do 500 gatunków głównie ze stref podzwrotnikowych, gdzie miewają 
też często kwiaty bardzo świetnie ubarwione. Ich jedyny korzeń zarodka, 
jak nasienie zostanie przeniesione na żywiciela (§ 291), wnika pod jego korę 
i stamtąd czerpie pokarm, rozrastając się wśród miazgi nieraz na kilka 
metrów daleko od miejsca przytwierdzenia. U nas dzika jemioła ( Viscum 
album L .} Mistel), zachowująca i zimą liście, więcej południowy gązewnik 
(Loranthus europaeus L.) traci zimą liście; była to roślina odgrywająca ważną 
rolę w kulcie starożytnych Gallów.
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§ 386. Rodzina: Balanofory (Ectlanophoreąe) są to bezzieleniowe paso- 
rzyty, które nie mają liści, a kwiatostany ich wychodzące z korzenia żywiciela 
wyglądają często podobnie do grzybów (Fig. 553). Ich kwiaty (Fig. 552) 
bardzo prostej budowy, jednoplciowe, mają zalążki też bez osłonek.

Do 40 podzwrotnikowych gatunków z rodzajów Balanophora, Langs- 
dorfjia ; av południowej Europie rośnie Cynomorium coccineum L.

- o <*> o 0"̂  °'

PALEONTOLOGIA ROŚLIN.

§ 387. W skorupie ziemi, która przez nieskończenie długie wieki bardzo- 
powoli powstawała, znajdują się szczątki roślinne, zachowane w rozmaity 
sposób. Jedne są zwęglone i bywają tak dobrze zachowane, że można nawet 
pod mikroskopem badać budowę ich łodyg, liści czy szyszek. W bursztynie 
utopione kawałeczki mchów, a nawet kwiaty, dają się rozpoznawać przy nale- 
żytćm oszlifowaniu kawałków tej stwardniałej żywicy; częściej spotykamy 
odciski roślin.

Właściwe skamieliny roślinne znajdują się zwapnione lub skrzemieniałe 
w ten sposób, że węglan wapniowy czy krzemionka tak zastąpiły ich pier
wotne błonkowe ścianki, że można je szlifować i widzieć pod mikroskopem 
doskonale ich złożenie anatomiczne.

Wogóle resztek tych zachowało się bardzo mało a ich poszukiwania 
nawet w Europie nic są ukończone, w innych zaś częściach świata nieraz 
ledwo rozpoczęte tak, że dużo na tćm polu paleontologii roślin pozostaje 
jeszcze do zrobienia.

Z tego jednak, co zostało dotąd odkrytćm i zbadanćm, wypływa, że 
w kolejno po sobie następujących warstwach ziemi występują rośliny, zaczy
nając od najprostszych, kolejno coraz bardzićj złożone czyli doskonałe.

§ 388. Roślinność ziemi przechodziła przez następujące peryody:
I. Peryod pierwotny z roślinnością glonów. W formacyach pierwotnych 

właściwie nie spotyka się żadnych szczątków organicznych, zachowanych 
w takim stanie, żeby je można było na pewno oznaczyć. Jednakże mamy 
prawo przypuszczać, że dno morskie było już wówczas porosłe glonami, bo 
zachowały się z tego czasu pokłady grafitu, który jest węglem i musiał 
powstać ze szczątków roślinnych.

II. Peryod starożytny z roślinnością paproci. W najstarszym okresie 
sylurskim tego peryodu znajduje się już odciski niewątpliwych glonów. W na
stępnym dewońskim występują pierwsze rośliny lądowe należące do ziemno
wodnych glonów, czy to, jak się zdaje, mszaków (Psilopłiyton) i innych 
rodniowców.

W okresie węglowym roślinność lądowa jest już niezmiernie bujna, 
zwłaszcza paprotniki występują w takićm bogactwie form, w jakiem dziś już. 
nie istnieją. Drzewiaste paprocie i widłaki oraz różnozarodnikowe, też drze
wiaste skrzypy zarastały ląd ówczesny obok pierwszych nagozalążkowych.
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W ostatnim okresie dyasu pojawiają się może pierwsze jednoliścienne.
III. Peryod średni z roślinnością nagozalążkowych. W okresie dolnego 

tryasu giną asteropliyllity i pokrewne im rody, oraz lepidodendrony, występują 
zaś bujnie skrzypy. Kłodzinowate i iglaste zaczynają przeważać nad rodniow- 
cami naczyniowymi.

W okresie jurasowym pojawiają się palmy a w formacyi kredowej 
pierwsze dwuliścienne.

IV. Peryod nowszy z roślinnością lasów liściastych. W pierwszym okresie 
epoki trzeciorzędowej czyli w Eocenie roślinność ziemi podobna jest do tlory 
kredowej. Charakter tćj roślinności jest zwrotnikowy, podobny do tego, jaki 
się dziś w Hindostanie spotyka. Mirty, laury, palmy są pospolite, obok nich 
wiecznie zielone dęby, magnolie, klony, orzechy włoskie.

W okresie Neogenu zaczynają się pojawiać rośliny właściwe strefom 
umiarkowanym tak, że charakter roślinności staje się podzwrotnikowym. 
Występują platany, buki, wierzby, wiązy, bursztynowa sosna i różne sosny 
mające po 3 listki w pędach skróconych, oraz nagozalążkowe z rodzajów 
Sequoia i Taxodium.

Co zaś najszczególniejsze, to to, że kiedy dziś taka flora podzwrotnikowa 
jest różną w Australii, Hindostanie, Europie i Ameryce, wówczas różne typy 
żyły z sobą wszędzie pomieszane i oczywiście później dopiero rozeszły się 
po tych różnych krainach, ustaliły w jednych, znikły w drugich.

V. Peryod nowy z roślinnością rozdzieloną na strefy. Już w epoce trze
ciorzędowej zaczyna się obniżać ciepłota ziemi. Klimat zwrotnikowy stawał 
się w Europie podzwrotnikowym a następnie umiarkowanie gorącym. Wpły
wało to na zmianę roślinności w różnych szerokościach ziemi. Gwałtowną 
zmianę sprowadził okres lodowy. Pod jego wpływem roślinność jeszcze bar- 
dzićj się rozdzieliła, rośliny nieznoszące zimna schroniły się ku równikowi, 
znoszące lepiej zimno zajęły ich miejsce, przystosowując się do nowych wa
runków bytu. Rośliny biegunowe były wtenczas pospolite w środkowej Europie 
i dopiero, jak  okres lodowy minął, cofnęły się na szczyty gór i stąd roślin
ność gór w wielu razach jest ta sama, co pod biegunami. Ocieplenie się kli
matu pozwoliło też znów roślinom stron cieplejszych wędrować ku górze.

Gwałtowne zmiany zaszły i zachodzą teraz coraz wybitniej pod wpły
wem działalności społeczeństw ludzkich na powierzchni ziemi. Znaczne prze
strzenie ziemi zajęte są pod uprawę roślin hodowanych dla pożytku, który 
dają, wobec czego mnóstwo roślin ginie, a wiele rozchodzi się z emigracyą 
po częściach świata odciętych od siebie oceanami.

G E O G R A F I A  ROŚLIN.

§ 389. Ciepło i światło nie tylko nie są jednako rozdzielone na całej 
powierzchni kuli ziemskiej, ale i zmiany w ich natężeniu zależne od zmiany 
pór roku różne są w różnych odległościach od równika. Także i wilgo
tność powietrza oraz ilość opadów atmosferycznych jest rozmaita na rozmaitych 
miejscach. A ponieważ to są najważniejsze bodźce dla świata roślinnego,
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przeto naturalną jest rzeczą, że z powstaniem różnych klimatów nastąpił roz
dział w rozmieszczeniu roślin na powierzchni ziemi (§ 388). Naturalną jest 
też rzeczą, że te miejsca kuli ziemskiéj, które mają podobne warunki kli
matyczne, mają też i podobną roślinność. Klimat zaś zależy nietylko od sze
rokości geografìcznéj danego miejsca, ale prócz innych czynników, przeważnie 
jeszcze i od jego wyniesienia nad poziom. Dlatego też roślinność zmienia 
się nietylko w miarę posuwania się od równika ku biegunom, ale i w miarę 
podnoszenia się na szczyty gór, tak, że wchodząc na Himalaya np. spotykamy 
kolejno podobnie różną roślinność, jak gdybyśmy jechali od stóp tych gór do 
krańców Syberyi. Podobnie i w naszych Tatrach naprzód znikają nam liściaste 
lasy, potém iglaste hory, potćnr wszystkie drzewiaste rośliny wogóle, tak, że 
się znajdujemy tylko wśród bylin, które jeszcze w znaczniejszej wysokości 
giną i z roślin widzimy tylko mchy, potém już tylko glony i porosty, a ten 
kolejny obraz jest podobnym do tego, jakibyśmy mieli, jadąc do Przylądka 
Północnego. Spostrzeglibyśmy wówczas, że pewne byliny naszych Tatr, jak 
np. Ranunculus glacialis L., Arabis alpina L . , Silene acaulis L . , Dryas 
octopetala L., Saxifraga ciizoides L ., rosną na krańcach Europy na 
równinie.

§ 390. Biorąc za podstawę rozmieszczenia roślin na kuli ziemskiej różne 
stosunki ciepłoty oraz wilgotności, możemy rośliny rozdzielić na zimnorosty, 
chłodnorosty, cieplorosty, suchorosty i parnorosty.

§ 391. Zimnorosty (Hekistotliermae) są rośliny zadawalniające się naj- 
mniejszćm ciepłem, żyjąc w podbiegunowych okolicach (Fig. 554 Z), gdzie 
średnia ciepłota roczna nie dochodzi 0°, gdzie pora ciepła trwa zaledwie 
kilka miesięcy lub naw^et tygodni, a przez resztę roku rośliny są pokryte 
śniegiem i lodem. Eośliny te spotykają się i w Alpach poza granicą drzew. 
Wśród zimnorostów drzew wcale nie ma, tylko niskie krzaczki wierzb, 
wrzosowatych i Empetrum nigrum L. (z rzędu trójsiemnych) są charakte
rystyczne; główną roślinność stanowią byliny i to prawie wszystkie z kla
czami, zioła należą do wyjątków. Największą przestrzeń zajmują bagna pokryte 
roślinnością mchów i porostów, zwane t u n d r a m i ,  które ciągną się nieraz 
na przestrzeni wielu mil kwadratowych. Co do ilości gatunków, najuboższa 
to roślinność, za to ilość osobników jest znaczna. Nie ma tu wcale roślin 
uprawnych. Prócz roślin nasiennych znajdują się wyjątkowo paprotniki, liczne 
są mchy, ale zwykle nie owocujące, a z grzybów porosty. Pospolite są też 
glony. W morzu mnóstwo jest krasnorostów i brunatnie. Na śniegach zaś 
żyją niektóre zielenice jednokomórkowe (jak pierwotek) mające obok zieleni 
barwik czerwony (ale nie krasnorosty, bo barwik ten jest nierozpuszczalny 
w wodzie) i barwiące śnieg nieraz na przestrzeni mil całych i na głębokość 
paru metrów na czerwono, jak  Haematococcus lacustris R fski, lub żółto jak 
Cldamydomonas nivalis Rfski. Spotykają się one i w Alpach, tworząc także 
śnieg czerwony czy żółty.

§ 392. Chłodnorosty (MikrothermaeJ są rośliny, które znoszą przerwę 
w rostowaniu (vegetatioJ, jaką sprawia zima, średnią ciepłotę roczną od 0 —15°, 
a wymagają przez cały ciąg roku opadów atmosferycznych. Stanowią one 
roślinność bardzo szerokim pasem zalegającą północną półkulę; na południo
wej zaś znajdują odpowiednie warunki tylko na zachodnim krańcu Ameryki 
i sąsiednich wyspach (Fig. 554 Cli.). Ta powierzchnia ziemi była niegdyś 
pokryta iglastymi borami lub liściastymi lasami, które człowiek dziś już 
w znacznej części przetrzebił. Lasy te i bory tém są charakterystyczne, że 
zwykle stanowi je jeden tylko gatunek drzew, np. sosna, jodła, świerk, dąb,
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drzew wiecznie zielone wawrzynowate są najwybitniejsze. Stoją drzewa gęstor 
porastają je narosła, zwłaszcza paprocie, storczyki, ananasowate, obrazkowate 
i pieprzowate, pną się zaś po nich, wiją koło nich, przechodzą z gałęzi 
jednego na gałęzie innego pnącza, które wydostawszy się do światła, dopiero 
tam rozkładają na słońcu swe listowie. Dlatego w lasach tych dołem jest 
ciemnawo i nic prawie ziemi nie porasta, prócz grzybów. Z wybitnych rodzin 
występują tu : palmy, wonnorośle, wawrzynowate i marzanowate. Stąd pochodzą 
prócz* palm, maniok, trzcina cukrowa, ryż, sorgum, drzewo chlebowe, kawa, 
kakao, banan, imbier, bawełna, juta, goździki, cynamon i kamfora. Największa 
też tu obfitość paproci i wogóle rodniowców.
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SPIS NAZW ROŚLIN
wymienionych, w  książce z podaniem strony.

A bies 76 
Abietineae 76 
Acacia 163

„ heterophylla 98 
Achlya 28

„ prolifera 25 
Aconitum 154 
Acorus Calamus 120, 142 
Acotyledoneae 3 
Aesculus 93 
A etbusa Cynapium 160 
Agaricus 30

„ campestris 30
deliciosus 30 

„ melleus 39
n Russula 30

A gave 175
„ americana L. 113, 141 

A ggregatae 167 
Agro stemma 98

„ Githago L. 154 
A grostis 144 
A ira 144
Aiuga reptans L. 119 
A lgae 5, 23
Alisma Plantago L. 145 
Alismaceae 145 
Allium 119, 139 
Alnus 151 
Am anita 30

„ caesarea Pers. 30 
„ muscaria Pers. 30 

Amaryllideae 139, 140 
Amaryllis 140 
Amentinae 150 
Ampelopsis hederacea DC. 117 
A mygdaleae 162 
Amygdalus communis L. 162 
Anabaena flos aquae Ktz, 45 
Ananassa sativa L. 141 
Anchusa 94 
Anemone 154
Anethum graveolens L. 160 
Angiospermae 5, 77

SPIS ŁA C IŃ SK I:

Angiosporeae 23 
Annularia 56, 63, 64 
A nthophyta 5
Antiaris toxicaria Lech. 153 
Antirrhinum 165 
Apetalae 3, 150 
Aphanocyclicae 150 
Aphylles 4
Apium graveolens L. 160 
Arabis alpina 173 
Aracene 138, 142, 159 
Araliaceae 160 
Archegoniatae 5, 49 
Arcyria punicea 41 
A reca Catechu 142 
A renga saccharifera Lab. 142 
Aristolochia 131, 132

Clematitis L. 169 
Sipho L. 169 

Aristolochiaceae 168 
A roideae p. Araceae 
A rtocarpus incisa L. 153

„ integrifolia L. 153 
Arum maculatum L. 142 
Asarum 169

„ europaeum L. 169 
A sclepiadeae 126 
Ascobolus 33 
Ascomycetes 5, 26, 33 
A sparagus 139 
Asperifoliae 95, 164 
Asperula 166 
Aspidium 58

„ Filix mas L. 57, 60, 
85

A ster chinensis L. 168 
A sterophyllites 56, 63, 64 
A tropa Belladonna L. 164 
A ttalea funifera Mart. 142 
Avena 144 
Azalea 166

B acillu s 46
_ Anthracis Cohn 46

Bacillus subtilis Cohn 46 
Balanophora 171 
Balanophoreae 171 
Balsamineae 158 
Bambusa 143, 144, 145 
Basidiomycetes 5, 26, 29 
Basidiosporeae 30 
Batrachospermum 23

„ monilifor-
me Roth. 22 

Begonia 108, 109 
Berberis 104 
Bertholletia excelsa 160 
Beta vulgaris L. 153 
Betula 151 

„ alba 151 
Betulaceae 151 
Bicornes 165 
Bidens 135 
Boletus 30

„ edulis Bull. 31
„ luteus L. 31

Borassus flabelliformis L. 142 
Botrychium 60
Botrydium granulatimi Gr. 15 
Bovista 31
Brassica oleracea L. 156 
Bromeliaceae 139, 141 
Broussonetia papyrifera Vn.

152
B ryophyta 5, 50 
Bryum roseum 52 
Butomus umbellatus L. 145

C actaceae 161
Caesalpinia echinata Lam. 162 
Caesalpinieae 162 
Calamites 63 
Calamus 141 
Calluna vulgaris L. 166 
Calyciflorae 4, 150 
Camellia japonica L. 156 
Camphora officinarum Nees 

155
12
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Canna 129, 146 
Cannabis sativa 152 
Cantharellus cibarius Fr. 30 
Capparidaceae 156 
Capparis spinosa L. 156 
Capsicum annuum L. 164 
Carex 143 
Caricineae 143 
Carpinus 151 
Carum Carvi L. 160 
Carya alba Nutt. 152 
Caryophyllaceae 154 
Caryophyllus aromaticus L. 

161
Caryota urens L. 142 
Castanea 151

„ vulgaris Lam. 151
Caulerpa 17 
Cedrus 76 
Cellulares 4, 5 
Centaurea 168

„ Cyanus 167 
Centrospermae 150, 153 
Ceramium 23 
Cerastium 108 
Ceratonia 134

„ siliqua L. 163
Ceroxylon andicola H. B. 142 
Cetraria islandica Ach. 35, 36 
Chaetocladium 26 
Chamaerops humilis L. 141 
Chara 48 

„ fragilis 48, 49 
Characeae 5, 48 
Charophyta 5, 47 
Chenopodiaceae 153 
Chenopodium 153

„ Quinoa L. 153
Chiloscyphus 51

„ polyanthus 51
Chionyphe Carteri B. 39 
Chlamydomonas nivalis Rfski 

173
Chlorophyceae 5 
Chondrus 23

„ crispus Lyn. 23 
Chrysanthemum Leucanthe- 

mum L. 167 
Cichorium Intybus L. 168 
Cicuta virosa L. 160 
Cinchona 166
Cinnamomum zeylanicum N.

155
Cirsium arvense 86 
Cistiflorae 156 
Citrus 158

„ Aurantium L. 158
„ decumana L. 158
„ medica L. 158

Cladonia rangiferina Hoff. 35, 
36

Clavaria flava Pers. 30 
„ pistillaris L. 30 

Claviceps 34

Claviceps purpurea Tui. 26 
Cochlearia Armoracia L. 156 
Cocos nucifera L. 142 
Coffea arabica L. 166 
Collema 36
Colocasia antiquorum Schott.

143
„ esculenta Schott. 143 

Columniferae 157 
Commelynaceae 139 
Compositae 126, 167 
Coniferae 5, 73 
Conium maculatum L. 160 
Convallaria Polygonatum L. 

114
Convolvulaceae 164 
Copernicia cerifera Mart. 142 
Corallina officinalis L. 22 
Corallorrhiza 146 
Corchorus olitorius L. 157 
Cordyceps 39

„ m ilitaris 35
„ R obertsii 35

Coriandrum sativum L. 160 
Corolliflorae 4 
Coronariae 139 
Corydalis cava L. 131 
Corylus 151 
Corymbiferae 167 
Corypha umbraculifera L. 113 
Crocus 132

„ sativus L. 114, 140 
Cruciferae 155 
Cryptogam ae 2, 4, 5 
Cupressineae 76 
Cupuliferae 151 
Cycadaceae 5, 71 
Cycadineae 72 
Cycas 72 

„ circinalis L. 72 
„ revoluta L. 72 

Cyclamen europaeum L. 165 
Cydonia vulgaris L. 162 
Cynara Scolymus L. 168 
Cynoglossum 135 
Cynomorium coccineum L. 171 
Cyperaceae 143 
Cyperus 143

„ antiquorum L. 143 
Cypripedium 146 
Cystopus 28

D ah lia  variabilis Desf. 168 
D atura Stramonium L. 164 
Daucus Carota L. 160 
D ecandria 2 
Delesseria 23 
Diadelphia 2 
D ialypetalae 150 
Diandria 2 
Dianthus 154 
Diatomaceae 18 
Diclines irregulares 3 
Diclinia 2

Dicotyledoneae 3, 4, 5, 147 
Didynamia 2 
Dioecia 2 
Dioscorea 138 
Dipsaceae 168 
Dipsacus 98

„ fullonum L. 168
: Discomycetes 35 
Dodecandria 2 
Dracaena 138

„ Draco L. 113, 139
D rosera 112, 156 
Droseraceae 112 
Dryas octopetala L. 173

E ck lon ia  buccinalis Harv. 22 
Elaeis guinensis L. 142 
E lettaria Cardamomum L. 146 
Eleutherostemones 2 
Embryonatae 5, 67 
Empetrum nigrum L. 173 
Empusa 26
Empusa Muscae Cohn. 27 
Enneandria 2 
Enterom orpha 26 
Ephedra distachya L. 77 
Epilobium 161 
Epipactis 147 
Epipogon 146 
Equiseta 61 
Equisetinae 5, 61 
Equisetum arvense L. 63

„ giganteum  63
„ hyemale L. 62, 63
„ limosum L 63
„ palustre L. 63
„ silvaticum L. 63
„ Telm ateia Ehr. 63

Erica 166 
Ericaceae 166 
Eriophorum 143 
Erysiphe 33 
Erysipheae 33 
Eucalyptus 161 
Eucyclicae 150 
Euphorbia 110

„ canariensis L. 119
„ Cyparissias L. 32

Euphorbiaceae 149, 159

F a b a  162 
Fagus 151 
Festuca 144 
Festucaceae 144 
Ficaria ranunculoides L. 119 
Ficus 152 

„ Carica L. 153 
elastica Roxb. 153 

„ religiosa L. 153 
Filices 56 
Filicineae 5, 56 
Florideae 5, 22 
Foeniculum capillaceum Gii. 

160
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Foliaceae 4 
Fontinalis 55 
Fucaceae 20 
Fucus vesiculosus 21 
Fuchsia 161
Funaria hygrom etrica Hed. 53

O alanthus nivalis L. 140 
Galactodendron utile Kth. 153 
Galinsoga parviflora R. C. 112 
Galiuiu 135, 166 
Gamopetalae 150 
G asteromycetes 30 
G easter 31 
Geraniaceae 158 
Geranium 131 
Gigartina 23 
Ginko 73 
Gladiolus 140 
Glaux 165 
Gleditschia 119 
Gloeocapsa 44, 45 
Gloeopeltis tenax Ag. 23 
Gloeophyta 5, 44 
Glumiflorae 139, 143 
Glyceria fluitans L. 144 
Gnetaceae 5, 76 
Gnetum 77

edule Bl. 77 
Gomphonema 19 
Gossypium 157 
Gracilaria lichenoides Ag. 24 
Gramina 143 
Graphis scripta Ach. 36 
Gruinales 158
Guilielma speciosa Mar. 142 
Gymnospermae 5, 69 
Gymnosporeae 23 
Gynandria 2, 139, 146

H aem atococcus lacustris 
Rfski 176 

Haematoxylon campechianum 
L. 162 

H edera Helix L. 160 
Hedysarum 134 
Helianthus annuus L. 168 

„ tuberosus L. 114, 168 
Helleborus 154 
Helobiae 139, 145 
Hepaticae 5, 50 
Heptandria 2
Heracleum SphondyliumL. 160 
Herea brasiliensis Aub. 159 
Hermaphrodita 2 
H eterodynam ae 2 
Heteromerae 150 
Ileterosporeae 55 
H exandria 2 
Hippophae 112 
Hippuris 89 
Homodynamae 2 
Humulus Lupulus L. 152 
Hydnum imbricatum L. 31

Hydro charis Morsus ranae L. 
145

Hydrocharitaeeae 139, 145 
H ydropterides 61 
Hymenomycetes 30 
Hyoscyamus 95, 135

„ niger L. 163 
Hypericura 124 
Hypnum 53, 54

Icosandria  2 
Illicium 135 
Impatiens 135 
Inferae 150 
Irideae 139 
Iris 132, 140 
Isaria farinosa 39 
Isatis tinctoria L. 156 
Isoetes 66

„ lacustris L. 66 
Isosporeae 55 
Iuglandaceae 151 
Iuglans regia L. 152 
Iuliflorae 150 
Iuncaceae 139 
Iuncus 139 
lungerm annia 51

K in g ia  175 
K nautia 168

Ł ab ia tae  164 
Labiatiflorae 164 
Lactuca sativa L 168 
Laminaria Cloustonii 21 
Laminariaceae 19 
Lamium 95, 165

„ amplexicaule L. 131 
Langsdorffia 171 
Larix 73, 76 
Lauraceae 155 
Laurencia 23

„ pinnatifida Lam.23
Laurus nobilis L 155 
Lavandaia officinalis Chaix. 

164
Lecanora esculenta 39 

„ porella Rbh. 40
„ tartarea Ach. 40

Leguminosae 162 
Lejolisia 23 
Lemna 143 
Lemnaceae 111 
Lens 162
Lentibulariaceae 112 
Lepidodendron 65 
Lessonia 20

„ fuscescens 19
„ ovata 19

Leucoium vernum L. 140 
Lichenes 35 
Liguliflorae 167 
Liliaceae 139 
Lilium bulbiferum L. 131

Linaceae 158
Linum usitatissimum L. 158 
Lonicera Caprifolium L. 98, 

116
„ Periclymenum L. 114

Loranthaceae 170 
Loranthus 175

„ europaeus L. 170
Luzula 139 
Lycoperdon 31 
Lycopersicum esculentum L. 

164
Lycopodineae 5, 65 
Lycopodia 65 
Lycopodium 65

„ annotinum L. 65 
„ clavatum L. 65 
„ Selago L. 65

Lythrum Salicaria L. 131

M acrocystis 20
„ pyrifera L. 19 

Malva 157 
Malvaceae 157
Manihot utilissima Pohl. 159 
Mangifera indica L. 125 
Maranta arundinacea L. 146 
Maran taceae 146 
Marchantia 50 
Marsilea 61

salvatrix 61 
Medicago 162
Melampyrum cristatum L. 130 

„ nemorosum L. 130 
Melissa officinalis L 164 
Melosira 19 
Mentha 164
Merulius lacrimans Fr. 39 
Micrococcus 46

„ prodigiosus Cohn 46 
Microsporon furfur 39 
Mimosa 103, 104, 163 
Mimoseae 162 
Mnium 54 
Monadelphia 2 
Monandria 2
Monochlamydeae 4, 149, 150 
Monoclinia 2
Monocotyledoneae 3, 4, 5, 137 
Monoecia 2 
Monopetalae 3
Morchella esculenta Pers. 35 
Moreaceae 152 
Morus 152 
Mucor 26 

„ Mucedo L. 26, 27, 40 
Musa 100, 120 

„ paradisiaca L. 146 
„ sapientum L. 146 

Musaceae 145 
Musci 5, 52 
Muti sia 167 
Mycetes 5, 24
Myristica fragrans Houtt. 155 
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M yristicaceae 154 
Myrtaeeae 160 
Myrtiflorae 160 
Myrtus comruuuis L. 160 

„ Pim enta L. 160 
Myxomycetes 5, 41 
Myxophyta 5, 41

N arcissus 140 
Nemalion 23 
Nepenthaceae 169 
Nicotiana 163 
Nitella 48 
Nostoc 45

„ vesicarium 45 
Nuphar 154 
Nymphaea 154

„ Lotos L. 154 
Nymphaeaceae 154

© ctandria 2 
Oenothera 130, 161 
Onagraceae 161 
Onobrychis 162 
Oogemmatae 5, 47 
Ophioglossum 60 
Ophrys 147 
Orchidaceae 146 
Orchis 147 
Orobanche 38, 96 
Oryza 144 
Oscillaria 44 
Oxalideae 158 
Oxalis 103, 131

P alm ae  141 
Panicaceae 144 
Panicum 144
Papaver somniferum L. 156 
Papaveraceae 156 
Papilionaceae 162 
Paris 127, 128, 138 
Pastinaca sativa L. 160 
Pediastrum  granulatum Kg. 15 
Pedicularis 132 
Pellia 50

„ epiphylla 49, 50 
Peltigera  canina Hoff. 36 
Penicillium glaucum 34, 40 
Pentandria 2 
Peronospora 28 
Peronosporeae 28 
Pertusaria 36
Petroselinum  sativum L. 160 
Peziza aurantia Oed. 25 

„ ciboroides Fr. 39 
Phaeophyceae 5, 17 
Phaeosporeae 19 
Phanerogam ia 2, 4, 5 
Phascum 53 
Phaseolus 162
Philodendron pertusum L. 142 
Phoenix daetylifera L. 142 
Phycom ycetes 5, 26

Physcia parietina Krb. 36 
Phytelephas macrocarpa R. P.

136, 142 
Phytophthora 28

„ infestans 29 
Picea 76 
Pilobolus 26 
Pilularia 61 
Pinnularia 18 
Pinus 76 

„ Cembra 76 
„ Pinea 76 
„ silvestris 74, 76 

P iper Betle L. 142, 155 
„ nigrum L 152 

Piperaceae 152 
Piperinae 152 
Pirus 162 
Pisum 162 
Plantago 108 
Plasm ophyta 5, 41 
P latanthera 147 
Plocamium 23
Pogostemon Patschoulli Peli. 

164
Polyadelphia 2 
Polyandria 2 
Polycarpicae 154 
Polygamia 2 
Polygonaceae 153 
Polygonum 126

„ Fagopyrum L. 153
„ viviparum L. 119

Polypetalae 3 
Polypodiaceae 60 
Polypodium 56 
Polyporus 30, 31

„ fomentarius Fr. 40
„ hispidus Fr. 40
„ officinalis L. 40
„ tuberaster Fr. 39

Polytrichum 50, 53, 112
„ commune L. 54 

Pomaceae 162 
Populus 152 
Potam eae 111 
Primula 131, 165 
Primulaceae 165 
Primulinae 165 
Proteaceae 102, 135, 170 
Protococcus viridis A g. 5 
Protophyta 5 
Prunus 162 
Psilophyton 171 
P teridophyta 5, 55 
Pteris aquilina L. 60 
P tilo ta  23
Puccinia graminis Pers. 32 
Pyrenom ycetes 34 
Pyrethrum  roseum M. B. 168

Q uercus 151
„ suber 151

R ad u la  51 
Rafflesia Arnoldi 169 
Rafflesiaceae 169 
Ranunculaceae 154 
Ranunculus 154

„ glacialis L. 173 
Raphanus sativus 156 
Rheum 113
Rhododendron ferrugineum L. 

166
„ hirsutum L. 166’

Rhoeadinae 155 
Riccia 50
Ricinus 87, 101, 124 
Robinia 103

„ Pseudoacacia L. 162 
Roccella tinctoria 40 
Roestelia lacerata Mer. 32 
Rosa 162 
Rosaceae 161 
Rosiflorae 161 
Rosmarinus 164 
R ottlera tinctoria Roxb. 159 
Rubiaceae 166 
Rubiinae 166 
Rumex 154 
Ruscus 119
R uta graveolens L. 158 
Rutaceae 158

Saccharom yces 37
„ apiculatus R.

38
„ Cerevisiae 38

Saccharomycetes 37 
Saccharum 144

„ officinarum L. 144 
Sagittaria sagittifolia L. 145 
Sagus L. 142 
Salicaceae 152 
Salix 152 

„ grandifolia Ser. 99 
„ purpurea L. 152
_ viminalis L. 152

Salvia 164 
„ pratensis L. 132

Salvinia 61
„ natans 61

Santalaceae 170 
Santalinae 170 
Santalum album L. 170 
Saprolegnia 28 
Saprolegniaceae 28 
Sarcina 46 
Sargassum 21

„ bacciferum 20 
Sassafras officinale Nees 155 
Saxifraga aizoides L. 173 

„ granulata L. 119 
Scabiosa 168
Schistostega osmundacea 55 
Schi zomycetes 5, 46 
Schizophyceae 5, 44 
Schizophyta 5, 44
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Scirpeae 143 
Scirpus 143
Scitainineae 100,125,138,139, 

145
Scorzonera hispanica 168 
Scrophularia 131 
Scrophularineae 165 
Scybalium fungiforme 170 
Selaginella 66

„ inaeqiialifolia 66 
Selaginelleae 66 
Sequoia 172 
Serpentariae 168 
Silene acaulis 173 
Sinapis alba L. 156 
Siphonia elastica Pers. I l i ,  

159 
Smilax 116 
Solanaceae 163 
Solanum 163

„ dulcamara L. 164
„ tuberosum L. 164

Sorghum vulgare L. 144 
Spadiciflorae 139, 141 
Spartium  junceum  L. 119 
Spergula sativa L. 154 
Sperm atophyta 5, 67 
Sphaeria 34 
Sphaerococcus 28 
Sphaeroplea annulina A g. 12 
Sphagnum 53, 54 
Sphenophyllum 63 
Spinacia oleracea L. 153 
Spirillum 46 
Spirogyra 13 
S tapelia 118 
Stem onitis fusca 43 
Sterculiaceae 157 
Stillingia sebifera Mich. 159 
S tratiotes aloides L. 145 
Superae 150 
Syngenesia 2

Synstemones 2 
Syringa 93

T ax ineae  76 
Taxodium 172 
Taxus 76 
Terebinthinae 158 
Ternstroem iaceae 156 
Tetradynam ia 2 
Tetrandria 2 
Thalamiflorae 4 
Thea chinensis Sims. 156 
Theobroma Cacao L. 157 
Thesium 170 
Thymus vulgaris L. 164 
Tilia 157 
Tiliaceae 157 
Tilletia 31

„ caries 31 
Tithymalus 159 
Triandria 2 
Trichia varia DC. 42 
Trichodesmium erythraeum 

Ehrb. 46 
Trichophyton tonsurans 39 
Tricoccae 159 
Trifolium 162 
Triticum 144 
Tropaeolum 116 
Tuber 34

„ melanospermum Y itt. 
33

Tuberaceae 33 
Tubiflorae 163 
Tubuliflorae 167

ITlmaceae 152 
Ulothrix zonata Kg. 10 
Umbelliferae 159 
Umbelliflorae 159 
Uredineae 31 
Uromyces Pisi Lk. 32

Urticaceae 127, 152 
U rticinae 152 
Urvillea utilis Bor. 21 
Usnea 35 
Ustilagineae 31 
Ustilago 31

„ receptaculorum DC. 31

Vaccinium 166
„ Myrtillus L. 166

V aleriana 168 
V alerianaceae 168 
Valerianella olitoria L. 168 
V allisneria spiralis L. 145 
Vanilla planifolia Andr. 147 
Vasculares 4, 5 
V aucheria sessilis DC. 16 
Verbascum 165

r nigrum L. 131
Veronica 165 
Vicia 162
Victoria regia Lind. 154 
Viola 124, 156 

„ canina 156 
Violaceae 156 
Viscum album L. 170

W elw itsch ia  mirabilis Hook. 
77

X an th ium  135

Y ucca 175

Zlarnia 72 
„ Caffra Thunb. 72 

Zamieae 72 
Zea 144
Zingiber officinale Rose. 146 
Zingiberaceae 146 
Zygomycetes 26

SPIS PO LSK I:

A g aw a  141
A kacya 86, 92, 103, 162 

„ prawdziwa 163 
A loes 141
Am arylkowate 140, 175 
Ananas 135, 141 
Ananasowate 141, 176 
A nnularye 63 
A ngielskie ziele 160 
A reka 142, 152 
Aromatyczne 150, 158, 175 
A ster 130, 168 
A sterofyllity 63, 172 
Azalia 166

B ab k a  91, 108, 131, 135

Babka wodna 145 
B adyanek 135 
B akterye 4, 40, 46 
Balanofory 171 
Baldachowe 150, 159 
Baldaszkowe 96, 130,131,134, 

159
Bambus 143, 144, 145 
Banan 100, 120, 134, 146, 176 
Bananowate 145 
Barszcz 160
Bawełna 135, 157, 175, 176 
Baziokwiatowe 150 
Bdły 30 

„ właściwe 30 
Berberys 32, 104

Betel 142, 152 
Bez 90, 135 

„ aptekarski 95, 110 
„ wonny 123 

Bezliścienne 3 
Bezpłatkowe 4, 150 
Biało drzew 86 
Bielon 95, 135, 163 
Bluszcz 85, 116, 160 
Bluszczowate 160 
B ław atek 130, 167 
Bodziszek 131, 134 
Bodziszkowate 158, 175 
Borowik 25, 30 
Borówka 166 
Bób 80, 134, 162
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B ratek  98, 122, 131 
Brodaczka 35 
Brunatnice 17, 23, 173 
Brusonecya 152 
Brzoskiew 156 
Brzoskwinia 90, 91 
B rzoza 111, 151, 175 
Brzozowate 151 
Buk 151, 172 

„ czerwonolistny 123 
Bulwy 114, 168 
Burak 85, 153

C ebula 91, 110, 138, 139, 
Cedr 76 
Chaber 168
Chleb świętojański 134, 163 
Chlebowe drzewo 153, 176 
Chmiel 33, 112, 116, 117, 152 
Chrobotek 35

„ reniferowy 35 
Chrzan 156 
Cibora 143 
Ciborowate 143 
Ciemnice 17, 19, 20, 21 
Cis 74, 76 
Cisowate 76 
Ćwikła 123 
Cykas 72 
Cyka so watę 72 
Cykata 158
Cykorya 110, 125, 133, 168 
Cynamon 155, 176 
Cyprys 76 
Cypry so watę 76 
Cytryna 121, 122, 134, 158, 

175
Cytryna właściwa 158 
Czemiernik 154 
Czeremcha 110 
Czosnek 139 
Czułek 103, 104, 163 
Czworolist 127, 128 
Czystkowcowe 150, 156, 175

D ak ty l 87, 136, 137, 142 
Dab 85, 91, 96, 132, 134, 147, 

148, 149, 151, 172, 173 
Dąb korkowy 111, 151 
D ąbrów ka 119 
Dolnosłupne 150 
Drożdżaki 33, 37 
Drożdże 37, 40 

„ piwne 38
„ winne 38

Dryakiew  96, 168 
Drzewo chlebowe 153, 176

„ fernarabukowe 1(12
„ kampeszowe 162
„ mleczne 153
„ smocze 113, 139

Durzą 144
Dwuliścienne 3, 79, 84, 100, 

108 109, 113, 147, 172

Dwurożkotwe 150, 165 
Dynia 85, 116, 134 
Dyniowate 134, 175 
Dzbanecznicowate 169 
Dzierżęgi 56, 61 
Dziewanna 131 
Dziędzierzawa 164 
Dziobowate 150, 158 
Dzwonek 135 
Dzwoniec 124 
Dzwonkowate 110, 131

E fed ra  77 
Empuza 27, 35 
Esparceta 162 
Eukaliptus 161

F a so la  80, 112, 134, 147, 162 
F iga 105, 135, 152 

„ właściwa 153 
F ikus 153 
Filodendron 142 
Fiołek 124, 132, 156 

„ alpejski 165 
Fiołkowe 156 
F irletka 127 
Fuksya 161

G ałuszka  61 
Gąbka modrzewiowa 40 
Gązewnik 170 
Gązewnikowrate 170, 175 
G eorginia 85, 168 
Glony 5, 23, 37, 38, 171, 173, 

175 
Gładysz 140 
Głóg 119 
Gnidosz 132 
Gniewrosz 135 
Gniewroszowate 158 
Gniotowate 71, 76 
Gorczyca 80, 134, 156 
Goździk 123, 154,
Goździki 160, 176 
Goździkowa te 154, 175 
Górnosłupne 150 
Grab 151, 175
Groch 32, 33, 98, 116, 121.

123, 133, 134, 162, 163 
Gronianka 15
Grusza 121, 134, 146, 161, 162 

„ dzika 119 
Grzyb domowy 39 
Grzybieniowate 154 
Grzybień 154
Grzyby 24, 38, 173, 175, 176 
Gwiazdnica 15

H e rb a ta  156, 175 
Hiacynt 102, 122, 139 
Huba 25, 31, 39

Ig la s te  71, 73, 96, 111, 149, 
172, 175

Imbier 110, 146, 176 
Imbierowrate 146

.Jabłkowa te 162 
Jab łoń  32, 91, 134, 162 
Jagodnikow ate 152 
Jałowiec 32, 74, 76 
Jarmuż 156 
Jask ier 121, 154 
Jaskółcze ziele 110, 111 
Jaskro  wate 154, 161, 175 
Jasnota 95, 131, 132, 165 
Jastrun 168
Jednoliścienne 3, 79, 99, 90, 

100, 108, 109, 113, 137, 172 
Jem ioła 96, 136, 170 
Jeżyna 97, 112, 120, 161 
Jęczm ień 87, 144 
Jezyezkow ate 168 
Jod ła  76, 91, 96, 110, 173 
Jodłow ate 76 
Ju ta  157, 176

K a k a o  157, 176 
Kaktusowe 161 
Kaktusy 161, 175 
Kalafior 156 
K alarepa 156 
Kalina 130 
Kamelia 156 
Kamfora 176 
Kampeszowe drzewo 162 
Kaparowate 156 
K apusta 79, 102, 175 

„ głow iasta 156
Karczoch 168 
Kardamon 146 
K arpiel 85 
Kasawa 159 
Kasztan 93, 111, 135,

„ włoski 151, 175
Kawa 136, 166, 176 
Kąkol 98, 154 
Kielichowate 150 
Kleszczowina 101, 124 
Klon 134, 135, 172 
Kłodziniaste 71, 113, 172 
Kminek 160
Kokornak 131, 132, 169 
Kokornaki 150, 168 
K okornakowate 168 
Kokoryczka 131 
Kokos 134, 135, 142 
Kolcowój 116 
Kolendra 160 
Kolnica 34 
Kolokazya 143 
Komosa 153 
Komosow^ate 153, 175 
Koniczyna 39, 162 
Konopie 107, 152, 175 
Konwalia 99, 100, 121 
Koper 133, 160 

„ włoski 160
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Kopytnik 169
Kosaciec 90, 91, 114, 132, 140 
Kosaćcowate 139, 175 
K osmatka 139 
Kostrzewa 144 
Kostrzewowate 144 
Kotkowe 150 
Kozia bródka 30 
Kozłek 168 
K ozłkowate 168 
Krasnorosty 22, 23, 24, 173 
Króliki 167 
Krówka 114 
Krwawnica 131 
Krzyżowcowe 150, 155 
Krzyżowe 125, 134, 155, 175 
Kubeczek 25
Kukurydza 85, 106, 138, 144, 

175
Kurzawka 31 
Kwaśnica 32, 104 
Kwinoa 153

L ak  122, 123, 124, 155 
L aury 110, 155, 172, 176 
Len 88 , 91, 125, 133, 136, 

149, 158, 175 
Lenieć 170
Lepidodendron 65, 172 
Leszczyna 130, 132, 134, 151 
Lewanda 164 
Lilak 93
L ilia 99, 115, 139 
Liliowate 138, 139, 175 
Limba 76
Lipa 90, 91, 134, 148, 157 
Lipowate 157 
Lisica 30 
Listownice 19, 20 
L iterak 36

„ pospolity 36 
Lnowate 158 
Lucerna 162

Ł osuń  31 
Ł uk 119, 139

M aczużnik 35 
Magnolia 127, 128, 135, 172 
Mak 110, 111, 135, 156 
Makowate 110, 156, 175 
Malina 121, 133, 135, 161 
Maniok 176 
Manna 144 
M aranty 146
Marchew 85, 96, 128, 130, 159, 

160
Marzanowe 150, 166 
Marzanowate 166, 176 
Maślarz 31 
Mąezniak 33 
Mączniaki 33 
Mchy 50, 52, 173 
Mech islandzki 35, 40

Melisa 164 
Mieczyk 140 
Mięta 164 
Migdał 134, 162 
M igdałowate 162 
Miodunka 94 
Miotła 144 
Mirt 160, 161, 172 
Mirtowate 124, 160 
Mirtowe 150, 160 
Miseczkowate workowce 33, 

35
Miseczkowate 151 
Mniszek 123 
Modrzew 73, 76 
Morszczyny 17, 20 
Morwa 105, 152 
Morwo wate 105 
Motylkowate 134, 162 
Mszaki 49, 50 
Muchomór 25, 30 
Muszkatołowcowate 154 
Muszkatołowiec 155 
Myszopłoch 118, 119

X agonasienne 23 
Nagozalążkowe 69, 172 
Narcyz Ì40 
Nasienne 67 
Nasiężrał 60 
Nasturcya 116 
Niezapominajka 94

O biegokw iatow e 150
Obrazki 142
Obrazkowate 142, 176
Ogórecznik 123
Ogórek 134, 246
Okazałe 139
Okrążkowe 150
Okrytonasienne 23
Okrytozalążkowe 69, 77, 130
Okrzemki 17. 18
Okwiatowe 150
Oleander 90
Oliwa 175
Olsza 90, 151
Opieńka brzozowa 39
Oponka 37, 44, 45
Orlica 60
Orzech am erykański 160 

„ laskowy 109, 123 
„ włoski 134, 151,

172
Orzechowate 151 
Oset polny 86 
Osika 86 
Osoka 143, 145 
Osokowate 145 
Ostrężyna 102 
Otoczniowate 33, 34 
Otwornica 36 
Owełkowate 170 
Owies 95, 144

P aczu la  164
Palma daktylow a 141, 142 
Palm iczka 141 
Palm ira 142
Palmy 80, 85, 100, 108, 109, 

113, 138, 141, 172, 176 
Pałeczka 30
Paprocie 56, 101, 108, 110, 

171, 176 
Paprocie drzew iaste 113 
Paprociowate 56 
Paprotka, 56 
Paprotk i 60
Paprotn ik i 49, 55, 67, 171, 173 
P apryka 164 
Pasternak 160 
Paw ężnica 36 
P§kownice 47 
Pełzatka 17 
Perz 114 
Pędzlak 33, 34 
Pieczarka 30, 39 
Pieprz azyatycki 152 
Pieprzowate 108, 152, 176 
Pieprzowe 150, 152 
Pierścienica 12 
Pierwiosnek 112, 113, 127, 

131, 165 
Pierwiosnkow ate 165 
Pierwiosnkowe 150, 165, 175 
Pierworośla 5, 24, 40 
P ierw otek 5, 37 
Pietruszka 160 
Pigw a 162 
Pinang 142 
Pinia 76 
Piwonia 134 
Pizang 146 
Platan 172 
Plazmorośle 41 
Pleśniaki 26 
Pleśnie 26 
Plewowate 143 
P łonnik 53 
Płucnica 35 
Pływacz 112 
Pochwiaste 141 
Podejżron 60 
Podsadowe 150, 157 
Podstawczaki 26, 29, 37, 39 
Pokrzyw a 105, 112 
Pokrzyw ow ate 127, 152 
Pokrzywowe 150, 152 
Pom arańcza 134, 158, 175 
Pomidor 123, 164 
Porost mannowy 39 
Porosty 33, 35, 39, 40, 173 

r blaszkowate 36
„ krzaczkow ate 35
„ skorupiaste 36
„ trzęsidłowate 36

Porośle 26, 28 
j Porzeczka 134 
I Powojowate 164
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Powój 123
„ wonny 114 

Poziom ka 118, 119, 126, 133, 
135 

Pór 139 
Promi en i ak 31 
Prom ieniste 168 
Proso 144 
Prosowe 144 
Przewiercień 98 
Przytulia 135 
Psi języ k  135 
Psinka 163 
Psinkowate 132, 163 
Pszenica 31, 87, 117, 136, 144 
Pszeniec 130 
Pszonka 119, 120 
Purchaw ka 31 
Purchaw ki 30, 31

R afflesye 169 
Ramienice 48 
R dest 98, 120, 126, 135 

„ alpejski 119 
Rdestnice 111 
Rdestow ate 153 
Rdze 25, 30, 31, 39 
Rodniowce 49, 171, 175, 176 
Rododendron 166 
R okiet 53
Rosiczkowate 112 156 
Roszponka 168 
Rośnik 112, 113, 156 
Roświta 145 
Rozchodnik 125 
Rozmaryn 164 
Rozpłaszczka 56, 66 
Rozpłaszczkowate 66 
R ozprątki 44
Róża 33, 98, 112, 123, 127, 

128, 135, 161, 162 
Różane 150, 161 
Różnozarodnikowe paprotniki 

55, 56 
Różowate 161 
Ruchawki 44 
Rum 113
Rumianek 110, 130 
Rurkowate 168 
Rurkowe 150, 163 
R uta 121, 122, 158 
Rutow ate 158 
Rydz 30
Ryż 144, 175, 176 
Rzepa 85 
Rzepak 91, 102 
Rzepień 135
I?7P8'1 111 14-3
R zodkiew ’ 100, 133, 134, 156 
Rzodkiew ka 85

Sagow nica 142 
Salsefia 168 
Sałata 168

Sandał 170 
Sandalo wate 170 
Sandałowe 150, 170 
Sasafras 155 
Sasanka 154 
Seler 160 
Serojeszka 30 
Sierotka 119, 120 
Sinice 36, 44 
Sit 139 
Sitowate 139 
Sitowie 143 
Sitowiowe 143 
Skrętnica 13 
Skrzyneczka 18 
Skrzyp 62, 171, 172 

„ błotny 63
„ leśny 63

Skrzypowate 56, 61
„ różnozarodniko

we 63, 171 
Skrzypy 61, 171, 172 
Skupieńce 150, 167 
Słodkogorz 164 
Słonecznik 86, 89, 91, 106, 168 
Smardz 35 
Smokowiec 139 
Soczewica 162 
Sorgum 176
Sosna 73, 74, 75, 76, 148, 172, 

173
Sosna bursztynowa 172 

„ parasolowa 76 
„ pospolita 74, 76 

Sosnka 32
Sporysz 26, 34, 39, 40 
Storczyki 114, 125, 132, 141 

176
Storczykowate 146 
Strąkowe 150, 162, 175 
Suszek 130 
Szafran 114, 132, 140 
Szałwia 123, 132, 164 

„ darniowa 132 
Szczaw 154 
Szczawik 103, 131 
Szczawikowate 158, 175 
Szczeci 168 
Szczeć 98, 168 
Szczotki 168 
Szparag 119, 139, 140 
Szpinak 153 
Szporek 151
Szorstkoliściowe 95, 132, 134, 

164
Szyjkonitkow e 146

Ś laz  110, 124, 131 157 
Slazowate 134, 157 
Śliwa 102, 134, 162 
Sluzorośle 41 
Śluzówce 4, 41, 82 
Śmiałek 144 
Śniecie 30, 31, 39

Śnieżyca 140 
Sródłożne 150, 153 
Świeca nocna 130 
Świerk 76, 85, 91, 173 
Swietlanka 55

Tarczow ni ca 36 
Tarnina 118, 119 
T atarak  110, 114, 120, 142 
Tatarka 134, 153 
Tojad 154 
To jeść 125 
Tojeściowate 126 
Topól 91, 135, 152 

„ piramidalna 113 
Torfowiec 53
Traw y 86, 90, 115, 130, 134, 

138, 143 
Trądow nik 131 
Trądow nikow ate 165 
Trójsiemne 150, 159 
Trufle 33, 39
Trzcina cukrowa 102, 144, 

175, 176 
Trzcinokwiat 129, 146 
Trzęsidło 25, 37, 45 
Tulipan 139 
Turzyca 143 
Turzycowe 143 
Tykw a 134 
Tym ianek 164 
Tysiącznik 95 
T ytoń 123, 163, 175

U czep 135 
Ukośnica 108 
Upas 153 
Uszyca 145

W alisn e ry a  145 4
W anilia 147 
W argo wate 164 
W argowe 90, 125, 126, 132, 

134, 150, 164, 175 
W awrzyn 155 
Wawrzynowate 155, 176 
W ątrobowce 50 
Welwiczia 77 
W ełnianka 143 
W erbena 93 
W ęgierka 119
W iaz 90, 110, 134, 135, 172 
W idłaki 56, 65, 171 
W idłakowate 56, 65

„ różnozarodniko
we 56, 65, 69 

W ieloowockowe 150, 154 
W ielosłupne 150 
W ierzba 91, 99, 135, 152, 172, 

173
Wierzbo wate 152 
W iesiołkowate 161 
W ięzowate 152 
W iktorya brazylijska 154
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W ilczojagoda 164 
Wilczomlecz 110, 159 
Wilczomleczowate 159 
W ino dzikie 117 
W inorośl 116, 134, 175 
W iśnia 133, 134, 148,161, 162 
Wodnico w ate 145 
W olnopłatkowe 150 
W onnorośle 125, 138, 145, 176 
W orkowce 26, 33

„ miseczkowate 35 
W oszerya 16 
W rośle 26, 28 
W rzos 123, 132, 166 
W rzosik 166

J W rzosowate 96,
W steżnica 10 
W yka 162 
W yżlin 123, 124, 165

Z am ia 72 
Zamiowate 72 
Zanokcica 60 
Zaraza 38, 96

„ ziemniaczana 29 
Zarodkowe 67 
Ziarnopłon 120 

! Ziarnowe 80
Zielenice 5, 17, 23, 36, 173 
Zielonka 17

1751 Ziemniak 29, 114, 116, 136, 
164, 175 

Złożone 110, 126, 130, 132, 
134, 167 

Zrosłopłatkowe 150

Zabieńcow ate 145 
Żabiściek 145 
Żagiew 39, 40 
Żarnowiec 119 
Żegleń 156
Żyto 26, 31, 34, 102, 130, 131, 
, 144
Żywokost 123

166, 173,

SPIS NIEM IECKI:

A dlerfarn  60 
Akazie, umidite 162 
Al gen 5

„ blaugrune 44 
Alpenrose 166 
Alpenveilchen 165 
Amaryllideen 140 
Ananas 141 
Ananasse 141 
Apfelfriichtler 162 
Archegoniaten 49 
Armleuchtergewachse 48 
Aroideen 142 
Artischocke 168 
Arve 76 
Ascomyceten 26

B ak terien  46 
Baldrianę 168 
Bambusrohr 145 
Banane 146 
Bananengewachse 145 
Basidiomyceten 26, 29 
Bauchpilze 30 
Baumbart 35 
Baumwolle 157 
Biirlappe 6ó 
Becherfriiehtler 151 
Bedecktsamige 77 
Besenheide 166 
Betelpfeffer 152 
Bierhefe 38 
Bilsenkraut 163 
Binse 139 
Binsen 139 
Birken 151 
Bittersiiss 164 
Bliitentange 22 
Bohne 162 
Brandpilze 31 
Brauntange 17 
Brotfruchtbaum 153 
Bryineen 50

Buchweizen 153

Cacaobaum  157 
Centrospermen 153 
Champignon 30 
Charen 47 
Cichorie 168 
Cistbliitler 156 
Citrone 158 
Cypressen 76

B ichotom en 65 
Diii 160
Doldenbliitler 159 
Doldenpflanzen 159 
Drach enbaum 139

E delkastan ie  151 
Eiben 76 
Eibenbaum 76 
Eierschwamm 30 
Eiknospige 47 
Einkeimbliittrige 137 
Eisenhut 154 
Epheu 160 
Erbse 162 
Erdbirne 114, 168 
Esparzette 162

F a rn e  56 
Feige 153 
Feigen 153 
Fenchel 160 
Feuerschwamm 31, 40 
Filicineen 55 
Flechten 35 
Fohre 76 
Froschbiss 145 
Froschbissarten 145 
Froschloffel 145 
FrUhlingsknotenblume 141

| G-artensalat 168

I Gahrungspilze 37 
Gehàuftbltitler 167 
G eissblatt 116 
Georgine 168 
Gewiirzlilien 145 
Gewiirznelken 161 
Gloeophyten 44 
Gnetaceen 76 
Graser 143 
Griinalgen 5 
Gummibaum 153 
Glinsel 119 
Gynandren 146

H ahnenfuss 119, 154 
Hahnenfussartige 154 
Hainbinso 139 
.Halbgraser 143 
Hanf 152 
Haselwurz 169 
Hefepilz 37 
Heidelgewiichse 165 
Heiden 166 
H eilkraut 160 
Herrnpilz 31 
Hopfen 152 
Hntpilze 30 
Hiilsenfriichtler 162

Igelsehw am m  31 
Ingwer 146

K affeebaum  166 
Kalmus 120 
Kampherbaum 155 
K annenstraucharten 169 
Kapuzinerkresse 116 
Karden 168 
Katzchenbaume 150 
Kernpilz 34 
Kiefer 76 
Kieselalgen 18 

1 Klee 162
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Knoterieh 119 
Knoteriche 153 
Kohl 156 
Kokospalm e.142 
Kolbenbliitler 141 
Korbbliitler 167 
K oriander 160 
Korkeiche 151 
Kornrade 154 
Krappbliitler 166 
Krappe 166 
Kreuzbliitler 155 
Kuhbaum 153 
Kummel 160

Ł aubfarne  56 
Laubmoose 52 
Laubtange 19 
Lauch 119 
Lavendel 164 
Làrclie 76 
Lebermoose 50 
Ledertange 20 
Lein 158 
Leinartige 158 
Lilienbliitler 139 
Linde 157 
Linden 157 
Linse 162 
Lippenbliitler 164 
Lorbeer 155 
Lorbeergewachse 155 
Lotosblume 154 
Luzerne 162

M alven 157 
Mandel 162 
Maulbeerbaume 152 
M eerrettig 156 
Melden 153 
Mehlthau 33 
Mehlthaupilze 33 
Melisse 164 
Misteln 170 
Mohn 156 
Mohngewiichse 156 
Mohrhirse 144 
Moosflechte 35 
Morehel 35 
Mohre 160
Muskatnussbaum 155 
Mutterkorn 26, 34 
Myrte 160 
Myrten 160 
Myrtenbliitler 160

K achtkerzen 161 
Nachtschatten 163 
Nacktsam ige 69 
Nelke 154 
Nelkenbliitler 154 
Nesseln 152 
Nieswurz 154

: O range 158 
Orchideen 146 
O steri u z ei 169 
Osterluzeiartige 168

P alm en  141 
Paprika 164 
Paradiesapfel 164 
Paradiesfeige 120, 146 
Paranuss 160 
Pastinale 160 
Peronosporen 28 
Petersilie 160 
Pfefferarten 152 
Pfefferartige 152 
Phycomyceten 26 
Pilze 24 
Pim ent 160 
Pinie 76
Pinselschimmel 34 
Plasmophyten 41 
Pompelrnus 158 
Prachtbliitler 139 
Puffbohne 162

g u it te  162

Rachenbliitler 165 
Rapunzel 168 
Rauhblattrige 164 
Raute 158 
R autenartige 158 
Rautengewachse 158 
Rei z ker 30 
Rennthierflechte 35 
R ettig 156 
R iedgraser 143 
Rosen 162 
Rosenbliitler 161 
Rostpilze 31 
R othtanne 76 
Robrenblutler 163 
Runkelriibe 153 
Riisterbaume 152

S a  fra n 114, 140 
Samenpflanzen 67 
Sandelartige 170 
Sandelbaum 170 
Saprolegnien 28 
Sauerainpfer 154 
Sauerkleeartige 158 
Saulentrager 157 
Schachtelhalme 61 
Schachtelhalmige 61 
Scheibenpilze 35 
Schizophyten 44 
Schlauunpflanzen 145 
Schlangenkrauter 168 
Schlauchpilze 33 
Schleimpilze 41 
Schlusselblumen 165 
Schltisselbliimler 165

Schmetterlingśbliitler 162 
Schńabelkrauter 158 
Sehneeglbckchen 140 
Schriftfleehte 36 
Sehwarzwurz 168 
Schwamme 30 
Schwertlilie 140 
Schwertlilien 139 
Seideln 170 
Selaginellen 66 
Sellerie 160 
Senf 156 
Siegwurz 140 
Simsen 143 
Sonnenblume 168 
Spelzenbliitler 143 
Spinat 153 
Springfruchtler 158 
Staubling 31 
Stechapfel 164 
Steehwinde 116 
Steinbrech 119 
Steinobstarten 162 
Sternblume 168 
Storchschnabel 131 
Storehschnabel 158

T annen  76 
Theestrauch 156 
Thymian 164 
Triiffel 33

U pas 153 
Urpflanzen 5 
Ursehleimer 41

V anille 147 
Veilchen 156 
Yielfruchtler 154

Y iraid 156 
Wallrmssbaume 151 
Wandflechte 36 
Wasserfarne 61 
W asserrosen 154 
W eberkarde 168 
W eiden 152 
W ein, w ilder 117 
W einhefe 38 
W eisstanne 76 
W icke 162 
W inden 164 
W indroschen 154 
Wolfsmilcharten 159 
Woli «ras 143 
W urmfarn 60

Zapfenbaum e 73 
Zapfenpalmen 71 
Zimmtbaum 155 
Zuckerrohr 144 
Zweikeim blattrige 147 
Zygomyceten 26
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SPIS ALFABETYCZNY RZECZY
omówionych w  książce z podaniem paragrafu.

Achaenium  289 
Aculeus 251 
Aecidiospora 86 
Aecidium 86 
Àhre 206 
Amentum 206 
Amphigastrium 122 
Androeceum 270 
Annulus 140 
A nthera 270
A ntherae diadelphae 270 

„ didynamae 270
„ monadelphae 270
„ polyadelphae 270

tetradynam ae 270 
Antheridium 48 
Antherozoid 34 
Antypody 173 
Apetalae 324, 326 
Apothecium 92 
A rak 308 
A rrow -root 315 
A rt str. 1 
Asparagina 194 
Auslaufer 262 
Aussenkelch 211

B acca  289 
Baldach 206

„ złożony 209 
Baldachogron 206 
Balgfrucht 289 
Band 270 
Barwa drewna 321 

„ płatków  269
soku komórkowego 269 

„ ścian 70, 85, 104, 115 
„ tłuszczu 71 

Barwik brunatny 53 
„ czerwony 65
„ fioletowy 111
„ niebieski 111
„ żółty 269

Basidium 82 
Bazia 206 
Beerenfrucht 289 
Bezpłatkowe 326

Białkowate ciała 4, 6, 194, 
248, 293 

Biel 321
Bielmo 154, 159, 173, 193, 293 
B laszka 132, 212 
B latt, gefiedertes 212 

„ gekerbtes 212 
„ gesàgtes 212 
„ gezahntes 212 
,, liandfórmiges 212 
„ lappiges 212 
„ schnittiges 212 
„ spaltiges 212 

Blattflache 212 
Blattgriin 7 
Blatthautchen 258 
Blattstiel 212 
Blàttchen 213 
Blizna 201
Biute, acyclische 278 

„ cyclische 278 
„ hemicyclische 278 
„ oberstandige 266 
„ protandrische 285
„ protogynische 285
„ umstandige 266 
„ unterstandige 266 

Bliitenboden 266 
Bliltenhiille 267

„ freiblattrige 267 
„ verwachsenbliitt-

rige 267 
Bltitenkórbchen 206 
Bliitenstand 205 
Błonnik 2

„ grzybowy 70
„ przeobrażony w gu

mę 163, 164, w śluz 19, 
w żywicę 168 

Błona komórkowa 1, 2 
„ galaretow ata 113 
„ skorkowaciała 138, 249 
„ skrzemieniała 54, 146, 

251
„ zdrewniała 134 
„ zgrubiała 132, 168, 239 

zwapniona 65, 77

Bobkowe liście 338 
Bory 389, 392 
Bostryx 207 
B ractea 205, 211 
Brom 64 
Bulbus 257

„ squamosus 257 
„ tunicatus 257 

Bulwa 257 
Buławka 206 
Bylina 255

Calithium  206 
Calyculus 211 
Calyx 263

„ chorisepalus 267 
„ eleutherosepalus 267 
„ polysepalus 267 

Capitulum 2O6 
Carnauba 308 
Carp ellum 154 
Carpides 263 
Carpogonium 67 
Caryopsis 289 
Cebula 257

„ powłóczysta 257
„ szyszkowata 257

Cecha gatunkow a str. 1 
Cellula 22 
Cellulosa 2 
Cewka 132, 239 
Chlorophyllum 7 
Cłiłodnorosty 392 
Chwoszczka 148 
Chwytnik 89, 122 
Ciałka barwikowe 269 

„ zieleni 3, 69
Ciążenia wpływ na zarodnie 99 

na pęd 174, 95 ,204  
„ na korzeń 174, 175, 

181, 184 
Cicinnus 207 
Ciepłorosty 393 
Cierń 261 
Circumnutatio 198 
Cladodium 261 
Classis str. 3
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Cleistogamia 286 
Cohors str. 3 
Collenchyma 245 
Connectivum 270 
Corolla 263 
Cotyledo 211 
Cukier 308, 311, 334 

„ gronowy 68 
„ grzybowy 71 

Culmus 258 
Cuticula 138 
Cyclus 197 
Cyma 207 
Cynamon 338 
Czapeczka 175 
Czepek 127 
Członki 42
Członkowość kw iatu 279

D iagram m a 196, 282 
Dialypetalae 326 
Dichogamia 285 
Dimorphismus 285 
Dioecia 157 
Discus 266
Dno kwiatowe 173, 266 
Dolde 206 
D oldentraube 206 
Drepanium 207 
Drewno 319, 321 
Drupa 289
Drzewo niskopienne 256 

„ rosochate 256
„ wysokopienne 256

Dwoistość kwiatów 285 
Dwupienne 157 
Dwupostaciowość 120

„ kwiatów 285
D wurządka 207 
D ziałka 211, 263 
Dziegieć 329

E iknospe 118 
E latera  121 
Embryo 154 
Endodermis 177 >
E piphytae 307 
Exina 272

F am ilia  str. 3 
Faux 267 
Fachel 207 
Ferm ent 193 
Ferm entacya 98 
Filamentum 270 
Flagellum 262 
Flos epigynus 266 

„ hypogynus 266 
„ perigynus 266 

Foliatio 196
„ alternans 196
„ decussata 196
„ interposita 196
„ superposita 196

Foliatio verticillata 196 
Foliolum 213 
Folium 211

„ compositum 213 
„ fidum 212
„ lobatum 212
„ palmatum 212
„ partitum  212
„ pennatum 212

Folliculus 289 
Formacye roślinne 311 
Form uła kw iatu 281 
Fosforescencya 129 
Frucht 156, 289 
Fruchtblatt 154 
Fruchtknoten 173

„ monomerer 273
„ polym erer 273

Fructus 156, 289 
„ indusiatus 288

K ałęziak  261 
G ałka muszkatołowa 338 
Gamopetalae 326 
Garbnik 247 
Gardziel 267 
Gattini g  str. 1 
Gatunek str. 1 
Genus str. 1
Geografia roślin 389 —395 
Germen inferum 266 

„ superum 266 
Głóg 290 
Główka 206 
Główki 187 
Gnicie 117 
Gonidium 94 
Gonosphaera 34 
Grafit 388 
Gromada str. 3 
Grono 206 
Gruczoł 252 
Grzybnia 24, 70 
Guma 163
Gynaeceum 2(53, 273 
Gynostemium 316

Jła ftfa se r 122 
Halm 258
H ekistotherm ae 391 
Heteroecia 87 
Ilikory  330 
H ochblatt 211 
H onigthau 91 
Hormogonium 111 
Hiille 211 
Hiilse 289
Hygromegatherm ae 395 
Hymeniom 59

Indusium  140 
Inflorescentio 205 
Intina 272 
Intussusceptio 294

.Fagoda 289
„ fałszywa 171 

Jajo  34, 154 
Jądro  6, 16
Jednokom órkowe rośliny 23 
Jednopienne rośliny 157 
Jędrność 4 
Języczek 258 
Jod  64

K am fo ra  338 
K analiki lejkowate 168 
K apary 341 
Kapsel 289 
K arbunkuł 115 
Kauczuk 248, 333, 353 
Kiitzchen 206 
K ąt rozbiegu 196 
K eim blatt 211 
Keimling 154 
Kelch 263 
K elchblatt 263 
Kelp 64
Kielich 263, 264, 267

„ wolnodziałkowy 267
„ zrosłodziałkowy 267

Kieliszek 211, 263, 288 
Kiełkowanie 192 
K ittul 308 
Klasa str. 3 
Klasyfikacya str. 2 
Kłaczek 96 
Kłącze 132, 257 
Kłodzina 132, 256 
Kłos 206 

„ złożony 209 
Knolle 257 
Kolanko 258 
Kolben 206 
Kolec 251
Kołowanie pędu 198 

„ plazmy 36 
Komora 273 
Komórka 22
Komórki pomocnicze 173 

„ przyszparkowe 229 
Kora 123 

„ pierwotna 244 
Korek 249 
Kork 249 
Kornfrucht 289 
Kornik 138, 225, 249 
Korona 263, 264, 267 

„ dzwonkowata 268 
„ goździkowata 268 
„ języczkowa ta 268 
„ kółkow a 268 
„ krzyżowa 268 
„ lejkow ata 268 
„ m otylkowata 268 
„ poczwarowata 268 
„ różowata 268

Involucrum 211
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Korona rurkow ata 2G8 
„ tacowata 268
„ wargowa 268
„ w olnopłatkowa 267 
„ woreczkowata 268 
„ zrosłopłatkowa 267 

K orzeń 42, 174
„ boczny 187
„ główny 187
„ marchwiasty 188 
„ pierwotny 183
„ pochodny 183
„ pow ietrzny 188 

przybyszowy 188, 
253, 298 

„ zarodkowy 183 
K oszyczek 206 
Kość słoniowa roślinna 293, 

308 
K otka 206 
Kopfchen 206 
K rążek 266 
Krążenie plazmy 36 
K ronblatt 263 
Krone 263 
Krzew 256 
K rzyształy 236 
K upka 140 
K utner 251
Kwasy organiczne 236, 251 
Kwiat 173, 263

„ dolny 266
„ górny 266
„ grzbiecisty 268, 280
„ kołozalążniowy 266
„ nieforemny 280
„ nieotwierający się 286 
„ obiegowy 278
„ okrążkow y 278
„ pełny 271
„ płonny 284
„ podzalążniowy 266 

pręcikowy 281 
„ prom ienisty 268, 280 
„ słupkowy 281
„ wpółobiegowy 278 

K wiaty dwoiste 285
„ dwupostaciowe 285 
„ przedprątne 285
„ przedsłupne 285
„ samotne 204 
„ trójpostaciowe 285 

K wiatostan 204, 205
„ groniasty 206
„ prosty 209
„ wierzchotkowaty

207
„ złożony 209

Ł abellum  316 
Lakmus 100 
Lamina 212

„ crenata 212 
dentata 212

Lamina serrata 212 
Lasy 289, 392, 393, 395 
Laub 211 
L aubblatt 211 
Legumen 289 
Lenticella 250 
Letarg 31 
L ęgnia 48 
Ligula 258
L istek  przyziemny 122 
Listowie 211 
Liściak 214 
Liścień 162, 211 
Liść, liście 52, 210 

„ całobrzegi 212
„ dłoniasty 112
„ karbowany 212
„ klapowany 212
„ korzeniowy 195
„ krzyżujące się 196 
„ kwiatowy 211
„ mieczowaty 305
„ naprzeciwległe 196 
„ naprzemianległe 197 
„ odziomkowy 195
„ ogonkowaty 212
„ pierzasty 212
„ „ nieparzysto 213
„ „ parzysto 213
„ piłkowany 212
„ pochwiasty 212
„ pojedynczy 132
„ siedzący 212
„ skrętoległe 123
„ szczątkowy 211, 261 
„ szczepny 212
„ trw ały 211
„ właściwy 211
„ wrębny 212
„ ząbkowany 212
„ zielny 211
„ złożony 132, 213
„ „ dłoniasto 213
„ „ pierzasto 213

Llanos 311

Ł ag iew ka 154, 272 
Łany 311 
Ł apka 260 
Łącznik 270 
Ł ąki 311, 392, 393 
Łodyga 52, 237 
Łożysko 274

„ kątow e 274
„ ścienne 274
„ środkowe 274

Łupina 289 
Ł uska 211 
Łuszczyna 289

„ rozczłonkowana 
289

Łuszczynka 340 
Ł yko 319

M acchie 393 
Macki 277 
Macrospora 130 
Macrosporangium 130 
Maczużka 272 
Manna 100 
Mannit 71 
Martwica 319
M ateryały zapasowe 187, 193, 

237, 293 
Mericarpium 289 
Mesothermae 393 
Miazga 167, 239 

„ korkow a 249 
Micelle 294 
Microspora 130 
Microsporangium 130 
Microthermae 391 
Mieszek 289 
Międzywęźle 119 
Miękisz 61

drewny 239 
„ gąbczasty 137
„ palisadowy 221
„ sitkowy 239
„ zieleniowy 221

Miodnik 267 
Miseczka 92 
Mleko kokosowe 308 
Monochlamydeae 324 
Monoecia 157 
Morze sargasowe 63

N abłonek 138, 176, 225 
Naczynie 132, 239 
Narost, Narośle 307, 395 
Narys 196

„ kw iatu 282 
Narzędzia 15, 139 
Nasada 275 
Nasiąkliwość 1, 4, 111 
Nasienie 154

„ bezbielmowe 173 
bielmowate 173 

Naskórek 137, 138, 225, 238 
Nebenblatt 216 
N erw  123, 132, 217 
Nerwacya dłoniasta 218 

„ łękowata 218 
„ pierzasta 218 
„ równoległa 218 

I N iederblatt 211 
N iełupka 289

„ właściwa 289 
N itka 270 
Nucleus 6 
N utacya 198 
N utati o 198 
Nux 289

O bieg  197 
Odciski 387 
Oddychanie 17, 224

„ drożdży 98
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Oddychanie, wpływ na ruch 38 
,, podniesienie cie

płoty 194 
Odmiana str. 1 
Odruchy 232, 233, 253, 259 
Ognik 86 
Ogoneczek 213 
Ogonek 132, 212 

„ główny 97 
Okienko 154, 275 
Okółek 196
Okółki międzyległe 196 

„ nadległe 196 
Okrywa 211 
Okwiat 267

r wolnolistkowy 267 
r zrósłolistkowy 267 

Olejki 247, 338, 352, 355, 357, 
369

Oogemma 118 
Oogonium 48 
Opadanie liści 235 
Opium 248, 341 
Ordo str. 3 
Orselina 100 
Ortostiche 196 
Orzech 289 
Osada 206 
Osadeczka 311 
Osadnik kwiatowy 173 
Oskoła 329 
Osłonka 140

„ zalążka 154, 275 
Osnówka 169 
Ostroga 267 
Oś 52
Ośrodek zalążka 154, 275 
Otoczeń 91 
Otulnia 122, 127 
Ovarium 173, 274 
Ovulum 154
Owadopylne rośliny 284 
Owadożerne rośliny 253, 381 
Owoc 156, 289 

„ fałszywy 290 
„ szupinkowaty 288 
„ w ielokrotny 290 

Owocnia 289 
Owocnik 67
Owocolistek 154, 211, 263, 264

Paleontologia 387, 388 
Pampas 311 
Państwo str. 3 
Papier chiński 333 
Paraphysae 88 
Parasitae 71 
Pam orosty  395 
Pasorzyty 71 
Paznokieć 267 
P ączek  132

„ boczny 203 
„ kwiatowy 203
„ mieszany 203

Pączek śpiący 203, 256 
„ wierzchołkowy 203 
„ zielny 203 

Pąkow ie 118, 119 
Pełzak 105 
Perianthium  122

„ ~  perigonium 267
Pericarpium 289 
Perigonium 267

„ choriphyllum 267
„ gamophyłlum 267

Perithecium 91 
Pestka 289 
Pestkowiec 289 
Petalum 263 
Petiolulus 213 
Petiolus 212 
Pęd 42, 192, 203, 255 

„ skrócony 165 
„ wydłużony 164, 203 

Phellogen 249 
Phyllodium 214 
Piassaba 308 
Pierścień 140 
Pierścienie roczne 321 
P ierw iastki 8, 54 (krzem), 64 

(sód, brom, jod), 178, 199 
(żelazo)

Pietra fungaia 100
P iętka 257
Piśtillum 263
Plasma 3—5
Plasmodium 105—108
Plecha 49
Plemię str. 3
Plem nia 48
Plem nik 34
Pleomorphismus 72
Plewki 311
Plew y 311
P łatek  211, 263
Płoskunki str. 1
P ływ eczka 30, 33
Pływ ka 20, 27, 44, 46, 51, 59
Pnące się rośliny 259
Pnącz ~  pnącze 256, 392, 395
Pocenie się (225), 229, 230
Pochwa ochronna 177
Pod hałdach 209
Podkładka 91
Pod krzew 256
Podsada 121
Podstaw ka 82
Pokarm y nieorganiczne 11,12 

(węgiel), 178, 185 
Pokarm y organiczne 71, (78, 

83, 85, 87, 91,100,101,117), 
94, 98, 106, 253, 381, 383, 
385 

Pokrój 147 
Popioły 8
Powstawanie ciała roślinnego 

16, 50, (21, 29, 40, 62, 105) 
Powstawanie kom órek : przez

podział 16, 19, 26, 55, 62, 
83, 86, 98, przez zespolenie 
30, 33, 39, 44, 55, 77, wolne 
powstawanie 88 

Powstawanie tkanek 61, 123, 
249

Prostnica 196 
Pożycie 10O 
Prątniczek 271 
Prerye 311
Pręciki 154, 211, 263. 264, 270 

„ czterosilne 270 
„ dwusilne 270 
„ dwuwiązkowe 270 
„ jednow iązkowe 270
„ wielowiązkowe 270
„ zwrotne 285 

Pręcikowie 263, 270 
Prom ienie rdzenne 244 
Proszek perski 377 
Proteina 293 
Proterandria 285 
Proterogynia 285 
Prothallium  130 
Protonema 123 
Protoplasm a 3—5 
Przedrośle 130, 141, 142, 144, 

150, 152, 153 
Przegroda 273

„ fałszywa 273 
Przestw ory międzykomórko

we 137 
Przetchlina 250 
Przetrw alnik 73 
Przewody gumowe 163 

„ powietrzne 246 
„ śluzowe 246 
„ żywiczne 168, 246 

Przęsłka 148 
Przyczepek 270 
Przykw iatek 205, 211, 263 
Przylistek 216, 375 
Przystosowanie się 109 
Przyswajanie 12, 14, 18, 221— 

224 
Puch 291 
Pulque 306 
Puszka 127 
Pylnik 154. 270 

„ siedzący 270 
„ wewnątrz zwrotny 270 
„ zewnątrz zwrotny 270 

Pyłek  154, 264

R acem us 206 
Rachis 206 
Rafidy 236 
Rdzeń 123, 244 
Receptaculum floris 266 
Regnum str. 3 
Retinaculum 316 
Rhizina 122 
Rhizoma 132, 257 
Rodnia 120
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Rodzaj str. 1 
Rodzina str. 3 
Rostowanie 392 
Rośniecie 9 
Rozczyn 193 
Rozczynianie 98 
Rozłóg 262 
Rozłupka 289 
Rozłupnia 289 
Rozmnażanie

przez podział 16
r zarodniki 19, 21 i i.
„ Siemiona 30 i i.
„ nasiona 154, 155
„ kłaczki (soredia) 96 
„ ruchliwki 111
„ rozmnóżki 126
,, paczki korzeniowe

* 189
„ pędy (wici i t. p.) 262 

Rozmnóżka 126, 262 
Rozsiewanie nasion 289, 291 
Roztocze 71 
Różnodomowość 87 
Ruch członków rosnących 198, 

234, 259 
„ liści 231 
„ pełzaków 105 
„ plazmodyów 106—108 
„ plazmy 36—38, 57, 124 
„ pływ ek 19

pokarmów 139,148, 186, 
193, 194, 235, 239 

„ przez nasiąkanie i wy
sychanie 78, 104, 140, 144, 
291

Ruch wody 139, 186, 229, 241 
Rzęd str. 3 
Ruchliwka 111 
Rum 311
R urka okwiatu 267 

„ sitkowa 135, 239 
Rura mleczna 248

S ago  163, 308 
Samara 289 
Samenknospe 154 
Samozapylanie 283 
Saprophytae 71 
Sawanna 311 
Saulchen 316 
Scheibe 266 
Schliessfrucht 289 
Schotte 289 
Schraubel 207 
Sclerenchyma 245 
Sclerotium 73 
Sen 231 
Sepalum 263 
Series 326 
Sichel 207
Siemię 30, 31, 33, 39, 44, 51,

56, 62, 69 
Sierpik 207

Siliqua 289 
Skamieliny 387 
Skorkowacenie 138 
Skorupa 159 
Skrętek  207

l  złożony 209 
Skrobia 12, 13, 248, 293 
Skrzy diak 289 
Skrzyżowanie 283 
Słupek 173, 263 

„ dolny 266
„ górny 266
„ jednokom orow y 273 
„ jednokro tny  273 
,, wielokomorowy 273 
„ w ielokrotny 273 

Słupkowie 263, 273 
Sok komórkowy 35 

„ mleczny 248 
Soredium 96 
Sorus 140 
Sód 64 
Spadix 206 
Species str. 1 
Spermogouium 87 
Spica 206 
Spina 261 
Spindel 206 
Splątek 123 
Spora 51 
Sprężyca 121 
Springfaden 121 
Spross 262 
Squama 221 
Ssawka 121, 127, 130 
Stamen 154, 263 
Staminodium 271 
Staubbeutel 270

„ extrorser 270
„ introrser 270

Staubblatt 263 
Staubfaden 270 
Staubgefass 154 
Steinfrucht 289 
Stempel 263

„ oberstàndiger 266
„ unterstandiger 266

Stepy 311, 394 
Stielchen 213 
Stipula 216 
Stolo 263 
S trąk  289 

„ " rozczłonkowany 289 
Stredź 91 
Stroma 91 
Strzępka 24, 70 
Stylospora 86 
Stylus 275 
Suber 249 
Suchorosty 394 
Suszki str. 1 
Symbiosa 100 
System naturalny str. 3 

„ sztuczny str. 2

Synonim str. 2
Szelak 333
Szereg 326
Sznureczek 275
Szparka 137, 217, 227—230
Szupinka 288
Szyjka 276
Szyjkouitka -270, 316
Szypułka 173

„ owocowa 288 
Szyszka 161, 166

Śluz 247
Śnieg czerwony 391 

„ żółty 391 
Św iatła wpływ 

na przyswajanie 12, 222, 223 
„ ruch ciałek zieleni 124
„ „ korzeni 180
„ „ liści 231
„ „ pędów rosnących

‘ 260, 259.
„ „ plazmodyów 107
„ „ pływek 20, 30, 38
„ „ szparek 229
„ tworzenie sie ciałek zie

leni 132, Ì99 
„ wzrost pędów 200

T ap io k a  353 
Taro 309 
Teleutospora 86 
Tem peratury wpływ na ruch 

plazmy 37 
Tem peratury wpływ na życie 

37, 107, 113 (sinice), 116 
(bakterye)

Tetra sporae 66 
Thallus 49 
Theilfrucht 289 
T kanka 61

„ przewodnia 276
„ twórcza 58, 132, 239,

319
„ zasadnicza 238

Tłuszcze 45, 71, 73, 248, 293 
Torebka 289

„ soczysta 289
Traube 206 
Tribus str. 3 
Trichophor 67 
Trugdolde 207
Trwałość życia roślin kw iato

wych 255 
Trypla 57 
Tuber 257 
Tundra 391 
Turgor 4 
Twardziel 245

„ drewna 321 
Tworzenie substancyi 12, 14, 

222 i nast.
Typ str. 3 
Typus str. 3
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U cisku wpływ na korzeń 180 
Uczepka 316 
Ulistnienie 196

„ okółkowe 196
„ skrętoległe 196

Umbella 206

V acuola 27 
Varec 64 
V arietas str. 1 
V egetatio 392 
V orblatt 205 
Vorkeim 130

W ach la rzy  k  207 
W alec środkowy 177 
W arsta 59, 83
W arstwa korzonkorodna 177 
W arżka 316 
W ąglik 115
W ąs 259
W ęglowodany 194 (zresztą 

patrz skrobia, błonnik, cu
kry  itd.)

W ęzeł 119
W iatropylne rośliny 283, 284 
W iązki, budowa 132—136, 

146, 168, 177, 239, 240, 319, 
przebieg 132, 136, 146, 177, 
218, 242—243, znaczenie 
240—241 

W iązki otwarte 239
„ współśrodkowe 135
„ zamknięte 239

W icie się 259 
W ickel 207 
Wić 262 
W iecha 209
W ielokomórkowa roślina 25

W ielopostaciowość 72 
W ierzchołka rozpierzchła 207 
W ieszadełko 158, 173 
W ijące się rośliny 259 
Wilgoci wpływ na korzenie 

180
W ilgoci wpływ na ruch pla- 

zmodyów 107 
Wino palmowe 308 
W łos 251 

„ korzeniowy 175, 179 
W łośnia 104 
W łośnik 175, 179 
W łókno 239, 240 
W nikanie 294 
W oda 4, 8 (patrz ruchy) 
W odniczek 27 
W odopylne rośliny 313 
W olnopłatkowe 326 
W oreczek pyłkow y 272 

„ zalążkowy 154 
W orek 88 
W osk 226 
W rzosowiska 374 
W stawki 88, 127 
W urzelstock 132, 257 
W ydzieliny 98, 178, 226—227, 

235, 252 
W ymiana gazów 18 
W zrost 9, 10, 26, 58, 70, 132, 

176, 195, 294 
„ na grubość 167, 297, 

319- 322

X ero p h y tae  394

Z aczyn  słodowy 98 
Zalążek 154, 264, 274, 275 

l  prosty 275

Zalążek przewrócony 275 
„ skrzywiony 275 

Zalążnia 173, 274 
Zapylanie 158, 283—288 
Zarodek 154, 159

„ dwuliścienny 162 
„ jednoliścienny 295 
„ wieloliścienny 166 

Zarodnia 59 
Zarodniczek 85 
Zarodnik 51, 69

„ mniejszy 130
„ większy 130

Zbiorniki wydzielinowe 247 
Zboża 311 
Zdrewnienie 134 
Zelle 22 
Zellkern 6 
Ziarniak 289 
Ziele 255, 258 
Zieleń 7
Ziemia jadalna 57 
Zimnorosty 391 
Złożenie micellarne 294 
Zmiana miejsca 19, 28, 30, 33, 

39, 57, 105, 107, 108, 111, 
114 

Znamię 277
„ '  siedzące 276

Zrosłopłatkowe 326 
Zwarcica 245 
Zwiebel 257 
Zespolenie 30

Ź dźbło  258

Ż ycie  utajone 31, 73, (91), 
97. 113, 155 

Żywice 168, 247.
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S P I S  P O M Y Ł E K .

Strona 1 , wiersz 5, zamiast spojrzemy ma być S])0.i rżymy
r i 3 » 12 77 piemie „ plemię
n 77 V 43 17 Diclynes „ Diclines
n 4 77 ' 1 De Caudolle’a „ De Candolle’a
n 77 77 25 77 okrytopłciowe „ skrytopłciowe
n 77 77 26 77 jedną jednę
r 17 77 38 77 Wilchelm „ Wilhelm
» 5 11 23 17 Uhrpflanzen „ Urpflanzen
n 7 77 21 77 wreszcie „ w reszcie

10 71 32 77 każde „ każd^
12 77 33 i in. 77 siemie „ siemię

r 13 77 12 77 pływaczek „ pływeczek
n 77 77 17 77 nasieniem „ siemieniem
n 71 77 25 77 autherozoida „ antherozoida
17 IG 77 15 77 2 3
„ 71 77 16 zespalenia „ zespolenia
n 18 77 40 7? jedną  „ jednę
77 1̂ 3 77 23 i 38 77 Laurentia „ Laurencia
77 77 77 30 7? Gleopeltis „ Gloeopeltis
77 25 77 1 77 którym „ którćm
77 77 30 77 pobrany, , pobrany
77 27 77 1 71 powstała „ pozostała
77 30 77 22 77 zamkniętćj, „ zamkniętćj
77 31 77 4 77 Ilyndum „ Hydnum
77 n 77 20 77 A B
77 » 71 21 77 B A
77 32 77 11 77 teleut sporae „ teleutosporae
77 » 11 24 77 !u „ lub
77 n 77 26 77 dzy rdzy
77 » 17 51 V rdzę rdze
77 „ przy fig. 4 4 - 47 „ , sp" II III sp, 111 II

Erysipheae77 33 wiersz 21 71 Erisipheae „
77 « przy lig. 4P „ malanospermum „ melanospermum
77 34 wiersz 3 77 Pinzelschimmel „ Pinselschimmel
77 38 77 48 77 swoją „ swoję
17 n 71 49 „bo“ wykreślić należy
7? 39 77 17 77 pewnie „ pewien
77 41 77 2 0 77 jeszsze „ jeszcze
77 V 22 77 wyniecione „ wyniesione
77 43 przy f i g .  79 

24
77 > ®  .  » a,

77 44 wiersz 77 o ścianie, „ , o ścianie
77 45 77 39 77 ślizgie śliskie

4G 77 42 77 Baccillus „ Bacillus
17 47 77 39 i 40 77 Ramnieniowce „ Ramieniowce
77 49 77 21 77 ramienic ramienic,
77 52 77 32 77 ich jćj
77 53

11
„są“ przenieść należy z w. 32 do 31

77 56 77 77 Asterophylites ma być Asterophyllites
77 58 77 26 77 303 302
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Strona, 58, wiersz 50 zamia
60 r ) 44 77

61 40 77

63 w 9 fi

n w 30 77

68 przy fig. 172 77

70 n 42 77

72 7? 5
è n

r)
75

r>

n

12
11 i 15

fi
77

76 fi 22
77 7 yy

79 fi 12 77

85 n 42 77

86 fi 27 fi
90 fig,. 254 fi

92 wiersz 21 fi
93 fi 51 77

94 fi 16 77

n fi 42 77

96 fi 42 77

n fi 47 77

99 fi 35 77

102 r 14 „
103 77 41 fi
109 77 24 77

110 fi 2 fi

ast

112
116
119
120 
121
123
124

77
125
131
132

77
134
137
139
141
142
143

fig. 314 
wiersz 27 

* 26 
„ 32
» 9
n 26
„ 9„ 20 
„ 26 
„ 23
„ 8
„ 28
, 42
„ 16

; 3
„ 42„ 20
„ 40
,, 43
» 27
„ 49
„ 35

„ 154
77 fi
n W

Prócz tego w pierwszych

nazywa ma być nazywa,
po „należą“ dodać „przeważnie1*
E " ma być F
D „ B
Thelm ateja „ Telm ateja
Makroskoprangium „ Makrosporangium
liśeieniem „ liścieniami
Kładzinowate „ Kłodzinowate
189 „ 180
„209“ i „210“ przestawić należy.
w ystępuje, ma być
Hook" 
zarodka 
ziemię 
wnosiła 
i paczka 
od - 
261 
168 
samą
Blatstiel Blatfliiche 
loatus 
jego
wydzielmia 
czysto
310
311 
puchy
„nie“ opuścić należy 
Hannenfuss 
mikroskopy 
peryginus 
owoców 
foli men tum 
nazywają 
mikroskopy 
protandrsich 
391 
394 
400
substancyi 
416 
427 
433
435—438
439
440
czermiernika 
Myristicacae 
opłatkach

występuję 
Hook. ‘ 
zarodka, 
ziemią 
wznosiła 
z paczka 
do 
262 
268 
samę
Blattstiel Blattflache 
lobatus
jé j
wydzielina
czyto
309
310 
puchu

Hahnenfuss
mikrospory
perigynus
owocach
filamentum
nazywające
mikrospory
protandrisch
394
392
401
substancyj
418
429
435
437—440
441
442
czemiernika 
Myristicaceae 
o płatkach

trzech arkuszach wielokrotnie położono w końcówkacłi mylnie 
zamiast imi, ymi — iemi, emi.

Nareszcie F igury 292, 300, oraz 345 D są przewrócone.
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Biblioteka WSP Kielce

0162869

0162869
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