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2 I. Dr. Kar. Kavina:

Akoliv ob rostliny, na nichž studia tato byla konána,

jsou jednmi z nejobyejnjších, všeobecn pstovaných lu-

štnin, které jsou i oblíbeným pedmtem pokus v labora-

toích fysiologických i anatomických, pece o morfologii

tchto dvou druh nepodailo se mi v rozsáhlé literatue

morfologické, jež mi laskavostí pp. univ. professor Dr. J.

Velenovského i Dr. K. Domina byla pístupna, nalézti po-

drobnjších njakých údaj. Vyjma drobných nkterých po-

známek, pevážnou vtšinou pouze teratologických, nebo jinak

morfologicky i bezvýznamných, které nacházíme v starších

ronících asopis »Botanische Zeitung« a »Flora«,
všechny práce, týkající se tchto rostlin, obíraly se jen jejich

fysiologií anebo variací, oekologií a pod. Morfologicky cenné

studie o fasolích jsou jedin jen v »Srovnávací morfo-
logii« prof. Velenovského a v jejím supplementu.

Klíením se oba druhy dobe rozlišují. Kdežto u Ph. mul-

tiflorus zstávají dlohy pi klíeni ukryty pod zemí a jen

nkdy nanejvýš tsn nad substrát vyniknou, jsou dlohy
u Ph. vulgaris vyzdviženy na dlouhém hypokotylu vysoko

nad pdu, do níž semeno bylo zaseto. Pomry tyto jsou po-

drobn popsány v Lubbockov studii o klíeni (1892, I.

p. 446.), poprvé pak na rozdíly v klíeni obou tchto, blízce

si píbuzných druh, upozornil Bouché (Botan. Zeit. 1852

p. 735.). U Ph. m.ultiflorus dlohy záhy odpadávají, u Ph.

vulgaris vytrvávají dlouho na rostlince. Le po odpadnutých

dlohách zstávají na lodyžce hluboké, dlouho a velice dobe
znatelné jizvy, jež umožují sledovati i studovati orientaci

vedlejších os i na starých rostlinkách; u Ph. muUiflorus jsou

pozdji jizvy po dlohách dosti vysoko nad zem vyzdviženy.

V normálních pomrech, jež také v Lubbockov práci i ve

všech jiných knihách, v nichž s klíícími se fasolemi setká-

váme, nacházíme dobe popsány, jsou ob dlohy dokonale

stejné, masité, bled zelené a vstícné. Le nacházíme od

tchto tvar nejrozmanitjší odchylky.

Nejastji nacházíme dlohy, jež nejsou dokonale vstícné,

jichž mediány nesvírají pímý úhel, neleží v pímce, nýbrž

jsou více mén odchýlené; v nejmnožších pípadech našli

jsme dlohy s mediánami svírajícími úhel pibližn 150",

v nkolika pípadech jsme i našli dlohy pisedající na hy-



Morfologielvá studia varianí na klíících fasolích. 3

pokotyl v divergenci menší než úhel pravý, takže epelí svou

se navzájem dotýkaly. Úchylky tyto jsou velice snadno vy-

svtlitelné: v semeni nachází se vždy radiculus uprosted

obou dloh, jež vyplují zcela semeno kryjíce dokonale vzrostný

vrchol a malými oušky peklánjí se i pes svrchní ást
radikulu, která pedstavuje nám mladý hypokotyl. Nestejno-

mrným ale vzrstem hypokotylu jsou dlohy z pvodní svojí

polohy více mén vyšinuty, takže pozdji svírají jich me-
diány úhel menší než pímý. Zdánliv nepatrná tato odchylka

jest však dležitým lánkem k vyložení jiných odchylek, jež

ješt se v rozložení dloh vyškytají.

Dosti asto nacházíme místo dvou ti dlohy. Úkaz
tento není zrovna vzácným pi klíeni dvoudložných rostlin

vbec, kde namnoze dají se pebytené dlohy vysvtliti jako

rozdlené pvodní dv dlohy; zpravidla bývají všechny ti

dlohy úpln stejné, tvarem i velikostí shodné. Také u Ph.

vulgaris pozorovali jsme vždy všechny ti dlohy úpln
shodné; nejastji však lišily se dlohy svojí insercí. Kdežto

u jiných rostlin jsou všechny ti dlohy v jedné rovin
v peslenu, jako ku p. u Eranthis hiemalis, Anthirrhinum,

a j. mžeme pozorovati, nacházíme u Phaseolus vulgaris

obyejn dlohy sestaveny ve spirále v nestejné výši na ose;

spirála tato jest ale dosti neuritá, takže njaká pesná di-

vergence se stanoviti nedá. Moquin-Tandon (1842 p. 246.),

který prvý popisuje trikotylní klíní rostlinky u fasole, do-

mnívá se, že tetí dloha vznikla sekundérn rozdlením jedné

dlohy ve dv; Martens (1860 p. 16.) pak tvrdí, že dlení

toto dje se až teprve na rostlince klíící. Le nehled ani

k tomu, že všechny ti dlohy jsou dokonale stejné, nelze

pedpokládati u dloh fasolových žádného dodateného roz-

štpení už prost z té píiny, že dlohy u této rostliny, jako

u Leguminos vbec, kde pedstavují zásobárny výživných

látek pro mladou rostlinku, se na vzrstající rostlince valn
nemní. Skuten nacházíme nezídka i v semeni ti dlohy,

jež obklopují malý radikul uprosted se nalézající; jest tedy

tvrzení Martensovo neodvodnné a patrn jen nedostate-

ným ohledáním zavinné. Také okolnost, že všechny ti d-
lohy jen ve velmi vzácných pípadech stojí v peslenu, svdí
proti názoru Martensovu, nebo kdyby nastalo rozdlení d-

1'
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lohy až na mladé rostlince, tu sotva by byla inserce mateské
i dceinné dlohy odchylnou.

Velmi obyejným úkazem jsou dlohy nestejné; oby-

ejn nebývá ale rozdíl ve velikosti obou dloh nápadný,

nýbrž ob dv bývají skoro pibližn stejné, a jen pi po-

drobnjším ohledávání nacházíme rozdíly. Stává se však, že

jedna dloha jest nápadn vtší než dru-

há; obyejn jest prvá velikosti normál-

ní, kdežto druhá sotva polovinu nor-

mální dlohy dosahuje. Tento pomr ve

velikosti obou dloh není žádnou vzác-

ností; našli jsme však pi ohledávání

vtšího množství klíících rostlinek i ta-

kové pípady, kdy jedna dloha byla

o ti tvrtiny nebo i více menší druhé.

Pípady tyto tvoily pechod k takovým,

kde jedna dloha byla normální velikosti,

kdežto druhá proti ní jen šupinkovitá;

zpravidla ale v tomto pípad dloha vtší

byla širší než obvykle bývá. Ve tech

pak pípadech našli jsme i jen jedinou

dlohu vyvinutou, po druhé nebylo ani

stopy; mli jsme tudíž docela pravidel-

nou rostlinku klíící jedinou dlohou,

která od normálních mimo této vlastnosti

se lišila pouze tím, že mla hypokotyl

ponkud silnjší a delší. Jediná dloha
zaujímala skoro vždy pseudoterminální

postavení a teprve vzrstající novou
osou byla stranou zatlaena. Okolnosti námi pozorované jsou

jinak úpln shodné s pozorováním jiných autor, jež u celé

ady rostlin, klíících normáln jedinou dlohou (akoliv

jsou dle všech ostatních známek »dvoudložné«, a proto také

pseudomonokotyledony byly nazvány) pozorovány;

pípad náš potvrzuje náhled Velenovského, jenž se domnívá

zcela správn, »že klíeni jedinou dlohou u dvoudeložných

i jinde jest dosti astým«. Jest však ale u r. Phaseolus tím

zajímavjším, že pseudomonokotyledonie u Leguminos náleží

k nesmírným vzácnostem.

Obr. 1. Mladá rost-
linka Phaseolus vul-
garis s jedinou d-
lohou c i jediným
listem primárním l^,

jenž zaujímá posta-
vení pseudotermi-
nální a vlastní pu-
pen p zatlauje stra-

nou.
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Škoda, že nemohli jsme tento pípad ohledávati již v se-

meni, nebo v malém množství semen, jež byla nám k dis-

posici, jsme žádného nenalezli: bylo by jist zajímavé, jakou

polohu v semeni dloha k hypokotylu zaujímá, zvlášt tam,

kde dloha jest stejné velikosti, neb jen nepatrn vtší než

normální. Pak bu taková monokotylní semena jsou menší

než normální, nebo mají silnjší a vtší hypokotyl, který na-

hrazuje v bezbíleném jinak semeni úbytek druhé dlohy na

jeho velikosti. Všechny tyto píklady, a již embrya s vtším
potem dloh, s jedinou dlohou, nebo s dlohami nestejn

velikými, jsou však výborným dokladem pro správ-
nost theorie anafytosní: Celé embryo jest je-

diným anafytem, a jen uložení vegetaního vrcholu roz-

hoduje o potu, velikosti i vzájemné poloze dloh. Proto vy-

kazují mladé klíní rostlinky tolik odchylných variací pokud

se týe dloh, které navzájem jsou útvary úpln homologické,

pedstavujíce jen jednotlivé ásti prvého anafytu celé rost-

linky, poblíže nichž uložen jest vzrostný vrchol vegetaní,

jenž dá pak vznik dalším lánkm listovým. Žádná z ostat-

ních theorií, jež o stavb tla rostlinného byly podány,

nevykládá tak jednoduše a jasn tyto pomry na embryu
jevnosnubných, jako práv anafytosní theorie Schultz-Vele-

NOVSKÉHO.

První listy, jež se po dlohách na rostlince klíící

objeví, jsou, jak zpravidlem u vtšiny rostlin bývá, jedno-

duché, tvaru široce srdit trojúhelníkového, tudíž normálním
listm dalším naprosto nepodobny. Tvar svj konstantn
dodržují, a jen v jediném pípad nalezli jsme epel jednoho

listu na vrcholku mírn rozdlenou, což ale spíše náhod,
než jinému vlivu, dlužno pipoísti. Listy hned po prvních

následující jsou již dokonale trojené; podobných postupných

pechod z prvního listu jednoduchého do dlených list

normálních, jaké v jiných pípadech ku p. u akátu, Gly-

cine (viz Velenovský II. p. 247) možno pozorovati, jsme

nenalezli. Pokud picházely variace ve tvaru list normál-

ních, byly to vždy pípady u list pozdjších, a jen pouze

nahodile, nezákonn a nestejn u rzných individuí se jevící.

Normáln jsou první, jednoduché listy v potu dvou pí-
tomny, a to zpravidla vstícn postaveny, stojíce, jakž
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pravidla fylotaktická žádají, dekussovan s dlohami. Nena-

šli-li jsme žádných odchylek pokud se týe tvaru tchto

list, tož odchylky v jich postavení i potu byly dosti etné
a rozmanité. Velice asto, i když oba listy byly dokonale

navzájem vstícnými, nebyly skižmo postaveny pesn k d-
lohám; odchylka tato jest lehce vysvtlitelná již tím, že listy

tyto jsou ke svtlu daleko citlivjší než dlohy samy (jak

již ostatn z jich funkce vyplývá), a že lodyha sama bývá
již nestejnomrn zkroucená. Tutéž píinu dlužno hledati

v pípadech, kdy divergence obou prvních list jest menší

než 180", což není úkazem práv vzácným. Dosti hojným
zjevem jest i nestejnomrné postavení obou list; listy ne-

stojí v takovém pípad v jediné horizontální rovin, nýbrž

jeden jest výše inserován než druhý. Zpravidla nebývá vy-

šinutí listu takového znané, a zajímavo, že skoro vždy od

svrchnjšího listu bží stopa po ose až k inserci listu dru-

hého, takže tím jest odchylka od normálního postavení jasn
naznaena. Zdali pípad vyšinutí jednoho z list prvních

jest kombinován i s divergenní úchylkou, takže by pak p-
vodn vstícné listy pecházely do postavení spirálného, ne-

bylo nám možno na daném materiálu s bezpeností zjistiti,

nebo u tchto list jsou divergenní variace denní velmi

hojné, a dají se od trvalých odchylek tžko bez úeln íze-

ného pokusu rozeznati; velkých a nápadných úchylek od 180

stup jsme nikdy nepozorovali. Zajímavjším stává se tento

detail varianí tam, kde objeví se vtší poet prvních
list. Vedle normálních dvou prvních list nacházeli jsme

asto i rostlinky se temi listy, jež zpravidla stály v pes-
lenu; všechny ti listy byly úpln stejné, rozdíl ve velikosti,

anebo ve tvaru jsme nikdy nepozorovali. Nezídka byl jeden

ze tí list nepatrn vyšinut, takže peslen byl nepravidelný;

pošinutí toto ale v nkolika pípadech bylo dosti znané,

takže jsme byli na rozpacích, zdali tetí jednoduchý list máme
také ješt k prvním listm ítati, i zdali jest to jen tvarová

variace list normálních. Ale ve všech tchto pípadech stopa

sbíhající bu po obou stranách nebo jen na kathodické stran
inserce tohoto listu, která vedla ke vstícným listm, jasn
nás pouila, že i tento list k prvnímu náleží. Pomrn v málo

pípadech — jen ty — nalezli jsme první listy stídavé,
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sestavené v spirále; následující druhý list normální, trojený,

byl v ortliostichu prvého listu jednoduchého — bylo tudíž

sestavení list pesn dle Vs- Ve dvou pípadech vyskytly

se nám v našich kulturách i rostlinky, jež mly tyi první

listy; listy tyto byly všechny stejné a v peslenu sestavené.

U jedné rostlinky vyrstaly v úžlabí všech list vedlejší

osy; tyto pozdji zmohutnly na úkor osy hlavní, která byla

mnohem slabší a kratší. U druhé byly vtve jen v úžlabí

dvou, protistojných list vyvinuty, a mly zajímavou orien-

taci prvých svojích lístk, o emž však ješt podrobnji po-

jednáme; v úžlabí tetího listu prvního byly založeny ti se-

riální pupeny, le ani jeden se nevyvinul ve vtviku, všechny

záhy zašly. Opakem ku vtšímu potu prvních lístk jsou

pípady, kdy vyvine se jen jeden první list, který pak po

jistou dobu, dokud nezmohutní a nesešili vzrostný vrchol

osní, zaujímá jakési postavení pseudoterminální. Avšak rost-

linky s jediným listem jednoduchým jsou daleko vzácnjším

odchýlením od pravidla než rostlinky s vtším potem list

prvních. Pechody od párových list k jedinému tím, že

jeden z obou zakruje a mizí, jak mohli jsme pozorovati

pi obdobném pípadu na dlohách, jsme nikdy nenašli; zdá

se, že tato odchylka vyskytuje se náhle a že není podmínna
njakými vážnjšími píinami.

Nápadnou jeví se nám shoda ve varianích odchylkách

prvních list a kotyledon. Okolnost tato byla tím závažnjší,

že pespoetné listy první objevovaly se zpravidla jen u

rostlinek, jež mly více dloh; také i rozmanité odchylky

fylotaktické picházely skoro vždy souasn u dloh i u

prvních list. Rovnž i pomry na vedlejších osách v úžlabí

prvních list vyrostlých jevily nápadnou shodu s postavením

list na vtévkách, jež asto dodaten vyraší v úžlabí již

odpadlé lodyhy. Odchylky od této souvislosti byly pomrn
ídké, a ne vždy dobe dokazatelné a sledovatelné. Zdá se,

jakoby první listy na klíící rostlince napodo-
bovaly v postavení a f ylotaktickém významu
dlohy. Nebylo by jist nezajímavým problém tento dále

sledovati, jmenovit na velkém potu klíících rostlinek

u nejrozmanitjších druh rostlin semenných. V našich pí-
padech byla aspo shoda v obou druzích fylom velmi ná-
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pádná; le pes to pece nechceme vztah tento oznaiti jako

zákonitý, ponvadž chybí nám ješt celá ada specielních

pozorování tohoto druhu, jmenovit u rostlin jiných.

V úžlabí prvních list vznikají vždy vtévky, jež vy-

kazují, pokud se jich fylotaktických varianích odchylek týe,

opt celou adu zajímavých zvláštností. Jest všeobecn známo,

že první dva listy staví se u všech dikotyl na úžlabní

vtve pín k medián, do transversály; dle tohoto vše-

obecn platného pravidla oekávali bychom i u fasolových

vtví úžlabních vždy transversální postavení prvních dvou
phyllom. Le v nejvtším potu pípad nalezli jsme, že

první list nestojí v transversále, nýbrž v me-
dián pímo nad podprným listem celé vtévky, ili, že

první list úžlabní osy j e s t podprnému listu super-
ponován. Druhý list není pak prvému protistojný, nýbrž

jest odchýlen, nejastji o divergenci Vs, a naíná pravidelnou

spirálu list ostatních; jen ve velmi zídkých pípadech našli

jsme druhý list protistojný prvému, adossovaný tudíž hlavní

ose, anebo dva listy následující, druhý a tetí protistojné,

ostatní pak stídavé. Superponované první listy na

vtévkách v úžlabí prvních list nejsou u fasolí žádnou

zvláštností; na našich exempláích mohli jsme naopak sta-

noviti, že hojnjší jest výskyt list prvních superponovaných

než transversálních. Pi tom však možno sledovati na velkém

potu materiálu všechny možné variace; nejvýznanjší pí-
pady dovolili jsme si na piloženém obrázku v projekci zná-

zorniti. Pípad, kdy první listy a na obou vtévkách sou-

asn z úžlabí obou prvních list vyrstajících, jsou super-

ponovány, jsou pomrn ídké, akoliv nejsou nijakou vzác-

ností; pípad tento zdá se býti extrémem, fixovanou již

vlastností. Zajímavo, že zpravidla u rostliny, kdy ob první

úžlabní vtve (jak oznaujmež si ty, jež v úžlabí prvních list

jednoduchých vyrstají) mají první listy superponované,

stala se tato orientace jakýmsi zákonem, nebo pak i u vtví
pozdjších rovnž superponované listy pevládají, což jinak

nebývá; v pípadech, kdy jen jediná vtev má superpono-

vaný první list, bývají listy u pozdjších vtévek v trans-

versále, a jen vzácn se superposice opakuje. astjší jsou

pípady, kdy jen jedna vtev má první list superponovaný,
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kdežto druhá nikoliv; ta má listy první bu v transversále,

anebo — což zdá se nám astjším — první list z transver-

sály i z mediány znan vychýlený a zaínající spirální po-

stavení dle Vs- Vzácnou výjimkou jest orientace, kdy u jedné

první vtve jest list superponován, u druhé ale adossován.

<.
O

IV.

r^°

(\

^ t
^\ 0.

YL

Obr. 2. Orientace první list na vtévkách v úžlabí list primár-
ních Zj, 4 a jich variace: I. Orientace normální transversální.
II. První listy a jsou superponovány. III. Jeden list superponován,
druhý zaíná spirálu Vs- IV- Jeden list superponován, druhý zdán-
liv adossován. V. List 2, zdánliv adossovaný, jest protistojný
prvému listu superponovanému. VI. List tetí zaíná vlastní spi-

rálu, první (superponovaný) abortoval.

jak na p. diagram IV. ukazuje; tu mli bychom pevzácnou
výjimku od pravidla, nebo adossované postavení phyllom
pichází jen u jednodložných. Odchylky od tohoto pravidla,

jako ku p. u r. Aristolochia, Asarum, Polysperma, v eledi

Betulaceae a Cupuliferae jsou dostaten vysvtleny a ob-

jasnny okolnostmi, jež postavení toto u jmenovaných rod
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sprovázejí (viz Velenovský, Morf. II. p. 567); v našem pí-
pad podává nám ihned rozluštní orientace prvních list,

jež nkolikráte jsme pozorovali, a kterou dovolili jsme si

v projekcích V. a VI. zobraziti. Stává se totiž asto, že

druhý list jest transversáln orientován dle V2 proti prvému,

nezídka jest mu i vstícný, a teprve tetí naíná spirálu

ostatních list stídavých; skoro nikdy nepichází tento poad
na téže vtvi, nýbrž druhá mívá normální postavení. Najde-

me-li pak ale takový pípad — jenž ostatn nkolikrát se

na našich rostlinkách objevil —, že druhá vtévka má první

list adossovaný a druhý o uritou divergenci odchýlený,

lehce jest si pedstaviti, že tento první adossovaný list

jest ve skutenosti druhým, jenž byl protistojným super-

ponovanému prvnímu, který ale abortoval. Tak dají se vy-

ložiti všechny pípady adossovaných prvních list
u našich fasolí, takže tato odchylka jest pouze zdánlivou.

Zajímavým faktem pi tchto všech variací jest práv
superposice prvního listu nad list podprný, jež

tebas že není u fasolí pravidlem, tož pece jest úkazem
velmi hojným, skoro praevalentním nad normální orientací

transversální. Jest všeobecn známo, že akoliv superposice

jest u jednodložních rostlin zjevem dosti hojným (Smilax,

Calla, Tofieldia, Raphidophora, Stenotaphrum, Colchicum a j.),

u dvoudložných jest úkazem velmi vzácným. Až dosud

2náme, mimo Eichlerem (Bllithendiagr. II. p. 179) pozoro-

vaný Nelumho nucifera jen ješt dva pípady prof. Vele-

novským publikované: Salix purpurea a Be7'heris vulgaris;

jest tudíž pozorování naše doplkem k této zajímavé, žel

však ješt nedostaten prostudované kapitole fylotaxie. Bliž-

ších píin, jež zavinují podivné postavení prvních list

u fasole jsme se nedopátrali, a byly by tudíž jakékoliv do-

hady nemístné, nejsouce žádným konkrétním pozorováním

podepeny. Okolnost, že superposice není u této rostliny pra-

vidlem upomíná na podobný pípad, jejž pozoroval Vele-

NOVSKÝ na jednoroních výhoncích obyejné hrušky; tam

nachází se nkdy pod pupeny uzavírajících mladou osu 4 listy,

Jež vždy dva a dva jsou superponovány. Z toho mžeme
souditi, že zajisté i u jiných dikotyl není superposice žádným
neobvyklým pípadem.
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Nebývá ale vždy superposice u našich fasolí tak jasnou,

jak bychom se dle líení struného domnívali. Velice asto
komplikována bývá rozmanitým úchylem prvních list, jež

zkrucují své apíky v menší nebo vtší míe, takže epel je-

jich pak zaujímá zdánliv jiné postavení vzhledem k prvnímu
listu na dceinné jich vtévce. Také vtévka bývá rozmanit
zkroucena; le to jest již pípadem dosti ídkým. Superpono-

vaný list zpravidla vždy v pozdjším stáí stáí se sám a vy-

krauje epelí, hlavn proto, aby nebyl stínn velkými listy

jednoduchými a dostatek dostával paprsk sluneních, proež
se doporuuje studovati pomry fylotaktické jen v nejmlad-

ších pokud možno stadiích, když ješt první listy mají epel
složenou; ale i pozdji pi listech starých rýhování na a-
píku listovém, jež sbíhá i po vtévce, bezpen nám pomže
pravou pvodní polohu listu najíti. Tam, kde bylo více prv-

ních list pítomno, a kde nkdy, jak jsme již svrchu vylo-

žili, i více vtévek pichází, našli jsme vždy aspo jednu v-
tévku s listem superponovaným; nikdy ale nebyla super-

posice souasn u všech vtévek zachována. I tato okolnost

mluví k náhledu svrchu pronesenému.

U Phaseolus multiflorus jest superposice prvních list

na úžlabních vtévkách rovnž zjevem obyejným. U druhu

tohoto objevují se pozdji, když hypokotyl povyrostl a d-
lohy (které ovšem již dávno odpadly) ze zem vytáhl, nad
jizvami po tchto, tudíž v úžlabí dloh, rovnž vtévky, do-

cela pesn v medián stojící; u Ph. vulgaris není poloha

vtévek — aspo u našich exemplá — které rovnž se po-

zdji nad jizvami dloh objevují, tak pesn vyznaena,
a rovnž i výskyt vtévek tak hojný. První lístky na tchto
vtévkách zachovávají ku podivu vždy tutéž orientaci jako

na vtévkách z úžlabí prvních list; byly-li lístky na »prv-

uích« vtévkách transversální, jsou i na vtévkách »dlož-

ních«, byl-li ale první list superponován, není ani na »d-
ložní« vtévce jiného postavení. Úkaz tento opt pipomíná
nám myšlénku o blízkém vztahu mezi listy prvními a dlo-

hami; zde ovšem tato »reminiscence na délohy« jest zptné
platnosti.

V úžlabí prvních list ale nebývá vždy jen jediný pu-

pen, který dá vznik úžlabní vtévce, na níž nacházíme zají-
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mavou superposici listovou, nýbrž zhusta sedí mimo jeden

ješt nkolik pupen v úžlabí listu; zjev tento jest velmi

hojným a obyejným. Zpravidla jsou pupeny sestaveny v me-

dián, a to tak, že nejvtší a nejstarší jest nejdále od ma-

teské osy, kdežto nejmladší a nejmenší pupen jest tsn
k této pichýlen; poet pupen takto sestavených jest ne-

velký, zpravidla našli jsme dva, ti, nejvtší poet, jejž jsme

stihli, byl jen pt (pouze v jediném pípad). Ale i tam, kde

pouze dva pupeny za sebou jsou pítomny, nacházejí se nej-

mladší vždy tsn u osy; opak v sestavení pupen nemli
jsme nikdy píležitost stanoviti. Máme tedy v našem pípad
co initi se seriálními pupeny vzestupnými, jak

Velenovský (Morf. II. p. 575, 580) tento typ seriálních pu-

pen nazval; akoliv seriální pupeny jsou zjevem v rostlin-

stvu všeobecn rozšíeným, pece pupeny vzestupné jsou da-

leko vzácnjší než obyejné pupeny sestupné. Zdá se ale, že

zvlášt v eledi Papilionaceí jsou seriální pupeny, jmenovit
vzestupné, velmi hojným úkazem; tak zejména u tropických

zástupc této eledi, jak nám laskav ze své zkušenosti

p. univ. prof. Domin zjevil, asto seriální pupeny picházejí.

Nejpknji a v hojném zejména potu picházejí seriální pu-

peny u Psoralea villosissima Dom., již Domin v severozápadní

Austrálii objevil, a u níž v úžlabí listu vzestupn sestaven

bývá znaný poet seriálních pupen, na mateskou osu vy-

stouplých. Zajímavo jest, že u fasole jest vždy aspo jeden

z pupen seriálních pošinut na apík list; ve jmenovaném
pípad, kde nalezli jsme pt seriálních pupen, byly dva

vyšinuty na mateskou osu, dva v úžlabí, kdežto jeden, nej-

starší a nejvtší, znan vzdálen od osy, na apíku listu se

nacházel. Také tento úkaz, vyšinutí pupen na basi listu,

není práv obyejným zjevem v rostlinstvu; pokud jest nám
z literatury známo, jsou podobné pípady zaznamenány jen

u nkterých Crucifer {Sisymhrium polyceratium, Raphanus),

Chenopodiacei {Atriplex) a Gesneriacei (Chirita, Streptocarpus).

Nikdy nevyvinou se všechny pupeny ve vtve; ani tam, kde

pouze dva seriální pupeny picházejí, nejsou nikdy dv v-
tévky pozdji pítomny. Pouze nejstarší pupen rozvine se

ve vtev, ostatní pupeny zakrují, zasychají, a po njaké
dob beze stopy mizí; jen byla-li vtévka njakým zpsobem
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zniena, nebo odstranna, vyvíjí se nová z nejbližšího pu-

penu seriálního. Seriální pupeny omezeny jsou pouze na

úžlabí prvních list; v úžlabí dloh jsme jich nikdy
nepozorovali, a ani v úžlabí ostatních list nikdy jsme je

nenašli. Okolnost tato, zdá se, že souvisí se šíkou a celko-

vou povahou apíka i tvaru listu; není pochyby, že jedno-

duchý tvar velkého listu prvního, i silný a široký apík sky-

tají vzestupným pupenm seriálním mnohem výhodnjší pod-

mínky vývojové než listy ostatní.

Vedle pupen seriálních mžeme pozorovati velmi zhusta

po stranách hlavní osy, tsn vedle osy úžlabní, drobné pu-

peny, které objevují se jako malé hrbolky teprve až když
•úžlabní vtévka normální byla znan sesílila a vzrostla; tyto

akcessorické pupeny jsou v nejmnožších pípadech vždy
jen dva, po každé stran pouze jeden, pítomny a vždycky
vyvíjejí se ve vtévky. Tím liší se již znan od seriálních

pupen, jež skoro nikdy dále se nevyvíjejí; jsou hojnjší

u PJiaseolus vulgaris, než u Ph. muUiflorus, zavinujíce zhusta

metlatý vzhled celé rostliny. Neomezují se však pouze na

listy první, jako seriální, nýbrž skoro vždy objevují se i po

stran, velice asto i nad jizvou odpadlých dloh, a zhusta

najdeme je i vedle úžlabí pozdjších list rozsety nepravi-

deln po celé rostlin; sprovází však vždy bu hlavní, anebo

silnjší osy vedlejší. Již uložení jich vedle sebe nad jizvou

odpadlé dlohy mluví jasn, že jsou vždy v transversále pod-

prného listu uloženy, a že jen následkem nedostatku místa

jsou u list ostatních odsunuty z úzkého úžlabí stranou vedle

apíka. Jsou to tudíž pupeny kollaterální, nebo mají

píné postavení kolmo k medián, jak všeobecn u kollate-

rálních pupen pichází. Výskyt tchto pupen kollaterál-

ních jest velmi zajímavý, nebo až dosud známy jsou tyto

pupeny výhradn jen u monokotyl; tam však picházejí kol-

laterální pupeny vždy ve velkém potu, nezídka jsouce srov-

nány i v pravidelné ady. Náš pípad, který iní tedy pokud
se týe svého výskytu výjimku od všeobecn platného zá-

kona, jest již malým svým potem pupen nápadný a od

normálních koUaterálních pupen, jež pravidlem jsou pro

jednodložné, úpln odchylný. Akoliv musíme tyto pupeny
u fasole jako kollaterální oznaiti, pece máme dojem, že
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nejsou identické ani co se týe významu a hodnoty, ani

úelu s pravými pupeny kollaterálními. Snažili jsme se na-

jíti njakých abnormit, jež by podivnou orientaci tchto
pseudokollaterálních pupen objasnily; le všechno naše pá-

trání bylo marným. Dle našeho náhledu jsou to pravd-
podobn pvodn pupeny seriální, jež do této polohy byly

vyšinuty. Píiny k naší domnnce jsou hlavn následující:

1. Seriální pupeny jsou po vtšin pouze jen v potu dvou

pítomny. 2. Velice asto nespadají oba seriální pupeny
pesn v mediánu, nýbrž bývají rozmanit z této bu
v právo, nebo v levo vyšinuty. 3. Nápadný jest výskyt

tchto pupen v úžlabí odpadlých dloh; ze seriálních pu-

pen jest jeden vždy více mén vyšinut na apík mateského
listu, zde však, když již tohoto není, musí nastati jiné ulo-

žení pupen. Vlastnost tato penáší se pak na listy ostatní,

jakž jsme již nkolikráte mohli pozorovati. 4. Okolnost, že

oba pupeny se vyvíjejí ve vtve, což u seriálních normáln
nebývá, nepadá tu na váhu, nebo již akcessorické jich ob-

jevování dostaten námitku tuto vyvrací; také seriální pu-

peny se nkdy ostatn ve vtviky vyvíjejí. Hlavním dka-
zem, že pupeny tyto jsou pseudokoUaterální, by byly ovšem

pípady, na nichž bychom pozorovali skutené pechody;
toho však nalézti se nám, jak již jsme ekli, nepodailo.

Každým zpsobem však jest jisto, že adventivní pupeny

tyto nejsou identické co se týe do své hodnoty s kollaterál-

ními pupeny monokotyledon, a že tato výjimka od pravidla

morfologického jest jen zdánlivou.

Vidíme, že pomry tyto jsou dosti komplikovány roz-

manitým pošinováním pupen z pvodního místa na jiné,

z úžlabí na osu mateskou, po pípad i dceinnou, nebo i na

basi listu. Jest všeobecn známo, že pi výkladu pomr
orientaních, jež práv dislokací dvou orgán byly zavinny,

rozchází se zpravidla vždy mínní ontogenetik a morfolog;

spory, jež tímto zpsobem byly vyvolány, daly vznik celé

literatue, ba i otázka tato všeobecn byla již nejednou pro-

jednávána (elakovský, Velenovský, Schumann, Goebel,.

KoLKWiTz a j.). Akoliv otázka tato ped nedávném definitivn

Velenovským (Suppl. IV. p. 117.) byla rozluštna, pece do-

volujeme si uvésti nkolik našich pozorování, jež jsou opt-
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ným dkazem k správnému názoru morfolog. Musíme totiž

pi dislokaci dvou orgán rozeznávati pesn dva zpsoby,
jednak srstání a jednak vyšinování. Pi prvém po-

chodu objeví se orgán na jiném míst proto, ponvadž ást
druhého, na nmž tento (nejastji jedná se o pupen) se na-

chází, sroste s jiným; tu zpravidla ale vždy zstávají stopy,

a již zevn, nebo jen ve vnitní struktue patrné, které ihned

lehce poukáží na pvodní uložení záhadného orgánu. Vyši-

nutí orgánu pak dje se tak, že tento jest od sousedního,,

jenž v tsné blízkosti jeho se nalézá, z pvodní polohy v pra-

vém slova smyslu vynesen, a tak vysunut; samo sebou se

rozumí, že v tomto pípad marn hledáme stop, jež by nám
podivnou praesentní polohu vysunutého orgánu objasnily,

Jedná-li se o reální, postgenitální vysunutí, nebo popípad
srst, pak ovšem vvvoj z mládí souhlasí s morfologickj^m

pedpokladem; ale tam, kde se jedná o pochod kongenitální

(dle elakovského ideální), kdy tento stal se v dobách fy-

logenetického vývoje, takže oba orgány spojeny jsou již tak

intimn, že poloha obou jest již dokonale fixována, odpo-

rují ontogenetická fakta zdánliv konklusím morfologickým.

V tomto bod jeví se tudíž rozhodný rozpor mezi ontoge-

netiky a morfology, podmínný jedin extremním oceová-
ním ontogenetických fat na úkor srovnání morfologického,

a který vrcholí na stran ontogenetik v popírání jakého-

koliv vyšinování a kongenitálního srstu orgán v rostlinstvu

vbec; zásady ontogenetik ochotn jsou pijímány od orga-

nolog, jakž ani jinak pi methodách tchto botanik, posu-

zujících jen organy »sui generis«, nelze pedpokládati. Jest-

liže ale mžeme skuten dokázati vysunutí i srsty postge-

nitální, a naopak v pípadech kongenitálních tchto pochod,
etné abnormity atavistické dokazují, že tyto pochody kdysi

byly reální, není píiny, pro zavrhovati a popírati tyto

jevy vbec; nelze tedy v každém pípad fakta ontogeneti-

cká, práv tak jako anatomická, pokládati za smrodatná pi
morfologickém oceování a vykládání orgán rostlinných.

Že nkdy mohou býti pomry vzájemným srstem anebo

vysunováním orgán znan komplikovány, svdí (mimo
pípady svrchu u pupen uvedené) i následující pípady,,

jež pozorovali jsme na našich fasolích:
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Pomrn asto pozorovali jsme, že podprný list svým
apíkem více mén pirstá k dceinné ose úžlabní; zpravidla

jsou dobe na spolené ásti patrný rýhy, jež oddlují ást
osní od apíkové. Avšak na nkolika pípadech, které mohli

jsme zaznamenati, stanovili jsme všechny možné pechody

Obr. 3. Srst vtévky 0^ s podprným listem A.

od hluboce rýhované a rozlišené ásti spolené až k úpln
hladkému útvaru. Tento extremní tvar dovolili jsme si vedle

zobraziti. Hlavní osa O nese vtévku d, k níž pipíná se

v krátké pomrn vzdálenosti od osy O list A, za nímž ná-

sleduje list B, v jehož úžlabí opt vzniká nová vtévka O2.

Podprný list k ose Oi zdánliv vbec chybí, a tžko bychom
.se orientovali po podivném tomto rozvtvení osy O, kdyby-
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chom nemli již díve uvedené pechodné zpsoby srstání

podprného listu s vtévkou. Nápadné jsou však rozdíly ve

velikosti list A a B, nebo první jest mnohem vtší než

druhý, a také zaujímá naprosto odchylné postavení, jež nelze

nijak do spirály ostatních list zaaditi. ást spolená na v-
tévce Ol jest dokonale kulatá, homogenní, bez jakýchkoliv stop

anebo rýh na zevnjšku, takže zdá se býti identickou s celou

ostatní ástí osy Oi; na píném prezu ale jeví se dva

oddlené komplexy svazk cévních, jež docela dobe nazna-

ují již svým prbhem, že toliko svrchní partie ásti této

jest vlastní ose Oi, kdežto dolení k listu A, resp. k jeho a-
píku náleží. V pípad našem máme tedy již dokonalý srst

vtévky s podprným listem, takže kdyby nebylo charakte-

ristických stop ve vnitní struktue spolené ásti, museli

bychom pijímati, že list podprný A byl vysunut na svoji

osu úžlabní d; nebo není pochyby, že zdánliv první list

A jest vlastn podprným, jakž již z vylíených pomr
samo sebou vyplývá. Musíme tudíž dobrý pozor dáti, když

máme o zpsobu dislokace rozhodovati, abychom nebyli stá-

vajícími pomry v omyl uvedeni; avšak není nikdy tžkým
pi bedlivjším posouzení a rozvážení rozhodnouti, jedná-li

se o srst, nebo vysunutí, kteréžto oba pochody kongenitáln

docházejí k tmitéž výsledkm. Pomry zde vylíené upomí-

nají dosti vrn na obdobné pípady elakovským (1884, tab.

obr. 10.) u rulíka pozorované; také tam asto srstá pod-

prný list s vtví úžlabní, jejíž první list zase opt v úžlabí

osu tetího ádu nese. Analogické pípady rozmanitých kom-
binací vtvení os s vysunováním anebo pirstáním s pod-

prných list mžeme pozorovati na celé ad rostlin; pi-
pomínáme toliko Velenovským (III. p. 693., 694.) poprvé

správn vyložená kvtenství u Borago officinalis, Chrysosple-

nium alternifolium, Loasa papaverifoUa, a jmenovit pkný
píklad u Datura Stramonium, kde podprný list vesms vy-

soko s dceinnou svojí vtví srstá.

Ve tech pípadech pozoroval jsem srst osy úžlabní

s osou mateskou ve znané délce; osa pikládala se tsn
k hlavní ose a dokonale s ní srstala. Nápadné bylo, že

dceinná osa mla jen nkolik list v perušené spirále se-

stavených, takže bylo zetelné, že listy padnuvší na stranu,

2
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kterou práv vtévka s hlavní osou srstá, byly ve vývoji

svém dokonale potlaeny; srst byl po délce 4, 7 a 8 cm
a vždy dokonale jako takový patrný, nebo ob osy byly

samostatné a hlubokou rýhou oddlené. Podobný srst dvou

os jest nám znám však i u jiných rostlin; jmenovit vkv-
tenstvích, kde kvty mají dlouhé stopky, nebo, kde stvol

rostliny se nkolikráte rozvtvuje, srstají asto dv osy do-

hromady. Tak pozorovali jsme docela obdobný pípad letoš-

ního léta u Dahlia variahilis, kdy úžlabní osa srstala s hlavní

po celé délce, až ke kvtm, jimiž ob byly ukoneny; pi
tom osa vedlejší byla mírn na konci zkroucena, takže kvt
její, mladší, byl obrácen k zemi a na opanou stranu než

odkvtající již kvt osy hlavní. Docela obdobné pípady po-

zoroval i prof. Dr. a. Brožek u Mimulus quinquevulnerus,

a prof. Dr. J. Velenovský na Lilium candidum, Collomia

gilioides a etných jiných pípadech. Lze docela dobe po-

chopiti, že tam, kde se kombinuje pošinování se srstem,

jsou pomry velmi nejasné, a na první pohled tžko rozluš-

titelné. Také na našich fasolích pozorovali jsme nkolikráte

podobné pípady, z nichž však dovolujeme si uvésti jen pouze

dva následující, které zdají se nám býti nejzajímavjšími.

Jeden z tchto pípad pedstavuje obrázek . 4. Hlavní

osa okonuje ve výši asi 30 cm nad zemí peslenem tí list,

z nichž jeden zaujímá postavení terminální, kdežto druhé

dva listy staví se stranou; z tchto jeden jest pouze dvoj-

etný (B), druhý (C) sice trojetný ale nese po stran apíka
malý pupen kvtní K2. Také list A nese po stran rozkvetlý

hrozen kvtní Ki; zdá se, jakoby hlavní osa bu okonovala
pouze temi listy, anebo jakoby hrozen Ki byl terminální

hlavní ose, k níž po stran pisedá list A, jenž následkem

mocnjšího vzrstu zatlail hrozen kvtní stranou a sám zaujal

postavení pseudoterminální. Pijmeme-li tento výklad, pak

ovšem tžko rozhodnouti, který hrozen kvtní representuje

hlavní osu, nebo stejn dobe i hrozen K2, jenž nachází se

pi listu C mže okonovati osu hlavní^ jako hrozen Ki;

všechny ti listy nacházejí se totiž souasn v zdánlivém

peslenu. Výkladu tomuto odporuje pak mimo to ješt ta

zkušenost, že hlavní osa není skoro nikdy okonena u Pha-

seolus vulgaris hroznem, nýbrž zstává na vrcholu sterilní;
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Obr. 4. Srst os kvtních K^, K^ se apíky svých podprných list
A, C. p Abortovaná osa hlavní O.
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vedle toho nestejná velikost i tvar všech tí list mluví na
prosto proti sestavení jich v peslenu. asto nacházeli jsme
pípady obdobné, kdy ti poslední listy byly ku konci hlavní

osy sblíženy, nikoliv však v peslenu, a v úžlabí všech tí
vznikaly hrozny kvtní; nkdy skuten byl konec hlavní osy

zatlaen od zmohutnlé vtévky kvtní stranou, takže se

skuten zdálo, jako by tato byla pímým pokraováním osy

hlavní. Pi podrobnjším ohledání najdeme na apíku listu

A i C stopy, jež vedou od inserce kvtního hroznu až na

basi apíka; není tedy žádné pochyby, že dolejší ásti apík
obou tchto list od místa vetknutí kvtního hroznu až k basi

jsou srostlé s ástí osní, kterou okonuje hrozen, a z vlast-

ního apíku. Pípady takovýchto srst i vysunutí jsou jak

již svrchu jsme dokázali u fasolí nesmírn obyejné. Uvá-
živše všechny tyto okolnosti, a srovnavše celou adu obdob-

ných pípad pechodních, dospíváme posléze k následují-

címu výkladu zajímavé této orientace: Hrozen kvtní Ki
není okonením hlavní osy O, práv tak jako jím není hro-

zen K2. Oba dva jsou okonením vedlejších os, které vzni-

kají v úžlabí list A i C, a srstají v znané délce s jejich

apíky, takže listy A i C jsou zdánliv posunuty proti hroz-

nm Ki a K2. Hlavní osa úpln abortovala, koníc v míst

p, následkem ehož všechny ti listy byly posunuty v zdán-

livý peslen, a nejsilnjší z nich, list A zaujal i s vedlejší

osou kvtní, s jejíž valnou ástí srstá pseudoterminální po-

stavení. Že výklad náš je správným, svdí mimo svrchu

uvedené dvody i takové pípady, kdy v míst p nalézá se

malý kolec, nebo hrboulek; jest to práv zakrnlá hlavní osa

O. Jasný pehled po celé situaci udává projekce sestavení

list, jíž pipojili jsme k vyobrazení celkovému.

Podobn, jako jsme vidli u prvních list a u dloh,

není naprosto žádnou vzácností pseudoterminální postavení

list u fasolí vbec. Velice hojn jest úkaz terminálních

list kombinován s orientací- hrozn kvtních, jak jsme již

na pedešlém pípad vidli. Na vedlejších osách, jež ve-

lice asto u Phaseolus vulgaris staví se pímo, a okonují

kvtním hroznem, bývá tento stranou zatlaen a nejbližší

list zaujímá sám postavení vrcholové. Totéž mžeme pozo-

rovati velmi asto i na sterilních vtévkách okonených zdán-
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liv jediným listem, který vždy jestpseudoterminální; vzrostný

vrchol jest posunut stranou, ale jakmile pokrauje ve své

innosti, odstrí ODt list z vrcholného jeho postavem'. Pseudo-

terminální listy (jakž poprvé Velenovsrým (Morf. II. 486)

tato kategorie list byla oznaena) nejsou vbec žádnou
zvláštností v rostlinstvu, a úkaz, že citují se v pírukách
botanických jako známé jen z rnála pípad, lze si vysvtliti

pouze nedostatkem pozorování morfologických. U našich fa-

solí, jmenovit Phaseolus vulga7'is jsou úkazem velmi oby-

ejným. Za to ale pípady, kdy by hrozen kvtní skuten
zaujímal terminální postavení, jsou velice ídké; skoro vždy
jest, jakž jsme již napsali, stranou ohnut. Kvtenství fasolu

jest, jak známo, vlastn lata, hrozen složený z hrozn po-

stranních, z nichž však postranní hrozny byly redukovány
na dva kvty, které staženy jsou úpln dohromady; výklad

zajímavého kvtenství u fasole podal poprvé Velenovský
ve své Morfologii (III. p. 669.). U Phaseolus mulUflorus

nese osa hroznu v normálním pípad po stran vždy dva
a dva kvítky v úžlabí listen; kvítky jsou nestejného stáí,

a uprosted mezi sebou mají malinký hrbolek, jenž pedsta-
vuje tetí zakrnlý kvítek. Velice asto nacházíme po stra-

nách kvt drobné šupinky, jež práv vedly Velenovského
k správnému výkladu podivné stavby tohoto kvtního hroznu.

Také nkterá naše pozorování dokázala pímo správnost Ve-
lenovského výkladu. U Phaseolus vulgaris jsou v úžlabí

listen velmi asto ti kvty, takže kvtenství zde upomíná
na podobné u rodu Erythrina, kde vždy stední kvt jest

vyvinut. Nezídka ale nacházeli jsme i drobný tvrtý kvítek

zakrnlý, ano nkolikráte našli jsme i pt kvítk: pípady tyto

upomínaly živ na podobné hrozny u Tephrosia; v pípadech
pak, kdy hrozen zabíral postavení terminální místo samo-
statných kvítk, objevily se nejstarší postranní skupiny jako

krátké hrozny, basemi svými krátce srostlé. Tyto hrozny

pímo dokazovaly správnost Velenovského výkladu. Zají-

mavo, že nikdy neshlédli jsme podobné pípady u hrozn
laterálních; i domníváme se, že stažení postranních hrozn
a redukce jich os, která zavinila zmnu laty v jednoduchý
hrozen, podmínno jest práv postavením celého kvtenství, a

jest prostým dsledkem pizpsobení se nové poloze.
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Zajímavý pípad znázornn jest na vedlejším obrázku:

Rostlinka mla ti první jednoduché listy, jež sestaveny byly

v dokonalém peslenu. Po tchto následovaly další ti listy

opt v peslenu sestavené, ale odlišného ponkud chování;

dva tyto listy stojí dokonale dekussovány s listy peslenu
dolejšího, avšak tetí list staví se kolmo úpln ve smr osy

Obr. 5. Pupen hlavní osy O vysunut na apík listu C, stojícího
s listy A, B Y peslenu na ose O . L^, L^, L^ listy primární.

hlavní a vysoko na svém apíku, poblíž epele nese pupen.

Jak máme si toto postavení vyložiti? Jest hoení peslen li-

stový také skuteným peslenem, odpovídajícím jedinému

rozdlenému anafytu, i jest to peslen pouze zdánlivý, a tetí

list tvoí nový lánek? Jsme ochotni pikloniti se spíše k prv-

nímu výkladu, nebof od pupenu táhnou se po celém apíku
po obou stranách stopy až k spolené inserci druhých dvou

list, jež naznaují, že také tetí list má spolenou inserci,

ili že patí k peslenu a osa že srostla se apíkem tohoto
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listu tak, že pupen ji okoncující ocitl se vysoko nad pvod-
ním místem. Následkem odchylné stavby svého apíku zaujal

tento list též docela jiné postavení. Že list tetí skuten ná-

leží peslenu, plyne také z té okolnosti, že jest téže velikosti

jako druhé dva ostatní; kdyby list tento tvoil již nový lá-

nek anafytový, byl by zajisté menší, jsa také mladší, a pak

by se mohl smle vykládati jako list pseudoterminální téže

kategorie, jakž svrchu jsme vylíili. Máme tedy v našem pí-
pad zajímavý píklad, že hlavní osa mže srsti, popí-
pad i pupen její se vysunouti i na jeden list z peslenu,

jenž na ose se nalézá. Souasn ale považujeme tento pípad
i za doklad pro Velenovského theorii anafytosní, jež na

rozdíl ELAKOVSKÉHO tvrdí, že peslen list není více lánk,
nýbrž jen jediný lánek anafytový ve více list rozdlený;

elakovský (1902) totiž na základ názor Gaudichaudových
(1841) domníval se, že pesleny sestávají z tolika soubžn
srostlých anafyt, kolik list obsahují. Stejným dokladem

pro nesprávnost názoru tohoto jest i okolnost, že velmi asto
objevují se na hlavní ose fa solí vstícné anebo i peslenité

listy, za nimiž náhle pokraují opt listy stídavé v pravi-

delné spirále; úkaz tento jest nesmírn obyejným, jmeno-

vit v mladších ástech osy. Význam tohoto úkazu byl již

VelenovsKÝM (Morfol. II. p. 467.) dostaten ocenn, takže

by bylo zbyteno sieji se rozepisovati.

Všechny popisované pípady, jež jeví se jako odchylkv

od normálního typu nejsou žádnými abnormitami, nýbrž vý-

skyt jejich dlužno pipoísti varianí schopnosti rostliny; ob-

jevují se náhle za úpln normálních pomr, ve skrovném
asto potu, aby opt zase zmizely. Bývají proto postehnuty
jen pi ohledávání velikého množství individuí a proto zídka
kdy je nacházíme publikovány v pojednáních morfologických.

A pece pro srovnávací morfologii mají velikou cenu i dle-
žitost, pi nejmenším práv takovou jako morfologické abnor-

mity vbec; kdežto tyto, jsouce pevážn zjevy atavistickými,

vysvtlují zhusta nepochopitelné pomry a znamenit doka-

zují názor zkušeného morfologa, k nmuž tento bedlivým

srovnáním došel, po pípad i korrigují názor systematikv,

varianí odchylky naopak naznaují jakousi cestu k budou-

címu vývoji té neb oné rostliny, a stejn pispívají k rozší-
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ení znalostí o varianích jejích schopnostech, jichž poznání

má pro moderní systematiku cenu nesmírnou. Není pochyby,

že vývoj systematiky rostlinné jest úzce vázán na rozvoj

srovnávací morfologie, nebo jedin správným ocenním fakt

morfologických picházíme k dležitým závrm systematic-

kým a fylogenetickým; a tak i varianí odchylky morfolo-

gické mají nejen pro srovnávací morfologii, nýbrž i pro

systematiku význam nemalý.

Résumé.

Ayant Toccasion examiner une masse individus des

espces Phaseolus vulgaris et Ph. muUiflorus dans touš

les degrés de leur développement, Tauteur a étudié les va-

riations morphologiques des ces espces et a obtenu les ré-

sultats suivants:

1. Les cotylédons ne sont pas toujours précisément

opposés, mais ils ont trs souvent une divergence plus petite

que ISO**. On trouve trs souvent sur la plante germante

trois cotylédons égaux, dont les premiers éléments existent

déjá dans Tembryon de la graine; ils sont verticillés ou

quelquefois irrégulirement spiralés. Deux cotylédons oppo-

sés sont quelquefois inégaux; quelquefois Tun n'atteint pas

tout a fait les dimensions de Tautre, il est plus ou moins

écailleux. Ces cas font transition a la pseudomonocoty-
lédouie, que Tauteur n'a trouvé que dans trois cas; le

cotylédon unique est alors pseudoterminal. Toutes . ces

modifications prouvent, que les cotylédons ne font
qu'une partie un seul anaphyte, comme il est dit

dans la théorie de Schultz-Velenovský.

2. Les feuilles primaires, qui différent consi-

dérablement des feuilles qui les suivent par leur grandeur

et par leur form, imitent par leur nombre etpar
leur disposition phyllotactique les cotylédons;
il serait trs intéressant de constater si le méme rapport existe

et est légitime pour les autres plantes dicotylédonées. La con-

figuration des feuilles primaires n'a jamais de variations

fluctuantes. Elles sont ordinairement deux et décussées aux

cotylédons; mais la divergence varie souvent de 180" ce qui
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est la conséquence de leur sensibilité héliotropique. Une de

ces deux feuilles est souvent un peu déplacée, mais presque

toujours le déplacement laisse une trace visible. Assez sou-

vent la plante de haricot porte plusieurs feuilles primaires;

s'il y en a trois, elles sont verticillées, quelquefois Tun
elles est irréguliérement déplacée, trs rarement elles sont

toutes rangées en cycle Vs des feuilles normales suivantes.

En deux cas nous avons trouvé aussi quatre feuilles pri-

maires; dans un de ces cas a toutes les aisselles des feuilles

naissaient des rameaux, la seconde fois les bourgeons ne se

trouvaient qu' aux aisselles des deux feuilles opposées. Trs
rares sont les cas une seule feuille primaire; quand il y a

plusieurs cotylédons, il y a aussi plusieurs feuilles primaires.

3. La prémie re feuille dla branche qui nait a

Taisselle de la feuille primaire, est trs souvent super-
posée sur la feuille primaire; quoique la superposition ne

soit pas une rgle généralement valable, cependant c e 1 1 e

orientation des premires feuilles sur les ra-

meaux fitiaux a été plus fréquente sur les

plantes étudiées que Torientation normále
transversale. Parmi les autres déviations phyllotacti-

ques orientation des premires feuilles sur les branches, —-

elles sont résumées dans la projection horizontále de la fi-

gue, 3. — celle des feuilles adossées est la plus cu-

rieuse. Cette exception qui contredit les principales rgles

morphologiques n'est qu'apparente et causée par Tavorte-

ment de la premiére feuille a laquelle la feuille adossée

était opposée; les orientations souvent observées sub V. et

sub VI. sur la méme figue le démontrent, La feuille su-

perposée se replie plus tard ou la branche elle-méme se

tord de sort qu'on recommande étudier les états plus

jeunes. II est á remarquer que sur les rameaux dérivés aux
aisselles de cotylédons chez Phaseolus multiflorus, la pre-

miére feuille a la méme orientation que sur les rameaux
aux aisselles des feuilles primaires indivis. La superposition

sur les rameaux postérieurs est beaucoup plus rare que sur

les rameaux premiers.

4. A Taisselle de la feuille primaire on trouve souvent

plusieurs bourgeons sériaux ascendants dont le
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nombre minimal est de deux, maximal de cinq; une partie
]

en est déplacée sur la tige, Tautre sur le pétiole. II parait
!

que les bourgeons sériaux ascendants ne sont pas une mani- :

festation rare chez les Papilionacées, parce qu'on les
;

trouve souvent chez les légumineuses tropiques; nous avons <

par exemple observé sur un Psoralea villosissima Domin un
\

grand nombre de bourgeons sériaux ascendants a Taisselle. i

L'auteur n'a jamais constaté de bourgeons sériaux aux ais- \

selles de feuilles triparties. %

5. Trs fréquents sont les bourgeons accessoires •

qui naissent toujours deux a Taisselle ou aux cotés de la
.;

feuille-mre et deviennent toujours (par opposition aux bou- -\

geons sériaux) rameaux. Ces bourgeons pseudocolla-
]

t é r a

u

X ne sont en aueune manire identiqnes aux
]

bourgeons collatéraux des monocotylédones; ce sont \

vraisemblablement des bourgeons sériaux déplacés.

6. Les dispositions orientation sont com- i

pliquées par la dislocation des organes qui'est de deux :

sortes: le déplacement et Taccr es cement; ces pro-
j

cs peuvent étre congénitaux (selon elakovský »idéals«) ou
|

postgénitaux (»réels«). Ni les ontogénétiques ni les organo-
|

graphes ne reconnaissent ces causes de dislocation des orga-
j

nes; mais des cas fot nombreux qui ont été observés aussi •

chez nos haricots, sont la meilleure preuve que ces proces

exisfent. '^

7. Le cas le plus intéressant est celui oú le déplacement

et Taccrescement se combinent. Les figures 3., 4., 5. montrent
'

ces curieux exemples; Tordre des organes est indiqué par

des numéros.

8. Les cas o les feuilles pseudoterminales se

trouvent sur des branches stériles et sur la tige centrále, ne
;

sont pas rares. Les grappes terminales sont plus ra-
'

res et dans ces cas les axes secondaires sont toujours rami- •

fiées et Taxe centrále est développée; ces cas prouvent claire- ;

ment la vérité de Texplication que Velenovský donne sur
i

rinflorescence du genre Phaseolus comme grappe composée I

dont les axes secondaires ont eté abrégées.

i
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9. Les feuilles sur Taxe centrále sont abord dispo-

•sées en spire de Vs, qui soudain passe en spire de Vs- Inté-

ressante aussi rapparition subite de feuilles opposées on de

verticilles de trois en spire de Vs? ces cas prouvent encore

la vérité de la théorie anaphyteuse de Schultz-Velenovský

qui explique la verticille comme article unique, anaphyte.
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Bemerkungen zu geomorphologischen Methoden.
Von R. Sokol in Pilsen.

Mit 6 Abbild. im Text.

Vorgelegt in der Sitzung am 28. Jánner 1916.

Hat sich ein FluB ohne jede Beziehung zu seiner fel-

sigen Grundlage oder zu seiner Umgebung d. h. ohne jede

Riicksicht auf die Struktur des Felsbodens und Textur des

Reliefs eingesagt (flieBt er durch ein sehr widerstandfáhiges

Gestein anstatt in ein weiches in der Náhe anstehendes Ge-

stein oder in eine von Athmosphaerilien sehr zerstorte Kon-
taktzone auszuweichen, nimmt er endlich seinen Weg durch

einen Gebirgsvorsprung anstatt denselben zu umflieBen),

dann greift man behufs der Erklarung im ersten Falle zur

Epigenesis, im zweiten zur Antezedenz. Bei der Epigenesis

nimmt man an, daB der Fluss den urspriinglich dariiber-

liegenden, jetzt vollig abgetragenen Schichten angepasst war
und durch dieselben in die anders geartete Grundlage sich

einságte, weil er bei einer raschen Tiefenerosion seine Tal-

furche nicht verlassen konnte. Bei der Antezedenz erklárt

man die Misstimmung zwischen dem FluB und der Textur

durch eine langsame Hebung von geringem Betrag. Dabei

muB der FluB eine grosse Wassermenge, einen schnellen

Lauf und im oberen Talstticke ein betráchtliches Reliéf be-

sitzen. Dann biegt der FluB nicht ab, sondern durchschneidet

den sich bildenden Gebirgsvorsprung. Friiher hat man allge-

mein auch im ersten Falle tektonische Vorgánge vorausge-

setzt. Da aber sich sehr oft keine Spur von solchen im Felde

Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. II. Klasse. 1



2 II. R. Sokol:

feststellen lieB, wurde von dieser Erklárungsweise Abstand

genommen, doch nicht durchgehends. MayrO z. B. nimmt
fiir die obere Moldau und die gegen N gerichteten Laufe

der Fliisse im Bohmerwalde, dann Puffer^) fiir die breiten,

reifen Taler, die neben engen, jungen Talern daselbst exi-

stieren, tektonisehe Spalten an, welche aber geologisch keines-

wegs festgestellt werden konnten.

Die Misstimmung, die unter žahlreichen, die Morpho-
logie des Bohmerwaldes betreffenden Arbeiten obwaltet, ich

nenne nur diejenigen von beiden eben genannten Autoren,

dann von K. Schneidera), Staff*) und Pota ^) treibt zu
eingehenderen Beschaftigung mit dem Kerne der oben ange-

deuteten Erklarungsformen.

Fiir die obere Moldau, die gegen N flieBenden Strome

des Bohmerwaldes und die breiten, reifen (nebén den engen,

jungen existierenden) Táler desselben Gebirges sind meiner

Ansiht nach tektonisehe Spalten nicht notwendig.^)

Das Vorhadensein von reifen Talern in einem und
demselben Gebirge láBt sich durch eine bedeutende vertikále

und zugleich horizontále Veránderung der Erosionsbasis

erkláren. Es fángt dann ein neuer Zyklus mit engen V-for-

migen Talern an. Die breiten, aus dem reifen Stádium des

vorangehenden Zyklus hervorgegangenen Táler werden in

den neuen Zyklus als »friihreif« tibernommen. Da sich aber

die Erosionsbasis auch seitlich verschob, werden diesé friih-

reifen Táler nicht merklich vertieft, Die Richtung der Ent-

wásserung muB sich der neuen Erosionsbasis anpassen und

*) M. Mayr: Morphologie des Bohmerwaldes. 1910.

2) L. Puffer: Der Bohmerwald und sein Verháltnis zu inner-

bohmisehen. Rumpffláche. Geogr. Jahresbericht aus Oesterreich.

VIL 1910.

') K.Schneider: Zur Orographie u. Morphologie Bohmens.1908.
*) Staff: Zu Entwiekelung des Plusssystems und des Land-

schaftbildes im Bohmerwald. C. f. M. G. P. 1910. S. 564.

O F. Pota: Struný pehled geologie Cech. 1911. S. 9 ff.

«) Die Verwerfungen, welche J. N. Woldich und J. Wol-
DICH (Údolí Volyky na Šumav, Archiv XII, 4, 1903) in Volyka-
Tale einwandfrei festgestellt haben, sind quer zum FluBlaufe ge-

richtet. In keiner Beziehung zu FluBláufen sind die Verwerfungen,
die ich in der Umgebung von Taus gefunden hábe.
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infolgedessen bleiben in den friihreifen Tálern im allgemeinen

nur winzige enthauptete Báche. Die Erscheinung laBt sich

als ein vergrossertes Bild von einer FluBablenkung- erfassen.

Unter- und oberhalb des Ablenkungsknies eines Flusses ent-

wickelt sich ein tieferliegendes Profil, indem das Tal sich

vertieft und der ablenkende wasserreiche und daher »iiber-

fáhige«0 FluB seine friiheren winzigen Windungen ver-

groBert. Der Unterlauf des abgelenkten Flusses wird aber

von einem verármten, weil »enthaupteten und daher unter-

fáhigen« Strome durchflossen, der anfangs den von Neben-

fliissen gespendeten Schutt nicht gánzlich forttragen kann.

Er wird erst spáter nach einer durch Schuttaufschtittung

erzielten Bodenerhohung und Gefállevergrosserung diese Ar-

beit yollig leisten konnen. Es wird sehr lange dauern, ehe

er zur Tiefenerosion fahig sein wird. Darin steckt aber der

Grund fiir das Aufrechterhalten des friiheren Profils. Die

Entwickelung der ablenkenden Fliisse wird von Davis^) in

der Weise geschildert, daB »ein subsekventer NebenfluB,

der sich riickschreitend langs eines Streifens weicheren Ge-

steins entwickelt, den Lauf eines hoherliegenden, kleineren

konsekventen Flusses unterschneidet«. Es is klar, daB, wenn
ein solcher Streifen zwischen zwei Fliissen besteht, derselbe

von beiden Fliissen endlich bis zum gewohnlichen Grund-

wasserspiegel entbloBt werden wird. Dann entwickeln sich

im weichen Gestein beiderseits subsekvente Zufllisse. Eine

zwischen den Zufliissen liegende Wasserscheide wird bei

sonst gleichen Umstanden wohl von dem Zuflusse friiher

zerschnitten werden, dessen Gefálle grosser ist. Darin ist

aber schon die Bedingung enthalten, daB der ablenkende Fluss

einen tieferen Talboden besitzen mué oder anders gesagt,

daB eine zwischen zwei Zufliissen liegende Wasserscheide

bei sonst gleicher Struktur des Gebietes von dem Flusse

friiher zerschnitten werden wird, dessen Bett niedriger ist.

Es kommt also auf die ungleich tiefe Erosionsbasis an, die

sich als Ursache des Vorhandenseins von Talern mit ver-

1) tJber den Ausdruck siehe Davis-Rhl : Die erklárende
Beschreibung der Landformen. 1912. S. 51.

2) 1. c. S. 50.

1*
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schiedenem Profil schon in einem Stadium desselben Zyklus

dartut. Eine solche Ungleichheit in der Erosionsbasis beider-

seits einer Wasserscheide kann verschiedene Griinde haben

Es entscheidet dabei alles, was die Erosionstátigkeit beein-

fluBt: Wassermenge, Wassergefálle, Schuttbelastung. Was
aber von einer Wasserscheide gilt, muB auch íur das ganze

Oebirge in Verwendung kommen, falls sich die allgemeine

Entwásserungsbasis seitlich verschiebt. Ein Gebirge ist doch

nur eine sehr komplizierte Wasserscheide.

Man ist versucht zu glauben, daB im Tertiár die Ent-

wásserung Siidbohmens zuerst gegen Siiden erfolgte, spáter

aber durch eine Hebung (im Sinne Rothpletz)^) eine etwa

Tímgekehrte Richtung angenommen hat und daB sich zugleich

die Erosionsbasis merklich vertiefte. Nur bei Hohenfurth

konnte diese Veránderung neue Wasserscheiden in alten von
N gehen S gerichteten Tálern hervorbringen, an anderen

Orten des von SO gegen NW ziehenden Bohmerwaldes durfte

die Verlegung der Erosionsbasis unter sehr verschiedenen Win-
keln wirken und zu bunten neuen Profilen AnlaB geben, die

zu den sonst scharfen Beobachtungen Puffers Grundlage

bildeten.

In allen Gegenden des Bohmerwaldes, die leh unter-

suchte, hábe ich hauptsáchlich in Amphibolgesteinen nur

selten in Graniten und Gneisen feine oder auch groBere Spal-

ten gefunden, die friiher wohl klaffend, jetzt mit sekundárem,

regelmaBig ausloschendem Quarz erfiillt sind. In dem um-
gebenden Muttergesteine sind aber rupturell undulose Quarze

vorhanden. Es ist wahrscheinlich, dass diese Kluftbildung

ein Zeichen der allmahlichen tektonischen Aufwolbung^) des

Siidbohmens ist, und der IJmstand, daB ihre Quarze keine

dynamische Wirkung abbilden, laBt sich wohl damit erklá-

ren, daB die Aufwolbung einen SchluB der Gebirgsbildung

*) A. RoTHPLETZ: Uber die Moglichkeit den Gegensatz zwischen

der Contractions- und Expansionstheorie aufzuheben. Sitz.-Ber. d. k.

bayer. Akad. d. Wiss. zu Múnchen, mat.-phys. Cl. 1902.

2) Von J. V. Daneš (Morfologický vývoj stedních Cech, Sbor-

ník es. spol. zemvd. 1913, XIX, 105) wird die Regression des

Kreidemeeres mit der allmáhligen Aufhebung des Siidbohmens in

genetische Verbindung gebraeht.
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in Siidbohmen und zwar in einer relativ jungen Zeit (Ober-

tertiár) darstellt, wogegen die geraarterten Quarze des Ne-

bengesteins vorangehende Faltungswirkungen abbilden.

Was die gegen N stromenden Pliisse des Bohmerwaldes^^

anbelangt, von welchen Mayr^ sagt, deren Richtung sei durch

die varistische Gebirgsbildung vorausbestimmt, so meine ich^

daB sich dieselbe sehr gut aus der gewohnlichen Entwicke-

lung eines FluBnetzes ableiten láBt. Der Bohmerwald samt

der innerbóhmischen Rumpfflache stellen eine fast ideále

einerseits (vom SW) gehobene Urfláche dar. Die ersten kon-

sekventen Fliisse stromten im allgemeinen wohl gegen NO.
Bald entstanden konsekvente ev. subsekvente Zufliisse, die

icfolge ihrer Ablenkungstatigkeit das einfache Bild ver-

schleierten. Wie diirften sich dieselben entwickelt habenf Im
Pilsner Becken und im W von da finden sich weiche palaeo-

zoische Schichten vor. Von dorten muBte der Anfang des

Ablenkens gemacht werden, Als mit dem Oberlaufe des nách-

sten abgelenkten Plusses die Wassermenge angereichert wurde,

erodierte der ablenkende FluB desto intensiver. Die Tiefer-

legung des Flufibettes schritt auch in den Oberlauf des ab-

gelenkten Flusses rasch fot und von diesem Oberlaufe konnte

bald ein Antrieb zur Ablenkung eines dritten konsekventen

Flusses hervorgehen u. s. f. Dadurch aber entstand ein aus

konsekventen und subsekventen Talstrecken zusammengesetz-

ter Strom, der keineswegs mit dem Gebirge parallel flieBt,

sondern sich von demselben stets entfernt und mit ihm einen

etwa 45" groBen Winkel einschlieBt. Das ist eben ein Bild^

welches die Úhlava unter Klattau, die untere Volyka, teil-

weise die Moldau und besser noch kleine Báche (erchovka,

ubina, Zahoanský) darbieten.

Es wirkt aber noch eine andere Ursache, die im Reliéf

steckt. Es ist námlich bekannt, dass das Gefálle eines Flusses

von der GroBe, Grobheit und Menge des Schotters abhangt^),

so daB ein kleiner FluB, der viel groben Schutt geliefert

bekommt, einen rascheren Lauf auch beim ausgeglichenen

^)1. c. ;
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Gefálle beibehalten muB. Ein groBer FluB aber, der nur í

wenig und feinen Schutt befordert, kann langsam flieBen.

Sobald aber die Schottermenge oder dessen GroBe und Grob- i

heit sich vergroBert, bleibt sein Lauf auch nach der Wieder-
j

Fig. 1. Ein nicht reifes Baehbett mit der plotzlich vergroBerten

Schuttbelastung (punktiert).

Fig. 2. Der Schuttbodensatz ist schon teilweise zerschnitten.

Fig. 3. Der ausgeglichene Lauf als Endstadium (obere Kurv) und
ein Endstadium wáhrend normaler Verháltnisse (untere Kurv).

erlangung eines ausgeglichenen Gefálles ziemlich rasch. Der •

FluB braucht námlich seine lebendige, durch das Gefálle er- .

worbene Kraft zum Fortschaffen dieses Schotters. Vermin-
;

dert sich das Gefálle — dies geschieht oberhalb der Stelle,

wo das FluBbett plotzlich mit Sand und Schotter eingefiillt
\

wird — dann steigt das Wasser an und alles, was der FluB

bringt, sinkt zum Boden und erflillt das Bett (Fig. 1.) Unter-
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halb der Schotterfiillung stromt das Wasser mit einem ver-

groBerten Gefalle und strebt den Schotter durch riickwarts-

schreitende Erosion zu entfernen. Wenn das Wasser dazu

nicht geniigend fáhig ist, vergroBert sich die Schottermenge,

bis sie im ideálen Falle die Hohenkote der Quellenregion

erreicht, d. h. bis der FluB zu flieBen aufhort. Bevor es

geschehen ist, stromt das Wasser iiber den Rand der Schotter-

Fig. 4. Ein Bachbett nach der ortlichen Verminderung der Sehutt-
belastung (schwache Kurv) und das ausgegliehene Stadium des-

selben (starke Kurv).

rig. 5. Eine Veránderung des reien FluBlaufes (schwach) infolge
der ortlichen Schuttanháufung (der resultierende Lauf stark).

fiillung, hohlt in derselben eine neue Furche aus und schleppt

eine Menge des Schotters fot (Fig. 2). Der Rest des Schot-

ters bleibt auf dem alten FluBbette liegen, wodurch das Ge-

falle in ein passendes Verháltnis zu der von Zufliissen

gespendeten und zu verfrachtenden Schottermenge gebracht

wird. Der Ort des Gefállssprunges wird stets infolge der

riickschreitenden Erosion stromaufwárts verlegt, bis er zu

der Quelle gelangt (Fig. 3, obere Kurv) und das der Schotter-

menge proportionelle Bodengefalle ausgeglichen ist.^) Bliebe

*) In einer Studie des Autors (Uber das Sinken der Elbe-

ebene in Bohmen wáhrend der Diluvial-Akkumulation, Centralbl,
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der genannte Schotterandrang aus, dann mlisste wahrend
derselben Zeit die Quellenregion intensiver erniedrigt werden
und das Gefalle wáre viel sánfter (Fig. 3, untere Kurv).

Betrachten wir jetzt einen gegensátzlichen Fall! Wenn
die Schottermenge oder dessen GroBe und Grobheit vermin-

dert wird (infolge Verkleinerung der verwitternden Abhange
und des Fallwinkels derselben, infolge Veránderung des

Klimas durch tektonische Vorgange im Oberlaufe etc), dann
arbeitet die freigewordene lebendige Kraft fdes Wassers an
der Vertiefung des Bodens. Dadurch werden die Abhange
gróBer und steiler, das Quellengebiet erhoht sich relativ und
die Schottermenge nimmt wieder zu. Die Vertiefungsarbeit

in der beschriebenen Strecke hort bald auf, der FluB durch-

schneidet die wahrend der Erosion oberhalb und unterhalb

der Strecke entstandenen Gefállsstufen und bescháftigt sich

nach der Wiedererlangung des ausgeglichenen Zustandes nur
mit dem Transporte des Schotters.

Aiif solche Weise wechseln Perioden der- groBeren und
kleineren Intensitát der Tiefenerosion je nach der Menge
und Qualitát des Schuttes. Eine im Oberlaufe stattgefundene

Veránderung der Schuttbelastung wirkt auch im Unterlaufe,

wohin der Schotter befordert wird. So wird die Tieferlegung

des Unterlaufes aufgehoben oder besehleunigt. Die Anháu-
fung des groben oder groBen Schotters im Unterlaufe macht
seine Vertiefung unmoglich. Die mit solchem Schotter bela-

dene Strecke des Unterlaufes wirkt als eine neue Erosions-

basis, die sich nicht erniedrigen laBt. Infolgedessen vertieft

sich langsamer auch der ganze Oberlauf. Der Gefállssprung

oberhalb dieser neuen Erosionsbasis dauert so lange an, bis

die Eigenschaften der Schotterbelastung sich durch eine De-

nudation der Abhange in einem der Tiefenerosion giinstigen

Sinne verándern. Dann erst wird die Gefallskurve ausge-

glichen.

Vermindert sich die Schotterlast (Menge, Grobheit, GroBe)

im Unterlaufe, wird seine Bodenerosion neu belebt (Fig. 4

f. Min. G. Pal. 1913 S. 91 ff) ist der Versueh gemacht worden, eine

áhnliche Erscheinung an der Elbe durch eine Senkung der diesbe-

zúglichen Strecke zu erkláren, da sich fiir eine plotzliche und an-

dauernde Schuttanháuung keine Belege finden konnen.
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scliwache Kurv). Der Gefállssprung A schreitet stromauf-

wárts und hilft bei der Tieferlegung des Oberlaufes.

Wenn alle Gefállsspriinge ausgeglichen sind und der

FluB vollauf damit zu tun hat, den Schotter vorwárts zu

schleppen, beginnt das Reifestadium des Flusses, das

Gefálle ist ausgeglichen (Fig. 4, starke Kurv). In diesem

Stadium hat jede Veránderung der von Nebenfliissen und
Talgehángen gelieferten Schuttbelastung teilweise eine andere

Wirkung als friiher. VergroBert sich diese Last, bleibt eine

ziemliche Schuttmenge zu liegen, die eine Hoherlegung des

Bodens verursacht. Dadurch wird das Gefálle im Oberlaufe

gehemmt, was eine neue Sedimentation und Erhebung des

Bodens (theoretisch von der Erosionsbasis bis zur Quelle)

zur Folge hat (Fig. 5). Dies geht so lange fot, bis das ver-

groBerte Gefálle zum Fortschaffen der vergrosserten Schatt-

belastung geniigt.

Hort die Schuttlieferung der Nebenfllisse und Talge-

hánge auf, darf man nicht nach Fig. 4 eine neu belebte

Tiefenerosion und ein Fortschreiten des Gefállssprunges A
stromaufwárts zur Quellenregion erwarten. Dies ist nicht

moglich, weil sonst in der Strecke AB ein kleineres Gefálle,

als zum Vorwártsschleppen des Schuttes notig ist, entstehen

miiBte. Der Schutt wiirde liegen bleiben und den Boden
wieder erhohen, d. h. der Gefállssprung solíte bestándig auf

derselben Stelle ausharren (so lange der Unterschied in der

Schuttbelastung andauert), was wohl dem Gesetze der riick-

wártigen Erosion widerspricht. Ein idealer Fall entsteht,

wenn in der Strecke AC (Fig. 4) die Schutt] ast iiberhaupt

nicht zunimmt, sondern nur der Sand und Schotter aus dem
Oberlaufe AB (z. B. OVo der urspriinglichen Menge beim

Punkt C) sich bewegt. Dadurch erlangt ein Teil der leben-

digen Kraft des Wassers die Erosionsfáhigkeit. Wie sich dann

diese freigewordene lebendige Kraft offenbart, sieht man am
besten an Stromen, welche in breiten Auen (rideaux) durch

eigene Aufschiittungen flieBen. Die lebendige Kraft verur-

sacht eine seitliche Erosion. Es werden Maeandern gebildet,

mit welchen der FluB seinen Lauf zwischen zwei unver-

ánderlichen Hohenpunkten verlángert und dabei sein Gefálle

vermindert, so daB das Wasser iiberhaupt nicht imstande



10 II. R. Sokol:

ist, seinen Boden zu vertiefen, aber vollauf mit der Schutt-

befórderung bescháftigt ist.

Kehren wir uns jetzt zu Frage der von S gegen N
fliefienden Strome im Bohmerwalde. Ein sehr schones Bei-

spiel stellt die erchovka dar, die sich als ein subsekventer

von SSO zu NNW flieBender Bach in zerriittelten Gesteinen

des bohmischen Pfahles durch Ablenkung mehrerer vom
Gebirgskamme rieselnden konsekventen Strome entwickelt

hat. Dieselben brachten vom Westen eine iiberaus grosse

Schuttmenge, wáhrend vom O ein kleiner obsekventer Bach
(Ždánovský) aus dem hligeligen Tauser Gebiete nur wenig
Schotter liefern konnte. Ahnliches gilt auch von der Schutt-

last, die von ostlichen und westlichen Talgehángen kam.

Welche Wirkung hatte dieser Unterschied in der Schuttlie-

ferung von links und von rechts*? Es ist wohl anzunehmen,
daB ein Gesetz, welches fiir den FluB der Lange nach gilt,

auch einige Giiltigkeit haben muB, was die Breite des Flusses

betrifft, ja sogar fiir jeden Punkt des Bodens. Wo ein tJber-

maB des Schotters vorhanden ist (hier beim linken Ufer),

hort der FluB zu erodieren auf; wo wenig Schutt und von
feiner Qualitát geboten wird (hier beim rechten Ufer), ver-

tieft sich der Boden máchtig. Falls das FluBbett sich nicht

vertiefen láBt — wegen zwei oberhalb und unterhalb der

Strecke befindlichen Punkte, die nicht erniedrigt werden
konnen — maeandert der FluB und breitet sein urspriingli-

<;hes enges Tal aus. Der Unterschied in dem von links und
rechts gespendeten Schutte verursacht also zuerst eine gro-

Bere Tiefenerosion in den vom Gebirge weiter entfernten

Teilen des Strombettes, und wenn diese Tiefenerosion auf-

hort, weckt er in denselben Teilen eine groBere Seitenerosion

auf. Dadurch aber muss sich die FluBrinne je lánger desto

mehr von dem urspriinglichen Schichtenstreichen entfernen

und zwar mehr in seinem Unterlaufe als im Oberlaufe, da

sich mit jedem neuen Gebirgszuflusse die Wirkung steigert.

Auf solche Art und Weise láBt sich die Ablenkung sogar groBer

Fliisse (Eger, Moldau, Elbe, Donau etc.) von Gebirgskámmen
erkláren, es gilt auch fiir die Strome des Bohmerwaldes.

Diese Erscheinung wurde dorten durch die oben er-

wahnte Hebung von Siidbohmen gefordert. Hebt sich ein
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Land vom Siiden, wird auch das FluBgebiet eines gegen NO
fliefienden Stromes in Mitleidenschaft gezogen. Das Gefálle

seiner von der Siidostseite rieselnden Zufliisse wird verstárkt,

dasjenige der nordwestlichen vermiudert. Die erste Folge

davon ist, daB sich die siidlichen Zufliisse schneller zum
konsekventen Nachbarflul3 durcharbeiten und denselben ab-

lenken werden. Dabei entsteht in jedem ablenkenden ZufluJB

ein gegen sein óstliches Ufer gerichteter Druck, dessen Wir-

kung sich im Reliéf der Báche und Fliisse aueh deutlich ab-

bildet.

Im Falle, daB bei einer bevorstehenden Ablenkung der

ablenkende FluB einen bedeutend tiefer liegenden Boden be-

sitzt, muB bei der Anzapfung eine Stromschnelle oder sogar

ein Wasserfall, jedenfalls aber ein Sprung im Gefálle ent-

stehen. Auf áhnliche Weise láBt sich die plotzliehe Verstár-

kung des Gefálles erkláren, welche bei Freiberg zu beob-

achten ist^) und welche nach Mayr durch tektonische Spalte

entstanden ist und die Daniel und K. Schneider als eine

Bildung der Eiszeitperiode erklárt haben. Bei Freiberg (704 m)

befinden sich zwischen hohen Gebirgsresten (Wittingshausen

1032 m samt Lindner B. 1028 m zwischen dem Igelbach und
dem Michelbach, Abdank 1025 m samt Hirschenstein 1026 m
zwischen dem Michelbach und dem Schildbach) relativ nie-

drige Wasserscheiden (kaum 800 m), die das FluBgebiet der

Moldau von demjenigen der Donau trennen (die erste imW
von Freiberg und S vom Igelbach, liber welche der Schwar-

zenberger Kanál in einen ZufluB der Miihl gefiihrt ist, die

zweite im S von derselben Stadt und im N vom Michelbach,

die dritte im S von Hohenfurth zwischen dem Schildbach

im S und der Moldau im N). Diese Wasserscheiden und
dann der Umstand, dass das Tal vom Rodelbach breiter ist

als das Tal der Moldau, lassen die Vermutung nahé, daB

die Entwásserung friiher nach S stattfand und erst nach

der relativen Erniedrigung der Erosionsbasis im N des Landes

nach N dirigiert wurde. Die gegen S und SO flieBenden

Strome wurden bald von gegen NO gerichteten Nebenfliissen

abgelenkt. Das gilt hauptsáchlich von dem Nebenflusse, der

*) cfr. J. V. Daneš 1. c. S. 106.
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sich annáhernd an der Grenze zwischen Granit und Glimmer-
schiefer von Freiberg bis Hohenfurth entwickelt hat und
sehr bald eine tiefe Rinne aushohlen konnte, die bei der

Ablenkung der oberen Moldau einen grossen Sprung im Ge-

fálle verursachte. Ob diese Ablenkung schon vor der Ver-

ánderung der bohmischen Erosionsbasis oder erst spáter er-

folgte, muB dahingestellt bleiben.

Aus dem Umstande, daB das Gefálle noeh nicht ausge-

glichen ist, láBt sich schliessen, daB die Ablenkung ira geo-

logischen Sinne jung ist. Infolge der Hebung vom S muBte
sich die Erosion der Moldau von den Quellen bis zum siid-

lichsten Punkte des Laufes verlangsamen, jene aber von

demselben Punkte nach N hin musste desto intensiver ar-

beiten. So bildete sich die romantische Talschlucht »ertovy
proudy« (Teufelsstrome) und der Wasserfall des heiligen Wolf-

gangs bei Hohenfurth aus.

Die epigenetische Erklarungsweise wird gewohnlich so

gefuhrt, daB man zuerst die Existenz einer jétzt abgetra-

genen Decke von einer groBen Machtigkeit und von einer

dem FluBlaufe entsprechenden Struktur zu beweisen sucht.

Im Bohmerwalde wird die Notwendigkeit einer Kreidebe-

deckung aus dem Umstande gefolgert, daB

1. die Strandbildungen der Kreideformation in NO und
im W des Bohmerwaldes fehlen,

2. daB die Kreideschichten Stufen bilden, deren jtingere

in der Richtung gegen den Bohmerwald hin die álteren tiber-

greifen,

3. daB die Schichten einzelne Ausláufer in derselben

E/ichtung aussenden. Diese Ausláufer sollen die urspriingliche

Verbindung des bayerischen und bohmischen Kreidenieeres

beweisen.

4. Als Hauptgrund werden epigenetische Fliisse ange-

fiihrt.

Das Fehlen der Strandbildungen hat aber einen kleinen

Beweiswert, da man zugleieh als moglich annimmt, daB

sámtliche Kreideschichten also auch Strandschichten — die

Transgression erfolgte namlich allmáhlig und zu Strandbil-

dungen war also Zeit genug vorhanden — aus dem ganzen

Bohmerwalde samt Vorgebirgen in Bohmen abgetragen worden
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sind. Und die Scliicliten mliBteu máchtig sein, sonst taugen

sie nichts fiir die epigenetische Erklarungsweise.

Das Vorkommen von iibergreifenden jiingeren Schichten

wird auch bei gerade gegensátzlichen Beweisen und zwar
mit besserem Erfolge angefiihrt.^) Die jiingeren Schichten

miissen naher zur Wasserscheide reichen, da die Masse der

Wasserscheide denudiert und vom Meere abradiert wurde.

Dadurch aber muBte das Land teilweise und oft auch gánz-

lich untersinken. Aber vom volligen Untertauchen zeugt die

Erscheinung gar nicht, sondern vielmehr nur von der Exi-

stenz und der Lage einer Wasserscheide, d. h. des festen

Landes. Zur Ergánzung der zur Epigenesis geniigenden,

vorkretazische Furchen genug erfiillenden Schichten im
Bohmerwalde konnte man nur dann ohne Zogern schreiten,

wenn eine Meeresfazies in einer groBen Máchtigkeit plotzlich

in Bohmen und Bayern aufhorte. Das ist aber keineswegs

der Fall. Die einzelnen Horizonte der Kreide nehmen in

Bohmen gegen N und O an Máchtigkeit zu,') gegen SW
keilen sie aus.

Wáhrend der cenomanen Transgression dehnte sich das

Kreidemeer von England iiber Nord-Frankreich, Belgien und
weiter gegen das Ostmeer, Polen, Zentral- und Siid-Russland

bis in das westliche Zentralasien. Im Siiden dieses Meeres

hob sich eine Festlandstufe (Gebirge am Rhein, bohmische

Masse, Karpathen, Balkán), welche teilweise zu verschiedenen

Zeiten iiberflutet wurde. Bei der Transgression wurden
Quadersandsteine und sandige Letten abgesetzt, welch letztere

einem mehr klastischen Typus als jene des Meeres im Norden

des Festlandes angehoren. Untere cenomaner Schichten in

Bohmen sind eine SliBwasserbildung, da sie nicht weniger

als 173 Pflanzenarten und viele SiiBwassermuscheln beher-

bergen.^) Sie bestehen aus Schiefertonen, aber auch aus Sand-

steinen, die oft sehr widerstandsfáhig sind, da sie einen kal-

kigen oder Eisenhydratzement besitzen. Doch sind sie nur

*) cfr. Krantz W.: Weitere Bemerkungen zur geologischen

Úbersichtskarte Súdwestdeutschlands. Centralblatt f. M. G. P. 1910.

2) cfr. SuESS F. E.: Bau und Bild der bohmischen Masse.

S. 169.

») cfr. Pota F. 1. c. S. 105.
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im Bereiche des jetzigen zusammenhángenden Kreidegebietes

deutlich anwesend. Da das transgredierende Kreidemeer un-

geniigend — wie man allgemein annimmt — abradierte,

konnten diese Schichten unmoglich dabei vollig verschwinden,

falls sie tatsachlich im Bohmerwalde vorkamen. Durch ge-

steigerte Denudation darf man kaum ihr Verschwinden er-

kláren. Es folgt vielmehr, dass im Anfange der cenomaner
Transgression die Erosion im Bohmerwalde die Oberhand
hatte und daB es zur Sedimentation liberhaupt nicht ge-

kommen ist, d. h. daB der Bohmerwald ziemlich hoch auf-

ragté und seine Fliisse damit voli bescháftigt waren, das

zerstorte Gebirgsmaterial dem Meere anzuvertrauen. Die auf

dem PuFFERS Peneplain maeandernden Fliisse konnten wohl

keineswegs so viel Sand ins Meer verfrachten, wie die Se-

dimente des Kreidemeeres (auch Pláner) enthalten. Gegen

NO láBt sich zwar eine bedeutende Zunahme der Sandstein-

lagen gegeniiber dem Pláner in oberen Kreideschichten wahr-

nehmen, was von F. E. SuessO als Zeichen eines groBen

im NO liegenden Kontinentes gedeutet wird. Da aber auch

im W und S (bei Kralupy, Prag, Kuttenberg) genug mách-

tige Sandsteinschichten vorhanden sind, muBte auch im W
ein ziemlich hohes Festland aufragen.

B. Zahálka^) folgert richtig aus dem Vorhandensein

von viel Sand in den Planern seiner IX. Stufe die Náhe des

Ufers (Obrnice—Dux—Teplitz—Bohosudov). Reste von dick-

schaligen Weichtieren sind so sehr verbreitet, daB sie kaum
als eng begrenzte Klippenbildungen in einem tiefen Meere
gedeutet werden konnen. Die groBe Máchtigkeit einzelner

Horizonte wurde durch Senkungen wáhrend der Transgres-

sion gefordert.^) Die zerstreuten Quarzitblocke, welche von

F. E. SuEss*) als allerletzte Reste einer Kreidebedeckung

1) 1. c. Seite 169.

*) B. Zahálka: Kídový útvar v západ. Povltaví I. a 11.

Vstník kr, . spol. nauk 1913 . 23.

') Cfr. Autor: Eíq Beitrag zu Kenntnis des Untergrundes
der Kreide in Bohmen. Verh. d. k, k. geol. R.-A. 1912. S. 292 ff. —
Derselbe: Výsledky hlubokých vrtání v Peckách n. dr., Lázních
Podbradech a okolí. Sborník es. spol. zemv, 1912 . 4.

*) 1. c. S. 167.
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in West- und Siidostbohmen gedeutet werden, konnen wohl
mindestens teilweise Reste der verfestigten fluviatilen Sehotter

darstellen. Es wurden in ihnen im N von Pilsen, wo sie be-

sonders entlang der erosiven Furchen vorkommen, Coniferen-

zapfennegative (im Jahre 1911 von C. R. v. Purkyn
spáter von E. Eisner erstaunlich gut erhalten) nnd anch

bei Lišany (von V. Smetana) gefunden. Der letzte Fund
wurde als oligocaenisch,^) der erste als oberoligoeaenisch ^)

bestimmt. Wenn anderswo die Quarzitblocke der Kreidezeit

vielleicht doch' angehoren, beweisen sie samt diesen tertiaren

Bloeken, daB die Fliisse wahrscheinlich gegen Ende der

Kreidezeit und nachher zu einer bedeutenden Sedimentbildung

herangetreten sind, d. h. daB sie endlich zu einem ausge-

glichenen Lauf und zu reifem bis altem Entwickelungs-

stadium gelangten. Erst nach der Ablagerung oligocaener

Sande und Sehotter wurde in Westbohmen die Erosion neu
belebt. Diese Tatsachen sprechen also eher gegen die Trans-

gression als fiir dieselbe.

Was die gegen den Bohmerwald gerichteten Kreideaus-

láufer betrifft, so sind dieselben wohl durch die Wasser-

scheide daselbst zu erkláren. Von jeder Wasserscheide gehen

Erosionsfurchen in der Richtung gegen die Depression zu

und erweitern sich desto mehr, je weiter man sich von der

Wasserscheide entfernt. Bei der Transgression dringt das
Meer in die vorbereiteten Buchten uud setzt seine Sedimente

ab, welche folglich nach der Regression des Meeres in der

Richtung gegen die Wasserscheide zu verlángert erscheinen.

Vermehrt man das Beweismaterial mit epigenetischen

Fliissen, so begeht man einen logischen Fehler. Um die Ent-

wickelung des Flusses zu begreifen, setzt man eine Kreide-

decke voraus. Es ist dazu aber keineswegs die Kreidedecke

notwendig, sondern nur eine Decke von solcher Struktur,

die den Lauf der Fliisse begreiflich machen wiirde, also

auch z. B. eine tertiare, permokarbonische, silurische, algon-

*) V. Smetana: Píspvek k seznání tetihorního útvaru na
Rakovnicku. Vstník kr. . spol. nauk. 1915.

2) Cyrill R. v, Purkyn: Pinus Laricio Poir in Quarzit-
bloeken in der Umgebung von Pilsen. Sitz.-B. d. k. bohm. Gesell-

schaft der Wiss. in Prag 1911.
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kische Decke. Aus der Notwendigkeit irgend einer Decke

laBt sich aber kein ExistenzschluB fiir die Kreidedecke

ziehen. Die Griinde fiir dié Kreide liegen also nicht in dem
Flusse, sondern in der Umgebung des Flusses (Reste der

Kreidehedeckung, Unmoglichkeit einer anderen Bedeckung

u. s. w.), d. h. die Existenz der Kreide muB friiher bewiesen

werden, ehe man zur epigenetischen Erklarung schreitet.

Es wurde bemerkt, daB das . Kreidemeer nur aus-

nahmsweise transgredierte Gelander abradierte. Es sind

sehr viele Hartlinge stehen geblieben, Wenn auf solches un-

ebene Land Kreideschichten von einer groBen Machtigkeit

abgelagert wurden, miiBten die Fliisse sehr oft die von den

Sehichten bedeckten Hartlinge endlich durchschneiden. Das
gibt gegenwártig aber nicht, die Fálle sind sehr vereinzelt.

Also waren vielleicht diése Sehichten von unbedeutender

Machtigkeit, was auch von Autoren angenommen wird und
sehr begreiflich ist, da sich kein Rest auf den Wasserschei-

den des Bohmerwaldes jetzt vorfindet. In diesem Falle aber

muBten die Sehichten nurzwischen den Hártlingen liegen und im
allgemeinen die alten vorkretazischen Muldenlinien ausfiillen.

Dann aber trafen die Flusse durch die Kreidedecke endlich

dieselbe Sohle, welche schon vor der Kreidetransgression vor-

bereitet worden war und welche sich infolgedessen durch die

Epigenesis in der Kreidedecke nicht erklaren láBt. Um die

sámtliche Kreide fortzuschaffen, muBten die Fliisse seitlich

erodieren, d. h. sehr langsam flieBen und pendeln. Dabei

war Gelegenheit genug vorhanden, zum vorkretazischen Tal-

relief wieder zu gelangen und dessen tiefste Stelle in wei-

chem Mergel, Pláner und Sandstein zu finden. Die vorkre-

tazische Landschaft hat aber mit der postkretazischen Epi-

genesis nichts zu tun.

Und noch eine Einwendung. Man untersucht den Lauf
eines Flusses und findet ihn im Verhaltnis zur Struktur un-

begreiflich. Darf man dann ohne weiteres behaupten, daB

es der Fall auch schon damals war, als die hypothetische

Kreide verschwunden ist? Wáre so etwas modern heute, wo
die Davissche Schule der Geomorphologen eine rasch sich

verándernde Textur der Erdoberflache, ein schnelles Tempo
der schon in einer einzigen geologischen Period sich ab-
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spielenden Zykeln annimm? Ein Granit]akkolith, der jetzt

quer von einem FluB durchstromt wird, konnte wohl damals

uoch unter permocarbonischen, silurischen, algonkischen

Schichten verborgen liegen. Kann die Kreidedecke darin

entscheiden!

Der Radbuza-FluB flieBt bei Holišov (Holleischen), besser

bei Stod durch einen Granitlakkolith, der im W und O
mit algonkischem Schiefer umbiillt ist. Die Radbuza hat

in diesem Schiefer zur Zeit, als er noch den Granit ganzlich

bedeckte, ihr Bett ausgehohlt und fand endlich den liegendeu

Granit. Ein Beweis fiir die kiinstliche Ansicht von der

Kreide-Epigenesis autorm wáre nur dann vorhanden, wenn
man beweisen konnte, daB der Granit in diesem 2 hm vom
jetzigen Nordrande des Massivs entfernten Gebiete^) Kschon

vor der vermutlichen Kreideablagerung entbloBt worden war.

Oft greift man zur Epigenesis ganz iiberfliissig, der

Lauf des Flusses ist tatsáchlich der Struktur angepaBt. Die

ITrsache liegt manchmal in der Vertauschung der Wider-

standsfáhigkeit gegen die Erosion mit derjenigen gegen die

Verwitterung. Puffer-) hált den bayerischen und bohmi-

schen Pfahl fiir das hárteste Gestein des Bohmerwaldes, das

wohl als Monadnocks bis 50 m die Umgebung iiberragt. Er
findet die Tatsache wichtig, daB die Fliisse anstandslos durch-

brechen, ja einzelne Gerinne im Pfahle selbst flieBen (der

Bach von Kaikenried, von Schwarzgrub, der Pfeifferbriinner

Bach). Der Rappendorfer Bach durchbricht den bohmischen

Pfahl und flieBt nach Puffer weiter in ihm, dasselbe tut

der erchovka-Bach (Chodenschlosser Bach) kurz vor Trha-

nov (ChodenschloB). Daraus folgert Puffer eine schlitzende

Kreidedecke. Es ist aber zu bemerken, daB der Pfahl nicht

iiberall gleich machtig entwickelt ist, sondern stellenweise

auskeilt, daB er keineswegs aus dichtem Quarzit, sondern

aus oft miirbigem, von unzáhligen Spalten durchdrungenem,

mit pulverigen, kaolinitartigen Restsubstanzen vollgepfropftem

Gestein besteht, so dass man sich beim Abraume in Schotter-

cfr. die geologische Kart der k. k. geol. Reichsanstalt

Z. 7 Kol. VIII.

2) 1. c. S. 144.

2
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und Sandgruben nur des Hammers und Eisenstangen bedient.

Dasselbe haben schon Gmbel^) und neulich W. Webera) im
bayerischen, HochstátterO im bohmischen Pfahle festge-

stellt. Das Vorhandensein von viel Kaolinit im bayerischen

Pfahle haben Ochotzky und Sandkhler,*) im bohmischen der

Autor'') festgestellt. Die kaolinitartigen Substanzen sind mit

einem feinen oder auch groberen Kieselnetze erflillt, so daB

das Gestein gegen die Verwitterung sehr widerstandsfáhig

ist. Es náhrt die Pflanzen nicht oder nur karg und bleibt

deswegen von der Denudation verschont. Wo aber das flie-

Bende Wasser den Pfahl angreift, bricht anstandslos in einer

weiten Bresche durch oder bereitet sich sogar ein breites Tal

in demselben vor, was alles mit der Struktur im Einklange

ist. Was endlich den Rappendorfer Bach betrifft, so fliefit

er im O von Furth i. W. bereits auBerhalb des Pfahles, wie

es auch die geologische Kart Gtimbels angibt. leh will nicht

fiir jede Stelle des Pfahles eine kleine Widerstandsfahigkeit

gegen die Erosion behaupten, da ich wohl in Bohmen eine

Stelle kenne, wo sich durch die Wirkung des Muttergesteins

des Pfahles (Augengneis) ein kleiner Wasserfall im Kontakte

an weicheren Amphibolitschiefer gebildet hat, aber im all-

gemeinen gilt es doch. Der bohmische Pfahl dient als seis-

mische Linie (Erdbebenerschíitterungen wurden von den Be-

wohnern des Ortes eská Kubice zu wiederholten Malen beob-

achtet), weshalb seine Konsistenz besonders gelockert isf)

Zu falschen Schlíissen verfiihrt endlich die Ungenauig-

keit der geologischen Karten oder auch deren unrichtige

Interpretation. Es wird z. B. der Lauf der Radbuza bei

1) Gúmbel: Geologie von Bayerii. II. 1894, S. 441 ff.

") Maxm. Weber: Das g-eologische Profil Waldkirchen-Neu-
reichenau-Haidmiihl. Geogn. Jahreshefte XXII, 1909, S. 318 u. f.

3) Hochstetter: Geognostische Studien aus dem Bohmer-
walde. Jahrb. d. k. k. geol. R.-A. 1855, VL S. 769 ff.

*) H. Ochotzky und Bda Sandkhler: Zu Frage der Ent-
stehung des Pahls im bayer. Wald. C. f. M. G. u. P. 1914, S. 190 ff.

^) R. Sokol: eský pruh kemenný od Brodu n. L, po Ronš-
perk. Verb. d. bohm. Ak. d. Wiss. 1911, II. Cl. N. 30. S. 4 ff. Deut-
sches Resumé im Bulletin international.

O Vergl. auch J. Knett: Uber das Alter der Pfahlquarz-
bildungen im westlichen Bohmen. Lotos 1911. B. 59. N. 8.
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Pedenice als mit der Struktur nicht ubereinstimniend an-

,^efuhrt. Nach der geologischen Kart der k. k. geol. Reichs-

anstalt Z. 7 Kol. IX wahlt der PluB die Grrenze zwischen

zwei Gesteinen (Granit und Kieselschiefer), was doch als An-
passung an die Struktur allgemein angenommen wird. Erst

im N von ižice dringt er in Granit ein. Aber nach der

neuen geologischen Kart der Umgebung Pilsens von Cyril

Ritter von PurkynO steht an dem linken Ufer des Flusses

s

"?

B

S ~i

Fig. 6. Ein FluB dringt durch den Kontakt in Granit G ein

A Anfang-sstadium, B nach erfolgter Erosion und Denudation.

ein gewohnlicher algonkischer Schiefer von dem Orte Nový
mlýn bis ižice an und erst im NW von ižice (Anhohe

Pískový Dl 459 m — Malinec 452 m) ist in einer Lange
von iVi ^'ni ein Kieselschiefer vorhanden, von welchem aber,

was die Erosionswiderstandsfáhigkeit betrifft, fast dasselbe

wie vom Pfahlquarzit gilt. Durch den Granit flieBt Radbuza
keineswegs von ižice bis Štovice, wie es die erste Kart
angibt, sondern nur etwa 1 hm weit und senkrecht auf die

Begrenzung. Die Erscheinung laBt sich leicht durch das Ein-

schneiden wáhrend einer neu belebten Erosion erkláren

*) C. R. v. PuRKYNÉ: Geologická mapa zastupitelského okresu

plzeského. 1909.
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(Fig. 6). Der FluB dringt so rasch in seine Unterlage, daB

die seitliche Erosion ausbleibt. In dem Falle aber bleibt der

FluB keineswegs an der Grenze, sondern dringt in das Lie-

gende ein, hier in den laibformigen Granitlakkolith, voraus-

gesetzt dass man sich noch in dem oberen Teile desselben

befindet, wo die Begrenzung unter einem spitzen Winkel vom
Lakkolith hin einfállt. Setzen wir den Fall voraus, daB der

Einfallswinkel 45° betragt. Ist die Erosionstiefe 100 m gleich,

dann wird sich der FluB nach erfolgter Denudation der Um-
gebung ebensoweit von der Grenze des Granits befinden. Ist

der Winkel kleiner oder groBer, wachst oder verkleinert sich

diese Entfernung (mit seinem Cosinus proportionell). Es ist

klar, dass diese Erklárung nur in den Fállen zu beniitzen

ist, wo von einer raschen Erosion die Rede sein kann und
der FluB nicht sehr weit vom Kontakte flieBt. Darin wáre
ein willkommenes Mittel zur Abschátzung der Machtigkeit

der Denudation (D) zugleich gegeben, wenn sich das Fallen (a)

des Kontaktes nicht veránderte. Wenn E die Entfernung vom
Kontakte bezeichnet, so ist

D = E tga

.

Auch der SchluB, daB ein FluB in ein der Erosion

mehr Widerstand leistendes Gestein dringt und daB deshalb

eine epigenetische Erklarungsweise platznehmen muB, soli

auf die Beobachtung in der Nátur gestlitzt werden. leh hábe

z. B. eine solche síidlich von Taus in dem Bache »eská
B5'^stice« machen konnen. Der Bach wurde teilweise kiinst-

lich (in unbekannter Zeit) aus der Warmen Bastritz nordlich

vom Skála-Berge 593 m bei eská Kubice durch einen tiefen

felsigen Einschnitt gefuhrt. Auf seinem BodenO lassen sich

an der Grenze der quer getroffenen Gesteinsschichten zwar

winzige, aber sehr deutliche Wasserfálle beobachten. Der

erste 2 m hoch zwischen Augengneis, der hier anstatt des

Pfahlquarzits entwickelt ist, und Amphibolitschiefer, der

zweite V2 fn hoch zwischen einer aplitischen Fazies desselben

Schiefers und normálem Amphibolitschiefer, der dritte 80 cm

O Das Lángsprofll enthált die Studie des Autors: Ein Bei-

trag zur Keuntniss der Pfahlbildungen. Centralblatt f. Min. etc.

1914 S. 458. Fig-. 1, A.
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hoch zwischen Amphibolitschiefer und Granit. Die Wasser-

falle sind heute nicht streng an die Gesteinsgrenze gebunden,

sondern im Laufe der Zeit ein wenig stromanfwárts (4 bis

6 m) verlegt worden. Ein kiinstliehes Eingreifen der Menschen-

handist ausgeschlossen. Es folgt fiir nnsere Prage der SchluB,

daB sich, was die Erosionsfáhigkeit anbelangt, die Gesteine

iu eine sinkende Reihe: 1. Augengneis, 2. aplitische Fazies

des Amphibolitschiefers, 3. normaler Amphibolitschiefer,

4, Granit ordnen lassen. Das zwingt wohl zur Ansicht, daB

das Eindringen der Strome aus Gneis in Amphibolitschiefer

oder Granit eine der Struktur entsprechende Erscheinung ist,

die infolgedessen keine epigenetische Erklarung erheischt.

leh wage aber keineswegs allgemeine Deduktionen daraus zu.

ziehen, indem ich weiB, wie verschieden sich z. B. derselbe

Granit an seiner Peripherie verhalten kann. Der Granit von
Babylon im S von Taus ist z. B. in seinem Osten sehr zahe*

aber in der Náhe von Trhanov in einem Aufschlusse bis in

eine Tiefe von einigen Metern miirbig. In vollem Einklange

mit diesem lockeren Gefiige des Granite ist das breite, »ent-

hauptete« Tal von Babylon, auch das Tal der Úhlavka bei

Klattan, das des Pfreimt-Baches im W von Pfraumberg, das

»enthauptete« Tal im O von Pfraumberg, dessen Strom
durch den Grundbach xind die obere Úhlavka abgeleitet

wurde, und endlich das Tal der mittleren Úhlavka von Pro-

stibo an gegen Norden.^)

Zur iibereilten Epigenesis werden manchmal die Porscher

durch die Annahme verfiihrt, daB das Reliéf sich sehr rasch

verandere, so daB z, B. mehrere Zykeln sich in einer geo-

logischen Period abspielen konnen. Es ist die Tendenz der

DAVisschen Schule, die zur tJberschátzung der Tátigkeit des

flieBenden Wassers und der Athmosphaerilien oft verfiihrt.

Ich mache dagegen auf eine Tatsache aufmerksam, die zwar
nur fiir Westbohmen gelten will, aber doch ein allgemeincs

Interesse verdient.

ij Sehr trefflieh sagt E. Weinschenk (Die Kieslag-erstátte in

Silberberg bei Bodenmais, Abh. math.-phys. CI. d. bayer. Ak. d.

Wiss. 9A (73) 1902, S. 355): »Die granitischen Gesteine des »Waldes«
neigen úberhaupt sebr zur Verwitterung und zur Bildung* bedeu-
tender Ablagerungen von Granitgrus«.
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Bei Píšov im Tale des Temošice-Baches (385 m) wurde
in der Tuffitkuppe Homolka vod Winkler O terziáres (etwa

dem Miocaen oder dem Pliocaen) angehorendes Holz in Tuffen

in einer Hohe etwa von 390 m, also nur 5 m oberhalb des

Bachbettes gefunden. Am Siidabhange desselben Tales liegen

die schon oben erwáhnten Blocke von Sandstein und Con-

glomerat bis zu 420 m als Reste ehemaliger verfestigter

Sand- und Schotterablagerung. Sie belierbergen Negative von
Zapfen der Pinus laricio Poir. und lassen sich weiter gegen

N bis zum Mileschauer Berge verfolgen, wo sich ihr Alter

als oberoligocaenisch bestimmen lásst.^) Die Blocke sind eckig

und groB, folglich auf primárer Lagerstatte. Aus der 420 m
Hohenlinie sind sie bis in das Niveau des Vulkans durch

Gekriech gelangt. Es folgt, daB das Temošnice-Tal sich

seit der Ablagerung der oberoligocaenen Sande und Schotter

(in Unteroligocaen, Miocaen, Pliocaen, Diluvium und Allu-

vium) wáhrend der neubelebten Erosion nur um 35 m ver-.

tiefte, und zwar um 30 m bis zum Ausbruche des Feuerberges,

in dessen Tuffen sich Stiicke Letten mit terziaren Ligniten

befinden, nach dem Ausbruche nur noch um etwa 5 m.

Es láBt sich beweisen, daB der Bach bestandig floB.

und daB seine Erosion nicht ausblieb. Oberhalb in der Náhe
der Tuffitkuppe befindet sich zwar eine Wasserscheide (bei

Nebem), iiber welche sich sein Oberlauf ehemals bewegen

konnte, aber sie ist bereits 446 m hoch und konnte folglich

hochstens ein voroligocaenes Bachbett bilden. Der Vulkán

war niedrig, da seine Tuffe bis jetzt locker sind. Auch wenn
das breite Tal mit denselben ein wenig zugeschlittet wurde,

hat der Bach darin bald eine Bresche gemacht. Ahnliche

Lignite wurden ostlich von Pilsen bei der Klabavka, einem

wasserreichen Bache (328 m) und zwar in Ejpovicer Letten

(370 bis 390 m)^), auch im Siiden von Pilsen im Hangendeu

^) Arthur Winkler: Uber den Aufbau und das Alter der

Tuffitkuppe »Homolka« bei Píšov (Bezirk Pilsen). Mitteil. d. geol.

Ges. IV. 1911.

2) C. Ritter von Purkyn: Pinus laricio Poir etc. S. 1 ff. —
C. Ritter von Purkyn: Geologie okresu Plzeského. 1913. S. 113 ff.

^) C, Ritter von Purkyn: Geologie okresu plzeského. 1913.

S. 114.
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der Schacht Frischgliick (etwa 340 m)^) oberhalb des Flusses

Radbuza (314 m) gefunden. Hált man die Lignite fiir mio-

caenisch, ahnlieli wie es Kettner ^) mit analogen Funden in

Klinecer Tonen (an der Hand hiibsch erhaltener Blatter von
Salvinia formosa und Taxodium dubium) getan hat, so folgt,

dafi wáhrend des Pliocaen, Diluvium und Alluvinm nur 5

bis 62 m in Erosionsfurchen Pilsens zur Zeit der neube-

lebten Erosion abgeraumt wurden, im Tale der Tí-emošnice

bei Píšov endlich seit dem Oberoligocaen nur 35 m ver-

schwanden. Fiir die ganze Tertiárzeit darf man folglich kaum
zweimal soviel annehmen, also hoehstens einigemal zehn

Meter. Fiir die íibrige Oberfláche, die Wasserscheiden und
Hártlinge folgen daraus nur einige Meter fiir die Máchtig-

keit der erlittenen Denudation. Die Zatilen miissen selbst-

verstándlicli in den dem Gebirge naheren Gegenden etwas ver-

grossert werden. Das letztere gilt aucli vom Rande der boli-

mischen Kreide, wo sogar die quartáre Erosion bedeutendes

leisten konnte.'^)

Demzufolge kann man behaupten, daB das Reliéf mit

seinen Hartlingen im Bohmerwalde recht alt ist, mindestens

kretazisch oder vorkretazisch, denn die einigen Meter, die

man zugeben muB, um die vorterziáre Landschaft auBer-

halb der Wasserstrome und ihrer Auen neu zu konstruieren,

konnen das jetzige Bild nicht wesentlich storen. Neu sind

nur die tiefen, nach dem Oberoligocaen entstandenen Wasser-
furchen. deren Aushohlung, hauptsáchlich dem jungen Ter-

ziár, nicht aber dem jlingsten und ebensowenig dem Diluvium
im allgemeinen zuzuschreiben ist.

Zur Zeit des explosivartigen Ausbruches des Píšover
Vulkans war wieder die Erosion erlahmt, so daB es zur

^) GiJMBEL, K. W.: Uber einen aufrechtstehenden Kohlen-
stamm der Pilsener Mulde. Verh. der k. k. geolog. Reichsanstalt.

1889.

^) R. Kettner: O uloženinách tetihorních štrk a jíl u
Sloupu a Klince ve sted. echách. Vstník král. eské spolenosti
nauk 1911. XXV.

3) Vergl. Auior: Uber Erosion und Denudation eines Baches.
Centralbl. f. Min. etc. 1907. S. 429.
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Sedimentation der LetteD sogar im Oberlaufe der Bache ge-

kommen ist. Die nur 5 m tiefe postvulkanische Erosion bei

Píšov láBt die Vermutung nahé, dass die hohe Zalil bei

Ejpovice an der Klabavka nur dadurch zustande gekommen
ist, daB die Letten bedeutend tiefer reichten (jetzt 370 m,

42 m oberhalb des Bachbettes), so daB die postvulkanische

Erosion einen winzigen Widerstand in denselben vorfand.

Gibt man es zu, dann braucht man nicht den grosseren

Wasserreichtum der Klabavka als den einzigen Grund der

hohen Erosionszahl anzufiihren oder sogar fiir die Lignite

eine andere Epoche anzunehmen. Es ist umsomehr wahr-

scheinlicher, da beim Radbuza-Flusse eine vielleicht gleich-

zeitige Erosion nur hochstens 26 m betrágt. Aber auch diese

Žahl ist ziemlich hoch, was aus der folgenden Betrachtung

hervorgeht.

Vergleicht man die fiir die postvulkanische Erosion gelten-

den Zahlen bei Píšov (o m) und Frischgliick (26 m) — unter

der Voraussetzung, daB beiderlei Lignite gleichalterig sind

— und berechnet man ein áhnliches Verháltniss fiir die vor-

vulkanische Erosion (nach dem Oberoligocaen), dann erhált

man, weil diesbeziigliche Erosion bei Píšov 30 m betrágt,

aus der Proportion

5 : 26= 30 : £c

den Wert x= 156 m (470 m absolut) als die hypothetische

Hohe einer oberoligocaenen Oberfláehe bei Frischgliick. Diese

Žahl aber ist bedeutend groBer als jene von Píšov (420 m)
und setzt eine unwahrscheinlich máchtige Denudation (100 m)

der Wasserscheiden zwischen den Fliissen Mies, Rad-

buza, Úhlava, Úslava (von 470 m bis etwa zu 370 m) wahrend
der Zeit voraus, als durch flieBendes Wasser in der

nahen Wasserfurche bei Píšov nur 35 m verfrachtet worden

sind. Infolgedessen bin ich versucht zu glauben, daB die

vorvulkanische Erosion bei den genannten Fliissen sich haupt-

sáchlich als seitliche Erosion offenbarte, welche das Anfangs-

stadium der Pilsener Mulde schuf, und daB mithin diese

Wasserscheiden annáhernd eine oligocaene Oberfláehe (370

bis 350 m) darstellen, die wáhrend der neubelebten folgenden

Tiefenerosion zerschnitten worden ist. Die Frage, warum



Bemerkuugen zu geomorphologischen Methoden. 25

hier in der ersten Period die Tiefenerosion geláhmt war,

in der zweiten aber frisch einsetzte, muss zur Zeit noch

dahinorestellt bleiben.

Meine Einwendungen gegen eine verfriihte Annalime von

tektonischen Spalten und von Epigenesis in einer bestimmten

Schicht lassen erblicken, daB ich einen besseren Erfolg der

bisher von den Forschern wenig benutzten Antezedenz') uud
der im Felde getriebenen Untersuchung der Struktur einer

Erosionsfurche zusprechen will. Bei einem allmáhlichen Heben
des Siidbohmens konnte die obere Moldau von ihrer Quelie

bis Freiberg und noch ein wenig weiter nach Siiden nur

durch starke Erosion erhalten bleiben. Ebenso konnen an-

dere anscheinend epigenetische oder tektonische Erschei-

nungen an den FluBláufen erklárt werden. Das tiefe Ein-

schneiden der Strome beiderseits des Bohmerwaldkammes
]aBt sich viel einfacher durch das Heben von Siidbohmen

begreifen als durch gleichzeitige rasche Erniedrigung der

Erosionsbasis an der Elbe und an der Donau. Tektonische

Spuren einer solchen Hebung diirfen sowohl in den fránki-

schen Briichen, in den Verwerfungen des Budweiser, des Erz-

gebirgsbeckens und des nordostbohmischen Kreidegebietes,

im bayerischen und bohmischen Pfahle, als auch in allen

anderen weniger máchtigen, feinen bis feinsten die Gesteine

des Bohmerwaldes durchquerenden und nachtráglich mit

regelmássig ausloschenden Quarzen verkitteten Spalten ge-

sucht werden.

1) Dureh Antezedenz erklárt den Lauf der Fliisse Naab tind

Regen fl. Reck (Die morpbologische Entwickelung- der siiddeutschen

Schichtstufenlandsehaft im Lichte der Davischen Cyclustheorie,

Z. d. d. geol. Ges. 64, 1912).
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III.

Píspvek ku zvláštním sborceným plochám
4. stupn.

Napsal Dr. Václav Simandl, s. docent . techniky v Brn.

Pedloženo v sedni dne 28. ledna 1916.

V pedložené práci máme na mysli ty sborcené plochy

4. stupn, které obsahují dv dvojné mimobžné ídící pímky
a jejichž povrchové pímky dají se uspoádati v Q^i sbor-

cených pímkových tystran. Jsou to sborcené plochy 4.

stupn, které jsou stanoveny dvma projektivními involucemi

na dvou mimobžných pímkách, plochy, kterými jsme se

zabývali na jiných místech*), a které jsme nazývali P* plo-

chami, jakž je též zde budeme nazývati. Práce tato jest do-

plnním citovaných dvou prací rovnž jako níže citovaná

práce »0 sborcených hyperboloidech v souvislosti s lineárními

komplexy*, kde též se vyskytla plocha P*. Ku jmenované
práci budou se vztahovati úvahy odstavce III., kde zejména

bude ukázáno, že plocha P* v oné práci se vyskytující jest

zcela obecnou P* plochou, a že vytvoení její jakožto zobec-

nného cylindroidu jest speciálním pípadem vytvoení tam
uvedeného.

I.

Butež aibi, chh^ dvojinami protjších stran uritého

sborceného pímkového tystran a a^hy, WW jiného ty-

*) O zobecnném cylindroidu. Rozpravy eské Akademie ro.
XXIII., tída II., íslo 12.

Píspvek ku pímkovým plochám 4, stupn, stanoveným
dvma projektivními involucemi na dvou mimobžných pímkách.
Rozpravy . Akademie ro. XXIV.. tída II., íslo 22.

Vstník Král. . Spol. Nauk. Tída II.
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stranu té vlastnosti, že oba tyto tystrany mají spolené I

diagonály di, d^. Vrcholy tchto tystran butež postupn
vždy tyi body: J

a sice tak, že tyto vrcholy jsou postupn prseíky vždy
dvou pímek:

(h(h, hxhi, aibt, (hhi\ a^^a^, h^W, axh^', (h^bi.

Butež dále 2, 2^ speciálními svazky ploch 2. stupn
procházejících tmito dvma tystrany. Piame pak pro-

jektivn plochy obou svazk 2 a. 2^ kteroukoliv z 00
1 pro-

jektivností, pi které plochám svazku 2 degenerujícím ve dv
roviny stanovené vždy temi body:

(A.BxA,), UAB,)', {A,BU,), {A,B,B,)

odpovídají projektivn dvojiny rovin:

Ur'BMA {A,'B,'B,y, U^'BMr'),U.'B,'Br').

Výtvorem projektivních svazk 2 a. :s' jest plocha 4.

stupn, jež dle našeho vytvoení obsahuje pímky dx , dí ja-

kožto pímky dvojné, a dále obsahuje pímky obou sborce-

ných tystran OihiChh^ a axhi(h'W. Plocha ta jest nutn
plochou pímkovou, ježto z theorie ploch 4. stupn jest známo,

že když dvojná kivka plochy není kivkou rovinnou, že tato

plocha jest pímkovou. Ježto pak plocha naše obsahuje dva

zmínné tystrany, jest patrno, že jest P* plochou. Naopak,

vytkneme-li si na P* ploše dva její libovolné tystrany, tu

vidíme, že lze ku každé P* ploše tímto zpsobem dospti.

Zmínné vytvoení P* plochy vede ku existenci co ^ pro-

storových kivek k^ 4. stupn 1. druhu na P* ploše té vlast-

nosti, že každá plocha 2. stupn kteroukoliv z tchto kivek
proložená protíná P* plocha ješt v jednom z jejích qo i ty-
stran.

Ku všem od prostorovým kivkám tmto dospjeme od

libovolného sborceného tystran na P* ploše, když jím pro-

kládáme jednot livé plochy 2. stupn. Ježto sborcených ty-
stran jest na P* qo\ jest ploch 2. stupn tmito tystrany
procházejících qo 2^ tedy by se zdálo, že tyto plochy vytínají
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na P* 00^ kivek Ic^. Množství toto ^^ se však sníží na ooS

když uvážíme, že kterákoliv plocha 2. stupn procházející

nkterou kivkou h^ protíná P* ješt v jednom tystranu.

Práv jako svazek ploch procházejících nkterým tystra-

nem vytíná systém Qo i kivek h^, vytíná zase svazek ploch

procházejících kteroukoliv kivkou h^ na ploše P* systém

jejích 00^ tystranu.
Pliickerv konoid jest speciálním pípadem P* plochy.

Jeden tystran na Pliickerov konoidu zastupují ob isotro-

pické pímky v rovin nekonen vzdálené osou konoidu

procházející, ob poítané dvojnásobn. Systém ploch 2. stupn
tímto tystranem procházejících jsou rotaní válce souosé

s konoidem a kružnice v nekonen vzdálené rovin, jichž

stedem jest bod osy konoidu. Vytínají tudíž rotaní válce

s konoidem souosé na tomto systém <x) ^ kivek ^*.

Z úvah tchto nám vyplývá vytvoení Pliickerova ko-

noidu z projektivn piazeného svazku hyperbolických para-

boloid, majících dv vrcholové pímky r, s spolené, ku
svazku rotaních válc s paraboloidy souosých. V projek-

tivnosti té však musí odpovídati paraboloidu pecházejícímu

v rovinu pímek vrcholových r, 5 a rovinu nekonen vzdá-

lenou válec o nekonen velikém polomru, a paraboloidu,

pecházejícímu v roviny proložené spolenou osou a pím-
kami r, s, válec ve dv minimální roviny pecházející. Jinak

mže býti projektivnost volena libovoln, tedy ješt na Qo^

rzných zpsob.
Toto vytvoení Pliickerova konoidu zahrnuje v sob

jako speciální pípad, pípad uvedený v 5. odstavci zde cito-

vané práce: »Píspvek ku pímkovým plochám«, kde uvažo-

ván jest pípad, kdy spolené vrcholové pímky r, s parabo-

loid svazku jsou k sob kolmé.

11.

Naše P* jest stanovena dvma projektivními involucemi

bodovými na mimobžných pímkách di d^. Butež Ui, Vi

Uz, Vi samodružnými dvojinami tchto involucí a budiž ^i,

Bi libovolnou dvojinou involuce na pímce dx Si A^, B2 budiž

dvojinou involuce na d^
,

jež projektivností našich dvou in-
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volucí odpovídá dvojin Ai, Bi. Mysleme si pak libovolnou

plochu 2. stupn H^ jež prochází pímkovým tystranem,
jehož tymi vrcholy jsou body AxBiAiBi. Ježto dvojic pi-
azených dvojin AxBi, A2B2 jest Qo^ a každým pímkovým
tystranem prochází Qo 1 ploch 2, stupn, existuje oo 2 ploch H^
Plochy ty tvoí zmínný již díve systém cc ^ ploch 2. stupn
pi dané P* ploše, jež procházejí tystrany této plochy. Snadno
ukážeme, že všecky qo 2 plochy tohoto systému mají spolený
polárný tetraedr o vrcholech U^ , Fi , U-2 , V2 .

Že dv protjší hrany di, d^ jsou spolenou dvojinou

konjugovaných polár všech tchto 202 ploch 2. stupn jest

pímo patrno. Další dv protjší hrany našeho tetraedru,

totiž spojnice bod U1U2, ViVi jsou též dvojinou konjugo-

vaných polár všech qo 2 našich ploch 2. stupn a to z dvodu,
že existují harmonické dvojpomry {TJiViAiBi) =— 1 a

{'D^ViA-iB^)^^^— 1. Podobn to platí též o tetí dvojin pro-

tjších hran našeho tetraedru, totiž dvojin dané spojnicemi

bod UJJ2 a JsFi.

Dána-li jest prostorová kivka 4. stupn 1. druhu, tu

nazveme spolený polárný tetraedr všech ploch touto kivkou
procházejících polárným tetraedrem, a kteroukoliv dvojinu

jeho protjších hran dvojinou konjugovaných polár této

kivky. Vidíme tedy dle pedešlých úvah, že pro kteroukoli

z 00^ kivek A;* na naší P* ploše jest tetraedr U1V1U2V2 te-

traedrem polárným.

Každá pímka plochy P* protíná libovolnou kivku ^*

na této ploše vždy ve dvou bodech, jsou to totiž ty dva body,

které má ona pímka spolené s libovolnou plochou 2. stupn
proloženou kivkou k^. Vidíme tedy, že když s libovolného

bodu nkteré kivky A;* vedeme transversálu ku pímkám
ái, 6?2, že tato transversála náležejíc ploše P* jest bisekantou

kivky k*.

Mžeme tudíž, ježto ídící pímky di, di jsou dvojinou

konjugovaných polár kterékoli kivky žfc* vysloviti vtu:
Pohybuje-li se pímka po prostorové kivce

4. stupn 1. druhu a dvou jejích konjugovaných
polárách, tu vytvouje P* plochu.

Jest patrno, že každou P* plochu lze takto obdržeti na
<»i rzných zpsob, ježto kivek k^ na dané P* ploše exi-
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stnje Go^ Toto vytvoení P* plochy vede též jednoduše ku

množství 00 '5 všech P* ploch. Jest totiž prostorových kivek
4. stupn 1. druhu <x>^^, každá taková kivka nám pak se

svým polárným tetraedrem stanoví ti P* plochy. Množství
00 16 p4 ploch, jež by takto vycházelo, jest nutno snížiti o jednu,

ježto, jak jsme práv byli ukázali, každou P* plochu lze

tímto zpsobem obdržeti na coi zpsob. Existuje tudíž 2ci»

P* ploch.

Jako speciální pípad poslední vty dostali bychom ná-

sledující vtu o Pliickerov konoidu:

Pímka protínající kolmo osu hyperboli-
ckého paraboloidu a poliybující se po prosto-
rové kivce, kterou na tomto paraboloidu v y-

tíná libovolný s paraboloidem souosý rotaní
válec, vytvouje k o n o i d P 1 ii c k e r v.

A snadno lze nahlédnouti, že každý Plíickerv konoid

lze zpsobem tímto vytvoiti, a sice na oo' zpsob, ježto

každou význanou kivkou ^* na Pliickerov konoidu lze

stanoviti na ooi zpsob jako prsek hyperbolického para-

boloidu s rotaním válcem.

Pímky plochy P* jsouce bisekantami kivky A'* stanoví

v bodech této kivky involutorní korrespondenei [11]. Tato

korrespondence není t. . osovou involucí na A*, ježto

spojnice jejích odpovídajících bod vytvoujíce plochu P*

nev^ytvoují hyperboloid, jak tomu jest u zmínných oso-
vých involucí.*) Jest pak patrn korrespondence ta jed-

nou ze tí involutornícíi korrespondenei [11], jež jsou obsa-

ženy v souhrnu všech cd obecných korrespondenei [11] na
kivce A;*. Tyto ti involutorní korrespondence vedou, jak

E. Sturm**) ukázal, ku tem pímkovým plochám 4. stupn
se dvma ídícími pímkami, jimiž jest vždy dvojina pro-

tjších hran polárného tedraedru kivky A*. Naše P* plocha

jest patrn jednou ze zmínných tí ploch 4. stupn. Vidíme
zárove z toho, že zmínné ti plochy 4. stupn pi každé

prostorové kivce 4. stupn 1. druhu se vyskytující nejsou

*) R. Sturm: Die Lehre von den geometrischcn Verwand-
schaften IV. díl pag. 204.

*') Ibidem pag. 210.
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obecnými plochami 4. stopne se dvma dvojnými pímkami,
nýbrž P* plochami.

Uvažujme víecky P* plochy, jež procházejí dvma libo-

volnými sborcenými tystrany aibio^b^ a aiWa-ih-i o spo-

lených diagonálách d\di. Takových P* ploch existuje pa-

trn 00
1 a tvoí patrn svazek. Ježto na každé z tchto ploch

existuje systém oo i kivek />:*, dostáváme tak na všech toclito

plochách systém qo^ kivek A:*. Kivek tchto jest skuten
00 2^ nebo žádná z nich nemže ležeti na dvou rzných plo-

chách našeho svazku P* ploch. Splývaly by totiž potom
tyto dv plochy. Všecky tyto -^^ kivky /v* mají co^ teen.

Vyplují tudíž tyto teny uritý komplex. Komplex tento

jest však komplexem tetraedráluím*) o základném tetraedru

U1V1U2V2, ježto všecky naše go^ kiv^ky mají tento spolený
polárný tetraedr: UíV-iUíVí.

Mžeme tedy vysloviti vtu:

Teny kivek h^ všech ^^ P* ploch prochá-
zejících dvma libovolnými sborcenými ty-
strany pímkovými o spolených diagonálách
vyplují tetraedrální quadratický komplex.

III.

Uvažujme jako na poátku zase dva speciální svazky

2 a 2' ploch 2. stupn procházejících prostorovými ty-
strany «, , bi, a^, bo a a/, bi, a^', bz o spolených diago-

nálách di a di. Piame nyní libovolnému hyperboloidu

P svazku 1 vždy dva hyperboloidy Pši a Pí, svazku 2\
které jsou s hyperboloidem Pn v involuci, a naopak hyper-

boloidm svazku 2' piame zase dvojiny hyperboloid

svazku 1, které jsou k hyperboloidm svazku 2' v involuci.

Dvma plochami 2. stupn nebo dvma hyperboloidy

v involuci rozumíme takové, dva hyperboloidy, které jsou

nositeli dvou dvojin hyperboloidovýeh pímkových ad vin>

voluci. Dvma pak hyperboloidovými adami v involuci roz-

') Viz Reye: Geometrie der Lage III. díl. 4. vydání pag. 210.
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umíme takové dv ady, pi kterých každá ada s ídicí adou
ady druhé leží v lineárním komplexu.*)

Svazky ^ a -S' našich ploch 2. stupn jsou k sob pi-
azeny takto uritou korrespondencí [2, 2] jest tedy výtvo-

rem jejich plocha 8. stupn, ukážeme však hned, že tato se

rozpadá ve dv P* plochy. Lze totiž naši korrespondencí

[2, 2] považovati za souhrn dvou korrespondencí [1, 1] nebo-li

dvou obyejných projektivností. Pímkové hyp. ady ploch

svazku :? tvoí dva svazky hyperboloidovýcli ad, a to jednak

svazek ad obsažených v lineární kongruenci [flifeil a pro-

cházejících pímkami ch, b^, jednak svazek pímkových ad
obsažených v lin. kongruenci [a2&2] a procházejících pím-
kami 7i, bí. Ozname si symbolicky tyto dva svazky hyp.

ad následovn ([aibi]a<ib2) , {[chbijaibi). Zcela analogicky sta-

noví patrn svazek I' svazky hyperb. ad: {[ai^b-i^ja^bz) a

Uvažujme libovolnou hyp. adu 7tl^ svazku {[aibi] a^b^)

,

ve svazku {[ai'bi](h'bi) existuje pak jediná ada/r'^, jež jest

ku ad t/^ vinvoluci. ftad tt"^ ve svazku {[chbi]a2b2) jest qo\

máme tedy oo ^ hyperboloid P
,
jež jsou nositeli tchto ad,

a tyto hyperboloidy vyplují patrn svazek I. Podobn máme
ve svazku ^ hyperboloidy PL. Ježto každé ad tt^^ odpo-

vídá uritá ada tz^^, odpovídá každému hyperboloidu P^

svazku 2 uritý hyperboloid P^i svazku y. Máme tedy zde

projektivní piazení hyperboloid Pn a P21 svazk 2 a I'

a jeho výtvorem jest, dle úvah oddílu I. této práce, uritá

P* plocha, kterou si oznaíme Pi . Tato plocha jest však pa-

trn ástí práv uvažované plochy 8. stupn.

Bu tt'^ ídicí adou ady t/^. Této ad odpovídá pak ve

svazku ([aibiJa^^bi') ada tt^^, jejímž nositelem jest uritý hyper-

boloid P22. l^adám ttJ^ svazku ([02^)2] ai)i) odpovídají ady ttJ^

*) Viz 1. odstavec mé práce: O sborcených hyperboloidech
v souvislosti s lineárními komplexy. Rozpravy eské Akademie
11. t. ro, XXI II. íslo 38. V této práci jest zejména též ukázáno,
že v daném speciálním svazku hyperboloid existují dva hyper-
boloidy, jež jsou ku danému hyperboloidu v involuci, a že ve svaz-

ku hyp. rad existuje pouze jedna ada, jež jest ku dané ad v in-

voluci. Viz odst. 7. této práce.



8 III. Dr. Václav Simandl:

svazku {[ai^bi'](h'b2') neboli hyperboloidy Pn svazku 2 jsou

projektivn piazeny hyperboloidm Pj, svazku 2\ Výtvo-

rem této projektivnosti jest zase uritá P* plocha, kterou si

oznaíme P2. Plochy Pi a P^ tvoí dohromady plochu 8. stup-

n, jež jest výtvorem svazk S a. 2^ naší uvažovanou kor-

respondencí [2, 2] piazených.

Jako jsme ku ploše Pi dospli od dvou svazk {[(hbijchbi)

a ([a/žbi'] Oi^bi'), tak bychom patrn ku téže ploše dospli též

od svazk {[(hb2]aibi) a {[a2'b2]ai'bi'). Podobn ku ploše P^-

ku které, jsme dospli od svazk ([«2&2]«i&i) a ([íi'6/]íi2'^20,

dospli bychom byli tým že zpsobem od svazk i[aibi]a2bi)

a {[(h'bi]aibi'). Dvodem ku tomuto druhému stanovení

ploch Pi a P2 jest okolnost, že jsou-li dv ady v involuci,

že jsou též jejich ídicí ady v involuci.

Proniková kivka 16. stupn ploch Pi a P^ rozpadává

se ve dva sborcené tystrany aibiChb-2 , aibi(h'b'i' a jejich

dv spolené diagonály di, d^, z nichž každou nutno poítati

tynásobn.
Snadno lze nahlédnouti, že každou P* plochu lze zp-

sobem posléze uvedeným stanoviti. Ku dané dvojin dvoj-

ných pímek ídicích di , di existuje Qo ^ p* ploch a ku dvo-

jin spolených diagonál di , dz existuje qo » dvojin tystran
ttíbíChbi, axbx(h'bi'. Vidíme tudíž, že ku každé P* ploše do-

spjeme od 00
1 rzných dvojin tystran OibiChb^, axbi(h'bi,

když piazujeme k sob dvojiny k sob navzájem involu-

torních hyp. ad ze svazk hyp. ad tmito tystrany sta-

novených. Dále jest patrno, že tyto dvojiny tystran na

P* ploše tvoí obyejnou involuci v množství qo 1 tystran
na P* ploše, ježto každému tystran písluší pouze jeden

tystran té vlastnosti, že spolu P* plochu stanoví zpsobem
uvedeným.

Ježto hyperboloidy Ph a P12 jsou v involuci, tu tvoí
jejich pímky Qo^ sborcených tystran a diagonály tchto

tystran vyplují uritou sborcenou plochu 4. stupn, jež

jest P* plochou.*) Tato plocha jest úpln obecnou P* plo-

*) Viz 3. odstavec citované již práce: »0 sborcených hyper-

boloidech v souvislosti s lineárními komplexy*.
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chou, proto že jest totožná s uvažovanou zde plochou P/
Identinost tchto dvou ploch vyplvvá ihned z toho, že mají

krom dvojných ídicích dx, ^ a tystran: UibiChboy axhx(h'h^,

též spolenou pronikovou kivku ploch P a P12.

Vidíme tedy, že sborcené plochy diagonál
vyskytující se pi dvou libovolných hyperbo-
loidech vinvoluci, uvažované v citované zde
práci, jsou zcela obecnými P* plochami.

Ku každé pak P* ploše lze jakožto ku takovéto ploše

diagonál dospti na oo^ rzných zpsob. Jest totiž cd

dvojin svazk ([aibi]a^b2) a ([a/ž>i'](Z2'^20> ježto existuje coi

dvojin tystran aibiOib^, (h^bi(h'b9j na P*. jež tam tvoí
involuci, jak jsme se práv zmínili. V každé pak dvojin
tchto svazk existuje od dvojin hyp. ad v involuci, jež

vedou vždy ku jedné dvojin hyperboloid P a Pí^.

V ad 00^ tystran uvažujme nyní nanáší P* ploše,

teba speciáln na ploše Pi t. . dva vvznané tystrany.*)

Butež myrh, m^rh dvma dvojinami protjších hran jednoho

z tchto tystran. Uvažujme nyní libovolnou hyperboloi-

dovou adu «' svazku ([mi?ii]m2íi2), ve svazku (m^n^lmifh)

existuje pak ada //, jež jest ku ad f/ v involuci. Dv
ady f/^ a f/ jsou pak dvma pímkovými adami téhož hy-

perboloidu M^ Máme zde pípad, kdy dva hyperboloidy P
a P,2 splývají v jediný hyperboloid Ml Dvojiny protjších

stran tystran stanovených dvma hyperboloidy P,i a P12

v involuci se nacházejícími leží zde vždy v adách ^/' a

hyperboloidu Ml Dospíváme zde tedy ku P* jakožto ku zo-

becnnému cylindroidu stanovenému dvma projektivními

involucemi v pímkách dvou ad /v' a /í^ téhož hyperbo-

loidu Ml**)

Jest tedy toto vytvoení P* plochy považovati jako spe-

ciální pípad stanovení této dvma libovolnými hyperboloidy

*; Viz 1. odstavec mé zde na poátku citované práce: Pí-
spvek ku pímkovým plochám 4. stupn atd.

**) Viz 5. odst. citované zde již práce: O zobecnném cylin-

droidu.
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V involuci. Mysleme si ve svazku hyp. ad ([miWi]w2W2) libo-

volnou adu a proložme si kivkou k*, kterou hyperboloid H^,

který jest nositelem této ady na Pj vytíná, hyperboloid,

který obsahuje adu, jež jest ku prvé v involuci. Hyper-

boloid ten jest patrn opt hyperboloidem H^ a vytíná nám

na Pi tudíž opt ctystran miWim2»?2- Z toho vidíme, že tento

tystran jest v involuci našich tystran samodružným
tystranem.

Vidíme tudíž, že v involuci dvojin ty-
stran a{bx(hhi, aibi^a^b^' jsou význané tystrany
plochy P* samodružnými tystrany.

Vytínají-li na ídicí pímce na p. na di tystrany
tyto dvojiny bodové A^B^ , -^i'^/ a samodružné tystrany
bodové dvojiny Mi Ni, PiQi, tu jest patrno, že v bodové in-

voluci tchto dvojin na pímce di musí tyto tyi dvojiny

tvoiti harmonický dvojpomr. To jest, vedeme-li s libovol-

ného bodu pímky di ku tmto 4 dvojinám postupn 4 har-

monické body, tu tyto 4 body tvoí harmonickou tveinu.
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Stratiotes (Carpolithes) Websteri (Heer) Pot. a jiné

rostliny z terciárních jíl klineckých.

Napsal

Dr. Jan Sv. Procházka.

Pedloženo v sedni dne 28. ledna 1916.

Roku 1911 vyšla ve Vstníku Král. eské Spolenosti

Nauk zajímavá zpráva p. R. Kettnera o uloženinách teti-

horních štrk a jíl u Sloupu a Klínce ve stedních echách.
(Pedloženo 13. íjna 1911.) V jílech klineckých nalezeny více

mén pkn zachovalé zbytky rostlin, z nichž autor sám n-
které uril. Mezi nimi zajímala mne zvlášt semena, urená
pvodn jako Brasenia. O tomto urení vyslovil jsem hned
z poátku jisté pochybnosti a Dr. Kettner mne vybídl, abych

si materiálu klineckého blíže všiml. Zvlášt bylo zajímavo,

že semena, a již náležela Brasenii i nikoli, nepodobovala

se žádným semenm, jež v eském tercieru až dosud byla

nalezena. Jsa zamstnán jinou vtší prací paiaeobotaniky

tetihor se týkající, nedostal jsem se díve k této vci až

te, kdy si dovoluji podati nkolik poznámek vyplynulých

ze studia eeného materiálu.

Materiál klinecký možno dle kvality dliti asi na ti

druhy. První druh jíl je materiál svtlý, místy zaržovlý,
s otisky list Quercus Drymeja, Fagus Feroniae, Taxodium
distichum miocenum a Salvinia formosa. Celkem neposkytují

tyto jíly nic palaeobotanicky zvláštního. Mezi zbytky z to-

hoto druhu jíl udává autor svrchu zmínného pojednání

také Salix macrophylla Heer. Lze však rozhodn íci, pokud
Vstník Král. 0. Spol. Nauk. Tída II.
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jde O tento otisk, že se zde stala mýlka, zpsobená asi pe-
hlédnutím pi urování. Jednalo-li by se zde o Salix, mohla

by to býti jedin njaká vrba s listy úzkými, árkovitými
a na okrajích rovnými, kterýžto typ úpln zdá se odpoví-

dati Salix media Heer Helv. II. LXVIII. fig. 14 a 15. Tomu
obrázku by nejspíše odpovídala base listu; ale všimneme-li

si podrobnji base listu na otisku vidíme, že nejeví naprosto

tendence ke sbíhání po apíku, nýbrž že je zaokrouhlena.

Tím blížil by se otisk spíše lístkm njakého Podogonia, nej-

více pak P. latifolium Hee?'. Bohužel, nelze vc tak snadno

rozhodnouti, protože na otisku schází špika listu (u Podo-

gonia, jak známo, tupá) a mimo to i nervatura není zacho-

vána. —
U mnohých otisk ve svrchu doteném materiálu nale-

zených je vidti znaný vliv vodního transportu. Ten jeví

se zvlášt na dvou kusech musejního materiálu, který jsem

prozatím ohledával. Zde jsou ve stejném materiálu vtroušeny

hojné útržky rostlin, blíže nedefinovatelné, takže odpovídají

pravé ezance (Hácksel) ve smyslu Potoniéov (Entstehung

der Steinkohle, Floe dévonienne de 1' Étage H. etc). Na
jednom z obou zmínných kus jsou mimo to vidti ješt

dva listy njaké trávovité monocotyledony, se špatn nazna-

enou paralellní nervaturou, bez patrnjšího stedního nervu.

Tím blížil by se tento zbytek ješt nejspíše ze Zabrušan

Ettingshausenem popsanému zbytku Poacites aequalis, jemuž

by též svojí šíkou odpovídal. (Ettingshausen, Flora von

Bilin I. pag. 24, Tab. VI. fig. 8.) I tyto zbytky, jako zbytky

svrchu zmínné, jsou charakterisovány píjemnou, temn r-
žovou barvou. Na jiném materiálu (ze šachty v lese sbíraném

montérem Mus. král. eského Hemanem), rovnž svtlém,

ale žlutavého tonu, který je však mnohem chudší na otisky

než pedešlý, nalezl jsem zbytky rostlinných ástí zvláštního

habitu. Jsou to tenké, nejvýš 1 mm silné, bohat rozvtvené

vtévky, nejlépe viditelné na otisku a protiotisku, ale též

i v ostatní hmot, kterou prostupují. Otisk i protiotisk je

nejvíce podoben otisku vyobrazenému v Ettingshausenov
Flora von Bilin, Tab. VIII. fig. 1. Jiný kousek, vystu-

pující po stran kusu, odpovídá Heerov obrázku ve Flora
tertiaria Helvetiae, tab. XLVII, fig. 4, kde je jasn
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vidti lomené linie osy, dle které práv dáno otiskm jméno
Potamogeton geniculatus A. Br. Na vtším otisku zdá se mi
pak, že možno pozorovati i pošvité base list, o nichž mluví

Heer na str. 102 citovaného spisu.

Tím byly by krátce probrány nejvýznanjší otisky

jíl svtlé barvy. Zbývá ješt tetí kategorie jíl. Jsou barvy
temnjší, šedé, prostoupené zuhelnatlými látkami rostlin-

nými, místy s pruhy temnjšího tonu, na ezných plochách

siln mastného lesku.

V tomto materiálu nacházejí se vtšinou blíže nedefino-

vatelné otisky list, nahromadné na zpsob listí, jež se na-

hromadilo na bahnitém dn vody a zde delší as leželo. Jediný

otisk lépe zachovaný náleží pravdpodobn druhu Ulmus
longifolia Ung. Vtší neb menší kusy ástí rostlinných (ston-

k?), jež mimo to zde nalézáme, jsou úpln promnny
v uhlí.

Daleko nejzajímavjší jsou zde však již svrchu zmínná
semena, která místy v ohromném množství prostupují šedý

jíl a dají se z nho dobe vyplaviti.

Semena jsou prmrn 5 mm dlouhá, podlouhlá neb

vejit-podlouhlá, na hbet po celé délce nízkým kýlem
opatená (po celé délce tohoto kýlu bývají pravideln prasklá

a následkem toho se snadno rozpadávají). Na povrchu jsou

semena rozbrázdná, vrásitá a drsná.

Semena jsou bu uvnit prázdná neb vyplnna zvláštní

blankou, o níž bude pozdji e, nebo konen bývají vypl-

nna hlinitými souástkami.

Tato semena pvodn urena z našeho stanovišt jako

Brasenia. Vc mne zajímala a již pi zbžném prohlédnutí

a srovnání obrázk v Potoniéov Lehrbuchu pag. 329,

fig. 332 b vidl jsem, že tato semena nejsou Brasenia, kde

jest semeno do špiky protažené, nýbrž nco zcela jiného.

Vysvtlení dostalo se mi tamtéž obrázkem fig. 328, 6— 10,

pag. 326, Stratiotes Websteri (Brongn. pro var.) Pot. z mio-

eenu wetterauského. Tuto fossilii uvádí Unger v Genera et

species pag. 506 pod jménem Folliculites kalten7wrdheimensis

Zenk. s diagnosou: »F. fructu parvo 3'" longo V" lato, peri-
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carpio parenchymatoso dro oblongo elliptico v. obovato

longitudÍDaliter ruguloso compresso, basi discoidea solidiore

iucrassata, semine unico, obloDgo tenuissimo membranaceo-
pellucido.« Je tedy zejmo, že Unger pokládá tuto fossilii

(jež, jak z popisu vysvitá, ve všech detailech souhlasí s naší)

za plod s jedním blanitým semenem uvnit. Popisované

zbytky pocházejí z Kaltennordheimu u Eisenachu a Niddy
ve Wetterau. Dále shledáváme se s naším semenem pod
jménem Pinus rhabdosperma u Heera Flora Fossilis
Hel ve ti ae I. p. 10, t. XXI, fig. 14. s diagnosou: »Pinus

seminibus oblongo-obovatis, longitrorsum striatis«, z dolu

Conversion u Paudze.

Semena tato se ovšem liší ode všech Pinus svrchu zmí-

nných, a i na našich ukázkách zejmým kýlem. Tato semena

uvádí však Heer ješt jednou ve tetím díle na str. 144.

z téhož nalezišt a rovnž je po druhé vyobrazuje na tabuli

CXLI, fig. 68, 69. Oba obrázky úpln odpovídají nálezm
klineckým. Heerova druhá diagnosa zní : »Carpolithes fru-

ctibus oblongis vel oblongo-obovatis, basi discoidea solidiore

incrassata, compressis, longitudinaliter rugoso-striatis, rima

longitudinali dehiscentibus, monospermis, semine oblongo.

«

Také Heer vykládá zbytek, o njž jde a který pezval Car-

polithes, za plody s celkem tlustým pericarpem, s podélnou

lištnou na bišní stran, podle které plod pukal.

Vnitek je hladký, vyplnný tenkou blánkou, svtlé

barvy, prsvitnou. Zenker ji pokládal za míšek (arillus),

Heer se domnívá, že je to tsta a že ostatní ásti semena

zmizely úpln. O systematickém postavení se Heer nevyslo-

vuje, praví pouze, že podobná semena jsou u nkterých Ra-

nunculaceí (za píklad uvádí Helleborus), avšak pukáni prý

ukazuje, že tu nejde o semena, ale o plody a mimo to není

u jmenovaných rostlin zmínný krek (nalezený, jak zmí-

nno, i u našich exemplá). Také Mirabilis Heer uvádí,

ale dodává, že zde zralá semena nepukají a že zde schází

podélná lištna. Schenk v Zittelov Palaeophytologii
uvádí rostlinu pod jménem CarpoUthes Websteri jako incertae

sedis prav: »Carpolites kalteunordheimensis appellé plus

tard par Heer Carpolithes Websteri est de provenance dou-



Stratiotes (Carpblithes) Webster! (Heer). 5

teuse«. Rozhodn však dle tohoto autora není to rod Hippo-
phae, jak tomu chtl Ludwig (Hippophae dispersa, Ludwig
Wetterau).

Teprve Potonié (v. t.) rozeznal správn systematickou

píslušnost zbytk, srovnávaje je s recentními a diluviál-

ními semeny Stratiotes aloides (diluviální semena Stratiotes

aloides pocházela ze známého rašeliništ Klinge blíže Chot-
buzi). Potonié pak nazval zbytky Stratiotes Websteri. Na
rozdíl od Stratiotes aloides jsou semena Stratiotes Websteri

kratší a o nco zavalitjší. Na semenech pak rozeznává týž

autor vnjší a vnitní (tvrdé) osemení, testu a carunculu.

Co by mohla být zmínná již blanka, domnívám se pozná-

vati z Irmischova pojednání Beitrag zur Naturge-
schichte des Stratiotes aloides (Flora 1865, pag. 81,

tab. I.). Akoliv se zevnjší podoby semen, bohužel, mnoho
nedotýká, popisuje autor Dodrobn klíeni této zajímavé rost-

liny a píše mezi jiným (cituji úpln, ponvadž se domnívám,

že tím vc osvtlím)

:

»Beim heraustreten des Keimlings wird die aussere*)
ziemlich ha rte und spróde braune Samenschale von Mi-

cropyleende her der Lange nach gespalten, hált
a ber an dem entgegensetzten Ende oft noch
lange zusammen, und bleibt dann auf der Spitze des

Keimblattes sitzen; von einer wesentlichen Bedeu-

tung ist dies aber nicht, da die Keimpflanze ebenso freudig

weiter wáchst, w e n n d i e Samenschale friih schon
abfállt; die zate weissliche Innenhaut, die den

Embryo unmittelbar bekleidete, bleibt beim Keimen in

der braunen Schale zurlick ete.«

Domnívám se tedy, že také my zde máme vyklíelá se-

mena ezánu a to ve všech stadiích: jist s onou práv zmí-

nnou blankou, i taková, kde blanka již vyhnila a do roz-

chlíplého obalu dostaly se ásteky hlíny, i konen jedno-

tlivé plky neb jejich trosky.

*) Podtrhuji místa, která se mi zdála pro porozumní pro-

blému význaná. . ,..
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Bohužel zamezily válené pomry opatiti si nejnovjší

literaturu o Stratiotes Websteri. Chtl jsem tedy míti ale-

spo recentní semenový materiál na srovnávání. Pokládal

jsem to za nutné hlavn z toho dvodu, že bližší údaje, neb

alespo ponkud bližší data o semenech Stratiotes aloides

v pírukách i velkých kompendiích botanických bývají na-

prosto opomíjena. Tak i v tak spolehlivé na p. knize, jako

jsou Englerovy Pflanzenfamilie. Tak bylo nejen v li-

teratue nmecké, ale i francouzské. Obrátil jsem se tedy

nejprv na botanické oddlení Musea král. eského, kde však

jsme s kustodem p. dr. Bayerem ve znan kompletní sbírce

semen Stratiotes nenašli. Rovnž záporn mi odpovdlo se-

menáské oddlení firmy T. O. Weigel v Lipsku. Psal jsem

tedy velikým závodm semenáským a zahradnickým, jako

jsou Heinemann nebo Haage & Schmidt v Erfurt; tyto mi
však nabízely živé rostliny, ale semena rovnž nemly;
obrátil jsem se tedy prostednictvím závodu V. Fric v Praze

na soukromé sbratele, ale i odtud se mi nedostalo pízni-

vého vyízení, a dopis téže firmy na Bot. museum v Dahlemu
byl zodpovdn výzvou, abych se obrátil na botan, sbírky

Musea král. eského.

Pokud se týe vlastních zkušeností, hledl jsem sám po

nkolik let nalézti semena Stratiotes, který jsem sbíral a-
stji mezi místy Liebe Seele a Laatziger Ablage na ostrov

Volyni v Pomoanech (lisované moje exempláe odtud jsou

v Bot. ústav c. k. eské university), zprvu ze zájmu ist
sbratelského, v lét r. 1914 pak již za úelem z práce vy-

svitajícím, ale ani tu jsem nepochodil.

Není, jak se tedy zdá, podivné mlení knih o semenech

ezánu, nebo asi vtšina autor semen neznala. Stratiotes

nyní se rozmnožuje hlavn vegetativn a v celých krajinách

scházívá v jednom neb druhém pohlaví. V tomto shodují se

autoi a udávám zde pouze St. Endlichera, který praví

v Genera plantarum na str. 162: »Feminae a muribus

longissimo saepe intervallo remotae, unde multiplieatio per

semina rarior, per stolones frequens et copiosa.*

Tento fakt tím osteji vystoupí, uvážíme-li, že na na-

lezištích tercierních nalézáme semena Stratiotes ve velikém
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množství pohromad (jako dkaz, že rostlina v této dob
hojn fruktifikovala) a že konen i z doby diluviální nejsou

semena jeho vzácností. Nezdá se mi tedy smlo vysloviti

domnnku, že Stratiotes sdílí osud Trapa natans a Taxus
baccata a že jej nutno zaaditi mezi rostliny z Evropy
ustupující.
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Cytologické píspvky k morfologii a aetiologii

i zv. involuních a degeneraních tvar u bak-
terií, jakož i jich rozvtvování.*)

z bakteriologického ústavu c. k. eské vysoké školy technické v Praze.

Pednosta: Prof . Dr. A. V e 1 i c h.

Napsal Dr. Adolf Ambrož, assistent ústavu.

Pedloženo dne 24. bezna 1916.

I. ást deskríptivní.

Pi pokusech o vypstování isté kultury Azotobakteru

z pdy na t. zv. mannitovém agaru objevily se na plotnách

krom typických kolonií tohoto mikroba též i jiné kolonie,

které zbžn jsem rovnž podrobil mikroskopickému vyše-

tení. Pozornost moji upoutaly kolonie tvoené relativn ve-

likým mikrobem, kterého chtl jsem použiti práv pro jeho

dimense ke kontrolním pracím o vnitní struktue u bakterií.

Pstním na rzných pdách výživných a zjištním

morfologických a physiologíckých jeho vlastností jsem do-

spl k názoru, že jedná se o njakou varietu druhu Bac.

megatherium, a skuten byl tento názor pozdji potvrzen

kontrolním srovnáním s typickou kulturou Bac. megathe-

rium, jíž se mi dostalo laskavostí professora Dr. Krause
ve Vídni.

Pi pstování tohoto mikroba na glukosovém agaru ob-

držel jsem množství forem nápadn se lišících od normální

*) Struný extrakt této práce vyšel jako otisk pednášky ko-

nané autorem 2. ervna 1914 na V. sjezdu eských pírodozpytcv
a léka ve Vstníku sjezdovém na str. 351,

Vstník Král. C. Spol. Nauk. Tída II. 1
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formy bacilla na obyejném agaru. Tvary ty byly plny

svtlolomných tlísek rzného tvaru a velikosti. Pravidelné

objevování se tchto forem na této výživné pd vedlo mne
k myšlence kritického zpracování otázky morfologie a aetio-

logie tchto forem dle bžného rení v literatue bakterio-

logické oznaovaných jako formy involuní, nebo terrato-

logické (Maasen).

Pi studiích v tomto smru podailo se mi dospti k vý-

sledkm, které pokládám za píspvek a povzbuzení k dalším

pracím o tomto vysoce zajímavém thematu v biologii bak-

terií vbec.
Vývojový cyklus bacilla mnou vypstného lze znázor-

niti dle mých pozorování takto:

A. Klíeni spor.

a) V nezbarveném praeparát— invivo. Kul-

tura bacilla na obyejném agaru, stará 2 msíce; pi mikro-

skopickém vyšetení samé spory, jen poídku njaké vegeta-

tivní individuum se zejmým charakterem degenerace (dlouhá

hyper- nebo hypochromatická vlákna). ástka kultury roz-

míchána do kapky kondensaní vody z erstvého agaru

masopeptonového nebo glukosového*) na krycí sklíko a pro-

vedeno pozorování ve visuté kapce pi 37".

Po jedné hodin lze pi této temperatue pozorovati po-

átky zmn ve sporách. Nkteré spory, které pvodn byly

pomrn malé (obr. 1. 1.) (š. 2 ii, délky 3*5 ^i) a siln lámaly

svtlo, ztratí nápadn svj lesk, membrána na pólech zdá se

lesklejší a tlustší a zvtší se (zduí) o dobrou polovinu svých

dimensí. V této asi dob pone se uvnit objevovati hmota
tmavší vyplující tém celou sporu, která v urité dob
opouští obal prasklý obyejn na jednom pólu. Klíeni dje
se tedy pevážn polárn, a pozoroval jsem zhusta i klíeni

aequatorialní. (Viz tab. 1., obr. 1.14., IV. 20.). Individuum

vyšlé ze spory rychle dorstá do velikosti normálního bacilla

a ile se dlí. V první dob dorstáni a i ješt v dob dlení

jeví vzhled homogenní bez jakékoliv strukturelní differenciace,

*) Podotýkám, že v kondensaní vod agaru g-lnkosového mi
vyklíily spory vždy daleko díve.
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pouze v dob dlení lze pozorovati lesklé zrnéko ve stedu
vyrstající v pozdjší pepážku. Starší individua jsou již

plna menších i vtších siln svtlo lámajících zrnécek.

b) Nejlépe lze vidti pomry vnitní differenciace pi
germinaci spory napraeparátu barveném. Pozorování

inil jsem na objektech barvených 1. en état vivant — neutrální

ervení 1 : 2000 — nebo Fickerovým roztokem methylenové

modi (1:10.000 + iVo acid. lacticum), nebo brillant-kresylo-

vou modí pischlou na sklíko dle Amata (5), 2. na

objektech fixovaných bu vysušením (teplem) nebo horkým
Schaudinnem (alkohol absol. + konc. sublimat), nebo pouze

alkoholem nebo konc. sublimatem, aneb konen Flemmin-

gem. Obrazy byly pi stejném barvení pi všech tchto mo-

dech fixace tytéž. Tinkce dala se dle Ernsta (methyl,

mod + Bismarckova hn) zedným fuchsinem a dle

GlEMSA-E OMANOWSKI-HO.

Pi pozorování za živa barvením vitálním neu-

trální ervení byly pomry pi klíeni následující:

Spory pvodn siln svtlolámající nebarví se vbec
tímto barvivem (obr. 1. 1.), nkdy vnjší membrána spory

(exina) slab se zbarví do hndoervena a obsah spory vy-

stoupí jako siln svtlolomné zelenavé tlísko (obr. I. 2.). Po
jedné hodin pi 37 "^ C vidíme, že vtšina spor ztratila svj
silný lesk a zvtšila své dimense. V nkterých sporách spa-

titi lze zrnéko v podob teky, tmavší, zbarvené slab
žlutohnd (obr. 1. 3.), v nkterých sporách jsou zrnéka
již vtší slabounce špinav žlutohnd zbarvená (obr. 1. 4.);

vtší zrnéka lámou slab svtlo a pouze kontury jich jsou

tmavji zbarveny, pi emž tlo spory je rovnž slabounce

diffusn zbarveno špinav ervenohnd.
Toto zrnéko se zvtšuje (obr. I. 5.) a pak bývá vtši-

nou již uloženo excentricky, a to bu aequatorialn (obr. I. 6.)

nebo polárn (obr. 1. 9.), což, jak dále vylíím, nasvduje
budoucímu modu vyklíení. Nkdy vzroste toto zrnéko tak,

že vyplní celou sporu (obr. I. 8.) a mže rovnž býti excen^

trické (obr. I. 7.). V stadiu velikosti obr. I. 5. barví se již

zrno to intensivn ervenohnd. Když zrno vzrostlo do ur-

ité velikosti, vynikne z exosporia ven; toto otevírá se (a
už prasknutím na basi ist mechanické, nebo gelifikací —
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snad psobením njakých enzym tvoících se uvnit v mla-

dém individuu*), jak vidno z obrázk, rzným zpsobem.
Tak obr. I. 9., 11., 13. a 15. nasvdují klíeni polárnímu,

obr. I. 6., 12. a typický obr. I. 14. klíeni aequatorialnímu;

obr. I. 10. ukazuje typ klíeni spor, pi nmž nastane páso-

vité roztržení exosporu v rovníku a ob poloviny exosporu

zstávají jako epiky na pólech individua. Jak vidno, je

zpsob germinace spor u tohoto bacilla nestejný a nedá se

uvésti na jednotný typus. Proto také srovnávám se s názo-

rem MHLSCHLEGEL-ovÝM (135), ktcrý tvrdí oproti stá-

vajícímu pesvdení, že znaky klíeni spor nemají násled-

kem variability žádného diagnostického významu, jaký jim

pipisuje BuRCHARD (26). Ostatn sám Grethe (67)

nalezl u blízce zpíznných druh znané rozdíly v klíeni

spor a Caspari (30) zjistil variaci germinaních mod
u téhož druhu. Aspo myslím, že u takového druhu bacilla,

jako je tento mnou popsaný, u nhož jsem nalezl jmenované
dva typy klíeni (polární a aequatorialní) tém stejn za-

stoupeny, neplatí ohrazení Migulovo (130) 1. c. p. 120.:

»Auch bei Arten mit konstanter Austrittsstelle des Keim-
stabchens kommen nicht selten Ausnahmen vor, aber diese

Ausnahmen bilden doch keinen Grund, die Art der Keimung
als Merkmal ganz zu verwerfen.«

Rovnž Lehmann-Neumann (106) poukazují na nespo-

lehlivost zpsobu klíeni jako znaku differencialn-diagno-

stického; 1. c. p. 16. praví: »Sicher hat aus all diesen Griin-

den die Art der Sporenkeimung zwar eine erhebliche, aber

allermeist weder eine ausschlaggebende, noch gar eine zur

Artcharakterisierung hinreichende Bedeutung.«

Podobn soudí též Gottheil (64).

Pi vitálním barvení methylenovou modí nebo brillant-

kresylovou modí jest obraz týž, pouze zbarvení je modré
resp. fialové (obr. II. 1.—6.). Také na praeparátech fixova-

ných a barvených zedným fuchsinem jsou obrázky tytéž,

až na to, že zbarvení je ervené.

*) Dle mého mínní jedná se asi o vlivy mechanické, snad
turgor vzniklý uvnit spory tím, že embryo pijímá zvení vodu.

Hlavn obrázky na tah. 1., III. 6.-8. a V. 1.—4. nasvdují mecha-
nickému pukáni.
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Pi barvení metliodou Ernstovou jsou pochody chemi-

cké pemny látkové ve sporách velice dobe nuancovány.

Zajímavo jest, že, podobn jako Mhlschlegel (135), ob-

držel jsem pkné obrazy i pi zahátí Loefflerovy mode d o

varu. Kolorimetrická stupnice chemické pemny spor pi
klíeni pi jiných pozorováních je v podstat stejná; spory

uzrálé, u nichž nejeví se ješt poátky pemny chemické,

jsou zbarveny kontrastním barvivem (hndí bismarckovou)

žlut s tmavšími konturami; spora, u níž poíná pemna
chemická, je bledmodrá s blanou hndoervenou a další

stadiuiji vývoje obsahuje modré zrnko v bled modrém nebo

nazelenalém ostatním obsahu spory, jejíž kontury jsou hndo-
ervené. Tmavomodré zrnéko vzrstá až do urité velikosti

a nabývá barvy resultující z tmavomodré a žluté, t. j. barvy
špinav temnžlutozelené. Individuum vegetativní barví se

pak (ovšem dle délky doby kontrastního dobarvování) žluto-

zelen až žlut.

Pi barvení Romanowskim barví se spora zralá bled-

mode, v pozdjším stadiu barví se centrální zrnéko (obr.

III. 1.) fialov, obal spórový ržov; zrnéko se zvtšuje

a jeví bhem vývoje stupnici zabarvení od fialové do modré
a vyznauje se znanou svtelnou lomivostí. Blána spory z-
stává slab ržovou. (Obr. III. 4— 8.) Na spoe polárn pu-

kající patrný roztrhaný okraj (obr. III. 6.—8.), Individuum
vegetativní barví se fialov (obr. III. 9.). Zajímavé obrázky

(obr. III. 2.—3.), které se mi podailo touto methodou velice

zídka najíti, a které velice upomínají na klíek v semenu
rostlinném, dojdou vysvtlení v následujícím.

Nejzajímavjší obrázky jsem obdržel, kdy
barvil jsem praeparáty silným roztokem jodkalia;
barvení i fixaci provádl jsem najednou a to tím zpsobem,
že jsem partii spórového materiálu naokovaného do výživné

pdy pi 37" C po urité dob direktn penesl do kapky
jodjodkaliového roztoku (5 : 10 : 100) na podložním skle, po-

kryl sklíkem krycím a pozoroval. Již po jedné hodin na

glukosovém agaru pi 37'^ C obdržel jsem vždy takové množ-
ství nejrznjších stadií vývojových, že bylo mi velice snadno

vykombinovati vývojovou adu znázornnou na obr. IV.

1—20.
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Pedevším najdeme spory malé, siln svtlo lámající,

s trochu diffusním žlutým zabarvením (obr. IV. 1); první

stupe vývoje je objevení se tmavšího centrálního zrnéka
ve zvtšené spoe svtle žlut diffusn zbarvené s tmavšími

konturami (obr. IV. 2.). V dalším vývoji zvtší se toto cen-

trální zrnéko, je zbarveno žlut a lomí svtlo (obr. IV. 3.).

Od tohoto zrnéka vychází v dalším stadiu (obr. IV. 4—6.)

zvláštní zeteln differencovaný ocáskovitý výbžek s kurva-

turou sledující zpoátku stnu spory (exosporium), pozdji

více zakivenou zpt k centrálnímu zrnéku (východisku),

s nímž zdá se v dalších stadiích splynouti (obr. 7— 13.). Z po-

átku obzvlášt jeví se frappantní podobnost s poátky embrya
ve vajíku, s nímž možno celý tento útvar bez obavy ped
výtkou fantasie analogisovati.

Z literatury jest mi známo nco podobného pouze v práci

Georgevitch-ov (62a). Tento badatel pozoroval ve svých

praeparátech obrazy reprodukované na tab. I. obr. Ví. 23—27a

31—39., k nimž podává následující výklad: Spora uvolnná
ze sporangia má dv membrány, v nž však se obal spory

differencuje teprve pi klíeni; ektosporium nasedá na endo-

sporium v podob jedné nebo dvou polárních epiek, které

se mohou na témž individuu lišiti i velikostí (na p. obr. VI.

34.), ostatní ást ektosporia je tsn pitiskla k endosporiu.

V tomto stadiu barví se celá spora anebo aspo její peri-

ferie intensivn, z ehož prý je vidno, že barvivo mže pro-

cházeti obalem spórovým; 1. c. p. 159. »Es waren also nicht

die Sporenhiillen jenes Hindernis der Sporenfárbung, sondern

die Sporangienwande selbst. Denn kurze Zeit nachdem die

Spore ihr Sporangium verlassen hat, farbt sich die Spore

intensiv, obgleich sie noch immer von ihren Hiillen um-
geben ist.«

V protoplasmatu spory objeví se na pólech dv vtší

gentianovou violetí intensivn se barvící zrnéka (obr. VI.

35.), nkdy se objeví tato zrnéka též na pólech kratší osy

sporové (obr. VI. 36); na tomto obrázku je patrný vznik

tchto zrnéek nahromadním protoplasmatu po stranách

spory; krom toho lze vidti na obou stranách tohoto proto-

plasmového nahromadní po jednom konickém výbžku chro-

matické hmoty, který smuje do stedu spory. Dalším hro-
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madním chromatinové hmoty prý se jist utvoí pepážka
rozdlující sporu ve dva oddíly nestejné velikosti. V obr. Ví.

37. je prý další stadium, v nmž je znázornna polokruho-

vitá linie z hmoty chromatinové a lze vidti zde též dv
chromatinová zrnéka, jimiž byla ona linie utvoena. Na obr.

VI. 39. lze vidti tvoení nepravidelné obloukovité linie z po-

dobných chromatinových zrnéek. Srovnáním tchto obrázk
lze prý vidti, jak povstává onen kroužek (»Kreis«) nebo

spíše chromatinový mchýek (»das chromatische Bláschen«)

znázornný na obr. VI. 31. To vysvtluje Georgevitch 1. c.

p. 160. následovn: »Wir haben uns nur vorzustellen, dass

die Anháufung der chromatischen Substanz in zwei verschie-

denen Richtungen von den erwáhnten konischen Vorspriin-

gen aus erfolgte (obr. 36), wodurch eine konvexe Querwand
und eine Bogenlinie gebildet wurden, und wir bekommen ein

chromatisches Bláschen, wie es in Fig. 31. abgebildet ist.

Fiir die chromatische Nátur dieses Bláschens spricht seine

Eigenschaft, sich intensiv zu farben, wahrend der Bláschen-

inhalt ebenso wie die Spore selbst viel heller gefarbt wird.

Wird dagegen die Spore mit konzentrierter Losung von Gen-

tianaviolett behandelt, so farbt sich das ganze chromatische

Bláschen intensiv dunkelrot, und macht den Eindruck, als

ob in der betreffenden Spore ein grosseres, chromatisches

Kornchen gebildet wurde (Fig. 32.).

Durch weiteres Wachstum dieses chromatischen Blás-

chens wird ein Keimling gebildet, welcher allmáhlich den

ganzen Raum der Spore einnimmt. Dadurch werden die

Sporenhiillen stark gespannt, weshalb die aus dem Ecto-

sporium gebildeten Kappen nicht mehr an den Polen der

Spore sichtbar werden.

«

Výklad zajímavých tchto obrázk Georgevitchových
jest nutno však dkladn pozmniti.

Pedevším není mi jasno, pro by se mlo již v tchto

prvotních stadiích germinace spórové odchlipovati ektospo-

rium a to nota bene zpsobem takovým, jak je znázornno
na obrázcích? Pro odchlipuje se pouze na pólech, nikdy ne

aequatorialn, a pro u nkterých spor pouze na jednom
pólu, anebo na obou pólech rznou velikostí? Myslím, že

správnjší bude výklad ten, že tyto ,ektosporové epiky'
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jsou zbytky spórotvorného individua (sporangia), které po
zvtšení volumu spórového bhem germinace (známého to

úkazu) vypadají pak relativn menší; a ostatn je známo, že

se zbytky tla mateského individua bhem doby po uzrání
spory scvrkují. Ostatn upomínají obrázky Georgevitchovy
siln na mj obr. I. 10., který jist nelze vykládati odchlí-

pením ektosporia.

Kdo te dívjší sta práce Georgevitchovy o tvoení
spory, mohl by se domnívati, že výklad jeho o ektosporiu

je správný, kdyby pesn nekontroloval jeho údaje s pilo-
ženými obrázky. Georgevitch totiž pozoroval, že tvorbu
vlastní spory pedchází nejprve odsegmentování polární ásti
bacillu, v níž utvoí se mchýek (,Bláschen'), který odcestuje

od fertilního pólu smrem k pólu sterilnímu; v tomto m-
chýku, který zove ,Vorspore', vytvoí se teprve vlastní spora,

která pak leží ve ,Vorspore* jako v njaké vakuole (^obr. VI.

23., 24.). Na pólech spory nachází se svtlé polomsíité
spatium, kdežto boky spory jsou tsné, pitisklé ku stnám
,Vorspory* (obr. VI. 23). L. c. p. 157. praví dále: »Die defi-

nitiv Spore erscheint in diesem Stadium von einer, anschei-

nend einfachen Kapsel umgeben, welche die Form des Ba-
cillus selbst hat, und an ihren Polen je einen protoplasma-

tischen Meniscus besitzt« . . . , (zbytky bacilla!) a dále

(ibidem): »Diese Kapsel der definitiven Spore besteht dem-
nach aus zwei Schichten: aus einer inneren, elliptischen Schicht,

welche die periphere Wand der Vorspore darstellt, und aus

einer ausseren Schicht, welche aus den Bazillenwanden selbst

gebildet ist.«

Z eeného dalo by se snad souditi, že ono díve jme-

nované ektosporium by odpovídalo periferní stn ,Vorspory'

(vakuoly spórové), a tato stna že by mohla tvoiti ony e-
piky; tomu však odporují obrázky VI. 25—27., kde je vidno,

že zralá spora vylézá z prasklé ,Vorspory* úpln ven, takže

by se tato nemohla súastniti tvorby epiek. ,

Autor tvrdí, že spora nebarví se proto, že brání stny
sporangia vnikání barviva do spory. Již dávno se upustilo

od tohoto názoru, když už ani bacillm tuberkulosním se ne-

supponuje neproniknutelnost obalu voskového, a pijat obecn
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náhled poprvé Spinou (176) a to jižr. 1883 proslovený a experi-

mentáln doložený, že supposice taková je zejm nesprávnou.

Neproniknutelnosti membrány odporují tyto nálezy

:

a) Nov utvoené spory v individuu, u nichž ješt není vy-

tvoena žádná membrána, se již nebarví barvivy, kterými se

barví ostatní tlo bacilla. To vidti na obr. tab. I., VII.
21—26. To potvrzují nálezy Mhlschlegela, Bunge. (25>

h) Bunge (1. c.) a A. Meyer i já nalezli, že mže se i zbar-

viti membrána spory, aniž by se vnitek spory zbarvil. A ko-

nen c) mže se již intensivn barviti vnitek spory pi
neporušené dosud membrán, jak na to poukázal Grethe a
jak vidno z mých obrázk (Tab. I., I. 8, III. 4'5, VI. 23—24
atd.) a zvlášt z celého vývojového pochodu tvoení embrya.
(Tab. LI., II., III., IV.)

Spora povstává zhuštním (koncentrací) barvitelné hmoty
sporulujícího individua. Na tento fakt poukázala již celá

ada autor. Hmota budoucí spory prodlává chemickou pe-
mnu látkovou, jejímž výsledkem je substance nebarvící se

obyejnými barvivy (dle Ržiky achromatická substance
— linin). GoTSCHLiCH (65 p. 53) praví o tomto úkaze: »das

Verschwinden der Chromatinfárbung lásst sich vielmehr auch
durch Ausbildung der Sporenmembran und durch die Durch-
trankung der Spore mit Fettsubstanzen (wie solche analytisch

in den Spoen nachgewiesen sind) erkláren«.

Myslím, že oba tyto názory dají se docela dobe spojiti.

Spora vzniká koncentrací chromatinové (barvitelné)

hmoty. Jakožto útvar sloužící »zachování druhu«
(jak výslovn vytýká Kruše (101) na rozdíl od názor považu-

jících sporu za orgán fruktifikaní), musí spora v sob ob-

sahovati zhuštnou hmotu budoucího individua vegetativního,

tudíž i látky reservní, z nichž v první ad sluší pomýšleti

na tuky z analogie u ostatních orgán sloužících »zachování

druhu« v íši rostlinné i živoišné. Skuten také (jak již

svrchu uvedeno) analyticky byly tuky ve spoe zjištny.

Že onen chromatin pešlý do spory skuten též svou
hmotu chemicky mní, a že není neprostupnost membrány
vinna nemožností jeho zbarvení, dá se velice snadno doká-

zati tím zpsobem, že zralou sporu rozbijeme (rozdrtíme);
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obsah spórový se ani po rozdrcení membrány nezbarví oby-

ejnými barvícími methodami.

Spora, jakožto orgán sloužící zachování druhu — udr-

žující život druhu — musí býti živá; i pi t. zv. latentním

jejím život musíme pedpokládati u ní by i jen minimální

dýchání a výmnu látek. V tomto pípad musí obsahovati

1. vodu a 2. reservní látky.

Co se týká reservních látek zmínil jsem se o nich díve.

Vodu pak spora rovnž obsahuje, by i malé množství.^ Aby
pak se tato k životu potebná voda všechna nevypaila za

nepíznivých podmínek životních, jimž spory jsou vystaveny

(vysušení a pod.), musí membrána spory býti dosti mocná.

Že však mocnost membrány není tak veliká, aby brá-

nila prchodu barviv, dokazuje však již ten fakt, že spory

penesené do píznivého media ihned vyklíí, tím že z venku
pijímají vodu a látky potebné k vývoji.

Co se týká onch obloukovitých útvar a zrnéek, tvrdí

Georgewitsch, že hromadí se chromatinová hmota ve dvou

protivných smrech, utvoí se obloukovitá linie a posléze

povstává mchýek, který je základem nového individua.

(Viz tah. 1. VI. 35—38.)

Jak vidno z mých obrázk (tab. 1. III., IV.) podailo

se mi nalézti u mého objektu pozorování velice podobné

obrázky.

*) Pokusy Haasovými, že bílkovina zbavená ve vakuu vody
koaguluje teprve pi 170« byl piveden Lewith (109; na myšlenku, že

i plasma spórové dkuje svou resistenci vi vyšším teplotám men-
šímu obsahu vody. Srovnávacími pokusy s vajeným bílkem do-

spl k resultátu, že i bílkovina chudá na vodu (tedy nejenom úpln
vody zbavená) nekoaguluje pi obyejném stupni koagulace; tak

stanovil pro bílek vajený se e^/o vody koag-ulaní temperaturu
pes 1450, s I80/0 vody mezi 88—99«, s 25<'/o mezi 74—80«.

Z tchto nález dedukuje Lewith, že asi stejným zpsobem
chová se spórové plasma vi vyšším teplotám a vysvtluje úkaz,

že spory vydrží daleko spíše suché tep. o, nežli psobení páry tím,

že jich plasma málo vody obsahující pozdji koaguluje pi suchém
teple, nežli v páe, ježto v horké páe vodní spórové plasma nepa-

trné množství vody mající z páry vodu do sebe pijímá membránou
zmklou a propustnou úinkem páry.
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Své obrázky vysvtluji si následujícím zpsobem:

Jak již uvedeno, vzniká spora koncentrací hmoty vege-

tativního individua, hmoty to intensivn se barvící obyej-

nými anilinovými barvivy. Nezralá spora (»základ spórový,

Yorspore, Prospora etc. autorv«) barví se intensivn oby-

ejnými barvícími methodami ješt tehdy, když již nabyla

velikosti a tvaru spory; avšak stádium »zrání spóry« pro-

vázeno jest chemickou pemnou hmoty její, jak patrno

z toho úkazu, že hmota spory ztrácí svou barvitelnost, stává

se lesklou a vytváí membránu. Pouze zvláštními encheire-

sami jest možno zralou sporu uiniti pístupnou barvení

(specifické barvení na spory!).

Latentní život odpoívající spory neprojevuje se na
venek za použití známých nám method mikroskopických

žádným zpsobem, až teprve pi klíeni spory. První známkou
poínajícího aktivního života je optná chemická pemna
hmoty spórové jevící se v pemn díve nebarvitelného ob-

sahu sporového v hmotu pístupnou barvení: prvním pro-

jevem jejím je objevení se barvitelného granula ve spoe,

které znaí východisko této pemny.

Z analogie tvoení klíku u rostlin nebo embrya ve va-

jíku možno si pedstaviti, že také vývoj zárodku ve spoe
rovnž se dje postupn, v etappách, nikoliv najednou. Ob-
jevení se chromatinového zrnéka je prvním projevem lát-

kové pemny, a od tohoto zrnéka jako podntového centra

šíí se snad vývojové podráždní postupn v celé hmot
spórové. Našimi methodami jeví se tento postup v našem
pípad vytvoením barvitelného obloukovitého útvaru po-

ínajícího Q onoho granula, sledujícího postupn stny spó-

rové, až opt konícího u granula, spojujícího se konen
v souvislý mchýkovitý útvar — »embryo«. Možná, že bere

se tento pochod pemny látkové projevující se pibýváním
barvitelné substance proto nejprve u stn, jelikož tyto peri-

ferní partie spórové hmoty jsou nejblíže zdroji výživy a vý-

vojového podntu ze zevnjška picházejícího v podob pízni-

vých podmínek životních, potebných k vyklíení spory, a te-

prve pozdji pemuje se i ostatní vnitek obsahu spory.
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B. Stadium vegetativního vývoje a tvorba spor.

Za píznivých podmínek životních probíhá vegetativní

vývoj bacilla velmi rychle. Co se týká podmínek výživy, na-

lézá bacillus vhodné medium výživné v obyejném maso-

peptonovém agaru, agaru dle Cantaniho,*) agaru glukosovém

a mannitovém, — na nichž hlavn jsem jeho vývoj studoval.

Pstován byl aerobn (jest striktn aerobním mikrobem).

Nejvhodnjší temperatura jest kolem 37" C.

Nejbujnjší a nejrychlejší vzrst jeví náš bacillus na

obyejném masopeptonovém agaru a agaru dle Cantanihq.

I. Obyejný masopeptonový agar.

Již po 1 hodin (jak bylo vylíeno v kapitole o klíeni

spor) jeví se ve sporách na tomto agaru první poátky diffe-

renciace. Tvorbu embrya až do vyklíení vylíil jsem díve,

proto jen strun ješt o ní pojednám s ohledem na modus
barvení, kterého jsem použil zde ku zjištní vegetativního

vývoje.

Praeparáty jsem v tomto pípad fixoval sublima-
tem a barvil velice zedným fuchsinem (fixo-

vaný praeparát na krycím sklíku vložil jsem do kapky bar-

viva na skle podložním a v ní pozoroval).

Práv jako již díve pi studiu klíeni spor byla ástka
kultury obsahující hojn spor**) 'vaena ve vod 2 minuty,

aby byly eliminovány vegetativní formy, a penesena na

agar. Po 1 hodin pi 37° C pozoroval jsem již prodromalní

zjevy germinaní. Spory díve siln svtlo lámající, bezbarvé

(pouze nkteré s ržovým nádechem exiny) jevily nápadné

zduení a ztrácely lesk. Tu a tam nkterá obsahovala již

malou nezeteln ohranienou ržovou tmavší skvrnu (tab.

I.,' VII. 2.); v dalším vývoji — ale pi tomto barvení pouze

v omezeném potu pípad — nalezl jsem i obrázky (tab. L,

VII. 3.) zeteln upomínající na obrázky již díve v kapitole

*) Ag-ar + 0"5—0"75 glycerolatu (v tomto pípad ascites + gly-

cerin aa starý 4 nedle) viz Cantani (Cti bit. f. Bakt. etc. Abt. I.

Orig. Bd. 53. 1910.)

**) Podotýkám, že staré kultury agarové sestávaly tém ze

samých spor.
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klíeni spor uvedené jako poátek embrya. Konen barví se

uvnit spory celé embryo krásn ržov, tlustá membrána
syt erven a embryo vyklíí z puklého obalu ven (tab. I.,

yil. 4.); membrána — resp. skoápka spory — objímá ješt

dlouho nové individuum. Velice asto dlí se již bacillus

a na jednom pólu má ješt onu skoápku (tab. I., VII, 7),

ba velice hojné jsou pípady, že ona skoápka objímá pól

diplobacilla s úpln již vyvinutými sporami (tab. I., VII. 25.).

Nové individuum vylezlé práv ze spory (embryo) barví

se zprvu homogenn erven, bez zvláštní differenciace

(tab. I. I. 9., 11., 12., 13., 14., 15.), avšak brzy pone se jeho

obsah rozlišovati, zprvu v tom smru, že v plasmatu objeví

se nepravideln ohraniené tmavji ržov až erven se bar-

vící skvrny (tab. I., VII. 4.), které se zveliují a zmnožují

(tab. I., VII. 5., 6.), a konen pi náležitém zední barviva

objeví se krásná síová struktura, s tmavji ržov se bar-

vící sítí, v jejíž okách uložena jsou tmav ervená granula

rzných dimmensí a s naznaenými již pepážkami probíha-

jícího dlení individua (tab. I., VII. 7., 8.)

XJ individua s náklonností k rychlé sporulaci zveliují

a zmnožují se tato granula chromatická, takže individuum

takové je plné chromatinových erven zbarvených granulí

rzných velikostí, která pozdji dávají z vtšiny vznik spoe.

U individuí s nábhem k ilému vegetativnímu rozmno-

žování dlením jsou pomry trochu jiné. Obr. 9., 10. a 11.

na tab. I. VII. znázoruje vznik takového dlení. V individuu

velice zedným fuchsinem diffusn ržov zbarveném nejeví

se žádná granulosní ani sífovitá differenciace, pouze jednot-

livá zrnéka asi v polovici individua na míst pozdjší pe-
pážky, a to perifern u membrány, jak vidno z obrázk,

kde zrnéko piléhá zdánliv ku stn — tedy excentricky.

Toto zrnéko vysílá pak pepážku dlící individuum ve dv
nová, jak poprvé popsal Ržika (162a), po nm Guil-

LiERMOND (71b) a já (6a), a která od nkterých auto-

r považují se za jádra. V místech pepážky nahromadí

se vtší množství chromatinu, pepážka rozdlí se longitudi-

náln ve dv (obr. 20., 25. b c), a zbytky chromatinu resp.

hmoty pepážkotvorné lze spatiti na pólech individuí práv
od sebe se oddlivších.
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Tvorba spor jeví se pi tomto zpsobu • barvení jako

nahromadní granulí cbromatinových na pólu spórotvorného

individua a konfluencí jich zprvu v dosti nepravideln ohra-

nienou hroudu jevící z poátku ješt granulovanou struk-

turu poukazující ku svému pvodu. Útvar ten bhem dal-

šího, vývoje se zakulacuje a ^zveliuje do podoby budoucí

spory, stává homogenní a ješt stále se intensivn barví.

Konen ztrácí na barvitelnosti (tab. I. VII. 19., 20.), stává

se lesklým a svtlolomným a pi ukonení svého vývoje se

jeví jako eliptické siln svtlolomné, uvedeným zpsobem již

se nebarvící tlísko uvnit individua. Zbytky nespotebované

chromatinové hmoty mohou se ješt v podob barvitelných

granulí udržeti v individuu mimo sporu.

Zajímavé obrázky tab. I. VII. 15., 16., 17., 18. úpln se

shodují s obrázky popsanými Ržikou (162c) a vysv-
tlovanými autogamií; hlavn zeteln vystupuje chroma-

tinové vlákno spojující základy spor v obr. 16. pi nedokon-

eném processu tvorby pepážky, jakož i brejlovité útvary

spórových individuí (obr. 26. a c e), práv jak je popisuje

i kreslí Ržika (1. c).

Za pomr, za nichž pstoval jsem svého bacilla, dje
se vývoj od spory do spory tém bouliv; pochod ten je

tak rychlý, že dlení individua (tvoení pepážek a rozdlení)

tém zdánliv koinciduje se zráním spor. Obrázky 19., 20.,

21., 22., 23., 24., 25. ukazují zralé spory v individuích dcein-

ných ješt souvisících (pouze s vytvoenou pepážkou), anebo

práv se oddlivších od sebe s nerozpadlými a nespotebo-

vanými ješt zbytky chromatinu na pólech.

Ve stadiu, kdy proto- i pro-spóra (Vorspore, základ

sporový autor) poíná již ztráceti tingibilitu, zdá se, že leží

tato uvnit jakési vakuoly (viz tab. I. VII. 19., 20.). Tuto

vakuolu vysvtluji si tvoením membrány spórové.

Docela identické obrázky vývoje dostal jsem pi bar-

vení brillantkresylovou modí dle Amata (5).

Krom oné svrchu popsané a fuchsinem krásn se bar-

vící sífovité struktury dají se krásn pozorovati všechna

tato vývojová stadia in vivo na nezbarveném praeparát;

obrázky nejsou však tak jasné a pro oko jest dosti namá-

havé do detail vše sledovati.
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Na agaru Cantaniho byly výsledky zcela analo-

gické. Zajímavým jest pouze vliv tohoto media na zevní

morfologické utváení bacilla. Bacillus nejevil pravidelnou

formu bacilla — zaoblených tyinek stejných dimensí, nýbrž

formy velice bizarrní, upomínající tak nejspíše na abnor-

mální formu azotobakteru v starších kulturách. Tyinky
jsou tlusté, k pólm zašpiatlé, dlení bacill omezuje se

pouze na tvoení diplobacill, nikoliv celých vláken (strepto-

bacill), jak jsme vidli na obyejném agaru. Bacillus roz-

dlí se úpln ve dv individua, která hned sporulují. Ná-

dherná , síovitá struktura, kterou jsem ml v tomto pípad
píležitost u všech individuí vidti pi barvení fuchsinem, je

znázornna na obrázcích (tab. II. IX. 1— 14.).

Docela analogický byl nález na agaru mannitovém.
Morfogenní vliv tohoto výživného media jevil se na našem

bacillu úplným zakulacením individua vegetativního, které

docela podobá se normální form azotobakteru, na nhož
upomíná i síovitá struktura znázornná na obrázcích, a již

nalezl jsem po barvení zedným fuchsinem též u azoto-

bakteru. Vývojový cyklus byl tentýž jako díve. (Tab. II.,

X. 1— 13.); obrázky 6., 7. upomínají opt na autogamii R-
žikovou.

Barvením dle Ernsta (49bj dospl jsem k týmž vý-

sledkm jako pi barvení zedným fuchsinem, pouze struk-

tura síovitá nebyla tak zeteln vyznaena, a granulí bar-

vilo se mén. (Tab. II., VIII. 1—15.).

Nejzajímavjších obrázk jsem však docílil pi barvení

jodjodkaliem*) a mojí modifikací Billet-Ržikovou.**)
Obrázky, které jsem obdržel, byly pi obou tchto me-

thodách barvení zcela analogické a proto proberu je pod
jednou; obrázky tab. IL, XI. 1—23. byly barveny jodkaliem,

obrázky tab.^ II., XII. 1—18. a tab. III., XII. 19—24. byly

barveny dle oné modifikace.

O tvoení embrya ve spoe, jak je ukazuje barvení jod-

kaliem, zmínil jsem se již díve. Obrázky získané mým mo-

^0 Používal jsem dvou roztok: a) Jodi 5, kalii jod. 10, HgO 100;

b) Jodi 3, kalii jod, 5, H^O 20.

**) O této method mluvím detailn na str. 36.
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difikovaným zbarvením byly tytéž jak nasvdují obrázky

tab. II., XII. 1—6.

Embryo vyrostlé ze spory je zprvu úpln homogenní,

pozdji ponou se v nm objevovati granula rzných veli-

kostí, barvící se intensivn jodkaliem žlutohnd až erveno-
hnd, mojí methodou syt erven,*) Hned v poátcích ob-

jeví se známá nám již zrna pehrádkotvorná, pehrádky
(,cloisons transversales' autor), zrnéka v dosplých indivi-

duích jsou znan zmnožena, takže nkde úpln vyplují celé

individuum.

Pi tomto barvení nejlépe je vidti pvod ,základu spo-

rového' z granulí. Tato se zveliují a hromadí na pólu in-

dividua, splývají v útvar velikosti a podoby budoucí spory,

ztrácí ponenáhlu na barvitelnosti a pouze tu a tam ješt

zbývá z oné siln se zprvu barvící hmoty jedno centráln

v ,prospóe' uložené barvitelné zrnéko. Posléze i toto gra-

nulum propadá též chemické pemn, celá prospóra ztratí

barvitelnost, nabývá za to známého pro sporu charakteristi-

ckého lesku, obdá se membránou a máme ped sebou zralou

sporu.

Tlo bacilla rozpadá se po uzrání spor. Obr. tab. I.,

VII. 23—24. ukazuje taková rozpadávající se individua, kde

z celého tla zbývají pouze jakési stíny z jemn zrnité bar-

vitelné ješt hmoty (snad zbytky chromatinu, nespotebova-

ného k tvorb spor?).

Co se týká rzných nález a názor o strukturách a

vývojovém cyklu u bakterií, odkazuji z nedostatku místa na

obšírnou literaturu u autor: Preisz (152), Mhlschlegel
(135), Ržika (162), Ambrož (6a) a Gtotschlich (65).

Nejzajímavjší fási vývojovou jeví mj bacillus na
glukosovém agaru. Pi isolaci tohoto mikroba uinil

jsem krom okování na ostatní výživné pdy též nátr na

tento agar; pi mikroskopickém vyšetování nalezl jsem mezi

normálními tlustými sporulujícími individui též zvláštní

formy zašpiatlé, dlouze protáhlé a tak bizzarních tvar, že

*) V následujícím nebudu zvláš oznaovati zbarveni, jelikož

je vždy stejné; to co jodkaliem se barví žlutohnd, barví se mojí

methodou krásn živ erven.
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zprvu jsem se domníval, že jedná se o zneištní njakým
jiným organismem. Sledováním vývojového cyklu tohoto

bacilla z istých spor (kultury frakcionovan zahátím 3minu-
tovým na 100° C na spórový materiál sterilisované) z optovn
ulitých ploten a po naprostém konstatování istého materiálu

na giukosovém agaru jsem se pesvdil, že jedná se o zvláštní

vývojová mezistadia ve vývojovém cyklu tohoto mikroba.

V prvních hodinách vývoj tohoto mikroba ze spor na
giukosovém agaru bere se cestou díve vylíenou (viz tab. I.)-

avšak již bhem prvních 36 hodin jeví se u nkterých indi-

viduí nábhy k vyboení z normálního cyklu vývojového
Tak vidíme rozdlené individuum, jehož jedna dceinná po-

lovina vyvinula ješt normální sporu a jeví normální utvá-

ení morfologické, kdežto druhá polovina, aniž by vytvoila
sporu, poíná se na pólu odvráceném od bývalé pepážky
protahovati a špiatti (tab. III., XIII. obr. la); jest to obraz

nezvyklý v prvních stadiích vývoje, v nmž tvoí ob polo-

viny dceinné tém souasn spory, aniž by mnily svj
vnjší tvar (viz tab. II., X. obr. 1—13.). Jinde vidíme rovnž
protažení do špiky u jednoho z dceinných individuí, avšak

s tím rozdílem od pedešlého, že deformované individuum

ped tím ješt vytvoilo normální sporu (tab. III., XIII.

obr. Ib): zajímavý jest obr. 2a na tab. III., XIII., pedsta-
vující etízek 3 individuí, z nichž prostední vytvoilo v obou
polovinách spory, pravé terminální vytvoilo pepážku a

v centrální polovin jeví spórový základ, kdežto polovina

polární se protahuje v špiku; u levého individua je vytvo-

ena v centrální polovin hotová spora a polovina polární

(terminální) se zašpiauje. Obr. 2 b pedstavuje etízek indi-

viduí, z nichž terminální ásti jsou zašpiatlé, jedno z nich

obsahuje sporu, kdežto prostední dva lánky nesporulují

(ovšem prostední dva lánky nepatí asov již k sob, ný-

brž každý z nich jako nová dceinná polovice k zašpiatlým
bukám terminálním). Obr. 2 c sestává ze dvou individuí

polárn zašpiatlých, z nichž jedno individuum se již úpln
rozdlilo, druhé pak teprve vytvoilo pepážku.

Dále znamenáme již úpln odlouené polovice s polár-

ním protažením (obr. 3abc); extrém protažení individua vi-

díme na obr. 3d.
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Avšak spatíme též hojnost individuí s obma póly de-

formovanými (obr. 4 a—f); na tchto individuích zíti lze

jasn, že byla to jednotlivá individua, u nichž nedošlo k ob-

vyklému dlení, nýbrž vliv podmínek (o nmž se pozdji
zmíním) psobil zde na morfogenesu individua tak inten-

sivn, že nezbylo asu na dlení a individuum protáhlo se na
pólech. Nábh k rozdlení vidti je ješt na obr. 4e, kde je

vytvoena ješt pepážka.

Extrémy této vláknité deformace individuí oboustranné

lze spatiti na obr. 5 a—d. Hojnost obrázk typu 6 nazna-

uje rozdlení vegetativního individua a vláknitou metamor-

fosu polovin.

Tyto hlavní typy morfologické variace, jak jsem na-

znail, jsou v kultue velice hojn zastoupeny již v prvních

hodinách vývoje, avšak pece jen pevládajícím elementem

jsou normální tlusté tyinky sporulující. Již v druhé gene-

raci však normální tyinky zmizí a kultura sestává pak pouze

ze dvou hlavních element, t. j. spor a onch morfologických

héteromorfos, jak bychom je nazvali dle Gamaleiy, nebo

teratologických forem vzrstových dle Maassena.

V dalším budu užívati jen tchto oznaení, a to z dvod,
jež naznaím pozdji.

Když sledujeme peliv vývojový cyklus bacilla v uve-

deném prostedí výživném, tu shledáme, že sestává ze dvou
složek: První cyklus — normální — jde od spory do spory;

spora vyklíí ve vegetativní individuum, toto se vegetativn

rozmnoží rozdlením, nová dceinná individua vegetativní

však se neodlouí od sebe, aby se dále vegetativn rozmno-

žovala, jako jest tomu na obyejném agaru, nýbrž zstávají

u sebe a vytváí spory; nyní pak bu a) bacilly (dle A.

Meyera ,sporangia') vyplnivše svj úkol vytvoením spor se

rozpadnou a spory uvolní, ímž jeden cyklus vývojový je

u konce (text obr. 1. I.; anebo b) ponou ješt dále vegeto-

vati v pozmnném ovšem modu vývojovém, t. j. ponou
mniti svj tvar a vyrstati v ony heteromorfosy. Tu možno
opt vytknouti jisté modifikace: a) vývoj heteromorfosy

mže poíti u individua, které již valnou ást normálního

vývojového cyklu probhlo, na p. až po vytvoení spor (viz

text. obr. 1. II.), nebo /?) vývoj heteromorfosy koinciduje
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s poátkem vývoje bacilla vbec, t. j. individuum opustivší

sporu, pone mniti svj tvar, pi emž však se ješt mže
uplatniti nábh k normálnímu vývoji vegetativnímu tím, že

o
OQ o

gQO

Obr. 1. Schéma vývojového cyklu heteromoros u mého bacilla

na glukosovém agaru,

I. Normální cyklus vývojový, vylíený v textu na str. 18. sub a.

II. Abnormální » » » » » 18. sub b.

III. Extrém abnormálního cyklu vývojového (viz text str. 19.).

IV. Možný návrat k normálnímu cyklu vývojovému (viz text str. 54.).

se heteromorfosovane individuum ješt dlí a každá polovina

jeho pak samostatn dále prodlává pozmnný vývoj (text.

obr. 1. III A), nebo vlivem vnjších okolností zstává zd-
dná schopnost vegetativního rozmnožování latentní — je po-
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tlaena a individuum mní svj tvar bez pedchozího anebo

pozdjšíha dlení (obr. 1. III B).

Vyvrcholení abnormálního cyklu vývoiového tvoí pravé
vtvení individuí heteromorfosovaných o nmž
promluvím pozdji. Rovnž pozdji pojednám ješt o dalším

osudu tchto forem.

To jest vývojový cyklus spor penesených na glukosový
agar. Peneseme-li na tuto pdu výživnou vytvoené již ba-

cilly, tu cyklus vývojový v podstat je týž, pouze zasahuje

v asovém pomru pozdji do díve vylíeného cyklu. Ba-

cillus takový bu se ihned rozdlí a vytváí spory, anebo

heteromorfosy tvoí se stejným zpsobem, jak bylo svrchu

naznaeno.
Nejastji podléhají heteromorfose vegetativní individua

po vyklíení ze spory bez pedchozího dlení a s rozdlením

ve dv individua bez vytvoení spor; proto také nejastj-
ším typem heteromorfos jsou obr. 3abc, 4abcd, 5 abcd a 6.

Mezi tmito typy pak pevládají zase hlavn srpovit nebo

jataganovit prohnuté heteromorfosy typu 4 abcd; v starších

kulturách doznávají heteromorfosy bizzarních forem, nazna-

ených na obr. 7abcde a 8.*)

Souasn se zmnou vnjšího morfologického tvaru jdou

i dalekosáhlé zmny ve vnitní struktue. Základní struktura

normálního vývojového cyklu od spory do spory je jemná
síovina, v jejichž okách jsou uložena vtší a menší granula

barvící se intensivnji rznými barvivy; ped sporulací jsou

granula vtší a hromadí se na fertilním pólu, aby dala vznik

spoe. Pi barvení siln zedným fuchsinem zvlášt vyniká

tato jemná sifovitá struktura, rovnž tak pkn dle Giemsy,

Heidenhaina atd. Pomry ty popsal jsem díve.

Zajímavá však je pemna této struktury v jmenovaných

heteromorfosách; zvlášt pi barvení methodou Ernsto-
vou (Loefflerova mod -{- vesuvin) vyniknou velice dobe
strukturní pomry.

Na tab. III. xii. obr. la vidíme individuum se sporou

bez jakékoliv strukturelní differenciace; granulace spotebo-

valy se na tvorbu spory, pouze u pepážky vidíme ješt

Tyto obrázky pocházejí z kultury staré 13 dní.
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zbytky hmoty intensivn se barvící. V hoejším individuu

však spatiti lze zašpiatlý pól hyperchromaticky se barvící,

obsah individua u pepážky je hrub síovaný s etnými
granulacemi v okách sít. V pokroilejších stadiích jsou oka

této sít zveliená a nabývají podoby rzn velkých vakuol,

kolem nichž uložena jsou zrnéka (obr. 3abcd, 4abcdef). Po-

sléze se zrnéka úpln ztrácejí a vzniká obraz 4 g — indi-

viduum je úpln vyplnno vakuolami nezbarvenými, mezi

nimiž uložena je hmota hyperchromatická, která tyto do-

mnlé vakuoly spojuje na zpsob jakéhosi tmelu.

Rovnž zedným fuchsinem dostaneme tyto obrázky;

obr. Óabcd a 6 ukazují tytéž pomry, avšak obr. 7d pouuje
nás o nem jiném; domnlé vakuoly nejeví již krásn kulo-

vité nebo ovální podoby, nýbrž jsou hranaté a vyplují
celé individuum tak, že zatlaují úpln i onu hmotu hyper-

chromatickou, která již tvoí pouze úzké pepážky mezi

nimi. Obr. 4dcf, 7abce a 8 však již zeteln ukazují, že

jedná se o uritá tlesa.

Y nezbarveném praeparátu jeví se ony domnlé vakuoly

jako siln svtlolomná tlesa, která iní dojem rzn veli-

kých spor.

Proti domnnce, že jedná se o spory, mluví •pede-
vším ta okolnost, že tato tlesa nacházejí se vždy ve vtším
potu, dále že jsou rzné podoby (kulovité i ovální) a rzné
velikosti. Na sporu upomíná pouze jich význaný lesk a ne-

schopnost barvení obyejnými barvivy. O vakuoly se zde

rovnž nemže jednati, ježto úplným rozmáknutím na sklí-

ku rozbije se sice individuum, tlesa však vyniknou ven,

aniž by popraskala nebo zmnila njak svoji podobu.

Jest vidno, že jedná se o útvary, které byly již asto
popsány, ovšem též rzn vykládány; Ržika (162 b) popsal

je u Bac. anthracis pode jménem »sporoidních tles«
a po nm popsal jsem je i já (6 a) u Bac. nitri pod týmž
názvem.

S Ržikou (1. c.) popsanými sporoidními tlesy sho-

dují se nejen ve schopnosti barviti se specificky jím navr-

ženými methodami, nýbrž i mikrochemickými reakcemi, jak

se ješt zmíním.
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Mne zajímalo však v první ad zjistiti relace mezi

onmi popsanými heteromorfosami a tmito tlesy a zjistiti

aetiologii tchto velice zajímavých dvou zjev.

U Bac. anthracis dostal Ržika (1. c.) sporoidní tlesa

na glycerinovém agaru, já pak (1. c.) u Bac. nitri nejvíce na

bramboru. Ržika skuten také krom sporoidních tles

popisuje i zvláštní zmny vnjšího morfologického tvaru Bac.

anthracis a já rovnž u Bac. nitri.

Vyšetoval jsem tedy též mikroskopicky kulturu mého
bacilla pedevším z glycerinového agaru.

Po 48 hodinách daly se zjistiti dalekosáhlé zmny od

normálního charakteru; zmna vnjšího morfologického tvaru

byla však celkem nepatrná, za to vnitní struktura byla

valn pozmnna. Tlo bakterií bylo nkde tém pecpáno
tlesy sporoidními, což bylo patrno i na nezbarveném prae-

parátu.

V kultue na bramboru byly zjištny podobné po-

mry.
Souvislost tvorby zvláštních tles s uhlíkatou potravou

dala se zde dobe vytušiti, avšak zajímavjší jest otázka

aetiologie vzniku onch zvláštních heteromorfos na glukoso-

vém agaru.

Glukosový agar, jehož jsem používal ke kultivaci, ml
složení: vody dest. 100 g, agaru 1"5 g, glukosy 1 g a K2HPO4
0*1 g; dle toho obsahovala tato pda hlavn uhlohydrát (glu-

kosu, ásten též agar) a z prvk minerálních draslík a fosfor

ve form fosforené soli. Dusíkatá potrava nebyla pidána
žádná a byl pítomen v pd dusík pouze v sledech, obsa-

žený v kupném agaru.

Ponvadž z literatury je známo, že rzné soli projevují

formativní vliv na bakterie, soudil jsem, že popsané hetero-

morfosy jsou zavinny fosforenanem draselnatým, pida-

ným do pdy výživné.

Abych vyšetil vliv tchto solí na formativní úinky
u bakterií, pipravil jsem si obyejný agar z destillované

vody, do nhož pidal jsem pouze fosforenan draselnatý

bez glukosy, pak zkoušel jsem ješt vliv jiných solí bu
bez glukosy neb s glukosou v agarové pd; krom toho po-

užil jsem i jako pramene dusíku v nkterých pípadech aspa-
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raginu nebo KNOs. Složení pd naznail jsem na piložené

tabulce.

Jak poznamenal jsem v deskriptivní ásti práce, jest

mj bacillus tak velice píbuzný s Bac. megatherium, že

dlužno mého bacilla pokládati za jeho varietu, a proto po-

užil jsem ke komparaci i typického Bac. megatherium ke

tmto svým pokusm, abych vidl, zdali a pokud formativní

vliv chemických inidel u obou variet bude podobný a dále,

abych mohl studovati i z této stránky píbuznost tchto dvou

mikrob; k posléze jmenovanému dvodu dala mi podnt
práce, v níž Fuhrmann (58a) tvrdí, že vývojový cyklus bak-

terií ža uritých podmínek tvoí charakteristický a trvalý

znak systematický, takže dá se ho ho použíti i k vypátrání

píbuzenských vztah mezi rznými mikroby. Specieln pak

co se týká specificity formativních effekt chemických agencií

u mikrob vyslovilo se positivn více autor, o emž pro-

mluvím ješt pozdji.

Jako okovacího materiálu použil jsem ke svým srov-

návacím pokusm agarových kultur obou bacill starých 1

msíc: mikroskopické vyšetení kultur ukázalo u kultury

mého bacilla samé spory, u Bac. megatherium krom toho

malé procento vegetativních individuí v podob dlouhých ty-

inek až vláken.

Výsledky tchto srovnávacích pokus byly následující:*)

Tabulka I.
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') Vyšetováno po 48ti hodinách až 1 msíci.
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O as

<

nS
co
O

P
s

O
O

5

Fosforenan

sodnato-

ammonatý

O
M

O

a

a

tn

<1

.5

co

7 100 1-5 1 0-1 — — —
8 100 1-5 1 — 0-1 — — — — —
9 100 1-5 1 — — 0-1 — — — —
10 100 1-5 — 01 — — 01 — — —
11 100 1-5 1 — — — — 01 — —
12 100 1-5 1 — — — — — 01 —
13 100 1-5 5 0-5 — — — — — —
14 100 1-5 5 — 05 — — — — —
15 100 1-5 1 0-1 — — 01 — —
16 100 1-5 1 0-1 — — — — 01 —
17 100 1-5 5 0-5 — — — — 01 —
18 100 1-5 5 0-5 — — - 01 — —
19 100 1-5 5 — 0-5 — — — 01 —
20 100 1-5 5 0-5 — — — — — 01

1. živná pda . 1. (agar + 0*1 Vo K2HPO4).

a) Bacillus megatherium var.

Vzrst dosti chabý; na mikroskopickém praeparátu hoj-

nost spor znan velikých, vegetativní individua v dosti zna-
ném potu podoby protáhlé na jednom pólu ve špiku. Zídka
formy protáhlé do špiky na obou koncích. (Viz tab. IV.*),

obr. XIV. A 1.) Nezašpiatlý konec individua proti druhému
pólu znan široký.

Sporoidních tles nenalezeno; bacilly bez zvláštní

struktury, jen tu a tam slabý nábh k síované struktue.

b) Bac. megatherium typ.

Vzrst rovnž dosti chabý; na mikroskopickém praepa-

rátu hojnost velikých spor, hojn vegetativních individuí te-

noukých, zašpiatlých na jednom neb obou koncicb, srpo-

vít ohnutých, upomínajících na bacilly fusiformní (tab. IV.,

obr. XIV. 1. B.). Nkterá individua ve stadiu dlení.

*) II. díl této práce obsahuje tabulky IV.-

hují se tento a další údaje.

-VI., na které vzta-
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Žádná spóroidní tlesa; bacilly bez vnitní

struktury.

2. Živná pda . 2. (agar + OlVo (NH4)2P04 a

3. Živná pda . 3. (agar + OlVo fosforenanu
sodnato-ammonatého) jeví v celku u obou bacill

stejné pomry jako pda . 1.

4. Živná pda . 4. (agar + 0"LVo KCl) jeví stejný vliv

jako pda . 11. (viz pozdji).

5. Živná pda . 5. (agar -(- O'!^ asparaginu).

a) , Bac. megatherium var.

Vzrst dosti chabý; na mikroskopickém praeparátu

spousta malých spor, vegetativní individua malá, slabá, tu

a tam vlákna se sporoidními tlesy. V staré kultue (vyše-

továno po 1 msíci) dlouhá vlákna se sporoidními tlesy,

nebo kulatá hypertrofická tlesa, pecpaná koulemi tles

sporoidních. Jest to sms nejbizarrnjších forem, psobící

dojmem úplné degenerace kultury. Pevládají koule a ne-

foremné hroudy s tlesy. (Viz tab. IV., obr. XIV. 5.)

b) Bac. megatherium typ.

Pomry stejné jako u pedešlého, jen dimense útvar
ponkud menší.

6. Živná pda . 6. (agar + lVo glukosy).

a) Bac. megatherium var.

Vzrst dosti silný; na mikroskopickém praeparátu málo
spor. Vegetativní individua pedstavují smsici nejrznj-
ších forem a tvar plných sporoidních tles. Pevládají
hypertrofické formy klostridiovité pecpané
tlesy a neforemné hroady rovnž s patrnou ješt

nkde formou klostridiovitou, pecpané sporoidními tlesy;

nkde barví se tyto hroudy celé methodou na tato tlesa^

takže vzniká dojem, že celá hmota individua se pemnila
v hmotu tchto tles (viz tab. IV., obr. XIV. 6 A).

b) Bac. megatherium typ.

Pomry velice podobné jako u pedešlého, pouze pe-
vládají formy vláknité, protažené, plné tles. Kulaté formy
a hroudovité s tlesy rovnž etné, a relativn v menším
potu než u pedešlého. (Tab. IV. Obr. XIV. 6 B.)
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7. Živná pda . 7. (agar + V/o glukosy + O'!^

K2HPO4).

Na této výživné pd jsou pomry nejzajímavjší; když

v mysli skombinujeme obrázky ze substrátu . 1. + obrázky

ze substrátu . 5., tu jako výslednici formativního
úinku K2HPO4 + glukosa dostaneme formy, u nichž

musí se jeviti i vliv K2HPO4 (protažením do délky a špiky),

i vliv glukosy (zvtšení dimensí tlouškových+ tvorba tles);

mikroskopickým vyšetením skuten potvrdíme svj hypo-

thetický pedpoklad.

a) Bac. tnegatherium var.

Vzrst dosti mocný; na mikroskopickém praeparátu

spousta spor; krom toho individua vegetativní, s množstvím

sporoidních koulí (tles), formy vetenovité se zašpiatlými

konci. Rzným zpsobem zakivení (ohybu) ztenených a za-

špiatlých konc dostaneme celou adu rzných modifikací

forem šavlovitých, srpovitých, košatých atd. (Tab. IV.,

obr, XIV. 7. Aa—g.). Formy tyto vyplnny, až pecpány
jsou tlesy; u nkterých individuí jsou tlesa menší, kulatá

a vyplují ve více adách longitudinálních tlo mikroba

(obr. g), jindy, a to vtšinou, vyplují celé tlo v jedné ad
a jsou obyejn ovální (vejitá) svou delší osou ležíce kolmo

na longitudinální osu individua (a—f).

b) Bac. megatherium typ.

Pomry úpln stejné, co se týká vnjší podoby; rozdíl

spoívá pouze v tom, že obrysy metamorfosovaných indivi-

duí nejsou všude tak ostré, jako u pedešlého, nýbrž v mnoha
pípadech okraj nerovných, hrbolatých. Eovnž tlesa ne-

jsou uložena tak pravideln, jako u pedešlého, nýbrž v po-

dob koulí a hrud teba neforemných vyplují individuum

na rzných místech prbhu. (Tab. IV., obr. XIV. 7. B a—c.)

Ovšem hlavní effekt formativní zstává u obou bacill

týž — t. j. ony formy zašpiatlé, protáhlé a rzn zaki-

vené se spoustou sporoidních tles.

8. Výživná pda . 8. (agar + lVo glukosy + 01%
(NH4)2POJ.

a) Bac. megatherium var.
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Vzrst dosti mocný; na mikroskopickém praeparátu

samá vegetativní individua od forem normálních tyinkovi-

tých až do forem tlustých, hypertrofických, klostridiovit zdu-

elých. (Tab. V., obr. 8 A.) Vegetativní individua jsou plna

sporoidních tles. Formativní vliv fosforenanu ammonatého
je zde tém úpln zakryt vlivem glukosy; nepatrný jeho

effekt lze spatovati v klostridiovitých formách. Za to hojn
je uplatnn vliv glukosy na hypertroficky ztluštlých indi-

viduích pecpaných tlesy; v starších kulturách nacházejí se

ve vtšin již neforemné hroudy pecpané tlesy.

b) Bac. megatherium typ.

Pomry tém stejné jako u díve jmenovaného, pouze

jeví hypertrofické formy plné tles již exquisitn degenera-

tivní ráz. (Tab. V., obr. 8 B.)

9. Výživná pda . 9. (agar + lVo glukosy + OlVo
fosforenanu sodnat o-a mmonatého).

a) Pomry morfologické u obou bacill na tomto vý-

živném substráte jsou tytéž jako na substráte . 7. (glukosa

+ K2HPO4), až na jakýsi, avšak velice subtilní rozdíl v tom,

že terminální pólové zakonení individua je protáhlejší. In-

dividua jsou rovnž plna sporoidních tles. (Tab. V., obr. 9.)

b) U Bac. megatherium typ. je vyslovenjší rozdíl od

kultury . 7. v pítomnosti spousty velice tenkých, zašpia-

tlých vláken s tlesy sporoidními.

10. Výživná pda . 10. (agar+ OlVo K^HPO* + iVo KCl).

Kombinace dvou tchto solí má formativní effekt odpo-

vídající výslednici vliv obou tchto chemických agencií; jak

díve jsem vylíil (. 4. výž. pdy), tvoí samotný KCl formy
krátké, tlusté, samotný K2HPO4 formy špiat protáhlé; kom-
binací souasných vliv obou solí vzniknou formy tlusté

a protáhlé ve špici, po p. formy upomínající na amoebovité

útvary, jak vidno z obr. 10. AB, tab. V.

11. Výživná pda . 11. (agar+ iVo glukosy H-lVo
KXO3).

a) Bac. megatherium var.

Formy vegetativní jsou kulovité, tvoíce rzné modifi-

kace typu tlustých diplobacill, až ohromných diplokokk.
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Krom toho spousta isolovaných koulí a neforemných hrud, ,,

plných sporoidních tles. Koule a kulovitá individua vegeta-

tivní obsahují rovnž ohromné koule sporoidní, nejobyejnji
po jedné vyplující tém celý vnitek individua, nebo barví 1

se specificky na hmotu sporoidní vtší ást individua a ne-
:

zbarvenou zstává ást podoby okovité (viz násled. výž.
j

pdu).
b) Bac. megatherium typ.

Vegetativní tyinky (Meyerova ,oidia') delší, formy nor-

mální (zídka), hlavn však dlouhá a tlustá vlákna plná

sporoidních tles. (Tab. V., obr. 11. AB.)

12. Výživná pda . 12. (agar + P/o glukosy + iVo

a s p a r a g i n u).

Pomry morfologické na tomto substrátu velice se po-

dobají pomrm z kultury . 11. (viz pedcházející).

a) Bac. megatherium var.

Krom znaného množství spor v kultue spousta ve-

getativních individuí podoby vesms kulovité; pedevším jest

tu velké množství isolovaných koulí, pak dvojice individuí

charakteru obrovských diplokokk. Velikost individuí hodn
variruje. '^

Sporoidní tlesa ve form koulí vyplujících po jedné

bu celý vnitek individua, nebo v podob msíité tém
celé kulovité individuum, takže zbývá po specifickém zbar-

vení na sporoidní tlesa pouze nepatrná ást individua na

jednom póle v podob oky (viz tab. V., obr. 12. A). Nkde
nasedá hmota sporoidní na bezbarvé, kulovité individuum

jako epika.

b) Bac. megatherium typ.

Pomry morfologické stejné jako u díve jmenovaného

mikroba, pouze ony kulovité formy protáhlejší. Krom toho

jsou však v kultue též ojedinlá dlouhá a tlustá vlákna plná

sporoidních tles. (Tab. V., obr. 12. B.)

13. Popisu forem z této kultury vnuji
pozdji zvláštní pozornost.

14. Výživná pda . 14. (agar + 5Vo glukosy + 0*5Vo

(NHJ2 PO.).

a) Bac. megatherium var.
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Pomry morfologické tém stejné s pomry v kultue

. 7.; rozdíl spoívá hlavn v tom, že vegetativní individua

srpovitá a vetenovitá jsou relativn mohutnjší (tlustší a po-

nkud kratší) a špiaté zakonení pól není tak ostré. Indivi-

dua plná sporoidních tles, až jimi pecpaná. (Tab. V., obr.

14. A.)
:

b) Bac. megatherium typ.

Vegetativní individua v podob kratších a delších vlá-

ken, plných sporoidních tles, tu a tam nkde na pólech na-

znaené zašpiatní. (Tab. V., obr. 14. B.)

15. Výživná pda . 15. (agar + iVo glukosy + iVo

K2HPO, + oiVo KNO3).

a) Bac. megatherium var.

Velice znatelný paralysující vliv KNO3 na formativní

effekt K2HPO4. V celé kultue nenajdeme ani jednoho vege-

tativního individua odpovídajícího tvarem prmrnému typu

kultury na výživném substrátu pouze s glukosou a ledkem

(. 7.). Nkterá individua tu a tam jeví sice protažení jed-

noho pólu ve špici, ale to je ojedinlé a ne význané. V kul-

tue nalézá se hojnost velikých spor a spousta koulí spo-

roidních. Vtšina vegetativních individuí odpovídá typu kul-

tury . 11. (Tab. V., obr. 15. A.)

b) Bac. megatherium typ.

Kultura sestává ze spor a ojedinlých tenkých zašpia-

tlých forem plných sporoidních tles. (Tab. V., obr. 15, B).

16. Výživná pda . 16. (agar + iVo glukosy + 0'lVo

KaHPOi + OlVo asparaginu).
a) Bac. megatherium var.

Zde uplatuje se opt velice dobe kombinovaný effekt

formativní fosforenanu draselnatého a asparaginu. Když
vidíme obrázky 1 A a 12 A, tu snadno v duchu si vykombi-

nujeme výslední formu vliv obou tchto solí, jak ve sku-

tenosti ji zde nacházíme (tab. V., obr. 16. A)
;

jsou to indi-

vidua tvaru obrovských diplokokk, nebo (a to hlavn) jsou

ob tato individua na odvrácených pólech protažena ve

špiky; asi forma obrácen hruškovitá.*)

*) Snad mohli bychom tyto formy srovnati se 2 u sebe širo-

kou plochou ^stonkovou) spojenými koeny etkve nebo epy.
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b) Bac. megatherium typ.

Rovnž i zde dobe jest vyznaen kombinovaný vliv

formativní obou solí; rozdíl od prvého bacilla spoívá v tom,

že individua jsou tení, nežli u prvního bacilla. (Tab. V.,

obr. 16. B.)

17. Výživná pda . 17. (agar + 5Vo glukosy + 0*5Vo

K2HPO4 -f 0*lVo asparaginu).
Kombinovaný vliv formativní K2HPO4 a asparaginu

projevuje se i na tomto výživném substrátu.

a) Bac. megatherium var.

Morfologické utváení vegetativních individuí odpovídá

v celku výslednici vliv obou solí; jsou to krátká a delší

individua dosti znané tlouštky, podoby klostridiovité, tu

a tam nábh k zašpiatní, plná tles sporoidních.

b) Bac. megatherium typ.

Dlouhé i krátké a tlusté bacilly se spoustou sporoidních

tles; nkterá individua slab zašpiatná, hojnost forem
klostridiovitých, hruškovitých až kulatých.

18. Výživná pda . 18. (agar + 5Vo glukosy + 0'5Vo

K2HPO4 + O-p/o KNO3).

Vliv KNO3 páralysující úinek K2HPO4 je i zde patrný.

a) Bac. megatherium var.

Krátké i delší bacilly tvar normálních, pak formy
hypertrofické, avšak vždy tyinkovité podoby, až vlákna se

spoustou sporoidních tles. Po formách srpovitých ani sledu.

(Tab. V., obr. 18. A.)

b) Bac. megatherium typ.

Formy dlouhých, dosti tlustých vláken nezašpiatlých,

nejbizarrnjšího prbhu (hadovité útvary), plné sporoidních

tles. Hojnost hrud sporoidních isolovaných. (Tab. V., obr. 18. B.)

19. Výživná pda . 19. (agar + 57o glukosy + 0'5Vo

(NH4)2P04 + OlVo asparaginu).
Vliv (NH4)2P04 patrný v kultue . 14. je zde úpln

zasten vlivem asparaginu.

Pomry morfologické i strukturellní jsou u obou bacill

na tomto výživném substráte tytéž jako na substráte . 18.

(viz pedcházející odstavec).
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20. Výživná pda . 20. (agar + 5% glukosy + 0"5V<)

(K2HPO4 + IV0 tristearinu).
Pomry morfologiekého i strukturellního utváení jsou

tytéž, jako na výživném substráte . -13., o emž se zmíním
podrobnji dole; na zmnu formativního effektu kombinace

glukosy s tristearinem nemá tedy tristearin vbec žádného

vlivu, pouze pokud se týká skladby chemické tles. Tato
jsou totiž, jak zjištno barevnými reakcemi,
daleko acidoresistentnj ší nežli u kultur bez
tuk.

Nejzajímavjší jsou však pomry na výživném substrátu

. 13., t. j. (agar + 5Vo glukosy + 0-5«/o K2HPO4).

Zde splnil se úpln mj pedpoklad, že formativní effekt

této kombinace (glukosy -j- K2HPO4) bude nejznatelnjší;

skuten také nezklamaly mne mé nálezy v mikroskopickém

praeparát, ba naopak uvedly mne rozmanitostí modifikací

v rozpaky ohledn dedukcí možných z tohoto zjevu.

Obrázky na tab. VI. 13. A a ješt více 13. B jsou velice

pekvapující.

a) Bac. megatherium var. (obr. 13. A) tvoí formy stejné

jako na výživném substráte . 7. (agar téhož složení, ale

o menší koncentraci glukosy a K2HPO4) pouze jsou formy
mohutnjší, rovnž i sporoidní inkluse v nich.

Základní formový typus jsou vetenovité formy širo-

kého aequatorialního diametru, protažené na pólech ve vlák-

nité špice, rzn zprohýbané (rovná vetena, šavlovité, srpo-

vité, sekákovité a j. formy). Mezi tmito typickými útvary
však najdeme množství forem jiných, které mžeme si srov-

nati v postupné ad vývojových modifikací od srpovitých

útvar až k formám vysloven rozvtveným.
Formy všechny vyplnny až pecpány jsou koulemi

sporoidní hmoty rzných dimensí.

b) Bac. megatherium typ.

Kdežto u pedešlého mikroba formativní effekt kombi-
nace substrátového složení jeví se hlavn oním terminálním

zašpiatním forem rázu spíše abnormálního, jsou obrázky
u tohoto druhého bacillu tím pekvapující, ím více blíží se
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rozvtvené jeho tvary (viz obr. 13. B) normálnímu typu roz-

vtveného mycelia vyšších organism rostlinných, t. j. plísní.

Jak vidli jsme na jiných výživných substrátech s glu-

kosou a solemi, tvoí individua tyinkovitá i vlákna tohoto

bacilla jen zídka ono, pro mého bacilla typické, terminální

zašpiatní (na výživném substrátu . 7.) ; s postupující kon-

centrací glukosy mizí schopnost K2HPO4 vytváeti špiaté

formy; proto také ony rozvtvené formy š kulatým zakon-

ením konc vláken iní dojem normálního ramifikováného

mycelia.

I zde jsou rzné ty formy plny tles sporoidních.

* '

Když srovnáváme obrázky bacill z rzných až dosud

popsaných výživných substrát, tu musíme dospti k násle-

dujícím dedukcím:

1. Chemická inidla použitá v uvedených pokusech ku

složení výživného substrátu mají rozhodn formativní vliv

na morfologické i strukturellní utváení pokusného objektu.

(Bac. megatherium var. i typ.)

2. Formativní effekt samotných fosforenan jeví se

terminálním zašpiatním a protažením vegetativních forem

(výživný substrát . 1., 2., 3.), pi emž však formy jeví

charakter dosti normální.

3. Formativní effekt chloreanu a dusinanu draselna-

tého je rázu spíše degenerativního; individua vegetativní

jsou pozmnna celkem nepatrné pokud se týká dimensí —
jsou širší ponkud, avšak nepravideln se dlí a mají ne-

vzhlednou Dodobu hrud; dlení má ráz degenerativní frag-

mentace (rozpadu).

4. Vliv glukosy a asparaginu jeví se vzrstem vegeta-

tivních individuí do tlouštky a šíky a zakulacováním (za-

oblením) forem; význaný a nepopiratelný vliv asparaginu

a hlavn glukosy jeví se v ukládání onch zvláštních inklusí

(sporoidních tles) (kultura . 5., 6.).

5. Chemické substance mohou se ve formativním úinku
navzájem paralysovati, po p. doplovati; zvlášt patrný je

tento antagonismus mezi chloreanem draselnatým a dusi-

nanem draselnatým na jedné stran a fosforenany na stran
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druhé (kultury . 10., 11., 15., 18.); kombinace effekt for-

mativních je vyslovená u glukosy a asparaginu s fosfore-

nany (hlavn kultura . 16., obr. 16. A) (asparagin + glukosa

+ fosforenan).

6. V kombinaci glukosa + fosforenan jeví fosforenan

draselnatý typický formativní effekt na Bac. megatherium

var. (kultura . 7., 13. a obr. 7. A; 13. A); pibližn stejný

effekt formativní má fosforenan sodnato-ammonatý (kultura

. 9. a obr. 9. A); fosforenan ammonatý v menší koncen-

traci (kultura . 8. a obr. 8. A) nejeví tento typický vliv,

v koncentraci vyšší (kultura . 14., obr. 14. A) jeví již nábh
na tvoení tchto typických forem.

7. Vliv glukosy (specielln nás interessující v této práci)

na kvantitativní tvorbu sporoidních tles je direktn propor-

cionální koncentraci (ím vtší koncentrace glukosy, tím vtší

množství tles).

8. Formativní effekt kombinace chemických faktor je

individuální (aspo v speciellním pípad Bac. megatherium

typ. a var.). Dle theorie Fuhrmannovy (1. c). nasvdovala
by rznost forem u obou tchto bacill pod vlivem kombi-

nace chemických faktor (glukosa + K2HPO4 tomu, že mj
bacillus je »d o b r ý d r u h« v botanickém smyslu.*)

9. Formativní effekt kombinace glukosa + K2HPO4 má
svou kulminaci ve vytváení pravé ramifikace, která u vlák-

nitých normálních forem typického Bac. megatherium iní

dojem pravého vtvení mycelia plísní.

*

V mých pokusech o formativním vlivu chemického slo-

žení výživného substrátu na Bac. megatherium var. et typ.

je velice interessantním zjevem tvorba onch zvláštních tles

pod vlivem glukosy (po p. asparaginu).

*) Nesmíme ovšem zapomínati, že i akkomodace mže zde

hráti velkou roli; svého bacilla pstuji již tém 2 roky na gluko-

sovém agaru s K2HPO4, kdežto typický Bac. megatherium dodaný
mi Královým Museem (laskavostí pp. prof. Dr. Krause a Przi-

BRAMA, jimž za nevšední ochotu co nejsrdenji dkuji) pstuji na
tomto agaru teprve Ví roku; ped tím byl jist asi již delší dobu
pstován dle bžné methody bakteriologické na masopeptonovém
agaru, na nmž jsem kulturu též obdržel.

3
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Jak jsem podotkl již díve, jsou tato tlesa identická

s tlesy, jež svého asu popsal Ežika (162b) u Bac. an-

thracis, po nm já u Bacilla nitri.

Jelikož od práce Ržikovy vyskytlo se v literatue

více údaj o tchto tlesech a názory o významu a aetiologii

jich nejsou jednotné, snažil jsem se aspo ponkud blíže

osvtliti záhadnou jejich provenienci a podstatu.

Hned z poátku byl jsem si jist obtíží pi jich chemi-

ckém vyšetování; již A. Meyer (126c) praví ve své práci

o volu ti nu: 1. c. p. 119 »Es fragt sich nun, was wir iiber

die chemische Nátur des Volutins aus den mikrochemischen

E-eaktionen schliessen konnen. Sicheres werden wir so

lange nicht dariiber aussagen konnen, bis das Volutin einer

Pflanze in unveránderter Form dargestellt, makrochemisch

definiert und in seinen Eigenschaften mit der Substanz der

Volutinkorner der lebenden Pflanze mikrochemisch vergli-

chen worden ist.« Totéž platí i o tchto tlesech; pokud se

nepodaí isolovati pouze tato tlesa z bakterií a vyšetovati

je makrochemicky, do té doby nelze mluviti o nich jako

o chemickém pesn determinovaném individuu; z rzných
píin nelze dosud je isté isolovati a musíme proto spokojiti

se pouze vyšetením mikrochemickým a barevnými reakcemi

se dohadovati jich chemického zaazení.

I. Barevné reakce.

Pi barvení obyejnými bakteriologickými methodami
tlesa tato zstávají nezbarvena; v praeparátu nezbarveném

iní dojem spor.

Pi použití barvících method dle Ržiky (1. c. p. 277

až 278) se zbarvují;

1. barví se erven smsí koncentrovaného vodního roz-

toku sublimatu + vodou zedný alkoholický roztok fuch-

sinu aa.

2. barví se erven methodou II. (fixovaný praeparát

barví se zedným fuchsinem, pak vystaví vlivu Lugolu,

opláchne vodou a vloží do balsamu). Methoda tato jest však

pouze uritou modifikací methody, uveejnné již r. 1890

BiLLETEM (17). Tento badatel barvil tato tlesa u Clado-
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tJirix dichotoma (nazývá je,éléments sporignes') Ran-
viEROvÝM roztokem jodjodkalia*); tlesa barvila se v rz-
ném stupni intensivn temn hnd až ern. L. c. p. 35.

»Ces différents degrés lection de Tiode pour les différen-

tes parties un seul et méme element, en font un réactif

des plus précieux pour les recherches délicates de la bactério-

logie. Malheureusement, Tiode étant trs soluble, cette ré-

action est trs fugace, et on ne peut gure Tutiliser que
pour une étude passagre on de courte durée.« Z tohoto d-
vodu použil BiLLET kombinace barvení anilinovými barvivy

+ JJK na zpsob Grama; »1. c. 'p. 35. praví: »I1 suffit,

pour cela, de colorer abord avec une couleur aniline quel-

conque, en solution aqueuse étendue, puis de laver á plu-

sieurs reprises, et ensuite de faire agir Tiode. On obtient

alors des préparations définitives, susceptibles une étude

de longue durée, et pouvant se conserver.«)

3. Barví se žlut až hnd Lugolovým roztokem, o nmž
praví Ržika (1. c. p. 278): »Den Wert eines direkten Re-

agens auf die Sporoidkugeln muss ich jedoch fíir die Lugol'-

sche Losung, allein angewendet, beanspruchen.«

4. Tlesa tato barví se naftolovou modí dle pedpisu
DiETRiCH-LiEBERMEiSTEROVA mode; Ržika zove tuto me-
thodu (1. c.) »nicht minder prázis« než roztokem Lugolovým;
skuten také zbarvení toto je velice distinktní.

Krom tchto Ržikou jako distinktních oznaených
method na barvení používal jsem jistých jich kombinací:

Tak místo obyejného Lugolova roztoku používal jsem

silnjších roztok JJK (5 : 10 : 100 a 3 : 5 : 20); zbarvení

koulí bylo daleko intensivnjší. Koule barvily se tmavo-

hnd do ervena až tém ern; pesvdil jsem se však

o pomíjejitelnosti zbarvení, již vytkl již Billet (1. c), ba

podailo se mi vždy zbarvení jodjodkaliovými roztoky od-

barviti vodou obyejnou. Jest vidno, že zbarvení jest

pouze povrchové a fysikální; po odbarvení vodou

bu se koule odbarvily úpln, nebo mly jen žlutavý nádech.

Ostatní vnitní obsah individuí barvil se pouze slab žlut

a i toto zbarvení se dalo vodou odstraniti.

JK 2 g; desi, H2O 100 g a J do nasycení.
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- Stejn dištinktního zbarvení tchto koulí docílil jsem

chlorjodzjnkem; pomry barvitelnosti byly stejné jako pi
použití roztok jodjodkaliových.

Pozdji používal jsem však k distinktnímu zbarvení

koulí tém výhradn methody, již bych nazval » modifiko-

vanou methodou Billet-Meyerovou«. A. Meyer (126c) po-

užil k barvení volutinu methody následující: praeparát

bakterií za živa nebo fixovaný barvil delší dobu methyle-

novou modí, po odssátí barviva z pod sklíka pidal JJK;
volutinová zrna zbarvila se mu ern; pidal-li pak uhliitan

sodnatý (5Vo), tu odbarvila se individua, pouze volutinová

zrna podržela delší dobu zbarvení. Pozdji se odbarvila,

ježto prý 5Vo Na2G03 rozpouští volutin. Dle Meyera spo-

juje se pi této reakci methylenová mod s JJK na jod-

hydrát methylenové modi (CieNisNsSJ); tato slouenina —
jodmethylenová mod — se málo mní v roztoku Na2C03 a

tím vysvtluje se ona barevná reakce volutinových zrn; te-

prve pozdji se rozkládá.

Methoda Billetova a II. methoda Ržikova na tlesa

sporoidní jsou v pod&tat touž methodou, pouze odpadá

Na2G03 a methylenová mod zastoupena jest u Ržiky
fuchsinem, u Billeta možno použiti jakýchkoliv barviv ani-

linových.

Moje modifikovaná methoda spoívá na témž podklad,

pouze používám na konec barevné reakce 37o H2SO4 jako

odbarvidla.

Methoda moje se provádí následovn:

Praeparát fixovaný jakýmkolivk zp-
sobem (vysušením, teplem — fysikáln nebo chemicky —
alkoholem, formolem, koncentr. sublimátem atd.) nasklíku^
pelije se zedným vodním roztokem alko-
holického roztoku fuchsinu; aniž by se barvivo

slilo, nechá se ihned psobiti Lugolv roztok
(nalije sedofuchsinu pokrývajícího praeparát).
Povstane ihned sraženina, která se slije se

sklí--ka po více mén krátkém psobení barviva
(zbarvení nastává tém okamžit) a spláchne
vodou.
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Pi pozorování takto zbarveného praeparátu vidíme, že

celá individua jsou pebarvena bez jakékoliv differenciace,

a pouze prázdné vakuoly i individua bez jakékoliv plasma-

tické difference jsou nezbarvena.

Ponvadž již díve jsem se pesvdil o acidoresistenci

sporoidních tles — jak se ješt zmíním, a v literatue jsou

údaje o ní — použil jsem regressivního zbarvení tím zp-
sobem, že pra e paáty zbarvené díve popsaným
zpsobem vystavil jsem vlivu 2Vo—3Vo kyseliny
sírové; ani delším psobením této kyseliny ne-

odbarvují se tlesa, nýbrž pouze plasmaíické ásti indi-

vidua, v bacillech zstávají sporoidní tlesa jako
krásn syt ervené — purpurové koule.

Zlíarvení toto jest tak distinktní, že používal jsem ho
výhradn krom silných roztok jodjodkalia a chlorjodzinku

ku zjištní tchto tles.

Zbarvení touto methodou vysvtluji analogickým zp-
sobem, jako A. Meyer (1. c). Slouením jodu s fuchsinem

povstane nerozpustná sraženina— jodfuchsin; barvivo (fuch-

sin) vniklé do tlesa sporoidního spojí se uvnit s jodem
i s hmotou tlesa v nerozpustné barvivo ervené vzdorující

i vlivu zedné kyseliny sírové.

Že v daném pípad specifického zbarvení tles spo-

roidních jedná se o chemické zbarvení, mohu se domnívati

z toho dvodu, že obyejným zpsobem se tlesa nezbarví,

nýbrž teprve po antecedentním nebo koincidentním pso-
bením njakého inidla pozmujícího chemickou strukturu

tles, ku p. psobením maceraních inidel. Tak zbarví se

tlesa delším psobením karbol-fuchsinu, nebo souasným
psobením koncentrovaného sublimátu a fuchsinu. (Methoda

I. Ržikova, jejíž podstata záleží v analogickém slouení
— sublimát + fuchsin -|- hmota sporoidní.) Stejným zp-
sobem zbarvil jsem tlesa souasným psobením koncentro-

vané kyseliny pikrové + fuchsinu.

Zajímavý jest pokus následující, který jsem provedl

s posléze jmenovanou smsí: Do koncentrované kyseliny pi-

krové nalil jsem roztok fuchsinu; ihned utvoila se mocná
sraženina. Po profiltrování zbyla ervenavožlutá tekutina,
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kterou jsem zbarvil fixovaný praeparát. Zbarvení tles bylo

ojedinlé a málo distinktní (ržové). Když však jsem roz-

míchal do kapky této tekutiny ásteku kultury s individui

obsahujícími sporoidní tlesa, tu bhem nkolika minut zbar-

vila se mi tlesa SDoroidní krásn erven v žlut zbar-

veném individuu.

Píina, pro nezbarvila se tlesa ve fixovaném prae-

parátu a zde ano, spoívá asi v tom, že chemická zmna t-
lesa sporoidního resp. jeho hmoty psobením kyseliny pi-

krové mže se dostaviti pouze u tles, která neztratila ješt

fixací schopnost chemické pemny psobením pikrové ky-

seliny.

Psobením kyseliny pikrové doznávají tlesa takové

pemny chemické, že mají elektivní schopnost zcela nepa-

trné množství barviva erveného nevysráženého z této kyse-

liny si pitáhnouti.

Stejného effektu jsem docílil, když rozmíchal jsem ma-

teriál s tlesy sporoidními do filtrované tekutiny vzniklé po

vysrážení fuchsinu nebo lépe methylové violeti v Lu gó-

lov roztoku (tu však nebyly obrázky tak distinktní).

Spórový vzhled tchto tles dal mnohým badatelm
podnt k domnnce, že jedná se o pravé spory.

Dle dosud platného mínní jest jediným krite-

riem pro vlastnost pravých spor 1. specifické
zbarvení, 2. resistence vi vysokým teplotám
a vbec nepíznivým vlivm a 3. schopnost vy-

klíení v nové individuum.

Pokud týká se prvého bodu, jest nutno zjistiti u spo-

roidních tles schopnost specifického zbarvení na spory.

Dle Ržiky (1. c.) se tlesa tato nebarví. Le již Moel-
LEROvi se podailo tlesa analogická v bakteroidech bakterií

žijících symbioticky s rostlinami motýlokvtými (Bac. radi-

cicola), jakož i tlesa sporoidní u jiných bakterií zbarviti

na spory.

I já jsem se pesvdil, že lze nkdy zbarviti tato t-

lesa MoELLEROvou mcthodou specifického barvení na spory

(Acid. chrom. 5Vo — 10 minut, karbolový fuchsin Ziehl-
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Neelsenv za horka 1 minutu, 5% H2SO4 10 vtein, dobar-

vování methylenovou modí); tlesa však se nebarvila všechna,

a hlavn isolovaná tlesa nepravidelných obrys hroudovi-

tých nikoliv. Rovnž tak nepodaila se mi tato reakce ba-

revná v každém pípad, ac mohu íci, že ji dobe ovládám,

a u kontroUních pokus s pravými sporami se mi vždy po-

daí. Možno, že barví se tato tlesa tímto zpsobem pouze

v uritých stadiích vývojových.

S tímto zpsobem barvení na spory souvisí direktn

otázka t. zv. acidoresistence tles sporoidníeh.

Zbarvením horkým Ziehl-Neelsenovím karbolovým
fuchsinem (1—2 minuty) a odbarvováním 20Vo H2SO4 zjistil

jsem vyslovenou acidoresistenci hlavn v kultue . 20. (glu-

kosa + K2HPO4 + tristearin); píinu této acidoresistence

právem hledám v tuku pidaném kultue. Analogickým zje-

vem je fakt zjištný více autory (Bienstock, Gottstein,

PoTET, Pelegrino), žc bakterie pstované ve výživných sub-

strátech obsahujících tuky stávají se »sáurefest«. Kruše
(1. c. p. 1136) praví: »Gewohnlich handelt es sich aber

wohl hier um eine nicht bestándige Ernáhrungsmodifikation

(Fettnahrung!)*.)

Co se týká tedy prvého bodu, ohledn specifického bar-

vení tles na spory, mohu íci, že tato tlesa barví se

methodou Moellerovou, specifickou pro tinkci

*) Nebude od místa, když se zde zmíním letmo o zajímavém
sem spadajícím faktu; v kultue Mycobact. tuberculosis
typ. hum. vyrostla mi též Sarcina (asi lutea?); po delší dob vy-

šetoval jsem tuto zneištnou kulturu a barvil na tuberkulosni

bakterie, a tu jsem zjistil, že vtšina individuí -této sarciny bar-

vila se stejn jako tuberkulosni mikrob. Myslím, že jedná se zde

o zjev analogický díve popsanému. Zjev tento je v literatue
známý; poukazuji pouze na jednu práci již starší (z r. 1897). Gibier

(63) nalezl, že bakterie pstované v tekutých výživných sub-

strátech spolu s tuberkulosními bacilly akvirují od tchto acido-

resistenci stejn jako tyto, t. j. vzdorují odbarvování 33»/o HNO3.
Zajímavo je, že podržují tuto acidoresistenci ješt v následující

generaci v obyejném bouillonu, by i ásten již zmenšenou.
Gibier soudí z toho, že tuberkulosni bacilly secernují ásten sub-

stanci podmiující tuto acidoresistenci do kultivaního media a že

tuto pijímají pak do svého tla i jiné bakterie v témž mediu
rostoucí.



40 V. Dr. Adolf Ambrož:

spor jen podmínen. . Avšak i v tom pípade, kdyby tlesa

tato barvila se bezpodmínen, nebyl by tím ješt nikterak

podán dkaz povahy spórové, nebo sám autor této barevné

reakce pokládá ji za podmínen specifickou, t. j. jen po vy-

louení element spory vnjším vzhledem napodobujících;

tím eliminována jsou v první ad tlesa sporoidní.

Co se týká druhého a tetího bodu, tu musím podotknouti

toto: O resistenci vi vysokým teplotám a nepíznivým vli-

vm nemohl jsem se u svých sporoidních tles pesvditi,
ježto jsem neoperoval s istým materiálem sporoidním, nýbrž

vždy byla tlesa sporoidní promíchána pravými sporami.

Mohl jsem se sice pesvditi, že vlivy neniící spor nezni-

ily ani sporoidních tles, avšak tento negativní dkaz není

žádným dkazem, ježto nesvdí o vitalit njaké hmoty ta

okolnost, že nenastala po psobení škodlivého vlivu destrukce

hmoty.

Avšak mohu a priori vylouiti resistenci tles sporoid-

ních vi vysokým teplotám a škodlivým vlivm indirektn

negativním dkazem tetího bodu spórového kriteria; nikdy

se mi nepodailo totiž pozorovati klíeni tchto
tles ani napraeparát invivo pod mikrosko-
pem, akoliv vidl jsem na témže praeparát
vyklíiti tém všechny spory.

Ostatn proti sporové povaze tchto tles mluví ješt

ta okolnost, že sporoidní tlesa téhož individua differují
v nejvyšší míe svými dimensemi, ehož u spor ne-

bývá, dále jich velký poet v jediném individuu
[nejvyšší poet spor u pravých bakterií je v jednom indi-

viduu 2 (na p. Bacillus inflatus)]. Krom toho rzný tvar
sporoidních tles. Kdežto pravé spory vždy zachovávají

u jednoho a téhož individua jeden základní tvar (u bacill

s kulatými sporami jsou tyto v celé kultue i v celé gene-

raci vždy kulaté, u bacill s oválními vždy ovální,*) vidíme

*) Zde nemožno bráti v úvahu údaje v literatue, že podoba
spor mže se u jednoho druhu bakterií mniti vlivem vnjších
podmínek, na p, z kulovité do ellipsovité, jak popisuje na p.
HiBLER (82) a jak se ješt zmíním, ježto i v tomto pípad za-

chovávají spory pak základní nov akvirovaný tvar, kdežto spo-

roidní tlesa mají v jedné kultue co nejrznjší tvar.
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n sporoidních tles vždy nejvtší rozmanitost forem — pe-
chody od oválních do úpln kulatých tles. Konen mluví

proti povaze a významu spory ta okolnost, že tlesa spo-
roidní nejsou differencována v znatelnou a od-

lišnou membránu a obsah, jako u pravých spor,

u nichž se mžeme o existen<íi membrány pesvditi, by
i ne ve všech pípadech in vivo na nezbarveném praeparát,

tož aspo psobením barvících method, a hlavn jpi klíeni

spory. Proti existenci differencované membrány u spo-

roidních tles mluví ostatn již ta okolnost, že rozpadlá, iso-

lovaná tato tlesa mají po vtšin nepravidelné formy hrud

rzné podoby a penesena na nový výživný substrát (po p.
na témže substrátu, kde vznikla) po delší dob úpln se roz-

padávají a mizí.

A konen ješt mluví proti povaze spórové okolnost,

souvisící vlastn s prvním bodem sporového kriteria, t. j.

barvení sporoidníchtlesmethodamidíveuv e-

denými, jimiž se spory vbec nebarví.
Z jiných výsledk barvení sporoidních tles uvádím

ješt, že tlesa barví se sice okamžit intensivn
žlut dimethylamidoazobenzolem (4: 100 alko-
holu 95 Vo),") nebarví se však ani Súdánem III (Amido-

azobenzol-azo-/5-naphtolem), ani alkannou, ani kyselinou

osmielou, což by se zdálo nasvdovati povaze nikoliv tukové.

Nebarví se methodou Gramovou ani obyej-
nýmibarvivy.

II. Mikrochemické reakce tles sporoidních.

Co se týká mikrochemického vyšetování hmoty tles

sporoidních, poukazuji na tabulku . 2., kde uvedeny jsou

výsledky mikrochemických reakcí spolu s kontroUními údaji

mikrochemických reakcí u jiných inklusí v bakteriích a hmot
jaderních.

K vli snadnjšímu pehledu uvedu v textu hlavn po-

sitivní reakce.**)

) Dle A. Meyera (126d) specifické zbarvení na tuky.
**) Pro posouzení správného provádní reakcí mikrochemi-

ckých dovoluji si uvésti, že krom reakcí na praeparátech fixová-
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Tlesa sporoidní nerozpouštla se ani ve stu-

dené ani vaící vod, tudíž nejsou tlesy voluti-

novými (A. Meyer), rovnž ne glykogenetn, pro njž by
mluvilo ervenohndé zbarvení j odj odkaliem. Te-

prve v autoklavu pi 150—160" C mizí.

V rzných alkalicky reagujících roztocích
se za studena nerozpouštjí ani delším psobením;
rozpouštjí se však jednominutovým zavae-
ním v SVo KOH a antiforminu. Nerozpustnost
jich v pouhém antifor^minu (konc.) svdila by
o podobné jich chemické povaze, jaké má tlo
bacill tuberkulosních.

Zkyselin rozpouští se tlesa tato pouze
vkon centrované kyselin sírové; tato reakce ovšem

není žádnou kvalitativní reakcí mikrochemickou, ježto kyselina

sírová koncentrovaná spaluje a rozrušuje velikou vtšinu hmot
organických. Z této reakce nelze initi žádných uritých

dedukcí na chemické píslušenství.

Stejn nelze initi dedukce z positivní reakce
s 20% kyselinou' chromovou, ježto tato rovnž úpln
rozrušuje organické hmoty jako silné inidlo oxydaní.

Koncentrovaný roztok chloridu zinena-
tého rozpouští zavaením tato tlesa; dle Abe-
LESA*) vylouží se chloridem zinenatým z neutrálního roztoku

dusík obsahující sloueniny, kdežto glykogen není attakován.

Z ferment (ptyalin, pepsin, trypsin) ne-

attakuje ani jediný sporoidních tles; nejde tudíž

o žádné uhlohydráty rázu škrobu, ani o bílkoviny štpitelné

tmito fermenty (pepsinem a trypsinem).

Koncentrovaný chloralhydrát (erstvý 5:2)

rozpouští tlesa ve 20 hodinách.
Z inidel extrahujících tuky rozpouští je-

din alkoholický louh tlesa sporoidní po 15 minu-

ných na sklíku provádl jsem hlavn reakce na materiálu ve vt-
ším množství vzatém z kultury a rozmíchaném direktn ve vtším
množství dotyného chemického inidla.

*) Zeitschr. f. anályt. Chemie Bd. XVIL, p. 500; cit. Heinze
(Ctlblt. f. Bakt. etc. Abt. II. Bd. 12. 1904, p. 48.)
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tách za studena, za souasného zavaení již b-
h e m 1 m i n u t y.

Z uvedených mikrochemických reakcí jest vidno, že t-
lesa sporoidní mnou vyšetovaná shodují se v mikrochemi-

ckých reakcích pouze s tlesy Dietrich-Liebermeisterovými

a sporoidními tlesy Ržikovými.
Extrahoval-li jsem však tlesa ta alkoholickým louhem,

kteroužto reakci jsem znovu a znovu provádl, zjistil jsem,

že tlesa tato se -v alkoholickém louhu rozpou-
štjí, a to i za studena (ovšem po delší dob) i z a

horka (bhem 15 minut) ; nejvýš zajímavo jest, že isokon-

centrický vodní roztok KOH rovnž rozpouští tlesa 2minu-

tovým zahátím, a stejn koncentrovaný antiformin.

Dle stávajících názor mluví tato reakce urit
pro tukovitou chemickou povahu tles sporoídních, jež se

tvoily v mnou vyšetovaných mikrobech.

Jest nutno, abych nyní srovnal výsledky reakcí mikro-

chemických a tinkních method s údaji v literatue.

Detailní popis barevných a mikrochemických method
na bakterielní tuk nachází se v práci Grimmeho a A. Meyera.

Z mikrochemických reakcí uvádí A. Meyer rozpustnost

tukových kapek v ledové kyselin octové po 4 hodinách;

rovnž v mých pokusech rozpouštjí se tlesa po delší dob.
Rozpustnost v koncentrovaném roztoku chloralhydrátu

rovnž se shoduje.

V mých pokusech nerozpouštla se tlesa sporoidní

v Eau de Javelle; rovnž u Meyera se nerozpouštjí. V al-

koholu, chloroformu a jiných tuky extrahujících inidlech

se nerozpouštjí Meyerovy kapky tukové, práv jako moje

tlesa sporoidní. iVo KOH rozpouští po delší dob (po osmi-

denním psobení); mn podailo se urychliti extrakci za-

hátím zedného louhu.

Co se týká barevných reakcí nacházím rovnž mnohé
shody s výsledky Meyerovými:

Tukové jeho kapky nebarví se obyejnými barvivy,

pouze delším vaením s karbolovým fuchsinem; pro jich

acidoresistenci mluví regressivní barvení dle Bungeho (2 mi-

nuty chloroform, 3 minuty natriumsuperoxyd -|- voda, Imi-

nutové zahátí v karbolovém fuchsinu, odbarvování 1 minutu
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Tabulka . II. Srovnávací

Reagens
Sporoidní tlesa
v Bac. megath,

var.

Ochracein
Luska 1914

Volutin
Grimme 1902

Volutin
Art. Meyer
1904, 1912

Deštili, voda stud.
dtto teplá 80«

dtto vaící

dtto 150—160»
óVo Na^COa . .

10% Na^CUs . .

koncentr. » . .

IVo KOH . . .

50/0 KOG . . .

konc. » . .

l«/o NaOH . . .

konc. » . .

Eau de Javelle

Antiformin . .

Liqu. ammon.
caust
Baryumhydrat

l»/o H,SO,
O/o »

konc. »

l«/o HCl
SO/o »

konc.

»

l«/o HNO3
5% »

konc.

»

'o

zed. kys. octová

ledová kys, »

konc. kys. pikr.

IVo kys. chrom.
5«/o »

207o » »

5Vo kys. karbol.
[ kys.fluorovodík.

+

— (ani po 24
hod.)

(2minutovým
zavaením +)

(Iminut. zava-
ením +)

I (ani po 10

) min.)
i 1 minut, za-

l vaením +)— (ani ve 24
hod.)

— (v 15 min.)
(Iminut. zava-
ením +)

(ani po 24
hod.)

+ (v 1 minut)

— (ani ve 2
min.)

+ (po 20 hod.

— )(ani po 20
—

1 hod.)

+ (bhem 15

minut)

+ po 4—6 dnech

-l-(po5min.)

+(ásten)

+ (ve 2—3 dnech
+ (bhem 5 minut)

+ (ihned i u fixov. praep.)

Na^COa a KOH
v každé koncentraci

v 5 minutách

lOVo + (ás-
ten)

+ (áste.)

IVo kys.+
(ve 24hod.)

5Vo kys. +
(vnkoli-
ka min.)
silnjší
kyseliny
+ oka-
mžit

25Vo+ (oka-
mžit)

IVo + (po-
malu)

+ (v5min.)

+ (ve 24 hod.)

+(v5—lOmin.)

+ v5—to

minutách)
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tabulka mikrochemiekýcsh reakcí.

Kyselina nu-
kleinová

Art. Meyer
1904

Nuklein
Sumbal 1913

Jádra ery-

throcyt
Sumbal Í913

Sauerstoff
ubertragende
Korperchen

Dietrich-Lieber-
meister 1902

Sporoidní
tlesa

Ržika 1907

Tuk
A. Meyer

1912

+

+

— (anizahod.)

5—20"/o alkalie

+
i nuklein i jádra

+ +

-|- (pomalu)

50«/o+ (ihned)

+
(ani za 24
hod.)

5—10% nerozpou-
ští ani nukleinu

ani jader

250/0 — (ani
za 16 hod.)

1 silné roz-
toky tchto
kyselin

nerozpou-
štji

(4:3H,0)-

+

+
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Tabulka . II. Srovnávací

Reagens
Sporoidní tlesa
v Bac. megath.

var.

Oehracein
Luska 1914

Volutin
Grimme 1902

Volutin
Art. Meyer
1904, 1912

oovíí

O o

ta

a

íCuSO^ konc. .

MgS04 »

Ferrocyankali
konc

NaCl 200/oiií .

NaiHP04lO<'/oní
KHPO4 IQo/oiií

ZnClj konc.
^AgNOa 10°/oní

Pepsin (žal.šá
va)

Trypsin . . ,

Ptyalin (filtrát

slin) . . .

Papayotin

( Alkohol . .

Alkoholický
louh . . .

es

a

o
!=l

03

CS
OD

Chloroform .

Ether ....
Ether petrole-
jový ....

Ether-alkohol

Benzin . . .

Chloralhydrat 5:2

Koffein konc.

Taurocholan sod-
natý 10/0 . . .

Formaldehyd
Millónovo reagens
Ohlorjodzink .

konc. JJK . .

(ani ve 48
hod.)

+ (zavaením)

(ani po 24
hod.)
(ani po 16
hod.)

+ (bhem 15

min. za stu-
dena)

+ (ve 20 hod.)

— (ani po 20
hod.)

— (po 5 min.)

10«/o
-

(úinkuj íindifferentn pou-
- ze jako voda resp. kyselina.

v níž úinkují)

+ (okamžit)

+ (pomalu)

+

+ (okamžit)

— (mén lá-

me svtlo)
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tabulka mikrochemických reakcí:

Kyselina nu
kleinová

Art. Meyer
1904

Nuklein
Sumball913

Jádra ery-
throcyt

Sumball913

Sauerstoff-

iibertragend
Korperehen

Dietrich-Lieber-
iríeister 1902

Sporoidní
tlesa

Ržika 1907

Tuk
A. Meyer

1912

+

H-(po5min.) +,

+

+

(barví se,

láme mén
svtlo)

— (láme
slabj i sv-
tlo než cy-
toplasma)

— (ani 2 a n-
kolik dní pi

57V

+

— (barví
hnd)
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15 vtein 5Vo kyselinou sírovou); Meyer dostává dobré zbar-

vení tukových tles zavaením fixovaného praeparátu pouze

v karbolovém fuchsinu delší dobu a differenciací 5% kyse-

linou sírovou. Meyer sám nazývá toto zbarvení (1. c. p. 229)

»Sáuref es tigkeitf arbung«.

Až dosud shodovaly se tyto barevné reakce s mými, pouze

mohu íci, že mé jsou distinktnjší. Rovnž shoduje se zbar-

vení naphtolovou modí dle receptu Dietrich-Lieber-

MEiSTEROVA (dimethylparaphcnylendiamin -j- a-naphtol). Au-
toi soudili ze zbarvení naphtolovou modí, že tlíska se

barvící mají za úkol aktivovati molekulární kyslík vzduchu,

že fungují jako »Sau erstof f iib er tráger«. A. Meyer
ukázal však, že zbarvení naftolovou modí je specifickým

barvením tuk.

Zbarvení Súdánem III a alkannou se mi oproti nálezm
ostatních badatel nezdailo, rovnž tak nezdailo se mi

zbarvení kyselinou osmielou, která ani Meyerovi nebarvila

tukových tlísek. Barvení dle Grama rovnž dopadlo nega-

tivn jako Meyerovi.

Co se týká zbarvení tles sporoidních dle method po-

psaných Billet-Bžika-Meyerem, jakož i mojí modifikací,

tu musím poukázati též na práce Eisenbergovy. Tento autor

pišel na základ množství pokus s rznými barvícími me-

thodami k resultátu, že tukové inkluse v bakteriích ve vod
dají se zbarviti celou adou barviv, když pedchází applikace

vhodných látek rozpustných v tukových olejích. Jako taková

antecedentn dobe psobící moidla doporuuje naphtol,

phenol, pikrovou kyselinu a jod, jako barviva vhodná pak

pouze basická barviva, hlavn mezi tmito soli rosanilinové

(na p. fuchsin) a p.; pi použití jodu jako moidla, jakož

i pikrové kyseliny dá se použíti jako barviva i methylové

violeti. Krom tohoto kombinovaného barvení mže se po-

užíti direktn jako barviva onch slouenin vznikajících pi
popsaném barvení v onch tucích, rosanilinjodu neb© ros-

anilinpikratu, když jsou rozpuštny v alkoholu a v malém
množství pidány k praeparátu. Avšak o tchto posledních me-

thodách barvících praví Eisenberg, že nejsou dosti elektivní,

že barví se spolu též cytoplasma v svtlejším tónu.

.
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Pipomeneme-li si moje methody barvící díve popsané

(str. 36), tu vidíme, že spoívají na témže principu, avšak

mohu o svých pokusech tvrditi, že zbarvení bylo elektivní,

a nikdy nedostal jsem v praeparát obtížných sraženin, jako

ElSENBERG.

EiSENBERG se domuívá, že nejde o barvení chemické,

nýbrž fysi kalní; snad prý moidlo následkem své rozpust-

nosti v tuku diffunduje dovnit tukových granulí a tam dává

jiodnt k tvoení barevné sloueniny, jež barví granula fysi-

káln.

V pozdjší práci uvádí Eisenberg ješt jinou methodu
k elektivnírau barvení tukových granulí, která v podstat
jest modifikací pedešlých jeho method; bakterielní materiál

dá do iVo roztoku chloridu zlatnatého nebo koncentrovaného

roztoku sublimátu a pidá vodní roztok fuchsinu. Jest to

vlastn podstata mé modifikované methody barvení (fuchsin

+ Lugol) a druhá s roztokem sublimátu je v základu me-
thoda Ržikova II.

Eisenberg rozpustil též tato tuková tlesa nkolikami-
nutov5"m zavaením v alkoholickém louhu, neb 24hodinovým
psobením téhož inidla za studena.

Dle mikrochemických reakcí jest naprosto vylouena
jiná možnost, nežli, že jedná se u tles sporoidních
o hmotu povahy tukoviíé. Tomu nasvduje jednak rozpou-
štní se tles v alkoholickém louhu,*) jednak reakce barevné,

hlavn jodjodkaliem a mojí modifikovanou methodou. K vli
jistjší kontrole a na radu svého kollégy assistenta chemika
ústavu dra Kroulíka barvil jsem isté tuky jak jodkaliem,

tak i mojí methodou na sporoidní tlesa.

Resultáty byly pekvapující; uvádím k vli názornosti

jeden takový pokus:

*) a ostatní mikrochemické reakce svdící o tukovité povaze
tles (viz str. 42, 43).
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Reagens
Sporoidní tlesa:
fixovaný praeparát

Tristearin:

natený na sklíko

JJK (5 : 10 : 100)

Liigol + fuchsin

Tlesa zbarvená žlu-
tohnd až tmavo-

hnd
a) zbarvení dá se od-

straniti vodou

Tlesa se zbarví pur-
purov erven

a) zbarvení nedá se vy-
prati vodou

(3) zbarvení nedá se
odstraniti 3% H2SO4

Tukové kapiky barví
se žlut až žlutohnd

po p. tmavohnd
a) zbarvení dá se odstra-

niti vodou.

Tukové kapiky zbarví
se erven

a) zbarvení nedá se vy-
prati vodou

/3) zbarvení nedá se od-
straniti 30/0 H2SO4

Že nejedná se o tuk známé chemické skladby, jest více

nežli jisto; proto také myslím, že bylo by lépe, kdyby místo

v literatue obvyklého názvu »Fette« nebo »Fettropfen« bylo

používáno názvu »fettartige Korperchen seu Gra-
nula« anebo z názv již obvyklých ,

sporoidní tlesa'.

Že nejedná se o istý tuk stricto sensu (glycerin -f- kyse-

lina tuková), soudím již z toho ohledu, že mikrochemickou

methodou Mac Alumovou na konstatování fosforu kyselinou

fosforomolybdenovou -|- phenyhydrazinem*) podailo se mi

zjistiti i po antecendentní extrakci sporoidního materiálu

etherem a alkoholem nkde modré zabarvení tles; ovšem

dávala mi tlesa krom toho též, a to ve vtšin zbarvení

ržové nebo slab fialové.

Jedná se jist o chemické individuum po-

vahy tukovité, v jehož slouenství mohou se

nacházeti též i jiné látky, takže je možno, že

se chemickou povahou blíží ásten bílkovi-
nám nebo uhl o hy dr át m.

Ostatn snadno také lze si pedstaviti, že tato tukovitá

látka je píbuzná s lipoidy, jak v literatue se uvádí; tak

soudí MoELLER (132), že tlesa v bakteroidech jsou povahy

*) A b d e r h a Id e n, Handbuch der biochemischen Arbeits-

methoden Bd. V^ 1912. p. 1138 ff.
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eholesterinovité, nebo snad smsí cholesterinn s tukem, vos-

kem nebo pryskyicí jako u hub.

Pi vyšetování vývojového cyklu mého bacilla pišel

jsem na rzné okolnosti svdící o zvláštních vztazích tchto

sporodních inklusí k ostatním souástkám tla bakterielního.

Vyšetování vývojového cyklu od spory neprovádl jsem

pouze in vivo nebo barvením fuchsinem zedným a Giemsou,

n5"brž též barvením silným roztokem jodjodkalia,.a mojí mo-
difikovanou na tlesa sporoidní.

Tu pak pišel jsem na zajímavou okolnost, že též

struktura, jaká se jevila pi vyšetování vývojového cyklu

ostatními methodami byla i pi použití tohoto barvení. My-
slím, že nemusím opakovati zde celý vývoj, jejž jsem vylíil

díve; staí poukázati na piložené obrázky tab. II. XI 1—23,

XII. 1—18, III. XII 19—25, a íci, že totéž, co barvilo se mi

fuchsinem a Giemsou nebo vitáln brillantkresylovou modí
nebo dle Ernsta, barvilo se mi zde jodjodkaliem žlutohnd
až hnd, a purpurov erven methodou na sporoidní tlesa.

Zrna pehrádkotvorná, granula sít v bacillu, základy

sporové — to vše barvilo se krásn tmito methodami; pouze

zralé spory se nebarvily, kdežto zase naopak sporoidní tlesa

dala se sledovati až do jich isolování po rozpadu tl bacill,

kdy barvila se jodjodkaliem již jen pouze slab žlutav, a

methodou Lugol -f- fuchsin také jen špinav žlutav nebo se

vbec nebarvila.

Jaké vztahy jsou mezi sporoidními tlesy a ostatní

hmotou bacilla není na první pohled jasné; stejná barvitel-

nost poukazovati mže na to, že hmota sporoidní bere svj
pvod v t. zv. chromatinu bunk bakterielních, jak soudí

BŽIKA (1. c).

Obrázky vnitní struktury individuí poínajících se trans-

formovati v pozdjší heteromorfosy se spoustou sporoidních

inklusí zejm tomuto výkladu nasvdují (viz na p. tab. 3.,

obr. S.abcd). Pozdjší tlesa sporoidní vznikají bezpochyby

z granulí sít chromatinové; vlivem výživné pdy zvtšují

granula své dimense a pemují svou hmotu chemicky v po-
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zdejší hmotu sporoidní, která posléze vypluje celé indivi-

duum v podob koulí.

Pochod pemny tém celé hmoty bacilla v tlesa spo-

roidní vysvtluji si asi následujícím zpsobem:

Vliv hojné výživy manifestuje se u vegetativních indi-

viduí hojným rozmnožením chromatinu, dlením a ilou tvor-

bou spor. U nkterých individuí (po p. i u nkterých s vy-

vinutými již sporami) jest assimilace takovou mrou zvýšena,

že pomr mezi assimilací a dissimilací je takový, že indivi-

duum daleko více látek pijímá nežli spotebuje; pebytek
ukládá se v tle. Stediskem assimilaní innosti je jádro

resp. chromatin; v nm také musí se, anebo aspo z nho
vychází pemna assimilované látky na hmotu tukovitou.

V první dob podléhají této — abych tak ekl — »t u k o v é

p e m n « pouze uritá granula chromatinová (ojedinlé

nálezy tukový^ch kapiek v tle bakterií, jak popisují autoi),

konen zachváceny jsou celé distrikty tla bakterie! ního;

granulom v tukovitou hmotu zmnné pílivem nov assimi-

lované hmoty se zveliuje, až utvoí velikou kouli. Koulí ta-

kových hromadí se v bacillu ím dále tím více, všechna

hmota chromatinová posléze zmizí a celé individuum vypl-

nno je hmotou sporoidní.

Spora vzniká, jak jsem díve vylíil, konfluencí chro-

matinové hmoty; tato barví se až ješt v základu spórovém

jak jodjodkaliem, tak methodou Lugol + fuchsin, stejn jako

hmota sporoidních tles.

Docela mohu souhlasiti s Ržikou, že sporoidní tlesa

vznikají abnormálním vývojem téže hmoty, jako spory, jak

vidno ze shodné barevné reakce v mém pípad, avšak ab-

normálním potud, že ona hmota mní se v tukovitou massu;

hmota tvoící spory ovšem jist rovnž obsahuje tuky —
ježto se tyto skuten ve spoe dají analyticky dokázati —
nemá jich však v takovém množství, jako hmota sporoidní.

HoLZMLLER (87) dokouce tvrdí, že (1. c. p. 39) »Die Fett-

bildung ist als Vorstufe der Sporenbildung angesehen, da die

Kórnchen*) in die entstehende Spore eingeschlossen werden.«

') T. j. tuková zrnéka.
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Tato tuková pemna není však, aspo z poátku, zje-

vem degeneraním ve vlastním slova smyslu, nýbrž hroma-

dním látek reservních. To dokazuje vitalita heteromorfos.

Že skuten jedná se o ukládání tuku jako látky reservní,

a že individua, by i heteromorfosovaná, mají vitální schop-

nost, vidno jest nejlépe z následujícího pokusu:

Kultura z glukosového agaru známého složení (. 7.),

stará 10 dn, s vyslovenými typickými heteromorfosami

a vytvoenými sporoidními tlesy, penesena byla

1. na agar o stejném složení (glukosový.agar -h KjHPO*),
2. na t. zv. hladový agar Ržikv.*)
Po 24 hodinách vyšetovány byly kultury:

1. Na výživném substrátu o stejném složení, jako agar

výchozí kultury, nebylo lze pi mikroskopickém vyšetení

nalézti žádných zvláštních zmn.
2. Na t. z v. hladovém agaru byly znatelný

velké zmny; pedevším pi specifickém barvení na spo-

roidní tuková tlesa (jodjodkaliem a mojí modifikovanou me-

thodou) nenalezeno tém žádných tles v heteromorfosova-

ných individuích; za to však konstatován byl zajímavý fakt,

že heteromorfosovaná individua jevila dlení
v jednotlivá individua pínými pepážkami
a oddlováním se dceinných bunk od sebe, ja-

ko ž i p onenáhlé zaoblování díve špiatých pól
a tloustnutí (šíení) individua.

Tímto zpsobem, myslím, je s naprostou jistotou doká-

zána životnost heteromorfos a jich schopnost na sub-

strátu chudém, nebo vbec bez výživných látek, využitkovati

reservních látek — je stravovati; ilou assimilací a ukládá-

ním reservních látek v tle snížená, až zastavená schopnost

dlení se na tomto hladovém agaru vrací.

Pomry tyto studoval jsem také in vivo ve visuté kapce

kondensaní vody z obyejného masopeptonového agaru pod

mikroskopem a mohl jsem pozorovati již bhem prvních

3 hodin nápadné mizení siln svtlolomných tles z obsahu

lieteromorfosovaných individuí a jich dlení.

•) Vypraný agar vbec bez písady (dest. vody 100 : 5 agaru)

RŽIKA (162c).
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V maximu vývoje heteromorfos a sporoidních tles jest

si ovšem tžko pedstaviti možnost individua vrátiti se do

pvodního stavu — individua tato však jeví pece nábh
k návratu do pvodního stavu, a to tím zpsobem, že se

rovnž dlí ile, ale dlení je zde rázu degenerativního —
jest to degenerativní fragmentace v nepravidelné ásti indi-

vidua pvodního nejrznjších forem. Uindividuí však,
která nebyla ve svém abnormálním vývoji ješt
pekroila možné maximum, jest možný návrat
k úpln normálnímu stavu. Individua jednot-
livá nejen že se normáln dlí, ona poínají po-
nenáhlu nabývati normálních tvar, zašpia-
tlé konce se poínají zaoblovatia individuum
takové penesené na agar obyejného složení
(nap. masopeptónový) mže se dále rozmnožovati
(viz schem. obr. text. 1. IV.).

Nákladem vlastním. — Tiskem dra Ed. Grégra a syna v Praze.
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Karststudien in Australien.

Von J. V. Daneš.

Vorgelegt am 28. Jánner 1916.

Einleitung.

Wie in allen aderen Kontinenten ist auch in Australien

der Kalkstein unter den gebirgsbildenden Gesteinsarten sehr

stark verbreitet und hat auch in zahlreichen kleineren oder

grosseren Gebieten die ilim eigentiimlichen Formen, welche

als Karstphánomene bezeichnet werden, in verschiedenartiger

Intensitat entwickelt.

Leider ist die geographische und geologische Durch-

forschung des australischen Kontinents noch nicht so weit

fortgeschritten, dass man schon iiber alle bedeutenderen Kalk-

steingebiete und ihre Oberflachenformen unterrichtet wáre,

€s ist aber doch schon moglich dieselben in drei ihrem Wesen,

ihrem Alter und Umfange nach griindlich verschiedenen

Hauptgruppen zu gliedern.

Die erste Gruppe bilden die meist ráumlich unbedeu-

tenden aber sehr zahlreichen Kalksteingebiete in den alten

Faltengebirgen Australiens, welche meist sehr starken tekto-

nischen Storungen und oft auch durchgreifender Metamor-
phose unterworfen waren. Diese bieten, da klein und hydro-

graphisch unselbstándig, fiir das Studium der Karstpháno-

mene nur wenig Eigenartiges dar. Tn die zweite Gruppe ge-

horen die grossen Kalksteintafeln mesozoischen oder tertiáren

Alters, welche tektonisch wenig gestorte, klimatisch und auch
anders sehr eigenartige Karstgebiete grossen Umfanges bil-

Sitzber. der k. bohm. Ges. d. Wiss. II. Klasse. 1
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den, leider jedoch durch ihre weite Entfernung von bewohn-
baren Gebieten und ihren wiistenhaften Charakter einer ein-

gehenderen Untersuchnng grosste Schwierigkeiten bieten. Die

dritte Gruppe umfasst einige kleine ráumlich sehr beschránkte

Hohlengebiete, welche in tertiáren Kalksanddiinen entwickelt

worden sind und wahrscheinlich nur auf die Kiistengebiete

Siidwestaustraliens beschrankt sind.

Es wiirde zu weit fiihren, wenn ich hier nur auch die

grosseren in der geologischen und turistischen Literatur mehr
oder weniger ausfiihrlich erwáhnten Kalksteinvorkommen

der ersten Gruppe aufzáhlen solíte, es kann wohl geniigen,

wenn ich nur diejenigen anfiihre, in welchen schon wenig-

stens die popularste Form der Karstphánomene, námlich die

Hohlen, festgestellt und wenigstens teilweise untersucht wor-

den ist. Durch ihre Hohlen sind meist die silurischen und
devonischen Kalke des ostlichen Gebirgsgiirtels Australiens,

der australischen Kordillera ausgezeichnet; in Ostqueensland

gibt es zwei' allgemein bekannte und schon ofters beschrie-

bene Hohlengebiete; das bei Chillagoe weit im Nordosten

und in der Nahé von Rockhampton (01sen's und Johannsen's

Caves) in New South Wales die Hohlen von Jenolan, von
Yarrangobilly, am Wombeyan Creek und die Wellington

Caves.

Fiir meine Reise nach Australien hábe ich zwar das Stu-

dium der Karstphánomene auf das Nebengeleise verschoben,

da mich in der ersten Linie die jetzige Lage und die Ent-

wickelung der kontinentalen Wasserscheide sowie andere

breitere Probléme der hydrographischen Verháltnisse Austra-

liens interessierten, ich hatte aber dennoch Gelegenheit drei

von den genannten Hohlengebieten des gefalteten Gebirgs-

landes zu besuchen und zwar das Gebiet von Chillagoe
'

(Anfang Februar 1910), die 01sen's Caves (im April 1910}

und die Jenolan Caves (im August 1910).

Urspriinglich beabsichtigte ich den spáteren Teil meines

Aufenthaltes in Australien zum Studium der Karstpháno-

mene des grossen tertiáren Karstgebietes zu bentitzen, das

sich im Norden der Grossen Australischen Bucht in der

weiten Umgebung von Eucla ausbreitet (sogenannte Nullarbor

Plain), dann aber fand ich es nach einer besseren Orientie-
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rung in den Verkehrsmoglichkeiten Australiens viel lohnen-

der eine langere Exkursion in das ostliehe Randgebiet der

grossen Kalksteintafel des tropischen Inneraustraliens auf das

sogenannte Barkly Tableland in Nordwestqueensland zu unter-

nehmen. leh bin íiberzeugt, dass ich hier in kurzer Zeit

von 14 Tagen viel mehr an allgemein interessanten Beob-

aehtungen erworben hábe, als ich in úem Gebiete von Eucla

auch unter einem unverháltnismaBig grosseren Zeit- und
Geldaufwande hatte erreichen konnen. Es war das eine weite

reeht monotone Reise von der Endstation der grossen Nord-

bahn Queenslands in Cloncurry durch das diirre und wilde

Gebirgsland der nordlichen »Antikordillera Australiens« bis

auf das Tafelland bei Camooweal, von dort dann nach einigen

Exkursionen zu den nahé gelegenen Hohlen und Dolinen-

gruppen in der nordlichen Richtung zum Gregory River und
dann durch die Niederung von Carpentaria iiber Burketown
und Normanton, und durch den breiten siidlichen Teil der

Yorkhalbinsel nach Cairns! Die ausgezeichnete Postkutschen-

verbindung, die auch diese entlegensten Gebiete Queenslands

geniefien, hat es mir moglich gemacht, binnen etwa sechs

Wochen diese grosse Strecke von Halbwiisten verschiedener

Art, alle Nebenrouten eingerechnet, verhaltnismássig bequem
und rasch zu absolvieren,

Da mein Aufenthalt in Queensland zu lange wahrte,

war ich genotigt den urspriinglich aufgenommenen Pian, das

Euclagebiet zu besuchen, aufzugeben und konnte auch nicht

mehr die kleinste von den grossen Kalksteintafeln die soge-

nannten Mosquito Plains besuchen, die viel náher von dichter

besiedelten Gebieten an der Grenze von Siidaustralien und
Victoria sich ausbreiten. Von den Hohlen der dritten Gruppe
hábe ich nur die in der Umgebung von Yallingup slidlich

von Cap Naturaliste Anfang September besucht.

Der Karst in der Umgebung von Chillagoe.^)

In der Wurzelgegend der York Halbinsel in Nordost-

australien nordl. von 17*^30' siidl. Breite zieht sich westlich

*) R. L. Jack a. R. Etheridge, The Geology and palaeonto-

logy of Queensland and New Guinea. S. 119—121, 609—610, 737.

1*
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von der kontinentalen Wasserscheide ein altes Gebirge in der

Richtung SO-NW, welches aus stark zusammengefalteten,
teilweise metamorphisierten palaeozoischen Schichten besteht,

die von machtigen Stocken granitischer Gesteine durchbro-

chen sind. Jetzt ist das Gebirge schon tief abgetragen und
nur die widerstandsfáhigen Gesteinsarten bilden die kurzen

Riicken und Hiigel, welche selten um mehr als 100 m das

Niveau der umgebenden breiten Táler iiberhohen und zu-

sammen wahrscheinlich als Úberreste einer alten Peneplain

aufgefasst werden diirfen, die erst neuerlich von einem neuen,

jedoch recht seichten Erosionszyklus betroffen wurde. Die

R. L. Jack, The Chillagoe and Koorboora Mining Districts.

Queensland Geological Survey Report No. 69. Brisbane 1891.

D. S. Thistlethwaite, Tlie Chillagoe Caves. Proe. R. Geogr.

Soc. Australasia. Queensland Brané. Vol. IX. 1894.

Sydney R. J. Skerthly, Tin Mineš of Watsonville, and va-

rious tin, silver, copper and gold mineš at Herberton, Montalbion,
Irvinebank, Muldiva, Calcifer, Chillagoe, California Creek, The
Tate River etc. Queensland Geologieal Survey Report. Bris-

bane 1897.

B. DuNSTAN, Some Chillagoe geologieal notes. Annual Report
of the Secretary o Mineš for the year. 1910. Queensland. Brisbane.

1901. S. 196—199.

R. Etheridge, Junr. On the Oecurenee of the genus Halysites

in th' palaeozoie rocks of Q'sld. etc. Q'sld. Geol. Survey. Rept.

No. 190. S. 30—32.

R. Etheridge, Junr., The Lower Palaeozoie Corals of Chil-

lagoe and Cleimont. Part. I. Q'sld. Geol. Survey Rept. No. 231.

A. Meston, Geographic History of Queensland. Brisbane.

1895. S. 159—160.

J. V. Daneš, Physiography of some limestone areas in Queens-

land. Pro. Roy. Soc. Q'sland. Vol. XXIII. 78—79.

Neben. den Karten, die den Spezialarbeiten R. L. Jack's und
S. B. J. Skertchly's beigegegen sind, welche aus der ersteu Zeit

der bergmánnischen Betátigung in diesem Gebiete stammen und
was die Topographie anbelangt veraltet sind, gibt ein ver-

háltnismassig gutes Bild von dieser Gegend folgende Kart: Sketch

map of the Herberton and Chillagoe gold and minerál fields.

Compiled from official and other sources under the supervision

of W. H. Greenfield at the Geologieal Survey Office, Department
of Mineš 1909 (6 miles = 1 inch). Im Stieler's Handatlas (9. Aus-
gabe) ist die Lage von Chillagoe, Mungana, Zillmanton und Ather-

ton falsch eingezeichnet.
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Talformen .diirften meist auf ein schon recht fortgeschrit-

tenes, fast reifes Stadium des neuen Zyklus hinweisen, ich

bin jedoch der Meinung, dass unter dem ariden Klima mit

grosser mechanischer Verwitterung und máehtiger Wirkung
der periodischen Hochwasser, die breiteren Talformen ver-

háltnismássig friiher entwickelt werden als im normalen

humiden Klima.

In der Gegend westlich von Almaden (Kreuzungsstation

der Eisenbahnen Mareeba-Chillagoe Railway und Etheridge

Railway) gegen Muldiva treten die ersten Kalksteinhiigel auf

und ziehen sich dann weiter gegen NW bis in die Náhe des

Walsh River NW. von Mungana und Redcap. Am weitesten

scheinen sie in der náchsten Umgebung von Chillagoe zu

sein, welches Stádtchen sich an die Hiittenwerke, in welchen

die mannigfaltigen Erze der Umgebung verarbeitet werden,

anschliesst. Die absolute Hohe dieses Gebietes bewegt sich

zwischen 400—600 m.

Die harten, krystallinischen bis marmorartigen Kalke

wechsellagern mit Quarziten, harten Sandsteinen, weichen

und quarzreichen Schiefern, welche gegen das Granitgebiet

zu in Glimmerschiefer und Gneiss metamorphisiert worden
sind. Die gegenseitigen Altersverhaltnisse der einzelnen Ge-

steinsarten sind wegen ihrer starken Metamorphose und
komplizierten Tektonik bei nur sehr fliichtigen topographi-

schen Aufnahmen noch ziemlich unsicher, das Alter der Kalk-

steine scheint jedoch schon auf Grund der gefundenen Fossil-

reste ziemlich sicher von Etheridge und Dunstan als ober-

silurisch bestimmt zu sein; urspriinglich hat sie R. L. Jack
zu der sogenannten Gympie Division des permo-karbonischen

Systems gerechnet und S. Skertchly fiir devonisch gehalten.

Nach Jack ist es moglich, dass sich dieser Zug von Kalk-

gestein noch weiter gegen Norden hinzieht und mit der mách-

tigen Kalkschichtkomplex zusammenhangt, welcher weiter

nordlich in den Stromgebieten des Mitchell River und Palmer
River von demselben Auktor festgestellt worden ist.

Ich hábe nur kurze Zeit mit meinem Freunde Dr. K.

Domin in der Umgebung von Chillagoe verbringen konnen.

Durch das liebenswiirdige Entgegenkommen des Herrn Mac
Dermott, des kommerziellen Direktors der Chillagoe Company,
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ist uns ein sehr guter praktischer Kenner der Umgebung,
der Elektrotechniker Herr T. Campbell zugeteilt worden,

welcher uns auf einigen Exkursionen die »limestone bluffs«,

die Kalkhiigel in der weiteren Umgebung von Chillagoe, die

scharfen Quarzitriicken und niedrigeren Kalkhiigel siidlich

von Calcifer und die Kalkhiigel bei Mungana gezeigt hat.

Die bestbekannten Hohlen befinden sich in den »Bluffs«

westlich und siidwestlich von Chillagoe.

Die Entwásserung der Gegend geschieht jetzt am mei-

sten oberirdisch, die Hauptwasserader ist der Chillagoe Creek,

welcher nur unbedeutende Wassermengen aus den Hohlen
empfángt und nur einen kleinen Teil seines Laufes unter-

irdisch durchmacht. Friiher scheint allerdings die vertikále Ent-

wásserung eine wichtigere Rolle gespielt zu haben, allmáhlich

jedoch haben die Wasserláufe, welche in den offenen Tálern

fliessen, Úbergewicht bekommen, da sie auf dem Granit und
den Schiefern einen fur die Erosion giinstigeren Boden als

in dem wetterharten Kalkstein vorfinden. Man kann hier

weder jetzt noch in der Vergangenheit von einem hydro-

graphisch einheitlichen Karstgebiet spreehen, da erstens die

Wasserscheide meist ausserhalb des Kalkgebietes liegt und
so die Wasserláufe schon von Geroll und Sand beladen in

dasselbe eindringen, zweitens auch mitten zwischen den Kalk-

hiigeln Granit, Schiefer und Quarzite auf die Oberfláche

hervorragen.

Um eine Ubersicht iiber das ganze Gebiet zu bekommen,
haben wir gleich am ersten Tage den hochsten Berg in der

Umgebung von Chillagoe, den granitischen Metal Mountain

bestiegen. Dieser Berg erhebt sich schon ausserhalb der Kalk-

hiigelzone gegen NO. und ist eigentlich eine Euine eines

steilen Neck, dessen Abhánge und Gipfel aus máchtigen me-

chanisch zersprengten kantigen Blocken gebildet sind. Von
diesem Gipfel sieht man ein Chaos von Hiigeln und kurzen

Riicken, die meistens weiss-grau und zackig sind, in einer

breiten Zone von SW-NO, in der Mitte Chillagoe und die

hohen Schlote seiner Hiittenwerke. Ein Bild, welches etwas

an die Hiigel und kurzen Riicken der Cockpit Country oder

des »Goenoeng Sewoe« Typus erinnert, wohl aber durch die
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bestimmte Richtung in der Anordnung der Hiigelziige sieh

von derselben stark abhebt.

Wenn man die versehiedenen Kalkstein »Bluffs« naber

nntersucht, sieht man bald zwei von einander sebr differie-

rende Typen. Meistens steben da scharfe zackige Hiigel,

deren steile Hánge von tiefen Rillen durchfurcbt, nach oben

in scbarfen, tief von Karren zerfurebten Kanten endigen;

auf zwei Stellen jedoch, an dem sogenannten Lowenkopf-

bíigel (Lion's Head Bluff) bei Chillagoe und auf einer Stelle

zwiseben Mungana und Redcap hábe ich ganz andere Hii-

gelformen getroffen; recht glatte Oberflachen der Felsen,

nur kleine, rudimentáre Karren, echte Evorsionsformen und
auch Gerolle von Quarz und Granit; kurz und gut unleug-

bare Spuren heftiger meehanische Wassererosion. Die wenig

fortgeschrittene Entwickelung der Karren bezeugt, dass die

Zeit, in welcher zwei machtige Wasserstrome quer iiber die

Kalkhiigelzone flossen, die Felsenoberfláchen mit ihrem Ge-

rolle abschliffen und in den Riesenkesseln einen Teil ihrer

Gewásser in die Hohlengange der Kalkzone verschwinden

liessen, noch nicht sehr lange zuriickliegt, Natiirlich ist seit

der Zeit die Richtung und Lage der Wasserláufe ganz an-

ders geworden, dieselben haben sich die breiten Táler aus-

geráumt, deren Boden schon einige zebn Meter tiefer liegt,

als der glatte Hiigel des Lion's Head, und erst nach einer

sorgfáltigen topographischen und geologischen Aufnahme der

Gegend wird es vielleicht moglich sein, diese auf dem Kalk-

gestein konservierten, unleugbaren Spuren alter Wasserláufe

náher zu charakterisieren und den Verlauf , die Richtung und
das geologische Alter dieser alten Pliisse náher anzugeben.

Nach den sekundáren Kalkablagerungen zu urteilen, ist

das Werk der kalkauflosenden Wassertátigkeit in diesem Ge-

biete sehr gross gewesen, denn nicht nur sind die Hohlen

voli von Tropfsteinbildungen und ihre Wánde von einer dicken

sekundáren Schicht iiberzogen, manche Schlote vollstándig

mit Kalksinter mit Lehm gemischt ausgefiillt, sondern auch^

in den Tálern finden sieh oft leicht zerfallende weiche Kalk-

sinter abgelagert, die gewiss von den stark evaporierenden

Wássern abgesetzt worden sind ; einige Meter máchtig sind

diese sekundáren Ablagerungen am Chillagoe Creek vor seinem
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Durchbruch durch einen hárteren Granitstoek, wo sein Lauf
aufgehalten wurde und eine weite inundierte Flache sich

alljáhrlich nach grosseren Platzregen bildete, auf welche

die Evaporation besonders stark wirken konnte und die im
Wasser Kalkmengen zum Ausscheiden brachte.

Die Fussgegend und die unteren Hánge der Kalkhiigel

unterscheiden sich auch durch uppigere Vegetation recht auf-

Lion's Head Bluff bei Chillagoe.

fállig von den weit kárglicheren Pflanzenformationen auf

dem umgebenden fiir den Pflanzenwuchs weniger giinstigen

Terrain der anderen Gesteinsarten.O Die oberen Partien der

Hiigel sind jedoch meist ganz kahl und auch in den Karren-

vertiefungen kann sich nur sehr selten eine kleine Menge
von Karstlehm halten, da die Abspiilung in der Regenzeit

allzu máchtig wirkt.

Von den Karstphánomenen sind im Karstgebiete von
Chillagoe nur die Karren und die Hohlen hervorragend und

^) Domin, Queenslans Plant Associations. Pro. Koyal Soc.

Queensland. Vol. XXIII. S. 71.
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charakteristisch entwickelt. Es kommen wohl auch echte Do-

linen und Karstmulden vereinzelt vor, besonders in der Um-
gebung von Mungana hábe ich mehrere flache Schiisseldo-

linen gesehen, dieselben bieten jedoch sehr wenig Interes-

santes. Eine Art der Dolinen, namlich die Einsturzdolinen

haben sich auf den von Dolinen stark durchwiihlten Híigeln

in ziemlich grosser Žahl entwickelt, dieselben hangen jedoch

allzu eng mit dem Hohlenphanomen zusammen, da sie so zu

sagen nur ein Entwickelungsstadium der Hohlenráume bilden.

Die Karren sind meistens ausserst tief und scharf ent-

wickelt und zwar in ihren beiden Formen, in der rein ero-

siven Rillen- und Furchenform, sowie in der tektonisch be-

dingten Kluftkarrenform. Die steilen Abhange sind máchtig

durchfurcht und die weniger geneigten Flachen sind in zahl-

reiche degenartige, ausserst scharfe Formen zergliedert, von
deren Spitzen ":einige messerscharfe Kanten fast senkrecht

einige Dezimeter tief verlaufen. Nur selten kommen die auf

alpinen und dinarischen Karrenfeldern so háufigen Miniatur-

kámme und Grate vor, deren Hánge zahlreiche wie kíinst-

lich ausgemeisselte flache Rinnen bedecken.

Die vertikále Dimension iiberwiegt stark iiber die ho-

rizontále, die scharfen engen Pyramiden werden durch fast

ebenso enge Vertiefungen getrennt; diese bilden meist mi-

niatlirliche recht komplizierte Rinnensysteme, die mit einem

mehr oder weniger steilen Gefálle in erweiterte Kliifte der

Kluftkarren miinden. Die Kluftkarren sind meist in zwei

unter einem fast rechten Winkel sich kreuzenden Richtungen

entwickelt und oft sind dort, wo die Kliifte sich kreuzen,

breite und tiefe Karrenlocher ausgebildet, welche als enge

Schlote oder Rohren oft bis in dieHohlenráume hinunterreichen.

Durch diese gelangen dann die Wásser, welche sekundáre mit

Lehm gemischte Bildungen absetzen, in die unterirdischen

Hohlráume. Mit der Zeit wird die Schicht, mit welcher diese

Bildungen auch die Wánde der Schlote bedecken, so stark,

dass der freibleibende Kanál immer enger und endlich ganz

verstopft wird. Sehr lehrreiche Beispiele von solchen mit

Kalksinter, Lehm und stellenweise auch mit Knochenbrekzie

ausgefiillten Rohren hábe ich in den grossen Steinbriichen

in der Náhe der Hiittenwerke beobachten konnen. Einige
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Stiicke der Knochenbrekzie hábe ich Herrn Professor Spencer

in Melbourne iibergeben, welcher die Knochnstiicke als vón •

den noch lebenden Arten von Rock-Wallaby herstammend er- i

kannt hat. .;

Die Oberfláche der ausgedehnteren Hiigel ist hochst '\

chaotisch und unpassierbar, ein Karrenfeld wildester Art;
j

es gibt da ein unbeschreibliches Gewirr von Felszacken,

Felsbuckeln, Karrenlochern, breiten Karrenbrunnen, mehr '

oder weniger eingestiirzten Felspartien, und alle dem Regen
ausgesetzten Flachen sind von tiefen Karren so durchfressen,

i

dass die urspriingliche Oberfláche der Bánke nur mehr durch

die Spitzen der lángsten wie Bajonett scharfen Karrensteine
j

angedeutet ist.
|

Die Lage der Banke ist oft áusserst gestort, denn der
J

obere Teil der grosseren von Hohlen durchbohrten Bluffs !

ist in eine Unmenge von »Schollen« gegliedert, deren einige !

noch die urspriingliche tektonisch gegebene Lage innehalten, :

andere jedoch auf eine oder andere Seite einsinken und oft ;

schon tiefer abgestiirzt sind. In dieser Weise wird durch das
,

gestorte Gleichgewicht der unterminierten Schollen das Chaos •

der Karrenfelder noch sehr erheblich gesteigert. Es wáre
|

oft sehr gewagt, die urspriingliche Lage der Banke genau !

angeben zu wollen. i

Die Banke des Kalksteins sind meist V2—1 m dick und !

oft sind sie ganz von Karren durchfressen. Stellenweise 1

spalten sie sich leicht in diinnere Platten; die Lagerung der i

Schichten ist sehr gestort; es íiberwiegt das Schichtenstrei- i

chen von etwa SO-NW, das Einfallen aber wechselt sehr oft.
i

Die Kalke sind weiss, stellenweise mit roten Adern, meist i

grobkornig, bis halbkrystallinisch, nur in den diinneren Plat- ^

ten sind sie dicht. Ausser den Schichtfugen sind die schon
|

erwáhnten Diaklasen in zwei Richtungen entwickelt. Die ine tj

Richtung ist dem Schichtenstreichen fast parallel, die andere ij

bildet mit der ersten fast einen rechten Winkel. Diese Dia-
j

klasen sind auch fiir den Verlauf der Hohlengange mass-
j

gebend, so z. B. bei den Mungana Caves verlauft die Haupt- I

storungslinie NO-SW mit Einfallen 70" SO, bei einem kleinen \\

Hohlengange, der durch die Steinbriiche des Hiittenwerks <i

entblosst ist, verláuft eine SW—NO und fállt fast senkrecht l|
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ein, die andere N 35 O und fállt unter 30" NW ein; die

Schichten streichen da W 30 N und falleu unter 50° ge^en NO.
Unser Besuch fiel in die Mitte der Regenzeit und es

war uns unmoglich in die von Wasser erfiillten Hohlen

von Muugana tiefer einzudringen, dafiir haben wir das

Hohlenlabyrinth von Chillagoe Caves in verschiedenen Rich-

tnngen durchkriechen konnen- Mit Ausnahme einiger Hohlen-

gánge, die tiefer reichen, waren die Hohlráume verháltnis-

massig trocken bis auf einige syphonartige tiefe Lachen, die

wir jedoch in anderer Richtung umgehen konnten. Es war
evident, dass auch bei grossen Úberschwemmungen das Wasser

nur die tiefer liegenden Ráume ausfiillt, in der trockenen

Zeit befinden sich nur in den tiefsten Lagen einige Ttimpel.

Man gelangt in die Hohlen liber hohe Triimmerhaufen; die

natiirlichen Tore, durch welche die Wasserstrome, die sie ge-

schaffen haben, hin und zuriick flossen, sind jetzt meist

schon verschlittet. Es iiberwiegen Hohlengánge in zwei Rich-

tungeu OSO-WNW und NNO-SSW, welche eine grossere An-
zahl von grosseren Raumen verbinden, die bis 20 m hoch

sind und meist eineh reichen Tropfsteinschmuck enthalten.

In einigen von diesen Raumen gibt die Decke der Schwere

nach und Triimmer derselben mit zerbrochenen Sekundar-

bildungen liegen auf dem Boden und in anderen gelangt man
ans Tageslicht; die Decke ist eingebrochen und senkrechte

bis llberhángende Wánde reichen 20—30 m hoch. Der Boden
der Hohlenráume ist meist so hoch mit Lehm bedeckt, dass

die Triimmer nur stellenweise aus demselben hervorragen,

die Wande sind dick mit sekundaren Bildungen inkrustiert.

Nur in einigen engen Gangen und in der Nahé eines halb-

verstiirzten Einganges hábe ich noch sehr gut erhaltene

Erosionsformen beobachten konnen, meist sind eben die ur-

spriingiichen Formen schon bis zur Unkenntlichkeit von den

Neubildungen verdeckt. Die Rohren und Schlote, welche zahl-

reich in die Hohlen miinden, haben zu dieser Ausfiillung sehr

stark beigetragen; einige von ihnen funkzionieren noch immer,

wie eine dicke Schicht von Schlamm unter ihrer Offnung,

beweist, andere sind wahrscheinlich schon dicht verstopft und
nur das langsam durchsickernde Wasser gelangt durch sie in

grósserer Menge in die Tiefe. Obgleich es kurz nach grossen*
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andauernden Regengiissen war, konnte man von einem Sicker-

wasserregen iiberhaupt nicht sprechen; nur verháltnismássig

wenige Tropfsteine und schleierartige Bildungen waren so

nass, dass das Wasser von ihnen anf den Boden tropfelte.

Wáhrend der Trockenzeit soli die Feuchtigkeit noch viel

kleiner seiu.

An einigen etwa vor 20—25 Jahren gebrochenen Stalak-

titen konnten wir Neubildungen feststellen; an den diinnen

Riesentopfartige Locher an der Basis des Lion's

Head Bluff s.

war es unmoglich dieselben zu messen, einige dicke wiesen

einen Zuwachs auf, der etwa 1 Kubikzentimeter oder etwas

weniger betrágt.

Die reiehliche Entwickelung der sekundáren Bildungen,

das Einstiirzen der Decken und Tore der Hohlen sind Be-

weise eines sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstadiums und

hohen Alters dieses Phánomens bei Chillagoe; dabei muss

man noch bedenken, dass die klimatischen und Hohenverhált-

nisse des Gebietes einer starken Bildung des Kalksinters in

den Hohlen nicht sehr glinstig sind. Die geringe Machtigkeit
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der Hohlendecken bringt es mit sich, dass das Regenwasser

wahrend der kurzen regenreichen Zeit rasch durchfliesst und

durchsickert ohne in der derzeit sehr feuchten Hohlenluft

viel Sinter zuriickzulassen, wáhrend bald nach den Regen die

Kliifte so trocken werden, dass in der viel lángeren Trocken-

zeit nur sehr wenig Wasser in die Hohlen eindringt.

Was die Schonheit und Mannigfaltigkeit der Tropfstein-

bildungen anbelangt, konnen sich die Hohlen von Chillagoe

mit manchen der von Touristen besuchten ».weltberiihmten«

Hohlen messen, in anderen Richtungen allerdings bleiben sie

weitzuriick, besonders was die Vertikaldimensionen der Hohlen-

dome betrifft, konnen sie sich mit den meisten anderen bei wei-

tem nicht messen. Die ausfiihrlichste Beschreibung der Hohlen

hat nach Meston im Jahre 1891 William Thompson »mi-

neralogical lecturer« gegeben, mehr oder weniger unabhangig

von derselben sind die Beschreibungen, welche R. L. Jack
und D. S. Thistlethwaite liefern.^)

Herr Campbell hat mich auf verschiedenen Stellen auf

eine eigentiimliche Erscheinung aufmerksam gemacht. Be-

3) Wenigstens in der Anmerkung mochte ich auf eine leieht

irrefnhrende Deutung der Korallenkalke von Chillagoe aufmerk-
sam machen. J. P. Thomson schreibt in einem Aufsatze »The geo-

graphical evolution of the Australian Continent« (Q's]and Geogr.

Journal XVI. S. 11, La Géographie V. 1902, S. 259): »The whole
of Cape York Peninsula was very likely cut off entirely from the

Continental area during one of the periods of prolonged subsidence.

Evidence in support of this view indeed exists in the Herberton
district. Here in the somewhat extensive cave features of the Chil-

lagoe area there occurs a typieal example of an ancient submarine
reef structure, where the old coral formation has been developed.

The locality, although not an extensive one, has evidently been at

some remote period invaded by the sea, and probably represents

a portion of the channel or strait by which the Peninsula was in-

sulated.« Man konnte leieht diese Stelle so auffassen, dass es sich

hier um Kalksteine handelt, welche nach der Period der Gebirgs-

bildung hier in einer Meeresstrasse abgesetzt worden seien; dass
sie also bedeutend jiinger seien als die umgebenden Gebiete weiter

nordlich und súdlich. Eine solche Deutung wáre allerdings ver-

fehlt; da die Kalke eben silurisch sind, also álter als die Gebirgs-

faltung, haben wir keinen Beweis, dass nach der grossen Gebirgs-

faltung gerade in diesen Breiten eine Trennung der Halbinsel vom
Rumpfe des Kontinents eingetreten wáre.
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sonders am Eingange der engen Rohren und Hohlengánge

sind die Felsoberflachen oft in eigentiimlicher Weise gegláttet;

als Urheber dieser Gláttungen wurden mir die Rock-Wallabies,

{Petvogale spec.) eine kleine Art der Kánguruhs bezeichnet,

welche in grosser Žahl die Hohlenráume bewohnen. Dafiir gibt

es in den Hohlen von Chillagoe nur verháltnismassig wenige

Fledermáuse.

01sen's Caves.O

Nordlich von Rockhampton wird die leicht wellige etwa

100 m iiber dem Meeresniveau liegende Landschaft in der

Náhe des máchtigen Fitzroy River von einem seine Umge-
bunghoch iiberragendem Berge, Mount Etna beherrscht, wel-

cher seiner kegelformigen Gestalt wegen nach dem grossen Vul-

kán benannt worden ist, obgleich er genetisch mit demselben

keine Áhnlichkeit besitzt. Mount Etna ist aus harten Kie-

selschiefern aufgebaut und iiberragt als Monadnock die wei-

chen palaeozoischen Schiefer seiner Umgebung; ostlich und
siidostlich von ihm gibt es eine Reihe von niedrigen, kurzen

Riicken und Híigeln, »Ridges« und »Bluffs«, welche aus

Kalkstein bestehen und ebenfalls als Monadnocks betrachtet

1) R. L. Jack-K. Etheridge, The Geology and Palaeontology

of Queensland. S. 610—612.

Enthált Citáte aus der Beschreibung der 01sen's und Johann-
sen's Caves von James Smith, welche R. L. Jack im Manuscript
vorlag.

WiLLiAM H. Rands, Olsen s and Johannsen's Caves, near

Rockhampton. Geologieal Survey of Queensland; Publication

No. 86.

J. Christensen, 01sen's Caves near Rockhampton.
B. Dunstan, Phosphatebearing rocks in the Rockhampton

district. Records No. 1. III. Geologieal Survey of Queensland.

Publication No. 190. S. 11.

LiONEL C. Ball, Certain iron ore, manganese oe and lime-

stone deposits in the centrál and southern districts of Queensland.

Geologieal Survey of Queensland. No. 194. S. 13—14.

A. Meston, Geographic history of Queensland. S. 160—1. Zi-

tiert auch James Smith.

Daneš, Physiography of some limestone areas in Queensland
S. 80.
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werden miissen. Einige derselben sind von Hohlen durch-

bohrt, welche schon vor etwa 30 Jahren bekannt und von

James Smith beschrieben worden sind. Die bste wissen-

schaftliche Beschreibung hat William H. Rands gegeben, auf

welche der Leser dieser Zeilen fiir náhere Information ver-

wiesen wird. Rands hat auf Grund der Fossilfunde diese Kalk-

steine fiir devonisch gehalten. Dieselben sind gleichzeitig

Karren auf dem 01sen's Caves Ríicken.

mít dem umgebenden Terrain von der grossen Gebirgsfal-

tung im jiingeren Palaeozoicum betroffen worden; friiher

war ihre Ausdehnung vielleicht grosser, da jetzt entblosste

l^berreste von Tropfsteinbildungen auf abgeebnetem Terrain

in primárer Lage gefunden werden, recht weit schon von
den Abhangen der noch bestehenden Hiigel. Noch mehr als

bei Chillagoe nnterscheiden sich diese Kalksteinhíigel durch

die Vegetation, welche ihre Fussgegend und Hánge bedeckt,

von ihrer flachen, von Schiefern unterlagerten Umgebung;
ein recht iippiger »vine-scrub«, tropisches Dickicht, ist auf
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dem Kalkstein verbreitet, wáhrend auf dem mageren Schie-

ferterrain nur der lichte dlirre Eucalyptuswald, »open forest«,

wáchst.

leh hábe nur einen fliichtigen Besuch der 01sen's Caves

unternehmen konnen und meine Beobachtungen beziehen sich

nur auf die Karren und Hohlen.

Die Karren sind in einer Form entwiekelt, welche an

jene bei Chillagoe stark erinnert; die oberen, vegetations-

losen Teile der Kalkriicken stellen sich als echte, natlirlich

sehr kleine Karrenfelder dar, welche verháltnismassig wenig

von tektonischen und Gleichgewichtsstorungen betroffen

worden sind. Ihre Oberflache ist also gewissermassen ru-

higer als die der Chillagoe »Bluffs«, die Karren selbst, die

echten Korrosions- und Erosionskarren sind jedoeh noch

tiefer und máchtiger entwiekelt als bei Chillagoe. Dieselbe

Form iiberwiegt auch hier, schlanke, hohe Pyramiden mit

einigen messerscharfen Flankenkanten und einer sehr gefáhr-

lichen Spitze, zwischen ihnen so tiefe enge Furchen, dass

man oft nicht mit dem Fuss an ihre Sohle gelangen kann,

ohne sich einer gefáhrliehen Abschtirfung hoch auf dem
Oberschenkel auszusetzen. Die Oberflache des »Karrenfeldes«

ist ebenso frei von Vegetation und Lehm wie bei Chillagoe,

da es ganz der Wucht der tropischen Regengiisse der kurzen

feuchten Jahreszeit ausgesetzt. Weder Humussáuren noch

Beschattung durch Vegetation beeintráchtigen die volle Ent-

faltung der reinen Karrenformen, wie sie durch Regen-

wasser ausgewaschen werden. Es gibt einen Unterschied ge-

gentiber jenen, die man in anderen Klimaten, besonders

solchen, wo Schnee mitspielt, antrifft. Die Formen sind viel

freier, selbstandiger, einfacher und regelmássiger. Sehr ahn-

liche Karren hábe ich in Jáva gesehen, an der Kiiste von

Goenoeng Sewoe^) auf den Felsplatten, uber welche bestán-

dig der Nebelschleier der hochaufprallenden Wogen sich er-

giesst. Ich bin tiberzeugt, dass bei der Bildung dieser Form
der Karren wie an der Meereskíiste, so auch in dem halb-

ariden Klima Australiens die mechanische Wirkung des freien,

mitunter auch heftigen Anpralles des in grosser Menge her-

5) Das Karstgebiet Goenoeng Sewoe in Jáva. S. 49.

^.
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unterfallenden Wassers, neben der chemischen Wirksamkeit

des Wassers eine grosse Rolle spielt.

Das Entwicklungsstadium, das ich hier an den Karren

Yon 01sen's Caves-Rucken sah, mochte ich als etwa reif de-

finieren, man kann sich wohl schwerlich noch eine grossere

VoUkommenheit der Karrenformen denken; bei Chillagoe

selieint dieses Stadium wohl schon iiberschritten zu sein; es

spielt dabei wohl das tektonische Moment, námlich die viel

wichtigere Rolle der Kluftkarren, sowie der IJmstand, dass

das Gleichgewicht der Bánke so mannigfaltig gestort ist, mit.

01sen's Caves sind ein Netzwerk von meist engen und
niedrigen Hohlengángen, welche einen etwa 100 m breiten

Hligel in verschiedenen Etagen durchbohren. Ihre hydro-

graphische Anfgabe scheint schon lange beendet zu sein,

keine Wasserader belebt auch die tiefsten bekannten Raume,

die Decken, Wande und Sohlen der Grotten sind meist trocken

und die Sohle ist oft mit einer einige Meter tiefen Schicht von

Fledermausguano bedeckt, welche wohl mit Karstlehm und
sekundaren Kalkbildungen gemischt viele Rohren, Schlote

und Gánge voUstándig abschliesst. Es sind Versuche ange-

stellt worden dieses Guano als Kunstdiingermittel zu ver-

werteu. Die bisherigen Versuche sind fehlgeschlagen, ich bin

jedoch der Ansicht, dass zwar die Quantitat desselben nicht

fiir ein Exportgrossunternehmen hinreichen wíirde, jedoch

dieses Vorkommen in der vielleicht nahen Zukunft, wenn
sich in der náheren Umgebung die Landwirtschaft besser

entwickeln solíte, im kleinerem Maasstabe fiir lokále Zwecke
sehr gute Wirkungen haben konnte. Jetzt steht die wirt-

schaftliche Ausniitzung der Hohlen still, auch die Touristik

schenkt denselben wenig Beachtung und das mit Recht,

denn im Vergleiche mit den Chillagoe und New South Wales
Hohlen bieten diese Hohlen viel weniger Reize dem nach

sehonen Hohlenráumen mit reichem Tropfsteinschmuck sich

sehnenden Auge. Auch der penetrante, unangenehme Geruch

nach den Tausenden und Abertausenden von Fledermausen>

die noch immer die Hohlenráume bewohnen, mag den Tou-
ristenbesuch abschrecken.

Dr Mangel an sekundaren Kalkbildungen ist sehr cha-

rakteristisch fiir diese Hohlen. Die Wánde sind oft der sekun-

2
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daen Bekleidun^* bar und auch die Tropfsteinbildungen sind

viel kleiner und seltener als in anderen Hohlen des ostlichen

Gebirgsgiirtels Australiens. leh kann mir eine so kleine Be-

tátignng des Sickerwassers nicht gut erkláren, da fiir die

Trockenheit der Hohlen keine áusseren Ursachen zu bestehen

scheinen. Das Klima ist doch regenreich genug, die Ober-

fláche des Kalkrliekens ist nicht mit Lehm und Vegetation

bedeckt, die das auffallende Wasser wenigstens teilweise auf-

fangen diirften und auch die Machtigkeit der Hohlendecken

ist ziemlich unbedeutend.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Hohlen entlang

der Spalten durch erosive Tátigkeit von einem Wasserlaufe

entstanden sind, der bei dem Vertiefen seines Bettes quer

iiber den Kalkriicken nicht im Stande war sich auf der Ober-

fláche zu erhalten, sodern den Hohlenweg antreten musste.

Auch die Formen der Hohlengánge geben ein beredtes Zeug-

nis fiir solche Entstehungsweise, zahlreiche Riesenkessel und
áhnliche durch Wirbelbewegung des Grerolle and Sand tra-

genden Wassers hervorgerufene Evorsionsformen, jetzt teil-

weise mit Fledermausguano ausgefiillt, verraten die heftige

Erosionstátigkeit des in einjge Wasseradern geteilten Stromes.

Die Erosionsarbeit ist wohl ziemlich rasch vor sich gegangen

und das unterirdische Flussbett wurde immer tiefer verlegt.

Man kann mit einiger Bestimmtheit drei Etagen unterschei-

den, welche so zu sagen Ruhestadien in dem Vertiefen der

Hohlengánge bedeuten und durch breitere Hohlen ausge-

zeichnet sind. Wohl ist es aber auch nicht ausgeschlossen,

dass das ungleichmássige Tieferlegen des Flussbettes wenig-

stens teilweise auf petrographische Unterschiede in den Kalk-

bánken zuriickzufiihren ist.

Jetzt sind die Hohlen schon von den Wasserláufen ver-

lassen, die sie geschaffen. Um so auffallender ist es, dass

die Hohlen doch ein so frisches Aussehen behalten haben,

anders ausgedriickt, dass die sekundáren Kalkbildungen keine

grosseren Fortschritte in der Verkleidung und Ausfiillung

derselben erzielt haben. Es bleibt wirklich, da wie schon er-

wáhnt, keine áusseren Ursachen dafiir vorzuliegen scheinen,

nichts iibrig als die Annahme, dass die Tieferlegung

der Erosionsbasis sehr rasch vor sich gegangen ist und

.i^
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dass die ganze Umkehrung des Landschaftsbildes in der

Náhe des Hohlengebietes in verhaltnismássig kurzer Zeit

erfolgte. Als der Fluss seinen unterirdischen Lauf durch

den Kalksteinríicken zu erodieren anfieng, musste noch

das ganze umliegende Terrain etwa in derselben Hohe oder

noch hoher liegen als die jetzige Oberflache der Kalkriicken,

jetzt aber, wie schon angedeutet, bilden dieselben Monadnocks,

welche 30—50 m iiber ihre Umgebung hervorragen. Die geo-

logische und morphologische Geschichte Ostaustraliens im
júngsten Tertiár und im Quartár scheint einen solchen, ver-

haltnismássig sehr schnellen Einebnungsvorgang gut zuzu-

lassen.O

Nach der Schilderung des mich begleitenden Ansiedlers

sollen sich auch die benachbarten Johannsen's Caves in un-

gefáhr gieichem Stadium der Entwickelung befinden ; nach

den Beschreibungen von James Smith und W. H. Rands
scheinen sie doch mehr Tropfsteinschmuck aufzuweisen.

Andere kleine Kartsgebiete Australiens.

Von den gewiss recht zahlreichen Hohlen, die in den

ziemlich háufigen Kalksteinbándern im Gebirge von New
South Wales vorkommen, sind besonders gut die Jenolan
Caves bekannt, deren Besuch durch eine ausgezeichnete

Automobilverbindung an eine Tour in den Blue Mountains

angeschlossen werden kann. Das geologische Staatsinstitut

(Geological Survey of New South Wales) hat sich mit dem
ausgezeichneten Touristenbureau desselben Staates in Ver-

bindung gesetzt und sehr hiibsche, populár geschriebene, gut

illustrierte Fiihrer zu den hervorragendsten Hohlengebieten

publiziert, von welchen jener zu den Hohlen von Jenolan

als bester bezeichnet werden kann."^) leh selbst hábe nur die

1) G. Taylor, Physiography of Eastern Australia. Comm. B.

Meteorology. Melbourne. Bul. 8.; Daneš, On the physiography of

Northeastern Australia. Vstník k. . spol. nauk 1911.

2) O. Trickett, Guide to the Jenolan Caves, New South
Wales, Geological Survey of New South Wales. S. 76 mit gutem
Pian und Vertikalschnitt. Von demselben Autor sind auch etwas

2*
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Hohlen von Jenolan besueht, die erwahnten Fúhrer jedoch

ermoglichen mir doch, wenigstens in grossen Zligen das Ent-

wicklungsstadium der anderen Hohlengebiete zu erkennen.

Die Yarrangobilly Caves liegen im Quellengebiete des

gleichnamigen Flusses im nordlichen Teile der hochsten Ge-

birgsgruppe Australiens, des Mount Kosciuszko. Sie werden

von Tumut oder von Cooma mittels Postkutsche erreicht,

liegen in einer Hohe von etwa 1100 m und sind nur die best-

bekannten unter vielen Hohlen eines 10 km langen und IV2

breiten Kalksteingebietes. Das geologische Alter dieses Kalkes

ist noeh nicht mit Sicherheit bestimmt, es wird wohl Ober-

silur oder Devon sein. Die Hohlen scheinen schon nieist von
den Wasserláufen, welche sie geschaffen haben, verlassen zu

sein. Die AnsfiiHung mit Tropfsteingebilden ist machtig, die

Sinterbekleidung der Wánde auch schon fast vollkommen,

mit Ausnahme der Hohle »The River Cave«, welche als

»dirty and iininteresting passages« bezeichnet und von einer

Wasserader durchflossen wird. Viele Hohlenraume sind schon

eingebrochen, wie mir Herr Trickett personlich mitteilte, in

einigen Raumen sind Hligel von herabgestiirzten Trummern.
Etwa von gieichem Habitus wie die Yarrangobilly Caves

mogen auch die Wombeyan Caves sein, die auf gleichnamigem

Creek in der Nahé seiner Mlindung in den Wollondilly River

liegen, zwischen Goulburn und Bowral, in einer Hohe von

etwa 600 m. Einen Teil der von Trickett beschriebenen Hohlen

scheinen Sickerhohlen zu bilden, nur die Creek Cave, die von

Wombeyan Creek auserodiert, und einige noch tiefere von

einem Teile desselben Baches durchflossene Gánge sind echte

Flusshohlen. In den Victoria Arch genannten Hohlraum ist

weniger ausfiihrliche Biichlein : Guide to Yarrangobilly Caves.

Guide to Wombeyan Caves und Guide to the Welling-ton Caves.

O. Trickett hat selbst sebr sorgfáltig die Pláne und Vertikal-

schnitte ausgemessen und hat mit Hilfe einiger kiihner Hohlen-
wáehter die Kenntnis der Hohlen New South Wales sehr vertieft.

Die erwahnten Hohlen sind sehr sorgfáltig fúr den Besuch der

Touristen vorbereitet und mit Schutzmitteln fiir die schonen

Tropfsteinbildungen ausgestattet. Die Umgebung der Jenolan Caves
bildet sogar einen Naturschutzpark, in welchem sogar die schwarz-

braunen Felskánguruhs (Wallabies, Petrogále spec.) in grosser

Žahl leben.
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seitwárts die Decke eingebrochen unci so ein machtiger Natur-

schacht entstanden.

Wellington Caves liegen liber 300 m abs. Hohe bei Wel-

lington in der Náhe der Vereinigung der Macquarie und

Bell River, in einem niedrigen flachen Riicken von Kalk-

steiu obersilurisclien oder devonischen Alters. Diese Hohlen

sind, was ihre horizoutalen und vertikalen Dimensionen an-

belangt, viel kleiner als die anderen offiziell , beschriebenen,

die Ausfiillung mit Sekundárbildungen ist nich stark genug, um
die primáe Struktur ganz zu vehiiUen. Dieselben sind durch

zahlreiche Punde von Knochen fossiler Beuteltiere bekannt

geworden.

Die Jenolan Caves liegen in einer Hohe von etwa 800 m
auf der ostlichen Flanke des 12—1400 m hohen Ríickens,

welcher die kontinentale Wasserscheide zwischen den Strom-

gebieten der Macquarie River und Hawkesbury River bildet,

am oberen Jenolan River, einem Zuflusse des Cox River,

welehe in den Nepean und mit diesem in den Hawkesbury
sich ergiesst.

Obwohl in einem sehr engen Band — ca. 200 m — von
silurischen oder devonischen Kalken situiert, gehoren die

Jenolan Caves doch zu den vornehmsten von den erschlos-

senen Hohlengebieten, die was die landschaftliche Schonheit

ihrer nachsten Umgebung und die grossartige Entwickelung der

hohlenschmíickender Elemente betrifft gewiss zu den touristisch

lohnendsten Hohlengebieten in der Welt gerechnet werden

konnen. Der schmale Kalkrlickeu ist in zwei grossartigen

Tunnelhohlen durchbohrt, welehe von den Fliissen noch bei

Hochwasser durchflossen werden. Diese Hohlen zeigen in

ihren unteren Partien noch frische Erosionsformen," die

Pllisse mussten jedoch ihren Lauf zwischen máchtigen

Triimmern von der Hohlendecke durchzwingen und oben

hangen máchtige Stalaktite herab. Wohl war hier noch eine

Zwischendecke vorhanden, die eingestlirzt ist und so eine

obere Etage der Hohlen mit der ursprlingiich niedrigen Pluss-

hohle verband. Im oberen Teile des Ríickens liber den jetzi-

gen Tunnelhohlen offnet sich ein Pelsentor unter einer so-

liden Naturbrlicke. Das ist der Rest der urspriinglichen

Tunnelhohle. Die dem Besuche erschlossenen Hohlen, welehe
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fast durchwegs mit sekundáren Bildungen reich ausgefiillt

sind, liegen in einigen Etagen und sind meist ursprlingliche

Flusshohlen; mit der Ausnahme der Easter Cave halten ihre

Decken noch soweit fest, dass das Tageslicht nicht hinein-

dringt. Mit Ausnahme einiger syphonartiger Tiimpel und
kurzer Wasserstrecken in der tiefsten Etage sind die Hohlen-

gange ohne fliessendes Wasser; die jetzigen unterirdischen

Wasserlaufe sind noch etwas tiefer und nur wáhrend der

Hochwásser werden auch die tieferen Etagen iiberschwemmt.

Das Sickerwasser ist noch riistig bei der Arbeit; manche

Eaume und Gange der Jenolan Caves enthalten zahlreiche

Helictite, welche hier auch »Mystery« genant werden. Die-

selben sind wenigstens teilweise Gypstropfsteine. Die von

Wallabies geglatteten und polierten Felsoberfláchen sind

hier in grosser Menge vorhanden, ausserhalb der Hohlen und

auch in den Hohlráumen, die nicht weit vom Tageslicht ent-

fernt sind.

Die Entdeckung eines menschlichen Skeletts in einer

Hohle der tiefen Etage fiihrte zur Untersuchung der Schlote,

welche durch die Decken in die Hohlen mlinden, meist sind

sie jetzt durch sekundáre Bildungen und abgestíirztes Ma-
teriál geschlossen. Das Skelett konnte jedoch auf keinem an-

deren Wege in die weit von jedem Obertagseingang ent-

fernte Hohle gelangen und es ist anzunehmen, dass dasselbe

durch einen von den liber seinem Fundorte vorhandenen

Schlotten hineingestiirzt ist.^)

Die Hohlen in Victoria, in Siidaustralien und in Tas-

manien hábe ich nicht besuchen konnen und verfiige auch

íibe keine Literatur, der man etwas iiber die morphologische

Entwickelung der Hohlengebiete entnehmen konnte.

Zuletzt moge mir erlaubt sein hier noch die Hohlen bei

Yallingup in Siidwestaustralien zu erwáhnen. Dieselben sind

im Western Australian Year Book sehr gut beschrieben und

auch ihr Werdegang durch Edward S. Simpson ausgezeichnet

1) The Discovery of a Human Skeleton at Jenolan Caves.

By R. Etheridge Jun., a. O. Trickett L. S., Reeords Geological

Survey N. S. Wales, 1904. Vol. VII. Pt. 4. S. 325—328.
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entworfen.O Es handelt sich hier um kein zusammenhangen-

des grosseres Karstgebiet, um kein Kalkschichtenkomplex,

sondern lediglich um kalkreiche Sande, die ganz zufallig

stellenweise zwischen den alten Quarzsanddiinen liberwiegen.

Sie sind eolisch auf eine granitische Unferlage aufgetragen

worden, stellenweise in einer Máchtigkeit von bis 100 m. Die

auf der Granitunterlage zum Meere hineilenden Wasseradern

haben in den hart zusammenzementierten Kalksanden Hohlen-

gánge geschaffen, in welche stellenweise die Decken einge-

stitrzt sind. Durch solche Einsturzschlote sind die Grotten

meist zugánglich gemaeht worden. Die sekundaren Bildungen,

namentlich die Tropfsteinsbildungen, sind verháltnismassig

reich entwickelt und ihr Werdegang scheint dank einer

leichten Tátigkeit des Sickerwassers verháltnismassig sehr

schnell zu sein, denn auch auf ziemlich frisch durch Abbruch
blosgelegten Deckenpartien sind schon wieder ansehnliche

Stalaktite entwickelt. Die Grotten Siidwestaustraliens sind

sámtlich unter die Obhut einer speziellen Kommission (Ca-

ves Board) gestellt, welche einen jáhrlichen Bericht iiber ihre

zur Konservierung und besseren Zugángiichkeit der Hohlen
durchgeftihrte Arbeit herausgíbt.

Barkly Tableland und das grosse Karstgebiet Nordaustraliens.

a) Die Verbreitung und geologisches Alter der
Taf ellandkalke.

Von dem nordlichen Teile des Territoriums Nordaustra-

liens erstreckt sich bis in den westlichen Teil des Staates

Queensland ein niedriges Tafelland, auf welchem die Fliisse

Georgina und Gregory entstehen. Dieser ostlichste Teil

des Tafellandes wird Barkly Tableland genannt und wird

gegen Osten von einem mehr oder weniger breiten Gtirtel

eines alten, recht niedrigen Gebirges umsáumt, welches das

nordliche Glied der Antikordillera Australiens nach Suess'

Auffassung bildet. Die Hauptwasserscheide zwischen dem

1) Edward S. Simpson, Greological features o the South-

Western Caves District und C. Erskine May, Deseription of the

limestone caves of Western Australia. W. A. Year Book.
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kontinentalen Basin Zentralaustraliens und dem Goife von
Karpentaria verlauft auf dem Tafelland fast ganz ausdrucks-

los und es wáre ein grober Irrtum, hier einen wasserschei-

denden Riicken voraussetzen zu woUen.

Barkly Tableland^) wurde zum erstenmale von Lands-
BORouGH im Jahre 1861 betreten und von ihm auch benannt,

bald darauf kamen die ersten Viehzlichter an, durch die viel-

versprechenden Reden des Entdeckers angelockt, aber eine

Krisis im Jahre 1866 hat die definitiv Besiedelung dieser

Gegend verzogert; noch im' Jahre 1876 spricht Hodgkinson
von keiner neuen Station und erst Ende der siebziger Jahre

wurde die Gegend zum ^weitenmale bezogen und bald nach

1880 Camooweal gegriindet. In den achtziger Jahren wurden
auch die meisten von den Viehziichter »Stations« im westli-

chen zum Nordterritorium gehorigen Teile des Tafellandes

bezogen.

Die Ausdehnung des Tafellandes kann nur in grossen

Ziigen angegeben werden. Sein nordostliche und ostliche

Abgrenzung ist am besten bestimmt. Gegen Nordosten fallt

es ziemlich steil und unvermittelt zur flachen Kiiste des

seichten Karpentaria Golfes ab, seine 2—300 m hohen, steilen

Rander werden durch eine grosse Menge enger, fast un-

passierbarer Schluchten eingeschnitten und einigen von den

Kustenfliissen gelang es schon, einen Teil des Tafellandes

selbst in ihr Stromgebiet einzuziehen. Etwas ostlich von der

kiinstlichen Grenze des Nordterritoriums und Queensland

(138" o. L.) wendet sich der Rand des Tafellandes scharf

gegen Síiden. Die Golfniederung dringt tiefer ein und zwi-

schen den breiten Tálern treten die Reste des alten Gebirges

als ein niedriges, wiistes jedoch erzreiches Gebirgsland her-

vor, liber welchem sich im. Westen wie eine scharfe, wenn
auch niedrige Wand die steile etwas aufgebogene Umran-
dung des Tafellandes erhebt; einige Zeugenberge, unter wel-

chen Constance Range w. von Lawn Hill am bedeutendsten

ist, deuten darauf, dass es sich hier um einen Denudations-

*) Das Tafelland wurde ursprúuglicb von W. Landsborough
Barkly Plains zu Ehren des Ministers Sir Henry Barkly benannt
Die Schreibweise »Barclay Tableland« oder »Barclay Plains« ist

also unrichtig.
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rand handelt und dass das Tafelland sich friiher noch weiter

gegen Osten erstréckte. Der Denudationsprozess wurde wohl da-

durch beschleunigt, dass dieses Gebiet eine grossere spezielle

Hebung (wahrscheinlich im spáten Tertiár und im Quartár)

als das tibrige Tafelland erfahren hat. Etwa am IQ'* s. B.

am Oberlaufe des Gregory River greift das Tafelland weiter

gegen Osten aus und zwar in einigen Ausláufern bis iiber

den Thornton River; erst der wasserscheidende Rlicken zwi-

schen den Zufliissen des Gregory und Leichhardt gehort schon

mit Bestimmtheit dem alten metamorphisierten Gebirge an,

und dieser verlauft gegen Suden mit einer kleinen Ablenkung
gegen Osten. Siidlich von dem Camooweal mit Cloncurry

verbindenden Wege wird die Kenntnis auch der grossen Ziige

der Oberfláche sehr ungenau, man weiss nur, dass das alte

Gebirgsland hier gegen Sudwesten einbiegt, dabei jedoch viel

mehr eingeebnet ist, so dass es auf weite Strecken den Ge-

birgscharakter verliert. Sowohl hier im Siidosten als weiter

westlicli ist es unmoglich die Siidgrenze des Tafellandes ge-

nauer anzugeben, mogiich, dass es in Ausbuchtungen bis

zwischen die Ausláufer der alten Gebirge, wie Cairns Range,

Davenport Range, Murchison Range etc. eindringt; weiter

nordlich hángt es wahrscheinlich liber Stuars Plain und die

Umgebung von Daly Waters mit dem Tafelland am Victoria

Flusse zusammen und auch in nordlicher Richtung erstreekt

es sich obzwar nicht ohne Unterbrechung, bis tief in die

nordliche Halbinsel.

Von den geologischen Verháltnissen dieser von jedem
Verkehr weit abgelegenen Gegenden wurde sehr wenig bekannt

und noch bis heute sind unsere Kenntnisse, was die regionale

Abgrenzung und das geologische Alter einzelner Schichten-

komplexe betrifft, sehr unsicher. Der Umstand, dass ein

Teil des Gebietes in Queensland, ein Teil im Nordterritorium

liegt, war der einheitlichen Durchforsclmng durchaus nicht

f<">rderlich, da ein wissenschaftlicher Kontakt der geologi-

schen Staatsinstitute in Brisbane und Adelaide fast iiberhaupt

nicht bestanden zu haben scheint. Jedeš Staatsinstitut ist

nach seinen eigenen Traditionen vorgegangen und die hohe-

ren Rilcksichten auf die Kontinuitat in der geologischen Durch-

forschung des ganzen Kontinents wurden nicht beriicksichtigt.
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Das Itinerá des ersten Erforschers von Barkly Table-

land W. Landsborough's ist vom geologischen Standpiinkte

fast unbrauchbar. Hodgkinson, welcher als Warden gewiss

viel bessere Kenntnis der wichtigsten Gebirgsarten besas,

hat leider gerade den Teil seines Reiseweges, auf welchem
er den Spuren von Landsborough folgte, nicht mehr in

seinem Bericht beschrieben. Das ist umso bedauerlicher, da

die spáteren offiziellen geologischen Expeditionen, welche

meist durch praktische Interessen geleitet wurden, dieses Ge-

biet nur an seinen áussersten Ausláufern gestreift habeo.

Die Frage nach der Ausdehnung des grossen artesischen

Basins und dann die Erforschung der flir den Bergbau in-

teressanten Gebiete waren die leitenden Linien fiir die Tá-

tigkeit des kleinen aber túchtigen Stabes der Staatsgeologen

Queenslands, die durch solche Arbeiten iiberhauft, wenig

Zeit fiir Áufgaben mehr theoretischer Nátur fanden.

Die erste ernste Nachricht íiber das Kalkplateau der

Barkly Plains bringt R. Daintree,^) welcher auf Grund
eines einzigen Fundes (Tellina), der ihm aus zweiter Hand
bekannt wurde, die horizontál liegenden Kalke im Quellge-

biete des Gregory River iir zur Desert Sandstone Series

gehorig und zwar mariner Herkunft erklárte. (Desert Sand-

stone Series wurde friiher fiir kretazisch bis tertiar gehalten,

durch spátere Erforschungen auf Oberkreide beschránkt.)

Die metamorphisierten Gebirgsarten am unteren Gregory wur-

den von demselben Forscher fiir silurisch erklárt.

Der langjahrige Staatsgeologe Dr. R. L. Jack hat auf

seinen Reisen nur die nordlichen Ausláuf^ des Tafellandes

am Carl Creek bei Riversleigh gesehen und zwar im Jahre

1881. Damals war es ihm unsicher, ob er diese Kalke fiir

silurisch, sowie das Gebiet weiter nordlich, oder mit Dain-

tree fiir kretazisch halten solíte, spáter jedoch erklárt er

dieselben bestimmt fiir kretazisch, aber álter als Desert Sand-

stone, námlich zur Rolling Downs Formation gehorig.^) Auf
welchen Griinden und Beweisen diese bestimmte Erklárung

1) Notes on the Geology of Queensland; Quarterly Journal

of the Geological Society, 1872, S. 278.

2) The Geology and Palaeontology of Queensland. S. 394.
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gebaiit war, blieb auch den jiingeren Mitarbeitern E. L..

Jacks W. E. Cameron und L. C. Ball unbekaunt. Wohl
hat der landsehaftliche botanogeographische Charakter des

Tafellandes, welcher R. L. Jack durch verlassliehe Schilde-

ningen anderer bekannt werden musste, zu dieser Entschei-

dung viel beigetragen, denn einem solchen Kenner des Lan-

des musste die grosse Áhnliehkeit dieses ihm 'von anderen

beschriebenen Gebietes mit der Rolling Downs Country in

Zentral Queensland wenigstens sehr auffallig, wenn nicht

entscheidend vorkommen. Auf seiuer grossen geologischen

Kart zeichnet R. L. Jack das Tafelland als Rolling Downs
Formation (Lower Cretaceous) ein und zwar soli es eine

grosse Bucht sein, welche im Siiden der Antikordillera mit

•dem Hauptgebiete zusammenhángt. Auf einer anderen Stelle

seines HauptwerkesO gibt R. L. Jack im Verzeichnisse der

in der Rolling Downs Formation durchgefiihrten Borungen
zwei an, welche sich auf dem Tafelland befinden, eine in

Rocklands (19° 40' s. B., 138° 15' o. L.) bei Camooweal, die

andere in Avon Downs (20" s. B., 137° 30' o. L.) schon in

Nordterritorium westlich von Camooweal. Uber die Borung
"bei Avon Downs bemerkt er kurz, dass sie in Rankin's Creek

liegt in einer Hohe von 554 Fuss und, dass das Wasser in

einer Tiefe von 200 Fuss erbohrt wurde, jedoch nicht zur

Oberfláche gestiegen sei; liber die Borung bei Rocklands

veroffentlicht er das ihm mitgeteilte BorungsprotokoU bis

zur Tiefe von 412 Fuss, wobei die Borung noch nicht be-

endet war. Es wáre liberfliissig das Protokoll hier náher zu

untersuchen, R. L. Jack schenkt ihm zwar Glauben und halt

daftir, dass von oben nach unten Basalt, Tertiár, Desert

Sandstone und unterkretazische Schichten durchbort worden

sind, ich bin jedoch in der Lage dasselbe fiir ganz falsch zu

halten. Es handelt sich nicht vielleicht um eine bewusste

Fálschung des wirklichen Tatbestandes seitens des Protokoll-

aufnehmers, sondern um eine hochst leichtsinnige Bestim-

mung der erborten Gesteinsarten durch eine wenig kompe-
tente Person. Da ist es ganz moglich, dass harte, rot sekun-

dáre Ausfiillung irgend eines friiheren Hohlraumes als »some

1) 1. c. S. 418—419.
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sort of basalt« von einem laudláufigen Kenner bezeichnet

und als »basalt seams« und »basalt and lime rock« und »ba-

salt« ins Borungsprotokoll aufgenommen wurde. leh hábe

die Umgebung von Rocklands genau untersucht, die noch

iibrig bleibende Schutthalde sorgfáltig durchsucht und, was
noch mehr wiegt, vom Herrn H. A. Glissah, Verwalter

in Rocklands, eine bestimmte Erklarung bekommen, dass

seines Wissens in keinem von den 18 Borlochern ein anderes

Gestein als Kalkstein, harter kieseliger Kalkstein und sekun-

dáre Hohlenbildungen, gefunden worden ist.

Auf den weit verbreiteten geologischen Karten, welche

von dem Water Supply Department in Brisbane durch J.B.

Henderson publiziert warden, wird das Tafelland unter der-

selben Farbe wie ein grosser Teil des angrenzenden alten

Gebirges ausgeschieden, namlich als Palaeozoicum ^undurch-

lássige Gesteinsarten, welche die wasserhaltenden unterkre-

tazischen und Trias-Jura-Schichten unterliegen.^) Auf per-

sonliche Nachfragen ist mir kein anderer Grund fiir diese

Annahme mitgeteilt worden, als dass man kein artesisches

Wasser in dem. Gebiete nordlich von dem Zusammenfluss
von Georgina and Burke (NW. und N, von Boulia) erbohrt

hat und deshalb das Vorkommen derselben wasserhaltenden

Schichten wie in Zentral Queensland ausgeschlossen sei. Gegen

die Annahme W. E. Cameron's, dass die Kalke des Tafel-

landes posttertiare Bildungen seien, erklárte sich Herr Hen-
derson entschieden.

Die neueste geologische Kart des geologischen Staats-

instituts von Queensland bezeichnet diese Kalke als »postter-

tiary limestones«^) und gibt ihnen ein ziemlich eng beschrank-

tes Gebiet im Quellengebiete der Fliisse Lawn Hill Creek,

Gregory und Georgina, ostlich bis liber Yelvertoft am Inca

Creek. Das geschiet auf Grund der Studien, welche W. E.

1) Map of Queensland showing- positions of Artesian Bores

and Perennial Springs also the approximate area of the artesian

water bearing strata. Brisbane 1908,

2) Geolog-ical sketeh map of Queensland showing- minerál lo-

calities prepared under the supervision of K. Dunstan F. G. S.

acting Government Geologist and compiled by H. W. Fox at the

Geological Survey Office, Brisbane. 1905.
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Cameron durchgefiihrt hat und zwar wieder nur am ausser-

sten Nordrande des Tafellandes.

W. E. Cameron hat auf seiner Reise im Jahre 1900

ie Kenntnisse iiber die Geologie des alten Gebirgslandes in

Westqueensland ziemlich bereichert. "Die metamorphisierten

Gesteine dieses Gebirgslandes wurden fríiher als Bildungen

unbestimmten Alters zusammengefasst, als es jedoch Dr. R.

íi. Jack gelang, aus dem Gebiete des Cairns Range an der

Orenze Queenslands und des Nordterritoriums Fossilfrag-

mente zu bekommen, die als silurisch bestimmt wurden,

wurden sie aucli auf den Karten als silurisch bezeichnet,

obwohl man sich dessen wohl bewusst war, dass eine solehe

Zusammenfasšung wohl iiber die erlaubten Grenzen der Ge-

neralisierung hinausgreift, W. E. Cameron fand, dass die

Gesteine des Gebirgslandes im Gebiete der Fliisse Cloncurry

und Leichhardt sehr stark metamorphisiert sind, gegen Nord-

westen jedoch im Stromgebiete der Fliisse Gregory und Ni-

cholson viel schwáchere Metamorphose aufweisen und auch

tektonisch weniger gestort sind.

Wohl ist dieser Umstand darauf zuriickzufíihren, dass

im nordwestlichen Gebiete (am Gregory River) keine grossen

Granitmassen hervorgetreten sind, die bei Cloncurry und
am Leichhardt River oft vorkommen.

Auf den steilgestellten alten Schiefern liegen diskordant

in weniger gestorten Lagerung oft quarzitische Sandsteine,

besonders in Constance Range und fast horizontále Kalke

auf dem Lawn Hill. Das gegenseitige Lagerungsverháltnis

dieser zwei Schichtenkomplexe hat Cameron nicht mit Be-

stimmtheit feststellen konnen, halt sie jedoch beide fiir wahr-

scheinlich devonischen Alters, also flir wenig jiinger als die

mehr gestorten und metamorphisierten »silurischen« Schich-

ten, Cameron hat auch den steilen Wall des Constance Range
bezwungen und hat in einer Entfernung von etwa 1 engl.

Meile von Range die auf dem Sandsteine liegenden horizon-

talen Kalke festgestellt, welche sich weit und breit gegen

Westen und Slidwesten ausbreiten und ein flaches sparlich

bewachsenes Tafelland bilden, an dessen Saume die gegen

Westen unter den Kalkstein einfallenden Sandsteine durch

mehr bewegte Terrainformen und dunklere Vegetation sich
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zeichnen. Gegen Sliden, dort wo der Weg zur Herbert Vale

Station aufs Tafelland steigt, verschwindet allmáhlich die

Sandstein-Umsaumung und dann wendet sich der Rand des

Tafellandes gegen Siidosten und zwar liegen da Kalkstein-

klippen etwa 50—60 Fuss hoch unmittelbar auf der Unter-

lage aus metamorph. Gesteinen. Cameron bemerkt, dass diese

Grenze des Kalkhochlandes von Lawn Hill Creek im Norden

bis Seymour River im Siiden gewiss schon recht lange be-

kannt sei, da sie schon auf der geologischen Kart Queens-

lands aus dem Jahre 1895 eingezeichnet ist, allerdings gilt da

der Kalkstein als »Lower Cretaceous«. Es scheint, dass R.

L. Jack nur einen Teil dieser Grenze und zwar am Gregory

River (Carl Creek) selbst gesehen hat, gewiss hat er jedoch

schon Gewáhrsmánner gefunden, die ihm verlássliche Nach-

richt geben konnten. leh hábe selbst noch einen ehemaligen

Prospector - in dieser Gegend getroffen, der seit dem Jahre

1868 in der Gegend siidl. von Burketown lebte.

Diese Tafellandkalke hált Cameron fiir viel jlinger als

R. L. Jack. Den Grund dafiir bilden palaeontologische

Beweise. Im April 1900 wurden zwei Species von Gastro-

poden von E. R. Brackenbeg in diesem Kalke gefunden,

welche R. Etheridge jun. als Helix und Isidora bestimmt

hat; die Fossilien wurden In einem Vorsprung des Kalk-

steinplateaus gefunden, welcher die Insel zwischen Carl Creek

Gregory und 0'Shanassy einnimmt.

Nicht weit von dieser Stelle (beiVerdon Rock) hat der

Auktor im demselben Kalksteine Knochenfragmente von

Beutelthieren gefunden und sein Mitreisender Edwin Lowe
hat spáter noch in hartem Kalkstein eingeschlossene Reste

eines Krokodilschadels gefunden. Auf Grund dieser Funde
hat- W. E. Cameron folgende Diagnose aufgestellt »The uni-

versal horizontality of the Barklay Tableland junction lying

ina basin surrounded by land standing at higher level than its

uppermost beds, together with the occurence of the recent Helix

and Isidora, and the marsupial and crocodilean remains point

to a much more recent age (als kretazisch), and the beds

no doubt represent a deposit of Post Tertiary Age. The

occurence of the land and freshwater fauna point to thein-

ference that in these recent times the Barklay Tableland
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was the site of a great inland sea into which carbonate of

Ume was broiight by the streams draining into it, and where

it was collected in the shells of molluscs or slowly depo-

sited by gradual evaporation from the surface of the lake

during times of drought to form the present existing bed of

limestone.^)

Als neuester Forscher von der Queenslaschen Seite

ist LioNEL C. Ball zu nennen, welcher zwei Reisen nach

Nordwestqueensland unternommen hat, deren Spezialzweck

war die Erzvorkommen des sog. Mineralfeldes von Burke-

town geologisch zu untersuchen. Der Forscher hat jedoch

seine Aufgabe viel breiter gefasst und gab in seiner Mono-
graphie'^) ein sehr fleissig durcharbeitetes Bild der geologi-

schen Verhaltnisse der nordwestlichen Ecke Queensland, mit

dem Schwerpunkte in dor náchsten Umgebung der Gruben

von Lawn Hill und Mended Hill. L. C. Ball halt das silu^

rische Alter der hiesigen metám. Schichteri nicht flir erwiesen

und weist darauf hin, dass am Mac Arthur River im Nord-

territorium áhnliche Formation gefunden worden ist, die

H. Y. L. Brown als permokarbonisch betrachtet. Die quarziti-

schen Sandsteine des Constance Range hált er fiir gleichen

Alters als andere áhnliche Vorkommen weiter ostlich die aus

tektonischen Griinden von den anderen gestorten Schichten

sich nicht unterscheiden lassen und entschieden viel álter

sind als die horizontále Kalkbánke des Lawn Hill, welche

Ball gewiss mit Recht fiir einen Zeugen hált und in Ver-

bindung mit den Tafellandkalken bringt. Diese Tafelland-

kalke hált er jedoch mit Cameron fiir posttertiár; neue Be-

weise dafiir sieht er in den eigenen Funden von Dentalium

nordlich von Mended Hill und den von mir gesammelten

Specimens unter dem Tarpeian Rock und etwa an derselben

Stelle wie W. E. Cameron bei Riversleigh. Auf diese Be-

weise werde ich spáter zuriickkommen.

Offiziell wird jetzt also in Queensland die Annahme
geltend gemacht, dass die Tafellandkalke jungtertiár oder

noch eher posttertiár sind.

») 1. c. S. 190—1.

2) The Burketown Minerál Flcld. Geolog. Surv. of Q'sld. No. 232.
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Von dem Nordterritorium kann ich auch einige Beob-

achtungen und Altersbestimmungen vorbringen. Augustus
C. Gregory hat von einigen Stellen auf seiner grossen Eeise

1857 zwischen Victoria und Eoper River horizontále Kalke

in seinem Tagebuche erwáhnt, die unter einem Sandstein

liegen, welcher dem Desert Sandstone von Queensland fast

gleichtO und erwahnt auch den »Downs« Charakter der Land-

schaft. Der gewissenhafte uud hochverdiente H. Y. L. Brown',

langjáhriger Staatsgeologe von Siidaustralien, hat das Nord-

terrritorium auf vielen Beisen kreuz und quer durchstreift

"und von ihm stammt die grosse geologische Kart des Nord-

territoriums, auf welcher die bisher bekannten Vorkommnisse
des Tafellandkalkes gewissenhaft eingetragen erscheinen. Von
den ausserst bescheiden und wortkarg gehaltenen Berichten

dieses Geologen erfahrt man leider wenig liber die Detail-

formen der Oberfláche dieser Kalke; es ist meist »Downs
country« mit iippigem Gras auf dunklem, fetten Lehm; die

Kalke ragen nur selten auf die Oberfláche vor; »gibber

plains«, Gerollfláchen und flache Gerollhiigel wechseln mit

den grasigen Downs, das sind wohl die letzten tJberreste der

Wlistensandsteinhiigel, die der Denudation zu Opfer gefallen

sind. Auf seiner Kart des Nordterritoriums ^) bezeichnet

Brown diese Kalke als »crystalline limestones, and dolomites

with flint and chert, Limestone conglomerate ete.« von un-

bestimmtem Alter, aber wahrscheinlich palaeozoisch. Die

blaue Farbe dieser Kalke bedeckt auf der Kart grosse Fla-

chen, die allerdings von Fláchen anderen Kolorits und weis-

sen Flecken von einander geschieden sind. Auf der Ostgrenze

gegen Queensland fangen sie in grosser Breite an (von etwa
19*'20' bis 21 "20' s. B.) nehmen das ganze obere Stromgebiet

der Georgina ein, dann von den Fláchen, welche als »ober-

kretazisch« eingetragen sind, geschieden, bedeckt sie recht

grosse Areas bei Brunette Downs (19" s. B. 136" o. L.),

1) Journal of the North Australian Exploring- Expedition.

Journal R. Geograph. Soc. Vol. XXVIII. S. 84.

2) Geological map of the Northern Territory of South Au-
stralia, by H. Y. L. Brown, F. G. S. Government Geplogist. Phy-
siqal geography compiled by C. Winnecke, F. R. G. S. from pí-
vale and offieial Records. Adelaide 1898. Scale 20 miles = 1 inch.
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weiter westlich eine grosse Flache entlang der kontinentaler

Telegraphenlinie zwischen 15" u. 16" s. B., grosse Plachen

am Victoria River nordlich und siidlich des 16" s. B. und

ein besonders grosses Gebiet, welches vom Quellengebiete des

Daly River in nordwestlicher Richtung bis zu den Ebenen an

seinem Unterlaufe reicht. Hátte man die Tagebiicher A. C.

Gregory's mit verwertet, so hátte man dieses letzte Gebiet

mit dem entlang der Telegraphenlinie gut verbinden konnen,

denn am Dry River wurden von dem Forscher auf einigen

Stellen Kalke konstatiert. Einige kleine blaue Flecke, verbin-

den die grossen Flecke und bezeugen auch noch weiter speziell

im Siidosten die grossere Ausbreitung dieser Tafellandkalke.

Wie ich von Herrn Brown miindlich gehort hábe, war er

ursprtingiich auch der Meinung, dass dieses Kalktafelland

nur als eine Fortsetzung der Rolling Downs aufzufassen sei,

und dass wahrscheinlich auch seine Kalke demselben geolo-

gischen Alter angehoren, spáter jedoch hátten ihn ein, wenn
auch nicht ganz einwandfreier palaeontologischer Fund bei

Alexandra Downs und spáter dann noch mehr seine und

H. Basedow's weiteren Entdeckungen von cambrischen Fos-

silien am Daly River dazu bewegt, dem ganzen Kalkkomplex

ein viel hoheres Alter zuzuschreiben. Wohl sind auf zwei

Stellen im Daly River Gebiete kambrische Fossilspuren

(Salterella) gefunden worden, die mit Trilobitenfunden

(Olenellus bei Alexandra Downsstation, Agnostus und Macro-

discus von Tennans Creek) in Verbindung gesetzt, einen

nach der Meinung von H. Y. L. Brown und H. Basedow
gentigenden Grund bilden, um dass grosse Tafellandkalkstein-

gebiet des Nordterritoriums dem Cambrium zuzuweisen.O

Diese Kalke am Daly River liegen horizontál und diskordant

iiber dem gefalteten Praekarabrium.

1) Northern Territory of South Australia. North-western di-

strict. Reports (geological and generál) resulting from the explora-

tions made by the government geologist and staff during 1905.

Adelaide, 1906. S. 5—20. General Geology H. Y. L. Brown and
H. Basedow. S. 14. »In lithological characters this formation is

similar to the covering large areas between the Katherine Station

and Flora Falls, also to that at Jasper and Timber Creeks, off the

Victoria River, between the Elsey and Daly Waters Stations on

3
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Verglichen mitdem, was wir aus Queensland wahrneh-

men, ist das ein schones Resultat, die Tafellandkalke
sind in Queensland posttertiar und in Nor
territorium kambrisch! Kann man noch mehr ver-

langen"?

Meiner Meinung nach kann man jedoch diese so extrém

divergierenden Altersbestimmungen sehr leicht in Einklang

bringen. Im Stromgebiete des Gregory River und seiner

Zufliisse liegt dieser Tafellandkalkstein durchwegs diskordant

auf den alteren Pormationen, die dem Palaeozoicum zuge-

rechnet werden (Silur-Permokarbon), er muss also jiinger

sein als dieselben, er ist jedoch álter als die sogenannte De-

sert Sandstone Pormation, welche zwar grosstenteils bis auf

die Geroll- und Dreikanterflachen der Gibberplains von seiner

Oberflache verschwunden ist, jedoch nach meiner Erfahrung
doch im Quellgebiete des Wooroona Creek noch in einer

Hohe von etwa 20—30 m erhalten blieb und vielleicht noch

weiter gegen Osten die Wasserscheide der zum Georgina und
zum Gregory abfliessenden Wásser bildet. Diese Erfahrung

und dann der Landschaftscharakter, das Eindringen in Ein-

buchtungen in das altere Gebirge bringt mich zur festen An-
nahme, dass diese Tafellandkalke gleichen Alters wie die Rol-

ling Downs Pormation sind und dass sie sich nur dadurch

von derselben unterscheiden, dass hier die porosen, reinen

Kalke iiberwiegen, wáhreud in dem artesischen Basin der

Rolling Downs hauptsachlich undurchlássige kalkige Schiefer

und Mergel vertreten sind.

Der »01enellus« von Alexandra Downs Station wurde

auf der Schutthalde vor einem Bohrloche gefunden und zwar

vielleicht in schiefrigen Mergeln, deren Verháltnis zu den

Kalken noch gar nicht geklart ist, Dass man am Daly River

kambrische Possilien gefunden hat, ist noch kein sicherer

Beweis, dass das ungeheuere Kalksteingebiet desselben Alters

the Transcontinental Telegraph Line, at Anthony's LagooD, Bru-

nette Downs, Alexandi a Station, and other places. It is most pro-

bably continuous beueath the basalt, sandstone and other later

formations. The occurence of Cambrian fossils near the Daly Ri-

ver and Alexandria Station (Alexandra Downs) prove that these

widely separated expauses of limestone are identieal in age.«
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«ein muss. Im Gegenteil, man hat doch am Mac Arthur

River ohne Zweifel im Liegenden der Kalke wahrscheinlich

permokarbonische kohlige Schiefer gefunden und allen Be-

schreibungen nach liegt gewohnlich gleich aiif dem Kalkstein

die Desert Sandstone Formation!

Es ist wohl leicht moglich, dass- durch Zufall die kam-
brischen Kalke mit dem viel grosseren Gebiete der jiingeren

Unterkreide-Kalke zusammenhangen und keine auffallende

Diskordanz sowie keinen anderen auffallenden Unterschied

aufweisen. Es ist iiberhaupt fast sicher, dass in West- und
Zentralaustralien viel áltere Gebirgselemente vorhanden sind

als in der sogenannten Australischen Antikordillera und Kor-

dillera; es kann also leicht erklárlich sein, dass am Daly

River Kambrium noch horizontál auf dem gestorten Prae-

kambrium aufliegt, wáhrend weiter ostlich auch noch die

Bilduugen des jiingeren Palaeozoicums mehr oder weniger

heftigen tektonischen Storungen nnterworfen waren.

Viel leichter noch ist der Irrtum zu erkláren, dass die-

selben Kalke in Queensland fiir posttertiár und Slisswasser-

kalke erklárt werden. Gibt es iiberhaupt irgendwo Siiss-

wasserkalke in einer Flachenausdehnung von vielen Tausenden

Um- und einer Machtigkeit von Hundert und mehr Metern?

Diese Erklarung passt nur fiir die oberfláchlichen Schichten

und Hohlraumausfiillungen, also fiir rein sekundare Bildun-

gen, welche in verschiedener Machtigkeit die álteren Hohl-

ráume und erweiterte Kliifte ausfiillten und auch in mehr
oder weniger grosser Machtigkeit in Siisswasseransammlun-

gen abgesetzt wurden, welche sich aus morphologischen oder

klimatischen Griinden auf der Oberfláche des Tafellandes

besonders an seinem Nordrande bildeten. Diese Bildungen

und die in denselben gefundenen Possilien sind ganz be-

stimmt sekundar und die grosse Masse des Tafellandkalkes

ist alter, alter als die Desert Sandstone Forma-
tion undjiinger als das gesto rte Palaeozoicum!

Leider hábe ich fiir diese meine Úberzeugung keine pa-

laeontologischen Beweise; es ist mir nicht gelungen in dem
Kalkschichtenkomplexe eine deutliche Spur von Possilien zu

finden, obgleich ich bei Camooweal bis in die Tiefe von iiber

60 m in einer Hohle die einzelnen Schichten aufmerksam be-



o Interessante Hohenprofile der Strecken Cloneurry-Camoo-
weal-Burketown enthált Report by Mr. George Phillips, C. E. upon
the advisability of constructing- Railways, and ports eonnected

therewith, in the Gulf of Carpentaria. Brisbane 1909.

") LiONEL C. Ball, Cloncurry Copper Mining Distriet. Part

1. u. 2, Queensland geological Survey, Publ. No. 215. Brisbane 1908.

ist die bste geolog-ische Monographie uber die weitere Umgebung
von Cloncurry.
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trachten konnte: ich hoffe jedoch, dass es bel einer eingehen-

deren Untersuchung doch gelingen wird, primáe Versteine- '

rungen zu finden, die wohl meine hier ausgesprochene Mei-

nung bestatigen werden.

Meine Reise auf dem Tafelland.

Der Weg von Cloncurry nach Camooweal fiihrt in der

ostlichen Halfte durch das alte Gebirgsland, in der westlichen

Hálfte auf dem Barkly Tableland. Cloncurry liegt etwa

200 m abs. Hohe, der Weg steigt zur Wasserscheide zwischen

den Stromgebieten der Fliisse Cloncurry und Leichhardt,

welche etwa 400 m hoch liegt/) senkt sich im Tale des West-

Leichhardt unter 300 m, steigt im Wagga Boonya Range
wieder íiber 400 m, senkt sich dann in einigen Wellen bis

zum Tale der Georgina bei Camooweal, in einer Hohe von

etwa 230 m. Der ostliche Teil des Gebirgslandes speziell im
Gebiete des Cameron River und Argylla Creek ist ein wildes,

wiistes, geologisch sehr kompliziertes Gebiet, dessen hochste

Gipfel wohl nicht iiber 700 m abs. Hohe reichen; krystalli-

nische Schiefer, Marmor, Quarzite wechseln da im bunten

Gewirr mit Stocken plutonischer Gesteine.^) Das Gebirgsland

war bis zu einer Peneplain abgetragen und wenigstens teil-

weise auch von Desert Sandstone bedeckt, wurde jedoch wahr-

scheinlich im jungeren Tertiár von neuem gehoben und von

Talern reif zerghedert; die Táler nicht nur der Hauptfliisse

sondern auch der Nebenfliisse sind unverhaltnismassig breit,

obgleich auch die aktuellen Fluss- und Bachrinnen meist

trocken daliegen: aber die seltenen máchtigen Regengiisse,

die besonders in der Regenzeit oft auf Wochen lang den

Postweg ganz unpassierbar machen, lassen auch schon im
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Quellengebiete machtige reissende Strome entstehen, die den

Verwitterungsschutt fast fláchenhaft wegraumen und in die

weiten Taler mit kleinem Gefalle transportieren. Die Bevol-

kerung ist wegen Unwirtlichkeit und Wassermangel ausserst

sparlich, Bergieute, welche Gold und hauptsachlich Kupfer
schlirfen und in den letzten Jahren aúch Jager, welche den

sehr zahlreichen grossen Gebirgskánguruhs (Wallaroo) nach-

setzen. Die Eingeborenen sind bis auf einzelne Personen, die

bei den Weissen bedienstet sind, ausgestorben; meist sind

sie formlichen Jagden, welche auf sie in den achtziger Jahren
arrangiert wurden, zum Opfer gefallen. Vom West-Leichhardt

Eiver an fiihrt der Wea: fast gegen Nordnordwest, indem er

sich durch breite wasserlose Táler zwischen niedrigen und zacki-

gen Quarzitrlicken windet. Die Wasserscheide zwischen den

Zufliissen des Leichhardt River und des Georgina wird ent-

weder im Kennedy's Gap oder in einem Passe des Wagga-
Boonya Riickens iiberschritten. Der wasserscheidende Rucken
erhebt sich nur unbedeutend liber seine Umgebung, besonders

gegen Westen ist der Abfall sehr langsam. Der Boden ist

meist mit losem kantigem Quarzschutt und grobem Sand be-

deckt, welcher einen klimmerlichen Gidya Scrub und Triodia

Gras tragt. Erst in einiger Entfernung von der Wasser-
scheide beginnen sich meist noch schmale Streifen von offener

Downs Country zu zeigen, die einen fetten, dunklen Lehm
anfweisen, welcher mit sehr iippigem und saftigem Gras-

wuchs bedeckt ist. Diese Streifen guter Weide haben einen

Ansiedler, Selektor angelockt, der šich im Gundaria Quadrangle

am Johnsons Creek etablierte; fast voUstándiger Wasser-
mangel bedroht stark sein Unternehmen, denn die Wasser-

lachen im Bette des Creeks sind meist nicht permanent und
ein Brunnen, welcher fast 100 Fuss tief gegraben wurde,

fuhr durch Sand und Schotter bis in den Quarzit ein, ohne

einen standigen Grundwasserstrom zu erreichen. In der Nahé
der friiheren, jetzt abgebrannten Post- und Telegraphen-

station Yelvertoft werden die Grasfluren schon breiter, man
sieht aber nirgends den Kalkstein anstehend; dann steigt der

Weg wieder, indem er meist auf echten Gibberplains sich

hinzieht, die mit kantigem Schutt von Jaspis, Chalcedon,

Achat und anderen Quarzarten bedeckt sind, verkiimmerten
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Akazienscrub und Biischel von Triodia Gras tragen und be-

sonders durch sehr zahlreiche bis 3 m hohe Terntenbauten
sich auszeichnen. Auf dem schwarzen Lehmboden befinden

sich keine auffálligen Termitenbauten.

Die Gibberplains sind letzte Denudationsreste der ehe-

maligen Desert Sandstone-Schichten, welche das Tafelland

bedeckten. Etwa 50 km ostlich von Camooweal im Quellge-

biete des Wooroona Creek náhert sich der Weg bis auf etwa

V2 km dem niedrigen Reste des Wtistensandsteinplateaus,

welcher 30—40 m hoch liber seinen Fuss mit steilen Ab~
hangen aufragt und wahrscheinlich gegen Osten noch etwas

hoher und auch breiter wird.

Der Wooroona oder Waroona Creek ist síidlich des

Weges schon im Kalk eingeschnitten, auf der linken Seite

seines Bettes ist sogar eine DoHne eingesenkt, etwa 4 m tief

mit 10 w Durchmesser, die Sohle mit Alluvium bedeckt. Das

Bett des Baches ist in horizontále dlinne Platten eines weissen

khngenden, harten,kieseligen Kalksteins eingeschnitten, welcher

durch unter rechtem Winkel sich kreuzende vertikále Spalten

durchsetzt ist, welche die tiefer eingeschnittenen Teile des

Bachbettes so scharf umgrenzen, dass diese regelmassige, wie

kiinstlich im Kalke ausgemeisselte Wasserbehalter darstellen.

Von hier geht es zuerst mit ziemlich stárkem Gefalle, dann

aber von Nowranie Creek an fast ganz eben bis Camooweal.

Noch hier iiberwiegen die Gibberplains mit Scrub iiber der

offenen Downs Country. Das Bett des Nowranie Creek ent-

hált dort, wo der Weg es kreuzt, einen dauerhaften grossen

tiefen Ttimpel (Waterhole), dessen Wasser offenbar nicht in

das darunter befindliche Kalkschichtenkomplex durchsickern

kann. Auf einer weit und breit entholzten ebenen Fláche

liegt Camooweal, ein Town von etwa 20 Háusern, ein wich-

tiges Einkauf- nnd Erholungszentrum fiir ein ungeheuer

grosses Gebiet, dessen Flache fast so gross wie Deutschland

ist und hochsfens 500 weisse Bewohner hat. Nach Camooweal

konvergieren námlich nicht nur die Viehzuchtstationen auf

dem Barkly Tableland in Queensland, sondern auch noch ein

viel grosseres Gebiet im Nordterritorium. Die Transporte

nach und von den Stationen gehen iiber Camooweal nach Bur-

ketown oder nach Cloncurry, in hiesigen Wirtsháusern
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werden ab iind zu grosse Summen von den einsiedlerisch le-

benden gut bezahlten Fuhrleuten, Viehtreibern und Hirten

aiisgeworfen.

Camooweal ist nur etwa V2 ^w^ vod dem breiten seichten

Bette des Georgina Flusses entfernt, welcher westlich von

dem Orte von NNW gegen SSO fliesst und dort wo er am
Nachsten dem Orte ist, einen kleinen See, Lake Frances,

bildet. Es ist das nur ein tiefer perennierender Tiimpel,

auf dessen Sohle das Wasser nicht in die Tiefe versickert.

Etwa 4 km NNW. von Camooweal liegt dicht bei der Sta-

tion Rocklands eine noch grossere perennierende Wasseran-

sammlung im Bette des Georgina, es ist das Landsborough's

Lake Mary, welcher aueh Lake Frances den Namen gab.

Gewohnlich ist das Bett des Flusses ausserhalb und zwischen

dieser Wasseransammlungen ganz trocken, nur in der Regen-

zeit (Dezember—April) verandert sich zeitweise das trockene

Bett in einen máchtigen Strom, welcher sich stellenweise wie

ein See ausbreitet. Ein Teil des Wassers fliesst oberflách-

lich ab, viel mehr jedoch evaporiert und ein grosses Quantum
verschwindet auch in Ponoen, welche zu verzweigten Hoh-
lengangen fiihren und endlich zum Grundwasserniveau des

Karstgebietes fiihren. Im trockenen Bette des Georgina

Flusses bei Camooweal und bei Rocklands sind treppenartig

die horizontalen Kalksteinbánke entblosst, welche stellenweise

rudimentare feine Karrenformen aufweisen, die Kliifte und
Fugen sind meist sekundár ausgefiillt und zwar mit Horn-
steinbildungen, welche wahrscheinlich ;zum Teil wenigstens

die urspriinglich lehmigen und kalkigen Sekundárbildungen

gewesen sind, jedoch von dem Wasser, welches durch die

quarzreichen Desert Sandstoneschichten durchsickerte, mit

Kieselsáure infiltriert worden sind. Dass solche kieselige In-

filtration in Australien sehr oft und in ungewohnlich grossem

Maasstabe vorkommt, ist bekannt. tTber den Ursprung dieser

freien Kieselsáure ist man noch nicht im Klaren. Gerade an

der Basis der Tafellandkalke gibt es zu Quarzit gewordene

Sandsteine, welche weit verbreitet sind und die Desertsand-

stone-Schichtn enthalten doch auch riesig viel von sekundár

verkieseltem Materiál, welcher dann als letzter Úberrest

dieser Schichten die »Gibber plains« bildet.
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Diese Hornsteinbildungen sind natiirlich widerstands-

fáhig-er als die Kalksteinbánke, besonders da hier bei dem
ruhig fliessenden Georgina mehr die chemische als die me-
chanische Erosion wirkt; deshalb bilden sie oft Miniatur-

simsen und verschiedenartige Knollen, wenn der primáe
Kalkstein schon stark auf seinem Volumen verloren hat.

Corrosionsrelikte von Rocklands Station. Die primáe Kalkmasse
ist hell, die Hornsteinbildungen sind dunkel. Vs ns^t. Grosse.

Stellenweise werden durch diese ungleiche Corrosion selt-

same Formen ausgebildet, von denen zwei schone Probe-

stiicke ich mit mir von der Station Rocklands nach Prag ge-

bracht hábe. Dieselben sind von Dr. Radim Kettner unter-

sucht worden, welcher mir die Resultate seiner Untersuchung

freundlich zur Disposition gestellt hat. Dieselben werden in

der Anmerkung wortlich wiedergeben.^) Siehe auch Abbildung.

O »Die Hornsteine, die ich an zwei Belegstiicken untersuchen
konnte, bilden in den Kalksteinschichten linsenformige oder un-

regelmássig begrenzte, dabei aber ziemlich voUkommen konkor-
dante Einlagerungen ; sie sind von lichtbláulicher oder gelblicher

Farbe und muscheligem Bruche. Unter dem Mikroskope erschei-

nen sie fast ganz dicht, strukturlos, stellenweise ganz klar und
durchscheinend, stellenweise von angeháuften submikroskopischen
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Anch in der Umgebung von Camooweal nehmen die

mit kieseligem Sehotter bedeckten Flachen ein grosseres Areál

ein als diejenigen, auf welchen der Kalkstein nur durch

seinen eigenen Eluviallehm bedeckt ist.

Sehr selten ist die Felsoberfláche entblosst und wo man
wirklich die entblossten Bánke in einer Gesammtmacbtigkeit
von einigen Metern zu sehen bekommt, da sind, wie schon

Partikelchen einer chloritischen und limonitischen Substanz gelh-

lich gefárbt und triibe. Unter gekreuzten Nieols zerfállt der Horn-
stein in ein dichtes Gemenge von winzig kleinen Quarzkornchen,
welche entweder zackenfomig- ineinandergreifen und meistens
undulos ausloschen, oder von einer amorphen, isotropen Opalsub-
stanz durchflocliten sind. Oft sieht man auch kleine Sphaerokry-
stalle von faserigem Chalzedon. In dieser dichten kieselig-en

Grundmasse sind stellenweise spárlich, stellenweise aber massen-
haft Dolomitkorncben eingebettet, welche durcb ihre bohe Polari-

sationsfarbe von der fast dunklen Grundmasse auffallend abste-

ehen. Auch im gewohnlichem Lichte konnen sie besonders bei Be-
niitzung einer starken Vergrosserung und bei gesenktem Konden-
sor gut wahrgenommen werden. Sie sind in der Kegel von voU-
kommen ausgebildeten Rhomboederfláchen begrenzt und lassen

fast nie eine Zwillingsbildung erkennen. — Spuren organischer
Reste konnten im Diinnschliffe nirgends nachgewiesen werden.

Der aus einem kieseligen Dreikanter hergestellte Diinnschliff

zeigte ganz áhnliche Verháltnisse, wie die eben beschriebene Probe
der Hornsteineinlagerung aus den Kalksteinen, nur war der Do-
lomitspat in der kieseligen Frundmasse bedeutend spárlicher ver-

treten. Es lásst sieh demgemáss gut dafúrhalten, dass die auf der
Erdoberfláche zerstreuten Kantengerolle áhnlichen Hornsteineinla-
gerungen in den Kalksteinschichten entstammen.

Was die Entstehung der uns interessierenden Hornsteine
betrifft, so bin ich der Ansieht, dass sie aus dolomitischen
Kalksteinen durch eine allmáhliche metasomatische Verdrán-
gung des CaCOg durch Kieselsáure zustandegekommen sind. Das
bezeugt namentlich die Anwesenheit von Dolomitkrystálchen in

der kieseligen Grundmasse der Hornsteine. Durehsickernde vadose
Wásser, die von oben geloste koUoidale Kieselsáure mitbrachten,
haben in den ursprúnglichen dolomitischen Kalksteinen das leichter

losbare CaCOg gelost und fortgefúhrt und an seiner Stelle Kiesel-

sáure abgesetzt; das schwer losbare MgCOg ist in die Losung nicht

iibergegangen und ist deshalb im Gesteine zuriickgeblieben.

Dass die Kalksteine sicher dolomitfiihrend sind, konnte ich

durch mikroskopische Untersuchung, sowie durch Prúfung mit
verdiinnter Salzsáure an einem aus dem die Hornsteine enthalten-
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gesagt, die Kliifte und Fugen meist sekundár ausgefiillt. Die

Oberfláche der Kalke kann sich. also nieht wie ein Sieb be-

tátigen, die Liicken, welche das Sickerwasser in die Tiefe

fúhren konnten, sind wohl meist verstopft. Wenn dem nicht

so ware, konnten sich Lake Frances und Lake Mary nicht

als perennierende Wasseransammlungen halten. Es ist auch

sehr moglich, dass ihre Sohle aus den kieseligen diinnschich-

den Kalksteine hergestellten Dúnnsehliffe nachweisen. U. d. M.
bietet der Diinnschliff dasselbe Bild, welches z. B. J. H. L. Vogt
an norwegischen dolomitischen Kalksteinen*) oder F ran Tuan
an denjenigen des kroatischen Karstgebietes**) beschrieben haben.

Wáhrend die Dolomitkorner, wenn dieht aneinandergedrángt, die

charakteristische zuckerformige Struktur wahrnehmen lassen und
als polygonale, bald geradlinige, bald krummlinige Individuen er-

scheinen, erkennt man den Kalkspat an seinen zickzackformigen
Umrissen und der háufigen Zwillingsbildung.

Eine andere Erklarung fiir die Entstehung der in Betraeht

kommenden Hornsteine scheint mir nicht plausibel zu sein. Gegen
die Annahme eines organisehen Ursprungs der Hornsteineinlagerun-

gen, welchen vielleieht iEr konkordantes Verháltnis zu den Kalk-
steinschiehten zu bezeugen schien, sprieht das absolute Fehlen von
organisehen Resten in der kieseligen Substanz. Auch die Meinung,
dass die Kieselsáure praeexistierende Hohlraume in den Kalk-

steinen ausgefiillt hat, darf wegen der absoluten Strukturlosigkeit

der Hornsteine kaum angenommen werden. Wáre die letzt ange-

fiihrte Ansicht richtig, dann miissten die Hornsteinablagerungen
eine konzentrische Struktur der Achatbildungen zeigen.

Die Hornsteinknollen (ein Handstlick aus den Glissan Ca-

ves) aus den tieferen kretazeischen Kalksteinen sind aus einem
Gemenge von Quarz-, Chalzedon- und Opalkornchen zusammen-
gesetzt und enthalten daneben auch zahlreiehe Foraminiferen-

reste, deren Sehalen aus Kalkstein bestehen. Es konnten fol-

gende Foraminiferengattungen nachgewiesen werden: Opercu-
lina, Globigerina, Nodosaria, Haplophragmium,
Cristellaria und Textularia. Woher die die Hornstein-

knollen bildende kieselige Substanz stammt, wage ich nicht zu

entscheiden, bin aber der Ansicht, dass sie kaum organisehen

tJrsprungs ist, da die Foraminiferen bekanntlich nur kalkige
Sehalen ausscheiden.«

*) Norsk marmor, Norges Geologiske Undersogelse, Kristia-
nia 1897.

**) Die Kalksteine und Dolomite des kroatischen Karstgebietes,
»Annales géologiques de la Péninsule balkanique«, Bd. VI., Heft 2,

Belgrad 1911.
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tigen Kalken besteht, welche fíir das Wasser fast undurch-

lássig sind.

Mit Ausnahme der rudimentáren Karren, die man auf

den entblossten Kalkbánken zu sehen bekommt, gibt es weit

nud breit keine anderen Karstphanomene nnd man konnte

ohne kundige Fiihrung lange hin und her wandern, ohne

einen Beweis von der Karstnatur der Tafellandkalke zu be-

kommen. Die Ursache davon ist natiirlich nur die, dass

frliher das ganze Tafelland durch Wiistensandstein bedeckt

war, dass die Kalkoberflache nur selten wirklich entblosst

ist und dass meist noch durch die Sekundarbildungen die freie

Aktion des einsickernden Wassers gehemmt wird.

Nur weit von einander entfernt kommen Gruppen von
Dolinen, Schloten und Einsturzscháchten vor, meist sind sie

in der Nahé der Flussbette gelegen und wáhrend der Hoch-

wásser verschwinden grosse Wassermassen durch dieselben.

Es wurde mir durch das Entgegenkommen der Camoowealer

Bíirger und speziell des Verwalters von Rocklands Mr.

H. A. Glissan ermoglicht, in kurzer Zeit alle Hohlengruppen

in der nahen Umgebung kennen zu lernen.

So wie das Tafelland uberhaupt noch fast als eine Terra

incognita gelten kann, so ist auch die Kenntnis von den

Hohlen in der Umgebung von Camooweal wenig verbreitet.

Landsborough erwahnt in seinem Tagebuche nur auf einer

einzigen Stelle etwa 5 hm nordlich von Lake Mary nahé am
Hervey's Creek »a strange deep rocky pit«. Wahrscheinlich

nach den Aufzeichnungen von Landsborough wurde dieser

Schacht als »cavern« in die offizielle »Queensland Four-Mile

Map« (Sheet 16 D) aufgenommen. A. Meston hat in seiner

Geographic History of Queensland (herausgegeben im Jahre

1895) folgende Notiz (S. 161) liber die Hohlen auf dem Tafel-

lande: »Far north-west, in the Camooweal district, on the

Georgina River, are peculiar underground limestone caves

representing irregular chasms over 100 feet in depth, the

walls formed by large limestone boulders, and the floor cov-

ered by limestone slabs resembling tombstones. There are

side passages, and small caves, some adorned by beautiful

stalactites coverina* the roof.« Die weitere Bemerkung bezieht

sich wohl auf die Hohlen im allgemeinen »Bones of animals



44 VI. J. V. Daneš:

and aboriginals, and heaps oí drift, are found on the floors

of these remarkable subterranean caverns«, denn die Be-

wohner von Camooweal konnten mir liber keine solche sen-

sationellen Entdeckungen erzahlen. Die einzige ausfiihrliche

Beschreibung wurde iiber die sogenannten Nowranie Caves

von T. P. Keys gegeben/) welche leider nur in kurzem Aus-

zuge gedruckt wurde. Mr. Keys war einige Jahre als Lehrer in

Camooweal bescháftigt und wird noch immer als der bste Ken-
ner der Hohlen und ausserordentlich guter Kletterer geriilimt.

Von der Station Rocklands aus hábe ich zuerst die

Hohlengruppe am Little Harvey's Creek, welche dicht an

seiner Mlindung in den Georgina liegt, gesehen. Sie besteht

aus einer grossen flachen unsyrametrischen Dolin, welche

auf der Nordostseite am tiefsten ist und unter einer steilen

Wand in grossen Ponor miindet, welcher ca. 8 m unter dem
oberen Rande sich befindet. Durch diese Dolin fliesst in der

Regenzeit ein Teil des Wassers der Georgina und des Har-

vey Creek in die Tiefe, in der Trockenzeit war sie regel-

mássig trocken und man konnte den Hohlengang betreten,

welcher durch einen offenen Schlot von oben in einer Ent-

fernung von etwa 25 m vom Eingang beleuchtet wird. Nach
Herrn Glissan's Schilderung war der Hohlengang fast hori-

zontál, Tropfsteinbildungen fehlten fast ganz, ein teilweise

verschiitteter Nebengang ftihrte zu dem eingestiirzten Hohlen-

tor etwas weiter siidlich. In diesem Jahre blieb das Wasser

in der Dolin stehen, obgleich die Flussbette schon lange

trocken waren; der Ponor wurde durch ein geschwemmtes

Materiál und vielleicht auch durch Einsturz eines Teiles der

Decke ganz fest verschlossen, so dass das Wasser nicht ab-

fliessen kann. So wurde die Station Rocklands um eine

schone »Waterhole« bereichert, welche der Verwaltung sehr

willkommen ist, da es an dem oberen Georgina nur drei

grossere Waterholes gibt (Grassmere W. H., Keribobla W. H.

und Redford W. H.^), welche jedoch ausnahmsweise in lang-

*) Description of some caves near Camooweal. (Read before

the Royal Society of Queensland, August 19. 1899.) Proceedings of

the Royal Society of Queensland. Vol. XV. 1900. S. 87—88.

2) Auf der Kart in Stieler's Handatlas werden Redford
und Grassmere als kleine Ansiedlungen bezeichnet. Wohl ha die
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andauernden ganz regenlosen Trockenzeiten auch vertrocknen.

Der ostliche felsige Rand dieser Dolin verlauft fast N-S, iind

etwa 25 m ostlich liegen auch in derselben Richtung der

Sclilot und die eingestiirzte Holile. Die Trlimmer lassen das

Betreten des Hohlenganges nicht zu. Die frisch abgebroche-

nen Schichten der ehemaligen Hohléndecke sind meist recht

díinn und kieselig, erst tiefer in der Hohle kommen dicke

Banke vor. Die kieseligen Schichten enthalten hie und da

auch HornsteinsknoUen und die Kliifte sind teilweise mit kie-

seligen harten Zwischelagen ausgefiillt. leh hábe dieser

Hohlengruppe am Harvey's Creek den Namen H. A. Glissan

Gruppe gegeben, um so die grossen Verdienste zu wiirdigen,

welche sich der betreffende Herr wahrend des Yierteljahr-

hunderts seiner Anwesenheit auf dem Tafellande um die Er-

forschung der hydrographischen Verhaltnisse des Gebietes

und um seine wirtschafliche Erschliessung erworben hat.

Etwa 2 km weiter nordwestlich liegt eine andere durch

Einsturz entstandene Dolin, auf der Nordseite fasst sie eine

steile etwa 13 m hohe Wand ein, auf anderen Seiten steigt

der Grund treppenartig, unter der Wand befindet sich die

etwas verschiittete Ponoroffnung, nach recht frischen Spuren

zu urteilen ist das Wasser bis auf etwa 2'5 m von dem obe-

ren Rande gestanden. Auf der Riickfahrt sahen wir noch

etwa IV2 km N. W. von Lake Marv eine durch Einbruch

entstandene Dolin mit eiformigem Umriss, die langere Axe
WNW-ESE verlaufend, etwa 14 m lang, 10 m breit und
10 m tief.

Am anderen Tage haben wir die Hohlen am Emu Creek,

etwa 15 km nordlich von Redlands gesehen. Hier gibt es in

flachliegenden entblossten Kalkschichtn einige rudimentare

Dolinen, dann weiter ostlich eine grosse etwa 5 m tiefe

Schiisseldoline mit kleinem Ponor auf der tiefsten Stelle

und dicht daneben einen grossen halbentblossten Hohlenraum,
welcher einen N—S etwa 50 m. langen und 30 m breiten

Verkíirzung W. H. diesen Irrtum hervorg-eruen. Auf deutschen
Karten bedeutet wohl W. H. ein Wirtshaus, da in Australien be-

deutet W. H. nur einen Wassertiimpe], manchmal mit sehlechtem
und stinkendem Wasser.
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elliptischen Raum einnimmt; davon ist weniger als die Halfte

als Hohle erhalten, wáhrend iiber dem grosseren Teil die

Decke eingestiirzt ist. Zwei kleine Schlotoffnungen fiihren

senkrecht durch die etwa 5 m máchtige Decke in den Hohlen-

raum. Die Triimmer der eingestiirzten Decke liegen im Chaos

auf der Sohle des freien Eaumes, sie sind noch ganz wenig

von der Korrosion angegriffen, man kann daher den Abstnrz

fiir verhaltnismassig sehr jung halten, die treppenartigen Ab-
hánge und die entblossten Schichtflachen in der Umgebung
sind schwach verkarrt. Die Decke der Hohle ist ganz ohne

Tropfsteinbildungen, die Sohle ist mit trockenem staubigen

Lehm bedeckt, der Ponor ist unter den Triimmern verdeckt.

Auf der Westseite der noch bedeckten Hohle ist ein Teil der

Decke, 3 Banke in einer Machtigkeit von iiber 1 m abge-

rissen und bildet eine zusammenhangende liber der Hohlensohle

erhohte Terrasse. Etwa 50 Schritt ostlich von der Schiissel-

doline ist eine andere mit oválem Umrisse, mit steilem, fel-

sigem Rande, noch teilweise mit Wasser ausgefiillt. Die Tiefe

der entblossten Hange betrágt 3 m, die Tiefe des Wassers

noch iiber 1 m. Es ist das eine schon hoch mit eiuge-

schwemmtem Materiál ausgefiillte Einsturzdoline.

Etwa 8 hm nordwestlich von dieser Gruppe ist noch

eine andere sogenannte Hasss caves am Elizabeth Creek,

die sehr tief sind und eine grosse Menge von Fledermausen

beherbergen.

In der siidlichen Richtung von Lake Frances bildet der

Georgina einen anderen »See« Lake Canellan, welcher in

sehr trockenen Jahren vertrocknet. Etwa 1 hm westlich von

diesem Tiimpel liegt eine in Bildung betroffene Einsturz-

doline. Ein wenig elliptischer fast runder Raum von etwa

30 m Diameter ist von einem Wirrwarr von in grosse und

kleine SchoUen zerbrochenen dicken Bánken ausgefiillt, welche

konzentrisch zur Mitte versinken; hier jedoch ist noch eine

feste Briicke stehen geblieben, unter welche ein enger teil-

weise schon eingestiirzter, noch etwa 5 m langer, dunkler

Hohlengang fiihrt, von welchem einige sehr niedrige hori-

zontále Gange abzweigen, die fast ganz mit feuchtem Lehm
ausgefiillt sind. Von der Decke dieses Hohlenganges hángen

einige 3—5 cm lange Stalaktite. Einige Felsen in der Tiefe
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zeigen gut die Wirkungen des im Wirbel bewegten Sand
tragenden Wassers. Fiinfzig Meter in ostlicher Richtnng von

dieser grossen Eiusturzdoline liegt eine kleine, flachschiisse-

lige, rund Dolin, deren Sohle nur etwa um 30 cm tiefer

liegt als der Rand. Kleine, seichte Karren sind in die Ober-

láche der Banke eingefressen, auch die Ecken der gestort-

liegenden Triimmer sind schon angegriffen. Wahrend der

Hochwasser verschwindet ein Arm des Georgina River in

dieser Holile.

Das Westufer des Georginabettes und auch der in dem-

selben befindlichen Seen ist weniger hoch und steil, als das

Ostufer, dieselbe Erscheinung soli auch bei anderen N—

S

fliessenden Gewássern auf dem Tafellande auffállig sein.

Etwa 2 km nordostlich von Camooweal in der náchsten

Nahé des jetzt von der Cloncurry Postkutsche beniitzten

Weges, liegt auch eine Gruppe von Depressionen. Nordlich

von dem Wege liegt eine unregelmássige Dolin mit ver-

ástelten Randern, die eine Waterhole birgt; ihr Diameter

betragt etwa 30 m, die Tiefe 5 m, sie ist tief mit Lehm und
anderem eingeschwemmten Materiál ausgefiillt. Siidlich vom
Wege gibt es eine noch unregelmássigere Vertiefung, eigen-

tlich eine Gruppe von Ponoen mit gemeinsamer áusserer

Umrandung. Die Vertiefung ist teilweise durch Einsinken

der dicken Schollen entstanden, welche teilweise durch harte

verkieselte rot Sekundarbildungen bedeckt sind. In eine

von den jetzt teilweise mit Schlamm ausgefiillten Ponor-
offnungen fliesst das Wasser von der Ostseite, in die au-

dere ftihrt ein scharfer Einschnitt von der siidlichen Seite.

Die Einschnitte sind meist durch wirbelnde Bewegung des

Wassers ausgebreitete Kliifte, deutlich sieht man wie das

Wasser zwar teilweise seitwárts unter die Bánke verschwin-

det, nach grossen Regen kommt jedoch der grosste Teil

des Wassers bis in die Ponore Und besitzt grosse evorsive

Kraf t, indem es von der Umgebung Quarzschotter und Sand
mitnimmt. Etwa 400 Meter gegen SW liegt eine andere Ver-

tiefung, deren Mitte von einer Schlucht mit senkrechten

Wánden eingenommen ist, die durch Einsturz der Decke
iiber eine ein regelmássiges Parallelogram bildende Hohle ent-

standen ist. Die Ost- und Westseite sind ca 30 m lang, die
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anderen etwa 10 m; durch tiefe von der Nordseite hinein-

fiihrende Wassereinschnitte kann man hineinsteigen, die

Tiefe betragt von der Sohle bis zum Rande der Depression

etwa 25 m. Im stidlichsten Teil des Raumes ist noch ein

Stiick der Decke erhalteu geblieben; auf der Sohle hegen die

Triimmer der Decke mit abgebrochenen kurzen Stalaktiten

teilweise von feuchtem, dunkelrotem Schlamm bedeckt. Die

tiefste Stelle befindet sich in der Siidwestecke, wo sich ein

zugestopfter Ponor befindet. Ein scharfer Wasserriss flihrt

auch von der Siidseite in den Raum.

Etwa 6 km ostlich von Camooweal liegt eine andere

Gruppe von Ponoen, es sind das fast regelmássige viereckige

Vertiefungen mit etwas abgeschliffenen Randern, je zwei

beisammen. Die Sohlen sind mit sandigem Lehm bedeckt.

Zwei sind grosser, mit etwa 5 m Seitenlange und 2—3 m
Tiefe, zwei kleiner, etwa IV2 tn breit und 1 m tief. In nord-

licher Richtung von diesen Ponoen liegt in der Nahé der

Telegraphenlinie eine durch Einsturz'^entstandene Dolin, mit

welcher an der Westseite noch ein bedeckter Hohlenraum
verbunden ist. Der Diameter der pentagonalen Dolin betragt

iiber 20 m, die Tiefe etwa 15 m, der Eingang in die Hohle

ist 13 m breit. Die Decke ist von zwei runden Sehlotoffnun-

gen durchlochert, in der Siidwestecke ist ein verschlammter

Ponor. Der ostliche Teil der Hohle weist von oben bis etwa

6 m Tiefe sanftere Hange, erst in der unteren Halfte sind

sie fast senkrecht; es war offenbar eine Trichterdoline vor-

handen, welche sich dann durch den Einsturz der Decke ver-

tiefte. Verkarrung sehr schwach, keine Tropfsteinbildungen.

Die Nowranie Caves,0 welche der »servile« Teil der

Ortsbevolkerung auch die »Lamington Caves« zu bezeichnen

pflegt (nach dem Gouverneur Lord Lamington, der die Hohlen

besucht hat) liegen etwa 20 hm siidsiidostlich von Camoo-
weal, in der Náhe des seichten Bettes des Nowranie Creeks,

welcher beim Hochwasser einen Teil seines Wassers in die

Hohle fliessen lasst. Ein geraumiger Naturschacht befindet

*) Es ist der grosse Naturschacht und die von demselben
fúhrende Hohle, welche auch T. P. Keys in der Queensland Royal
Society beschrieben hat.
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sich in der Mitte eines treppenartig sich senkenden ovalen

Raumes, mit einer schmalen Basis auf der ONO Seite, rait

zwei etwa 40 m langen Wánden, die sich im SW unter schar-

fem Winkel begegnen. Die Tiefe betragt unter der kurzen

Basiswand etwa 40 m, es offnet sich hier ein hohes Hohlen-

tor, gegen SW steigt ein grosser Triimmerhaufen, so dass in

der scharfen Ecke die Tiefe der Sohle nur weniger als 20 m
betragt und noch durch einen eingeklemmten machtigen Fel-

sen geteilt wird. Von den beiden Ecken der Basiswand fiihren

scharfe tiefe Einschnitte in den Schacht, durch welche die

Uberschwemmungswasser teilweise in die Tiefe gelangen.

P. T. Keys beschreibt drei Etagen dieser Hohle; wir waren

nur im Stande zwei zu besuchen, in der dritten, tiefsten, war
noch Wasser. Man kann zwei Arten von Hohlengángen unter-

scheiden, die hohen und breiten Gánge, welche in scharf be-

stimmten Richtungen verlaufen und dann die Nebenhohlen

und niedrigen Seitengánge, welche nur in der oberen Etage

mehr verbreitet sind. Die obere Etage kommuniziert mit der

unteren durch ein breites Loch, welches durch die Wirbel-

bewegung des Wassers in der harten kieseligen etwa IV2 m
machtigen Zwischenlage ausgehohlt worden ist. Auf dem
Ende des zugánglichen Ganges der oberen Etage gibt es unter

Triimmern noch andere jetzt unzugángliche Locher. Von
der unteren Etage fiihrt ein schmáleres schlotartiges Loch
bis zum Wasserniveau, welches sich iiber 73 m tief von der

Erdoberflache befindet. Die obere Etage liegt mehr als 40 m,

die untere etwa 55 m unter dem Rande des Naturschachtes.

Verschiedene Richtungen machen sich geltend im Verlaufe

der Hauptgánge, am meisten iiberwiegt WSW-ENE, dann

kommen noch WNW-ESE, SSW-NNE und SSE-NNW vor.

Die Lange der begangenen Hauptgánge der oberen Etage be-

tragt etwa 160 m, die der unteren Etage etwa 60 m. Die

Sohle ist von ebenen Schichtfláchen gebildet, stellenweise ist

8Íe von Triimmern der herabgefallenen Deckenstiicke bedeckt,

eingeschwemmter Lehm und Schotter fiillt die Kliifte zwi-

schen den ebenen grabsteináhnlichen Schollen aus. Wie
schon angedeutet, wird die Sohle der oberen und auch der

unteren Etage von den diinnen kieseligen Kalkschichten ge-

bildet, welche nur mechanisch an weit von einander liegenden
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Stellen durcherodiert worden sind. Die sekundaren Kalk-

hildungen sind áusserst spárlich, Stalaktite sind selten und
kurz, Stalagmite nur rudimentár und noch seltener, nur unter

einigen engen Kaminrohren sind dicke Travertinsáulen

und flache terassierte tJbergiisse auf der Sohle. Die Luft ist

sehr frisch und auf einigen Stellen des oberen Hauptganges
herrschte ein wirbelnder, starker Luftzug, welcher wahr^

scheinlich durch Offnungen an der Decke verursacht wird;

die mangelhafte Beleuchtung durch Fackeln hat uns nicht

erlaubt die oberen Teile der hohen Gánge náher zu untersucheni

Etwa 100 m WSW von dem Naturschacht ist eine

ovále Vertiefung, in deren Mitte ein Schlot von etwa 3 m
im Durchmesser sich befindet. Der Schlot ist wenigstens

50 m tief , scheint aber mit den anderen Hohlráumen derzeit

nicht zu kommunizieren, denn die herabgeworfenen brennen-

den Strohbiindel loschten in einer bestimmten Tiefe plotz-

lich aus.

leh hábe noch nach Hohlen in der weiteren Umgebung
nachgefragt und hábe nur iiber drei Auskunft bekommen;
eine, welche auch auf der Kart Jopp's Cave verzeichnet ist,

etwa 30 km sudlich von Camooweal am Georginafluss, und
einen Teil der Hochwássser aufnimmt; etwa 20 Jem westlich

vom Georgina fliesst fast parallel mit ihm der Happy Creek,

welcher von den Quellbáchen Kiama, Bustard Creek und
Cattle Creek gebildet wird. Am Bustard Creek gibt es auch

eine Hohle und in eine andere ca. 10 km weiter sudlich ver-

schwindet ein Arm des Happy Creek.

Im Territorium der Avon Downs Station (der einzigen

schafziichtenden Station im Nordterritorium) gibt es keine

bekannten Hohlen.

-: Wenn man alle hier aufgezáhlten Hohlengruppen, wenn
auch nur annáhernd richtig in die Kart einzeichnet, so rei-

hen sie sich recht auffállig in drei annáhernd N-S arran-

gierte Zonen; die ostliche mit den Nowranie Caves und der

Ponorengruppe und der Dolin an der Telegraphenliníe

ostlich von Camooweal, die mittlere entlang dem Georgina-

laufe und die dritte, westliehe, ám Happy Creek. Es scheint,

dass man in diesen Zonen tektonisch schwáchere, durch Sto-

rungen betroffene Linien sehen darf, vielleicht hat aiieh die
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lUnsymmetrie der Flussbette, die schon besprochen wurde,

tektonischen Grund.

Von Camooweal gegen Nordosten fiihrt der Weg meist

liber Gibberplains mit grossen Quarzit und Hornsteinblocken,

zahlreichem Schotter von Jaspis und Achat, mit oft typischen

Drei- und Mehrkantern; die Kalksteinbánke ragen nur selten

in mehr oder weniger verkarrter Form auf die Oberflache.

Der Scrub ist selten, jedoch auch die iippigen Grasflachen

"bleiben zuriick im Verhaltnis zu den spárlieh begrasten Schotter-

fláchen. Etwa 13 hm von Camooweal passiert man an der

Bullring Waterhole am Chester Creek, einem Zufluss des

Georgina, vorbei. Der Wasservorrat reicht nicht in trocke-

nen Jahren aus und so muss ein nicht weit gegen Osten ent-

femter subartesischer Bohrbrunnen aushelfen, um die Rinder-

herden zu tránken. Weiter noch gegen NO passiert der Weg
einen anderen jetzt natiirlich trockenen Creek, der in einer

Waterhole, wahrscheinlieh einer Dolin, enden soli.

Auf den Ufern des trockenen Bettes des 0'Shanassy

River sind die diinnplattigen, kieseligen Kalke entblosst,

Ivelche sehr wenig Wasser in die Tiefe durchlassen und keine

Neigung zu Verkarstung zeigen. Etwa 6 hm weiter ostlich

gibt es einé Zone, in welcher sehr leicht verkarstender Kalk-

stein die Oberflache bildet, die Karren sind háufig, aber meist

nicht tief, eine grosse Anzahl von rudimentáren Dolinen ist

vorhanden. Gegen Old Morstone werden diese Schichten auf

ziemlich grossen Fláchen von recht diinner Schicht von Kon-
glomerát bedeckt, welche Gerolle und kantige Stiicke sowie

Sand durch Kalksinter verkittet enthalten. Es sind das ohne

Zweifel sekundáre Bildungen, wie sie im tropischen, subariden

Klima auch anderwárts vorkommen.^) Weiter ostlich wird

auch die Matrix der Konglomeráte mehr kieselig,

Die schafziichtende Station Morstone liegt am 0'Shanassy

River, dessen Bett sich durch einen iippigen Galleriewald

auszeichnet. Der Fluss soli erst in den letzten Jahren zeit-

weise ganz austrocknen, friiher soli er immer Wasser geflihrt

T""^
*) Braííner J. C, Aggraded limestone plains of tbe iterior

of Bahia and the climatic ehanges suggested by them. Bulletin of

the Geological Society of America. Vgl. 22; pp. 187--206. laii, L..;í
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haben; das Wasser wird meist aus den Waterholes und
wenig tiefen und auch wenig ausgiebigen Brunnen gewonnen.

Die Tiefbohrungen haben keine guten Resultate gegeben, es

wurde zwar in mehreren Niveaus Wasser erreicht, aber immer
in nicht geniigenden Mengen, welche das Aufpumpen nicht

lohnen.

Ahnliche Verháltnisse sind auch auf der angrenzenden

Beaumont Station. Das Kalkhochland zieht sich ununter-

brochen entlang des Weges bis zum Thornton River, aber

auf dem rechten Ufer des breiten, derzeit ganz trockenen

Flussbettes wechseln schon scharfe Quarzitriicken mit Kalk-

felsen und am Seymourfluss befindet man sich schon zwi-

schen den stark gefalteten metamorphisierten Schiefern des

alten Gebirgslandes durch welches man dann weiter gegen

Norden dem Tale des Police Creek folgend fahrt. Das Ge-

birgsland ist sehr wiist und wasserlos, jedoch sehr stark von
Tálern durchzogen, die relative Hohe der hochsten Gipfel ist

klein. Das Gebiet ist herrenlos, gehort zu keiner Station und
die einzige grosse »Lilly« Waterhole am Police Creek dient

nur fur die Postpferde und den Campierplatz der zwischen

Camooweal und Burketown verkehrenden Transporte.

Das Tal der Police Creek erweitert sich immer mehr,

die letzten Ausláufer des Gebirgslandes bleiben zuriick und
eine ebene waldlose Fláche nur mit spárlichem Gras be-

wachsen zieht sich bis zum griinen Streifen des Gallerie-

waldes, welcher das Bett des Gregory Rivers begleitet. Der
Gregory River ist ein perennierender Fluss, welcher zwischen

15—20 m hohen Ufern fliesst, ein breites Hochwasserbett mit

einigen »Anabranches« und »Billabongs« hat, aber den gross-

ten Teil des Jahres nur einen etwa 10—15 m breiten, recht

tiefen klaren Wasserstrom bildet. Das ganze Inundations-

gebiet ist dicht bewaldet mit halbtropischen Scrub, das ei-

gentliche Strombett ist von oft undurchdringlichem Pandanus-

dickicht begleitet.

Von Gregory Downs Hotel hábe ich noch eine sechs-

tagige Excursion untemommen, welche mich gegen Westen

in das Mineralfeld von Burketown fiihrte, von wo ich in siid-

siidóstlicher Richtung die Lillydalefurt des Gregory River

und die Station Riversleigh erreichte, um dann in der ost-
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lichen Richtung zu »Lilly« Waterhole und auf bekanntem

Wege nach Gregory Downs Hotel zu gelangen. Dieses Gebiet

wird in dem mehrfach citierten Bericht von W. E. Cameron
und der Monographie von L. C. Ball mit einiger Ausfiihr-

lichkeit behandelt, und mehr als einen allgemeinen Úberblick

konnte ich wáhrend der kurzen Durchfahrt auch nicht ge-

winnen. Von Gregory Downs aus gegen Westen fahrt man
zuerst durch eine leicht wellige Landschaft, wo der Desertsand-

stone iiberwiegt. Erst etwa 40—50 hm weiter fahrt man zwi-

schen kurzen niedrigen Rticken durch, die meist aus alten

metamorphisierten Schiefern, Kalken und Quarziten gebildet

sind. Die Kalksteine sind verschieden von den Tafelland-

kalken, sind fast marmorartig und entschieden viel álter.

tTber dieser alten Série scheint ein weniger gestorter, stellen-

weise sehr harter quarzitischer Sandstein zu liegen, welcher

dort, wo die Tafellandkalkserie noch erhalten ist, unmittel-

bar ihre Unterlage bildet. Das sieht man auf verschiedenen

Stellen auch weiter siidlich bei Riversleigh und am Thornton

River und ich glaube, dass in der Beziehung W. E. Cameron
recht hat, wenn er diese Sandsteinserie als jiinger und tek-

tonisch weniger gestort beschreibt, als das alte zu unterst

liegende Schichtenkomplex. Man muss hier eben zweierlei

Quarzite und auch zweierlei Kalksteine unterscheiden; die

álteren gehoren der alten Série an und bilden nur Zonen
oder Linsen innerhalb derselben, die jiingeren liegen auf der

alten metám. Série und zwar diskordant, die Quarzit-Sand-

steine noch aufgewolbt und die Kalksteine schon fast hori-

zontál. Diese sind allerdings nur mehr im Westen des Ge-

bietes den Rand es Tafellandes bildend kompakt vorhan-

den, in dem Burketown Mineralfeld sind sie nur als Témoins,

Zeugenberge erhalten, von welchen der Lawn Hill Station-

hiigel am bekanntesten ist.

Die tektonische Evolution des Gebietes wird von mír

wohl im Einklang mit L. C Ball folgenderweise aufgefasst*

Die Sandsteinserie wurde erst gebildet, als schon das alte pa-

laeozoische Gebirge stark abgetragen war, sie hat jedoch die

nachklingenden Bewegungen mit durchgemacht. Spáter jedoch

nach der Kreidetransgression, die die Tafellandkalke und
auch wenigstens teilweise die Desertsandstone Série hinter-
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lassen hat, ist noch eine neue flache Wolbung von der Ar
einer Grossfalte entstanden, die mit einer anderen hoher auf-

gebogenen Wolbung des Gebirgslandes von Cloncurry in Ver-
bindung stand. In dem aufgewolbten Gebiete wurde die kre-

tazische Bedeckung bis auf kleine, vielleicht etwas eingesun-

kene Schollen abgetragen. Die jetzige Grenze des Tafellandes

bedeutet auch ungefáhr die Grenze dieser Grossantiklinale,

da blieben schon die Kreideschichten fast ungestort. Zugleich

mit der Aiifwolbung der Grossantiklinalen oder spáter ist

auch das Gebiet des Carpentariagolfes gesunken und die Tá-

tigkeit der in denselben fliessenden Strome ist verilingt

«worden. Man kann noch ein jiingeres Stadium der relativen

Senkung des Meeresspiegels feststellen, denn die Fliisse sind

durchwegs in die alte Alluvialebene tief eingeschnitten und
einige von ihnen sind gezwungen noch im Unterlaufe durch

einen Wasserfall den Gefállssprung auszugieichen (so Leich-

hart River). Diese erneute Erosionstatigkeit hat auch den

Kampf der einzelnen Fliisse untereinander belebt. Durch
das Burketown Mineralfeld zieht von Siiden gegen Norden
ein altes breites Tal, in welchem es jetzt flache Wasser-

scheiden gibt. Der nordliche Teil wird durch Louie Creek,

einem Zufluss des Lawn Hill Creek entwássert, der siidliche

durch Little Creek zum Gregory River. Dieses alte Tal,

dessen siidlichen Teil L. C. Ball Daneš Valley benannt hat,

liegt in der Fortsetzung eines áhnlichen Trockentales, wel-

ches Verdon Rock siidlich des Verdon Creek von dem Tafel*

lande trennt und dieses wieder ist nur eine Verlángerung

des 0'Shanassy River Tales. Wahrscheinlich ist durch die

Gleichgewichtsánderungen der Gregory ' River begiinstigt

worden, konnte sein Tal schneller riickwárts vertiefen und
hat den 0'Shanassy zu seinem Nebenflusse gemacht.

leh hábe schon referiert, wie ich auf ungefáhr densel-

ben Stellen wie W. E. Cameron und seine Gewáhrsmánner
sekundáre Fossilien im Kalkstein gefunden hábe. Es bleibt

mir noch zu bemerken, dass der Gregory River unterhalb

der Lillydalefurt viel Travertin und mit Kalk verfestigten

Konglomerát abgesetzt hat, dass durch Travertinbarrieren

ein Arm des Flusses als Carl Creek abgelenkt wird.

Das Bett desselben, wie auch des Hauptflusses ist durch
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Travertinbarrieren in einige tiefe Behálter eingeteilt, zwi-

schen welchen das Wasser in Stromschnellen oder Katarakten

kommuniziert. Der hochste von den Wasserfállen liegt etwa

4 hm von der Furt stromabwarts, wo sich der Fluss in zwei

máchtigen Stromen und zahlreichen kleinen iiber die Bar-

riere in einem fast undurchdringlichen Pandanusdickicht

hindurchzwingt und von etwa 5 m Hohe in eine tiefe, lange,

wenig bewegte Wasserrinne herabstiirzt. Oberhalb der Furt

gibt es auch schon »Rapids« und nahé den Hauptquelln des

Karstflusses sind auch welche, iiber die schon Landsborough
berichtet. Es wird also vom Flusse viel Travertin ausgeschie-

den und auch noch in der Náhe von Gregory Downs werden

die Schotter schnell zementiert und Holzstamme inkrustiert,

Hydrographische Verhaltnisse des Taieliandes.

Ein grosser Teil des Tafellandes wird nach Westen und
Siiden zu dem abflusslosen Innern Australiens entwássert.

Georgina River mit seinen Zufliissen gehort zum Einzugs-

gebiet des grossen Lake Eyre, nordwestlich davon gibt es

eine Menge kleiner Wasserlaufe, welche die sogenannten

Polygonm Swamps speisen, breite, morphologisch ausdruck-

lose flache Becken, die zeitweise trocken werden. Der Geor-

gina hat ein grosseres Gefalle und verbreitet sein Stromge-

biet auf Kosten dieser periodischen Seen. Das ganze abfluss-

lose Gebiet jedoch wird von der nordostlichen Seite máchtig

angegriffen, die zum Golfe von Karpentaria eilenden Ge-

wásser schneiden immer mehr in den Rand des Tafellandes ein

und iibertragen die Wasserscheide weiter landeinwárts. Fast

alle Flusse, und in ihrem Oberlaufe iiberhaupt alle, flihren

nur periodisch Wasser und zwar nur in der Regenzeit, welche

oft schon in Dezember anfangt und oft bis April andauert.

Die Regenmengen, welche in diesem Gebiete niederfallen,

sind ziemlich regelmassig, sie sind námlich keinen so grossen

Schwankungen unterworfen, wie die Regenmengen weiter

siidostlich, wo periodisch sehr verheerende lang andauernde

Trockenzeiten vorkommen, die durch fast gánzliches Aus-

bleiben der Regenzeit verursacht werden. Das Tafelland

kennt solche verheerende Diirrenperioden nicht und diese
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Gunst des Klimas wird von den Viehzuchtern hochgeschatzt

und in allen Druckschriften, welche die Aufmerksamkeit der

Ansiedler fiir dieses Gebiet zu gewinnen suchen, gepriesen.

Die mittlere jáhrliehe Regenmenge betrágt in Camoo-

weal etwa 300 mm, gegen Siiden und Siidwesten wird sie

wohl kleiner sein, gegen Nordwesten jedoch grosser. Am
Boper und Daly River wird sie durchschnittlich fast 1000 mm
Regen betragen. In der Regenzeit wird die flache Gegend

oft einigemale durch anhaltende starke Regengiisse in breite

seichte Wasserfláchen verándert; die Fliisse und Báche treten

sámtlich aus ihren Betten und iiberschwemmen weit und
breit ihre Umgebung. Die hoheren Gibberplains bilden dann

Inseln von vorschiedener Grosse und Ausdehnung, auf wel-

chen sich das Vieh und aucli die einheimische Sáugetierfauna

rettet. Kommt jedoch die tiberschweramung plotzlich, passiert

es nicht selten, dass die Schafzuchtstationen betráchtliche

Verluste durch Ertrinken der iiberraschten Schafherden

erleiden.

Das Wasser fliesst recht langsam in den flachen Fluss-

betten weg, ein grosser Teil verfállt der Verdunstung und
ein Teil dringt in die Kliifte und besonders in die Ponore

ein und speist das Grundwasser. Diejenigen Fliisse, welche

das ganze Jahr hindurch fliessen, werden von diesem Grund-

wasser ausgiebig gespeist. Kein landeinwárts fliessender Strom

hat das Grundwasser angezapft, nur gegen den Karpentaria

golf und weit im Nordwesten gegen die Timor See zu fliessen

perennierende Fliisse, die eine Anomálie fiir ihre Klimazone

darstellen.

Schon Landsborough ist der grosse Unterschied zwischen

dem immer fliessenden Gregory River, welcher plotzlich aus

Quellen entsteht, und dem 0'Shanassy River, welcher zwar

hohere Hochwasserstánde aufweist, sonst aber oft ganz

trocken wird, aufgefallen. A. C. Gregory hat die aus dem
Kalksteingebiet hervortretenden Quellen richtig fiir die

Spender der dauernden Wassermenge des Victoria River und
des Roper River erkannt. W. E. Cameron hat richtig er-

kannt, dass die grosse Durchlássigkeit des Kalksteinkom-

plexes die Ursache dieses Phánomens ist, hat schon von den

Resultaten der subartesischen Bohrbrunnen gewusst und den
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richtigen Schluss gezogen, dass man unter dem Kalktafel-

lande iiberall in bestimmtem Niveau Wasser erbohren kann.

Man war nattirlich in den okonomischen Kreisen nicht

ganz damit zufrieden, dass nur snbartesisches Wasser, wel-

hes man klinstlich mít bedeutenden Kosten auf die Ober-

fláche pumpen muss, erreicht war, und man hat auch Versnche

gemaeht, ob es moglich wáre in noch grosserer Tiefe ein

anderes Wasserniveau zu erbohren, von wo das Wasser
durch eigenen Druck auf die Oberfláche steigen diirfte. So
hat man zwar auf dem Gebiete der Station Uocklands in

inigen Bohrlochern in einer Tiefe von 60—80 m das sub-

artesische Wasser bekommen, aber man hat doch zwei Boh-
rungen noch viel tiefer getrieben (Bohrloch No. VI. 190 w,

Bohrloch No. VII. 250 m), natiirlich aber kein unter arte-

sischem Druck befindliches Wasser erreicht, da man immer
nur im Kalkstein bohrte. Auf der Alexandra Downs Station

im Nordterritorium wurde ein Bohrloch sogar 1700 Fuss

{iiber 520 m) tief getrieben, immer im Kalk, und das geschah,

obgleich man in einer Tiefe von etwa 100 m das Grund-

wasserniveau erreicht hatte. Da sich unter der oberfláchlich

sehr áhnlichen Downs Country Queenslands das grosse arte-

sische Basin Australiens befindet, hat man mit Bestimmt-

heit damit gerechnet, dass auch unter der »Downs Country«

des Tafellandes sich artesisches Wasser finden wird. Nach
€inigen misslungenen Versuchen unter dem subartesischen

noch ein artesisches Wasserniveau zu finden, hat man sich

mit den Resultaten zufrieden gestellt. Auch die Vertreter

•der Wissenschaft haben dieses Faktum zur Kenntnis genom-
men, aber nirgends konnte ich eine Erklárung dieser Tat-

sache vorfinden. Es ware doch sehr sachgemáss gewesen,

die Viehziichter, welche Geld und Miihe nicht spaen, um
einen verlasslichen Wasservorrat zu bekommen, aufzukláren,

dass man in dem durchlassigen und durchliifteten Kalke
nicht mit den ausserordentlichen Druckverhaltnissen rechnen

darf, welche das Steigen des Wassers bis zur Oberfláche

verursachen.

';
. Durch zahlreiche Bohrungen ist festgestellt worden, dass

sich unter dem ganzen Tafellande, soweit es von Kalkstein

gebildet wird (mit Ausnahme nur des ostlichen Teiles,
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wo wahrscheinlich die undurchlássigen kieseligen und dolo-

mitischen Kalke iiberwiegen) iiberall Wasser erbohren lásst^

welches nur bis zu einem bestimmten Niveau steigt, oder in

demselben erbohrt wird. Nach der Annahme der besten Ken-
ner der Verháltnisse wiirden die Resultate aller bisherigen

Bohrungen ein einheitliches Niveau des Grundwassers erge-

ben, welches sich wahrscheinlich von Siiden gegen Norden
langsam senkt. Ein direkter Beweis dafiir kann noch nicht

erbracht werden, da wir die absolute und relative Hohe der

einzelnen Bohrlocher nur oberfláchlich kennen und bei der

Anwendung der zur Verfúgung stehenden Mittel dieselbe

auch nicht in der notwendig annahernden Sicherheit er-

reichen konnen.

Mir sind von H. A. Glissan in Rocklands voUstandige

Data uber die auf dieser Viehzuchtstation durchgefiihrten

Bohrungen zur Verfiigung gestellt worden, iiber das andere

Gebiet hábe ich nur allgemeine Angaben iiber die Tiefe des

unterirdischen Wasserspiegels miindlich und aus der Litera-

tur bekommen konnen. Auf der Station Rocklands hat man
in der Zeit meiner Anwesenheit im Jahre 1910 schon sieb-

zehn funkzionierende subartesischen Brunnen gehabt: No. I.

405 Fuss tief, Wasser wird aus der Tiefe von 312 Fuss ge-

pumpt; No. II. 300 Fuss, gepumpt aus 250 Fuss; No. IIL
320—250 Fuss, No. IV. 300—200 Fuss, No. V. 320—270 Fuss,

No. VI. 610—280 Fuss, No. VII. 800—185 Fuss, No. VIII.

406—320 Fuss, No. IX. 380—280 Fuss, No. X. 300—260 Fuss,

No. XI. 380—260 Fuss, No. XII. 300—260 Fuss, No. XIII.

380—260 Fuss, No. XIV. 380—260 Fuss, No. XV. 360—260
Fuss, No. XVI. 340-280 Fuss, No. XVII. 300—260 Fuss^

No. XVIII. noch nicht das Wasserniveau erreicht.

Wenn man auch alle diese Angaben unter einander nicht

genau vergleichen kann und nur damit sich zufriedenstellen

muss, dass alle darauf hinzeugen, dass es sich um ein ein-

heitliches Grundwasserniveau handelt, kann man doch zwei

wenigstens herausgreifen, námlich Bohrloch No. VII., wel-

ches sich etwa 15 km siidlich von Camooweal am Bette des

Georgina River befindet und das Bohrloch No. IV., welches

noch etwa 7 hm weiter gegen SO am Don Greek liegt. Bei

beiden diesen Bohrlochern wird das Wasser aus einer aus-
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nahmsweise geringen Tiefe gepumpt. Dieses Faktum zéigt

wohl an, dass sich das Grundwassemiveau von Sliden gegen

Norden senkt, was auch durch Angaben aus anderen Sta-r

idonen weiter siidlich bestátigt wird.

Auf der Station Morstone hat man in der nordwest-

lichen Ecke in der Náhe des O' Shanassy River zwei Bohr-

Jpcher etwa 300 Fuss tief mit gutem Erfolg gebohrt; weiter

ostlich und siidostlich sind jedoch alle Versuche subartesi-^

sches Wasser zu bekommen fehlgeschlagen; ein Bohrloch

wurde bis 500 Fuss tief gebohrt und kein bestandiges Wasser

ist erreicht worden. Mein Gewáhrsmann (der Verwalter in

ÍVTorstone) hat mir mitgeteilt, dass man auch nur durch Kalk-

stein gebohrt hat; wahrscheinlich iiberwiegen da in der Nahé
des alten Gebirges die mehr undurchlássigen quarzreichen

Schichten, oder gibt es sogar auch eine tektonische Storung,

welche den Zusammenhang dieses ostlichsten Teiles des Tafel-

landes mit dem einheitlichen Grundwassemiveau abgeschnit-

ten hat.

Es gibt Bohrlocher mit subartesischem Wasser auf der

Flora Downs Station, Lake Nash Station, Herbert Vale,

Avon Downs, Alexandra Downs etc, meist wird das Wasser

aus der Tiefe von 60—100 m gepumpt. Es sei mir erlaubt

hier nur eine Stelle aus dem »Report« von dem Forschungs-

reisenden David Lindsay zu zitieren,^ welche sich auf den.

O Land-GrrantRailway across Central Australia. The Northern
Territory of the State of South Australia as a field for Enterprise-

and Capital. S. SO. (D. Lindsay, Report on »The Tableland«

25. July 1898.)

Large supplies of good fresh water háve been obtained at

varying depths up to 200 feet, and no doubt exists that water can

be obtained any where by sinking. It is just possible that artesiaa

water may be found. A trial bore on the Alexandria station, put
down to a depth of 1664 feet, failed to strike artesian water, alth-

ough at 238 feet water was met with, which rose 19 feet and
yielded 24.000 gallons per day, the utmost capacity of the pump,,

without diminishing the flow. By means of windmills the water
from wells can be very cheaply raised and pumped into tanks.

During the dry season — the winter— strong winds blow regularly,

ensuring the satisfactory working of these mills. Owing to the

absorption of the immense bodies of water which find their way"
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Teil des Tafellandes bezieht, welcher sich zwischen der

Grenze von Queensland und der transkontinentalen Telegra-

phenlinie erstreckt,

Auf der Milné River Station wurde eine unerschopfliche

Wassermenge im Kalkstein in einer Tiefe von 40 m erbohrt.

Nach der Meinung des Besitzers (im Jahre 1885) konnte

man in weiter Umgebung aus hochstens 45 m Tiefe Wasser
erbohren. In Carrandótta und Hedingley etwas weiter gegen

Siiden hat man Siisswasser in verschiedenen Tiefen zwischen
15—-20 m erbohrt und jedeš Bohrloch hat eine unbegrenzte

Wassermenge zur Verfiigung. »I také it to be a generál un-

on the western portion of this tract of country, and the rock for-

mation of the ranges near the telegraph line, artesian water should

be found over a considerable area, but here the grasses are not

nearly so good as on the eastern portion of the Tableland. Through-
out the whole of this area all the surfaee water is fresh.

Soil. — For the most part the soil is of a rieh black or red

loam mixed with clay. On the bluebush flats and parts liable to

inundation the soil is loose and very porous, and in the dry season

full of cracks, through which immense quantities of water flow to

the subterranean reservoirs and channels. This is specially noti-

ceable on the western half of the Tableland.

Gleichbedeutend ist auch die Zeugenaussage des Mr. John
CosTELLO aus der Lake Nash vor der koniglichen Kommission-
station, welcher schrieb (The Northern Territory of South Australia.

Papers read befoe the Royal Geographical Society of Australasia,

South Australian Branch. Adelaide 1901. S. 11.): »There is a large

area of country from Newcastle Waters and the head of the Roper
to the Qeensland border at Camooweal. This magnificent belt of

country known as the tableland may be said to be the cream of

the pastorál land of the Territory. 1 háve the fuUest and greatest

faith in the future of squatting in it. I háve travelled over most
sheep raising country in Queensland, and I can safely say that in

no part of that Colony háve I seen country better adapted for wool
growing than this splendid table-land. A permanent supply of water

can be obtained in this country at a depth varying from 150 to

250 feet. It would not require an expensive boring plant to put

down a 7-inch tubed well that depth. At each such well, 6000 to

8000 head of cattle could be watered. It would be a certain reserv
store in ase of drought. I thing I might safely say that (with

sufficient wells) the stations from Lake Nash to the head of the

Mac Arthur would be equal to supporting 10,000.000 sheep,«
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derflow of water all through this country and no local soa-

kage« sagt der Gewáhrsmann, Mr. J. S. Little.^)

Etwas síidlich von Carrandotta (22'* s. B.) wáre also

das siidliche Ende der Tafellandkalke zu suchen. Damit
stimmen auch gut die Naehrichten iiberein, welche W. O.

HoDGKiNSON in seinem Berichte iiber die Nátur dieser Ge-

gend gibt.

Die westlichen und siidwestlichen Grenzen sind noch

nicht bekannt, da man mit Bohrungen noch nicht weiter

westlieh von Brunette Downs in grosserem Maasstabe ange-

fangen hat; wie jedoch aus den offiziellen Berichtn der

Viehzuchtinspektoren hervorleuchtet, liegt es im Interesse der

Viehzucht iiberhaupt und speziell der Erhaltung der Vieh-

treibewege (Stockroute), dass die Regierung die Iniziative iiber-

nehme und in dem Gebiete ostlich und westlieh der Tele-

graphenlinie Bohrungen anstelle.^) Im nordlichen Teile des

Tafellandes ist allerdings das kiinstlich erbohrte Wasser
nicht mehr so notwendig, da man im Stromgebiete der Pliisse

Daly und Roper schon eine hohe jáhrliche Regenmenge be-

kommt und die Anzahl der perennierenden »Waterholes« und
natiirlichen Quellen gross ist. Da bleiben eben nur die dauern-

den, nie versiegenden Quellen, welche auf dem Kalkstein-

terrain entstehen und die aus denselben standig genáhrten

perennierenden Fliisse als natlirliche Beweise der Unerschopf-

lichkeit des in dem Kalksteinkomplexe aufgespeicherten

Wassermengen. ^)

O The land-grant Railway across Central Australia etc. S.

72. (Extracts from three reports to the Government Resident by
Mr. J. S. LiTTLE.)

=*) Government Residens Report on the Northern Territory

1909. Adelaide, 1910, S. 7.

3) In diesem Sinne áussert sich sehr klar A. H. Glissan in

seinem vorziigliehen Briefe an Herrn George Phillips, welchen ich

hier in extenso wiedergebe (Report by Mr. George Phillips C. E»
npon the Advisability of construeting Railways etc. in the Gulf of

Carpentaria. S. 38—9).

FoUowing up my promise to you when here to commit some
of my experiences on the question of the Gregory River and our
sub-artesian water supply to páper, I will now do so. In a eonver-

sation I had with you, you gave me to understand that some of



' : So wird dieses" im Kalksteinkomplexe aufgespeiclierte

Wasser zu einer unerschopflichen Quelle des Lebens in dem
ganzen riesigen Gebiete, indem es einerseits stándige Fliisse

tind Quellen sehafft, anderseits in Bohrbrunnen das notige

Wasser fiir die extensive Bewirtschaftung der hoher gele-

genen Gebiete gibt, welehe ohne diesen erreicbbaren unter-

irdischen Wasservorrat zur Bewirtschaftung fast ungeeignet

^áren. Es kann als ganz sicher gelten, dass man erst

nach Jahren diese oekonomische Wichtigkeit dieser Grund-

wasseraufspeicherung wird voli zu wiirdigen lernen, bis man
eben im Nordterritorium aus den Kinderschuhen der Besie-

delungsversuche auswachšen wird.

the residents on o abont the Gregory River were óf opinion that

the flow of water down that magnificent stream had to some ex-

tent given out. I certainly cannot eonfirm this, as after twenty-
three years living- in this part, and seeiDg the Gregory on many
oceasions (where I háve spent many pleasant days fishing), I can-

not think fór one moment that the normál supply of water has

deereased. I fancy that the idea of the flow having decreased in

this way (and no doubt rightly too) has its origin in the fact that

the rainfall at the heads of the river in some years is very much
heavier than in others, so that the surface drainage is greater and
<}ontinues longer in some years than in others, Beyond all doubt

the Gregory is fed from the enormous supplies of water stored

under the surface, and contained in the limestone formation of

the Barkly Tableland. I feel sure that if careful measurements
were made of the supply of water passing a given point in the

Gregory River, in dry or very dry years, that the supply would
vary very little if any. Once the surface drainage is exhausted

then the subterraneán flow would, I feel sure, be very regular.

I would here stat that I háve had put down on Rocklands eighteen

sub-artesian bore wells, which háve been in use for over fifteen

y^ars, and in no single instance háve I had to l^ngthen my pump
casing to reach the water; all háve stood at the samé levels áš

When first struck. One pump, the working barrel of which is only

6 feet in the water, has been running with engine-power for Weeks
and months (double shifts), and has nevr exhausted the water o
necessitated the lowering of the pump. I would here mention that

I had one bore tested very severely with large engine and 4*/* inch

pump, and the pump run at barely a safe speed, which gave the

splendid result of 120,000 gallons in twenty-four hours, and nevr
reduced the supply as far as w could telí. This will show you the

enormous supply of splendid water under the surface of the Barkly
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Es kann nicht bezwéifelt werden, dass es šióh. Mer um
éinen einheitlichen Grtindwašserspiegel in einem sehr grossen

iind tiefen Karstgébiete handelt. Natlirlich ist das Gestein

nicht so kliiftig, dass nian an jeder Stelle das Wasser in dér

bestimmten Tiefe bekommen miisste, bohrt man jedoch etwas

tiefer, bekommt man Wasser, welches dann bis zu einem

fast unbeweglichen Niveau steigt, Auch durch Zwischen-

lagen von den nicht durchlássign Schichten oder durch sekun-

dáre Zwischenlagen konnen solche lokále Storungen hervor-

gebracht sein.

Tableland. You háve sen a little of our rolling downs, and I will

say that God gave us splendid country, superficially dry, but with,

an unlimited supply of the best water beneath our feet.

I was sorry tbat your time would not permit of my showing
you round. I mentionéd to you the numbres of caverns and places

where water gets beneath the surface. There are several places on
the property where the river and other large creeks run into for

weeks, some years, and the water is going away into the interior

of the ground all the time, the cavern nevr standing full. At the

Nowranie Caves we can go down with ropes for about 240 feet till

you eome to the standing water, which, so far, though known for

years, has nevr been dry, having been visited on many occasions

I will here mention that there are no doubt, subterranean air

|)assages extending for miles. In some bores the current of air is

so strong, when the wind is in a certain direction, that it would
blow your hat away if held over the hole. I háve seen the Georgina
River in very big flood, and 4 feet over the 8-inch bore-hole for

ten days, and the hole could not be filled. I went to see how things

were at the bore, in my boat; the swirl of water was over the hole

all the time. This shows you the enormous intake of water there

is, and that there is very little chanee of the Gregory Eiver ever

failing.

I Sehr bezeichnend ist, dass sich das Wasserniveau in den

©ohrlochern so wenig bewegt; bei dem sehr ausgesprochenen Cha--

rakter der Regen- und Trockenzeit solíte man etwas ganz anderes

erwarten. Dieser Umstand wird wohl durch die riesige Fláche, auf

welehe sich das Grundwasser verteilt, einigermassen erklárt. Lokal

wird wohl das Niveau des Wasserš durch den intensiven Einfluss

in der Regenzeit stark gehoben und der erhohte Druck wird wohl
auch die Ausflussgeschwindigkeit der Karstfliisse an ihren Quellen

fcteigern, aber wáhrend der Trockenzeit sinkt das Wassfermveau
fti« unter ein bestimmtes Minimum herab. •<•'* ',ij.i&>i£gi?íž „'žl-íss:.
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In dem Karstgebiete des nordaustralischen Tafellandes

liegt ein junges, tektonisch sehr wenig gestortes Karstgebiet

vor. Die morDbologische Durchforschung desselben ist erst

in den Anfángen begriffen. Mit der Ausnahme eines Teiles

der óstlichen Ausláufer dieses Gebietes, der Umgebung von
Camooweal auf Barkly Tableland, dessen Beschreibung in

dieser Abhandlung versucht worden ist, haben wir nur einige

áltere Nachrichten aus anderen, weit im Norden liegenden

Gebieten, welche von der Karstnatur einzelner Landschaften

oder Kalkschichtenkomplexe berichten. Diesbeziigliche Stellen

aus J. E. Tenison WoodsO, A. C. Gregory^) und H. Y, L.

O J. E. Tenison Woods, Report on the Geology and Minera-
logy of the Territory. The Northern Territory of South Australia.

Adelaide 1888. »Next in succession to the granite and the folded

and contorted slate strata comes a small outlier of ancient ery-

stalline limestone, which occupies a small area of a few hundred
acres at the Eveleen mine. The strata are contorted and even bent

and folded info rudé circles, Besides presenting the usual appea-

rance of limestone, of fantastic pinnacles etc, this formation has

a most peculiar aspect from the nature of the roek.« Eveleen mine
liegt nordlich von dem Tafelland nahé des Oberlaufs von Mary
River. Tenison Woods vergleicht diesen Kalk mit sehr áhnlichen

in Queensland, in der Malayischen Halbinsel, auf Borneo, in China
und auf den Philippinen; diese sind devonisch oder unterkarbo-

nisch. Desselben Alters dúrfte vielleicht der Kalkstein von Eveleen
sein. — Das bezieht sich auf die von Brown—Basedow fiir ,prae-

kambrisch gehaltene Série.

2) Journal of the North Australian Exploring Expedition nnder
the commando of Augustus C. Gregory Esq. The Journal of the

Royal Geographical Society, Lond. Vol. XXVIll. 1858. S. 82. Julyá.

1857. am 15" s. B. in der Náhe des Dry Creek »limestone was fre-

quent and rendered the surface very rough and frequent depres-

sions of the surface appeared to result from the falling in of the

roofs of caverns beneath, the existence of which was also indicated

by deep clefts and holes in the rock, into which the surface waters
flow during the rains.

S. 83. July 10. »limestone apppeared, deep isolated hollows
were frequent. In one of these hollows which was 30 yards in dia-

meter and 19 ft. deep there was in the centre a chasm in the rock
15 ft. deep and B ft. wide extending to E. and W.

S. 84. July 12. »This sandstone rests on a hard cherty lime-

stone similar to that of the Victoria. In this rock many depressions

occur, apparently caused by the falling of the roofs of caverns, as
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BrownO seien hier zitiert. leh bin jedoch íiberzeugt, dass

man speziell Dolinen und Ponore auch auf manchen anderen

Stellen wird zerstreut vorfinden konnen. Was ist die TJr-

sache dieser schwachen Entwickelung der Karstphánomene

anf der Oberflache? Wohl der haiiptsáchlichste Grund dieser

Tatsache ist darin zii suchen, dass das ganze Gebiet von dem
Komplexe der Desert Sandstone Series bedeckt war und noch

zu grossem Teile bedeckt ist. Die seknndare Infiltration von

Kieselsaiire in die darunter liegenden Kalksteinschichten

entlang der Kliifte und Schichtfláchen hat auch die obersten

Bánke des Kalksteines gegen die chemische Korrosion mehr
widerstandsfahig gemacht und die natiirliche Porositát

des Gesteines stark vermindert, so dass nur an begiinstigten

Stellen die korrosive Tátigkeit der Oberfiáchenwásser sich

entfalten konnte. Wo es allerdings dera zeitweise fliessenden

"\Tasser gelungen ist sich einen Zutritt in die Tiefe zu er-

Ihere are usually deep fissnres in the rock at the bottom of these

hollows, into which the surface water runs during rain. In some
places the sandstone resting on the limestone háve sunk many feet

below the g-eneral Jevel. with areas varyiiig from 1—10 aeres, some-
times sloping towards a centrál point of depression 10—30 ft. be-

low the plain, and in othor cases they háve abrupt rocky banks Sto
8 feet high, and the bottom perfectly level. The level character

of the country is uufavourable for investigations of this nátue and
the thickness of the strata not easily determined; but the collective

thickness of the strata above the limestone niay be assumed as

less than 100 ft. The porous nature of the limestone precludes the

existence of surface water by draining the whole of theupper part

of the tableland, while it causes strong springsin the lower ground
to the E., where the limestone is exposed on the banks of Elsey

Creek and the Eoper River.

O Northern Territory of South Australia. North-Western
District. Reports on the explorations made by the government
geologist and staff during 1905. S. 14. Kalksteinbánke o. von Mt.
Litchfield bis Katherine River (2 Meilen nordl. von Noltenius Bil-

labong und c. 9 Meilen v. Daly River) »beds of a compact blue-

grey and yellow sub-crystallin^^ limestone are horizontál .... The
exposed surfaces háve been eroded in a remarkable manner by the

atmosphere, and appear in the form of sharp, confluent, serrated

ridges, grading downwards on all sides; the whole giving the effeet

of a model of mountain chains on a small scale.«
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weiterD, da ist es ihm bald gelungen sicii mechanisch und
fliemisch einen breiteu Ponor und auch Hohlengánge bis

zum Grundwasserniveau zu schaffen. Die Hochwásser tragen

inimer sehr viel Kies und Sand mit uad haben eine grosse

erosive Kraft, Dieser bauptsáchlich erosiven Kraft des wir-

belnden Wassers ist es zu verdanken, dass die harten un-

durcblássigen quarzreichen Zwiscbenlngen stellenweise durch-

brocben worden sind und so die Ausbildung der einzelnen

Etagen der Hohlraume zustande gekommen ist.

Wir baben da einen ganz jngendlicben Karst vor uns,

jedoeb einen bedeckten Karst, dessen oberflachliche Entwicke-

lung nicht nur von den chemiscb korrodierenden Kráften,

soudern, und das in grossem Masse, auch von den mechani-

schen Wirkungen abhángig ist. Es gibt nur selten Karren
und das nur auf lánger scbon entblossten Kalkbánken, es

gibt sehr selten ecbte Korrosionsdolineu, dafiir gibt es haupt-

sacklieh mechanisch ausgewirbelte Ponore, eingebrochene

oder eingestiirzte Hohlen. Durch die undurchlássigen Zwi-

schenlagen werden die Verhaltnisse stark kompliziert.

Einige Beraerkungen iiber die Entwickelung der Karstpliáno-

mene, iiber die Karsthydrograpliie und iiber den geograpliischen

Zyklus im Karsíe.

Wie ich schon in dem Vorworte zu dem ersten Hefte

meiner Karststudien in den Tropen angedeutet hábe, hat

mich^eine gewisse Unzufriedenheit mit den Resultaten der

Karstforschung in den tektonisch stark gestorten Gebirgen

Europas dazu getrieben, ausserhalb von Europa unter an-

deren klimatischen Verhaltnissen tektonisch wenig gestorte

Karstgebiete zu suchen. Wie es mír gelungen ist, darliber

geben die drei Hefte Rechenschaft, in welchen meine Karst-

studien in den Tropen in extenso enthalten sind. Ich hábe

da manche neue Formen gesehen und hábe meine Ansichten

iiber das Entstehen anderer in einem gewissen Masse ándern

miissen. Es wáre liberfliissig hier in Einzelnheiten einzugehen

und mich mit den verschiedenen Karstforschern und Speleo-

logen auseinanderzusetzen, deren Ansichten ich entweder

teile oder gegen die ich mich aussprechen muss.
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Besonders iin Goenoeng Sewoe und in dem Karsthoch-

lande des Barkly Tableland bin ich von der Menge der auf

Einsturz zuríickzufiihrenden Formen liberrascht worden. Die

reinen Korrosionsformen der Oberfláehe, die echten DolÍDen

treten hier in den Hintergrund. Wáhrend man z. B. in dem
dinarischen Karste mit einem so grbssen tTbergewicht der

reinen Korrosionsformen rechnen kann, dass z. B. Cviji
und Grund die durch Einsturz entstandenen Formen fiir

Ausnahmen halten und ihnen weuig Aufraerksamkeit zu-

wenden, kann man diese Einsturzformen in den von mir be-

reisten wenig gestorteu Karstgebieten fiir typisch erkláren.

Wohl kann eingewendet werden, dass »Cockpit country« oder

»Goenoeng Sewoe « eineu sehr fortgeschrittenen Karsttypus

vorstellen, dass also vielleicht die zahlreichen Einsturzformen

den alten Stadien des geographischen Zyklus im Karste eigen

seien. Dagegen kann ich einwenden, dass in einem so jugend-

lichen Karstgebiete, wie es das nordaustralische Tafelland ist,

diese Formen auch ganz iiberwiegen; dass ich jedoch dieselben

in dem einer typischen »Cockpit country« sehr áhalichen Ge-

biete nordlich der untereu Narenta und in anderen etwa

gleich entwickelten Gebieten des dinarischen Karstes nicht

auf eine grossere Anzahl typischer Einsturzformen gekom-
•men bin. Ich bin gezwungen an andere Ursachen eines

so háufigen Vorkommens der Einsturzformen zu denken. Wie
aus den Beschreibungen anderer auch tektonisch sehr wenig
gestorter Karstgebiete hervorgeht, sind da die Einsturzformen

auch sehr verbreitet, so z. B. in Florida, in Yucatan, in dem
siidaustralischen Karstgebiete von Eucla; die in den euro-

páischen Gebieten so zahlreichen Korrosionsdolinen werden
fast iiberhaupt nicht erwáhnt. Ich bin sehr geneigt anzuneh-

men, dass dabei gerade das tektonische Moment eine grosse

Rolle spielt. Es kann námlich angenommen werden, dass die

Kalke, welche verhaltnismássig mehr Einsturzformen auf-

weisen, einen viel geringeren Grád von Festigkeit besitzen,

als die anderen, welche nicht so leicht einstiirzen. Es konn-
ten hier drei Momente ins Gewicht fallen: 1. die Entstehungs-

art der Kalke konnte sehr verschieden sein, 2. das geologi-

sche Alter derselben, oder 3. die Einfliisse, unter welchen
das Gestein fester und zaher wird. Das erste Moment konnen
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wir wohl ausscheiden, da wir fiir die grossen Kalkmassen
wohl im grossen annahernd denselben, in Einzelheiten recht

verschiedenen Vorgang im Meere annehmen mlissen; das

zweite kann nicht stark auf die Wage fallen, da wir zwischen

den wenig festen ebenso Kreidekalke und áltere tertiáre

Kalke vorfinden wie zwischen den festen, welche wenige Ein-

stiirze aufweisen; wohl aber kann das dritte Moment in der

Haiiptsache entscheidend wirken. Es kann nicht geleugnet

werden, dass der starke Gebirgsdruck, welcher sich besonders

bei den faltenden gebirgsbildenden Prozessen entwickelt hat,

die Záhigkeit der demselben unterworfenen Gesteine ausser-

ordentlich steigern musste. Die Masse derselben musste unter

dem Drucke viel fester, dichter und schwerer werden, viele

lokále Unterschiede der Festigkeit sind ausgeglichen worden,

kurz und gut, das der Faltung einmal unterworfene Gestein

ist mehr befáhigt den Einfliissen der Schwere zu trotzen. Es
wáre gewiss sehr interessant diese Annahme auch empiriseh

im Laboratorium zu bestatigen, es scheint mir jedoch

schon die Reihe der angefiihrten Beispiele iiberzeugend genug

zu sein.

Dieser Unterschied zwischen den gefalteten und den

tektonisch wenig gestorten Kalken findet also einen starken

Ausdruck in den morphologischen Detailformen. Es gibt aber

noch einen anderen Unterschied, námlich die Anordnung der

Karstphanomene ist in den flachliegenden ungefalteten Kalken

viel natíirlicher, ungezwungener, da es weniger tektonisch

praedisponierter Linien und Zonen gibt. Der Einfluss der

tektonischen Verháltnisse auf die Entwickelung des Karst-

phánomens in Faltengebirgen ist gross; er kann natiirlich

nicht die grundsatzlichen Bedingungen der Karstphanomene

und der Karsthydrographie ándern, jedoch die Háufigkeit,

die Anordnung, grossere oder kleinere Entwickelungsfahig-

keit der eiazelnen Karstphanomene in gewissen tektonisch

praedisponierten Zonen oder entlang gewisser Linien sind

doch auch recht wichtige und interessante Probléme, welche

die Fragen nach dem Wesen, der Verbreitung und den Ur-

sachen der einzelnen Phánomene ziemlich stark kompli-

zieren. Selten ist das echte nur durch Erosion zustande ge-

brachte Chaos in den tektonisch sehr gestorten Gebieten so
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regellos wie in den flachliegenden Kalken, immer kann man
mehr und weniger bevorzugte Zonen, Gebiete und Linien

mit Leichtigkeit schon aus der Kart herausfinden; von einer

Karstlandsehaft wie sie in Jamaica oder in Goenoeng Sewoe
typisch vorkommt, kann man das nicht sagen.

Mit Bezug auf die im Karste wirkenden Krafte muss
ich betonen, dass die mechanische Erosion der stándigen

Wasserláufe sowie der Abspiilung bei der Bildung der Karst-

phanomene eine grossere RoUe spielt als gewohnlich ange-

nommen wird. Nicht nur die Hohlenfliisse sondern auch die

Sickerwasser, welche in die Kliifte eindringen und diese aus-

breiten und zu Rohren und Scbloten umwandeln, bringen

sehr viel Geroll und Sand mit, welche wirbelartig mit dem
.Wasser bewegt starke Evorsionstatigkeit entfalten. Junge

wenig durch sekundare Bildungen entstellte Hohlengánge

und Schlote zeigen áusserst háufige und deutliche Formen,

die nur durch Evorsion erklárt werden konnen. Die mecha-

nische Erosion kommt der chemischen besonders dort zu

Hilfe, wo es sich um undurchlássige Zwischenlagen, die ent-

."weder primá oder sekundár sein konnen, handelt. Weniger

durchlássige oder undurchlássige Zwischenlagen werden auch

wohl háufiger vorkommen als bisher angenommen wurde,

und durch sie kann man verschiedene Komplikationen des

Karstzyklus und der Karsthydrographie erkláren.

Ich bin geneigt der mechanischen Wirkung des heftig

anprallenden Wassers auch bei der Karrenbildung eine wich-

tige Rolle zuzuschreiben; fiir die eehten Karrenformen schei-

nen wirklich die Hochgebirgsgegenden, die aride oder sub-

aride Klimazone und dann der Brandungsbereich an der See-

kiiste am giinstigsten zu sein; fast absoluter Mangel an Ve-

getation, rasche Abspiilung der Zersetzungsprodukte, unbe-

hinderter Anprall grosser Wassermengen sind wohl die haupt-

sáchlichsten Bedingungen zur Entwickelung der eehten Kar-

ren. Konzentrierte mechanische Kraft der Absplilwasser hat

die grosseren Karrenlocher, Karrenbrunnen und Schlote ge-

schaffen, die chemische Erosion kann man bei solchen Bil-

dungen erst vielleicht als den zweitwichtigsten Faktor be-

trachten, mit welchem noch die Wirkungen der Schwere und
dio Einstiirze um die Stelle wetteifern.
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Bei den echten, korrosiven Dolinen ist wohl die chemi-

sche Wirksamkeit des Wassers am reinsten vertreten; sie

kommen meistens dort in grosser Žahl vor, wo keine, auch

nicht ganz kurze Wasserlaufe sich bilden konnen, wo kein

Geroll und wenig Sand vorhanden ist und die mechanische

Erosion minimal bleiben muss. Der Anteil der ineehanischen

Erosion an der morphologischen Ausgestaltung eiues Karst-

gebietes ist sehr wichtig, denn von der Beteiligung der me-
chanisch wirkenden Kráfte hangt in grossem Masse die

Schnelligkeit des Verlaufes des geographiscben Zyklus im
Karste ab. Je mehr Wasser, welches Gerolle und Sand mit-

bringt, sich an der Zerstorung der Kalkgebiete beteiligt, ein

desto rascheres Tempo nimmt der Verlauf ihres geographi-

schen Zyklus. Wo der Karst bis zur Wasserscheide reicht,

wo er keinen Fluss aus undurchlássigem Gesteinsgebiete

empfángt, dort werden die echten Korrosionsformen ob-

walten; je mehr mit Geroll und Sand beladene Wasser in den

Karst eintreten, desto wuchtiger wird die zerstorende Arbeit.

Znsammenhangende Hohlengange kommen gerade in solchen

Gebieten in grosser Anzahl und Lange vor, wo Fllisse aus

undurchlassigen Gesteinsgebieten in den Karst eindringen.

Dort ist auch der Entwickelungsgang der Hohlen am schnell-

sten, das Niveau wird rasch tiefer verlegt und Hohlensysteme

mit einigen Etagen kommen vor.

N"ach A. Grund und A. Penck waren die echten Poljen

Senkungsfelder, die nur wegen ihrer eigenttimlichen hydro-

graphischen Verháltnisse als Karstphánomene aufgefasst

werden konnen. Gegen diese enge Auffassung der Poljen

hábe ich schon vor zehn Jabren begriindete Einwánde vor-

getragen,^) welche wenigstens teilweise von A. Grund ^) an-

erkannt worden sind; seitdem ich Jamaica gesehen hábe, kann

ich mit noch grosserer Berechtigung gegen eine so enge De-

finition der Poljen protestieren. Gerade in Jamaica kann man
die Entwickelung der Poljen an einigen Beispielen sehr in-

Ein Beitrag zu Kenntnis des Karstphánomens. Foldrajzi

Kozlemóuyek. Bd. XXXIV. H. VILI.

2) Beitrágezur Morphologie des Dinarischen Gebirges. Leipzigr-

Berlin. 1910. S. 226,
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strnktiv beobachten, bei welchen eine rein tektonische Ur-

sache vollkommen ausgoscblossen ist. leh hábe schon in dem
unteren Narentagebiete der mechanisehen Abtragung einen

gTossen und wichtigen Anteil bei der Bildung der Poljen zu-

geschrieben und kann diese Auffassung nach den Erfahrun-

gen aus Jamaica nur bestatigen. Im Nnrentagebiete hat es

sich allerdings in erster Linie meist um Ausraumung der

undurchlássigen Schichten im Poljengebiete selbst gehandelt,

in Jamaica um den Anteil, welchen die mit Geroll und Sand

stark ausgestatteten Fliisse, welclie aus dem undurchlassigen

Terrain kommen, an der Bildung der Poljen liaben. Wo eine

grossere Beteiligung mechanischer Erosion ausgeschlossen ist,

fehlen auch die Poljen. leh kann jedoch bei bestem Willen

keinen begriindeten Unterschied zwischen den Poljen des Di-

uarischen Gebietes und denen Jamaicas finden, es sind ein-

ander sehr áhnliche Wannen, welche sich weder mit Bezug

auf ihre horizontalen oder vertikalen Dimensioneu trennen

lassen, noch andere Eigenschaften aufweisen, durch welche eine

solche Trennung berechtigt ware. Die aufgeschlossenen oder

offenen, oberfláchlich entwasserten Becken, die friiher Karst-

poljen waren, sind zwar keine echte Poljen mehr, da ihnen

eine wichtige Eigenschaft, námlich die hydrographische Ab-

geschlossenheit fehlt, aber sie sind nur ein spáteres Stadium

im geographischen Zyklus eines Karstphanomens, ebenso wie

die Kauons ira Karste als ein spates Stadium in der Ent-

wickelung der Hohlen aufgefasst werden konnen. Und mei-

stens sind es Kanons, welche durch fortgesetzten Einbruch

der Hohlendecken iiber dem urspriinglich unterirdischen

Wasserlaufe entstanden sind, die die friiher geschlossene

Umrandung eines solchen aufgeschlossenen Poljes durch-

brechen.

Bezíiglich der Karsthydrographie hábe ich auch meine

im Jahre 1905 entwickelten Ansichten richtig gefunden und

hábe Gelegenheit gehabt sie an vielen Beispielen zu priifeu.

Ich hábe damals die verschiedenen Formen der unterirdi-

schen Hydrographie im Karste als Stadia eines geographi-

schen Zyklus aufgefasst und so tue ich es heute noch. In

jungen Karstgebieten ist das herrschende hydrographische

Element das Grundwasser, spáter erst entwickeln sich unter-
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irdische Fliisse. Je grosser und tiefer das Karstgebiet, je

kleiner die Wirknng der tektonischen Storungen und der me-
chanischen Erosion, desto lánger kann der iirspriingliche Zu-
stand dauern, desto langsamer entwickeln sieh zusammen-
hangende Hohlensysteme. In kleinen Karstgebieten, welche

oberirdischen Wasserláufen im Wege stehen, geht die Ent-

wickelung sclmell vor sich; eine Tunnelhohle von einigen

Hundert Metern Lange wird von einem Fluss in verháltnis-

mássig sehr kurzer Zeit anserodiert. Besonders gilt das fiir

kleine band- oder linsenartige seichte Karstgebiete, deren

hydrographische Verháltnisse sich áusserst einfach und klar

entwickeln. leh kann es nicht verstehen, wie F. Katzer
gerade nur fiir solche Gebiete dem Grundwasser eine gros-

sere Bedeutung zuerkennt — nach meiner Ansicht konnte

es sich nur um einen speziellen Zufall, námlich ein seich-

tes Karstgebiet, welches eine synklinale Mulde ausfiillt,

handeln.

In dem grossen Tafellandgebiete Nordaustraliens, dessen

nur einen kleinen Teil allerdings ich personlich untersuchen

konnte, sehe ich ein gutes Beispiel eines morphologisch sehr

jungen tiefen Karstes, in welchem das einheitliche Grund-

wasserniveau existiert und durch zahlreiche Bohrungen be-

wiesen worden ist. In dem Gebiete ist ein mehr oder we-

niger geschlossenes Karstgerinnesystem ganz ausgeschlossen,

vielmehr sind alle Kliifte bis zu einem gewissen Niveau mit

Wasser ausgefiillt und dieses Niveau senkt sich als Ganzes

sanft gegen Norden. Es kann nur eine Frage diesen bewie-

senen Tatbestand komplizieren; kann es iiber diesem Grund-

wasserniveau noch einen oder mehrere Hohlenfliisse geben,

welche vielleicht auch am Rande des Karstgebietes selb-

stándig und hoher, als die dem Grundwasser entfliessenden

Quellen auf das Licht tretenl Das scheint mir der punctus

saliens der so scharf gefiihrten Diskussion Grund-Katzer u.

anderer zu sein und ich denke, dass die Losuug dieses Pro-

blems sehr einfach ist. Wenn es in dem Kalkschichtenkom-

plexe, welches das Karstgebiet bildet, eine oder mehrere we-

niger durchlassige Zwischenlagen gibt, so kann eine solche

Situation entstehen und es konnen sich selbstándige Karstgerin-

ne auch hoch iiber dem Niveau des Grundwassers oder der
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tieferen Etage der Karstgerinne erhalten. Ob sie allerdings

ganz selbstandig sind, ob ihr Wasser wenigstens teilweise nicht

zu dem tiefer gelegenen Nivean abfliesst oder durchsickert,

kann man ohne eine sehr genaue Detailuntersuchung eines

jeden speciellen Falles nicht sagen. " leh halte also solche

Verháltnisse, wie sie Katzer in seinem Profile zeichnet und
auch erklart, fiir ganz moglich, jedoch keineswegs fiir all-

gemein. Wo immer solche Verháltnisse existieren, sind sie

niir als Ausnahmen, als Komplikationen aufzíufassen, die

durch die ungleiche Beschaffenheit der verschiedenen Lagen

im Kalkschichtenkomplexe verursacht worden sind. Dasselbe

ungefáhr gilt auch von der von Sawicki^) angenommenen
sekundáren Verschmierung, die sowohl gleich unter der Ober-

flache wie auch auf der Sohle einer Hohlenetage vorkommen
kann. Sawicki hat gewiss ganz richtig beobachtet, hat jedoch

aus seinen Beobachtungen die so modernen verallgemeinern-

den Schlusse gezogen, welche gewissermassen iibertrieben

sind. Wenn sich also Grund gegen diese Schlussfolgerungen

Sawicki's wendet, kámpft er eigentlich auch selbst gegen

seine eigene Methode, gegen die unberechtigte Generalisa-

tion, welche gerade in der Entwickelung unserer Kenntnisse

von dera Karste so unniitze Schwierigkeiten verursacht hat.

Wenn sich Sawicki vorstellt, dass die Oberfláche eines Karst-

gebietes so griindlich verschmiert sein konnte, dass es iiber-

haupt keine Kommunikation mehr zwischen Grundwasser
im Karste und dem auf der Oberfláche abfliessenden Wasser
gábe, da nimmt er nur den extremsten Fall an, welchernur

eben theoretisch moglich ist, in der Wirklichkeit jedoch gewiss

nie und nirgends vorkommt. Dass jedoch die Verschmierung

ein sehr wichtiger Faktor sein kann und, dass sie wirklich

die Existenz einer grossen Anzahl kleiner hydrographisch

ganz selbstándiger Einzugsgebiete auf der Oberfláche eines

echten Karstgebietes hervorrufen kann, dafiir gibt auch

Ein Beitrag zum geographischen Zyklus im Karst. Geo-
graphJsche Zeitschrift. Bd. XV. S. 185 u. f.

=*) Der geographische Zyklus im Karst. Zeitschrift f. Ges. f.

Erdkunde. Berlin 1914, S. 627.

6
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das »Goenoeng Sewoe« Gebiet mit seinen zahlreichen Telagas

ein vorziigliches Beispiel.

Bei den bisherigen Betrachtangen iiber die Karstphá-

nomene und besonders liber die Karstbydrograpliie ist man
immer von der Annahme ausgegangen, man hábe in einem

Karstgebiete ein Kalkschichtenkomplex vor sich, wo alle

Schichten etwa gleich »rein«, gleieh loslich, gleich kliiftig,

gleich durchlássig seien. Man hat einen ideálen Pall kon-

struiert, hat alle Beobachtungen auf einen solchen ideálen

Zustand bezogen und daraus dann allgemeine Schliisse ge-

zogen, ohne sich darm zu kiiramern, ob iiberhaupt und wo
in der Wirklichkeit solehe ideále Zustánde vorhanden sind.

Gerade iiber die chemische Beschaffenheit und iiber das Ver-

háltnis der chemischen Zusammensetzuag zu der Loslichkeit

des Kalksteins raiissen wir uns noch immer mit nur sehr

allgemeinen Angaben begniigen, und bei den Karststudien

hat man noch sehr wenig Beaclitung den Unterschiedeu

gewidmet, welche sich uuter den einzelnen Bánken oder Lagen
des Kalksteins zeigen konnen und die doch manchmal fiir

die Entwickelung des Hohlenphanomcns und fiir die Hydro-
graphie des l)etreffenden Gebietes eine sehr wichtige Rolle

haben konnen. Je mehr man solchen Unterschiedeu in der

chemischen Zusammensetzung, in der Loslichkeit und Durch-

lássigkeit der einzelnen Gesteinslagen Aufmerksamkeit
schenken wird, desto mehr Komplikationen und Abweichun-

geu von dem ideálen Fall wird man finden und desto kom-

plizierter wird uns die Wirklichkeit der Karsthydrographie

erscheinen. Jedeš Karstgebict zeigt gewiss grosse Abwei-

chungen von den theoretisch postulierten Verháltnisson. Die

Wirklichkeit ist eben selton so einfach, wie sie nach einer

allgemein konzipiertcn Theorie, wie es die Grund'sche Karst-

wassertheorie ist, sein solíte.

In seinem leider lotzten Aufsatze »der geographische

Zyklus im Karst* hat Alfred Grund die von mir beschrie-

benen »Cockpit country« ais die reifen und alten Stadia des

geographischen Zyklus einer Karstlandschaft betrachtet und

diese seine Auffassuug sehr auschaulich dargelegt. Tch kann

ihm durchaus nur zustimmen, da ich mir von Anfang an

dessen bewusst war, dass solehe Formen, wie sie in einer
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Cockpit Country vorkammen, nur eine in ihrer morpholo-

gischen Entwickelung schon recht fortgeschrittene Landschaft

charakterisieren konnen, ich kann jedoch niclit umhin noch

einmal zii saa'en, dass eine echte regellose » Cockpit country

«

doeh nur in den wenig tektonisch g-estorten Gebieten zu

fiuden sei und, dass die von mir und von A. Grund selbst

angeflihrten Beispiele aus dem Dinarischen Karstgebiete

sicli eben darm recht bedeutend von den im ersten

und zweiten Hefte dieser Studien untersuchten Typen unter-

scheiden.
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viljrion in vivo ua sklíku zahátém na 34—37°, že po vy-

erpání potravy rozpadávaly se z vibrion vyrostlé spirilly

a dlouhá vlákna v kokkovité útvary svtlolomné, které jsou

nepohyblivé a nemnozí se dlením, nýbrž mohou vyklíiti

v nové tyinky. V pozdjších stadiích rozpadávala se celá

individua v prbhu celého vlákna v tyto útvary, které po-

kládá za »a r t h r o s p ó r y — G 1 i e d e r s p b r e n«. Pod
22*^ C nenašel tvorbu tchto »spor«. Jest vidno, že za spory

pokládal sporoidní tlesa. Tento názor bhem doby ovšeii.

padl; již r. 1888 poukázali Kitasato a van Ermengem ^) na

to, že jedná se o sterilní formy involuní. A pece ješt po-

zdjší autoi pikládali jim význam orgán fruktifikaních.

Tak Ferrán (52) pokládá tyto abnormální útvary cholero-

vých vibri'on u bacilla anthracis nikoliv za formy involuní,

nýbrž ». . . als wegen Mangels an geeigneten Entwicklungs-

bedingungen f e h 1 s c h 1 a g e n e E v o 1 u t i o n s b e s t r e-

b u n g e n« ^) a v práci pozdjší z r, 1895 za finiktifikaní or-

gány a podobn i jiní, Almqujist (4) ješt r. 1904 považuje

tato tlesa (útvary) u vibrion cholerových a tyfu za »ko-

n i d i e«, a schází útvarm tm základní vlastn^osti spor —
resistence — hlavn vi teplotám vyšším, niícím vegetativ-

ní formy, jak nade vši pochybnost bylo dokázáno o útvarech

AlmqujIstem a jinými za spory pokládaných.

Totéž platí o tlesech a útvarech již dávno zjištných

u bacilla sn ti slezinné. Tak popisují Hociístetter

a Heim v teratologicky zmnných individuích kultur tohoto

bacilla útvary podobné sporám nestejné velikosti,
které ležely ve vláknech abnormn huBt za sebou a poklá-

dají je dle pokus na jich resistenci za »S p o r e n v e rm i n-

d e r t e r R e s i s t e n z«. Lehmann popisuje malá, kulatá a

lesklá tlíska, vzniklá v individuích asporogenní kultury to-

hoto bacillu na bramboru; tato jsou velice podobná sporám,

biologicky se však liší od nich hlavn resistenci vi vyšším

teplotám (hynou dvouhodinovým zahátím na 60°), Nazývá
je »m i k r o s p ó r a m i« a považuje je za útvary morfologi-

") Zeitschr. f. Hyg-. Bd. 3. 1888.

') Cit. Ctlblt. f. Bakt. etc. Bd. VI. 1889 p. 48-49.



K morfologii a aetiologii involu. a deg'en. tvar n bakterií. J^

cky stejné se sporami, které však úpln nedozrály; Lewin
jnavrhnje pro n název »pseudosp ó r y«.

V ostré, avšak objektivní a doložené kritice opírá se Ali
CoHEN názorm rznýcli autor, hlavn Birch-Hirsch-

FELDA (18) , Chantemesse et WiDALA- a jiných, kteí poklá-

dají GAFFKY'm popsaná a za spory prohlašovaná svtlolomná

tlíska u. Bakteria typhi rovnž za spory. Rovnž za

spory považuje je Sternberg (181) a jiní.

O rzmých tch inklusích v tle bakterií existuje spou-

sta prací. Vtšina (hlavn starších) omezuje se na ist mor-

fologické ^^šetování tchto inklusí pomocí barvících method,

kdežto práce pozdjší (novjší) spíše již obírají se stránkou

chemickou. Jak jsem již díve uvedl, byla rzná zrnéka
v tle bakterií pokládána za »s pór y«. Dle zvláštních vlast-

ností barvitelnoisti byla zvána »tlísky metachroma-
tickými« [Bab es (8)], a tato asto uvádna v souvisloist

>í pochody tvorby spor jako »t 1 e s a s p o r o g e n n í

«

[Ernst (49)], jinde pokládána za jádra (Nakanishi 137,

Ernst -i9b), za noisitele druhu a ddiných vlastnoistí (Marx
& Woithe^). Fedorowitsch ^) již rozeznává 3 druhy gra-

nulí a to: 1. již v mladých kulturách picházející zrna snad

typu jader, 2. jádra typu spor, ikiterá však se dají snadno od-

barviti a 3. zrnéka identická íse zrny Babes-Ernstovými,

která vynikají resistencí, jsou protoispórami a mohou pechá-
zeti i ve spory. Bunge (25) nalezl u spórotvorných bakterií

tlesa, lišící se od Babes-Ernstových metachromatických

tles hlavn resistencí vi zahátí barviva do varu, která

v pozdjších stadiích mohou konfluovati ve vtší útvary a

vytváeti spory. Barvením zahátou karbolovou methylovou

modí nalezl Krómpecher '^) jiná zrna, barvící se metachro-

matieky intensivu erven; tato tlesa nalezl i v involuních

formách u anthraxu spolu s Babes-Ernstovými tlísky. T-
líska tato po jednom i více vždy ležela v jakési vakuole. Dle

nomenklatury Ržikovy odpovídá Bungeho tlísko ekto-.

') Marx & Woithe — Ctlbit f. Bakt. I. Abt. Orig. Bel. 28.

1900, p. 1.

') Fedorowitsch — ctlbit. f. Bakt. I. Abt. Orig. Bd. 30

1901, p. 385.

«) Krómpecher — Ctlbit. f. Bakt Abt. 11. Bd. 8. 1902, p. 481.

r
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Krompecherovo eii t o-gr an u 1 11.') Mhlschlegel (135)

nalezl pi baryení clo varu tlíska (asi Bungeho), která byla

velie resistentní a jevila spórový charaMer. Vznikají pi-ý

»durcli Verdiclitung cles P]a!smas« a pokud se nacháizí v blíz-

kosti základu spórového, spotebují se pi tvorb spory, jinak

petrvávají a po uvolnní spory rovnž se uvolují.

(Patrn jednalo se v tomto pípad o sporoidní tle,sa.)

Proti spórové povaze mluví neschopnost vyklíení. Fischer

(Untersiichung'en íiber den Bau der Cyanophyeeen nnd Bak-

t-erien, Jena 1897) pokládá viditelná a siln se barvící zrnéka
v bakteriích za »látk3^ reservní«.

Dietrich & Liebermeister (39) *) považují zrnéka
v l)akteriích barvící se naftolovou modí (a-naphtol + dime-

thylparaphenylendiamin) za nukleinová tlíska penášející

kyslík (»Sauerstoffiibertrager«), o nichž pozdji Meyer A.

a Grimme dokázali, že jsou povahy tnkovité. Meyer A. (126)

a jelio žák Grimme (68) první rozlišují mikrochemicky rzné
diaihy granulí v tle bakterií; dležitá jsou jich t. zv. »zrna
volutinová«, jichž mikrochemické reakce jsem nvedl na

tabulce v I. dílu a která shodují se s Babes-Ernstovými t-

lísky a rovnž s tlesy, jež popsal Guillier]mond (71) pode

jménem »corpuscules métachromafiqwes«, oznaiv je jako lát-

\\j reservní. Eovnž za látku reservní je pokládají Meyer &
Grimme. Krom tchto »v o 1 u t i n o v ý c h z r n« popisují

posléze jmenovaní autoi v bakteriích tuková t 1 í s k a,

gíykogen. Zrnéka analogických milírochemických reakcí

jato zrna volutinová popsal též Luska (113) u Micrococcms

ocliraceiis a pivádí jich objevování v lízkou souvislost s vý-

živou uhlohydrátovou,^) a experimentáln dokazuje, že jscni

produkty výmny látkové. Jedna z hlavních vlastností voht-

tinu scliází však tmto zrnékm (která, stejným právem jako

") Podotýkám, že barveuím na Krompecheróva tlíska Be

lili podailo vždy u vtšiny sporoidních tles tato zrníka uvnit
popsané vakuoly (u mne ve sporoidním tlese) konstatovati, což

zejm nasvduje vztahm mezi tlesy sporoidními a Bunge-
Krompecherovými.

^) Viz reakce tchto autor na mé tabulce v I. dílu.

*') Raum (Zeitschr. f. Hyg-. Bd. 10. 1891. p. 1) nalezl též zmno-
žení tchto zrn u kvasnic na dextrosovém agaru nebo gelatin.
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Meyer, nazývá »o c ]i r a c e i u e m«) , totiž rozpustnost pi
SO*'; zajímavý je fakt konstatovaný Luskou, že reakce mikro-

• •liemické pi barvení regresisi^aiím ^") (methylenová mod' +
I9r H2SO4) dopadly rzn dle vývojového stupn zrnécek

{v první dob tvorby se odbarvovala, pozdji se stávala

a<?idoresistentní, aby v posledním stadiu vývoje opt tuto

aidoresistenci ztrácela). Tento fakt konstatoval jsem i já pi
mých »tlesech sporoidních« (viz I, díl této práce).

Na základ pelivého srovnání vývojového cyklu a

inikrochemických reakcí mých tles sporoidních s jinými t-

lesy, popsanými a mikrochemicky vyšetovanými u rzných
bakterií a rzných autor (viz srovnávací tabullai v I. dílu

l»ráce), musím konstatovati následující:

Již Ržika poukázal na faílít, že existuje veliká pro-

mnlivost v tvoení zrnéek a to nejenom u rzných druh,
nýbrž i u jednoho a téhož druhu individua. Spatuje v rz-
ných onch metamorfosách výraz funktionelních stav bak-

terielního protoplaBmatu. Rzná stadia vývojová u týchž zrn

konstatoval i Luska (viz výše), pi regressivním barvení,

Z pozorování mých pak vychází rznost ta úpln zejm. Pe-
svdil jsem se, že chemická skladba zrnéek je
pí m o z á v i s 1 o u na dob v ý voje a na chemie k é

podstat v ý ž i v n ý' c h látek v sub s t r á t u. První

stadia vývojová zrn na substráte bohatém na uhlohydráty

(v mém pípad na glukosu, nebo mannit, glycerin a pod.)

odpovídají 1. zrnm popsaným Meyerem pod názvem voluti-

nu. A' dalším stadiu intensivní uhlohydrátové pemny lat-

inové impraegnují sie tato zrna látkami propjujícími tmto
zrnm znanou acidoresistenci (lépe snad eeno, pozmují
se chemicky v hmotu acidoresistentní) ; v tomto stadiu 2. od-

povídají tato zrna asi zrnm popsaným pod rznými názvy—
metachromatická zrnéka — Babes-Ernst, Guilliermond,
ochracein — Luska a j.; další stadium 3. odpovídá již zrnm
I>uxge-Krompecherovým, Dietrich-Liebermeisterovým a

") Rzné zbarvení pi použití stejné metliody jist pouka-
zuje na chemickou rznost zbarveného substrátu a lze tedy i pi
barvení mhiviti s uritou výhradou o jakési mikroehemické re-

akci.
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Preiszovým »saurefeste Korper«, která již odpovídají tle-

sm popsaným Ržikou (162b) jako »t 1 e s a s p o r o i-

d B í«. Tato tlesa znamenají konenou hranici vývoje; 4. iso-

lovaná a rozpadlá tlesa znaí již úplnou degeneraci, jak vid-

uo již z pomr barvitelnosti (Ržika, 162b. a já)

.

Jak z eeného vidno, byla rzná vývojová stadia jedno-

ho a téhož druhu granulí pojímána jako úpln rzné druhy
zrnéek (ovšem vyluuji pi om úpln pravá zrna tuková,

glykogen a granulosu, která do vývojového cyklu mých tles

nepatí a jsou útvary újpln odlišnými). Proto také i otázka

jich významu byla rzn chápána.

Jak z literatury plyne a z mých i3okus zejm vychází,

niohoui míti tato zrna v rzných stadiích vývoje úpln rzný
význam. Vezmeme-li v úvahu srovnávací práci Sumbalovo
(187) , který tvrdí, že mezi Meyerovým volutinem, pra-

vým jaderním chromatinema chemicky vyrobeným n u-

k 1 e i n e m nestává podstatných rozdíl (což vyslovil již dí-
ve Ržika a též Luska) , nebo práci Reichenowu ^^) á

Kemnitzovu/2) kteí pokládají volutin vývojov za ped-
chdce chromatinu — prochromatin, tu vidíme, že zrna

tato mohou míti v nejrznjších vývojových sta'diích nejrz-

njší význam — od tvoení pepážkotvorných zrnéek a pe-
pážek pi dlení bacilla až do vytvoení spor a zániku indivi-

dua. Skuten také za zrna sporotvorná (»sporogenní tlesa«)

byla astji popsána (Ernst, Bunge, Muhlschlegel, Preisz

a j.) ; z mých pokus rovnž vysvítá, že v uritém stadiu vý-

voje mohou se súastniti na stavb spor. Nejvtší význam
písluší tmto zrnm v uritých stadiích vývoje jako hmot
reservní (Guilliermond, Meyer, Preisz).

Krom zrnéek urených ku stavb pepážky pi dlení,

objevují se již záhy (hlavn pi píznivé výživ) etná zrné-

ka v tle, která súastní se tvorby spory. Vtšinu tchto zrn

musíme považovati za látky reservní, které organismus v tle

ukládá pro pípad nouze a pro tvorbu spor, a kterých sku-

ten v pípad poteby využije. Pi abundantní výživ (v na-

šem pípad uhlohydrátové) ukládá organismus reservních

") Arb. a. d. Kais. Ges. Amte Bd. 33: 1909.

^^) Arch. f. Zellf. 1912. p. 571.
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Jatek v tle více — poet zrn se zvtší, rovnž tak i jich di-

líiense. V abnormálních stavech (za které nutno považovati

nadbji^ek .— vysoké procento — cuki'u pi njedostateném

množství bílkovin) jest i ukládání látek reservních abnormál-

ní, avšak nejen co do quantity, nýbrž i co do quality. Mžeme
si pedstaviti, že organismus v našem pípad v absolutním

tém nedostatku jiných živin — hlavn dusíkatých ^^) —
snaží se svj »hlad po dusíku« ukojiti jiným zpsobem;
tuto kompensaci provádí v tomto extremním pípad chorob-

n zvýšenou assimilací uhlohydrát. Jakým zpsobem dje
se tato assimilace, nevíme, pouize konstatujeme v našem pí-
pad tvorbu ohromných tles charakteru — jak z mikrochemi-

ckého vyšetování (viz I. díl) vyplývá — tukovitého. Že
z uhlohydrát mže organismus tvoiti tuky, je vcí zná-

mou.^^)

Pathologické ukládání reservních látek v tle organis^

mu bakterielního je popsáno na p. u Bacillus amylohacter,

který dle nález Grassberger a Schattenfrohových jeví

dle. živin 'dimorfní charakter v tom smyslu, že na bílkovinách

tvoí obyejnou hnilobnou formu, pi pstování na cukerna-

tých substrátech pak ukládá ve svém tle ohromné množství

granulosy; pathologinost tohoto zjevu trefn vystihují tito

badatelé oznaením tchto bacill jako »zuckerkrank«.

Pro ukládají tyto bakterie v tle práv granulosu, a ne

látky stejné, jako jsou moje sporoidní tlesa u mého bacillu,

nevím; tolik však jest jisto, že reservni látky ukládané v tle

rzných bakterií pi téže výživ jsou aspo ásten
rzné quality, práv tak jako u rzných zvíat pi stejné vý-

živ se v tle ukládá zcela rzný tuk. Jakoist assimillaee jest

tedy individuální, by i ku p. v našem pípad sporoidní t-
lesa moje i od jiných autor popsaná podstatn byla stejná,

V pathoTogii tla zvíecího i lidského znám jest též ana-

logický pípad pathologického ukládání tuku v orgánech tla,

*^) V našem pípad byl odkázán pouze na stopy N obsažené
v agaru.

^*) Lyons (114) na p. konstatoval analyticky, že pi pibý-
vání glukosy ve výživné pd nastává úbytek bakterielní bílko-

viny, kdežto rapidn pibývají látky, které se dají extrahovati

alkoholem a aetherem.
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a mluvíme tu o tukové degeneraci, a nesmí nás proto nijak

zarážeti, že tento výraz penesl se i db literatury o inklusích

tla bakterielního (na p. Moeller 132). Direktn za tuky

považuje tato tlesa též Eisenberg (46) , Selter (170) , Grim-
ME (68). Selter rovnž uvádí je v souvislost s uhloliydráto-

vou výživou (glukosa a hlavn glycerin), podobn i Neide/^)

KoLKWiTz (98) pozoroval je u alinitového mikroba na bram-

borech. Na glycerinové pd pozoroval jich tvorbu Ržika
(162b) u bac. anthracis, jenž nazval je pro jich zdánlivou po-

dobu se sporami »tlesy sporoidními«. Výklad aetiologie

tchto tles však je u Ržiky jiný; sbudíf tento badatel, že

jedná se zde o pípad analogický t. zv. depressním sta\nim

nkterých protist, kde následkem pekrmení naistává portik

.sení jádroplasmové relace, vedoucí k degeneraci a konen
k odumení. U bakterií prý ro^mž dochází v i^bdobných pí-
padech k porušení relace látfc^^ spórové a tla bakterielního

a konící rovnž odumením.

Ržika pokládá hmotu tles sporóidních za a c h r o-

matin ^linin), hmotu stejnou s hmotouj spórovou. Když
uvážíme, že hmota spórová obsahuje kr<>m jiných látek ve

svém tle zhuštných také tuky (viz I. díl str. 9), a že moje

mikrochemické reakce hmoty sporóidních tles poukazují na
hmotu blížící se chemicky tukm, tu možno uvésti názor mj
o sporóidních tlesech, jako abnormáln zmnných tlesech

reser\mích, s názorem Ržikovým v soulad.

O názorech pokládajících tlesa spbroidní za vakuoly

nebudu se ani zmiovati ; o »v a k u o 1 á r n í d e g e n e r a c i«

možno mluviti pouze v pípadu Braemov (20), kde bakterie

chovány byly v destillované vod a pod.

Tím zajímavjší, ale zárbve nevysvtlitelný jsou ná-

zory autor, prohlašující pravá sporoidní tlesa za spory, ko-

nidie, sporangia a pod. Do kategorie té náleží i Meyer (126b),

který skutená sporoidní tlesa u Bac. cohaerens na glukoso-

vém agaru pokládá za »c h 1 am y d o s p o r y«, a jim schází

schopnost klíeni a dalšího života. Stejn nesprávným je z té-

^^) Neide — Botanische Beschreibtmg: einigei- siwreubildon-
der Bakterien. ÍCtlblt. f. Bakt. Abt. II. 1904.)
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hož dvodu i názor Gamaleiv (60c) , který rovnž tyto útva-

ry. ])Ovažiije za homologon konidií a sporangií.

Za pravá sporoidiií tlesa nutno považovati též tlesa

v »b a k t e r o i d e c h«, a rovnž grannlace u vyšších mikro-

b (tuberknlosy, difterie a ozhivky), o emž iešt pojednám.

Bakteroidy.

Ohledn vnitní struktury chovají se zvláštní vzrstové
fonny organism koenových nádork Papillionaceí zcela

analogicky'' teratologick^Tn formám vzniklým za zvláštních

jXKimínek u ostatních bakterií.

Zvláštní siln svtíolomné kulovité útvary v bakteroi-

dech starších nádork, pozorované již v nezbarveném prae-

l>arátu ve vod, mimodk vnucovaly mi domnnku, že jedná

se o tlesa ne-li totožná, tož aspo morfologicky píbuzná
s tlesy popsan^T^ni v teratologických formách vzrstových
u jiných bakterií. Skuten také i tinkcí i mikrochemickýnii

reakcemi zjistil jsem jicli identitu. Objektem mého pozorování

byl mikrob koenových nádork bobu koského (Vicia faba)

;

uádorky \^-šetovány ve všech stadiích vývoje od makrosko-

picky znatelného v3Í:voení až do jich vyprázdnní (»Entlee-

rung«). Vnitek nádork byl za bakteriologických kautel

(om^i:í proudem vodním, pak sublimátem a sterilní vodou,

po p. i opálením) ostrým skalpellem vyjmut a vyšetován.

a) Na nezbarveném praeparát v kapce fysíologického

roztoku jevily bakterie následující zmny: Bakterie mladších

stadií podoby dosti neforemných tyinek jeví vzezení celkem

homogenní, pecházející u ponkud starších individuí v jem-

n gTanulovanou tstrukturu, která je u forem zeteln již roz-

vtvených zcela patrn vyvinuta. V starších hlízkách jeví

však bakteroidy již znatelnou differenciaci v tlo a siln svtlo

lámající inkluse podoby kulovité, nestejné velikosti a v rz-
ném potu; u nkterých bakteroid nalezneme pouze jedno

tleso, u jiných 2 i více. Zajímavé jest, že u: ramifikovaných

forem tlesa uložena jsou obyejn v pólech, jak base indi-

\'idua, tak i vtví a též obyejn i pod bodem vtvení. V úpln
dosplých bakteroidech jeví se tyto úpln peplnny tmito
tlesy. Y nádorcích se v^^^razdujících (což patrno již ma-
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kroskopicky tím, že obsali nádorku promní se v kašovitou
i

hmotu na rozdíl od dosti pevné konsistence obsahu mladších '

nádork a již i barvoui nádorku, která se zmní z hndavé I

do zelenošedé), nalezneme již velice málo bakteroid a tu a

tam velice spoe njakou normální tyinku; v oistatní masse
|

najdeme spoustu tlísek kulovitých, hi'anatých a rzn jinak
:

utváených, rzné velikosti a dosti siln svtlo lámajících, 1

jež snadno lze zamniti s detritem. ji
b) Na praeparátu zbarveném vidíme tytéž pomry.

,

j

V praeparát barveném vitáln (brillantkresylovou modí i

nebo zedným fuichsinem) jeví první stadia strukturu krásn
i

síovitou, pi emž dka sít obsahují jasn ervená zméka i

(po p. m'odrá, pi barvení brillantkresylovou modí), rzné
j

velikosti. Zajímavo jest, že vtší zrnéka vyskytují se velice
j

asto na místech, kde pozdji se vytváí díve uvedené koule,

t. j. hlavn na pól«?h. (Viz tab. VII.)

Na praeparát barveném jodem (materiál rozmíchán i

direktn v kapce jodjodkaliového roztoku [JK 2, J 1: 300 vo-

dy]) zbarví se bakterie mladých stadií diffusn svtle žlut,
|

pi emž zméka vitáln se barvící fuchsinem nepijímají
|

žádného tmavšího zabarvení a odlišují se od ostatního plas-

matu pouze vtší svtlolomiVostí a tmavšími konturami. Ji-

nak však má se vc u bakteroid starších stadií vývojových;

tu vidíme v svtle žlutém plasmatu jedno i více tles rzné
|

velikosti a podoby obyejn kulovité, zbarvených temn er-
|

venohnd. Tlesa tato odpovídají velikostí, tvarem i lokali-
\

sací (obyejn na pólech) onm, jež pozorovali jsme již díve
íaa praeparátu nezbarveném; nkterá z nich zdají se velikostí *!

pesahovati i diametr bakteroid, nkterá zdají se dokonce i

i vystupovati. Nkterá individua jsou úpln takka nabita i

tmito tlesy. (Viz tab. VII.)

Pi rozpadu bakteroid pozorujeme však na praeparátu

ceteris paribus, že koule a útvary, které jsme pozorovali již

v nezbarveném prajeparátui, nebarví se již všechny jodem :

tmavohnd, nýbrž vtšina jich pouze svtle žlut, a pous^ '

malá jich ást jest ješt jodofihií; pokud koule nacházejí se
i

ješt uvnit bakteroid, obyejn bizzarn zduelých, kuloví-
;

tých nebo hruškovitých, jaké popisují též jiní badatelé, barví
|

se ješt intensivn jodem. (Tab. VII.) U nkterých dosplých i
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liakteroicl, blížících, se již k rozpadu, pozooval jsem však

též nkteré koule, již se nebarvící jodem tmavohnd, nýbrž
.svtle žlut; jsou to tlesa, u nichž chemická pemna dostou-

]>ila stupn chemické pemny is'olovaných již koulí,

Zcela stejné pomry tinkní nalezneme ui praeparát
lialovených ceteris paribus chlorzinkjodem místo jodjodkaliem.

c) U praeparát fixovaných (bu ]3lamenem, nebo alko-

holem nebo koncentr. sublimátem) pozoroval jsem tyto po-

mry:
Anilinovými barvivy zbarví se u bakteroid s tlesy

jódofilními pouze plasmatická ást obsahu interkorpuskulár-

uí, kdežto tlesa zstávají nezbarvena a lámajíce svtlo po-

skytují obraz vakuol, za nž také od nkterých autor byla

pokládána (G. de Eosi 160). Tlesa tato barví se však týmiž

tmrvi\^ za soua;sného psobení moidla; tak barví se Ziehlo-

\:7iQ karbolovým fuchsinem za varu a podržují barvivo i po
psobení 4% kyseliny sírové,^^) jak byl již dokázal Moeller
(132b, p. 246) ; a podobn jako jmenovaný badatel zjistil jsem
i já, že touto methodou, již Moeller doporuil k barvení

spor u bakterií, zbarvují se erven zvlášt volná — isolovaná

tato tlesa.

Rovnž tak barví se tato tlesa mojí methodou regres-

>i\Tiího barvení na sporoidní tlesa u bakterií (via I. díl

str. 36.) ; u mladých individuí barví se rovnž zrna v obsahu
bukj'.

"Víelice distinktní zbarvení tchto tles docílíme ante-

cedentním moením 5—10% kyselinou chromovou a barvením
karbolovým fuchsinem a odbarvováním kyselinou sírovou

(modifikovaná methoda Moellerova barvení na spory, vše-

obecn nyní používaná).

Zajímávo jest, že isolovaná tlesa po rozpadu bakteroid
mojí methodou se bu vbec nebarví, nebo jen diffusn slab
ržov.

Tlesa tato shodují se, jak vidrio z pedcházejícího,

tinkními vlastnostmi se sporoidními tlesy u bakterií. Po-

^®) pouze však starší stadia, kde chemická pemna dospla
k stadiu acidoresistence (viz str. 5).
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mry barvitelnosti bakterií nádork koeriovýcli, vypstova-

ných v isté kultue na arteficielním prostedí, jsou tytéž.

Isoloval jsem organismy koenových nádork u Vicia

faba za známých bakteriologických kautel na plotnách z iga-

ra pipraveného z dekoktu list a stonk hostitelské rostliny.

Isolace se podaila velice lehko a kolonie již svým habitem

zejm poukazovaly na specifického mikroba. Akoliv se mi
podailo po nkolika pokusech vyvolati v kultue na umlém
prostedí (nátru na agaru z dekoktu listí + 5% saccharosy)

tvoení bakteroid, byly tyto pece jenom v lailtue zastou-

peny potem nepatrným v iDomm k normálním tyinkám,
dož vysvtluji si jednak nevhodností tuhého media živného

(na jest již v literatue poukazováno, a jak jsem se pesvd-
il tím, že v bouillonu stejn pipravovaném byly bakteroidy

relativn etnjší), jednak nedostatkem irritauího ageus,

k ^'ytváení bakteroid, kterým psobí asi hostitelská rostlina

na bakterie.^^)

Bakterie vyluovaly na agaru množství slizu, který ua.

praeparátui fixovaném spolu se barvil s bakteriemi. Tyto je^

vily se jako tlusté tyinky barvící se obyejným fuchsinem

a i mojí methodou na sp<)roidní tlesa pouze na pólech (Pol-

kappen autor) ; bakterie byly uloženy v nezbarvenj^ch

pouzdrech.

Ve starších kulturách na témž agarui již ^^^sýchajícím

jevily bakterie pi direktním barvení v kapce slabého jod-

jodkalia zetelné a známé nám rozlišení v plasma, barvící se

bldižlut a siln svtlo lámající žlutá tlíska kulovitá uelx)

ellipsoidní s tmavohndými konturami (I. d. str. 35). Silným

roztokem jodjodkalia a chlorzinkjodem barvila se temn hn-
d; mojí methodou na sporoidiií tlesa barvila se erven. Pi
rozpadu barvila se tlíska stejn jako u bakterií z nádork
koenových (z pirozeného stano^dska).

^'^) Toto org*anisovaiié irritaní ageiis lze nahraditi v lunlé
kultue vlivy jiných chemických inidel, jak ukazují údaje v Uter

ratue. Viz souborný pehled literatury o tomto pedmte v me-
thodiee Lóhnisova Handb. der landw. Bakteriologie 1910. pagr. 726)

;

z nedostatku asu nezabýval jsem se systematickým studiem tchto
pomní.
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Existuje již celá literatura o bakteriích, žijících sym-
bíoticky s listy nkterých rostlin zelenýeh,^^) kteréžto bak-

terie pro své morfologické i biologické vlastnosti kladeny jsou

(ío píbuzenství s bakteriemi koenových nádork u Pápil-

lionaceí. I zde vzal jsem kontrolní matferiál komparaní z rost-

liny Ardisia crispa a crenulata. Pomry byly celkem stejné

jako u bakterií koenových nádork a nebudu je zde opako-

vati, pouze podotýkám, že materiál, s kterým jsem operoval

7/d stejných podmínek a method zkoumacích, jevil formy bak-

tífroid daleko mohutnjší. a bizzarnjší (viz^ tab. VII.).

Mikroehemieké reakce, provedené na tlesech v bakte-

roidech, shodují se úpln s reakcemi na sporoidních tlesech

Bac. meg-atherium (viz tabulku v I. díle této práce), a poklá-

dfám je tedy za tlesa úpln analogická.

V hojné literatue o bakteriích koenov\^ch nádork se-

tkáváme se s ná2íory o vj^znamu bakteroid tak bizzarními,

jak bizzarními jsou jich formy. V následujícím povšimnu si

však pouze údaj, vztahujících se direktn k povaze a vý-

znamu onch inklusí v tle bakteroid a pokusím se appliko-

vati své nálezy na stávající thorie.

Hhuniím výsledkem rzných prací jest zjištní zajímavé

biologické vlastnosti tchto mikroorganism — jich proto-

trófie ohledn dusíku — schopnosti assimilovati elementární

clusík atmosférický; pi tchto studiích bylo si všímáno (po-

kud se morfologie týká) hlavn jenom vnjšího utvoení bak-

terií nádork koenových, hlavn ramifikace bakteroid,

kdežto dlouho zstával tém nepovšimnut fakt, že ruku

v ruce se zmnou vnjšího morfologického utváení jdou i

].>ochody ^'"nitní morfologické a jnorfochemické pemny ob-

sahu bakteroid, jichž nelze si nevšímati hlavn pro jich úzký

xztali k vyslovené jich prbtotrofii a s^rmbiose se zelenými

rostlinami, jak vyslovili se již Hiltne a Stórmer (85) ; dle

tchto není to pouze tvorba bakteroid, která umožuje assi-

jíiilaci atmosférického dusíkn, nvbrž hlavn differeniace

") Viz 1U3 souborný referát v Presslia — Sborník eské
Viotaiireké Spoleíiosti 1914. .
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plasmatu v bakteroidech. . . . »iiideaii sich dabei ans dem Kern-
plasma oder unter dessen Mitwirkung eine stieks.toffhaltige

Substanz bildet, deren Stickstoff der Atmospha^re ent-

staiimit.« '

Názory o povaze a významu bakteroid lze z údaj
v literatue roztíditi ve více skupin.

I. V prvé ad jest to názor, který neuiznává vitality

tchto útvar a jich píslušnosti mezi organismy živé vbf*.
Tak již Brunchhorst.^^) od nhož vlastn název »bak-

teroidy« pochází, považuje je za jakési »špýchary bílkovin«

rostlin motýlokvtých. L. c. p. 257 praví o nich : . . . »als Re-

sultat meiner Untersuchung muB ich ansehen, dafi die KnoU-
chen normále Orgáne der Leguminosen sind, welche fúr die

Emáhrung Bedeutumg haben, und dafi die Bakteroiden (bak-

terienáhnliche Korper oder »Sprosisizellchen« der Autoren)

normále Gebilde des Zellplasmas sind, duch welche die Funk-

tionen der Knollchen vermittelt werden, indem sjie etwa nach

Art eines aus wirkliehen Organismen gebildeten sogenannten

organisierten Fermentes tátig sind.«

Rovnž TscHiRCH (192) považuje bakteroidy za »ge-

f o r m t e E i w e i s s k o r p e r«. Mikrochemické reakce, které

provedl na nich, daly mu podnt k pedpokladu, že jedná se

o resistentní bílkoviny. Z tohb fakta, že nádorky koenové
dle chemické analysy jsou relativn chudé na síru (11-74:7>

proti 24-27% v popelu koen), za to však bohaté na kyselinu

fosforenou, soudí, že substance bakteroid náleží do skupiny

rostlinných kaseiu (z nichž nkteré, hlavn legumin, jsou

hojn obsaženy v semenu legiiminos. Rovnž nápadný byl

"s^y^soký obsah nádork na tuk (5-33% proti 1-31% v koenu).

Mikrochemické reakce, které tento autor provádl, jakož

i chemická analysa nádork neopravovala ho k dedukci, že

jedná se v bakteroidech o kaseiny; rovnž tak nestaí k vy-

slovení jich bílkovinné povahy žluté zbar^^^ení jodem a inten-

sivní zbarvení aniliovými barvivj^, ímž chce jich písluš-

ost k bílkovinám dokazovati; nás interessuje hlavn, že vidlj

popsal i na o])rázcích znázornil inkluse v bakteroidech.

") Brunchorst — tjber die Kuollchen au den Leg-uraiuosen-

wurzeln. (Ber. d. deutsch. botan. GeseUsch. Bd. 3. 1885. p. 241.) , ,
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Smitíi (175) souiclí, že rozmanitost obraz pi mikro-

skopickém vyšetování bakteroid pochází od klenovitého

obalu vlastních bakterií. Je-li tento obal jemný, tu dceinná
buka po rozdlení bakteria se odlouí a vyjde ven; je-li obal

pevný, zstává uvnit a zmnou posice a dalším vzrstem
vyklenuje obal v pupen (vtev), což se mže dále opakovati

a dostaneme obrázky rozvtvených bakteroid.

V první své práci o bakterbidech z r. 1889 pokládá ješt
RANK (56a) tyto za bílkovinné útvary (»Eiweis'Sgebilde«)

leguminos, v nichž je uzaven specifický mikrokokkový mi-

krob (za njž považuje Frank známá granul a^, uložená v bak-

teroidech). Tato tlesa nalézal Frank po 2—3-T-4 i více zía

sebou v bakteroid a dokonce i isolovaná v nádorku po re-

sK>rbci bakteroid rostlinou a tato prý dle všeho tedy nejsou

rostlinou attakována, nýbrž intaktní dostávají se zpt do pdy»
Jak vidno, pokládal Frank v této práci sporoidní tlesa

v bakterbidech za specifického mikroba.

II. Smr druhý pedstavují nám názory onch badatel,

kteí uznávají píslušnost bakteroid do vývojového cyklu

bakterií koenových nádork; smr tento však zabíhá u vt-
šiny db extrému vyznaeného u Gamaleiy (60c) názvem
»retrospe]ctivismuSi<, t. j. názoru, považujícího tyto útvary

za »pezrálé elementy«, ili dle bžného rení — za »formy

involuní«.

Tak LuNDSTROiM (112) považuje bakteroidy za pozm-
nné bajkterie; svtlolbmná zrnéka v nich barvící se chlor-

jodzinkem ervenohnd nepokládá však za spory (a prý
zpsob jich tvorby zdál b}^ se poukazovati na vznik endogen-

ních spor) , a to z toho dvodu^ že mu pes optované pokusy
nevyklíila. Spíše pokládá za pravdpodobné, že pedstavujjí

njakou bílkovinu (protein nebo kasein), která povstává pi
rozkladu škrobu; zrna tato hrají prý asi roli jistéhb

druhu »proteinových plastid «.
Nezvratný dkaz o tom, že bakteroidy jsou lánkem

vývojového cyklu symbiotického mikroba v nádorcích koe-
nových, pinesli teprve Beijerinck (12a) a Pražmowski
(151b).

Beijerinck vypstoval první tohoto miki^oba na umlém
prostedí výživném a sledbval jeho vývoj O'^^^ cyklus. Mikroba
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naizval Bacillus radicicola. Resultát jeho zkoumání ohledn
bákteroicl je shrnut v citátu, v nmž tvrdí, že bakteroidy

patí do vývojového cyMii bacilla, a nejsou, jak praví Brun-
CHORST (1. c), »autonome Bildungen des pfla.nzlichen Zell-

plasnias« . . .: 1. c. »Die Bakteroiden sind metamorphe Bakte-

rien, welche ihre Entwicklungsfáhigkeit verloren haben und
als geformte Eiweisskorperchen fungieren konnen. Sie sdnd

durch eine kontinuierliche Bakterienreihe von stufenweise

ungleicher Vegetationskraft mit der normalen Form von Ba-

cillus Eadicicola verbunden.«

Jak vidno, pokládá Beijerinck bakteroidy táž za »ge-

foimte Eiweisskorperchen«, nikoli však ve smyslu Tschir-

cHovÉ, nýbrž praví . . . : »Die Pflanze ziichtet sie zum Zwe-

cke lokaler Eiweissanhaufung aus Bacillus Radicicola, — ili

js^óu to »Organe des pflanzlichen Protoplasmas, entstanden

aus eiugewanderten Bakterien.«

Rozeznává pak ti formy bakteroid: 1. normální,
jichž krásné, hyalinní a turgescentní vzezení pochází od zá-

šo-fey bílkovin; kterou pozdji odevzdávají bakteroidy rostlin.

2. »H e m m u n g s b a k t e r o i d e n«, které na rozdíl od prv-

ních nepicházejí v typickém pletivu bakteroidním, nýbrž mi-

mo n tém ve všech bukách nádork koenových, ano i

v normální ke koene. Tyto podobají se prý normálním,

jsou vtvené (»zweiarmig«), jsou však menší a osteji kontu-

rované a »Als functionslose Korperchen gehen sie mit den

Zílen zu Grunde, sie zeigen grofie tTbereinstimmung mit

^i^ém gewiss^n Stadium in Entleerung begriffener normalen

Bakteroiden (1. c. pag. 735), 3. Poslední typus t, zv. »Bla-
s c h e n b a k t e r o i d e n« povstávají vyerpáním bakterií

(»Bakterienerschopfung«) , t. j. následkem abnormního roz-

množování uvnit buky^ Jméno jich odvozuje od charakteri-

stických inklusí mchýkovitých (»die sekundáren Bláschen«).

Tyto poslední získal autor u bakterií z nádork koenových
hrachu a bobu v koloniích a na gelatin masopeptonové.

Jest jasné, že vyjmenované 3 typy formy bakteroid

jsou vývojová stadia, pi emž typus druhý »Hemmungsbakt('-

roiden«, jsa vzdálen od onoho depot výživných látek v pe-
bytku rostlinou dodávaných bakteriím, nedospje k vytváení

sporoidních tles ve svém nitru, za nž dlužno pokládati dle
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popisu ony sekundární »Blásclien«. Praví o nicli autor (1. v.

p, 765) . . . »Die Bakteroiden verlieren dabei das EiweiB in

abnormer Weise^ und der Korper derselben wird zn einem

leeren Sáckclien, das primáe Bláschen, worin klein© niit Jod
sich intensiv braun fárbende Oeltropfen, dle sekundáren Blás-

(^hon sieh ansainmeln.«

Na. základ jakých praemiss dedukoval autor na olejo-

vitou povaJiu telito inklusí, niení mi jasnio, nebof hndé zbar-

vení jodem není znakem oleje a o žádných jiných mikroche-

niických reakcích se nezmiuje.

Zásluhou Beyerinckovou je konstatování fakta, že

bakteroidy pedstavují jednu etappu vývojového cyklu sym-

biotického mikroba, a to hlavn v;s^stováním bakteroid
v kultue v umlém výživném prostedí.-") Tuto zásluhu jeho

nezmenší nikterak ani teleologický moment v jeho theorii, kde

rostlina, (hostitel) láká njakým sekretem bakterie k spolu-

žití a na zpsob spolužití mravenc s mšicemi si je vykrmuje
ku své poteb (výživ dusíkem). Nedostatkem srovnávacího

materiálu nesymbiotických bakterií a neznalostí p^ochodu

morfochemických pemn vnitního obsahu bakterií násled-

kem 2nnnné výživy dá se vysvtliti druh5" omyl, kterého se

ve své práci dopustil, t. j. vysvtlování tvorby sporbidních

tles následkem abnormního rozmnožování bakterií uvnit ná-

dorku. Tomuto výkladu odporuje již sám falkt, který byl zji-

stil v umlé kultue, že totiž pedevším chudé výživné pdy
vykazovaly rychlý vzrst, a na druhé stran malé kolonie

obsahovaly více forem blízkých bakteroidm, nežli kolonie

velké, které práv poukazují na vzrst a rozmnožování ilé^

ili vice versa mly by jeviti bakteroidy uvnit pletiva bakte-

rioidového následkem supporiovaného abnormního rozmnožo-

vání formy normální.

Ješt dlužno uvésti, že Beyerinck pozoroval též ony
úpln pathologické formy hypochomatické, které mezi ostat-

-") a to i bakteroid se sporoidními tlesy; dležitým dka-
5oem je též reviviscence bakteroid, t. j. pemna mladých bakte-

roid, uzavených v brníkách nádorku v rychle pohyblivé bakte-

rie, jež pozoroval na praeparátecb z nádork Caragana arborea.

2
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nimi individuy jsou jako stíny bakterií, a které nazývá
»Gespenstbakteroide7i«.

Pražmowski (1. c.) dospl ve své práci ohledn povahy
bakteroid v podstat k stejnému názorui, tím že je považuje

rovnž za lánek vývojového etzu specifického mikroba;

odlišným je názor jeho potud, že tvorbu bakteroid neklade

do normálního vývojového kruhu, nýbrž soudí, že tvorba bak-

ter^oid je zjevem involuce, což iní ješt pravdpodobnjšíui

ta okolnost, že bhem doby ztrácí bakteroidy na schopnosti

vývoje. Vtvení tvoí dle nho první etappu v ad zmn,
které doznávají bakterie vlivem bunného plasmatu a tv<>r-

ba siln svtlo lámajících zrnéek v obsahu bakteroid tvoí
další stupe degenerace bakterií. Tato zrnéka nebarvící se

obyejnými barvivy, barví se jodem intensivn ervenohnd,
louh draselnatj" jich neattakuje, kdežto koncentrovaná kyse-

lina sírová je úpln rozpouští, pi emž se dostavuje po jisté

dob ržov ervené zbarvení, jež vystupuje za pítomnosti

cuki^u rychleji a zetelnji; nedegenerovaná ást bakteroid

se barví obyejnými barvivy. Svj názor o chemické podstat

a významu tchto zrnéek shrnuje autor následovn: (1. c.

p. 207) — »Aus diesem ganzen Verhalten geg*enuber Reagen-

tien geht mit groBer Wahrscheinlichkeit hervor, daB die licht-

breehenden Bakteroidenkorperchen eine eigentiimliche
Form von EiweiBsubstanzen^^) darstellen. Das

Resultat a 1 1 e r dieser Betrachtungen láBt sich also dahin 2íu-

sammenfaBen, daB die K n o 1 1 c h e n b a k t e r i e n u n-

ter dem EinfluBe der Pflanze eine Reihe von
successiven Veránderungen erleiden, wel-
ehe mit einem Wechsel der Gestalt und Ab-
sehwáchung der Vegetationskraft beginnen,
und mit einer vollstándigen Degeneration
and U m w a n d I u n g der B a k t e r i e n k o r p e r i n b e-

sondere Eiwei B-S u! b s t a n z e n a b s c h 1 i e B e n.«

V dalším autor uvádí, že bakteroidy pomalu zmizí a ve

vyj^rázdnných bukách astji zbývají zvláštní svtlo lá-

mající tlíska bílé barvy, barvící se jodem svtle žlut a á-

21) Proloženo autorem.
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sten se rozpouštjící v draselnatém louhu, jichž chemická

povalia jest mu hádauikouL

Není sporu o tom, že posléze jmenovaná tlíska jsou roz-

padová tlesa bakteroidj jevící již ist bílkovinný charakter

(žluté zbarvení jodem), pozorovaná již Lundstromem (viz

str. 15).

Ohledn vj^živy bakteroid soudí autor, že k stavb
jich tla slouží jim škrob, pro n rostlinou v nádor-

ku nahromadný. Pívod jeho zprostedkuje z Orgán rostli-

ny nad zemí hojn rozvtvený systém fibrovasálních svaz-

k mezi bakteroidním pletivem a zkorkovatlou pdou; tento

systém zárove odvádí prý do ástí rostliny nad zemí sub-

stance, získané rozpouštním tla bakterií.

y druhé své práci z r. 1892 mní již Frank (56b) svj
dívjší názor (str. 15) v tom smyslu, že bakteroidy považuje

již za stadium životního cyklu specifického mikroba; dopouští

se však nové chybj^ že totiž rzná dv vývojová stadia jedjioho

a téhož mikroba vykládá jaJko dva specificky rzné mikroby,

anebo aspo jako látkov ve dvojím smru hypertxoficky de-

generované potomky bakteria, vniknuvšího do koenu rostli-

ny; rozeznává tedy dva druhy bakteroid — »Eiweiss-
u n d A m y 1 o d e X t r i n b a k t e r o i d e n«, a dle toho i dva
druhy koenových nádork — a) menší, obyejn nerozvt-

vené a chovající obyejné bílkovinné bakteroidy, a b) vtší,

jnnohonásobn prstovit rozvtvené až korálovité komplexy

tvoící nádorky, chovající ve svém nitru bakteroidy amylo-

dextrinové.

Ad a). Bakteroidy prvních nádork mají normální bak-

terielní vzezení, nkde jsou rozvtvené, a barví se intensivn

anilinovými barvami, což prý mluví pro jich bílkovinný cha-

rakter. Pozoroval však i v nich differenciaci plasmatickou,

jevící se rzným stupnm zbarvení, a v nezbai*venéni prae-

parátu silnjší lomivostí svtla. Ani alkalie, ani kyseliny, ani

jiná rozpustidla jich nemní a srovnává je s Ernstovými

sporogenními zrny (a se nebarví dle Ernsta, nerozpouštjí

ve vroucích tekutinách a ani 48hodinovým psobením úinné
žaludení šávy pi 38—40°). Pokládá je za koncentrovanjší

formu ostatní tlesné substance bakteroidii, a soudí, že jsou

píbuzná nukleinm. L. c. p. 172 praví: »Die Bakteroiden sind
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also unter Hypertrophie, cl. ]i. iinter verniehrtem "\V"acli.stuiii

nnd vermehrter Eiweissbiklung degeuerierte BakterieD.«

Ad b),. Bakteroidy typu druihého jsou mohutnjší a ob-

sahují veliké inkluse, které nkdy vyphiují svou velikostí

celé tlo bakteroidu. To jsou prý tlesa, popsaná již Praž-

MowsKiM, která však nejsou žádnou zvláštní formou bílkovin,

nýbrž »škrobeni, barvícím se erven jodem«.
Jod barví je nikoliv ž 1 u t jako bílkovin y,

n ý b r ž i n t e n s i v n h n d a ž e r v e n o h n d e,

e h 1 o r z i n k j o d di o k o n c e temn e r v e n o h n d

až ern, a nebarví se anilinovými barviv y.

Kyselinou sírovou okamžit zbobtnají a se rozpouštjí, KOH
jich znateln neattakuje, rovnž ne vaení ve vod, rozpou-

štjí se v chloralhydrátu. V polarisacním mikroskopu zeteln
zazáí pi skížených nikolech v temném poli jako pravá zrna

škrobová.

Dle tchto vlastností odpovídá prý jich povaha chemická

oné modifikaci škrobu, jež se oznauje jako škrob ervenající

jodem (»durch Jod rotwerdende Stárke«) a která dle

A. Meyera obsahuje vedle pravé substance škrobové více

nebo mén amylodextrinu a dextrinu. Dle Franka zdá se

podporovati tento názor ta okolnost, že amylodextrinové ná-

clorky koenové hrachu obsahují daleko menší procento du-

síku '(4-828% N) než bílkovinné (6-936% N).

Amylodextrinové nádorky považuje Frank za jakési

vnadidlo pro škodlivé organismy, aby byly uchránny ostatní

ásti koene, ježto bývají napadány larvami, anguillulami a j.

a vyžírány. kdežto bílkovinné nikoliv — opt jeden teleologi-

cký názor o vci vysvtlitelné jednoduchým a pirozeným
zpsobem Idcz vyhledávání nadpirozených mloment. Zvíata
tato všímají si tchto nádork proto, že jsou vtší a mají

obsah výživn pro n vhodnjší než ilruhé; konen naskýtá

se otázka, pro jenom hrách je tak intelligentní, aby yj''cítil

potebu tvorljy takových ochranných orgán koenových a

]ie ostatní Papílionaceae. kde se Frank nesetkal nikde s tímto

»úelným« dimorfismem nádork.
Že celý dimorfismus nádork jsou pouze asov rzná

^'.ývojová stadia, mohl Frank zcela dobe vystihnouti, nebo
sám (1. c. pag. 177) praví, že první nádorky vytváené rošt-
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liuoii iia koenu jsou vždy bílkovinné nádorky; jich tvoení

postupuje dále po hlavním koenu dol a pak na postranní

koínky, kdežto druhé (amylodextrinové) objevují se teprve

pozdji. Vzhledem k Frankov theorii tvorby amylodextri-

iiovych nádork bylo by od rostliny láelnjší, aby vytváela

díve tAÍ:o a pak teprve ony bílkovinné.

y kapitole o differenciaci plasmatu v bakteroidech pe-
jímají HiLTNER a Stormer (85) Frankem zjištný a Moel-^

LERE3^i popíraný dimorphismus nádork a to ve smyslu pí-
znivém pro názor Frankv, V abnormálních nádorcích tvoí

bakteroidy veliké, jodem temnlmd se barvící koule, zcela

odlišného vzezení od normálních bakteroid. Tytéž abnor-

mální nádi}rky nalezli autoi na oividn nemocných rostli-

nách lu^áchu v Dahlemu, kdežto normální hrách ml normální

nádorky, a soudí, že tyto abnormální nádorky jsou zjevem

pathologickým, podmiujícím asi jist ^^) »die ErbsenmdigT
keit«. To potvrzuje prý ta okolnost, že v originálním mate-

riálu Frankov vždy byla bu v abnormálních nádorcích

nebo aspo v onch partiích koenu, nesoucích tyto nádorky^

nalezena vlákna plísní, které rozrušují spojovací dráhy mezi

nádbrky a rostlinou, takže rostlina není již vyživována du-

síkem, a tehdy tvoí se za tchto abnormálních pomr ona

pathologická tlesa.

Tento smlý názor není však niím doložen a zstává
pouhou theorii. Ivdyb}^ ovšem bylo experimentáln zjištno,

že perušení kommunikace mezi nádorkem a ostatní rostlinou

vždy vyvolá tento zjev, tu snad dalo by se souditi, že bakte-

roidy hromadí ve svém tle látky, které jinak by jim odebrala

rostlina.

Ve výživném roztoku bohatém na uhlohydráty podailo
se autorm vypstovati bakteroidy s differencovaným plas-

matem; dobe daly se rozlišiti dv rzné partie — 1. karbo-

Io^Ktu fuchsinem' silnji barvitelné »Kernplaisma« obyejn
polární lokalisace, a 2. slabji barvitelné plasma. Toto zhu-

štné jDlasma siln se barvící sestává dle autor z rzných
komponent, a to pedevším z plasmatické živé substance zá-

kladní, která na rozdíl od ostatního plasm-atu' barví se jodem

-^) cit. SucHTiNG (186) pag. 385.
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ponejvíce žlut, a dále z hmoty jist neorgauisované (»im-

organisiert«), která jodem se barví ervenohnd. Chlorofor-

mem dá se z tles vytepati látka podobná guttaperi, o níž

mohli autoi zjistiti pouze to, že je úpln bezdusíkatá; tato

barví se jodem žlut. Jodem hnd se barvící hmotu pova^

zují autoi za glykogen. K tomu jsou vedeni hlavn tím, že

je ve vod rozpustná, ježto tlesa, která v erstvém stavu se

barvila jodem ervenohnd, barvila se »nach mehrtágigem
Ausfaulen« (1. c. p. 253) ve vod pouze žlut (snad »auto-

lysa«, ježto dle mých pokus tato tlesa jsou ve vod neroz-

pustná).

Autoi pozorovali, že »Kernplasma« bakteroid ve vý-

živném uhlohydráovém prostedí »puí«.-^) Tyto »Ausspros-

sungen« pokládají za fruktifikaní orgány bakterií. V uri-

tých stadiích v5'voje rostliny dají se tyto nalézti též v koe-
nových nádorcích, a to, jak konstatovali autoi u Sóji, pouze

v stadiu hladovní rostliny, kdežto ped poátkem a hlavn
na konci tohoto stadia zídka kdy. Tento úkaz pivádjí autoi
v souvislost s dusíkovou assimilací rostliny; bakterie prý mají

snahu vytváeti sporangia, v emž jim brání hostitelská rost-

lina tím zpsobem, že resorbuje ustavin se tvoící »Aus-

prossungen«, které pedstavují vlastn dusíkatý stavební ma-
teriál pro sporangia. Tvoení této dusíkaté hmoty, jejíž dusík

pochází z atmosféry, je vlastn dle autor nejdležitjším

faktem z celé jich biologie. Za normálních pomr vytváejí

bakteroidy tuto dusíkatou hmotu, za pomr abnormálních

však tvoí se místo této bezdusíkatá hmota voskovitá, o níž

jsem mluvil díve. V roztoku nitrátovém ku p., kde není po-

teby assimilace volného dusíku, vytváí se sice bakteroidy,

nikoli však úplná differenciace plasmatu, a tím dá se ku p.
vysvtliti zjev, že assimilace atmosférického dusíku v nádor-

cích koenových u Leguminos zaíná teprve tehdy, kdy jest

zásoba rozpustného a rostlin pístupného dusíku v pd vy-

erpána.

^*y Autoi považují tvoení vtviek a kondensaci zvláštní

hmoty v konci tchto za puení jaderního plasmatu; jest vidno,

žo se nejedná o žádné takové puení, nýbrž ve vytvoené vtvice
!)ovstano nahromadním reservních hmot ohraniené tlísko.
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Toto morfologické pojímání bakteroid jako »Sporan-

gien iinvollkommener Natiir« a význam jich pro výživa rost-

liny podroben byl odvodnné a nezvratné kritice v práci

ScHTiNGov (186 p. 386-7).

Ohledn resbrbce dusíkatých »Aussprossungen« praví

ScHTiNG, že není si možno tuto resorbci pedstaviti jinak,

nežli psobením proteolytických process a že zstává nev^^-

svtlitelnýmj pro nepodléhá pak v tomto pípad proteolyse

též ostatní ást bakteroid!

Co se týká sporangiové povahy bakteroid, namítá

SCHTING, že podmínky jich tVorby neodpovídají nikterak

fysiologickým podmínkám sporogenesy ui ostatních bakterií;

kdežto bakterie projevují tím intensivnjší snahu tvoiti

spory, ím nepíznivjší jsou podmínky živ<>tní dotyného
hiacilla, je tomu zde práv naopak •— kumulace plasmatu

v podob zvláštních útvar nastává u bakteroid práv za

nejpíznivjších podmínek výživných, kdežto v kulturách na

prostedích nepíznivých se tyto útvary nevytváejí.

ScHTiNG se domnívá (a to zcela právem), že Hiltner

^ Stórmer vidli tlíska Babes-Ernstova, o jichž významu
nic uritého neví. Vlastní svj názor vyjadiije (1. c. p. 387) >

>DaB diese Korner bei R a d i c i c o 1 a nach Hiltner mít Jod
rotbraun gefárbt werden, scheint auf Sekrete oder Exkrete

hinzudeuten, indessen muB es bei dem mangelnden Tatsachen-

material und der verwirrenden Deutungsverschiedenheit als

miíBig betrachtet werden, hierauf náher einzugehen; Spoen
šincl es jedenfalls bis jetzt noch nicht.«

Jediný dvod pro tvrzení sporangiového charakteru

tchto tles bakteroidních, který hledají Hiltner a Stormer
v tom, že vidli, jak »die in gewissen Náhrlosungen entste-

henden Aussprossungen der Bakteroiden zweifellos unter

Umstanden in Teile von recht verschiedener GroBe zerfallen,

die direkt oder nach weiteren Teilungen in Bakterien oder

Bakteroiden auswachsen konnen,« •— odbývá ve svém refe-

rátu o jich práci Behrens ^^) následovn: »Es ist bedauerlich,

flaB fr die bei Bakterien nach unserm heutigen Begriff doch
etwas berraschende Auffassung der Bakteroiden als Sporan-

'") KocH's Jahresber. Jahrg-. U. 1903. p. 436.
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gien niclite als ddese recht wenig prázisen Beobachtuiigeii ins

Feld g-efíihrt werden.«

Nesprávnost tlieorie dimorphismn vystilil Moeller
(131a), který ve svých »Benierkiingeii zu Frank's Mittei-

lung etc.« ony amylodextrinové nádorky považuje za starší

stadia vývojová, kde následkem rozkladných process, které

s ohledem na konený produkt a podobné pochody v íši živo^

išné pokládá za druh jakési »tukové degenerace bil"

k o v i n« dochází k tvorb onch zvláštních tles, jež Frank
pokládá za amylodextrin.

Hmotu tchto tles podrobil Moeller dkladnému vy-

šetení mikrochemickému, pi emž ona tlesa se ne rozpou-
štla v studeném zedném louhu, koncentrované kyselin

dusiné, horkém alkoholu ethylnatém i amylnatém, ani v ethe-

ru, benzinu nebo sírouhlíku; za to rozpouštla se 1 e h-

c e v chloroformu, acetonu, ledové kyselin octbvé, 'v hebiko^
vém oleji, tíže v benzolu.

Z tchto mikroch|emických reakcí soudí Moeller, že

jedná se v daném pípad o látku bílkovitou a nikoli o škrob,

jalv tvrdí Frank. Substance ta má i povahu tuku nebo vosku,

nejspíše prý snad je to njaká hmota cholesterinovitá. Že

však to není obyejný cholesterin, zjistil Moeller nerozpust-

ností v éteru a vaícím alkt)holu a negativním výsledkem ba-^

evných reakcí na cholesterin (chloroform + H2SO4; HCl -\-

ehlorid železnatý nebo ammoniakem po zahátí kyselinou du-

sinou) .

Snad jedná se prý také o sms cholesterinu s tukem, vo-

skem nebo pryskyicí, jako nacházíme u nkterých rostlin,

hlavn hujb.

Co se týká o&uclu tles inkludovaných v bakteroidech,

praví Moeller, že pi svrchu uvedené »tukové degeneraci«

zmní se konen všechny bílkoviny tla bakteroidního v t-

lesa, která po rozpadu hypertrofických a bizzarn utváených
bakteroid se uvolují dovnit nádorku; zdá se, že nejsou

tato tlesa rostlinou resorbována, nýbrž stávají se spolu s odu-

mírajícími bukami nádorku obyejn koistí zvíat, jak na-

znail již Pražmowski a Frank.
Moeller první vytušil spojitost mezi tmito tlesy

bakteroid a tlesy sporoidními u jiných bakterií pi barvení
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jich metliodou ua spory; l.-e. p. 246 praví výslovn: »Da diese

Fárbungs- uud Entfarbnngsmittel auch bei meiner neuen

Methode der Doppelfárbuiig von Bakteriensporen Anwen-
duDg findeu, so gab mir das Verhalten gerade dieser Inhalts-

stoffe der Bakteroiden, w i e a u c h a h n 1 i c li e r oder
gleicher, an Bacillus subtiUs in alten Agar-Agar-
Kultue n v o r k o m m e n d e r^^) seinerzeit Veranlassung

zu Empfehlung der VorsiclitsmaBregel, das auf Spoen zu

priifeude Materiál vor der Farbung mit Ghloroforin zu be-

handeln.«

Y následující své práci konceduje Frank (56bc) úpln
ohledn mikrochemických znak bakteroidních tles zjišt-

ných ]\Ioellerem; pbuze opravuje jeden z nich v ten smysl,

že pi opatrném protažení plamenem nkterá tlesa úpln na
zpsob tuk roztají, 1. c. p. 391 praví: »Man wird also die

Substanz dieser Korner wohl fíir einen nicht náher bekann-

ten fett- oder wachsartigen Korper halten dúrfeii; die

Schmelzbarkeit wiirde ja auich fr Cholesterin stimmen.«

Na dimorfismu nádork u hrachu však trvá dále; umí-

rákem však odzvonil >vdimorfismu« Moeller (132ab) ve své

odpovdi r. 1892. Na výtku Frankovu, že je bezpodstatným

MoELLERv názor o dimorfismu nádork, ježto prý Moel-
ler nevyšetoval nádorky hrachové, studoval tedy Moeller
tj-to a úpln vyvrátil Frankovu theorii; nalezl totiž krom
dvou Franke:\i postavených typ (EiweiB- und Amylodex-
trinknollchen) pechodní formy mezi obma tmito t^^y a

krom toho nalezl v malých (typu EiweiBknollchen) nejenom

»Eiw€Ífibaktroac^n«, nýbrž i spoustu baMeroid s onmi
inklusemi, které zprvu Frank pokládal za amylodextrin a

o nichž opakuje nyní Moeller totéž v celku co díve: (1. c.

p. 569) ». . . daB jene Tropfchen als fettige Degeneratiouspro-

dukte regelmáBig am Ende der Entwickelungszeit der KnóU-
chen auftreten,« a o nco níže (1. c. p. 570) »E s d r f t e

d e m n a c h, w i e i c h e s f r ii h e r a u s s p r a c h, d e r b i o-

logische Vor gang in den Knollclien der sein,

daB die e i n g e w a n d e r t e n B a k t e r i e n d u r c h die
H y p e ]* t r o p h i e i ii die E v o 1 u t i o u s f o r m e n der

-') mnou proloženo.
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B a k t e r O i d e u ii b e r g e f li h r t w e r d e n, u n d d i e s e

abgestorbenen Organismen dem Prozesse
f e 1 1 i g e r D e g e n e r a t i o n v e r f a 1 1 e n.« -^)

Ohledn Frankova dimorphismu byla by mi ostatn i

tehdy jasná souvislost miorfochemické a asové vývojové dif-

ferenciace mezi obma typy nádork, kdyby obsah nádork
odpovídal striktn jeho nálezm. Praví totiž, že »Amylodex-

trinknollchen« jsou asov pozdjší a (1. c. p. 172) ».. . sie

sitzen gern in der oberen Region der Pfahlwurzel, kommen
jedoch aiieh an Seitenwurzeln vor, aber dann auch besonders

an solchen, die aus dem oberen Teile der Pfahlwurzel ent-

>pringen.«

Blízkost jich hlavním svodnj^m drahám pivádjícím
do koene reservní látky a už jakékoliv povahy chemické

(snad škrob, který se v bukách nádork objevuje ve velmi

znaném množství) podmiující u bakteroid tvorbu onch
zvláštních inklusí, vysvtluje již dostaten jich ilý vývoj a

<?hemickou zmnu jich plasmatu.

Konen ješt k tomu dimorfismu uvádím citát Sch-
iNGv (186 p. 418) ohledn postavení nádork: »Die Stel-

lumgsverháltnisse der Knollchen am Wurzelsystem sind iiber-

haupt lediglich als Funktion der zeitlich verschiedenen In-

fektion anzusehen,« který bych modifikoval s ohledem na

vnitní strukturu nádork ve vtu : »Dieverschiedenen
Struktur v erháltnisse der Knollchen am
Wurzels3^stem sind iiberhaupt lediglich als

Funktion der zeitlich verschiedenen Ent-
wicklung anzusehe n.«

Dawson (37) pozoroval, že bakteroidy vznikají pravým
rozvtvováním pímých tyinek.

Za lánek vývojového etzu bakterií považuje bakte-

roidy též MoRCK (133) ,^^) který vyšetoval 65 rzných specií

Papilionaceí, Caesalpiniaceí a Mimosaceí na bakteroidy.

V mladých bukách nádork nalezl pouze malé kulovité

bakterie, které pozdji vlivem plasmatické substance bunk

-^) proloženo autorem.

"O Práce mi známá pouze z referátu — Koch's, Jahresber
Jhrg. 3. 1892. p. 207.
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nádorku zveliují dimense a mní formu až do rozvtvených

útvar. Pi zmnách bakteroid (»zum Zweeke der Resorp-

tion«) ztrácí asto na schopnosti svtlolomné, anebo tvoí se

uvnit inkluse koncentrovanjší hmoty barvící se jodjodka-

liem intensivn žlut. Po skonené resorpci bakteroid rostli-

nou zstávají v bukách ješt intaktní malé bakterie, které po

^lestrukci nádork dostávají se zpt do pdy.
Sporoidní tlesa v bakteroidech považovali za pravé

spory NoBBE, Schmid, Hiltner a Hotter (142),^*) kteí po-

kládají vyvinutý bakteroid rozvtvený za zoogleu v malém.

Schneider (164a) -^) uvádí v první své práci, že bak-

teroidy se rozmnožují sporami a dlením; spora prý ve svém
vývoji se tém dvojnásobn zvelií, a z ní vyrstá »Sporen-

schlauch«. Zvláštní tlesa v obsahu dosplých a degenerova-

ných bakteroid pokládá Schneider stejn jako Moeller za

tukov degenerované bílkoviny, a soudí, že se

vytváí z chemicky zmnných spor.

Mnoho pravdy spoívá v posledním tvrzení, nebo spo-

roidní tlesa skuten pedstavují nám hmotu chemicky ve-

lice blízkou hmot spórové a také i vývojov velice píbuz-
nou, která vznikla jakýmsi nábhem na tvorbu spor. Ostatn
Ržika zeteln se vyslovil též o píbuznosti hmoty spor a

sporoidních tles.

Schneider opravuje své mínní o bakteroidech v práci

pozdjší (164b) v ten smysl, že bakteroidy netVoí spor, nýbrž

rozmnožují se dlením a puením, a že tlesa siln svtlo-

lomná, též jinými badately pozorovaná, podobají se sice spo-

rám, jimi však nejsou. Pokládá je za útvary sporám
podobné — »sporoid y«, jichž pvod však a funkci ne-

vysvtluje: (1. c. p. 113) . . . »Refractive bodies (sporoids)

occur in the older organisms, and seem to be eharacteristic

of the species. Their origin and function are as yet undeter-

mined.«

Avšak v následující práci (164c) odvolává i toto mínní

^) Práce mi známá pouze z referátu — Koch's, Jahresber.

Jhrgr. 2. 1891. p. 199.

-®) Práce mi známá pouze z referátu — Koch's, Jahresber
Jhrg-. 5. 1894. p. 254.
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a praví, že tato granula jím díve zvaná »8X3oroidy« jsou

»z r n é k y r e s e r v n í h m o t y«, a žádných dvod pro

toto své tvrzení neudává.

HiLTNER (84) mluví o sporoidních tlesech v bakteroi-

dech jako o »anscheinende Sporetibilduug'«, strukturu bakte-

roid analogisuje resj). identifikuje se strukturou bakterií p(v

psanou BTscHLiM. Názor svj formuluje takto: (1. c. p. 280)

»Meine Ansicht geht dahin, daB die Bakteroiden ledigiich

vergroBerte Bakterien sind, ])ei denen die vielleicht urspriing-

lich schon vorhandene, aber mit jetzigen Hilfsmittelu nicht

sicher z^i beobachtende wabige Struktur des Plasmakorpers

nur schíirfer hervortritt.« . t^

Ježto neznáme zpsob jeho barvení, nemžeme se s uri-

tostí vysloviti o jeho názoru, ale zdá se, že nezbarvené partie

(sporoidní tlesa!) považoval za oka alveolární sít, jak po-

ukazuje jeho výraz »wabige Struktur«.

Stefan (177A) pokládá bakteroidy za involuní foiiny

organismu, který prý pro své vláknité stadium patí k Myxo-

bakteriím.

III. Tetí smr, který bychom dle Gamaleiy mohli na-

zvati »p r o s p e k t i v i s m e m«, zahrnuje autory, kteí spa-

tují v bakteroidech již organismy nebakterielní, a systema-

ticky vyšší.

Tak Laurent (105), který pokládá lesknoucí se inkluse

v bakteroidech (sporoidní tlesa!) za spory, klade bakteroidy

pro jich dichotomické rozvtvení mezi vyšší organismy, t. j,

do skupiny P a s t e u r i a c e í dle Metschnikoffa.

Hartleb (75) ^°) pozoroval v bakteroidech mateské
spory, zoospóry, sporangia, zygoty a více pod.; bohužel jest

mi práce v originálu neznáma. Koch Alfred praví o ní ve

své kritice (Lafar p. 54 viz dole) : »Jedenfalls hat bei

Hartleb, der von Zoosporenbildung und Kopulationsvorgán-

gen spricht, die zur Bildung von Z^^goten fiihren, die Plían-

tasie der tatsáchlichen Beobachtung etwas nachgeholfen.«

Maze (123) tvrdí, že bakterie koenových nádork mají

také formu a stadium »o o s p o r y«. Stadia vtvení nejsou

^°) mn známo pouze z citátu Lafar Handb. d. techii. My-
kologie. Bd. .9. 1906. p. 54.
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\- Vrázem involiice, i)onévadž kiiltury, v iiichž tento orgaiiis-

mii.s bere na se tuto formu, neiní dojmu pathologinosti.

nýbrž práv dojem poátku vývoje k vyšší form »oospory«,

íi domnívá se, že našel ve vývojovém cyklu tohoto organismu

všechna pechodní stadia mezi bacillem a oosporou. Identi-

fikuje pak tohoto mikroba direktn s organismem popsanýin

již od Sawageau et Eadais (kteí popsali pravou Aktino-

myces)

.

Xázor tento je pehnaný. By i dle mého náhledu tento

organismus systematickým zaazením patil nkam do stai-

piny inící pechod k Aktinomycetm (snad ped rod Coryiie-

bacterium Leh. Neum.), pece nelze ješt mluviti o pravé

Aktinoniyces. Název oospora je pak vbec nesprávný, ježto

v systematice botanické patí docela jinému organismu a byl

chybn Francouzy x>oužíván v nomenklatue Aktinomycet.
Neumann (141), který vypstoval pravé bakteroidy na

umlých výživných substrátech, nepokládá je za mrtvé bíl-

koviny, sloužící rostlin k resorpci. L. c. p. 189 praví: »DaB
dieselben (t. j. bakteroidy) jedoch nichts weiter als eine Art

tíbergangsform der Bakteríen sind, also keine degenerierte

Form, auch keine Involutionsform, sondern eine hochent-

wickelte, lebensstrotzende Form, die eine Menge von Bakte-

jieu zu gebáren imstande ist, haben die Untersuchungen be-

wiesen.«

Vj^stované bakteroidy rozpadávaly se mu totiž ve

I

3—8 dnech v malé organismy podoby kokkovité, které na-

okovány do vhodného výživného media^ opt vyrstal}^

! v roz\^tvené form^'. (L. c. p. 201.) »Hieraus geht hervor, daB

i
die verzweiglen Formen ITbjergangsfoiTnen ^ind, und erst

durch ihren Zerfall Bakterien werden.«

GiNO DE Eossi (158) též tvrdí, že bakteroidy nejsou for-

,
mou degenerace, ani involuce, nýbrž další vývojový stupe

' stadia tyinkovitého. V urité period vývoje ovšem nastává

vakuolisace (sporoidní tlesa?), která se intensivn

zvtšuje až do zániku.

BuchánAN (23) rovnž je nepokládá za formy involuní.

Morfologicky^ podobají se prý jak kvasnicím (!), tak bakte-

riím a zasluhují zvláštního systematického zaazení jako sa-

I mostatnv genus »Rhizohium«.
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FuHRMANN konen (58c) soudí, že bakteroidy nejsou

involuní formou, a v ostatním pidává se k názoru Samie-

RONovu, který praví, že nádorky jsou pathologickými útvary

pravé plísn, která nemá s fixací dusíku nic spoleného.

Ješt zbývá zmíniti se o pracném a obšírném pojednání

Peklové (147) o rostlinných aktinomykosách, práci to ve-

lice interesantní pro názory autorovy o významu t. zv. bakte-

roid a systematickém postavení Rhizobia. Pi proítání této

práce vidná je zeteln snaha autorova zaaditi Rhizobia do

píbuzenství Aktiriomycet ; idea této možnosti nutí autora

stotožovati analogické znaky morfologické dvou skupin, jež

dle dosavadních výzkum za odlišné považovati nutno. Práce

o Mykorrhizách zanechaly v mysli autorov pedstavu aktino-

mykotického mycelia, která ho vede ku homologisaci hetero-

genních zjev. Tak aspo vyrozumívám jeho výkladu bakte-

roid (1. c. pag. 463 e. sequi.) ; autor popisuje v nádorcích Vicia

faba, Pisum sativum liort. a Eol)inia pseudacacia bakteriehaí

masu tvoenou vláknitým organismem, siln granulovaným.

Hlavn v nádorcích hrachu líí detailn tyto pomry; 1. c.

pag. 464. »Im Verlauf der Fáden erschienen námlich die er-

wáhnten Kornchen vergroBert, bis sie die Gestalt von fast

rechteckigen, die ganze Fadenbreite einnehmenden Gebilden

angenommen haben. Sie kamen oft vereinzelt vor, manchmal
folgten sie aber reihenweise, wie perlenschnurartig nachein-

ander. Sie fárbten sich stark mit S-Fuchsin und Heidenhain,

Tn der Form und auch in der GroBe waren sie bei Pisu m
den »Arthrosporen« von den Intercellularmassen der Erlen

anschwellungen ungemein áhnlich; nur darin unter-
s c h i e d e n sie sich d a v o n, d a B z w i s c h e n i h n e n

k e i n e Q u e r w á n d e i n den F a d e n g e b i 1 d e t w a-

ren.^^) Sie wurden a ugenschei ni i ch durch
Kontiaktion desplasmatischen Fadeninhal-
t e s g e b i 1 d e t ^^) auf áhnliche Weise, wie die sogenannten

»Fragmentationssporen« bei den Streptotricheeu resp. Ak-

tinomyceten gebildet werden. In der Tat konnte ich melu'mals

die zwischen ihnen verbliebenen Fadenreste konstatieren.«

^) mnou proloženo.
'*) proloženo autorem.
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Další moment, v nmž odlišují se od sebe vlákna aktinomyko-

tická (mykorrliizová) a rhizobií, spoívá dle autora v tom,

že i vlákna, i jich fragmenty chovající arthrospory u my-
korrhiz jeví zetelnou membránu, kdežto — (1. c. p. 464). »Bei

P i s u m dagegen sahen die Fáden resp. die die Bakteroíden-

reihen fiihrenden Elemente wie nackt aus, uind nur mittels

Anwendung der Gentianaviolett —- mit Vorhergehender Tan-

ninbeizung, wie ich sie auch zum Nachweis verschiedener

Schleimsorten in den pflanzlichen Geweben zu beniitzen pfle-

ge — erschienen die zwischen den Fáden resp. den Bakte-

roídenreihen liegenden Zwischenráume erfiillt von eineni

bláulich gefárbten Stoff. (Die innerhalb der Fáden zwischen

den Bakteroíden verbliebenen Plasmareste fárbten sich ebenso

ein wenig schwacher.) Es war dies besonders gut in
nochjuingen Knollchenpartien zu sehe n.^^)

Offenbar uuterliegen die Membranen (und zwar die primá-

ren, augenscheinlich stic kstoffhaltigeu Membranen) der Fá-

den, indem sie sich in den Knollchen in einem fliissigen Me-
dium befinden, einer friihzeitigen Verschleimung. Und dieser

geringe Schleim láBt sich auch mit Gentiana nachweisen. In

der Zeit verschwindet aber dieser Stoff, augenscheinlich

unterliegi; er der Resorption seitens der Wirtspflanse.«

Bakteroidy — (»1. c. p. 465 »Die Bakteroiden — Frag-

mentationssporen, oder nackte Arthrosporen, wie man sie per

Analogiam zu den áhnlichen Gebilden bei der Erle neunen
muB —«) se pak vyvíjejí dále, zveliují, posléze zdají sse býti

opateny membránou, a v nich dají se železitým haemao-
xylinem dokázati malá a vtší zrnéka. Brzy zmizí i partie

mateského vlákna mezi bakteroidy, tyto piblíží se násled-

kem toho k sob, zvelií se »und bekommen, indem sie liicken-

los aneinander gepreBt werden, was moglicherweise auch un-

ter der Einwirkung der vergroBerten Centralvakuolen ge-

schieht, die bekannte rechteckige Gestalt, s'o daB der ganze

Raum zwischen der Centralvakuole und der Zellwand wie

gefeldert erscheint.« V blízkosti vakuoly zhlenovatí zase endo-

ph}i:ní elementy; dusíkatý hlen je resorbován rostlinou. Ko-
nen zbudou pouze bakteroidy, ostatek je resorbován — 1. c.

'") mnou proložeuo.
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p. 465. »Es findet diese Eesorption aiif Ko»ten der priináreit •;

Faidenhúllen und der nach der Differenziatiou der Bakteroi- i

den verbliebenen Fadenreste statt.« i

Tuto resorbei extrabakteroidních partií ostlinou, které
j

považuje autor za bohaté dusíkem, pokládá za vlastní process
!

symbiotické assimilaoe dusíku atmosférického rostlinami mo- \

týlokvtými. Tento process resorbní mže se opakovati, pi \

emž ztráty na dusíkaté hmot vláken vzniklé resbrbcí rošt- >

linnou se kompensují sekundárními infekcemi nádorkn no- \

vými vlákny infekními.
^

Práv ony momenty, které vytýká autor jako differen-
'

ei'aní zmámku mezi afctinomykotickými resp. myjíorrliizo-

vými vlákny a hypothetickými aktinomykotickými vlákny
;

Rhizobia — totiž nedostatek pepážek a mem-
brány — mluví s dstatek pro to, že Peklo považoval za

plasmatioké vláknité tlo rhizobia, v nmž kontrakcí

jednotlivých partií plasmatu A^znikají bakteroidy, istý sliz,

vyluovaný z tla bakteroid; tomu nasvduje i specifické
'

barvení partií vlákna mezi bakteroidy gentianovouj violettí,
;

jíž používá se ku barvení nejen slizu rostlinného, nýbrž i pou-
|

zder bakterií,"^) a hlavn ta okolnost, že tinkce tímto barvi-

vem jevila sie nejlépe v mladých ješt partiích nádorku; autor '

vysvtluje to tím, že primární membrána vlákna pedasn '

zeslizovatí, dle mého názoru však nikdy membrána u tchto i

vláken neexistuje, a zbarvení gentianoVou violettí již v mla-

dych stadiích mluví zeteln pro existenci hojného slizu bak- <

terií ve vláknu infekním.

Pi vyšetování nádork rhizobielních nepodailo se mi i

nikdy žádnými methodami zjistiti aktinomykotická vlákna, ,

v nichž by se bakteroidy tvoily, a též vidl jsem obrazy -'

Peklem ve smyslu tom interpretované; jeho plasmatická \

vlákna si vysvtlnji tím zpsobem, že vidl sliz vylouený }

bakteriemi sestavenými v adách, jak za sebou' se v ad d- •

lily (streptobacilly, které se po i^ozdlení od sebe oddálily^ aniž t

by zmnily svou polohu — longitudinální osu ve smru kol- i

^') Nejobyejnjší methoda kn tinkci pouzder — methoda j{

JoF^íOVA a její modifikace dle Friedlándera, Nicolle, Kibberta \\

(dle tohoto s Dahlií) a j. spoívají na barvení gentianovoii violetí.
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mém iia dlení) a vylouily sliz; takovýdi ad v slizovém

olialu mže býti v infekním vláknu více a hranice slizovýek

obal více ad, by i se dotýkaly bezprostedn, zstaly zna-

telné — napodobujíce jakouíá membránu. Obrazy takové op-
tovan jsem pozoroval. Periferní partie obalu slizového je

patrn tužší nežli vnitiTií partie obalu toho a proto v sebe

nesplývá sliz dvou jedinc,-^"*) jak možno se pesvditi na
})raeparátech specificky zbai*vených bakterií s pouzdi*y (oby-

rejn tmav zbarvené ijeriferní partie dvrk pouzder úpln
\' sebe nepecházejí).

Eo^mž tak jeví se mi nedoloženým dxivod autorv, že

nastává pedasné zeslizovatní primémích membrán vlákni

Rhizobia — »indem sie sich in den KnoUchen in einem fliis-

.sÍ2:en Medium befinden« (1. c.)
;
je známo, že na vyluování

>lizu u bakterií (v našem pípad specieln u Rhizobií) nesou

lví podíl uhlohydráty/'^) jak pkn u Rhizobií dokázal mezi

jinými BucHANAN (23). Pesvdil jsem se o tom též sám, že

rzné cukry vyvolávají u Rhizobia tvorbu mohutného slizu.

Y nádorcích patrn je postaráno rostlinou samou o hojný pí-
liv uhlohydrát Rhizobiím v podob škrol)u, který si asi bak-

terie djastatickým fermentem pemují v assimilovatelný'

<"ukr a tento pak podncuje tvorbu slizu. ^^)

Nedokázaným zstává pedpoklad existence rzných
druh slizu u Rhizobií (1. c. p. 467. »Es scheint also nicht ein

jeder von dem BaciUus radícicola produzierter Schleim stiek-

stoffhaltig zu sein«), pedpoklad to, mající úelem zachrániti

theorii Peklovu a resorbci dusíkatého slizu u Rhizobia,

vzíjjklého z primérních membrán Rhizobia a plasmatických

souástek vláken. Buchanan (23) totiž a j. zjistili, že slizo-

vité produkty povalw dextrinovité povstávají u velikém

množství po pidání rzných uhlohydrát a to pemnou
sekundárních obal membrány Rhizobia, neobsahují v á-

/ a n é h o fl u s í k u a nemohou tudíž ))ýti považovány za pro-

'*") vyjímajíc jedince souvislé ady, vzniklé dlením z jednoho

jrjíileského individua.
•") Hlava (86) na p. nalezl, že obyejné pathog-enní strepto-

kolíky tvoí v kulturách s vysokým obsahem ciikrii (18%) pouzdra.
**) Tomu nasvduje analogický nález Fai!ER\' (50). který

zjJKtil u Mycobaetcnum Eubiaeearuni amylasu.

3
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;dilkt dusíkové assiniijace Ehizobia; povstávají zhleuovatením

pouzdra nebo vnjší vrstvy bunné blány bakterielní, kdežto

jejich synthesa extracelliilární je vylouena. Dkaz uhlohydrá-

tové povahy slizu zejm svdí proti theorii plasmatického

(íhaxakteru pouzdra nebo blány bunné bakterií.

Nebude bez zajímavosti, uyedu-li ješt z literatury n-
které pokusy o umlém vypstování bakteroid na umlých
výživných substrátech a o vysvtlení jich vzniku psobením
.experimentáln stanovitelných faktor.

. y uinlém prostedí výživném (na gelatin leguminosní

se saccharosou) •") vidl poprvé hakteroidy Beijerinck (12b),

na jichž vzrstu jest prý vidti, že jsou to zkrácená sympodia.

Jjaurent (105) 1890 dostal krásné bakteroidy v dekoktu. le-

^'uminusovém, nebo v roztoku: 1000 g H2O, 0-5^—1-0 g saccha-

j'osy, maltosy, mannitu, dextrinu nebo glycerinu s 1-0 g
K2HGO4 a 0-2 g MgS04. Pražmowski (151) popírá údaj Bei-

jERiNCKv (1. c), a to pouze z toho dvodu, že se mu nikdy

nepodailo na umlých substrátech konstatovati bakteroidy.

.V práci z r. 1900 tvrdí Stu^-zer (184a), že dostal bakteroidy

v roztoku: 1000 g H2O, 10 g glukosy, 1 g asparaginu, 1 g
.K2HPO4. 0-5 MgS04 a 0-5 g kyseliny jantarové. Místo glu-

,kosy osvdily se mu též škrob a inulin, mén arabská gum-
ma, saccharosa, cukr ovocný, laktosa a melassa; místo kyse-

liny jantarové dala se použiti kyselina mléná (0-5 g) nebo

citroriová (v témž množství), nebo 0-75 g kyseliny vinné, nebo •

Jkonen 1 g kyseliny jablené. Y práci z r. 1901 Stu^tzer

(184b) konstatuje píznivý vliv následujícího roztoku na tvor-

.bu bakteroid : Extrakt ze semen Leguminos, nebo mouka
,(10 g na 1000 H2O) a 1% glukosy, 1/2% saccharosy,.nebo 2%
inulinu. Asparagin úinkoval nepízniv, bezvýznamnými
pak l^yly kyselina citrónová, uhliitan draselnatý, fosforenan

draselnatý, ledek a soli horenaté. f
Smith (175) pstoval bakteroidy v slab kyselém roz-

•'') Dekokt z rostlin + 1-5—2-0% sacebarosy +7.j:; — jt: ^ foso.-

Tcuanu draselnalébo, nebo týž dekokt s 2% saccharosy a 8% ge-

latiiiy.
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toku, obsahujícím rostlinný infus s 1% peptonu, 5% glukosy

a 0-5% eliloridu draselnatého.

Hartleb (75) udává jako nejlepší výživné mediuni pro

tvorlju bakteroid roztok: 1000 em vody, 0-55 g In^selého fos-

forenanu ckaselnatého, 12-5 g glukosy a 3-9 g asparaginu.

HiLTNER (84a) okoval do táliož prostedí, ale ve vt-
iin pípad se mu tato pda neosvdila pro rozmnož o-

V á n í, nýl)rž pouze pro nietaniorfosu naokovanýeli tyinek
v Ivakteroidy; pozoroval však krom liujného rozmnožování

bakterií též tvorbu bakteroid v extraktovém roztoku

z hrachu.

Týž autor v práci jiné (841>)^^) se domnívá, že vznik

bakteroid obzvlášt podporuje ledek, což však nepotvrzuje

Xeumann.
Tento badatel (141) podrobil celou adui výživných sub-

strát k pokusm o vypstování bakteroid, a konstatoval,

že tyto nevznikají na pevných ^^ý^živných pdách, V te-

kutých výživných prostedích dostal velice pkné bakteroidy,

hlavn v lidské mwi 3X zedné vodou," v rostlinných ex-

traktech, koenových dekoktech, roztoku ])ílkovin z bo1)u svin-

ského atd. Dležitým jest fakt konstatovaný Neumannem, že

]>ísada ledku nemá pro tvorbu bakteroid žádného významu,
není však také škodlivá.^^)

Nejlepší medium, pro tvorbu ])akteroid byla zedná
lidská moc (1 : 4, též 1 : 2 a 1 : 3).

Yelice zajímavé jsou "^Týsledky práce Hiltner-Stórme-
ROVY (85), Hlavní vliv na tvoení bakteroid má dle nich

v podstat pramen uhlíku; nejpraecisnji dostaví se tvorba

l)akteroid v kultue s 0-1-

—

1% glukosy spolu s tvorbou siln

svtlo lámajících a karbolovým fuchsinem nebo jodovon tink-

turou intensivn se barvících tles. Z jiných uhlíkatých látek

osvdily se rzné jiné cukry jako laevulosa (hlavn u bak-

tei-ií z nádork sóje, úinkující zde lépe než glukosa), raffi-

nosa, saccharosa, mannit a galaktosa. Zajímavo jest, že elek-

tivita bakterií ohledn uhlíkaté potravy je individuelní, u rz-

^) cit, Ni^:u-MAN.\- a. e.) p, 195. • «-

•"*) HiLTNER (1, c. 84b) tvrdil totiž, že ledek sice tvoení lilízek

brání, avšak l\'orbu bakteroid iispišuje.

3*
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ných druh tvoí >se bakteroicly za j)ítomnosti raizných cukr;
z uhlíkatých, slouenin oh.sahujících též dusík se osvdil nej-

lépe aspai-agin, a daleko mén než cukry. Pepton za-

držuje tvoení b a k t e r o i d . Ledek v malém množ-

ství (0-05—0-5%) jxxlporiirii' tvoení bakteroid i za pítom-
jiotíti cukru i bez nho, pi emž plasmatická differenciace

poíná tehdy, kdy je dusík ledkový z vtší ásti již vyei-pán,

práv jako u a&paj*aginu. Zdá se tedy, že pítomnost dusíka-

tých slouenicL které mohou býti bakteriemi assimilovány,

zadržuje všeobecn pi dostatené v}^živ uhlíkaté tvorbu bak-

teroid.

To úiíin odpovídá mým pokusm u Bac. megatherium

(viz I. (\í\), kde píti »mnost dusíku v cukernaté jjd (maso-

peptouový agar + glukosa) z})soh<)vala velice mohutný
vzrst a. ilé rozmnožování bez tvo]"by zvláštních forem terato-

logických, kdežto na agaru i>ou2:e glukosovém byl vzrst da-

leko chabjší, za to však si>ou«ta. spor a onch zvláštních fo-

rem se sporoidními tlesy.

Podobn chovaly se autorm ve výživném mediu kalium-

fosfáty (pimái-ní a sekunfláriií)
;
pi pítomnosti cukru pod-

porovaly nmo/yfyní bakterií, nikoli však tvorbu bakteroid,

která nastala teprve po vyerpání kyseliny fosforené a za-

stavení rozmnožování, a to pak intensivním zpsobem; 7£l ne-

pítomnosti cukru byly bez úinku na tvoení bakteroid.^°)

I to musím na základ vlastních pozorování na svém
baívillu potvrditi (viz I. díl). Nkteré organické kyseliny

(hlavn jantaT-ová) rovnž yxxlporovaly tvorbu bakteroid,

kdežto naopak zase rzné anorganické soli kalia a magnesia ÍK
chovaly se passivn.

SríCHTiNG (186) nevidl rozvtvené bakteroidy nikdy na

pevné \^žáviié pd; pouze tehdy, kdy pevný substrát vý-

živný (1% extraktu rostlirmého ± .1 % inulinu. roztok slab

kyselý) +10% gelatiny nebo t-5% agaru) byl pelit sterilní

deštili (jvanou vodou, byly nalezeny po 3 X 24 hodinách dlou-

hé, pímé nebo zakivené nebo jednostrann za.hrbatlé ty-

inky, které po dalších 24 hodinách (u bakterií z Vicia faba)

se vtvily. Z toho soudí Schting, že chemické látky výživ-

'") I. tlil. sil-. 24—83.
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iié iijsoii v žádném A'ztaJiu k tvoení bakteroid. Z toho soudí

dále SuciiTiNG, že píinu tvorby bakteroid možno hledati

\(* d\'uu faktorech : .1 . v nízkém tlaku kyslíku, který

pfuuije v tekutých subttrátech výživných (v pomru k pev-

ným ])údám), což hx odpovídíiio ])irozeným pomr iini v ko-

enových nádorcích, kde painije rovnž menší tlak kyslíku

uež A'' atmosfée a -. v p i- o d u k t e c h v ý m n y 1 á t kove
bakterií samých, které v tekutých prostedích jsou n-
jíikým zpsobem neutraiisovány nebo odstraovány. Slnite-

ii prý také proto se netvoí bakteroidy na pevných substrá-

tecli výživných, ježto se tam hromadí tyto produkty výmny
látkové liakterií, kdežto v tekutých mediích je posfiráno o silné

zední exkret. Konen však pe(!e i zde dospje konen--
1i'ace tchto produkt urité hranice, kde psobí škodliv^ a

l>ro to prý mluví fakt konstatovaný Neumannem a Súchtin-
i;eí.í, že totiž po 8—14 dnech ubývá potu bakteroid — tyto

se ro2q)adávají v tyinky (»Schwármer«) . Eovnž mluví pro

tuto theorii Nobbe-Hiltnerem konstatovaný vztah mezá tvor-

bou bakteroidii a assimilací dusíku; pokud nádorky assimi-

lují dusík, obsahují bakt^^roidy a rostlina odnímajíc bakteriím

jich exkrét}' tvoí pro n píznivé podmínky pro tvorbu bak-

ttn'oid. OjecUnlé nálezy bakteroid na pevných výživných
Mibstrátech vysvtluje Síjchting tím, že v zcela mladých kul-

turách, pokud nena^stane hromadní produkt rozkladných,

mohou se njaké bakteroidy vytvoiti.

Xázor SucHTiNGv je velice jednostranný a pistižený
iia tento jediný pípad; kdyby byl Schting v úvahu vzal

fysiologické pomry výživy a výmny látkové u ostatních

bakterií, byl by jist býval upozornn na analogické pomry
u jiných l>akterií (tvorl)a t. zv. teratologickýeh i involuních

forem vzrstových, heteromorfosy, chemomorfosy atd.) ; tam
iieijí závislá tvorba bakteroid, za nž dlužno též tyto formy

pokládati, na tekutosti media vA^živného, ba práv naopak.

Kromé toho mluví proti theorii Schtingov pímé ex-

perimenty. První theorie o nízkém tlaku kyslíku padá již

tím, že se mi nepodailo v^q^stovati 1)akteroidy (ani normální

bakterie) na substrátu zbaveném ásten nebo úpln kyslíku

(dle methody Burri-Wrightovy). Proti druhé theorii o roz-

kladných produktech mluví ta okolnost, že netvoí se bakte-
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lokly ani a^ tekutích proí^tedíeh, když není tam vhodných
nhlohydrát a solí.

'

Z celé další ady autor, kteí pstovali tohoto mikroba

na ' umlých pdách výživných s nejrznjšími písadami^
livedu pouze Buchanana (23) . Týž podrobil otázku aetiologie

tvorby bakteroid kiitickému zpracování a dochází k zajíma-

vým výsledkm : Na m o r f o 1 o g i c k é utváení p o d-

statn mávliv výbr živin. Z organických ky-
selin jest to jantarová(jako sodnatá sl), jež-

vyvolává nejen nejbujnjší vzrst, nýbrž i

ty orbu 1) a k t e r o i d nejrznjších forem,
Bovnž i glycerin pedí ostatní výživné lát-

ky v tomto smru, kdežto naopak asparagin
nikoliv, a pepton d 'o konce psobí rušiv na
tvorbu 1) a k t e r o i d . Z 15 rzných z k o u š e n ý c h

uhl o hydrát všiechny pízniv psobily na
t v o r b u bakteroid, nejlépe m a n n i t.

. Jest vidno, že vtšina uvedených autor pivádí v úzkou

souvislost vliv uhlohydrát s tvorbou bakteroid a tles

v nich. Hlavn zajímavá je kombinace více autor Laurent
(1. c), Stutzer (1. c), Hartleb (1. c.) a Hiltner (1. c.) —
uhlohydráty + RglíPO^ —, která je úpln analogická s mojí

kombinací pi tvorb teratologických forem u Bac. megathe-

rium.

Nemže býti sporu o tom, že bakterie symbioticky ži-

jící s listy nkterých zelených rostlin, a které byly v poslední

dob podrobeny dkladnému studiu, jsou v úzkém píbuzen-

ském svazku s jmenovanými bakteriemi koenových nádor-

k u r'ostlin motýlokvtých. Tomu nasvduje již nápadný

jich znak charakteristický, totiž tvoení bakteroid a inklusí

v nich.

Pokud se týká morfologického jich vyšetení ohledn
bakteroidní formy a onch vnitních inklusí, jakož názor
o aetiologii a významu jich vznikám, jsou to pouze dv po-

slední práce o tomto pedmte pojednávající, které zasluhují

zvláštní zmínky.
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Prvuí z uich z péra Faberova (50) pojednává o sym-
'JotiekÝch bakteriích nkterých Rubiaceí,^^) a je hlavn díi-

/itá pro mikrohemieké vyšetování inklusí; na základ jieli

soudí Faber, že jedná se o látku bílkovinnou, nikoliv vsak
. iihlohydrát nebo tukovou látku. Proti uhlohydrátm prý
,!iluví ta okolnost, že se tlesa barví jbdjodkaliem, kdežto

uhlohydí-áty pr}'' se nebarví,*^) proti povaze tukovité mluví
nebarvení se Sudanglycerinem a kyselinou osmielou, dále

že se barví anilinovými barvivy, což neiní tuky; s bílkovi-

mmú mají spolené, že se barví zkouiiiadlem Milionovým a
H.as])allovým, že rozpouštjí se v alkaliíeh a silných kyseli-

ácli, nikoliv pak v alkoholu, aetheru a chloroformu. Tinkoe

ívíillonovým reagens prý by mluvila pro látky proteinové,

kdežto zase nerozpustnost v pepsinu pro nukloproteidy. Roz-

loduje se pak pro poslední; 1. c. p. 324: »Nach alledem unter-

legt es kauím noch einem Zweifel, daB die in den Rubiaceen-

rganismen vorkommenden Kornchen-zu den EiweiBstoffen

rnd zwar zu den Nukleoproteiden gerechnet werden miissen.«

Ohledn významu tchto inklusí jako orgán spórových

iluví Faber dosti opatrn; s »fragmentaními spóra.mi« Ro-
-ENBLATTOvÉ (158) u acidoresistentních bakterií i s podob-

.ými útvary, ijopsanými Coppenem (33) v sesýrovatlých

nassách bakterielních phtisických kaveren pvf je nelze identi-

ikovati, ježto zrnéka jím pozorovaná neklíila . . .1. c. p. 325

was natúrlich noch nicht gegen ihre sporenáhnliche Nátur
-]3richt, da wir vielleicht ihre KeimumgsbedingTingen noch gar

jicht kennen.« Resistenci Vi vyšším teplotám však u nich

ovnž nepozoroval, ježto odumírala spolu s bakteriemi pi
-,00 C.43)

Faber pozoroval u bakterií jím popsaných docela stej-

jou tvorbu rozvtvených bakteroid jako jest popsána u

") Viz mj souborný referát — Ambrož — Symbiosa bak-
I lerií s listy zelených rostlin. (Preslia — Vstník eské botanické
« Spolenosti 1914, p. 31—40.)

*^) To ovšem není správné, ježto jodjodkalia užívá se práv
: specifickému barvení g-lykogenu, který se barví intensivn
ervenohnd.

i ") Stejn jako sporové útvary, popsané Rosenblattovou a
f Coppenem.
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Miizobií rostlin motýlakvtých ; stejné jako u tchto kbnsta-

tovil ídké vtvení nu pevných pdách výživných, okolnost,

j.iž vysvtluje analogickým zpsobem jako Sijchting (1. c.)

•vh Bhizobií, t. j. hromadním se rozkladn>x'h produktu, o jichž

bližší podstat nieho netvrdí; v listov5'ch nádorcích stará

prý se pletivo o jich odstraováni; tyto rozkladné produkty

dokonce mohou býti rostlin prospšný: 1. c. p. 326 — »ja es

ist sogar wahrscheinlich, dafi diese Stoffe íur die Pflanze

sehr niitzlich sind. Es wáre doch leicht denlvbar, daB der vou

den Bakterien gebildete Schleim, den wir in den Kulturen so

réichlich entstehen sehen, von der Pflanze aufgenommen
wird; solche Schleime sind meist sehr stickstoffhaltig. In den

Knoten finden wir im Gegensatz zu den Kulturen keinen

Schleim.«

Nco analogického tAa^di o Eliizobiích i Peklo (147).

Dle mého názoru neteba pikládati resorbci hlenu rost-

linou takové dležitosti, jako spíše onm rozkladným pro-

duktm, které jist budou povahy dusíkaté. Jak l)ylo již díve
vyteno, údaje z literatury mluví práv naopak o uhloh}'drá-

tové i^ovaze hlenu bakterielního.

Co se týká vtvení bakteroid Faberových, jež koUek-

tivn nazval Mycobacterium Riihiacearum, 2:)ichází k ana-

logickým i-esultátm jako Mieiie u Mycobacterium tubercu-

tosis. Vtšina rozvtvených forem je vtvení nepravé, vzni-

kající tím zpsobem, že tyinka se rozdlí ve dv dceinné

poloAdce, z nichž jedna se ohne a roste dále ve smru ili-uhého

individua. Tohoto nepravého vtvení je pevážn více, nežli

pravého, které vzniká vypuením vtviky z knoflíkového

zduení po jedné stran individua.

Velice dležitá jest hlavn z fysiologické stránky práce

MiEHEOVA (129c) o organismech vypstovaných z listových

nádork Ardisie-Bacillus foliicola a Bacterium repens.

S interpretací však morfologických útvar, nás v této práci

interessujících, se nesrovnávám.

Tak v pi-vní ad považuje Miehe inkluise v tle balde-

roid, které tyto organismy tvoí dle jeho popisu a vyobra-

zení, za vakuoly. Nkterá individua byla jimi pecpána a sil-

n zduelá, asto vidl zduelé formy obsahující jen nepatrné

zbytky plasmatu, anebo již jen prasklé tém prázdné obaly
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po bakteroidech. Zbarveníra ásxly se tyto pomry velice dobe
zjistiti, luterpretaee tohoto zjevu je návsledajíeí : 1. c. p. 1:0.

d)ie Ei-.scb.eiuiiiig' ist nieht anders auzufasseii als áhnliaiie

bei groíJereu I*flanzeiizellen. Wie bei jenen wird da.s iii'spriing-

lieli diehtere Plasma der juiigeu Zelleii: spáter bei Wachst^uaii

\oii X^akuoleii (hircli.setzt, die sich allmáhlich vergróBern. Wir
Jmbeii aJso liier starke GroBeiizuinahme, verbiiiiden mit Aus-
(leliiiiuig der Saítríimne. Iiiwiefern nun die Form.and.eruiigeii

damit iii Zusanmieiihang stelieíi, i«t eiue Sache fiir sich.«

Proti tomuto výkladu uutno však iivážitij že nedostauje,

k posouzení njakého optického obrazu jako vakuoly okolnost,

že i)i obyejném barvení objeví se uezbarvená partie; stej-

ným právem mohla by se nazvati i spora, vakuoiou. Kromé
toho sou\áslá ada vývojových stadií nasvduíje tomu, že

v mladších stadiích se mladé a malé tyto »vaku<>Iy« intensiva

barví, a teprve se zveliováním dimensí ztrácejí na scho]jnosti

barviti se obyejnými methodami tinkními; dále, je vidti

vedle prasklých indi^dduí a prázdných obal i ony lesklé

koule a hroudy, z!)ylé po rozpadu tl. Krom toho jest nutno

fysikálními encheiresami se pesvditi o vakmyl-ové povaze

atd. Nesprávnou Mieheovu interpretaci si vysvtluji tím

/4)sobem, že optický zjev nezbarvenýoh kulatých partií

A' zduelých individuích vyvolal v nm jako botaniku obraz

rostlimié buky, u níž lumen perváno jest provazci proudí-

cího protoplasmatu v podob jirázdných ok, jak možno vy-

ísti z jeho citátu (1. c. p. 10).^. . . »Die Erscheinung ist nicht

anders aufzufissen als áhnliche bei groBeren Pflanzenzellen:

Wie Ivei jenen wird das urspriinglich diehtere Plasma doi- jun-

gen Zellen spáter beim Wachstum von Vakuolen 'durchsetzt,

die sich allmáhlich vergrof5ern.«

Eovnž tak myln považuje tyto formy za »involuní

formy« v nejvšeobecnjším smyslu.

Jak vidno z uvedené literatury, pikládán abnormálním
tvarm bakteroid a i inklusím v nich nejrznjší význam.

Pokud se týká onch zrnéek, soudím, že jedná se
o hmotu analogickou hmot díve popsaných
»t 1 e s s p o r o i d n í c h«. Výživné látky, z nichž tento mi-
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król) tvoí tato tlesa, dodává mu hostitelská rostlina. V jaiké

podob, nevíme, ale je pravdpodobno, že asi ve form n-
jakélio ntiloiiydrátni (snad škrobu). Skuten také zjistil

Fábe'r T. c. v uzlících bakterielnícli škrob, který mizel pso-
iJnínl bakterii a v umlé kultue zjistil u tchto bakterií amy-
lasu, pomocí jíž bakterie škrob redukují. Jakým zpsobem
dále pemniijí cukr v spor'oidní tlesa, nevíme, avšak lze sou-

tiiti, že sé to dje stejným zpsobem jako u ostatních bakterií.

B ši k t e r o i d y lze po v a ž o v a t i z a t e r a t o 1 o g i-

í.'ké formy vzrstové, vzniklé irritací plas-
ni á' tu bakterií njakými chemickými lát-
k a m i, ' v y 1 u o v a n ý m i hostitelskou rostlin o u,

f"-emuž nasvdují experimenty nkterých badatel, kterXníi

se podailo v umlé kultue rznými chemickými substancemi

\'ývólati tvorbu bakteroid.

Ohledn systematického postavení soudím, že není žádné

pekážky, aby tento organismus byl zaadn do skupiny, spo-

jující bakterie s aktinomycety, jako to uinil Jensen (90),

který pímo "navrhuje zaazení tohoto mikrol)a mezi bakterie .

a aktinom3'Cety, jako rod Rhizomonas.

Morphologicky a biologicky zajímavou skupinou l)ak-

terií jsou Mycobadte7'iáceae Miehe-Kruse, s rody Mycohacte-

rium a Coiynebacterium.^^)

Vzhledem ku zvláštní struktue jich tla, jakož i zvlášt-

ním morfologickým variacím jich podoby (všeobecn zná-

mýn a popsaným v literatue) studoval jsem je též ásten
a pedkládám výsledky svých studií, které hodlám bhem doby
rozšíiti.

Dvody pro to, abych si této skupiny všiml blíže, bylo

srovnání t. zv. metaohromatických tles a jiných granulací

popsaných pod rznými jmény a s rzným výkladem u tchto

mikroorganism s útvary podobnými u ostatních bakterií a

studium jich ramifikace.

**) Ohledn systematického postaveni a vymezení vi/ mé roz-

dlení — Ambrož — Scliizomyeetes v Jandov Illustr. pírodo-

pise, Praha 1914. Díl III.
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Již R. Koch pozoroval 1884 pi pozorování tiiberkúlbsr-

níh bakterií za živa asto malá, siln se lesiknoiiici zrnéka,

která pi barvení zstávala nezbarvená v podob prázdnýcli'

nezbarvených mezer, a která zprvu pokládal za spory. Pozdji
celá ada badatel zjistila tyto grannlace; Babes (8) nalezl

dvojitým barvením »metaehromatická tlíska«. Již Ehrlich

(45) pozoroval, že urité partie tla tohoto mikroba déle vzdo-

rují odlíarvování kyselinou dusinou než ostatní tlo, což po-

tvrdila celá ada jiných autor; zrnéka tato barví se hor-

kým Ziehl-Neelsenovým karbolovým fuchsinem a neoclbar-

vují se kyselinou — ili jsou — jak se íká — acidoresistentní.

MicHAELiDs (128) a po nm hlavn Much (134) (tento

zvláštní modifikací Gramový methody barvení), zjistili u
tchto bakterií zrnéka, jevící zvláštní affinitu k sriisi bar-

viva dotyného + jodu, a Much dokonce tvrdí, že zrnéka
barvící se jeho methodou jsou podstatn rzná od zrnéek
-barvitelných Ziehl-Neelseno\K'm fuchsinem; Behring (11) se

•lomnívá. že tato Muchova zrnéka jsou morphody charakteru

Babes-Ernstových zrnéek«. Much jde dokonce tak da-

-^ko, že tvrdí existenci forem tohoto bakteria, sestávajících

'ouze z jediného tohoto zrnéka, nebarvitelného Ziehl-Neelse-

:0vým fuchsinem, z kterého pak vznikají na umlých proste-

dích výživných znovu nová individua, barvící se fuchsinem

Ziehlovým. Pravdpodobn odpovídají tato ojedinlá gTahulá

Muchova rozpadovým tlesm Mykobakteria, a formám po-

psaným Spenglerem (177) jako »T u b e r k e 1 b a c i 1 1 e n-

- p 1 i 1 1 e r«, jež Spengler pokládal za spory. Za produkty

lozpadu pokládají tato volná zrnéka Geipel (61) a Schuuz
167),^^) rovnž Behring (1. c), který tvrdí, že tato volná

rnéka povstávají z tl bakterií bakteriolysou podobn jako

Pfeifferova granula« a jich rozpadové produkty z cho-

"erový^ch vibrion. jSTaproti tomu tvrdí Wirths (200), že tato

granula jsou virulentní formou vývojovou a tvoí nejresistent-

njší formu Mykobakteria, a že tvoí pouze pechod mezi tu-

'®) ScHULZ dokonce se odvažuje z množství vyskytování se

échto granulí ve sputu dedukovati na prognosu onemocnní; pi
bratu k lepšímu pozoroval ve sputu hojn tchto ojedinlých gra-

lulí, zatíná co mizely bacill5% barvící se Ziehlem.



44 IX^- líí"- Adolf Ambrož:

feerkiilosiiími bacilly, barvícími se Ziehl-Neelsenem a Gra-
mem; rovnž Schottmúller (165) je nepokládá za formu de-

ge-nerativní.

Neschází ani názor o spórové povaze rzných tch
zrnéek, zbarvených rznými methodami. Levy (108) tvrdí^

že o »klassických« spórá-ch nelze mluviti, ježto nejsou thermt>-

resistentní a srovnává je se sporami Aktinomycet ; Coppen-

JoNES (33) srovnává je s chlamydospórami Mucorineí. Cor-

NET a KossEL (34) A^slovují se o granulích tuberkulosních

bakterií následovn: 1. c. p. 404. »Meiner Ansicht nach sind

die Granula nicht als Spoen oder dgl. anzusehen, sondern

die Tuberkelbacillenzelle enthalt Substanzen verschiedener

chemischer Zusammensetzung, die sich gegenuber den ver-

schiedenen Farbstoffen nicht gleich verhalten vmá die, zu-

náchst mit einander innig gemischt, sich beim weiteren

Wachstum der Zelle voneinander trennen. Die EiweiBnatur

der gTampasitiven Granula ist jedoch mehr als zweifelhaft;

viehnehr spricht manches dafiir, daB sie zu den fettahnlichen

(lipoiden) Bestandteilen des Bacillerdeibes gehoren.«

Co se tA^ká mých nález, mohu uvésti následující : Myko-
bakterium tbc. tvoí známé tyink}^, které obsahují gTanula

acidoresist^ntní a gTampositivní. Díve uvedenou methodou

na sj^oroidní tlesa se uebarví,^*^) jak ostatn se dá pedpoklá-

dati, ježto se tyto mykobakterie obyejným zpsobem nebai'ví.

Pouze když místo obyejného fuclisinu zedného použil jsem

Juchsin karbolový (Ziehl-Neelsenv) a nechal psobiti

s jodjodkali celou minutu, zbarvila se mu granula uvnit bak-

terií, avšak obraz byl etnými sraženinami pokrývajícími celé

pole zorné velice nejasný.

Bželo tedy v prvé ad o to, odstraniti njakým zp-
sobem tžkou barvitelnost bakteria, podmínného dle autor
voskovitou hmotou, kterou je celé tlo impraegnováno.

Z literatury je mi známo, že Grimme (68a) zbavil Myko-

bakteria acidoresistence tídenním psobením 0-5% HCl nebO'

"") pouze iikte]-á individua se barví, eliož píinu prozatím

jsem nebyl s to stanoviti; ostatn existují a' literatue údaje, že

nkierá stadia nejsou acidoresistentní (— Kruše 1. c. pag-. 44);

Bajíj:s (8.) nalezl, že v starších kulturách barví se Tbc. baeilly

snadno konc. nu^tliyl. modí.



K iiHt] ro1f)£>ii a aetiologii iiivolu. a deg-eii. tvar n bakterií. 45

lOniinutoA^ýin psobením Eau cle Javelle; Aronson (7) zbavil

je acklore^sist-enee i gramresistence triehloraethylenem. Mn
})odarilo se zbaviti tuberknlosuího bacilla acidoresistence tím,

že jsem partiknli kultury zavail 1 minaitn v antiforminn nebo

alkoholickém lonhn; praeparát z této -kultury barvil se oka-

mžité fuclisinem i zedným, ale pes to jevil ješt granu-

losní differenciaci v tlecb mikrob. Tlo barvilo se diffusn

rerven (resj). ržov) a uvnit byla tmavoerven zbarvená

granula, která pi posunutí tubu vzliini mikrometrickým
šroubem trochu lámala svtlo.

Daleko lépe je vidti tuto granulaci, když barvím ba-

cilly jmenovanou methodou praeparované methodou na spo-

roidní tlesa (fuchsin + JJK) ; tu pak objeví se nám krásn
i-ervená granula v špinav žlutavém tle bakterií.

.Tednotlivá individua v kultue a na i^raeparátu jeví

znanou variabilitu formy a velikosti; tyinky, vtšinou po-

doby árk\' obloukovit zakivené jsou nikde tak siln pro-

limity, že iní dojem pelomených útvar (viz tab. VII., obr.

XVII. 17, 18) ;
jinde jest prohnutí povlovné a bakterium iní

dojem vibrion a spiril (tab. VII., XVI.. obr. 2, 3a, d, e, f, 10,

11,' 12 a hlavn 13).

Eovnž nmožství a lokal isace granulí varíruje; od in-

dividuí s jedním zrnékem uprosted nebo na pólu mžeme
nalézti celou stupnici až do množství vyplující celé tlo balt-

teria, takže iní pak dojem etízku kokk. Zajímavá jest okol-

nost, že i velikost gTanulí znan kolísá; nkterá granula zdají

se pesahoA^ati tlouštkové dimense individua, a tu zvlášt jsou

pozoruhodný obrázky (tab. VÍT. XVI. obr. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17

a 1 8) , kde nejvtší zrnéko nalézá se práv v ohybu liakteria.

Když srovnáme tyto obrázky s obrázky 21a—d, schváln ve-

dle sebe sestavenými, tu napadne ihned, že velké granulum

je prAaiím naznaením budoucí vtviky; budoucí vtvení
n;iznauje nkde dobe i prohnutí tyinky. Vyslovené vtvení

];ozoi-oval jsem v kulturách na glycerinovém agaru dosti a-
>to: oltr. 20, 21 b, c, d, e dot>taten potvrzují tento úkaz. Jest

zajímavo, že process ramifika.ce dje se zde stejným zpso-
Ijem, jako u Rhizobií, t. j. vypuením zrnéka v hrboulek a
vtviku. Obr 14—16 zase ukazují zeteln na tvoení kyjovi-

tých stluštnin tak asto u tohoto mikroba pozorovanýcli;
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tyto kyjovité .sthištniny jsou v kultue velice hojné, a to

i v mladých stadiích vývoje.

Již z tohoto pedbžného vyšetování tchto granulí

v tle Mykobakt. tuberc. odvažuji se souditi, že i tato t-
líska jsou a n a 1 o. g o n s p o r o i d n í c h tles u jiných

bakterií, která ovšem chemicky valn se liší od tles popsa-

ných ti mého l)acilla, avšak v podstat jsou téhož charakteru;

jich intensivní resistence vi barvení podmínna jest im-

praegnací njakou voskovitou látkou, která dá se extrahovati

antiforminem (jak svrchu uvedeno), naež dají se barviti me-

thodami na naše sporoidní tlesa.

Applikací specifických method a nález na jiných bak-

teriích na vývojový cyklus Corynehacterium dipktheriae jsem

pišel k potvrzení svého pedpokladu, že zvláštní tlíska

uvnit bakterií (obyejn popisovaná pode jménem »Bab£s- i

Ernstových m e t a c h r o m a t i c k ý c h t 1 í s e k«) ]3ed-

stavují nám analo^on »tles sporoidních« u ostatních bakterií.
i

Tento mikrob pedstavuje v normálním stavu tenké ty-

inky, délky i šíky dosti variabilní, obyejn árkovit zpro- • a

hýbané. Zajímavý jest fakt, že tvoí tento mikrob již v mla-
j

dych kulturách (jak jsem pozoroval ku p. na glycerinovém l

agaru nkdy již po 24 hodinách) znané množství kyjovitých |í
|

ztluštnin terminálních, které dle údaj v literatue lají se >

\

konstatovati u zdravých lidí, u rekonvalescent a v starých
[

kulturách; Neisser a Gins (140) je pozoovali již v docela
i

mladých kulturách (Ghodinových) , naokovaných direktn
|

z erstvých difterií jícnových. .«,;!

Mikroskopický obraz mladé kultury je asi následující: I

Malé i delší tyinky, více mén zprohýbané jako vibrio, tu a ,

tiím naznaené tvoení kyjovité ztluštniny. V stai'ších kul-
j,

tni-ách jsou kyjovité ztluštniny již vyslovené, a nkde lze
\

vidti bakteroidní iitvary, jinde vetenovité formy (ki*átké
|

tj^inky. ztluštlé uprosted), nebo tu a tam dlouhé tyinky

s kulovitou nebo vetenovitou zdueninou uprosted, nebo
|

])lízko póln, nebo konen na pólu samém. Kyje terminální <

mohou dosíci nkdy znaných dimensí. Tinkcí na t. zv. »p ó-

1.0 v á z]-néka« dostaneme u erstvvch knltur tato zbar- :
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veiiá, kdežto pozdji zídka. Za to dají se zbaryiti zrnéfca

v celéiu ol)sahu na p. Loefflerovoii alikalickou modí meta-

(•li]-oinatiky; dle stáí líiiltury a vývojového stadia dotyenýeli

individuí zbarví se jedno i více znéek, jichž lokalisace je

i-ziiá ((bu jedno na póhi, nebo ve stedu individua, nebo

jxmze ve stedu individua l)ez lívjoyité polární zdueniny,

nebo 3 zrnéka po jednom na pólech as jedním uprosted,

nebo konené je celé individuum yyplnno adou zrnéek^

takže pi delších individuích dostaneme obraz etízku kuliek

uvnit obalu) ; velikost zrnéek rovnž velice varíruje, nkterá
teba i pesahují dimense šíkové individua. Zajímavé jsou

jtomry této granulosní differenciace u k^^jovitých forem; tu

(ibyejn jedno vetší zruéko nachází se uvnit kyje. Kde
máme již typické A^etvení, máme obrázky úpln analogické

s onmi popsanými u bakteroid t. zv. Ehizobií; nejenom tvar

ramifikace s kyjovitými ztluštninaini, nýbrž i lokalisa,c«

zrnéek v terminálních útvarech kyjovitých a pod úhlem ra-

mifikace nám podává obraz bakteroid, který ješt více vy-

stoupí zbarvením silným jodjokaliem nebo mojí methodoii na

i-eservní tlesa sporoidní, (Viz rzné o))rázky na tab. \\1. obr.

XYI.b.) Barvením na spory dají se nkterá z tchto zrnéek
ve starších kulturách rovnž zbarviti positivn, což ovšem ni-

kterak nesvdí ješt pro jich identifikaci se sporami za jaké

je mnozí autoi považovali.

V staré kultue možno pozorovati rozpad v tato- zvláštní

tlesa. Pomry tinktorielní jsou zcela analogické jako u roz-

padových tles jiných bakterií. Ye zbytcích tl l)aktelií, které

ise l)arví silným jodjodkaliem již jen slabounce žlut, jsou ve-

liké koule rzné velikosti a tvaru, barvící se tmavohnd
tímto j-oztokem, mojí methodou na tlesa sporoidní pak v béZr-

barvém individuu a oste vyznaených membránách barví se

krásn erven. Eozpadlá již tlesa barví, se tímto silným roz-

tokem JJK nkterá tmavohnd, nkterá pouze svtle žlnt,

a tato lámou více svtlo. Tvar jich zejm nasvduje jieli

osujIu, jakožto tles propadlých úplnému odumení — víoe

mén nei)ravidlné hroudy — a není je možno již ex aspectu

]>ovažovati za spory (viz tab. VIT.. ol)r. XVT.c). Rovnž me-
tbodou tiiikii) na tlesa sporoidní barví se ne všechna tato t-
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lesa, cei-^^eiié, vtBina je tém bezbarvá s nádechem do špi-

íiav žlutavá.

Z literatury znám jest mi jeden údaj o tvoení abnor-

máln velikých tchto tles u Corynebact. diplitheriae. Traut-
MANN a Dále (190) vypstovali mezi typickými kmeny tohoto

bakteria z pseudomejubrán též pt kmen atypických, které

.rostly na Loefflerov seru velice pomalu a Imed z poátku
tvoily »m e t a c h r o m a t i c k á z r n é 5 k a« velkých di-

Kiensí. asem tyto kmeny, hlavn astým peockováváním na

erstvý substrát výživný, se zvrhly v typické Corynebaet.

diphtheriae. Po 48 Iwxlinách ]>yla již tla bakterií málox)atrná,

a pole mikroskopu bylo x>li^é zrn groteskní podoby (Imiško-

vité, okurkovité) a velikosti až ervených krvinek. Tato t-

lesa bar^dla se Loefflerovou alkalickou mo<lí meítachroma-

ticky a Grémiem cernomode.'''') Autoi vysvtlují vznik a

'aetiologii tchto abnormálních zjev následovn: 1. c. p. 142.

>;Wir bah^iesalso mit echten Diphtheriestaiinnen zu tun ge-

habt, die sich von der menschlichen Schleimhaut nur schwer

mi LoEFFLER-serum oder Agar gewohnten. Das starke Bil-

dungsvermogen fr metachromatische Kornchen sind wir ge-

iieigt, als eine okonomisch-arterhaltende Einrichtung der noch

ziemlich obligat-parasitisch veranlagi;en Formen zu betrach-

ten.« Tato tx'lesa. prý^ nelze srovnávati s by i sebe intensiv-

nji vyslovenou tvorbou zrnéek t. zv. forem typických;

... 1. c. p. M3. »Aber selbstvei*stándlieh sehen auch wir in der

atypischen Form nur einen Gradunterschied, bedingi:, wie

schon gesagi, durch das Bestreben, sich durch die Kornchen-

bildung auf den wenig zusagenden Náhrboden der Aussen-

welt zu behauptan. Mit zunehmender Anpassung fállt mehr

uiidi mehr die Kornchenbildung.«

Jest jisté, že autoi mli ped sebou hyperprodukci tles

sporoidních, o níž jsem mluvil nahoe, znaící posleílní sta-

dium \n,>vx>jové, vedoucí k odumení. Není mi jasno, pro tato

hyperprodukce tles sporoidních má ])ýti »aii:erhaltend-(")ko-

T!í,--nvische EÍTirichtung«; jen tehdy ml by tento vyklad opráv-

") Baklrie byly pi tom virulciilin, a i /ykonžky serolog-iké

íjyb" lypk-ké pro pt-av Corynebat. di])htlieriae.
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není, kdyby tato tlesa byla orgány, sloužícími k udržení

drulin na zpsob spor, což ovšem se dá zde vylouiti.

O v>'znamu zrnéek v tle tohoto bakteria jsou v litera-

tue mnobé údaje, které si navzájem odporují.

Ernst (49) považuje zrnéka u Córí/nebact. xerosis (pí-

buzného bakteriu diphtherie) a u jiných bakterií zbarvená

Loefflerovou modí nejprve za tlesa sporogenní — jakýsi

pedbžný stupe sporogenesy, pozdji za ásti hypotheti-

ckého jádra. Babes (8) tvrdí, že jeho »metachr omati-
c k á t 1 e s a«, kteréhožto názvu prioritu hájí proti Ern-
stovi, sestávají z liimoty chromatinové, analogické hmot ja-

derní, a která jsou v úzkých vztazích k dlení a hlavn k tvor-

b spor. Neisser (139) považoval je též za endogenní spory.

Y monografii o diphtherii z r. 1913 praví Neisser & Gins

(140), že nejedná se o spory, nýbrž o zrna, jichž povahy sice

dosud neznáme, která však jsou v njakých vztazích k po-

chodm dlení, což vysvítá hlavn z jich zvláštní lokalisace

(ve stedu tyinky a na pólech). Tato zrnéka, nejastji na
pólech se objevující, a to již v pomrn mladých kulturách,

•jsou tak konstantním zjevem, že považují se za differenciáln-
' diagnostickou známku tohoto mikroba ód jemu podobných

pseudodiphtheritickýeh; existuje již také celá ada recept na
specifické zbarvení, z nichž nejlépe se osvduje recept Neis-

sERv, modifikovaný Ginsem^^) (octová methyl, mod + Lu-

'gol s kys. mlénou + chrysoidin). Ježto se mi podailo bar-

viti tato zrnéka též methodou na reservuí tlesa sporoidní,

a krom toho dají se barviti methodami na metachromatická

tlíska, jsem toho názoru, že zde jedná se zase o ana-
logická tlesa sporoidní, která mohou chemi-
cky se lišiti pouze gra duáln od onch spo-
ro idních tles u jiných bakterií,*^) že chemi-
cká r znost j ich n ení podstatná, nýbrž pou-
•ze individuální, jak jsem se zmínil již díve (str. 7).

-Tomu nasvdují i jich vývojová stadia, nebo v pozdjších

^stadiích se zveliují a bývají uložena ve zduelých partiích

*^) Neisser Gins 1. e. p. 944.

*') emuž nasvduje specifické zbarveaií uritými metho-
dami.

4
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tla bakteria ("v kyjovitých ztluštninách terminálních nebo

v ztluštninách v prbhu individuí), práv jak jest tomu
i u jiných bakterií, a dají se analogicky barviti jako pozdjší
vývojová stadia sporoidních tles u jiných bakterií.

Podobné pomry jsou u Corynehact. mallei. Normáln
tvoí tento mikrob tyinky prostedních dimensí, krom toho

i v mladých kulturách malá, tém kokkovitá individua, ne-

zídka za zvláštních pomr výživných a vývojových dlouhá

vlákna, po p. ramifikované tyinky a filamenty.

Co se týká vnitní differencované granulosní struktury,

pfovažuje ji Loeffler za známku degenerace, Bonome & Vi-

vALDi (1. c.) považují mezery (partie se nebarvící) za vakuoly,

Semmer (171)^°) ise domnívá dokonce, že tyto dutiny jsou vy-

plnny hlenovitou nebo kolloidální hmotou, jiní vidí v zrnité

differenciaci prooplasimatu poátek tvorby spor atd. Dle

Wladimiroffa (1. c.) nejedná se ani o degeneraci, ani o po-

átky sporuilace, nýbrž barvení differencované (elektivní)

jednotlivých partií je výrazem nestejnomrného charakteru

a hustoty jednotlivých partií protoplasmatu a následkem toho

rzné affinity k týmž barvivm. Granulace tyto jsou rzné
velikosti, potu a lokalisace. Y starých kulturách nacházejí

se malá, intensivn se barvící zméka, bu již isolovaná nebo

uvnit zbytk tl bakterií nebarvitelných v podob stín.

ScHULTzovÁ a její žák Rothert,^^) kteí studovali tyto vci
u více druh mikob, jsou pesvdeni, že se jedná o zhu-

štné nebo scvrklé partie protoplasmatu, které se tvoí v bak-

teriích za nepíznivých podmínek životních, a které v této

form msíce, ba i léta petrvávají, aby za píznivých pod-

mínek opt oživly. Wladimiroff (1. c. p. 1080) se domnívá,

že zrnéka v Oorynebact. mallei jsou stejného charakteru a

významu, jak prý se sám pesvdil; nová kultura vzniklá

z tchto zrnéek zdá prý se však seslabená ve svých vitálních

vlastnostech (typické tvoení kolonií, virulence) ; v tomto

^") cit. dle Wladimiroff — Malleais, in Kolle-Wassermann

Handb. d. pathog. Mikroorg. II. verm. Aufl. Bd. V. 1913. p. 1079,

"') ibidem p. 1078.
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pípad jedná se prý tedy »um eine Dauerformi be-

s on dere r Art«, která však s pravými sporami nemá nio

spoleného (ani resistenci vi vysokým teplotám, ani tinkto-

rielní vlastnosti spor).

Tlíska, tvoící se uvnit bakterií, pokládána byla n-
kterými autory též za pravé spory; tak ku p. Brazzola (21)

považuje za pravé endogenní spory tlíska ve starých kultu-

rách, Baumgarten (10) tlíska starších kultur barvící se dle

Neissera erven, Preusse tlíska barvící se karbolovým

fuchsinem v kulturách bramborových, pstovaných pi vyš-

ších teplotách atd. Proti tomu však je zase celá ada autor
(LoEFFLER, KiTT a j.), kteí popírají pravou sporulaci.

Jest jisto, že útvary rznými autory za spory Coryne-

bact. mallei pokládané jsou rzná vývojová stadia jednoho a
téhož útvaru t. j. metachromatických tles Babes-Ernst-

GruiLLiERMONDovÝcH, jichž posleduí vývojové stadium ped-
stavují reservní tlesa sporoidní, jak jsem se zmí-

nil již díve u tuberkulosy a diphtherie.

To potvrzují mé vlastní experimenty ko-
nané na tomto mikrobu, úpln shodné s onmi,
které jsem konal též na Corynebaet. diphthe-
r i a e. Krásné obrazy vtvení na bramborových kulturách

podává Babes (8).

Teratologické tvary vzrstové. — Heteromorphismus.

Jak jsem již v prvém dílu své práce podotkl, koinciduje

vývoj tles sporoidních s dobou morfologické metamorfosy
mých bacill. Totéž platí i o sporoidních tlesích popsaných
v literatue od rzných badatel.

Tyto abnormální tvary u bakterií mají již celou litera-

turu a nebude od místa zmíniti se o rzných tch názorech

v píinosloví tchto zajímavých úkaz.
Tyto morphologické zmny a úchylky od normální for-

my, dostavující se v život mikroorganism velice asto z pí-
in známých i neznámých a konstantn za týchž okolností,

daly rzným badatelm podnt k nazývání tchto mikroorga-

nism pleomorfními. Výrazu polymorphismu u bakterií

bylo již od poátku pstování bakteriologie používáno nepra-
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vem; ^taí poukázati z hojné literatury na názor Nágeliho,

ZoEFA, BucHNERA á BiLLROTHA, dle nichž jeduotlivé specie

bakterií vzájemn v sebe pecházejí. Teprve Cohn první dal

podnt k upuštní od tohoto názoru a k pijetí konstance fo-

rem. Vinu na chybných názorech díve jmenovaných badatel
nesla hlavn nedostatenost tehdejší techniky bakteriologické;

a když již konen dospli jsme po dlouhém bádání k vytvo-

ení monomorfního systému u bakterií, tím spíše jest litovati,

že vyskjrtnou se publikace toho rázu, jalko v r. 1907 práce

DuNBARovA (44), který opt starý a zapomenutý pleomor-

fismus vynáší na svtlo a tvrdí na základ »e x a k t n í c h«

pokus, že z buky rasové vytváejí se bakterie, kvasnice a

plísn.

Dle názoru Migulova (Lafar's Handb. d. techn. Mykol.

Bd. I. p. 47) dlužno k vyvarování zmatk nazývati njaký
organismus pleomorfním pouze tehdy, když u tohoto pichá-

zejí anebo aspo mohou picházeti rzné a uzavené
v sob cykly vývojové, jako na p. u U r e d i n e í.

Tím oste odlišíme též od sebe pleomorfismus a va-
riabilitu, která pak nám znaí idle Pringsheima (1. c.

p. 26) pleomorfismus, ležící uvnit piroze-
ného vývojového cyklu mikroorganism. To-

též jinými sice slovy praví Kruše (F 1 g g e's Mikroorga-

nismen I. Teil 1896. p. 77) ; morfologický základní zákon kon-

stance forem vyžaduje nkterých vysvtlivek . . . »die teil-

weise darin begrndet sind, dafi die morphologischen Be-

griffe: Kugel, Stábchen, Schraube, gewisse tTbergánge zu-

lassen, teilweise dadurch notig werden, daB in die reguláre

vegetative Entwicklung der Bakterien Zustánde eingeschaltet

sind, die entweder besonderen physiologi-
schen Zwecken dienen oder pathologischer
Éntstehung sin d.« ^'^)

S ohledem na zvláštní morfologickou variabilitu mého
p'okusného objektu poukáži v následujícím na nkteré literární

údaje o aetiologii tohoto zjevu. U bakterií jest již dávno zná-

ma dalekosáhlá plasticita morfologických znak a to nejenom

forem vegetativních, nýbrž i spor. Tyto morfologiciké zmny

'-) Mnou proloženo.
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jsou však jenom doasné a pechodní, závislé od životních

podmínek, v nich obráží se direktn pomry životní doty-
ného mikroba; jakmile pestane psobiti faktor je vyvoláva-

jící, zmizí tyto zmny. Význam zann tchto pro systematiku

spoívá jen v tom, že v jistých pípadech dá se jich použiti

jako jednoho ze znak diagnostidkých, ježto se konstantn
dají uritými encheiresami u uritých mikrob vyvolati a to

v uritém smru. Skutenost ta byla také nkterým badate-

lm podntem k systematickému studování tohoto zjevu. Jiná

ást badatel studovala tyto zjevy v souvislosti s theoriemi

vývojovými a docházela k dalekosáhlým, nkdy i fantasti-

ckým dedukcím.

Již v starší literatue setkáváme se s celou adou údaj
o abnormální variabilit vnjší formy ui bakterií a rzným
výkladem tohoto zjevu.

Tak pozoroval r. 1879 Hansen (7áa)^^) nafouklé zvlášt-

ní formy pi vývoji. Baterium aceti. Pražmowski (151a

p. 37) nalezl astji v bujných a pístupu vzduchu vystave-

ných kulturách Clostridium PolymyoM zvláštní zduené a

vlnit zprohýbané formy s hyalinním obsahem a bez jakého-

koliv lánkování (1. c. Tab. II. fig. 6) ; krom toho pozoroval

u téhož mikroba, jehož kultura vzata byla z thermostatu a
po 3 týdny chována pi obyejné temperatue pokojové, mezi

normálními vetenovitými individui také kratší nebo delší

etízky oválních až skoro kulovitých bunk, které spolu) sou-

visely bu pepážkou nebo pouze zaškrcením (záezem) vlák-

na (ibidem tab. II. obr. 7). Obsah tchto mikrokokkovitých

útvar siln lámal svtlo, nkterá individua lámala na peri-

ferii svtlo více a uprosted jevila mén lomný útvar, podob-

ný vakuole. Maddox (116) popisuje podobné formy u bakterií

mléných, Kurth (103) u Baterium Zopfii, Buchner (24)

u Bacillus subtilis a anthracis, Warming u Vibrio rugula,

VAN Ermengem (48) a Hueppe (88) u pvodce asijské cho-

lery. Obr. 18 v knize Hueppeov (88) znázoruje tyto zvlášt-

ní formy, popsané u jmenovaných tchto autor.

Pražmowski zprvu se domníval, že jedná se pi tchto
útvarech o zvláštní orgány reprodukní, avšak shledal, že

5^) cit. Pražmowski (149a) pag. 38; Hueppe (88) p. 106.
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prý se v dalším vývoji chovají stejn jako normální vlákna,

že totiž se rozpadají v kratší lánky, v nichž se tvoí spory.

Pi tomto výkladu mže se jednati o dvojí možnost:

1. Již ve své dívjší práci cytologické o bacillu nitri pouká-
zal jsem na to, že v abnormálních útvarech se sporoidními

tlesy mže býti vytvoena také normální spora, což potvrzuji

i v této své práci a na obr. text. 1. II. A.*) jest patrno; snad

tedy mohlo se zde jednati o spory normáhií, vytvoené spolu

resp. ped vytvoením sporoidních tles. Anebo 2. a což je

pravdpodobnjší, pokládal Pražmowski za spory pravá spo-

roidní tlesa, v nž se tyto formy de facto rozpadají. Druhý
pípad abnormální zmny bacill v torulovité etízky, který

prý by mohl tvoiti zdánlivou oporu pro možnost regressivní

metamorfosy vyšších Schizomycet v níže organisované kok-

ky, pokládá Pražmowski spíše za zvláštní formu rozkladu

(»Zersetzungsform«), která není schopna dalšího vývoje. Tím
blíží se v celku theorii vyslovené Nágelim (136) a pijaté

ostatními autory (Buchner, de Bary, Zopf a j.), že jedná

se o produkty nezdravého vývoje, o píznaky zakrnní (Riick-

bildung) — i n v o 1 u c e — o t. zv. »f o r m y i n v o 1 u 5 n í«.

Tak praví Zopf (205 pag. 10) »Sie bezeichnen offenbar einen

durch schlechte Ernáhrung bedángten Riicksehritt resp. Still-

stand in der Entwicklung und werden daher von Nágeli In-

volutionsformen genannt.« Hueppe (88 pag. 105) soudí, že by

tyto formy znan rozmnožily vývojový cyklus bakterií,

»wenn nicht gute Griinde zur Annahme vorhanden waren,

dass diese Formen pathologische sind, dass sie als Z e r f a 1 1 s-

produkte und Degenerationsformen aufgefasst

werden miissen.«

Zajímavo jest, že již staí autoi pozorovali vliv zvý-

šení koncentrace soli ve výživném mediu na morfologické

zmny utváení bakterií. Tak pozoroval Neelsen (138) (a

Hueppe potvrdil) tvoení z\"láštních nepravidelných forem

u Bacillus cyanogenus pi uritých zmnách substrátu výživ-

ného (CoHNv výživný roztok s nitrátem kalia). Buchner

(24) pozoroval tvoení tchto nepravidelných forem u Bac.

anthracis a Bac, subtilis zase tehdy, když ve výživném

*) I. díl. ^ .,'
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roztoku obsah, cukru pevyšoval dusíkaté
látky v ý ž i v n é ^^) (10% cukru v O-l^ním roztoku maso-

vého extraktu nebo asparaginu) . Zopf (203) shrnuje své po-

kusy na Bacterium vertiicosum v ten smysl, že vytvoení ab-

normu utváených forem u tohoto mikroba psobí takové

koncentrace solí, pi nichž schopnost rozmnožování a hlavn
také kvasivá více mén jest seslabena. Jist obdržel tyto formy
a v pevážné vtšin v roztoku (o složení cukru b%, peptonu

1%, masového extraktu V2J0), jemuž pidal 8% chloridu ho-

renatého nebo 10% K2HPO4; pi menším procentu soli (nap.

5%) bylo tchto forem mén a nebyly tak veliké (pi vyšších

koncentracích mluví Zopf o »w ahre Riesenzelle n«;)

,

pi 1% MgClg nebyly vbec nebo jen málo a nepatrné. V ku-

lovitých nebo hruškovitých zdueninách bakterií (které n-
kde na jeho obr. 10 tab. III. pipomínají obrázky A. Fische-

rovy plasmoptysy u cholerových vibrion) pozoroval Zopf
vakuoly (sporoidní tlesa?).

Pokud se pozdjší badatelé nesnažili dáti rzným pe-
chodním tmto formám variabilním u rzných bakterií na
rzném substráte a za nejrznjších podmínek njaké zvlášt-

ní vysvtlení, omezují se vždy na výraz »i n v o 1 u n í f o r-

m y«. Kdybych chtl citovati celou literaturu, kde vbec byly

tyto formy popsány anebo aspo jen jmenovány, nestaila

by celá kniha a nemlo by to významu. Proto také omezím
se pouze na ty práce, kde bylo poukázáno aspo ásten na
píiny této variability nebo kde byla vysvtlována jiným
zpsobem.

Ponvadž zvláštní tyto zrdné formy u bakterií zprvu

byly pevážn pozorovány v starých kulturách, byl vysloven

názor, že povstávání jich je podmínno nepíznivými pomry
životními a že jsou známkou odumírání bakterií; proto také

šmahem byly pokládány za formy degeneraní. Tento názor

táhne se celou literaturou až do doby nejnovjší, nkde vyslo-

vený až briskním zpsobem; tak Marshall (119 p. 39) na-

zývá je »mrzáky spolenosti« (»maimed in so-

ciet y«) . Správn však ohrazují se proti generalisování de-

generacních zjev u bakterií nkteí novjší badatelé (Maas-

') Mnou proloženo.
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SEN (115), KiiusE (100);, .GoTscHLicH (65)]; poslední praví

ve,svém díle (1. c. p. 45.) : : ». . . treten unter abnormen, oder

gar direkt, iingiin^tigen Bedingungen, besonders in alten Kul-

taren, nu j_eluiá B ige Bildungen auf, die aber in
ihrer biologisclien B edeutung von ganz ver-
se hiedener Wertigkeit sein konnen. Frúher

wurden alle diese abnormen Bildungen meist unter dem Titel

»InvoIutionsforme n« zusammengeworfen und unter-

sehiedslos als degenerativer Nátur angeseben. Dem ist nun
aber keineswegs so; einige von diesen Formen konnen auf

der Hohe der Entwickelung und obne jede EinbuBe vitaler

Energie entsteben; es handelt sich bier offenbar, ábnlich wie

bei den . . , verzweigten und kolbigen Bildungen, um einen

zwar aufierbalb des gewobnten regelmáBigen Formenkreises

verlaufenden, aber dennoeb keineswegs degenerativen Vor-

ga.ng.«

Z píin v literatue uvádných k vysvtlení abnormál-

ních zmn u bakterií zasluhuje v první ad zmínky vliv
chemických inid el.

V r. 1897 poukázali Hankin & Leumann (73) na vlast-

nost Bact. pestis bubon. tvoiti na výživných pdách obsa-

hujících hojn NaCl (2-5—3-5%) pravideln zvláštní formy

degeneraní a involuní; to bylo podntem k myšlence, zda

nedalo by se použiti této vlastnosti jako pomcky diagnosti-

cké. Práce, ikteré vyšly na podnt diskusse o tomto pedmte
v morové konferenci berlínské r. 1899 v císaském zdravot-

ním úad (kaiserliehes Gesundheitsamt) , zjistili experimen-

táln diagnostickou cenu této specifické vlastnosti pro Bact.

pestis.

Byly to hlavn práce tchto autor: Skschiwan (174),

MaTZUSCHITA (121), ROSENFELD (159), KOSSEL & OVERBECK

(100) a Zlatogoroff (204). Zvlášt druhý z nich zjistil ex-

perimentáln kontrolními pokusy s jinými mikroby, že, a
NaCl více mén na všechny mikroby má veliký morfogenní

vliv, peoe zvláštní formy u Bact. pestis na solném agaru

jsou pro tohoto mikroba stálé a specifické, takže jich možno
použiti differenciáln-diagnosticky. Kolle (99) potvrdil

úpln tento nález a konstatoval krom tVoení tchto t. zv.
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involuních forem na agarii s 4% NaCl též pravé vtvení a

tvoení kyji u Bact. pestis.

Perold (148), který popisuje zvláštní involnní formy
n bakterií octových, dokonce soudí, že lze tchto forem použiti

jako »znak druhových«. Extrémem tchto snah jest však

pokus Trincasv (191) ,^^) který se snaží na základ specifi-

ckých forem vzrstových, získaných vlivem koffeinu u Bact.

typhi, coli a dysenteriae rozlišovati dokonce i rzné
k m e n y tchto bakterií.

A^liv chemických agencií na morfologické utváení bak-

terií studovali mezi jinými již r. 1887 Guignard & Charrin

(70) (vliv minerálních a organických kyselin a antiseptik)

;

tito mluví o »experimentálním polymorphismu«
bakterií a výslovn vytýkají doasnost a pechoduost chemo-

morfos pi penesení bakterií do normálních podmínek.

Wasserzug (197) studoval vliv kyseliny borové a vinné na
Bact. pyocyaneum a prodigiosum; stejn Kruše (101 a p. 63)

a KúBLER (102), kterýžto poslední vykládá tyto zvláštní for-

my podobn jako Schottelius »durch Entwicklungshem-

mung«. BoNOME a Vivaldi (19) zjistili formové zmny u Co-

rynebact. mallei psobením kadaverinu a neurinu, Kohl-
BRUGGE (97) nalezl dlouhá mycelovitá vlákna u vibrion vod-

ních a cholerových na krevním séru s hojným barvivem krev-

ním a agaru s haemoglobinem, Maassen (115 p. 389) popisuje

formativní úinek aethylalkoholu u vodního mikroba, Savini

(163) nalezl v starých kulturách jeho Z-bacilla po pidání
vtšího množství NaCl inkovité a kyjovité formy a pod.

Cacace (27) poipsal velikou a specifickou variabilitu

Bakt. pestis vlivem chromanu draselnatého (0-01—0-05 ^o),

alkoholu a kyseliny karbolové v bouillonu. Thiercelin et

JouHAUD (189) pozorovali zmny morfologické u Bakt. typhi

rovnž vlivem dvojchromanu draselnatého a vysvtlují tyto

zmny normálním dlením obsahu buky bakterielní uvnit
protoplasmatického obalu ztvrdlého a fixovaného dotynými
fysikáLními inidly. Almquist (4) popisuje morfologické

zmny u Vibrio cholerae v bouiUonu s2% NaCl.

') Citováno dle TADDEi-ho (188).
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Do této stati o chemomorfosách jist patí též zvláštní

abnormální formy u miíkrob v starých kulturách. Jak zjistil

Maassen (115 p. 389), vznikají tyto formy po pidání pro-

dukt výmny látkové bakterií k výživné erstvé pd.
Zajímavjší jsou chemomorfosy u bakterií, vzniklé for-

mát i v ním úinkem neutrálních solí, hlavn
neassimilovatelných.

Tak Fedorolf (51)^^) poukázal na morfologickou alte-

raci bakterií psobením chloridu lithnatého (agar -{- 1"5—2%
LiCl) ; tento autor pozoroval u Bac. subtilis ztluštní mem-
brány psobením této soli, což vysvtluje Gamaleia (60) jako

ochranu ped vnikáním lithia do jich tla.

Soustavn zabýval se studováním formativního vlivu

rzných solí Gamaleia (60), který studoval vliv solí lithia,

magnesia, kalcia, barya a strontia a j., a koffeinu. Intensivní

byl formativní effekt u solí lithia a koffeinu. Tento forma-

tivní effekt zove Gamaleia »heteromorphismem bak-
t e r i í«. Tento formativní vliv hlavn solí lithia a koffeinui

jevil se v rzných smrech, takže vystavuje autor ku p.
u vibrion cholery 3 základní typy heteromorphismu : »E. i e-

sen« (obrovské spirilly), »Kugeln« a »Mikromiten«
(zvlášt tenká vlákna, spirilly neb tyinky). Krom toho po-

zoroval asto u nikterých bakterií vtvení. Gamaleia po-

zoroval souvislost mezi zmnami vnitního obsahu bunné-
ho a vnjšího tvaru lithiových kultur bakterií. Dle nho ode-

hrávají se uvnit bakterielní buky chemické pochody, pi
nichž se v tle ukládají uhliitan a fosforenan lithia, vytvo-

ené životními dji bakterií z neutrálních solí lithnat>"ch. Pí-
inu úinku solí lithnatých vidí autor v jedovatosti uMiitanu
lithia, který vysráží intracellulární kyselinu fosforenou v ne-

rozpustné form; relativn velké množství sraženiny, tvoící

se v bakteriích, prý úpln zbavur)e nukleiny dležité jich sou-

ástky, totiž kyseliny fosforené.

Tento názor nazývá Maassen (115 p. 399) . . . »speziell

fr die Lithiumwirkung zugeschnittene Erklárung«. Skuten
nelze hypothesy Gamaleiovy užíti ku všeobecnému vysvt-

^®) Známo mi pouze z kratikého referátu u Gamaleiy (60).
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1 lení zpsobu jedovatých úink oistatních solí neutrálních a
! o píin specifických úink jednotlivých solí.

Úinek koffeinu rovnž vysvtluje Gamaleia chromato-

j
lysou. Koffein je repraesentantem t. zv. basí xanthinových,

které se nacházejí v každé živé buoe a tvoí nutný substrát

jádra bunného, Hypothetický jich úkol definuje Gamaleia
následovn: »Mittelst dieser Xanthinbasen erfolgt vielleieht

jener EinfluB der Substanz auf die Form, dessen die Em-
bryologie, Pathologie und die Theorie der Erblichkeit bedarf

und den ich als die Missgestaltung in dem Heteromorphismus
der Bakterien feststellte.« Koffein vyvolává ohromatolysu, —
jest reagens na jádro bunné — a tím že tedy psobí na ja-

derní hmotu, má alteraní vliv na vyvíjející se formy vzr-
stové.

Eovnž systematicky studoval vliv solí neutrálních na
v}i;váení zvláštních^ vzrstových forem u bakterií Maassen

(115) , který nazývá tyto formy »teratologiekými for-
m a m i v z r s t o v ý" m i«.

Ze zkoušených solí nejlepší formativní úinek mly sole

lithia. Krom zvláštních abnormálních forem u rzných bak-

;

terií vlivem rzných solí nalezl Maassen též velice asto pra-
' vé vtvení, o nmž zjistil, že v podstat závisí od množství

jakož i druhu soli pidané k výživné pd. Úinky rzných
solí mohou se vlivem jiných solí. modifikovati, po p. para-

lysovati (jak shledal jsem v této práci i já). Jisté soli mají

u jistých mikrob specifické úinky formativní, i není tudíž

bez vyhlídek dedukce Maassenova, použiti tchto zjev jako

diagnostické pomcky, pokud ovšem se hledí v první ad
k ostatním základním vlastnostem mikrob. Zmna tvaru jde

! ruku v luce též se zmnou obsahu a i zmnou jiných biologi-

ckých vlastností, jak zjistil Maassen; lithiové kultury moru

[

atratily virulenci. Zmny strukturální v tchto zvláštních

: formách byly Maassenovi rovnž známy.

Co se týká aetiologie svých chemomorfos, vysvtluje je

í Maassen úinkem iont.

Úinek neutrálních solí je na buku bakterielní jednak

I

fysikální, tím, že soli psobí porušení osmotické rovno-
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váhy v buce,^'^) jednak — a to hlavn — ist chemi-
cké — vliv iont, kterým vyvolávána vlastní teratologická

forma vzrstová. Theorii svou definuje Maassen (1. c. p. 400)

... »Die teratologische Wuchsform verdankt in erster Linie

der spezifischen Wirkung der Kationen ihre Entstehung. Die

Art der Anionen ist jedoch gieichfalls insofern nicht gleich-

giiltig, als sie ausschlaggebend ist fr die Geschwindigkeit,

mit der die Kationen in die Zelle eindringen.«

Vliv neutrálních solí na morfologické utváení vibriona

asijské cholery podrobil dkladnému studiu Hammerl (72) a

dochází k zajímavému výsledku, že tvorba abnormálních fo-

rem závisí v první ad nakoncentraci solnýchroz-
t o k , pi emž prý ani nepadá na váhu »welches Kation

oder Anion im neutralen Salze enthalten ist.«

Dle názoru tohoto autora tvorba abnormálních tvar je

podmínna zákony osmosy tím zpsobem, že následkem

osmotického tlaku (pedpokládáme-li roztok s menším obsa-

hem soli nežli se nachází v protoplasmatu bakterií a existenci

membrány u bakterií s velkou elasticitou, avšak se stíženou

prostupností pro látky v roztoku solném) dochází k pechodu
vody do buky bakterielní, ímž zvtší se Volum buky do

tvaru koulí. Na substrátech s vysokým procentem rozpušt-

ných látek však by nastalo za týchž pomr práv naopak

zmenšení — scvrknutí buky následkem vystoupení vody

z buky bakterielní; proto utíká se Hammerl k jinému vý-

kladu. L. c. praví: »Nimmt man aber an, daB die Membrán
bei gleich groBer Ausdehnbarkeit durch den hohen Salzgehalt

durchlássiger wird fr geloste Stoffe als sie es unter

normalen Verhaltnissen ist, so muB zu Auisgleichung des

verschiedenen hohen osmotischen Druckes es zu einem tTber-

tritte von gelosten Stoffen in die Zelle kommen, welehe sich

dabei soweit ausdehnt, als es die besondere Beschaffenheit

der Membrán gestattet.« Vysvtluje pak abnormální tvary

rzných kmen tohoto vibriona tím zpsobem, ... 1. c. »daB

in dem einen FaJle eine spezifische Beeinflussung der IVEem-

bran im Sinne einer groBeren Durchlássigkeit fr geloste

") ímž povstávají hlavn nafouklé, kulovité útvary, blízké

rozpadu.
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Stoffe, im andrén einer geringeren Durchlássigkeit fiir die-

selben stattfindi« '' ;l ^

Nestejnomríióui deformaci buky vykládá autor nestej-

uýin odporem proti intracellulárnímu tlaku; kde je tento od-

por nejmenší, tam je membrána nejvíce vyklenuta, pi pi-
bližn stejné elasticit membrány povstávají formy kulovité,

pi nestejné nepravidelné. Všechny zmny tvarové dají se vy-

svtliti strukturní alterací membrány, a už jsou píiny jaké-

koliv — tel3a na p. tepelné.

Již ]VL\ASSENEM konstatovaný zjev, že pi kultivaci mi-

krob v prostedí se solemi po více generací ubývá abnor-

málních forem v kultue, potvi^zuje Hammerl též u vibriona

cholerového a vysvtluje to tím, že prý membrána, jakožto

živá souástka buky bakterielní poznenáhlu zase zpt na-

bývá normální schopnosti propustné a tím i normálních tva-

vt; páralieln s touto zmnou prostupnosti membrány prý

'kráí pravdpodobn i akkomodace protoplasmatu buky bak-

terielní na zvláštní zevní podmínky, kterážto akkomodace má
za následek, že intracellulární tlak ím dále tím více blíží se

•norm. Rozpadlé tvary vzrstové, tvoící posléze v kultue
zrnitý detritus, povstaly pravdpodobn tžkým poškozením

protoplasmatu, jež zavinilo odumení buky.
Drazn protestuje též Hammerl proti pojímání abnor-

málních tvar vzrstových jako degenerace a praví: 1. c. p. 3.

»Wenn man bis jetzt daran festgehalten hat, daB unter phy-
siologischen Verháltnissen einer Bakterienart eine ganz

bestimmte Gestalt eigen ist, und daB jede irgendwie we-
sentliche Abweichung von der Wuchsform als D e g e-

'nerations zeichen, als Symptom des Absterbens an-

zusehen ist, so kann nunmehr auf Grund der zahlreichen,

durch viele Versuche sichergestellten Beobachtungen diese

Anschauung nicht mehr aufrecht erhalten werden. In be-

stimmten Koncentrationen verursachen versohiedene Neutral-

salze bei zahlreichen Bakterienarten weitgehende Abweichun-
gen von der ihnen als Norm zugeschriebenen Gestalt, ohne

daB man deshalb berechtigt wáre, von Degenerations- oder

Involutionsformen zu sprechen. Vermehren sich doch diese

Gebilde iippig und zeigen meist lebhafte Beweglichkeit, beides

LebensáuBerungen, welche absterbenden Formen nicht zu-
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kommen. Man kann denmaoli sagen, daB auch unter phy-
siologischen Verháltnissen die Gestalt eines Mi-
kroorganismiis nichtetwas absolut Festste-
hend^s ist, sondern vielmehr als eine Art
Gleichung angesehen werden kann, auf deren
einen Seite die verscliiedenen anfieren Le-
bensbedingungen, ferner die Zusammense-
tzung des Protoplasmas, die Bescliaffenlieit
der Membrán und dergl. zu setzen sind, wáh-
rend anf der anderen Seite der Gleiehung die
daraus resultierende Form z um Ansdruck
k o m m t.«^^)

Jinými slovy vyjaduje totéž Kassowitz (92) ve své

biologii (Bd. 2. p. 64), když mluví o modifikacích vzrstu
rostlinného vnjšími vlivy . . . »daB ein jeder Organismus in

jeder Phase seiner Entwicklung nichts anderes sein kann,

als ein Compromiss zwischen seinen ererbten Anlagen und
der Gesammtlieit der auf ihn wirkenden áuBeren Bedán-

g-ungen.«

Elektivní vztahy mezi solemi a rznými bakteriemi stu-

doval též Hata (77) a na základ svých pokus pipisuje ab-

normálním formám ^^) (chemomorfosám) krom interessu

biologického také dosti dležitou cenu pro differenciální dia-

gnostiku.

Zajímavý je fakt, konstatovaný tímto badatelem, že se

tvoí v tchto degenerovaných formách hojnost t. zv. meta-

chromatických zrnéek, nejvíce u cholerových vibrion,

o jichž významu se však nezmiuje. Pi vtším procentu soli

rozpadávají se v krátké dob degenerované bacilly v kuliky

a tato zrnéka.

Pelivému studiu podrobil vliv solí na bakterie též

EiSLER (47). Tento badatel applikuje nálezy a pokusy Loeba

a jeho žák u zvíat na své pokusy a v popedí tedy vysta-

vuje chemicko-biologickou stránku tchto pochod zmno-
vých. Stavební kameny živé hmoty tvoí kolloidální hmoty,

s nimiž vstupují do úzkých vztah elektrolyty; pítomnost

^®) Mnou proloženo.
^^) které pokládá za zjevy degeneraní.
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uritého množství solí je nezbytná k udržení života, tyto

vstupují v úzké vztahy k plasmatickým koUoidm, hlavn
k bílkovinám a podmiují tak uritou strukturu plasmati-

ckých kolloid, jichž práv trvající stav podmiuje i jich

funkce; zmny tohoto stavu kolloid sledují i zmny funkcí

a proto správné vykonávání funkcí bunných — život —
odvisí od urité struktury plasmatických kolloid.

Jako takové elementy pozmující tuto strukturu lze

považovati soli urité kvality a kvantity.

Z výsledk pokus Eislerových nejzajímavjší jsou ty,

které se týkají vztah mezi zvláštními formami bakterií a

kvalitou používaných stimulin (solí).

V první ad poukazuje Eisler na individuelní sensi-

bilitu rzných druh bakterií vi vlivm solí, fakt známý
již, že totiž rzné bakterie rzn reagují na irritaci uritou
solí a rzn i pi stejné koncentraci téže soli. Každá sl mže
krom toho (až k jisté hranici ovšem) vyvolávati zvláštní

formy.

Intensita formativního podi'áždní psobeného uritou

solí je závislá na mocenství kation, takže dvojmocné soli

mohou vyvolávati »involuní formy« již v daleko menší kon-

centraci, nežli jednomocné; pi tom soudí, že aniony mají vý-

znam podízený.

Vliv urité soli dá se paralysovati solí jinou (Maassen)
;

pi tom konstatoval Eisler, že zmna formy vyvolaná solí

jednomocnou dá se zrušiti uritým množstvím jiné soli dvoj-

mocné, nikoliv však jednomocné. Schopnost soli s dvojmoc-

ným kationem vytváeti involuní formy zmizí po pidání
jiné soli jedno- nebo dvojmocné.

I u diftheritického mikroba lze vyvolati formy involuní,

avšak prý vtším množstvím solí, kov, alkalií nebo alkali-

ckých zemin, než u vibrion, le tyto abnormální formy vzr-
stové u tohoto druhu nedají se vbec nebo jen nedokonale

pinutiti k vymizení jinou solí, snad prý proto, že množství

soli potebné k vytvoení tchto forem involuních jest píliš

veliké, nežli aby se dal jeho vliv paralysovati solí jinou.

Taddei (188) pedpokládá jako Maassen (1. c), že pod-

mínky, za nichž povstávají zmny forem u bakterií s jistou
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konstancí, mohou býti rázu bud fysikálníhoneboche-
miékélio; poslednjší však asi mají vtší dležitost.

Experimenty své konal Taddei s temi druhy Strepto-

jkokk (Str. pyogenes, erysipelatos a choreae) v bouillonu

s písadami laktosy, glycerinu, kyselinou vinnou, chloridem

lithnatým a koffeinem. Zmny formy jevily se znan, hlav-

n ve vystupování t. zv. »Riesenelemente«. Taddei nepokládá

zvláštní tyto zmny za formy involuní v bžném slova smy-

slu, t. j. formy degeneraní a blízké odumení, nýbrž pokládá

je za zjevy pólymorphismu, a to zjevy náležející do druhé

kategorie zmn formy vystavené Rodettem (157), a lánky
vývojové t. zv, abnormálního cyklu života; rovnž poukazuje

na vztahy k fylogenesi organism, což ješt pozdji vyložím.

WiLSON (198) pozoroval abnormální tvary bakterií ve

^'ýživných roztocích s moovinou.
FuHRMANN (58a) zjistil morfologické zmny manifestu-

jící se hlavn vytváením kyjovitých polárních zduenin
u Pseudomonas cerevisiae v Meyerov výživném roztoku

II. + 1—2% chloridu ammonatého a i/2% saccharosy. Tyto

kyje petrvávají po msíce a zachovávají naprostou vitalitu.

Tento badatel potvrzuje údaje autor o morfogeneti-

ckém vlivu neutrálních solí (Matzuschita, Hammerl a j.)

pouze však s tím omezením . . . »daB nur die GroBe der Zellen

mit zunehmendem Salzgehalt bis zu einem gewissen Grade

zunimmt und der Ablauf der einen Entwicklungsphase da-

durch beschleunigt wird.« (1. c. p. 7.) Teprve vysoké pro-

cento soli (aspo 5%) psobí náhlou zmnu formy, aniž by

pi tom probhla jednotlivá vývojová stadia. Náhle však vy-

tvoenými vysokými koncentracemi solí se úpln potlaí

vzrst a buky se deformují a tak vbec nedojde k vytvoení

onch forem, které mohly by petrvati takové škodlivé vlivy.

Zvláštní ony formy kyjovité se zrnéky pokládá Fuhr-
MÁNN za produkty reakce vi nepíznivým vlivm — za

»Zwischenformen des Entwicklungskrei-
s e s«. Nejsou-li kyjovité zdueniny ješt úpln vytvoeny,

mohou se po penesení na vhodnou výživnou pdu reduko-

vati, zrnéka rozprostou se po celém individuu, zmenší se a

konen ztratí, vzhled protoplasmatu bakteria se stává homo-

genním, dlouhé tyinky rozdlí se postupným dlením v po-
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hyblivé tyinky. Jsou-li kyje již vytvoeny, není možný zpt-

ný vývoj a kyje naplní se stejn velikými zrnéky, dostanou

vzhled sporangií a zrnéka se zvelií a vystupují zúženým
koncem bakteria ven v podob tyinek.

V tchto sporangiovitých útvarech vidí Fuhrmann po-

slední vývojové stadium mikroba, sloužící k udržení 'druhu

Za nepíznivých podmínek. Resistence jich vi vysokým te-

plotám je sice mnohem menší nežli spor, ale pes to prý vy-

drží delší vysušení a vliv škodlivých faktor, picházejících

ve volné pírod, jako na p. vliv vysokých koncentrací solí.

Yýznam tchto orgán hlavn dlužno uznávati v suchých pe-

riodách pdy; než dojde k úplnému vysušení, psobí na bak-

terie nesporulující postupn pibývající koncentrace látek

rozpuštných ve vod pdy, bakterie se chrání pak vytváe-
ním díve jmenovaných orgán resistentních.

Jakým zpsobem uplatuje se vliv zevnjších inidel

na morfogenetické utváení bakterielní buky, vyjaduje se

Fuhrmann následovn : 1. c. p. 10. »Es haben sich schon zahl-

reiche Autoren mit der Frage nach der Ursache der formel-

In Veranderungen der Bakterienzelle bescháftigt und dafiir

ehemisch-physikalische Einfliisse verantwortlich gemacht.

So geben Schwankungen in der Konzentration der Salzlosun-

gen zu osmotischen Storungen AnlaB, die sich natúrlich auch

in der Struktur und Form der Zelle wiederspiegeln werden.

leh erwahne nur die plasmolytischen Erscheinungen. Treten

derartige Storungen plotzlich mit groBer Intensitát auf,

kommt es zur Vernichtung der Zellen, schwellen sie aber all-

máhlich an, dann sind sie eben nur ein áuBerer E-eiz fr dáe

Bildung der entsprechenden Schutzformen, denn es ist mit

dem Begriff der lebenden Zelle unvereinbar, sie einfach als

Spielball der auf sie einstrmenden áuBeren Einfliisse auf-

zufassen.«

FuíHRMANN upozoruje dále, že vývojový cyklus bak-

terií zkoumaný zpsobem, jak on ho provádl, tvoí oste

charakterisovaný a trvalý znak diagnostický, velice dležitý

v pirozeném systému pro rzné druhy bakterií, krom
ovšem ostatních morfologických a fysiologických znak. Tak
pozoroval, že specii v této práci k pokusm použité velice po-

dobný mikrob jiný s podobnými biologick5'mi vlastnostmi
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jevil ve vývojovém cyklu podstatn rzné formy, což pirý

poukazuje na rznost píbuzenskou.

Jak vidno, považuje myln Fuhrmann sporoidní tlesa

a teratologické formy za orgány, sloužící udržení druliu.

Z uvedené literatury vysvítá, že chemické substance

mají rozhodn uritý vliv na morfologické utváení bakterií.

Hlavn ohledn solí lithia musím potvrditi svými experimenty

na Bac. megatherium tento vliv; á% chloridu lithnatého ve

výživné pd pemnily mého bacilla bhem 7 dn v špiaté,

srpovité útvary, které však zejm nesly na sob saiámku de-

generace.

Dle rozdlení Herbstova (81) odpovídá úinek rzných
tch chemických agencií jeho oznaení »die formativen
oder morphogenen Eeize« a v tom pípad, kde jed-

ná se jist (aspo ve vyšší koncentraci) o úinek pathologi-

cký, oznaení »p a t h o m o r p h o g e n e R e i z e«. Tento

pathomorphogenní vliv nejspíše se jeví u tch chemických

agencií, které v ohledu výživném jsou bu indifferentní nebo

i škodlivé (sole lithia, koffeinu atd.). V em vlastn spoívá
vliv tchto agencií, zda je to vliv osmotický, jsou-li úinky
rázu ist fysikálního nebo chemického a pod., nelze íci.

Avšak pes to není možno tvrditi o všech abnormálních

formách, že by byly rázu degenerativního; povstane-li ab-

normální forma teprve v kultue degenerované, stáím a ne-

píznivými podmínkami (hladem, nedostatkem vody, škodli-

vými rozkladnými produkty samotných bakterií a pod.) m-
žeme mluviti o degeneraci, rovnž tak psobením jed chemi-

ckých ve vyšší koncentraci, nikoliv však tehdy, kdy objeví se

tyto abnormální formy na výši vývoje a jsou-li schopny dal-

šího vývoje! Jest známo, že nkteré tyto formy by i nej-

bizzamjších tvar a dimensí podržují svou vitalitu a pi
penesení do pvodních fpodmínek životních jsou schopny

dalšího vývoje a života. A dokonce nelze mluviti o degeneraci

a involuci u abnormálních forem, vzniklých vlivem nadbytku

rzných živin, jako jest tomu na p. v mém pípad.
Plasma buky bakterielní je samo nadáno schopností

autoformativní — v nm dlužno hledati ohnisko formativní



K morfolorii a aetiologii involu. a degen. tvar u bakterií. 67

innosti, kdežto vnjší podmínky tvoí pouze impuls k je-

jímu projevení (dle Herbsta 1. c. »I n d n Ik t i o n s r e i z e«)

.

Pouhé soli a jiné chemické substance, které jinak hrají

pi výživ pouze roli podružnou, psobí jako stimuliny, jako

irritace plasmatu, manifestující s« snahou plasmatu zvtšo-

vati dimense — rsti. Vzrst ten jeví se protahováním forem

do tvar vláknitých, dle charakteru solí rzným zakonová-

ním — zašpiatním, zakulacováním a podobn. , Musíme si

tento vliv formati"\'Tií vysvtlovati asi tím zpsobem, že vnj-
šími vlivy nastává irritace plasmatu a jeho zmna struktu-

rální; zmnou stavu kolloid plasmatu zmní se i jeho funk-

ce, které se mohou projevovati rzným zpsobem.
O vlivu solí na utváení formy jsem se zmínil; vliv nad-

bytené výživy manifestuje snahu individua rsti do šíky,

zvtšovati dimense do tvaru koulí; zvýšená assimilace hlavn
ulilohydrát vede k ukládání nadbytené potravy v pem-
nné form — ve tvaru reservních látek (inkluse, sporoidní

tlesa)

.

Kombinací pak rzných solí a výživy dostáváme pak
rzn vytváená individua s inklusemi reservních látek; pe-
vaha jednoho z formativních faktor má za následek vtší

reaktivitu plasmatu ohledn formy a inklusí v dotyném
smru (viz mé pokusy v I. dílu)

.

Zmna tvaru a ukládání reservních látek je tak inten-

sivní, že potlaí úpln každou jinou funkci buky; tak málo
kde spatíme dlení, a když, tu nedá se srovnati s intensitou

dlení na obyejných pdách výživných; rovnž tak potla-

ena jest i sporulace.

že již sama výživa bakterií má veliký formativní vliv, je

známo z literatury; tak soudí již Buchner (24), že abnormální
tvary u Bac. anthracis a subtilis v jeho pípad lze nejsnáze zí-

skati ve výživných roztocích, v nicbž obsah cukru pomrn velice

pevyšuje živiny dusíkaté (srovnej mé pokusy!). Formativní vliv

uhlobydrát byl stanoven již dávno u plísní; tak Bachmann (Bot.

Ztg. 1895j Bd. 53, p. 107) konstatoval u Thamnidia, Klebs (Die Be-
dingung-en der Fortpflanzung etc. Jena 1896) u Mucor raceanosus

nápadné ztluštní blavnícb hyf a postranních vtví s tupým za-

konením a úplné vyplnní hyf jemn zrnitým, hndavým proto-

plasmatem, kdežto pi nadbytené strav bílkovinné byly hyfy
tenké, vtve špiaté a protoplasma ídké s etnými vakuolami. Ana-
logický zjev pozoroval Wasserzug (Annal. de Tlnst. Pasteur T. í.
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1887, p. 1) u plísn Fusarium ua invertním cukru a bez nho. Rov-
nž Fischer (Jahrb. f. wissensch. Bot. Bd. 27. 1894) nalezl abnor-

mální tvary u bac. subtilis, když iihlohydráty pevyšovaly ve vý-

živném mediu látky dusíkaté; Fischer však pokládal tento zjev

za involuci. Takových píklad mohl bych uvésti více a nkteré
jsem již díve citoval.

Abych uvaroval se nesrovnalostí, pidržuji se pi po-

jmenování abnormálních tvar u bakterií názvu Maassenova
»teratologické formy vzrstové« anebo Gamaleiova názvu

»heteromorfismus«, kteréžto oba názvy nevyluují sice z po-

jmu abnormálnost utváení, ale také nezavádjí do pojmu
tchto forem »Kainovo znamení degenerace« jako název »for-

m}^ involuní«.

Výraz »involucní foi*my ili degeiieraní« odpadá pro

jnienoVané formy z dvod díve yj^znaených. Bergey (14)

definuje involuní formy následovn: »Das Standard-Dictio-

nary definiert degenerieren mit: »schlechter oder minderwer-

tiger werden; an Eigenschaften, Beschaffenheit oder Vor-

ziigen im Vergleieh zum nbrmalen oder friiheren Zustande

oder im Vergleieh zu einem Typus oder Durchschnitt Ein-

buBe erleiden, Rckschritte macheiL«

Nach dieser Definition míiBte der Ausdruck Degene-

rationsform lediglich fiir diejenigen Mikroorganismen beibe-

halten werden, die den normálen Zustand erreicht hatten und
dann den EinfluB degenerierender Einwirkungen beobachten

lassen. Diese Einwirkungen kennzeichnen sich durch Vakuoli-

sation, Granulation und Fragmentation des Protoplasma in

einem normál gebauten und gestalteten Mikroorganismus.«

Tyto formy nejsou schopny dalšího života, jsou obto-

vány zániku, kdežto naše formy jsou formy plné života, které

mohou ješt dále žíti a se rozmnožovati (viz I. díl, str. 54).

Jest jisto, že persistující tyto morphogenní vlivy mohou se

zvrhnouti v pathomorphogenní, organismus mže pekroiti

možné maximum v tomto abnormálním vývojovém cyklu (za

njž nutno jej pojímati) a nemže se pak již vrátiti zpt
k normálnímu cyklu vývojovému; vždy podobného nco má-

me i u organismu zvíecího a lidského. Víme ku p., že ná-

silné odtuování organismu, pekroivšího možné stadium

ztunní, znamená pro organismus pedasnou smrt, která
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je mu však i bez odtuování souzena. Podobn i u takového,

abych tak obrazn ekl »tukov zdegenerovaného« mikroba;

po pekroení možného maxima ukládání onch reservních

látek a morfologické metamorfosy je rovnž obtován. Avšak
dle hoejší definice Bergeyovy nelze ani zde mluviti o »iii-

voluních formách«, které, krátce a obrazn eeno, pedsta-

vují vlastn »kachexii« a ne »pekrmení« nebo »nadvzr)st«,

jak oznauje na p. Schneider (164c) píinu tvorby bakte-

roid (»hypemutrition-hypergrowth«), a jež rovnž pedsta-

vují teratologické formy vzrstové.

Jak se v literatue uznává (Gottschlich 65, Taddei
188) a ku kterémuž mínní se i já pidávám, existují dva
cykly vývojové v život bakterií — normální (obýe j-

^ý) (>>gewohnter regelmáfiiger Formenkreis« Gottschlich)

a abnormální, vyvolaný zmnnými podmínkami život-

ními; do tohoto druhého patí teratologické formy vzrstové.

Gamaleia dlí badatele dle toho, jaký význam piklá-

dají teratologickým formám vzrstovým na 1. p o 1 y m o r-

f i s t y —, kteí pokládají tyto tvary za normální bakterie,

2. na re trospekti visty —, kteí je pokládají za pe-
zrálé elementy a 3. na p r o s p e k t i v i s t y —, kteí je po-

važují za bytosti nebakterielní.

Dle moderních názor je název pólymorfismu nespráv-

ný (viz str. 52), a to, co tito badatelé nazývají póly- nebo

pleomorphismem, jest vlastn »variabilita«. Pojem pezrá-

lých element ve smyslu retrospektivist kryje se s práv
odsouzeným názvem forem involuních. O názorech prospek-

tivist promluvím pozdji pi rozvtvování bakterií.

Abychom konen také vymezili systematické zaazení

pojmu teratologických forem v botanické nomenklatue, jest

nutno poohlédnouti se v literatue po vymezení pojmu »varia-

bilita«, nebo tyto formy jist patí ku zjevm patícím k to-

muto pojmu.

Eodet (157) rozeznává 3 druhy morfologických meta-

morfos u bakterií:

1. Vlastní morfologické zmny — varia-
ce —, které persistují i tehdy, kdy pestávají podmínky, za

nichž vznikly
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2. P o 1 y m o r p h i s niTi s, který je vázán na podmínky
vzniku; nastalé zmny zmizí, když se vylouí podmínky, za

kterých vznikly.

3. Individuální zmny, vzniklé u nkterých in-

dividuí jednoho a téhož di^uhu za stejných podmínek.

Kdyby název druhé kategorie Rodetových zmn byl

správný, patily by sem teratologické formy vzrstové. Pro
tuto kategorii 2zmn nejspíše by se hodil Gamaleiv název

>>h e t e r o m o r p h i s m u s«.

Jiné rozdlení má Beijerinck (12b). Tento rozeznává:

1. Degenerace — souvisle pokraující zmna, posti-

hující souasn všechna individua jedné kultury a konící ne-

schopností zmnných individuí k dalšímu vývoji. (Zde uvádí

mezi jinými píinami této degenerace také nadbytek po-

travy.)

2. Transformace — postihující rovnž všechna in-

dividua jedné kultury; individua všechna ztrácí jednu ze

svých bývalých vlastností, za to bu nabývají jiné nové nebo

ne, nebo nabývají nové vlastnosti, aniž by pozbyla jiné, staré.

3. Obyejnávariace — pi níž persistuje normál-

ní tvar a jen nkdy tvoí se ojedinlé a priori úpln konstant-

ní zmny, které se chovají jako nové druhy.

Dle tohoto rozdlení znaily by teratologické formy
vzrstové degeneraci.

Kdyby zmny vyvolané vytenými vlivy (soli + jedno-

stranná výživa) nepekroovaly varianí šíku mikrob
(v kterémžto pípad skuten pak patí do Beijerinckovy

kategorie degenerace), tu nejspíše bychom mohli mluviti

o tomto celém abnormálním cyklu vývojovém jako o »vý-

živné modifikaci«. Myslím však, že zstaneme u sta-

rého liázvu »teratologických forem vzrusto-
V ý c h«, které zaadíme do druhé kategorie zmii dle Iíodkta,

již oznaíme místo nevhodného a neoprávnného názv^u >-poly-

morphismus« jménem Gtamaleiovým »h e t e r om o r p h i s-

m u s«.

Tento abnormální cyklus vývojový na rozdíl od normál-

ního (probíhajícího za optima životních podmínek) rozeznává

v život bakterií celá ada autor, jak jsem se již zmínil.

m
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Mangin^") nazývá ho »c y k 1 e m p o r u š e n é h o v ý v o j e«.

Gasperini, který lainle získal abnormní formy u Aktino-

myces albus tím, že rzn modifikoval výživný substrát,

praví o tchto: »Die wahrgenommenen abnormen Formen
zeigen die Tendenz, die Merkmale hoherer Arten anzuneh-

men; meines Erachtens sind sie nicht als Spiele der Nátur,

sondern vielmehr als Andeutungen einer Rúckkehr zu ur-

spriingiichen und deshalb hoher stehenden Typen im Dienst

der Fortdauer der Art zu betrachten.«

Taddei (188) pidržuje se tohoto mínní, že jsou to ata-

vistieké znaky, objevující se za abnormálních podmínek,

o nichž se vyjaduje Gasperini »unter denen es logisch ist,

daB von Seite der Bakterien eine letzte Kraftanstrengung zu

ihrer .Erhaltung gemacht wird.« V dedukci z toho vyplývající

soudí Taddei, že i abnormální tvary u jeho Streptokokk
jsou znaky atavistickými, za jichž ancestrální formu považuje

Xostocacee. Snad vzbudily v Taddeim zvtšená individua

steptokokková (jak vidno z jeho obrázku) dojem heterocyst

u Nostocaceí.

Že však není vylouena možnost náhledu, že tyto formy
naopak mohou poukazovati na schopnost a tendenci organismu

k vyššímu vývoji, zmíním se ješt pozdji.

Vtvení bakterií.

Extrémem tchto rzných morfologických metamorfos

tla bakterií je úkaz »pravého vtvení ci ramifi-
k a c e«.

Když nebereme v úvahu t. zv. pseudoramifikaci
(úkaz to pozorovaný u jistých bakterií, vznikající tím zp-
sobem, že po roztržení zdánlivého vlákna bakteriového uvol-

nné konce na míst petržení kolem sebe se pešinou a rostou

samostatn dále, ímž mohou napodobiti pi nepíliš pelivém
pozorování pravé vtvení), máme v literatue dosti údaj
o pravém vtvení u bakterií.

Tak již Hansen (74) pozoroval pravé vtvení u octo-

vých bakterií ve výživném roztoku, bohatém na živiny pi
400 Q_

') cit. Taddei (188).
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U bacili a dýmjového moru pozorovali pravé
vtvení Albrecht & Ghon (3), Kolle (99) (tento hlavn pi
pstování tohoto bacilla z tla zvíecího na Hankinov agaru

[s 4c% NaCl]); Skschiwan (174), Galli-Valerio (59), rovnž
hlavn na solném agaru. Skschiwan (1. c.) nalezl též u Bact.

typhi na solném agaru pravé vtvení, stejn u Bact. pseudo-

tuberc. rodentium, tuberculosis a diphtheriae. Rovnž na sol-

ném Hankinov agaru vidl pravé vtvení Rosenfeld (159)

(u Bact. typhi murium, suipestifer Kruše, mustellae septi-

cus, cholerae gallinarum, pseudotuberculosis rodentium, sui-

septicus Kruše a Danyszova bakteria) pi vysokém procentu

NaCl v agaru. Kodama (96) nacházel vtvení u Bact. pestis

pravideln pi pstování na sraženém bílku vajeném; Heim
(78) vidl vtvení lu Bact. pyocyaneum. U Bact. typhi pozo-

roval pravé vtvení krom jmenovaného již Skschiwana též

Almquist (4) a hlavn Loeb (110), (tento hlavn v bouillonu

s 17o peptonu, 6% glycerinu a 2^0 NaCl); Loeb nacházel

v tomto mediu s 2—4% NaCl též vtvení mikroba tuberku-

losního.

U Bac. tetani pozoroval vtvení Vincenzi (195) a

Kanthack (91). Ward (196) vypstoval z vody Temže mi-

kroba, který za obyejných pomr jeví podobu bacilla nebo

kokka, v alkalické gelatin však vystupuje v podob rozvt-

vených vláken s apikálním vzrstem, která se po nkteré dob
rozpadají. Podobný údaj nalézá se v práci Lepeschkinov
(107). Tento autor popisuje vývojový cyklus mikroba Bac.

Berestnewi n. sp. Na erstvé výživné pd roste tento mikrob

v podob dlouhých vláken, která se pozdji rozpadají v jed-

notlivé krátké lánky— oidie. Tyto oidie vyklíí pi peoko-
vání v dlouhá vlákna, která nkdy vysílají krátké postranní

vtévky, které se pozdji odškrtí a konen zase celé vlákno

rozpadá v krátké lánky. ím lepší byla výživa mikroba, tím

hojnjší bylo i dlení. Potomci rozvtvených individuí da-

leko astji se dlili. Nkdy dje se tvoení vtví rychleji nežli

rozpad v oidie, ímž vznikají septováná mycelia, ba nkdy ne-

dochází ani k septování a povstávají celé kolonie plísovitého

mycelia.

Ve výviojovém cyklu tohoto mikroba máme tedy gene-

ticky související stadia krátkých tyinek, dlouhých tyinek.
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rozvtvených vláken, septovanýcli i neseptovaných uiyc^lií,

,pi emž však pevabui mají vždy díve jmenované formy
jednoduché.

Johan-Olsen (144) pozoroval vtvení u Bac. gelatino-

^us, WiNKLER (199) n Bact. doli a Bac. mesentericus aureus.

V starších agarových kulturách bakterií typtuí

c o 1 i, v>i)stovaných ze stolice kojenc, nalezl Rodella
(156) dlouhá mycelovitá vlákna s pravým vtvením; v bouil-

lonu a mléce bylo vtvení velice ídké.

Casagrandimu; (29) se podailo zvláštní kultivací na
•hlinných plotnách dostati též u Bact. typhi a j. rozvtvené
filamenty.

U Bact. influenzae vidl poprvé nástin jakéhosi vtvení
;Kretz;^^) Grassberger {&&) pozoroval atypické formy vzr-
-stové u tohoto mikroba na koském krevním seru, p'oteném

koskou krví. Byla to nejprve vlákna jevící se jako etízky

kuželovitých lánk. Nkde vznikla tup trojúhelníková zdu-

enina, z jejíhož jednoho rohu vystupovala jemn se sužující

postranní vtévka; na jiných místech po2íoroval alutor delší

tyinky na jednom konci Y-ovit se dliti, nebo konen hru-

škovitá individua po 3 i více, spojená dlouhými stopkami.

RosENBACH ^2) pozoroval pi svých srovnávacích pozo-

rováních bakterií ervenky, erysipeloidu a my-
ší sepse v kulturách tvoení dlouhých vláken a pravé vt-
vení a proto navrhuje pro n název »Erysipelotricheen«.

ScHMORL a Ernst (cit. dle Jensena [89]) pozorovali

pravé vtvení u Bac. necroseos v erstvých nekosách.

Stefansky (181) nalezl v hnisu vedu mikroba typu

Bact. typhi, jejž nazval Bact. pyogenes ramosum; tento mi-

krob tvoil v kultue (hlavn na agaru se solí nebo holubí

krví) krom jiných atypických forem vzrstových rovnž
též pravé vtvení. Po Ironím pstování bylo vtvení jen ve-

lice ídké a tém pouze jen po penesení na agar s 5% NaCl.

Stolz (182a) pozoroval vtvení u mikoba z hlenovitého se-

kretu lovka, kterého se mvii podailo pouze jednou pstovati

®^) cit. Grassberger (66).

*^) Preisz — Rotlauf der Schweine in Kolle-Wassermann
Handb. d. pathog. Mikroorg. Bd. VI. p. 6.
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V koloniích na krevním seru a glukosovém agaru ve vodíkové

atmosfée; kolonie tyto sestávaly z husté spleti dlouhých

vláken s patrným vtvením. V zcela erstvých kulturách de-

nitrifikaního mikroba No. 3 nalezl Sewerin (172) pravidel-

né vtvení; ježto v starších kulturách toto vtvení není hoj-

njší, soudí autor, že se nejedná o »involuní formy«. Rull-
MANN (161a) konstatoval u svého nitrosobakteria (Nitroso-

bakterium formae novae) na nitritovém agaru pravé vtve-
ní. ^^) V druhé své práci o témž mikrobu (161b) tvrdí autor,

že vlákna a vtvení zmizí, když není ve výživné pd NHg
nebo N2O3; po pidání tchto látek opt se tyto formy ob-

jeví. Hartleb a Stutzer (76) soudí však, že toto Nitros^o-

bakterium formae novae pedstavuje pouize zvláštní vývojové

stadium jejich »ledkového mikroba«; vlákna s vtvením na

píznivé výživné pd piovažují za mycelium, kulaté, tyinko-

vité formy, považované za bakterie, pokládají za chlamydo-

spory. O tomto svém ledkovém mikrobu (»Salpeterpilz«) po-

jednávají autoi v jiné své práci (185) a popisují zygospory,

mikrokonidie, sporangia, perithecie, chlamydospory, endo-

genní spory atd.; bitkou kritiku podal Benecke ve svém

referátu (Koch's Jahresbericht, Jhrg. 8. 1897, p. 218). Krát-

ký výatek této: »Ein flchtiger Blick in das morphologische

Kapitel, welches sich liest wie eine gut gelungene Parodie

auf die pleomorphistischen Bestrebungen lángst vergangener

Zeiten, belehrt uns, daB die Verff . offenbar schweren Arbeits-

fehlern zum Opfer gefallen sind . . .« zdaile osvtluje cenu

této práce.

V jiné své práci (161c) popisuje Rullmann mikroba

(Bacillus ferrugineus) , v^^^pstovaného z kanálové vody, který

v anorganickém výživném oztoku Winogradskiho s ammon-
sulfatem tvoí zvláštní atypické formy vzrstové, jež zove

»hladovými« (Hungerformen) ; mezi tmito pichází též vt-

vení. Pi penesení tchto rozvtvených forem na masopepto-

ový agar bylo lze pozorovati jich ponenáhlý úbytek, až úpln
zmizely a zstaly pouze tvary tyinek.

GoTTHEiL (64) nalezl po delším pstování Bac. coJiae-

®^) Na oby. výživných pdách roste ve form tlustých aniso-

diametrickýeh tyinek.
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rens náhodou za sebou 4kráte rozvtvení; A. Meyer (126a)

zjistil experimentáln m téhož bacilla pravé vtvení v nor-

málním vývoji za píznivých podmínek životních. Pstoval

na ginko^ovém agaru. O názorech Meyerových ohledn vý-

znamu tohoto vtvení proniluvím pozdji.

U celé ady mikrob zjistil Maassen (115) vtvení hlav-

n vlivem chloridu lithnatého. Byly to: Bacillus suipestifer,

Bac. pestis astaci Hofer, bakt. cholery drbeže, mioru vepo-
vého dobj^ika. Krom tchto byli to však a to hojnou mrou
zástupci vibrion a spirill a vyšších mikrbb — Corynebakt.

diphtheriae.

Zvláštní náklonnost k tvoení vtvení jevilo Spirillum

Ríigula, 'které tvoilo vtvení však stejn hojn i na pdách
bez LiCl, kdežto Spir. volutans netvoilo nikdy vtvení.

Nápadn asté bylo vtvení u vibrion (Vibrio cholerae,

Berolinensis, phosphorescens, Metschnikovi)

.

Na základ srovnávacích pokus pichá-
zí Maassen k závru, že tvoení vtvení zá-

visí podstatn nejen od množství, nýbrž též
od druhu dráždidla (neutrální soli — Reiz-
s t o f f —) ve výživném mediu. Tak na p. vibriony

cholerové a bacillus raího moru jevily vtvení pouze pi
uritém obsahu LiCl (0-3—0-6%) ; vtšina vibrion (hlavn
V. Berolinensis) , které se velice snadno vtvily na pdách
s LiCl, nejevily ani stopy vtvení za pítomnosti jiných solí,

na p. NaCl, které proklamoval Skschiwan (1. c. p. 292) »als

ein ausgezeichnetes Reaktiv fr die Entwickelung der Ver-

zweigningen bei den Bakterien.«

Úinkem solí vyvolal ramifikaci u Bac, megatherium,

diftheritického mikroba, Bact. pyocyaneum a c h o-

lerového vibrio na (vlivem chloridu resp. octanu nebb

citroanu lithnatého) Gamaleia (60).

Vtvení u Spirillum undula a Vibrio serpens pozoroval

již KuTSCHER (104) v kondensaní vbd agarové, avšak vy-

slovuje se o tomto úkazu velice zdrželiv. Ostatn jedná se

v tomto pípad pouze o dosti nepatrné postranní výbžky,
které jsou nejvíce patrný, když individuum na jednom konci

vysílá dva rohovíte výbžky. Stejné obrázky vidíme v práci

Zettnowov (203), který popisuje toto vtvení u Spirillum
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undula miniis a Vibrio rugula. Zajímavjší však jest v tomto
oMedu práce Reichenbachova (155), který popisuje vznik

taklového vtvení u Spirillum rubrum v usazenin na dn
bouiillonových kultur. Vtvení toto poíná dle tohoto autora

tím zpsobem, že jedna z vln individua se zašpiatí a pomalu
vyrstá v pravidelný výbžek, který mže dosáhnouti zna-
né délky. Nkdy dochází k nápadným ztluštninám individua

v bodu, z nhož vychází postranní vtévka, z ehož resultují

obrázky, upomínající na, gangliové buky. Pravideln se daly

získati tyto formy peokováním do bouillonu z koského
masa, kdežto hovzí bouillon nedával žádných dobrých re-

sultát.

U Spirillum rubrum pozoroval v bbuillonové kultue
pravé postranní vtvení také Meirowsky (124 text. obr.);

zajímavjší však jsou jeho nálezy pravého postranního vt-
vení u Spirochaetato nejeniom v kultue, nýbrž i v ple-

tivu hostitelov. Práci své pipojuje mikrofotografie tohoto

vtvení a soudí, že toto pravé vtvení spirochaet není zjevem

degeneraním, nýbrž striktním dkazem rostlinné povahy
spirochaet.

Shibayama (173) dostal pi pstování cholerového vi-

briona na agaru po 14 msících v kultue tenké vláknité for-

my s patrným vtvením, které pk>zbyly virulence. Po vícero-

násobném pstování na erstvých výživných pdách a pro-

hnáni tlem zvíecím podržely mikroby tyto zmnné formy,

takže je autor nepokládá za degeneraci, nýbrž za variaci.

MiGULA (130 Bd. II. Taf. XVII. Fig. 2) vidl vtvení

u Microspira tyrogena.

Zajímavé jsou nálezy vtvení u kokk. Tak popisuje

BabES (8) pravé vtvení u kokk; obrázky v jeho práci ze-

teln ukazují toto vidlicovité dlení, vzniklé asi tím zpso-

bem, že patrn jedno individuum v etízku steptokokk se

podéln rozdlilo a dceinné poloviny každá na svou pst
v protivných smrech dále se pín rozmnožovala, až dala

vznik vidlici. Podélné dlení kbkk pijímá též Stolz (182b)

u svých rozvtvených streptokokk a pneumokokk, pstova-

ných na krevním agaru; ovšem soudí Stolz, že v pvodn
jednoduchém etízku rozdlila se všechna individua podéln

a dala tak vznik vidlicovitému rozvtvení tém s paralell-
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nimi vtvemi. Gróning (69) pozoroval u Streptokokkus hr&-

vis asto dlení ve 2 smrech; pi neúplném oddlení doein-

ných individuí docházelio k tvoení vidJicovitých forem a tím,

že jednotlivé lánky etízku po stran vystupujíce v novém
smru dále píným dlením se roznmožovaly, dávaly vznik

zdánlivému vtvení. Vincent (194) nalezl v hnisu seropuru-

lentní pleuritidy Streptokokkus ramificus s bifurkacemi, kte-.

ré pi zatepání výži\mého roztoku se od sebe oddlovaly.

Pražmowskí (151c) pozoroval u Streptokokkus acidi lactici

v starýeli kulturách, v alkalických, cukru prostých mediích

ki'om tvoení vláken, vibrion a spirill též pravé rozvtvené

formy, upomínající bu na neseptované formy rhizobií nebo

septované hyfy Mycomycet.
To, co dosud z literatury bylo uvedeno ohledn vtvení

bakterií, jsou však jen pomrn ídké zjevy atypické (vyjí-

majíc snad pípad Lepeschkinv)
;
pravidelné však vtvení

ípopistuje se u vyšších zástupc íše bakterií, kteí v systema-

tice bakterií zaujímají separátní umístnní -— t. j. Aktino-

mycety, které již tVoí pechod k vyšším plísním. A moderní

systematika uvádí již jako lánek spojující tyto Aktinomycety

s pravými bakteriemi skupinu bakterií, které již svým vnj-
ším morfologiekým utváením, ano i biologií tvoí ponenáhlý

pechiod — skupina bakterií uvádných Lehmann & Neu-
iMANNEM (106) již mezi Aktinomycety — t. j. genus Myco-
hacterium a Corynehacterium.

A skuten také u této skupiny bakterií mžeme s ohle-

dem na objekt našich studií, týkajících se pravého vtvení,

uvésti spoustu doklad z literatury, opravujících tyto orga-

nismy trochu separovati v pirozeném systému bakterií. Tak
ohledn vtvení u pvodce tuberkulosy jest to celá

ada autor, popisTijících pravé vtvení: Roux et Nocard
(143), Metschnikoff (125), Maffucci (118) (tento u tuber-

kulosního mikroba drbeže), Klein (95), Fischel (53), Ba-
bes (8), DixoN (41), Bruns (22), Coppen-Jones (33), Sem-
mer (171), Craig (35), DoRSET (42), Straus (183) atd.

V tle nalezl vtvení tohoto mikroba již Petrone (149),

který je považuje za poínající tvoení mycelia a klade mi-

kroba tohoto mezi Schizomycety a Blastomycety; stejn v or-

ganismu pozoroval vtvení i Metschnikoff (1. c), jenž po-
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ukazuje výslovn na schopnost tohoto mikroba rozmnožovati

se puením a navrhuje pro nho název »Sclerothrix Ko-
chii«. Vbec pokládá vtšina jmenovaných autor (Bru^ns,

CopPEN-JoNES, Semmer, Fischel, Klein a j.) mikroba to-

hoto za parasitickou jakousi vzrstovou formu i modifikaci

vývojovou vyššího organismu (vláknité plísn — Hypho-
myceta), který se adaptoval na parasitární živ^ot a formu
vzrstovou tyinek; za zvláštních okolností vrací se nkdy
pvodní jeho morfologický tvar do parasitárního vývojového

tyinkového cyklu.

Hlavn Bru!ns (1. c), který ono vtvení nazývá invo-

luní formou, nikoli však rázu degenerativního, nýbrž nále-

žející k normálnímu vývojovému cyklu, uvádí na doklad tvr-

zení, že jedná se o vyšší mikroorganismus, velice nápadn
hojné vtvení u Mycob. tuberc, drbeže; snad prý není ješt

(asi psobením vyšší temperatuiy tlesné pták) úpln adap-

tován na tento druh zvíat a proto ješt tak asto se objevuje

ve své pvodní, saprofytické form.
Experimentáln vyvolali vtvení u Mycob, tuberc. Ba-

BES a Levaditi (9) a tém souasn též Friedrich (57) s ve-

likou pravidelností v organismu, první injekcí subdurální

agarové kultury do mening, poslední pak injekcí emulse bak-

terií ve fysiologickém roztoku intraarterieln nebo intra-

venosn; v obou pípadech nalezena byla ve zvíecím orga-

nismu ložiska upOmínající na aktinomykotické drusy (hustá

sple rozvtvených vláken s kyjovitými terminálními ztlušt-

ninami v široké zón na periferii ložiska paprskovit se roz-

bíhajícími) . První pokládají tyto útvary za regressivní, ježto

používali k pokusm slab virulentních kultur, kdežto Fried-

rich je pokládá za projev zvláštní vzrstové energie na výši

vývoje. LuBARscH (111) a Schulze (168), kteí experimen-

táln kontrolovali tyto údaje, dospívají k názoru, že tyto ak-

tinomykotické formy nejsou výrazem isté degenerace, nýbrž

mají význam abortivních forem vzrstových (»Hemmungs-
miBbildungen«) a že organismy tvoící tyto útvary jest klásti

v systému jako samostatnou pechodní formu mezi bakterie

a hyphomycety.

Droba (43) pozoroval v kulturách tuberkulosního mi-

kroba nejrznjší vci; krom rozvtvených neseptovaných
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mycelií, obsahujících lesknoucí se zrnéka rozpustná v etheru,

vidl kopulaci pohlavních bunk, tvorbu 5iygo- a stylospor,

jich klíeni, dále tvorbu sporangií a konidií, které rovnž klí-

ily. Proto zaazuje tento mikroorganismus k Chaetocladia-

ceím.

MiEHE (129) pozoroval tvorbu vtví u tohoto mikroba

in vivo, a s'o'udí, že pravé vtvení je relativn daleko idí
nežli nepravé, které napodobuje zvláštní zpsob vzrstu a

rozmnožování tyinek tuberkulosních; dceinná jedna polo-

vice rozdlivší se tyinky ohne se ponkud na pólu v míst
rozdlení a roste dále ve smru druhé poloviny kolem této se

sunouc (»vorbeigleitend«) . Ohledn systematického postavení

piklouje se Miehe k zaazení tohoto mikroba dle Lehmann-
Neumanna, t. j. k Aktinomycetm. A. Meyer (126a) pokládá

však mikroba tuberkulosy za istý rod Bakterium, ježto vt-
vení objevuje se též u jiných bakterií.

Psobením chemických agencií podailo se

experimentáln vyvolati hojné vtvení tuberkulosního mi-

kroba s aktinomykotickým myceliem Péju et Eajatovi (146ij)

pidáním 4% JK do bouillonu, a Loebovi (110) pidáním
NaCl. První dva soudí, že tento mikrob je (1. c. p. 682)

. , . »simple stade dans la vie un microbrganisme filamenteux

et ramifié, saprophyte banal et encore mal classé, ayant re-

vétu la form bacillaire dans son cycle adaptation a la vie

parasitaire.«

U velice píbuzného mikroba pedešlému, t. j. Mycohaht.

leprae, popsali a vyobrazili pravé vtvení Babes (8), Levy
(108), CzAPLEwsKi (36) a Kedrowski (93).

Druhou skupinou mikrob s pravidelným vtvením jest

rod Corynehacterium.

U Corynehact. diphtheriae konstatoval pravé vtvení již

A. Neisser (139) a Babes (8), kteí je pokládají za výraz
involuce. Klein (95a) tvrdí, že mikrob tento spolu s pvod-
cem tuberkulosy »eine Phase im Lebenscyklus eines den

Mycelpilzen morphologisch verwandten Mikroorganismus dar-

stellen.« C. Fránkel (55) nacházel asto v erstvých kultu-

rách na krevním seru vtvení, nejjistji pak v kulturách na
vaeném bílku (vaeném vejci)

;
podobn získávali tém pra-

videln v kulturách na vejci rozvtvené formy Bernheim a
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FoLGER (15), kteí však též velice asto nalezli tyto ozvf
vené formy již v nátrech direktn z diphtheritických pseudó^

membrán. Na vajených výživných pdách pozorovali vt-,

vení též Abbott & Gildersleeve (2), kteí podobn jako

HiLL (83) a Kanthack (91) nepokládají vtvení u tohoto

mikroba za znak mycelia a fási normálního vývoje, nýbrž

spíše za zjev involuce nebo degenerace, a proto se v:^írají

zaadní tohoto organismu k Hyphomycetm.
Krom jmenovaných Bernheim & Folgera (1. c.) je to

pouze Berseneff (16), který vidl rozvtvené formy u tohoto

organismu direktn v diphtheritickém povlaku.

Krásn rozvtvené formy vidl též Schtz a to na

glycerinovém agaru a Meyerhof (127) zvlášt na alkalisova-

ných bramborech.

Oproti názorm autor, kteí pokládají vtvení u to-

hoto mikroba za zjev degeneraní (1. c), dokazují údaje ji-

ných, že jedná se nikoliv o zjev degeneraní, nýbrž o zvláštní

formy vzrstové. Tak již údaje Berestnewa, Berseneffa a

Hilla (1. c), kteí nalezli je v úpln virulentních, erstvých

kulturách a to hned po peokování z infikovaného organismu

na umlý substrát výživný. Dále pak jisou to nálezy Spiriga

(179), Cacheho (28) a Hilla (83), kde vtvení u tohoto mi-

kroba s typickým vytváením mycelia stalo se tém normou.

Prvnímu z nich podailo se vypstovati mikroba diphtheriae

ve form kolonií již s makroskopickým vzhledem plísovitým

s úpln^Tii vytvoením vzdušného plísovitéh) mycelia a do-

konce i s tvorbou fragmentaních konidií. Cache pstoval

tento organismus v Uschinskiho minerálním výživném roz-

toku, kde mu tento ostl hlavn jen v podob rozvtveného

mycelia; pouze uritými zákroky (pstováním v bouillonu a

to peokováním do bouillonu z mladých kultur) dostal opt
typické tyinkovité mikroby. Okováním u zvíat dokázal op-
tovan identitu tohoto plísovitého mikroba s typickým mi-

krobem diphtherie a zárove i to, že neztratil virulenci, by
i tato byla ásten menší. Proto také uznává Cache Leh-

mann-Néumannovu nomenklaturu a zaazení tohoto mikroba

Y systému za správné. Concetti (31) vypstoval (obrácen

jako Spirig) z kultury organismu morfologicky stejného

s Aktin'omyces (a zavinivšího v jistém pípad subakutní la-
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ryugitidu) v aiiaerobiose typického Loefflerova bacilla se

všemi jeho morfologiekýini i biologickými znaky, jakož i s je-

ho pathogenitou.

A tyto údaje všechiw nepostrádají zajímavosti a

pravdpodobnosti, pece by bylo teba je ohledn detai-

1 podrobiti kontrole.

CoNCETTi (31) pijímá podobn jako díve citovaní n-
Ivteí autoi u Mykobakt. tuberculosis n Loefflerova bacilla

též dv formy v jeho vývojovém cyklu, t. j. formu parasi-

tární a fornni saprophytickou.

Yznik vtvení vysvtluje Bernheim a Folger (1. c.)

tak, že bu vypuí jeden nebo více postranních pupen pod

tém pravým úhlem z pímého nebo pod úhlem ohnutého

individua, anebo, že se tlustý terminální kyjovitý konec ty-

inky vidlicovit rozdlí ve dva výbžky, které zase mohou
dáti vznik novým vidlicovitým vtvením. Dle Hillv (1. c.)

pak existují dva pípady ramifikace: v prvním je vtvení

aktivní již v mladých kulturách agarových, beroucí pvod
^• louení a jeho cílem je rozmnožování; tu má pak ramifikace

ráz reversionární nebo evolutionární. V pípad druhém bží
o ráz involucionární, zavinný degenerativními zmnami mor-

fologickými, napodobujícími pouze pravé vtvení.

V Corynehacterium mallei poiDsali pravé vtvení v kul-

turách hlavn Levy (108), Marx (120), Galli-Valerio (59),

CoNRADi (32) , Mayer (122) . Hlavn Conradi zabýval se pe-
liv otázkou vtvení u tohoto mikroba a pinesl krásné pí-
spvky k morfologii tchto forem. Pravidelné jich objevování

se u naprosto virulentních kultur opravuje ho dojista k tvr-

zení, že nejedná se o formy degeneraní. Soudí pak podobn
jako citovaní autoi pi vtvení mikroba tuberkulosy, že i mi-

krob ozhivky je pvodn mikrobem saprofytiekým, který

bhem fylogenetického vývoje se akkomodoval na parasitámí

život v tle organismu, pi emž ztratil ást svých vzrsto-

vých forem. Pro v tle neobjevuje se u tohoto mikroba ono
vtvení, vysvtluje Conradi tím zpsobem, že jeho intensita

vzrstu v organismu tak se zvtší, že jednotlivé fáse vývo-
jové, hlavn staidium vtvení úpln odpadá, což se snaží filo-

soficky odvodniti . . . 1. c. p. 172: »Bei der natúrlichen Aus-
lese namlich gingen sicherlich jene Formen siegreich hervor,,

6
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welche mit dem geringsten Aufwand an Zeit nnd Miihe sich.

lieranbildeten, wáhrend die oomplicirten, reich gegliederten

Gebilde, die Verzweigungen, unterlagen und ans dem para-

sitischen Formenkreise gánzlich aiisschieden.«

Oliledn systematického zaazení pimlouvá se Conradi
vele za zaazení do systému Hyphomycet; kdyby neschá-

zelo fruktifikaních orgán, zaadil by tohoto mikroba spolu

s tuberkulosním a diftheritickým direktn k Aktinomycetm,
a soudí proto, že provisorní jich zaazení v systému dle Leh-
mann-Neumanna je naprosto oprávnné.

WoLFF (202), který experimentáln kontroloval údaje

o vtvení u rzných bakterií, nalezl pravé vtvení pouze

u Mykobakterium tuberculosis, Corynebact. diphtheriae a

mallei. Ovšem nemá negativní jeho nález u ostatních bakterií

valné ceny, ježto pstoval všechny tyto bakterie pouze na oby-

ejném agaru.

Sem patí též všechny údaje o rozvtvených formách

mikroba koenových nádork Leguminos a mikrob žijících

v symbiose s listy nkterých rostlin a o nichž obšírn bylo

pojednáno již díve. Z tchto zasluhuje zde zvláštní zmínky
údaj Georgewitchv (62c).

Tento badatel rozeznává dva druhy mikrob koenových
nádork u Vicia sativa — 1. nerozvtvený, sporogenní druh

krátkých, velice pohyblivých tyinek, 2, dlouhý, rozvtvený
a nepohyblivý, který se bujn vtví v kultue na bram-

boru (1).

Tvoení vtví vykládá tím zpsobem (a piložené [asi

schematisované!] obrázkj'' to potvrzují), že dosplé indivi-

duum rozdleno jest pepážkami ve více ástí, z nichž n-
která interkalární vytvoí hrboulek, který vypuí ve vtévku.

Stejného nco popisuje též Nakanishi (137), který u svého

Bacillus variabilis lymphae vaccinalis popisuje a zobrazuje

na tab. V. obr. 6 t. analogický zjev.

Heinze (79) popisal rozvtvené formy A z o t o b a k-

t e r u, které nazývá »A z o t o b a k t e r-B a k t e r o i d e n« a

pipisuje jim povahu sporangia.
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Jak jsem vylíil v prvním dílu své práce, podailo se

TTii pravideln vyvolati pravé vtvení u Bac. megatherium
spec. i var. (u prvního daleko distinktnjší a npomínající na
pravé plísnové hyfy) za týchž podmínek, jako teratologické

formy vzrstové, pouze zvýšením koncentrace použitých sti-

mulantií. (Viz tab. VI., obr. XIV. 13AB).

Jest vidno, že podmínky vzniku tohoto pravého vtvení
jsou v podstat tytéž jako pi vzniku abnormálních forem

u téhož mikroba vbec, pouze snad budou se lišiti graduáln.

Rovnž totéž platí i o vtvení u mikrob pod vlivem solí rz-
ných v pípadech Maassen a Gamaleia. Jest tudíž vidno, že

vznikánípravéhovtvenívtchtopípadech
je pouze extrémem tvorby abnormálních fo-

rem vzrstových.
A. Meyer (126a) pozoroval pravé vtvení u Bac. cohae-

rens, jak praví — náhodn, bez jakékoliv souvisloísti s jakostí

substrátu nebo temperatury. L, c. p. 58 praví výslovn : »Nach
'liesen Erfahrungen scheinen also wesentlich innere Grnde
die Zweigbildung zu veranlas!&en.« Vznik ramifikace však

pece snaží se aspo uvésti v souvislost s vnjšími zmnami
na bacillu a praví, že tendence vtvení podporována jest tou

okolností, že septování vláken v podstat jest potlaováno,

tvoení »oidií« zpomaleno a za to tvoení vláken nabývá
vrchu, fakt to, na njž upozornil jísem pi výkladu tvorby

teratologických forem vzrstových.

Když nebereme v úvahu pípad Lepeschkinv 1. c, kde

jedná se o skutenou ddinou variaci, o pípady vtvení
u Mykobakterií a Corynebakterií a bakteroidy, tu mžeme
íci, že pravé vtvení u bakterií je zjevem úpln atypickým,

pes to že existuje, jak vidno z pedcházejícího, v literatue

'•elá ada údaj.
O bakteroidech možno íci, že jsou to terato-

logické formy vzrstové, akkom od ováné na
zvláštní symbiotický zpsob života, u nichž
^'tv€ní je pravidlem a výsledkem adaptace,
a které možno s dobrým svdomím považo-
vati za botanické »m odifikace«; pestanou-li pod-

mínky, za nichž vtvení vzniká (symbiosa), ztrácí se i vt-
vení (na umlé výživné pd) a stává se zjevem daleko idím.

6*
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Co vyvolává u nich vtvení, není známo. Zajisté však,

že jeto latentní schopnost jDlasmatu jichbu-
ky, která se probouzí v symbiose vlivem sti-

mul a n t i í, v y 1 u e o v a n ý c h b U' k a m i hostitel-
ské rostlin y.'^'^)

Stejn dlužno si vysvtlovati náhodná vtvení u ostiit-

ních bakterií tím, že di'ímající schopnost bunného plasmatu

k vtvení jest v uritých pípadech probouzena rznými sti-

muliny. Tak, chceme-li mluviti konkrétn, jest plasma bun-
né bac. megatherium nadáno schopností reagovati na vliv uri-

tých stimulin (v tomto pípad sl fosforená a glukosa ve

vysoké koncentraci) vytváením vtví.

Rzné mikroby reagují rzn na stejné vlivy, jak vidno

ostatn z konkrétního pípadu Bac. megatherimn spec. a var.,

kteréžto oba druhy resp. variety sice v podstat (násled-

kem píbuznosti) stejn, avšak graduáln nestejn odpovídají

na touž irritaci (viz obrázky na tab. VI., XIV. 13AB).

Vbec musí se zjev teratologických forem vzrstových,

ukládiní reservních látek a jako extrém jmenovaných forem
— pravé vtvení u bakterií — pojímati se širšího hlediska a

nesmí se omezovati pouze na uritý druh mikrob. Vytené
snahy bakterielního protopíasmatu jsou latentní v buie
všech mikrob, avšak jich manifestace je individuální; ipro-

jev formativních riinku u jednotlivých chemických inidel

(za nž možno i výživné látky pokládati) je u rzných mi-

krob rzný a záleží na tom, vykombinovati uritý pomr
podmínek formativních, aby u každého mikroba došlo k tmto
zmnám; ne každý mikrob reaguje stejným zpsobem a stej-

nou intensitou na vlivy formativní, a záleží na experimentá-

torovi vystihnouti u uritého mikroba jeho »záliby«.

Význam vtvení u bakterií byl rovnž tak jako ostatních

abnormálních zmn u bakterií pojímán rzn. Tak Migula
v referátu k ]3ráci Johan-Olsenov (Koch's Jahresb. Bd. S.

1897, p. 25) a Fischer vysvtlují vtvení »involu'CÍ«.

"*) Že skuten existují taková stimulaucia, viduo z toho. že

rzní badatelé (viz díve literaturu!) nalezli experimentáln rzné
láltky chemické, ktei-é jsou s to v umlé kultue v hojném množ-
ství vyvolati tvorbu bakteroid.
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Avšak daleko etnjší jsou práce, v nichž vtvení bak-

terií (hlavn u rod Mycobacterium a Corynebacterium) pi-
vádno v úzkou souvislost se systematickým postavením v íši

rostlinné. To názor p r o s p e k t i v i s t , kteí nejen rozvt-

vené formy ])akterií, nýbrž i abnormální metamorfosy a t-
lesa sporoidní pokládají za vyšší organismy (viz str. 71).

U svrchu eených dvou rod, kde vtvení není žádnou

zvláštností, není divné, když vyskytnou se názory, považující

tyto organismy v stadiu vývoje normálních bakterielních ty-

inek v kultue za parasitární vývojovou etappu vyššího

plísovitého organismu saprofytidkého (viz lit. str. 78). To
upomíná nás na dávné snahy nkterých badatel uvésti všech-

ny bakterie na hlavní formu plísovitou, žijící saprofyticky

(Johan-Olsen 144). Eovnž Schíjrmayer (166) dospívá po

dlouhém experimentálním studiu k názoru, že vyšší bakterie

(Aktinomycety, tuberkulosní bac. atd.) jsou píbuzný, a jich

baeillární stadium tvoí pouze jednu etappu vývojovou vyšší

formy plísovité; forma mateská — thallus — prý se as od

asu objeví též na umlých pdách živných.

Všeclmy tyto názory jsou pi nejmenším nedoloženy

práv jako ty rzné fruktifikaní orgány, popsané u tchto
bakterií; zajímavjší je však názor Meyerv 1. c. ohledn
vtvení u bakterií: L. c. p. 59 praví: »Die Species der Gattun-

gen Bacillus und Bacterium, wahrscheinlich auch der Gat-

tung Spirillum, haben von ihren Vorfahren her die Fáhig-

keit der Verzweigung ererbt; die Bildung von Zweigen tritt

jedoch nur noch selten und in rudimentárer Weise ein. Sie

indet am normalsten im Jugendzustande der Species statt,

in einem Stadium des Entwicklungsganzes des Species, in

welchem wahrscheinlich die Bildung des verzweigten Mycels

bei den Vorfahren der Bakterien lag.«

Na to trefn odpovídá Kruše 101 p. 8 : »Die . . . Verzwei-
gungen als »Rckschláge« zu betrachten, wird nur der ver-

mogen, der mit A. Meyer die Bakterien als entartete Pilze

ansieht. Uns erscheint dies ausgeschlossen. Wir folgern
umgekehrtdarauig, daJB die Zweig bildung der
Pilze eine Eigenschaft ist, die schonbei den
Bakterien i m K e i m a n g e d e u t e t i is t, s i c h a b e r
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erst bei den Pilzen und Strahlenpilzen zu
einer festen Eigenschaft entwickelt ha t.«^^)

Stejného názoru jseom. i já; myšlenika táhnoucí se jako

ervená nit spisy Velenovského (193) — snaha po po-
kroku (princip zdokonalení), jíž nadána jest
každéplasma, tudíž ibakterielní — stala se imn
vdí myšlenkou. Tato snaha po vyšším vývoji ve
fylogenetickém smru k plísním je východi-
sko oné schopnosti buky bakterielní odpo-
vídati na urité podráždní vtvením,

A dojista je pravdpodobnjším tento názor, nežli

Meyerv; pro máme hledati atavismus u tak jednoduchých

bytostí jako jsou bakterie, a kde máme hledati pak pedchdce
i prarodie plísní jinde nežli v bakteriích, které by (kdy-

bychom nechali platiti názor Meyerv) byly potomky sama
sebe?!
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1902. p. 303.)

84. HiLTNER L. — Q) Ueber die Bakteroiden der Leguminoisenknoll-

chen und ihre willkurliche Erzeugung aufíerhalb der Wirts-

pflanze. (Ctlblt. f. Bakt. etc, Abt. II. Bd. 6. 1900. p. 273.)

h) Ueber die Ursacben, welche die GroBe, Žahl, Stellung

und Wirkung der Wurzelkmollchen der Leguminosen bedingen
(Arb. a. d. biol. Abt. f. Land- und Fonstwirtsch. im Kais. Ges.-

Amte Bd. I. 1900. p. 177; ref. Koch's Jahresb. Bd. 11. 1900. p. 264.)

85. HiLTNER L. und K. Stormer — Neue Untersuchungen iiber die
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WiirzeJiknollcheii der Legiumiiioisen und dereii Erreger. (Ibideni.

Bd. 3. 1903. p. 151; ref. Koch's Jahresb. Bd. 14. 1903. p. 430.)

86. Hla\'a Jar. - Leiícoinoistoe homiinis und seiue Rolle bei den
akuten exantheniatischen Krankheiten. (Ctlblt. f. Bakt. ete,

Abt. I. Bd. 32. 1902. p. 263.)

8^7. HoLZMULLER K. — Die Gruppe des Baciilns myeoides Fliigge.

Inaiig'. Diisisert. Jena (G. Fischer) 1909.

88. HuEPPE Ferd. — a) Ueber die Dauerformen der sog. Konuna-
bacilleu. (Fortschr. d. Med. 1885. p. 619; ref. Baumgarten's Jab-

resb. Bd. 1. 1885. p. 125.)

b) Die Methoden der Bakterienforscbung-. (IV. Anfl. Wies-
baden. 1889.)

89. Jexsen C. o. — Die voní Nekrosebacilkis (B. mecroseos) her-

Yorg-erufenen Krankbeiíen. (Kolle-Wassermann— Handb. d.

patb. Mikrooi-g\ II. Anfl. Bd. VI. 1913. p. 234.)

90. Jensfn Orla — Die Hanptlinien des naturlicben Bakterien-

sj-stems. Jena (G. Fischer) 1909.

91. Kanthack a. a. — Ueber verzweigte Diphtheriebacillen. (Ctlblt..

f. Bakt. ete. Abt. I. Bd. 20. 1896. p. 296.)

92. Kassowitz Max — Allgemeine Biologie. 4. Bde. Wieu (M.

Perles) 1899—1906.

93. Kedrowski W. J. — Ueber die Cnltnr der Lepraerreger.

(Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 37. 1901. p. 52.)

94. KiEX G. — Involuíions- nnd Degenerationserischeinungen der

Milzbrandbazillen bei 42-5^ (Dissert. StraBbnrg 1900; ref. Baum-
GARTEx's Jahresb. Bd. 16. 1900. p. 117.)

95. Kleix E. — a) Ein weiterer Beitrag zur Aetiologie der Diphte-

rie. (Ctlblt. f. Bakt. ete. Abt. I. Bd. 7. 1890. Nro. 25.)

b) Zur Geschiehte des PleomorphÍ!smu)S des Tuberkuloise-

erregers. (rbidem. Bd. 12. 1892. p. 905.)

9tí. KoDAMA T. — Ueber die Morphologie des Pestbazillus. (Mitt.

d. Japan. liyg. Gesellsch. Bd. II. H. 4; ref. Ctlblt. f. Bakt. ete.

Abt. I. Bef. Bd. 42. 1909. p. 120.)

97. KoHLBRUGGE li. J. F. — Vibrionenistudien. (Ibidem. Abt. I.

Bd. 30. 1901. p. 695.)

98. KoLKWiTZ E. —
- Beitráge zur Kenntniss der Erdbakterien. (Ibi-

dem. Abt. II. Bd. 5. 1899. p. 670.)

99. KoLLE W.: Berieht iiber die Tátigkeit in der zu Studien iiber

Pst eingerichteten Station des Inistitutes fíir Infektionakrank-

heiten. 1899/1900. (Zeitsehr. f. Hyg. Bd. 36. 1901. p. 397.)

100. KossEL und 0\erbeck — Bakteriologische Unterisnehungen
iiber Pst. (Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amte Bd. 18. 1901. p. 114.)

101. Kruše W. — Allgemeine Mikrobiologie. Leipzig (F. C. W. Vo-
gel) 1910.
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102. KiJBLER P. — Ueber das Verhalten des Mikrokokkuis prodi-

giosus m sauerer Fleischbriihe. (Ctlblt. f. Bakt. ©tc. Abt. I.

Bd. 5. 1899. p. 333.)

103. KuRTH H. — Ueber Baoterium Zopfii, einen neue Bacterienart.

(Ber. d. deutsoh. botan. Ge&ellscb. Bd. 1. 1883. p. 97.)

104. KuTSCHER — Die Vibrioneri- und Spirillenflora der Diinger-

jauche. (Zeitschr. f. Hyg. Bd. 20. 1895. p. 46.)

105. Laurent E. — a) Sur le microbe des nodosités des Légumi-
nemses. (Compt rend. de TAcad. Sci. Paris. t. CXI. 1890. p. 754.)

b) Kecherches isur lets nodosités radicales des Légrumi-

neuises. (Anal. de Tlnst. Pasteur. t. 5. 1891. Nro. 2.)

106. Lehmann K. B. und R. O. Neumann — Atlas und Grundriss

der Bakteriologie (Bakteriologiscbe Diagnostik), (LeHj\iann'is

Mediz. Handatlanten Bd. X. Miinoben 1912.)

107. Lepeschkin \V. — Zur Kenutnis der Erblicbkeit bei den einzel-

ligen Organismen. Die Verzweigung und Mycelbildung bei einer

Bakterie (Bacillus Berestnewi n. sp.). (Ctlblt. f. Bakt. etc.

Abt. IT. Bd. 12. 1904. p. 641.)

108. Levý E. — Ein neues aus einem Falle von Lepra geziicbtetes

Baoteriujm aus der Klasse der Tuberkelbacillen. Studien iiber

diese Klasse. (Arcb. f. Hyg. Bd. 30. 1897. p. 168.)

109. Lewith S. — TJeber die Ursacbe der Widerstandsfábigkeit dei'

Spoen gegen bobe Temperaturen. (Arch. f. experim. Pathol.

und Pbarmakol. Bd. 26. 1890. p. 641.)

110. Loeb M. — On brancbing formis of certain baeteria. (Transact.

of tbe Chicago pathol. soc. vol. 5. 1902. p. 146; ref. Koch's Jahreisb.

Bd. 13. 1902. p. 57.)

111. LuBARSCH O. - - Zur Kenntnis der Strahlenpilze. (Zeitschr. f.

Hyg. Bd. 31. 1899. p. 187.)

112. LuNDSTRÓM A. ISi. — Ueber Mykodomatien in den Wurzeln der

Papilionaceen. (Botan. Ctlblt. Jhrg. IX. Bd. 33. 1888. p. 159.)

113. Luska Fr. — Morphologisoh-biologische Untersuchungen iiber

die farbbaren Kornchen ini Inhalte des Mieroooccus ocbraceuis.

(Arch. f. Protistenk. Bd. 33. 1914. p. 272.)

114. Lyons — Ueber deu EinfluB eines wechselnden Tranbenzuciker-

gehaltes im Náhmiaterial auf die Zusammensetzung der Bakte-

riem. (Arch. f. Hyg. Bd. 28. 1897. p. 30.)

115. Maassen Alb. — Die teratologischen Wuchsformen (Involu-

tiouisformen) der Bakterien und ihre Bedeutung als diagnofiti-

isobes Hilfsmittel. (Arb. a. d. Kaiserl. Gets.-Amte Bd. 21. 1^)4.

p. 385.)

116. Maddox — Journ. of the Royal Microisoopical Society 1885.

Série II. Vol. 5. p. 205; cit. Hueppe (88. p. 106).

117. Madsen Thorwald — Zur Biologie des Diphfceriebacilluis.

Zeitschr. f. Hyg. Bd. 20. 1897. p. 156.)
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118. Maffucci a. — Die Hiilinertubea-kuloise. Experinnentelle Unter-

suchungen. (Zeitsebr. f. Hyg. Bd. 11. 1892. p. 445.)

119. Marshall Charles — Microbiology. London (J. & A. Cbnr-

cbill) 1912.

120. Marx H. — Zu Moiphologie des Rotabacilluis. (Ctblt. f. Bakt.

etc. Abt. 1. Bd. 25. 1899. p. 274.)

121. Matzuschita Teisi — Die Einwirknng des Koohsalzgebaltes

des Nabrbodens auf die Wuebsform der Mikroorganismeii.

(Zeitsebr. f. Hyg. Bd. 35. 1900. ,p. 495.)

122. Mayer Georg — Zur Kenntnis des Rotzbacilluis etc. (Ctlblt.

f. Bakt. etc. Abt. I. Bd. 28. 1900.)

123. Maze — Les miorobes des nodosités des légumineuses. (Annal.

de riust. Pasteur t. XII. 1898. p. 1.)

124. Meirowsky — Unteiisncbungen iiber die Stellung der Sp^iro-

cbaeteu im System. (Miincli. niediz. Woobenscbr. Jbrg. 61. 1914.

H. 11. p. 592.)

125. Metschnikoff E. — a) Ueber die pbagozytáre Rolle der Tu-

berkelriesenzellen. (Vircbow'is Arcbiv Bd. 113. 1888. p. 63.)

b) Contribution á l"étnjde du pléoiinorpbisme des bactéries.

(Annal. de Tlnet. Pasteur t. 3. 1889. p. 61.)

c) Recberches sur le cboléra et les vibrions. Troisime jné-

moii"e sur la variation artifioielle dn vibrion cbolérique. (Ibidem.

t. 8. 1894. p. 257.)

126. Meyer Arth. — a) Ueber die Verzweigung der Bakterien.

(Ctlblt. . Bakt. etc. Abt. I. Orig. Bd. 30. 1901. p. 49.)

b) Ueber Cblamydosporen uind iiber sicb mit Jod blau fár-

bende Zellmembranen bei den Bakterien. (Ber. d. dentseb. bo-

tan. Gesellscb. Bd. 19. 1901. p. 428.)

c) Orientierende Untersutobungen iiber Verbreitung, Mor-
pbologie und Cbemie des Vohitins. (Botan. Zeitung Jlirg. 52.

1904. p. 113.)

d) Die Zelle der Bakterien. Jena (G. Fiscber) 1912.

127. Meyerhof Max — Zur Morphologie des Diphteriebacillus.

(Arcb. f. Hyg. Bd. 33. 1898. p. L)
128. Michaelides — Eine durob Ziehlfárbung nicbt darstellbare

Form des Tuberkelbazillus. (Beitr. z. Klinik der Tuberk. Bd. 8.

1907. p. 79.)

129. Miehe Hugo — a) Die Selbsterhitzung des Heues. Jena (G.

Fischer) 1906.

b) Beitriige zur Biologie, Morphologie und Systematik des
Tuberkelbazillus. (Zeitsebr. f. Hyg. Bd. 62. 1908. p. 149.)

c) Weitere Untersucbnngen iiber die Bakterienisymbiose bei
Ardisia crispa. (Jahrb. f. wissemscb. Botanik. Bd. 53. 1912. p. 1.)

f 130. MiGULA W. — System der Bakterien. Jena. (G. Fischer) 1897/1900.

2 Bde.
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131. MoELLER A. — Eiii neuer saure- iiiid alkoholfester Bacillrus aus

der Tuberkelbacillenguppe, welcher echte Verzweig-migsfonaea

bildet. Beitrag ^iii' Pleomorphie der Bakterieu. (Ctlblt. f. Bakt.

ete. Abt. I. Bd. 25. 1899. p. 369.)

132. MoELLER H. — a) Bemerkung-eu zu Frakk's Mitteiluiig- iiber

den Dimorphism'u& der Wurzelkuollchen der Erbse. (Ber. d.

dentsch. botan. Gesellsch. Bd. 10. 1892. p. 242.)

b) Butgegiiung gegen Frank, betreffend den aiigebliohen

Dimorphismiis der Wurzelknollchen der Erbse. (Ibidem. Bd. 18.

1892. p. 568.)

133. MoRCív DiETRJCH — Ueber die Formeii der Bakteroidea bei

den einzelnen Species der Legumimoisen. Inang. Dissert. Leipzig

1891.

134. Much H. — a) Ueber die gTanulare, nach Ziehl nicht fárbbare

Form des Tuberkulosevirns. (Beitr. z. Kliaiik der Tnberk. Bd. 8^

1907. 3. p. 85.)

h) Ueber die nicbt sáurefesten Fornien deis KocH'scheji Tu-

l>erkelbazillus. (Ibidem. Bd. 8. 1907. Heft 4.)

c) Die nach Ziehl nicht darstellbaren Fomen des Tuber-

kelbaziUus. (Berl. klin. Woch. 1908. Nro. 14.)

d) Granula nnd Splitter. (Beitr. z. Klinik d. Tuberk. Bd. 11,

1908. p. 67.)

135. MHLSCHLEGEL A. — Ein Beitrag zur Morphologie und Ent-

wicklnngsgeschichte der Bakterien nach Stndien an drei Kor-

nerbacillen. (Arb. a. d. Kaiserl. Ges.-Amte Bd. 15. 1898. p. 131.)

136. Naegeli — a) Die niederen Pike in ihrer Beziehnng- zu den

Infektioiiskrankheiten. Miinchen 1877.

h) Untersuchnngen ilber niedere Pilze. Miinchen und
Leipzig 1882.

137. Nakanishi K. — Ueber den Bau der Bakterien. (Ctlblt. f. Bakt.

etc. Abt. I. Orig. Bd. 30. 1901. p. 97.)

138. Neelsen — Stndien iiber die blaue Mileh. (Cohn's Beitráge

zur Biologií^ Bd. 3. Heft 2.)

139. Netsser a. — Versuche iiber die Sporenbildung' bei Xerose-

bacillen, Streptokokken nnd Choleraispirillen. (Zeitschr. f. Hyg.
Bd. 4. 1888. p. 166.)

140. Neisser M. nnd H. A. Gins — Ueber Diphterie. (Kolle-
Wassermanx — Handb. d. pathog. Mikroorg. II. Aufl. Bd. 5.

1913. p. 931.)

141. Neumann P. — Die Bakterien der Wurzelknollchen der Legu-
minosen. (Landw. Versuchs-Stationen Bd. 56. 1901. p. 187.)

142. Nobbe F., E. Schmtd, L. Hiltner nnd E. Hotter — Die Stick-

stoffa&siímilation der Legnminosen. (Landw. Versuehs-Statioinen

Bd. 39. 1891. p. 327.)

143. NocARD et Roux — Sur la culture du bacille de la tuberculose..

(Annal. de l'Inst. Pastenr t. J. 1887. p. 19.)
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144. Olsen-Johan o. — Ziir Pleomonphismusfrage. (Ctlblt. f. Balit.

eic. Abt. II. Bd. 3. 1897. ,p. 273.)

345. Paratore E. — Sul polimorismo del Bacillus radicioola Beijer.

(Malphigia T. 15. 1902. p. 175; ref. Koch's Jahresb. Bd. 13. 1902.

p. 487.)

T46. PÉju G. et H. Bajat — a) Le colibacille dans les milieux isalins.

(Compt. rend. soc. biol. t. 60. 1906. p. 628.)

b) Vue eiiisemble sur raction de Ijodiire de potassium,

acteur de polymorpbiiSime chez les bactéries. (Tbidem. t. 61.

1906. p. 225.)

c) Not SUT le polymorphisme des bactéries dans Turée.

<Ibidem. t. 61. 1906. p. 477.)

d) Quelques nouveaux cas de polymoriphisnie de bacille

par rjodnre de potassium. B. de la pisitacose, B. de la dysénterie

(Vaillard et Dopter), B. enteridis (Gártner) etc. (Ibidem. t 60.

1906; p. 816.)

e) Modifications moi-pbologriques et biologiques des bactéries

dans les milieux salins. (Compt. rend. assoc. frang. pour 1'avanc.

d. se. [Lyon] 1906. p. 879.)

f) Variations morphologiques et biolog"iqu«s des bactéries

dans les milieux salins. (Journ. de physiol. et de pathol. géner.

t 8. 1906. p. 868.)

g) Polymorpliisme expérimental du bacille Eberth. (Compt.

rend. soc. biol. t. 61. 1906. p. 336.)

h) Quelques nouTcaux cas de polymorphiíSim^^e de bacilles

par riodure de potassium. (Ibideim. t. 61. 1906. p. 1013.)

i) Morphologie du bacille de la tuberculose bumaine dans
les milieux salins (I.e not). (Ibidem. t. 63. 1907. p. 427.)

j) Cytologie du bacille de la tuberculose humaine dans les

milieux salins (II. not). (Ibidem. t. 63. 1907. p. 681.)

147. Peklo Jar. — Die pflamzlichen Aktinomykosen. (Ctlblt. f. Bakt.

etc. Abt. II. Bd. 27. 1912. p. 451.)

148. Perold J. — Untersucbungen iiber Weinessigbakterieu. (Ctlblt.

f. Bakt. etc. Abt. II. Bd. 24. 1909. p. 13.)

149. Petroxe a. — II bacillo di Koch nell' essudato della leptome-

ningite tubercolare etc. (Gazz. degii ospitali 1885. Nro. 8 e 9; ref.

Baumgarten's Jahresb. Bd. 1. 1885. p. 82.)

150. Pfuhl — Zur Sporenbildung der Typhusbacillen. (Ctlblt. f. Bakt.

etc. Abt. I. Bd. 4. 1888.)

151. Pražmowski a. — a) Untersuchungen iiber die Eiitwickelungs-

geschichte einiger Bakterienarten. Leipzig (H. Voigt) 1880.

b) Die Wurzelknollchen der Erbse. (Lndw. Vers.-Stationen

Bd. 37. 1890. p. 161.)

c) Die Zellkerne der Bakterieu. (Extr. du Bullet. de TAcad.
Sci. CracoA-ie 1913.)
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152. Preisz H. — Studien liber Moi-pbolog-ie und Biologie des MiLz-

brandbacilliLs (mit besonderer Berucksicbtignng der Síporen-

bildiiiig aticli bei andereii Bacilleii). (Ctlblt. f. Balvt. etc. Abt. I.

Orig. Bd. 35. 1903. p. 280.)

153. Pringsheim Hans — Die Variabilitát miederer Organisimieai.

Berlin (Jul. Springer) 1910.

154. Rajat H. et G. Péju — a) Variations morpbologiques dii Bacille

Ebertb souš rinfluence de oertaims isels. (Compt. rend. soc.

biol. t. 60. 1906. p. 468.)

h) Parallélisnie de Tévolutioiu des fornnes morpliologiques

du B. Ebertb et de ces caraotres biologiqiies. (Ibidem. t. 60.

1906. p. 494.)

c) Variations monphologiques des bacilles dans les miliemc

saliiis. (I/y0'U méd. Année 38. 1906. p. 959.)

d) Quelques observationis nouivelles siu* le polymorphisine

des bactéries. (Oompt. i-end. aistsoc. fraiiQ. poiir ravanc. d. se.

[Lyou] 1906. p. 424.)

e) Snr Téteudue et le mécaiiisme du polymorphisme des

bactéries par les agents cliimiques. (Compt. rend. soc. biol. t. 63.

1907. p. 735.)

155. Reichenbach H. — Ueber Verzweignng bei Spirillen. (Ctlblt..

f. Bakt. etc. Abt. I. B. 29. 1901. p. 553.)

156. EoDELEA A. — a) Ueber die sogenannten eáureliebenden Bacillem

im Sauglingsstuhle. (Ibidem. Abt. I. Bd. 29. 1901 p. 717.)

h) Tlie Root Bacteria of the Leguminoisae. (Journ. of the

fed. inst. of brewimg Vol. 13. p. 320; ref. Koch's Jahresb. Bd. 18,

1907. p. 446.)

c) Die Kuollcbenbalvtei'ien der Legmninosen. (Ctlblt. f. Bakt,

etc. Abt. II. Bd. 18. 1907. p. 455.)

157. RoDET A. — De la variabilit dans les microbes. Parie (J. B,

Baillire) 1894.

158. RosENBLATT SxEPHANiE — Zur Kenutniis der znr Giaippe der

Tuberkelbazillen gehoremden sáurefesten Mikroorganismen.
Inaug. Dissert. Miincben (V. Hofling) 1905.

159. RosENFELD A. — Ueber die IinYolutionsforjuen einiger pest-

áhnlichen Bakterien auf Kocbsalzagar. (Ctlblt. f. Bakt. etc.

Abt. I. Orig. Bd. 30. 1901. p. 641.)

160. Rossi GiNO DE — Ueber die Mikroorganismeu, welcbe die Wui--

zelknollcheii der Legummošen erzengen. (Ctlblt. f. Bakt. etc.

Abt. II. 18. 1907. p. 289.)

161. RuLLMANN W. — a) Ueber ein Nitroisobaktei-ium mit neuen

Wnchsformen. (Ctlblt. f. Bakt. etc. Abt. II. Bd. 3. 1897. p. 228.)

h) Ergánzung zu den Bemerkumgen von Dr. Hartleu und
Prof. Dr. Stutzer »Ueber ein Nitroisobakterinm mit neuen

Wucbsl'ormen«. (Ibidem. Abt. II. Bd. 4. 1898. p. 152.)
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c) Ueber eiiieii nenen cliroinagieiien Bacilluis aus stádtisohem

Kanalwa.s6er. (Ibidem. Abt. I. Bd. 24. 1900. p. 465.)

162. RŽIKA Vlai). — a) Ueber biologische Bedeutuiig der fárb-

bareiii Korncheu des Bakterieninhaltes. (Arch. f. Hyg. Bd. 46,

1902.)

b) Deiprefisioniszuistánde und RegulatiorLSivorgánge bei dem
Bact. anthracis. (Arch. f. Protistenk. Bd. 10. 1907. p. 247.)

c) Experimentální autogamie n bakterií. (Rozpr. . Akad.

t. II. Ro. 19. 1910. . 28.)

163. Savini E. & Th. Savini-Castano — Beitrag ziir experimentel-

leu Biologie des z-Bacillus und seine Beziebungen zum Keuoh-
husten. (Ctlhlt. f. Bakt. etc. Abt. I. Orig. Bd. 50. 1909. p. 582.)

164. ScH^fEíDEK A. — aj Beitrag zur Kenntms der Rhizobien. (Ber.

d. deiitsch. botan. Ge&ellsch. Bd. 12. 1894. p. 11.)

b) Contributione to the biology of Rhizobia. I. Rhizobium
}mitahile in artificial culture media. (Botanioal Gazette Vol.

34. 1902. p. 109.)

c) — idem. IV. Two coaist Rhizobia of Vaneonver Island.

(Ibidem. Vol. 40. 1905. (p. 135.)

165. ScHOTTMLLER - - Ueber die kliiuische Bedeutung der nicM
nach Ziehl, soudem nach Gram fárbbaren Wucbsformen des

Tuberkulosevirus. (Miinch. med. Wochenschr. Jhrg. 55. 1908.

p. 2564.)

166. ScHRMAYER — I. Ueber Entwickelungszyklen Tund die ver-

wandschaftlichen Beziebnaigen hoherer Spaltpilze. II. Arten-

konstanz der Bakterien und Deszendenztheorie. (Autoreferat

in: Ctlblt. f. Bakt. etc. Abt. II. Bd. 5. 1899. p. 817.)

167. ScHULz E. — Ueber die granuláre Form des Tuberkulosevirus

im Lungenauiswurf. (Deutsche mediz. Wochenschr. Jhrg, 35.

1909. p. 1569.)

168. ScHULzs Otto — Untersuchungen iiber die Strahlenpilzformen

des Tuberkuloseerregeris. (Zeitschr. f. Hyg. Bd, 31. 1899. p. 153.)

169. ScHWALBE E. — Ueber Variabilitát und Pleomorphiismus der

Bakterien. (Miinch. mediz. Wochenschr. Jhrg. 47. 1900, H. 47.

p. 1618.)

170. Selter — Ueber Sporenbildumg bei Milzbrand und anderen

s.pcrenbildenden Bakterien. (Ctlblt. f. Bakt. etc. Abt. I. Orig.

Bd. 37, 1904. p. 186.)

171. Semmer E. — Ueber die Morphologie des Tuberkel- umd Rotz-

bacillus und den Ursprung der pathogenen Schizomyceten.
(Deutsche Zeitschr. f. Tiermed. Bd. 21. 1895. p. 212; ref. Baum-
garten's Jahresber. Bd. 11. 1895. p. 694.)

172. Sewerin — Zur Frage iiber die Zersetzung von salpetersauren

Salzen durch Bakterien. (Ctlblt. f. Bakt. etc. Abt. II. Bd. 3.

1897. p. 504.)
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173. Shibayama G. — iJeber die Verajsteluing dej- Choleravibrionen
uind dereii Bedeutung'. (Mitteil. d. mied. GosellSch. zu Tokio Bd.

16. 1903. p. 1; ref. Koch"s Jahreisb. Bd. 14. 1903. p. 30.)

174. Skschiwan T. — Zur Morpliologie des Pestbakteriums. (Ctlblt.

f. Bakt. etc. Abt. I. Bd. 28. 1900. p. 289.)
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Výklad tabulek.

Díl I.
i

Tabulka 1.
I

Bac. megatherium var.

Obr. I. 1— 15. — klíeni spory — in vivo.
|

» II. 1—6. — » > vitální barvení.
\

» lil. 1 — 9. — » » barveníGiEMSOU na fixovaném prae-
j

paátu.
;

» IV. 1—20. — » » v kapce J JK.
» V. 1— 10. — rzná stadia protržení obalu spórového (mem- \

brány). i

» VIL 1—26. — vývojový cyklus od spory do spory na fixovaném
j

praeparátn barveném zedným fuchsinem.
|

*

Obr. VI. 31—39; 23—27. — reprodukce obrázk Georgewitschových i

(viz text I. d.). i

i

íiTabulka II.
;

Bac. megatherium var. |.

Obr. VIII. 1— 15. vývojový cyklus nn oby. agaru; praeparát fixo- '

váný a barvený dle Ernsta.
» IX. 1—14. vývojový cyklus na agaru Cantaniho; praeparát 1

fixovaný a barvený zedným fuchsinem.
» X. 1— 13. vývojový cyklus na agaru mannitovém; praeparát I

fixovaný a barvený zedným fuchsinem. i

» XI. 1 — 23. vývojový cyklus na oby. agaru; praeparát bar- I

vený JJK.
j

» XII. 1— 18. vývojový cyklus aa oby. agaru; praeparát bar- i

vený modifik. methodou Billet-Ržikovou. '•
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Tabulka III.

Bac. megatheriiim var.

Obr. XII. 19—24. — praeparát z oby. agaru fixovaný a barvený
modifikovanou methodou Billet-Ežikovou.

» XIII. 1—8. — vývojový cyklus na glukosovém agaru; bar-

vení zedným fuclisinem.

Díl 11.

Tabulka IV.

Obr.Xní. 9—10. — Bac. megatherium var. na glukosovém agaru;
individua plná sporoidníeh tles. Barveno modi-
fikovanou methodou Billet-Ržikovou a JJK.

Obr. XIV. lA Bac. megatherium var. na živnépd . 1 (viz text I. d.)

IB

eA
6B
7A
7B

typ.

var.

var.

typ.

var.

typ.

. 1

. 5

c. 6

. 6

. 7

. 7

Tabulka V. .

Obr. XIV. 8A Bac. megatherium var. na výživné pd . 8

» 8B » typ. » . 8

» 9 » var. -}- typ. » . 9

» lOA » var. » . 10

» lOB » typ. » . 10

» llA » var. » . 11

» llB » typ. » . 11

» 12A » var. » . 12

> 12B » ' typ. y> . 12

» 14A » var. » . 14,

» 14B » typ. » . 14

» 15A » var. » . 15

» 15B » typ. » . 15

» 16A » var. » 6. 16

» 16B » typ. » . 16

» 18A » var » . 18

» 18B » týp. » . 18

Tabulka VI.

Obr. XV. 13A Rozvtvené tvary se sporoidními tlesy u Bac. me-
gatherium var. na výživné pd . 13.

» 13B Rozvtvené tvary se sporoidními tlesy u Bac. me-
gatherium typ. na výživné pd . 13.
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Tabulka VIL

Obr. XV.abc — Rhis. Radicicolla —
c) pechod od tyinek k bakteroidm,
a) » » » » se sporoidní-

mi tlesy,

b) normální tyinky v hlenu z umlé výživné pdy.
^

» XV. de — bakteroidy se sporoidními tlesy bakterií listových I

u Ardisia crispa.

» XVJ.abc — Corynebacterium diphteriae (v c rozpadlá tlesa i

sporoidní). 1

» XVII. Mycobacterium tuberculosis — tyinky a rozvtvené |

formy se sporoidními tlesy.
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K histologii lidských šlach.

z ústavu pro histologii a embryologii eské university v Praze.

Napsal prof. dr. Otakar Srdfnko.

S 1 obrazcem v textu a 1 tabulkou.

Pedloženo v sezení dne 24. ervna 1916.

Šlachy jsou píkladem vazivových ústroj, zaízených

na tah, jako tká kostní a chrupavka jsou tkánmi, sloužící-

mi k nesení tlaku. Oba tyto hlavní zpsoby vlivu zevních

sil na podprné tkán tla úinkují pi vývoji fylogeneti-

ckém i ontogenetickém na strukturu tkániv tahových i tla-

kových i na architekturu celých orgán, složených z vaziva,

chrupavky nebo tkán kostní. Culmann a Meyer pišli

s pesnými pozorováními o architektonickém uspoádání
v nkterých kostech, které se shoduje s arami grafické sta-

tiky, CuLMANNEM založcué; v rzných orgánech vazivových

byla zjištna funktionální struktura jako ve fasciích, liga-

mentech, ploténkách meziobratlových, ušním bubínku, chlop-

ních semi] unárních, ocasní ploutvi delphina (Roux), v ocase

pulc žabích (Triepel) a nepárové ploutvi anamnií (Stud-

nika). O funktionální struktue sklovité chrupavky žeberní

byla podána zpráva mnou.*)

Šlacha jest považována za typický píklad orgánu za-

ízeného na tah, který zpsobuje rovnobžné a podélné

*) O. Srdínko: Funktionální architektura sklovité chrupavky
žeberní u lovka Rozpr es. Akad. II. t. XXIII. 11, 1914. — Stu-
dien liber d. funktionelle Architektur des Hyalinknorpels. Arch. f.

mikr. Anat. 87. I. 1915. — Shoda konstruktivního principu v chru-
pavee a kosti žeberní u lovka. Lék. Rozhledy, 1914.

Vstník Kr. C. Spol. Nauk. Tída II.
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uspoádání snopc kollagenních fibril; »fibrily jsou uspoá-
dány trajektorieln a odpovídají stlesnným naptím taliu.«

Na vláknech vaziva interfascikulárního nedá se vbec po-

znati njaké pravidelné uspoádání.*)

Pozorujeme-li njakou delší lidskou šlachu, na p. sva-

l tibialis post, capitis longi hicipitis, peronaei brevis a j.

vidíme, že funkce její není po celé délce stejná, t. j. pouze

nésti naptí tahové, nýbrž že na nkterých místech úinkuje

na šlachu vedle tahu také tlak a tení a to buto tlak n-
kterých ástí sousedních nebo tlak a tení, vznikající pi
kontrakci svalu od tvrdé, kostnné podložky. Poslední pí-

pad nastává v místech, kde se šlacha ohýbá kolem plochy

nebo hrany nkteré kosti. Pedem lze souditi, že v tom

míst bude struktura šlachy jiná než v místech pouhého

tahu. Avšak i v struktue pouze tahových ástí šlachy

mohly by se oekávati rozdíly vyvolané rznou intensitou

naptí, psobícího po adu rok nebo po nkolik generací,

ili jinými slovy, vystupují otázky: jest rozdíl mezi týmiž

šlachami lehko a tžce pracujících lidí, jsou dále rozdíly

v struktue šlach podle vku, lze nalézti rznosti u téhož

individua podle rzné funkce (natahovai, ohýbai) a mo-

hutnosti sval a p.? Na materiálu zvíecím sledoval tyto

otázky O. Dammann. Po Dammannovi zabývali se tímto the-

matem ješt Lotze a Forssel rovnž na podklad studia šlach

zvíecích a docházejí všichni k náhledu, že jest možno mlu-

viti o funktionální struktue šlach.

O. Dammann**) shledal, že šlachy hovzí mají mnohem
více interstitiální tkán mezi podélnými snopci šlachovými

než šlachy koní. U koní teplokrevných jest o nco mén va-

ziva interfascikulárního než v šlachách koní chladnokrev-

ných. Uspoádání vaziva interfascikulárního není zpravidla

na píném prezu stejnomrné; obyejn se najde partie,

ve které interfascikulární tká jest skrovnjší proti ostatním

partiím téhož ezu píného. Dammann soudí, že v tch

*) Triepel H.: EinfiihruDg in die physikalisehe Anatomie.

III. 1908.

**) O, Dammann: VergleichendeUntersuchungenuberdenBau
und die funktionelle Anpassung der Sehnen. Arch. f. Entweklmech.
26. B. III. H. 1908.
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partiích ezu jest místo vtšího tahu, že tudíž šlacha má
uritou vnitní, na funkci závislou ; rchitektoniku. Ve šla-

chách velmi mladých telat není ješt differencování jedno-

tlivých ástí vzhledem k funkci tak provedeno jako ve šla-

chách starších zvíat. Rozdíly mezi šlachami pracujících

zvíat a zvíat, která nejsou k práci upotebena, nedají se

c^teris paribus bhem individuelního života histologicky do-

kázati. Šlachy patící k svalm relativn slabými mají více

interstitiální tkán, kdežto šlachy sval relativn silných

mají skoro istou specifickou tkán šlachovou. Specifická

váha šlach starších zvíat téhož druhu jest vtší než u zví-

at mladých. Také šlachy relativn mocných sval mají

celkem vtší specifickou váhu, než šlachy patící k slabým

svalm. Jak vidno, jsou vyjádeny všechny Dammannem
shledané rznosti v histologii šlach domácích zvíat na in-

terfascikulárním vazivu, t. j. na peritenonium internum

a nikoliv na lon^itudinálních snopcích šlachových. Rznosti
ony se týkají kvantity tkán interfascikulární; o smru ne-

boli orientaci onch snopc peritenonii interní neiní Dam-
MANN Žádné zmínky.

LoTZE,*) který zkoumal histologicky šlachy ohyba noh

kon, shledal, že pouzdro šlachové (peritenonium externum)

svalu flexor digitorum Drof. není všude stejné. Tam, kde

šlacha jde kolem výnlku kosti a jest vysazena tlaku, jest

silnjší než na místech jiných, kde tlak nepsobí. Histolo-

gická skladba této ztluštlé ásti jest takováto: Na povrchu

jsou snopce vaziva rovnobžné s povrchem a za nimi násle-

duje vrstva s prbhem vláken více kolmo k povrchu. Vlákna

této vrstvy vybíhají do vrstvy povrchní. V obou vrstvách

nejsou snopce vláken píliš zetelné, takže vzniká homogenní

vzezení pouzdra. Za onou druhou vrstvou následuje další,

která sprostedkuje spojení s vlastní tkání šlachovou; vrstva

ona má nápadn nepravidelné uspoádání snopc, tak|e

vzniká spletitá trámina, ve které jsou uloženy buky vazi-

vové a cévy krevní. V onch místech silnjšího tlaku obsa-

huje vazivové pouzdro etné buky charakteru bunk chru-

*) K. LoTZE: UatersuchuDgen iiber die Beugesehnen amFusse
des Pferdes. Inaug. Diss. Leipzig-Pirna 1911.
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pávkových. Jsou to veliké, kulovité buky tvaru mchýku
s velkým jádrem, jemn granulovaným protoplasmatem a

znatelnou blanou bunnou. Lotze je považuje za pemnné
buky vazivové; tla bunk se barví jodem do hndá. Buky
dodávají tkáni charakteru chrupavky vazivové. Celá pemna
znamená metaplasii vaziva v chrupavku vazivovou. Nálezy

LoTZEovY týkají se tedy zase jenom nespecifického vaziva

ve šlaše a sice na rozdíl od Dammanna, který stopoval v taž-

ných ástech šlachy peritenonium internum, všímal si Lotze

v ohybových partiích šlach pouzdra neboli peritenonii ex-

terní a nálezy svoje doprovází pesvdivými obrazci pí-
ných ez povrchem šlach v místech, kde tlak psobí.

FoRSSELL*) popisuje anatomicky šlachy ohyba kon
a všímá si na praeparátech makroskopických prbhu snopc
šlachových, tedy tkán pro šlachu specifické. Místa ohyb šla-

chových kolem tvrdých podložek kostnných jmenuje šlachový-

mi klouby. Prbh snopc šlachovvch ve šlaše není vždy pímý,
nýbrž mnohdy spirálovitý a vzájemn propletený, jak obrazce

FoRSSELLOVY dosvdují. Uspoádání snopc na tlakové ploše

šlachového ohybu jest mnohem hustší než na ploše zadní;

fibrilly na pední ploše jsou užší a vzájemn tsnji spleteny

než na ploše zadní, kde tlak nepsobí; tam jsou fibrilly

(FoRSSELL míní zajisté snopce fibrill) hrubší a mají hojnji

tkán interfascikulární.

Krom tchto tí krátkých pojednání, není v literatue

nic bližšího o funktionální struktue šlach a zvlášt šlachy

lidské nebyly dosud podrobeny systematickému studiu s to-

hoto hlediska.

Chci proto sdliti svoje dosavadní nálezy o šlachách

lidských a popíšu zde histologickou skladbu šlach musculi

bicipitis (capitis longi) a peronaei hrevis.

Henle zmiuje se o t. zv. sesamských uzlech šlachových

pouze pi svalu peronaeus longus a tibialis post. O šlaše

svalu peronaei longi vyjaduje se následovn: »V rýze ossis

cuboidei jest šlacha musc. peronaei longi širší, pevnjší kon-

sistence a tvrdší a podle tvaru kosti ve smr podélné osy

*) G. Forssell: Ueber die funktionelle Struktur derSehnen.
Zeitschr. f. Tiermedizin. Bd. 18. 1914.
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trochu vydutá. Na povrchu, který hledí do dutiny vaku hle-

nového, leží nejprve vrstva vaziva, které se vyznauje et-

nými elastickými vlákny a vtroušenými bukami chrupav-

kovými. V celé tlouštce šlachy se stídají snopce longitudi-

nální s vrstvami transversálními snopc snad kruhovitých.

Taková tvrdší, chrupavce podobná místa jsou podle Me-
CKELA také na téže šlaše v rýze talu a kalkaneu.«*)

Nenašel jsem dosud nikde obrázek tchto ztluštnin šla-

chových a proto zaazuji na tabulku píslušné vyobrazení

šlachy musc. peronaei longi lovka 50 rok starého v pi-
rozené velikosti (obr. 1). Histologickou skladbu popsal jsem

v jiné publikaci.**)

Na tabulce dále znázornna jsou místa ohyb šlacho-

vých sval: tibialis posterioris (2), peronaei brevis (3) a ca-

pitis longi musc. bicipitis (4) od lovka óOletého pi zvt-
šení asi dvojnásobném. Histologickou skladbu šlachy tibialis

post. popsal jsem rovnž v dole uvedené publikaci.

O rozšíeninách šlach capitis longi musc. bicipitis a pe-

ronaei brevis se Henle nezmiuje. O prvém svalu praví

pouze toto***): »Šlacha capitis longi musc. bicipitis jde nejprve

kloubem ramenním voln pes klenbu hlaviky kosti ra-

menní, pak v sulcus intertubercularis rovn dol atd.«

V místech, kde zahýbá šlacha kolem kosti jest vytvo-

ena rozšíenina podobná ohybm šlachovým sval peronaei

longi a tibialis post., jak obrázek 4 dokládá. Rozšienina

tato, dlouhá asi 3 cm a široká uprosted 1 cm, pechází

smrem nahoru v ást šlachy urenou k inserci a širokou

asi 8 mm, smrem dol v dlouhou úzkou šlachu tažnou, zšíi

5 mm a zdélí asi 8 cm.

Zhotovil jsem píné ezy z rzné výše tohoto ohybu
i ze šlachy úzké pod ohybem a shledal jsem na ezech tuto

skladbu:

Na píném ezu, asi 2 cm pod ohybem šlachy, vidíme

typický obraz tkán šlachové. Peritenonium externum i in-

*) J. Henle: Handbuch der systém. Anatomie d. Menschen.
I. Bd. III. Abt. p. 281.

*') O. Srdínko: Fanktionální struktura šlach, sval peronaei
longi a tibialis post. u lovka. Lékaské Rozhledy. 1916.

**•) 1. c. p. 177.
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ternm jest normáln vytvoeno, t. j. v množství zcela ne«i '•

patrném, a trámce tkán interfascikulární jsou nepravideln

rozvtveny mezi primárními a sekundárními snopci specifi-

ckých, longitudinálních provazc šlachových. Provazce po-

sledn jmenované jsou na píném ezu šlachou zasaženy

jednak pín, jednak šikmo. Souhlasn s tím jsou vidti i

jádra šlachových bunk, je nak jako body, jednak jako árky.

Celkem vtšina snopc v ezu jest zasažena více mén šikmo i

a jen menší ást pín. Z toho jde na jevo, že prbh pro-

vazc šlachových v tle šlachy jest v menší míe ist pímý
a ve vtší míe šikmý, resp. spirálovitý.

Zcela jiné pomry jsou na píném ezu vedeném nej-

širším místem ohybu. Zmny týkají se peritenonia zevního

i vnitního, a to jejich množství a uspoádání. Peritenonium

externum jest kolem celého ezu aspo ptkráte tlustší než

na šlaše pod ohybem. Skládá se ze silných pruh vazivo-

vých, uložených kolem šlachy rovnobžn s povrchem. Pruhy
jsou mírn propleteny navzájem a obsahují mezi sebou oby-

ejné buky vazivové. Jen velmi zídka nalezne se buka
s tlem vtším, svtlým, mchýkovitým. Menší ást snopc
peritenonii externí jest na píném ezu zasažena šikmo nebo

dokonce pín. Oboje tyto snopce jsou roztroušeny mezi

snopci cirkulárními.

Na vnitním povrchu tohoto šlachového obalu zahýbá

ást snopc dovnit šlachy a pechází v peritenonium inter-

num, které v obyejné tahové šlaše rozdluje longitudinální

provazce šlachové na svazky primární a sekundární, rzné
velikosti a nepravidelných obrys. Na našem ezu jest toto

interfascikulární vazivo pedn velice rozšíeno, takže v n-
kterých partiích ezu jest ho stejn nebo i více než vlast-

ních provazc šlachových. Dále jest na první pohled nápadná

uritá orientace této tkán peritenonii interní. Silné snopce

interfascikulární napjaty jsou pibližn rovnobžn s dlou-

hou osou píného ezu, jenž má tvar ovální, pi emž plo-

cha tlaící na kost jest mírn vyhloubena. Snopce ony tvoí

mírn prohnutý systém oblouk kolem urité partie ezu, jako

to na obrazci v textu zejm jest patrno. Celkem možno roz-

poznati ti rzné partie na píném ezu ohybem této šlachy.

Jedna partie, oznaená na obr. v textu íslem I, jest složena ze
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specifických provazc šlachových podélných neb šikmých

(y ezu pín nebo šikmo zasažených), tsn k sob stlae-

ných, s malým množstvím tkán interfascikulární. Partie

oznaená ísly II obkliuje partii I a skládá se ze specifi-

ckých provazc podélných a trámc transversálních. V n-
kterém míst této II partie pevládají transversální trámce

tkán interfascikulární, jinde jest provazc longitudinálních

i trámc transversálních asi stejné množství. Kalibr provazc
longitudinálních jest vtší než v partii I a tvar jejich jest

na píném ezu protáhlý v ose rovnobžné se smrem trámc
transversálních. Tyto trámce se rozvtvují v jemnjší trá-

meky a vnikají do partie I i III a z nich do zevního peri-

tenonia. Partie III, zaujímající asi polovici plochy píného
ezu, jest vlastní typická šlacha. Vaziva interfascikulárního

jest sice o nco více než ve šlaše pod ohybem, ale jinak jest

vidno, že partie tato, od plochy tlakové nejvíce vzdálená,

ukazuje nejmén zmn.
Jest nyní otázka, jak vysvtliti popsanou skladbu šla-

chy v míst ohybu. Jest nahodilá, i má vztah k funkci do-

tyné ásti šlachové? V rovném oddílu šlachovém pipadá
hlavní funkce podélným provazcm šlachovým a tkán inter-

fascikulární má význam podízený. Nevidíme proto na ní

ani zvláštní orientaci, ani není mohutná. V místech ohybu
šlachy kolem plochy neb hrany kostnné podléhá šlacha pi
kontrakci svalu napjetí tahu ve smru dlouhé osy své a krom
toho napjetí tlakovému, které úinkuje od podložky a hledí
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šlachu stlait ve smru tlaku a druhotn rozšíit do plochy

kolmé na smr tlaku. V tomto pípad se tedy iní nárok
na vazivo interfascikulární, které podléhá zde napjetí taho-

vému v rovin kolmé na smr psobícího tlaku. Následkem
toho napínání (funktionelního dráždní) bují vazivo inter-

fascikulární v rovinách kolmých na tlak, aby mohlo píliš-

nému oploštní šlachy v místech ohybu zameziti. Toto va-

zivo drží šlachu v ose transversální pohromad, takže jest

jakýmsi složitým vazem vnitrošlachovým (ligamentum intra-

tendinosum). Pohled na obrazec v textu, soudím, staí k pi-

jetí tohoto výkladu. Stejný úkol má zbujelé peritenonium

externum; drží jednak pohromad tlo šlachové, jednak

na ploše tlakové vzdoruje napjetí tlakovému a napjetí,

které vzniká pi klouzání ueboli tení šlachy pi pohybech.

Považuji tedy jak stluštlé peritenonium externum, tak

rozmnožené a urit orientované peritenonium internuma
dále tím vzniklé rozdlení tla šlachového v ti rzné partie

strukturní za zjevy vyvolané funkcí ohybové ásti šlachy.

Druhá šlacha, o které podávám zprávu, jest tendo mus-

culi peronaei brevis. Šlacha leží na zevní ploše svalu a sm-
rem vzad penívá šlachu musculi peronaei longi, kterou jest

kryta (Henle) *). Ohýbají se spolen za zevním kotníkem

pod retinakuly. Místo ohybu jest dlouhé asi 3 cm a mí
v nejširší ásti 10—12 mm a do tlouštky 2 mm. Pod ohybem

jest šlacha široká asi 5 mm. Pi kontrakci svalové tlaí šlacha

plochou pivrácenou ke kosti na podložku a souasn jest

plocha zevní tlaena šlachou musc. peronaei longi.

Je-li tedy správný hoejší výklad, že struktura v míst

ohybu capitis longi musculi bicipitis jest podmínna funkcí

(tlakem), musí se na šlaše musculi peronaei brevis v míst

ohybu zakotníkového objeviti tlaková struktura šlachy na

ploše vnitní i zevní pi pední hran šlachy a bude chybti

pi hran zadní, kde šlacha pechází ve sval a penívá šlachu

svalu peronaei longi, nejsouc jí kryta a tlaena.

Praeparáty potvrzují tento pedpoklad v plném rozsahu.

Ta partie šlachy musc. peronaei brevis, která penívá šlachu

m. peronaei longi smrem vzad, má skladbu normální: tenké

') 1. c. p. 281 a 282.
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periteiionium exteriinm na zevní ploše a málo peritenonii

interui s normálním uspoádáním longitudinálních provazc
šlachových. Partie tato odpovídá partii IIL obrazce textového.

Pední partie píného ezu jeví strukturu tlakovou na ploše

spodní^ vrchní i na pední hrané šlachové. Peritenonium exter-

uum jest stluštlé a k nmu piléhá struktura popsaná v partii I

obrazce textového. Struktura partie oznaené ísly II jest pro-

vedena mezi vnitní a zevní plochou šlachy musc. peronaei

brevis. Smr zbujelých trámc peritenonii interní jest rovno-

bžný s plochami tlakovými a míí do pedu k ostré pední
hran šlachové, vzadu pechází do periten(mia vnitního par-

tie III. Slabší trámeky vyzaují z partie II kolmo k obma
plochám tlakovým.

Mezi snopci tlakových partií šlach pi vnitní i zevní

ploše pední polovice šlachy a sice v peritenoniu zevním,

vnitním i ve vlastních provázcích šlachových jsou peroz-
manité pechody mezi obyejnými bukami vazivovými

a bukami velikými s tlem svtlým, mchýkovitým a moc-

nou blanou bunnou i snad s pouzdrem bunným. Buky
tyto se dlí do skupin jako buky chrupavkové. Nechci na

tomto míst rozvádti otázku o charakteru tchto bunk a

této tkán, nýbrž ponechávám si pi jiné píležitosti zaujmouti

stanovisko k Schaffrov*) názoru, který považuje tká tuto

za zvláštní nový druh podprných tkaniv, jejž nazval

tkání vesikulosní. Tolik však chci již zde poznamenati, že

existuje sice u nižších obratlovc tká Schaffrem pojmeno-

vána vesikulosní, v tlakové struktue šlach že však se patrn
jedná o chrupavku vazivovou, jakou nalézáme v ploténkách

meziobratlových.

Tato tlaková tká šlachových ohyb podobn jako tká
plotének meziobratlových jsou resultátem tlaku a tení na

vazivo, které souasn potebuje si zachovati možnost zmny
tvaru pi pohybech a býti pevné proti tlaku. Podmínce této

vyhovuje chrupa^-ka vazivová a tkán jí morfologicky se

pibližující.

Jest tedy šlacha musculi peronaei brevis znamenitým
dokladem reakce tkán šlachové na tlak a vytvoení funkcio-

*) J. Schaffer: Ueber das vesikulose Stiitzgewebe. Anat.
Anz. 1903.
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nalní struktury. Zárove vidno z vyšetení zde popsaných

dvou šlach a z ostatních mnou vyšetených, že každá šlacha má
v místech ohybu svou zvláštní funkcionální strukturu, takže

jest možno po uritých zkušenostech na pedloženém pí-
ném ezu z místa ohybu poznati nejen smr úinl^ujícího

tlaku, nýbrž také oznaiti sval, ku kterému ona šlacha patí.

Výsledky dosavadních svých zkoumání o histologii lid-

ských šlach mohu shrnouti takto:

1. Struktura lidských šlach v partiích ohyb, kde p-
sobí tlak, tah a tení, jest jiná než v partiích rovných, kde

psobí hlavn pouze tah. Struktura tato jest charakteristi-

cká a pro každou šlachu zvláštní.

2. lacha v partiích ohybu skládá se ze dvou druh
tkání: a) normální tkán šlachové, která jest na píném
ezu ohybem šlachovým umístna v partiích, na které tlak

pímo nepsobí; b) tkán tlakové, velmi podobné chrupavce

vazivové, jak to ve šlachách kon správn popsal Lotze.

Tká tato jest lokalisována na ezu ohybem šlachovým

všude tam, kde psobí tlak, tedy na p. u šlach sval pero-

naei longi, tibialis post., capitis longi bicipitis pouze pi
jedné ploše (tlakové), u šlachy musculi peronaei brevis pi
obou plochách protáhle oválního píného prezu šlacho-

vého. Ona tká s bukami charakteru chrupavkového, jest

uložena v peritenoniu zevním, vnitním i snad ve prováz-

cích šlachových.

3. Peritenonium externum jest u lovka v šlachových

ohybech ztluštno bu pouze na ploše tlakové nebo na celé

periferii, jak to popsal Dammann u domácích ssavc a jak

jsme zde vidli na šlaše capitis longi m. bicipitis.

4. Peritenonium internum jest jednak rozmnoženo v silné

trámce vazivových snopc, jednak jsou tyto trámce urit
orientovány kolem tlakové partie šlachového ohybu v systém

spojovacích rovných nebo obloukovitých vaz, které mají

funkci ligament intratendinosních. Tato orientace nebyla po-

sud nikým popsána a jest ji považovati za úinek funkce.

5. Prbh longitudinálních provazc v šlachách lidských

není pímý, nýbrž vtšinou spirálovitý a propletený, jako

to FoRSSELL u šlach kon popisuje. Struktura tato a její vy-

svtlení potebují ješt dalšího studia.

lm
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6. Tlaková tká v ohybech lidských šlach jest velmi

podobna chrupavce vazivové a sluší ji považovati za výsle-

dek morfologické reakce vaziva na tlak a tení. Takto vy-

tvoený druh tkán vyznauje se jednak vtší pevností na

snesení napjetí tlakového než obyejná tká šlachová, jednak

jistou schopností zmny tvaru pi klouzavých pohybech šla-

chového ohybu na podložce kostnné.

7. Histologicky skládá se tká tlaková z vazivových

pruh rzn propletených nebo kommunikujících mížovit,

v nichž uloženy jsou buky s velikým tlem, svtlým tvaru

mchýkovitého a se znatelnou blanou bunnou nebo pouz-

drem bunným. Existují rzné stupn tohoto druhu bu-

nného, takže možno nalézti celou stupnici pechod tchto

bunk do obyejných bunk vazivových.

Jak dalece je správný názor Schaffrv, že se jedná

o modifikaci nového druhu tkán podprné t. zv. vesikulosní,

osvtlí teprve další pozorování. Prozatím jsem naklonn po-

važovati tuto tká za vazivovou chrupavku.

Vyslovuji ke konci srdený dík za materiál lidských

šlach, jehož se mi dostalo laskavostí professor dvo. rady

dra. J. Hlavy, dra Vl. Slavíka a dra K. Weignera.

K tabulce.

Obr. 1. Šlacha musc. peronaei longi. V levo konec inserní.
Obr. 2. Šlacha nmsc. tibialis poster. V levo konec inserní.
Obr. 3. Šlacha nnisc. peronaei brevis. V levo konec inserní.
Obr. i. Šlacha musc. bicipitis cap. 1. V pravo konec inserní.

Vesms od lovka 50 r. starého; obr. 1 v pirozené velikosti, obr.

2—4 pibližn v dvojnásobném zvtšení.





o. Srdínko: K histologii lidských šlach.





IX.

o reakci

Rn.Sn+ 2n(S02)— RJSOJn+ hSs

(s píspvkem ku chemismu pražení nkterých rud.)

Podávají

prof. Dr. Jaroslav Milbauer a Dr. Jaroslav Tuek.

(Pedloženo dne 27. íjna 1916.)

Pro seznání chemických pochod pi pražení sirných

lad dležitý jsou práce R. Schencka^) s W. Rassbachem,

8 Hempelmannem,^) dále Friedrichovy^) pípadn i studie

Sackurovy,*) které pouily nás zejména z hlediska fysikáln-

chemického. Všeobecn ujal se názor, že pi pražení vzniká

sulfát psobením kysliníku sírového na oxyd. S názorem

.tímto souhlasí i R. Vondráek,^) výkladu takového pidržuje

se i R. ScHENCK.^) Nicmén však lze míti za to, že tvoí se

sírany ze sirník ješt jiným zpsobem. Pi pražení pichází

do nejužšího styku za vysoké teploty velké množství rzných
látek; celý proces, jak v prmyslu asto se pozoruje, není

jednoduchý, jedna a táž látka vzniká rznými cestami. Již

Plattner r. 1856 dokazuje ve své knize,'^) že kysliník sírový

vzniká z hlavní ásti z kysliníku siiitého a kyslíku (kon-

taktn)
, avšak mže se i pouhý kysliník siiitý ve styku s n-

kterými hmotami, na vysokou teplotu rozžhavenými, rozkládati

v kysliník sírový a síru. Pi pražení rud vzniká hlavn
v prvních stadiích kysliník siiitý ve veliké kon-

centraci a tu lze míti za to, že pímo psobiti mže
ve stavu zrodu na sirníky dosud nepemnné.

Vstník Král. . Spol. Nauk. Tída II. 1



2 IX. Prof. D)'. Jaroslav Milbauer a Dr. Jaroslav Tuek:

Eeakei práv vytknuté vnována byla dosud malá po-

zornost, mimo zmínku v eené knize a dále poznámku v studii

RiTTEROv^) o ultramarínu , že reakcí mezi kysliníkem sii-

itým a, sirníkem sodnatým vzniká síran sodnatý a síra, na-

cházíme v odborné literatue ješt tato data:

R. 1886 SíDOT^) obdržel, zahívaje larystalováný sirník

zinecnatý v proudu kysliníku siiitého (po 4—5 hodin),

l^reparát, který jevil fosforescenci. Pracoval patrn pi teplot

pomrn nízké a s kusovitým minerálem, takže o reakci che-

mické nemluví. Totéž, pokud se týká fosforescence, potvrdil

r. 1888 Verneuil.io) E. 1893 Hannay^i) zjistil, že sirník

olovnatý se sluuje za erveného žáru s kysliníkem siiitým
na sloueninu PbSsOs, která za chladu dissociuje. R. 1904

první^^) z nás ve studii o reakci sulfokyanidu draselnatého

s nkterými plyny za vyšší teploty dokázal, že pi kysliníku

siiitém reakce má dv fase, ze sulfokyanidu vzniká pedem
sirník a psobením kysliníku siiitého na tento dle rovnie^s:

K,S -f 2S0, = K2SO4 -f S^

síran. V téže práci poukázáno jest zárove na zvratnost tohot(^

systému: totiž zahíváním síranu s pebytenou sírou vzaii-

kají sirníky a síra. Tak shledal Štolba/^) že lze pipraviti

sirník železnatj^ tavením bez\^odého síranu železnatého se

sírou. Sestini^'*) pozoroval tuto reakci, zahívaje síran vápe-

natý se sírou pi 450'^, a Violi^^) prokázal platnost obecné

reakce:

RS04H-2S-^RS + 2S02

pro sírany AI, Sr, Zn, Mn, Te, Cd, Pb, Bi, Cu, Sb a Hg.

V poslední dob (r. 1906) prostudoval reakci ve smru z leva

do pravá Brúckner^^) a dovodil, že neplatí pro >sírany kov
alkalických a kov žíravých zemin, nebo nastávají tu kom-

plikace, zavinné tvorbou sirnatan a polysulfid.

V pítomné studii podáváme strun výsledky, j^ež na-

lezeny byly pi psobení kysliníku siiitého na sirníjqr

umle pipravené, jakož i na nkteré obecné, sirné rudy pra-

žené za úely metallurgickými, nebo používané jako suroviaa

ku píprav siiitého kj^sliníku ve velkém prmyslu af4-

organickém.
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Práce provádny byly pi vysokých teplotách v odpn-

lové rourové peci s navinutou páskou uichromovou, jež napá-

jena byla stídavým proudem z mstské sít a udržována na

stálé teplot zasunováním neb vyaováním jemných odpor.

Pec byla pl metru dlouhá a vinutí k obma koiiciii hustší

nežli uprosted, takže pásma stejné nejvyšší teploty, upro-

sted še nalézající, rozšíila se touto úpravou na 150 mm. Do
pt^ce vkládána pracovní roura z tvrdého eského skla, pí-

padn roura porculánová a do ní lodika 50 mm dlouhá, por-

ou/lánová event. magnesiová s 'odváženým siruík^em. Eoura

uzavírána na jednom konci zátkou dvakrát vrtanou, jedním

otvorem picházel trubicí sklennou kysliník siiitý z pí-

stroj, z nichž vytlaován o stálé prtokové rychlosti (85 m<i

za minutu), druhým roura z Marquartova porculánu, v níž

uložen byl thermoelement Le Chatelierv. Odpadající plyn za-

\edeu byl do tahu úzkou trubicí sklennou. Aby zátky kajuu-

kové netrply kysliníkem siiitým, obaleny byly staniolem.

Jakmile v prosted peci dosaženo pokusné teploty a tato udr-

žovala se již asi tvrt hodiny, pouštn po tu dobu kysliník

-iiítý, pak zasunuta roura tak, aby lodika s látkou nalézala

-e v pásmu nejvyšší teploty, tedy do prosted, nad ní vtlaen

konec thermoelementu, zaznamenán as a provádn kysjiník

siiitým vždy jednu hodinu. Na oba konce roury navleem'
chránící desky asbestové a teplota stále kontrolována na

jemném galvanometru fy Braun & Co. i regulována.. Po té

roura vysunuta tak, aby lodika s reakním produktem rychle

schladla a když se to stalo, rozebrán pístroj, lodika opt vá
žena a obsah analysován. Umle pipravené sirníky pokud se

rychle oxydují na vzduchu, filtrovány v proudu kysliníku

uhliitého, sušeny zahíváním v rourové peci Henzov v atmo-

-ée proudícího dusíku.

A) Pokusy se sirníky uiiiíe pipravenými.

(-/ySirníkstíbrnatý.
Pipraven dle zpsobu, jímž vyluován ku stanovení

kvantitativnímu (Fresenius: Quant. Analyse 6. vyd. I. 300),

promýván sirovodíkovou vodou, alkoholem a extrahován síro-

>f!i1íkem. Po promytí alkoholem a éterem sušen pi 100'-

1*
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v proudu kysliníku uhliitého. Produkty, získané extrakcí

amoniakem se nemní, nechovají ani síranu neb siiitanu,

složeny jsou pouze ze simíku nezmnného a ze stíbra. Stí),

novena zbylá síra po oxydaci ve form BaS04.

Výsledky vneseny jsou v tuto tabulku:

Reakní prodtikv

iVnIotfl I*° P'"^*'^ Po reakpi ,
Síratm obsahujeieplota ^^aio ^° reaKci barnatého sirníku „,,..

.^00'' U-1778 (j 01772 </ 01607 o 96-28% .3-49%

fíOO" 0-2348 íj 0-2326 g 02068 g 94-29% 5-67?.

700" 0-1918 (j 0-1882 g 01602 g 9032% 10-04%

SOO" 0-1126 g 0-1098 g 00786 g 7595% 27-30%

Nálezy, které usazovaly se za lokou, obsahovaly pouxe

síru, byly lípln rozpustný v sírouhlíku.

Vznik stíbra kovového lze si vysvtliti bu pímo die-

soeiací

:

2Ag,S -> 2Ag, + S^

anebo z analogie, z pípad pozdji uvedených, tvorbou síranu

stíbrnátého, který ve stavu zrodu ihned dál reaguje:

Ag^S + 2SO2 -^ Ag^SO^ + S2

Ag^SO, + Ag^S =. 2Ag, + 2S0,

Reakci mezi síranem a sirníkem stíbrnatým prostudo-

val Sackur^) a shledal, že poíná již pi 300° C.

b) Sir nik olovnatý.
Pipraven dle návodu Souchaye^^) a Classena^**) a

lozborem shledáno, že vyhovuje.*) Reakní produkty chovaly

tu mimo nepemnného sirníku olovnatého též síran olovnatý

a. olovo. Extrahovány v proudu dusíku amoniakálným rozto-

kem oetanu amonatého. V extraktu stanoven síran olovnatý,

(odpovídající vzniklému síranu olovnatému, zbytek oxydaci

dal SO4", který opt v téže podob sražen a vážen a udává

nezmnný sirník, zbytek po pepotení odpovídá olovu, které

do náletu neodcházelo. Týž byl úpln rozpustný v sírouhlíkii.

*) Obsahoval olova 86-5%, síry 13-36% oproti theoretiekýin

13-41%.
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Nalezené výsledky:

BaS04 Z ehož vyplývá složeuí:

Te- Do práce p^ ^^^i-„; Stanoveno odpovídá- sirtiíku síranu
plota vzato " reakci BaS04 jící sirníko- olov- olov- olova

vé sie natého natého

.-jOO" 0-2336 g 02440 (j 00491 g 0-1907 g 80,08% 20-12% —
fiOO" 0-2496 g 0-2792 g 01496 g 01164 g 4271% 53-58% 4-01%

700" 0-2658 g 0-2652 g 00729 g 0-0961 g 37-13% 27-49% 3552%

SOO" 0-2066 g 0-1815 g 00085 g stopy stopy ,
4-68% 94-98%

Z nalezených fakt lze souditi na soubžn probíhající

reakce: '
^

PbS -h 2SO2 -^ PbSO, + S2

PbS + PbS04 = Pb + 2SO2.

S druhou reakcí setkáváme se v praxi pi metallurgii

olova. Jenkins-Smith^^) dokázal, že poíná probíhati okolo

oySirníkrtunatý.
Shledáno, že reakce neprobíhá, sirník v proudu kysli-

níku siiitého destiloval; ervená modifikace skýtala pi 300

až 400^ erný nálet sirníkový.

tySirníkmnatý.
K jeho píprav sloužil návod Coppockv.^*^) Produkty

vyluhovány v proudu kysliníku uhliitého horkou vyvae-
nou vodou a stanoven v nich SO4", odpovídající vzniklému

síranu mnatému, ve zbytku po oxydaci dýmavou kyselinou

dusinou uren SO4", povstalý ze sirníku do reakce nevstou-

pivšího; ureny váhy množství sirníku do reakce vzatého i re-

akního produktu. Nálet za lokou složen byl pouze ze síry.

Zjištno pi
váha látky sírau baruatý

^«/„Vku ^""sh-aí^
°^'^*^"-*"

teplot ped po z ásti ^^'g™ siia.m

reakcí reakci rozpustné iier07pust. f,,S^o n™t/ho

:.00" 0-2308 g 0-1970 g 0-0140 g 0.2697 g 93-81% 4-87% 1-48%

tíOO* 0-2480 g 02076 g 00144 g 02694 g 88-50% 4-72% 6-84%
"ii' 0-2511 g 0-2040 g i)0134 g 0-2266 g 75-73% 446% 1946%
^'10" 0-2323 g 0-1822 g 00061 // 01821 g 67 61% 2-30% 29-24%

Pi vysokých teplotách probíhá vedle pemny sirníku

iió(fnatého [Karsten^-)] v radinatý:

4CiiS->2Cu,S-f So
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reakce, dávající vznik síranu:

CuS 4- 2S0o -^ CuSO, + S2,

který však vyšší teplotou se rozkládá

CuiSO, -^ CuO + SO3

a dává vznik kovové mdi:

2CkiO + Cii.S = 4Cn + SOo

respektive

CuSO, 4- CusS -> 3Cu + 2SO2.
'

4'

-'4

?^ 8 i r n í k k a d e m n a t ý.

Sirník, pipravený dle Folleniusa,^^) po vyžíhání v

IDrondu kysliníku siiitého dával síran kademnatý. Týž vy-

extrahován pevaenou horkou vodou v proudu kysliníku

uhliitého a stanoven pešlý SO4'', zbytek oxydován a opt
stanoven BaS04, filtráty, chovající Cd", pevedeny na CdS
a dále na CdS04, který vážen. Do nálet odcházela síra a

;j

nco sirníku kademnatého.

Shledáno:
Síranu Síran bar- Veškerý Odpovídá

Te- Vzatá barnatého natý ze síraa Sirníku 8íranu
l»lota látka z vytvoené- zbylého kadem- kadem- kadem-

bo CdS04 CdS na^ý natého naté'io

400" 0-3381 g 00156 g 0-4970 g 0-4570 g 95-34% 4M%
500" 0-3262 (j 0-0275 a 0-4376 cj 0-4039

.</
91-30% 8-29'^.

,

600° 0-3086 g 00374 g 0-3444 g 03405 g 8573% 13-50%

700» 0-3042 g 00418 g 0-3080 g 0-3121 g 83-12% 16-27%
800» 0-3072 g 0-0535 g 0-2602 g 0-2806 g 7637% 22-67%

Reakce probíhá dosti zvolna dle schématu

CdS + 2S0.,— CdSO^ + S.

Pi teplotách vyšších nastanou komplikace vzhledem
k tomu, že síran kademnatý se rozkládá, jak zjistili Perdue
a HuLETT.2^) Z nedostatku jiné pece, jež snesla by zatížení

vtším proudem a dovolila zahívání pi vyšší teplot, bylo

prozatím od dalších pokus upuštno.

/j S i rn í k v i z m u t o v ý.

Vyluován a ištn dle zpsobu obv^/klého pi kvantita-

tivním stanovení vizmutn v podob BigSg. Pi analysách re-
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adfeních produkt postupováno tím zpsobem, že úinkováno
na n v proudu kysliníku uhliitého horkou vodou okyselenou

nkolika kapkami solné kyseliny, v níž siln žíhaný sirník

vizmutový se nerozpouští,^^) a pro kontrolu unikající plyn

\eden roztokem jodovým; tak rozpuštn vytvoivší se síran

vizmutový a stanoven v nm SO4", pak oxydována síra sirní-

fcová i uren opt SO4" a ve spojených filtrátech srážen BÍ2S3.

Výsledky:
BaSOí BaSOé Sirník Eeakní produkt chová

^^' Naváeno '*' í^ásti ve v ásti ve „=,„„ sirníku síranu •

ifloía
^^^-^^^^^ vodé roz- vod ne- ^11^^ vizmuto- vizmuto- J,\^.,,

pustne rozp stné ^"^^ vého vébo ^^^^

?»00» 0-3724 g 00284 g 04586 g 0-3558 g 92-00% 7-84% —
400^ 0-3672 g 01658 g 0-1383 g 02224 g 37-65% 62-08% —
:^0(r> 0-3662 g 01099 g 01303 g 0-2204 g 32-59% 52-90% 14-26%

600" 0-3406 g 00670 g 0-0501 g 01982 g 25-46% 26-19% 48-02%

700" 0-3356 g 00378 g 0-0124 g 0-1994 g 16-82% 7-61% 74-63%

800" 0-4340 g 0-0211 g 0-0102 g 0-2534 g 7-23% 4-83% 87-41%

Nálety byly pestrých l)areY; obsivhovaly síru, sirník,

nxyd i síran vizmutový.

Reakce probíhá takto:

BÍ2S3 + 6SO2 = BÍ2 (804)3 + 3S2,

takže vzniká síran vizmutový. Kovový'' vizmut pimisuje se

nad 500^ C, kdy patrn již ást sirníku se rozkládá, což do-

kázali Marx^^) i R. Schneider.^*)

g) Sirník arsenový.
Vyroben v podob, v jaké silouží pi analytickém vylu-

ování. Pi analyse produkt oxydovány tyto dýmavou ky-

selinou dusinou i uren vzniklý SO4" jako BaS04 a arše-

niný iont vázán na fosforenan hoenato-amonatý i vážen

jako Mg2P207. Nálety byly rozpuštny v amoniaku a po oxy-

daci kysliníkem vodiitým postupováno touže cestou.

Vália
'

Složení reak. produktu
Teplota produktu BaSO^ MgaPsO? sirníku o,.cot.„

na loee arsenového arsenu

300» 00938 g 0-2562 g 01204 g 95-93% 3-71%

400" 00998 g 02492 g 01331 g 87-68% 10-93%

500* vše pešlo do náletu, který obsahoval sirník arsenový

a kysliník arsenový.

' 'Pi nižší teplot v proudu kysliníku siiitého sirník

arsenový tká i ásten se rozkládá a tvoí se smse s výšf
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ším obsahem arsenu nežli odpovídá AsgSg, pi 500"^ C v tka-

jících zplodinách nalézá se kysliník arsenový, vznikající

patrn dle reakce

2AS2S3 + 3SO2 = 2AS2O3 -f 9S.

Kovový arsen vznikne reakcí oxydu s kysliníkem (jak

poznal Hausmann^^) a rozpouští se v nadbyteném sirníkn.

Ji) Sirník antimonový.
Upravován dle návodu Henzova (Treadwell: Analyt.

(Jhem. II. 5 vyd. str. 181). Produkty extrahovány roztokem

vinné kyseliny a vylouen BaS04, odpovídající vzniklému sí-

ranu antimonovému, zbytek oxydován dusinou kyselinou a

urena sírová kyselina, též antimon.

Bá4S0 od- BaS04 ze Složení reakního produkte
Te- Reakní povídajicí siml^u • qu q,

"'— '''"

plota produkt síranu an- nepeme- ^ '

timoiKtvému nnéno
400« 03298 g 0-0082 g 0-6716 g 0-3266 g
500» 0-2048 g 0-0038 g 0-4148 g 2026 g
6tí0" 0-1592 g — 0-26^.4 g 01690 g
700« 0-0452 g — 0-0160 g 00584 g

Nálety tvoivší se byly velmi pestré, z ásti erné, též

oranžové, hndé, žluté i dále bílé. Mimo to i uvnit roury na-

lézaly se trsy krystal v podob jehlic, až 1 cm dlouhých.

Nálet byl povahy složené, choval sirník, síran i kysliník

antimonový. Pi vyšší teplot tkal sirník píliš rychle, takže

nebylo možno zachytiti reakní splodiny.

Pítomnost síranu antimonového pi nízkých teplotách

nasvduje reakci:

Sb^Ss + 6SO2 = Sb^íSOJg -f 3S2

Tvorbu kovového antimonu lze si vysvtliti bu roz-

kladem síranu na oxyd a vzájemným psobením kysliníku

se zbylým sirníkem, nebo pímo další reakcí

SboSs + Sb2(S0,)3 = 2Sb2 + 6SO2

i) Sirník cínatý.

Do roztoku slab okyseleného chloridu cínatého uvádétt

dle DiTTE-A^^) sirovodík a vzniklá tmavohndá ssedlina pro-

myta sirovodíkovou vodou, okyselenou octovou kyselinou a

siruiKU
antimono-

vého

Birauu
anti-

monov.

anti-
monra

97 79% 1-88% —
96-97% 1-32% —
81-68% — 17-72%

16-81% — 80-08%
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alkoholem. Usušena v Henzov sušárn pi 300^ C v proudu

kysliníku uhliitého. Reakní produkty, chovající kysliník

oiniitý a síran cínatý vedle sirníku nezmnného, rozloženy

kyselinou solnou a unikající sirovodík v proudu kysliníku

uhliitého veden do roztoku ^/^o n jodu, ve zbytku stanoven

iont SO4" a z filtrátu sražen nadbytek Ba" kyselinou sírovou,

naež odkoueno s kyselinou dusinou a po vyžíhání vážen

SnOa- Nálety chovaly pouze síru.

Shledáno

:

Te- Reakní Síróvodíko- Síraru Kysliníku
plots proJukt vé síry barnatého ciniitého

400" 01042 g 00064 g 00048 g 0-1016 g
.100* 1160 g 0-0016 g 00082 g 0-1118 g
mf 0-1334 g — 0-0216 g 01260 g

Složení produktu
kysU

sirníVu síranu
cínatého eínaiého

28-88% 4-2%

6-46%

14-76%

nika
cinii-
tého

65 64%
85 43%
8418%

Reakcí vznikal síran cínatý:

SnS + 2SO2 = SnSO^ -f S^,

který rozkladem poskytnul, jak dokázal již Gtay-Lussac,^^)

kysliník ciniitý:

SnS04 = SnOs + SO^

a možným jest i prbh pímý:

SnS + SO2 == SnO^ + S,.

7^ S i r n í k n i k e 1 n a t ý.

Pipraven dle Tupputi-ho,^^) filtrován a sušen v prou-

du kysliníku uhliitého. Reakní produkt extrahován vodou

'»kyselen.ou nkolika kapkami kyseliny solné a stanoven

vzniklý SO4", naež oxydován zbytek dýmavou kyselinou

dusinou, odpaen s kyselinou solnou a stanovena opt sírová

kyselina. Množství niklu vypoteno z naváženého produktu,

nebo nepecházel do náletu, který složen byl pouze ze síry.

Získány tyto výsledky:
Složení reakního produktu

Te- Od- Reakní BaSO* BaS04 síranu kysli-
lilota váženo produkt ze sírauu ze sirníku airníku nikel- níkuni-

natého kelnat.

500» 01984 g 0-2216 g 00832 g 0-4273 g
fiOO" 01783 g 0-2021 g 01172 g 02108 g
700» 01921 g 0-2002 g 01021 g 01463 g
SílO^ 0-2221 g iWWl g 00312 g 00.566 o

74-59% 24-95% —
40-52% 38-44% 20-58%

28-36% 33-81% 3921%
11-35% 10-45% 77-í>5%
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Reakcí

:

NiS 2SO2 = NÍSO4 + S2

tvoící se síran pi vyšší teplot se rozkládá i vzniká kysliník

nikelnatý.

A;jSirníkkobaltnatý.
Postupováno analogicky jak popsáno pi sirníku ped-

chozím a nalezeno:

Te-
plota

Od-
váženo

Eeakni
produkt

BaSOí
ze síranu

BaSOi
ze sirníku

Keakni prod

sirníku síranu

ukt
kysli, .

kobalt-
natého 1

500" 0-1867 0-2280 g 0-1514 g 0-3244 g 55-49% 44-08% — •

600" 0-2153 g 0-2064 g 0-0537 g 01537 g 29-02% 17-29% 53-73»

700" 0-2154 g 0-1944 g 0-0298 g 0-0912 g 23-45% 1018% 7129%
HiW 0-2252 g 0-1921 g 00202 g 0-0080 g 1-68% 6-97% 91-93%

Reakce probíhají stejn jako pi sirníku nikeinatém,

pouze snadnji dje se rozklad síranu:

CoS + 2SO2 = C0SO4 + S2 ^

C0SO4 + S2 rrr COO + 2SO2.

j Sirník železnatý. 'f

Pipraven dle Roseho.^^) Reakní produkt vyjmut roa-

tokem citranu amonatého a stanoven SO4", pak oxydováno

a opt uren BaS04. Železo do náletu nepecházelo, obsahoval

pouze síru.

Provedeny pokusy:

Te-
plota

Na-
váženo

Reakní
produkt

BaSO*
ze síranu

BaSO*
ze sirníku

Reakní produkt
sirníku síranu kysli.
želez- želez- želeai-

natého natého tého

500" 0-2056 g 0-2254 g 0-0788 g 0-4078 g 68-13% 22-75% 8-97%

600" 0-2350 g 0-2452 g 0-0748 g 0-2666 g 40-94% 19-84% 39-35%

700" 0-2050 g 0-2004 g 0-0415 g 0-0146 g 5-48% 13-46% 80-79%

800« 0-2121 g 0-1929 g — — — — 99-63%

Probíhají tu vedle sebe reakce:

FeS -f 2SO2 = FeSO^ -f S.^

a dále

4FeS04 + S = 2Fe203 + 580^

Dle R. Bradforda^'') poíná síran železnatý vyšší teplo-

tou štpiti se pi 590° C.
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m) Sirník mangan a tý.

Dle EosE-ho upravený sirník manganatý skýtal v prou-

dil kysliníku siiitého za vyšší teploty produkty, které vy-

extrahovány vodou v proudu inertního plynu chovaly

síran manganatý. Zbytek obsahoval nerozložený sirník a sms
kysliník. Nálety složeny byly pouze ze síry.

Eeakní produkt chová
Te- Na- Reakní BaSO* Ze sirníku feiranu

plota váženo produkt ze síranu sirníku manga- manga- kysli.
natého natho

:>00° 0-2450 .(/ 0-2640 6' 0804 </ 0-5671 .ry 80-15% 19-69% — .

600" 01524 (/ 01955 í/ 01640(7 01951/7 3718% 5421% 8-44%

700" 01778 g 01822 g 00558 g 01803 g 36-82% 19-75% 43-13%

^nO" 0-3424 g 0-2644 g — — — — sms,
v níž obsaženo 8661% MnsO^

Tvoící se síran manganatý:

MnS + 2SO2 =^ MnSO^ + S2

-< rozkládá a vznikají pravdpodobn smse kysliník.

n) Sirník zinenatý.
Ku píprav užito pedpisu známého z knih analyti-

ckých. Reakní produkty rozkládány v proudu kysliníku

uhliitého kyselinou solnou, sirovodík stanoven v ^/lo n J a

v roztoku soli zinenaté uren SO4". V náletech obsažena

byla pouze síra.

Shledáno:

Pi
replot

Vzato do
práce

Eeakuí
produkt

Sirovodí-
kové síry

Síranu
barnatho

Složeni 1

sirníku

'eakníko

síranu

produktu
kyslié.
zine-
natéh©

Ó00» 0-2325 g 0-2426 g 00716 g 0-0356 g 89-65% 10-18% —
600" 0-2736 g 0-2870 g 0-0725 g 0-0636 g 76-75% 15-40% 7-73%

700" 2394 g 0-2252 g 00338 g 00258 g 45-60% 7-90% 47-07%

SOO" 0-2318 g 0-2106 g 0-021 g 00116 g 30-29% 3-80% 64-67%

Z pokus plyne, že pi 500° C probíhá pouze reakce:

ZnS + 2S0o = ZnSO^ + S2,

avšak pi vyšších teplotách rozkladným produktm pi-
mísen jest k^^sliník zinenatý, vzniklý dissociací síranu zi-

iienatého (Deville a Debray pozorovali rozklad síranu zine-

uatého).

o) Si r n ík chromit v.
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Ku jeho výrob užito krystalovaného chloridu chromt-

tého, pipraveného dle návodu prvního z nás,^^) naež dle

zpsobu ŠAFAÍKOVA^^) pevodeu chlorid v sirník žíháním

v proudu sirovodíku.

Po reakci látka vyvaena v proudu kysliníku uhliitého

za. pidání nkolika kapek kyseliny solné. Ze získaného roa-

toku po odstranní chrómu amoniakem sražen BaS04, zbytek

oxydován luavkou královskou a opt stejn uren 804".

Látka vážena ped a po reakci, v náletu mimo síry nieho
nenalezeno.

Výsledky byly tyto:

Síranu Síranu Složení reakního produkta
Te- Po- Po barnaého barna- ky-!i.

plota užito reaKci z rozpust. téli'> ze sirníku síranu chiomi-
forlílu sirníku tého

500« 01644 g 01562 g 00177 g 03705 g 6778% 6-39% 2600%
600" 01494 g 01422 g 00247 g 02897 g 58-21% 978% 32-34%

700" 0-1542 g 01282 g 00167 g 00742 g 16-56% 7-29% 7653%
800" 01322 g 01006 g sledy — — sledy 99-70%

Již pi 500" C tvoí se dle reakce:

Cr^Ss -4- 6SO2 = Cr^ (SO4) 3 4- 3S2

pi emž se však síran ásten rozkládá, což bylo známo již

SCHRÓTTEROVI.^^)

j?^ Sirník hlinitý. '<

Pipraven prudkým žíháním sirníku olovnatého s hliní-

kem. Z reakního produktu po úinku kysliníku siiitého

odstrann sirovodík zahíváním s kyselinou solnou v proudu

kysliníku uhliitého a stanoven v ^/k, n roztoku jodovém, ve

zbytku stanoven vzniklý síran ve form BaS04, když zprvu

byl iont AI"* sražen amoniakem.

Výsledky objasuje tento pehled:

Te- Vzato do Po Síry Síranu Složení propaktu
plota práee rpakci sirovodíkové barnat. sirníku síranu kysli.

500" 0-2121 g 02246 g 00836 g 01106 g 58-26% 34-18% 17-85%

600« 0-2125 g 0-2211 g 00685 g 0-1244 g 48-48% 27-54% 2464%
700" 0-2569 g 0-2114 g 00310 g 00691 g 22-64% 15-98% 62-77%

800» 0-2836 g 02140 g — 00387 g — 922% 90-40%

Probíhají souasn dv reakce:

AI2S3 -f 6SO2 = AI2 (804)3 + 3S2

AUSgO,^ ^Al^Oo-fSSOo [WóHLER a Plúddeman^*)].
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r^ S i r n í k b a r n a t ý.

K pokusm vzat preparát fy Kahlbaumovy; obsahoval

99,42% BaS a sledy polysulfid. Pi poátku práce užíváno

k analysám methody Feldovy ku dlení sirník, sulfit a

tMosulfit (Classen: Ausgew. Methoden d. anal. Chemie II.),

Jelikož však siiitany a sirnatany nebyly zjištny, rozklá-

dány produkty reakní v proudu dusíku kyselinou solnou,

unikající sirovodík stanoven jodometricky a odfiltrován síran

baruatý reakcí se tvoící.

Shledáno:

Te-
plota

Po-
užito

Po
reakci

Sirníku
barna ého

Síranu
barnalého

Reakní produkt
obsahuje

sirníku síranu

500" 0-3192 g 0-3426 g 0-2571 g 0-0892 g 74-18% 2603%
600« 0-3226 fj 0-3562 g 0-2314 g 01252 g 64-96% 35-14%

700" 0-3112 0-3521 g 0-2010 g 0-1514 g 57-08% 42-99%

800" 0-3014 g -0-3462 g 0-1800 g 0-1666 g 52-00% 48-12%

Reakce probíhá zvolna a tvoí se síran barnatý:

BaS + 2SO2 = BaSO, + Sg

s) Sirník vápenatý.
Pocházel od fy Kahlbaumovy, ml 99-26 70 CaS a sledy

polysulfid. Analysy provedeny stejn jako v pípadu pe-
dešlém,

Z výsledk:
Te-
p]o'a

Užito Eesultovalo Sirníku Síranu Nalezeno
siriíku Híranu

500" 0-3391 g 0-3562 g 0-3198 g 0-0617 g 89-78% 1012%
fiOO" 0-3132 g 0-3422 g 0-2800 g 01060 g 81-82% 1805%
700" 0-2814 g 0-3212 g 0-2357 g 0-1453 g 73-41% 26-42%

800" 0-2586 g 0-3102 g 0-1992 g 0-1894 g 64-21% 35-64%

A^^yplývá, že reakce probíhá jednoduše:

CaS + 2SO2 = CaSO^ + ^2

Mi vzniku síranu, rychleji nežli pi sirníku barnatém,

í^ Sirník horenatý.
Pipraven zahíváním smsi hoíku a síry v proudu

sirovodíku. Obsahoval 56-75% síry (theorie pro MgS žádá

56-87%). Pi reakci s kysliníkem siiitým dával pouze síran,

takže jodometricky urován nerozložený sirník a vzniklý SO4"
v oodob BaSOa.
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Nalezené výsledky:

Te- Bráno
plota do práce Eesultát Sirníku Síranu Nalezeno

sirníku síraau

500- 0-2543 n 0-2688 ij (t 2408 cj 00538 p 89-58% 10-28%

600" 1228 () 0-2626 (j
— 0-5080 {j veškereu sirník

pemnn nasír^
dle rovnice

' w

Odváženo
sirníku

Reakní
pro'lukt

Síran
bai-natý

Reakní produkt
obsahoval

0-2436 ij 0-2568 g 00460 g 10-93% NasSO,
0-2286 g 0-2634 a 0-1220 g 28-28%

0-1916 g 0-2742 (j 0-3016 g 66-82%

0-1486 r; 0-2694 g 0-4406 g 99-98% : 1

MgS + 2S0, = MgSO^ + S,

wj Sirník s o dn at ý b ez v odý. '

Po vyzkoušení jednotlivých, v literatue popsaných mé
thod shledáno, že nejlepších výsledk poskytá zpsob Saba
TiERv,'^^) odvodováním v proudu vodíku. ,;

j

Pracováno na loce magnesiové, nebo porculánová pí-
i

liš se naleptávala a do produkt vcházela kemiitá kyselina, i

Y produktech obsažen byl pouze síran sodnatý a nezmnný
\

sirník. Octanem kademnatým vyluován iont S", naež ve i

filtrátu stanoveno SO/'. Nálety obsahovaly pouze síru. !

Teplota

300"

400"

500"

600"

Reakce: ^
NaaS + 2SO2 = NaoSO^ + Sg

... \

probíhá již pi 300°. '
^

Nad 600° C neexistuje sirník sodnatý v atmosfée kysli- \

niku siiitého. \ \

B) Pokusy s nkterými obecnými sirníky pirozenými.

Voleny suroviny laciné jpoko pyrit, blejno olovné, blejmo i

zinkové a surma a zkoušeno, zda nebylo by možno pouhým (

žíháním v proudu kysliníku siiitého dospti ku síranm. 1

Vybrány z vtší zásoby istého pebraného již materiálu \

kousky homogenní, chovající pokud možno nejmenší množ- <

ství matených hornin.

6^ P y r i t.

Použitý kyz Rio Tinto obsahoval: 52-91 ^o Fe, 46-24% S I

a 0-18% Pb, pouze sledy arsenu a kemiitan. Reakní pro- >

i
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<|ukt extrahován v proudu kysliníku uhliitého za horka ky-

iíielinou solnou 1: 10, V roztoku vzniklém stanovena sírová ky-

selina, odpovídající utvoivšímu se síranu železnatému.

Shledáno, že po hodinnovém úinku kysliníku siiitého

pil teplot
500" vznikl produkt, chovající 0-77% FeSO/.

600° »
'

» » 1-60% »

700° ^> » » 1-12%

800° » » » 0-82% »

>íastává tu ada reakcí sioubžn probíhajících. Pyrit

vyšší teplotou dissoeiuje:

3FeS2 = Fe^S^ -f 83

ev^nt.

2FeS2 = 2FeS + So,

ua vzniklý sirnk psobí kysliník siiitý:

FeS + 2SO2 = FeSO^ + 8^

avšak tvoící se síran se dál štpí:

2FeS0, = Fe^O, + SO. + 8O3,

t^že resultnje síranu jen nepatrné množství,

jBlejnoolovné.
Materiál obsahoval 86-41% Pb a 13-31% síry a jen ne-

patrné sledy železa. Žíháním v proudu kysliníku siiitého

m. obvyklých podmínek získány produkty, v nichž nalezeno;

iji 500° C 18-22% síranu olovnatého
600° C 50-32% » » a 2-65% kovového olova
700° C 26-54% » » a 35-14% » ;>

800° C 6-18% » » a 93-50% » >

o) S u r m a.

Byla složení:

Sfo . . . 71-10% : S . . . 28-41% ; Fe . . . 0-13% ; olova . . . 0-01%

;

mdi , . , 0-03%.

Skytala pi
44W* C produkt, v kterém eihledáno 1-64% síranu antimonového
»W C » » » » 0-86% » » vedle

2-4% antimonu co takového
**W* C » » » » vedle neroizloženého sirníku 804 %

antimonu eo takového.
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16 IX. Prof. Dr. Jaroslav Milbauer a Dr. Jaroslav Tuek:

Nálety byly velice pestré, barvy bílé, erné, oranžové ai^

hndé. Vysvítá, že pomry jsou obdobné onm, které zjištny

byly pi umle pipraveném sirníku antimonovém.

cjBlejnozinkové. ^

Užito v podob dokonale vyvinutých krystal prhled-l

ných. Bylo istým sirníkem zinenatým; Pi 500*^ v proudni

kysliníku siiitého nedávalo žádný síran, pi 600" po hodi

uovém úinku obsahoval produkt 1041% síranu a 5-61% í

kysliníku zinenatého, pi 700*^ klesl obsah síranu na 8-02%

a vzniklo 25-51% kysliníku. Ani pi 800" C nevešel veškerém;

sirník v reakci, v produktu nalezeno 4'28% síranu a 45-3] ^t ,

kvsliníku zinenatého.
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3. Friedrich: Metallurgie VI. str. 169—182; VIL 79—89; VIII 32BI

až 332.

4. Sackur: Berl. Ber. XLI. 1908 str. 3356.
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6. ScHENCK viz . 2.
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8. Eitter: Central-Blatt r. 1860 str. 711.

9. Sidot: Compt. rend. 63. str. 188.

10. Verneuil: Compt. rend. 66. str. 1104.

11. Hannay: Chem. News. 67. str. 291; 69. str. 270—272.

12. Milbauer: Rozpravy eské Akademie ro. 23. XXIII.
13. Štolba: Jonrn. f. prakt. Ch. 99. str. 54.

14. Sestini: Bull. Soc. chim. Paris (N. S.) 24. str. 490.

15. VioLi: Chem. Centralbl. 1877. str. 273.

16. Brckner: Monatsh. f. Ch. 1906. 27. str. 49.
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Soubor výsledk.

Umele pipravené sirníkv obecnjších kov i sirné

jeduodnché nerosty resp. rudy reagují dle rovnice:

R,„S" + 2nS0. = R,n(S04)n + nS.

vyjímaje sirník rtunatý, který se nemní.
Pi sirnících alkalických a sirnících žíravých zemin

vznikají pouze sírany:

NaS + 280. -> Na.SO^ + S. (již pod 300'^ C)

BaS + 2S0, -> BaSO, + S^ (již pod 500^ C)

CaS ^ 2S0o -> CaSO^ + S, (již pod 500^^ C)

MgS + 280^ -^ MgSO, + S^ (již pod 500'' C)

Nevznikají žádné vedlejší zplodiny; u sirníku horena-
tého pi 600^ nalezen veškeren sirník pemnn v síra^.

Sirník hlinitý, chromitý, zinenatý, manganatý, želez-

natý, kobaltnatý a nikelnatý, dále sirník cínatý a kademnatý
poskytují za vyšší tei3loty úinkem kysliníku siiitého pí-
slušné sírany, avšak reakce poíná v mezích teplotních, kdy
již sírany se rozkládají a dávají vznik kysliníkm.

Pi sirníku antimonovém, vizmutovém, mnatém a

olovnatém nalézáme v splodinách reakce vedle síranu písluš-

]iých kov, sám ten který element.

V Praze, v ervnu 1916.

Z chemické laboratme anorganické technologie
na c. k. eské vysoké škole technické v Praze.





Arithmetische Transformationen.

Zweite Mitteilung.

Vbn Franz Rogei iii Klagenfurt.

Vorgelegt am 27. Oktober 1916.

In der gieichnamigen Abhandlung des Verfassers (Erste

Mitteilung), abgedruckt im Jahresbericht von 1914, wurde
die Formel (5)*)

Yi /(%('') = Hb-{- Dgihr-i)— (5i )g(h) + giaMh )
- Áa)]

— SCSa+i) igiio+í)— gi^o ) ]

a< 5i, 5»-í ^b<: hi, M= F(i'+ 1)— r(,;), gí(r) — y[f(t')]

and (50)

•) Die Formelnumniern <67 beziehen sich auf die genannte

S^hrit.
*») Br+i: Bernoulli'sche Funktion (r-f l)ter Ordnung.

Sitzber. d. kgl. bohm. Ges. d. Wiss. IT. Klasse. 1



2 X. Franz Kogel:

abgeleitet, durch welche die links stehenden Summen L bezw. V
m die rechts stehenden R bezw. R' transformiert werden,

Diese Formánderung hat zu notwendigen Voraus- n

setzung, dass die Punction ^(v) zwischen gewissen Grenzaa
1

1

a und b den beiden BedinguDgen gehorcht: j;

1. Kíc + l)— fríc;= ±loder= 0, !j

2. dass zweien oder mehreren aufeinanderfolgenden gan- -i

zen X derselbe Funktionswert ^(x) entspricht. ,;

Den sechs Funktionen f, die dort untersucht und in (5)
)j

und (50) eingefiihrt wurden, sollen im Folgenden weitere,
,

diesen Bedingungen zwischen auná b genugende Funktionen

angereiht und fiir jede die Grossen f (3,,)^ f,,, 3,, und n ermit-

telt werden.

7. Vx)=^ ; i, /i<C 1.

V^' -|- hx

Die in Betracht kommenden Werte von x liegen zwischéii

l — i
O und 1 +

Aus

folgt zunáchst

wofiir f bezw.= 1 ist.

t

VT

Der Gleichung

\r—l

^ i-\-hx

^,o^e<i,

(67)

^1 i-\-hx

entsprechen im Allgemeinen mehrere ganzzahlige Wurzeln

Mt_i+?y

Der grossten xmax entspricht der kleinste Rest; - somit, ,\

wenn ()^=^0 gesetzt wird
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íCmax
f

folglich wegen

5/'— 1 "r XmeLx

5.^Jr=V— +1= <*' + 1)^ +1

anderseits ist

f ^ 1

U

oder

S*-^
Ml h'

Wird o= 1 angenommen, so ist das kleinste ganzzahlige

1 . 1 .

(f.+iy
ÍCmin

íLi

/i

woraus durch Vergleich mit (a)

cr
\v—\

h

h

+ 1

1

^ ^f

und mit Rticksicht auf (67)

und

h

f

'

+ 1,

/i(f,-i^+2)'" h
+ 1

(í^)

(68)



X. Fraiiz Rogcl:

1

Ml—iY h
+ 1 (680

folj^t

Perner ergiebt sieh aus (67)

V i+ hh-

1

r

V-i-bh

da

vorausgesetzt wird. demnach f von x =^ 5h-í bis incL

iiiiverándert bleibt,

B e i s p j e 1.

X — 5j,

,1—2— i,- m. 169)

Kx)=^
V0,l-f 0,2ír

X

t=
5l 32

12 3 4 5

3

0,1

11110
0,8 0,4 0,2 0.05

Besondere Fálle.

a) x{u)-=u, f(u)—í(u-\-l)~¥(u}~l, y(u)= u'',

1

V i + /.«'

= (^ + l)(íi->i + 2)'>-5if'-

(
,

^

\ '(5i - a) - 2 3o+ ,[(f,-.r)'^-(f. -.r-f l)'^] (70) 1

í>) f(u) =z u'" , ///. > 1 ; yitú — li''

,

1

:Ž

.r('«.):

m, -\- 1
B/„4-i (iw,)

;
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{m
;' = (I \

1

ii+ h

1

B„,+i(fo + i) (f,-w, + 2y'-

[B;,,+.i(5i) — Q-nt+iia)],

V i -h ha

II— -2

- ^B„,+, (5.+1) [(fx - (t)''^ - (fi - r; + 1)' (71)

'í=i

c) í (í) =
I

mu + '^l , O< m ^2 1 , y{u) = 9í(«.>

(Aiizahl der 11 nicht libertreffenden Primzahleii|.

Hier ist

/(//•) = l(?í + 1) — O/') = I
wí* -\- l-\-n\-—

I
mu + n

|

=
= 1 oder= O, jenaehdem m + 1 = 2^w, d. i gleich einem Gliede

der der Function í(u) entsprechenden 2:-Folge ist oder nicht,

wobei vorausgesetzt wird, dass die Grenzen «, i von u, in-

nerhalb welchen f(^í) den beiden Bedingungen gehorcht, so

beschaffen sind, dass

ist. Nach Einftihrung der ueuen Stellen-Variabeleu Zy. in

der links stehenden Šumme L in (5) mittels

v + 1 -^y. , ^y.

K -{- \n\ — n

m (2)

finden sich als neue Summengrenzen tx, h, wo die untere
(xrenze rj das kleinste z'^a und die obere r^ das

grosste z^^h bedeutet.

In R ist

^(f, -f 1) — M, - ff) = 1 oder o,

jenachdem íi
— a ~\~ 1 eine Primzahl p^ ist oder nicht. IJiiter

Kinfiihrnníi' der neuen Stellen-Variabelen

f. -f 1
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findet sich als untére Grenze /ti die kleinste Primzahl

^ fi und als obere tt^ die g r o s s t e Primzahl 5^ ft
— n ~\-Z

(=f(&)4-l), wonach

= 1(6-1- l)m-h»?'l^|

^2
1

r

'jc — ^1 ^hiz.^_-l)-i-i íiThh

+ 5l^5.,+»i| (72)

í>) (2/-) --

Es ist

'Íu-\-j , y{u)=2í{u).

fiv) \'r+ .7H-l ^'4-i
1 oder= O, jenachdem r -|- / -|- 1

eine k^"^ Poteiiz r'"' ist oder nicht. Wird daher

uesetzt, so entsteheu die neuen GreDzen

iv^ V«+ i + i , W2 V&H-y+i

Beziiglich der Šumme rechter Hand siehe Punkt 3.

Die Formel (5) liefert

1

V^+i+ i A
1

)- i + iA:

^ii + bh

i\

^"{=^1
íha -h i

4+;/ -Vi-h« V5ft+2-/;,-l-Í .(73)

[ =:=: h{j -\- i)— i ;
5/' und 5i ist gegebeu durch (68), (68').
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Die Formel (50) anwendend, ist zunáchst fiir r -|- 1= 5^ ;

s (68)

C iif- 1)= f(^)
_ 1 =.Z

f,
- ^=

;; (Sf- 1) ,

n=fr-{-l-Ka+l), 7;. = ft + l-f(6-hl),

somit

2^ {Br+i[t(fc + 1)] - B.+i[f(«+ 1)] - Br+i[f()] - B.+i[f(l) +m
-fB.+,[2f(6)]-B4,[2f(l)+ 2]= -B.+i[f(6+ l)-f(6)-f-fi4-l]

-|-B.+i(2i)-B.+,[f(«) + fJ-|-B,-+i[2f(a)] (74)

r>l

1
8. f(íc) ==

Aus i— hx=^l findet sich der obere Clrenzwert von x,

námlich

i — l
Xo

h

wáhrend der untere j:;m= O ist.

Die Punktion nimmt bei wachsendem x zu, somit

folglieh

Einem bestimmten U entsprechen zwischen den Grenzen

x^=^a,b , wenn die Eingangs aufgestellten Bedingungen erfiillt

sein sollen, mindestens zwei ganzz a h ligeWurzeln
X der Gleichung

f-.:

1 —
í> , O !^^ (> < 1

,

V *— hx



X. Franz Rogrel:

und zwar ist

£^= T-
1

h mv-^-Q)'

Da dem kleinsteo Reste qm\n das kleinste úcmin = %r ent-

spricht, so ergiebt der rechtsseitige Ausdruck, sobald er fur

^= eine ganze Žahl ist, unmittelbar 5«', andernfalls ist

dle náchst grossere ganze Žahl das gesuchte 37-, mithin ist

lv~

und

5t

1

Ferner ergiebt sich aus (76)

(76)

X

(76')

\i— bh

worans
i:

n— 2=^h
Mi—bh

(TI)

Beispiel

= 1, 6 =
Y0,9— 0,1a:

1 2 3 4 5 6 7
Jí

8 9

1 1 1 1 1 1 1 2
o fi

3 00-

Die zwei Grundbedingungen sind hier erfiillt von x=^&
'

BesondereFálle.
i

í») r(t)='?í, fU)=i, T(w-)=í*''.

(ž> -f 1) [f(6)]^-5iff -f [f(a)]M5r -^)s
1

r



Arithmetische Transfarmationeii.

1

(78)

ff=i

n.k

1
lli 1 , (wí. + 1) B,,„+i(6 + l)[f(^)]''

si — hv

- B„,+l(5^)ff+ [f(a)]'^ [B^+i(5x) - B„,+i(«)]

H—

2

- ^ B,„+i(5,^i)[(fT + aÝ- ( 4- ff- 1)^-
] . (79)

c) r(íí) = ^\{u) , y(u)~ u.

1
^(feH-l)f()-W(5,)f,

+ («)TO.)-2ÍU)]-5]^(5-+i),

>i.—

2

(80)

a—í

wo die untere Grenze ©i die kleinste Primzahl ^ a und
iie obere Grenze oío die grosste Primzahl :^ b bedeutet.

b) v{u)^\1u-\-:i\ i<2' — 1, yiu)= ^u)

1

^ir—hr^

\lh-\-j-{'imm]-\íhT'j\mr)

k

h hpw

Grenzen ivi , Wt und ni , ix^ wie in (73).

t) B{t)=:r]{t)~m; zufolge (50) ist

. (81)



10 X. Franz Eogel:

2'' {B.+i[f(&-hl)] -B.+i[f(a4-l)-l)-Br+i[2fi-f(fe)]-f-Br+i(fi)}l

+ B.+i[4fa - mb)] = Br+i[Kb -f 1) + Kb)] + B.+i[f, -f f(a)]

-Br4-i[2f(a)], r>l. . (82)

9. (a^) = Y
«a; + /g

>7, .5>ó'.

Die Werte von f(íc) liegen zwischen |V,^:(í| (ftir a;= 0)1

und
I
voT/ I

(fiir íc=qo)

Beispi el

V
102ír+ 97

4íc + 85

ÍC O, fmin — 1

' ÍC= 00, fmax=5

X-

f

a 31

0, 1, 2, 3 .

.

.. 10, 11, .. . . 33, 34, .

.

94

1, 1, 1, 2 .. . . 2, 3, .

.

. . 3, 4, .

.

.. 5
f.

Beide Bedingungen sind hier zwischen x= O und íc= oe s

erfiillt.

Zunáchst ist

\v= fí/—1 -f- 1,

woraus

f,z=zf, + ,,_i (83)

hervorgeht.

Einem bestimmten i

f,.^Y^^-,, o^,<i
yX -\- ó

entsprechen zwei oder mehrere ganze

X

deren kleinstes a^min = 5*- dem kleinsten Reste (>min zugeordnet

ist. Wenn nun dieser Bruch fiir ()= eine ganze Žahl ist,

so stellt dieselbe 3" vor; ist dies nicht der Fall, so ergiebt die

nachst grossere ganze Žahl das gesuchte ^v, d. h. es ist



Arithmetische Transformationen.

c2

\má mit Riieksicht auf (83)

3»-

K-^
a — yf„

land

C-.^

AUS

r/'-i = f(6)

= fi + w-2
,olgt schliesslich

BesondereFalle.

a) (íí) = u, f (íí)— 1, y(u) — «*2,

11

(84)

(840

(85)

)
=(6 4-1) [f(&)]^ - 5i fi + [Ka)Ý (3, - a)

2 3.+1 [(fi+a)'— (f,+^-l)^-], ....
', — 2

(86)
-7 = 1

b; ^u)— 'u'", í{u)
mH- 1

(w+ 1) |] r- V-
+ f3

+ Ó

Bm+í (u) , m>\,

B.„+i(ž>-f l)[f(fe)]'

B^+i (5,)ff -f [f(«)]'^ [B^,+i (5,) - B,.+i (a)]

2 B^+1 (5,H-i)[(fi +rT)^-(fi+<7-l)'^-] . (87)



12

O \(u)
u

r—1

X. Franz Rogel:

Die unter dem Summenzeichen von R stehende Diferenz,

ist=l oder= O, jenachdem

fi + a^einer Primzahl p??

ist oder niclit. — Nach Einflihrung der neuen Stellen- -

Variabelen pjj durch

o~Ptj~U

ergiebt sich als u n t e r e (irenze /i die kleinste Primzahl

:í^l4-fi und als obere -/^ die grosste Primzahl ^ f(6);

demnach ist

(.-.)«( V1^^
6 + 1

mib) {).)mu

y.í

+a[fW][(*;)~(")]-ŠK-f.+. • -m

í>) zufolge (50) ist, wenn§(í)=^7/(í)=f(í) augenommen wird:

2^ iB,+i[f(6-M)] -Br+i[Ka+ 1)-1] ~B.+i[f(6)l} + B.+, [2Ub)]

= Br+i mb+ 1) + Kb)]- Br+i (2f,)+ Br+ima) -f U]

— B.+i[2t(a;],

r > 1 ........ (89)

10. f(a;)=|Vca;2-f 2^-f;^|, «<1, ,í<l.

Da f(íc) mit waehsendem x zunimmt, so ist

i

mithiii

fi-f-í'-l (90)

wo i=f(Si) und li wieder das kleinste, nicht nnter a liegende

(xlied der 5-Folge ist.



Arithmetisehe Transformationen. 13

Einem gewissen

«ntsprechen zwei oder mehrere ganze positive

deren kleinstes a;min = 5*^ dem kleinsten Reste (>min zugeordnet

ifit. Ist der rechtseitige Ausdruck fiir (>= 0, eine ganze Žahl,

so ist diese^=3,,. andernfalls ergiebt die náchst grossere

ganze Žahl das gesuchte %,„ folglich ist

-íj+ V«f^+ /í'— ar

tmd mit Beachtung von (90)

— ^+ ^lav' -f 2a(fx — l)v -{- «(fi — 1)^+ /?'^— ay
, .(91)

a
1

-t^+ Uft+ ^'-ar
. . . . . . (9r)h —

a

Aiis

f,«_iz..f(5,,._0= f(fe)=fT+«-2

olgt schliesslich

-2= f(^)-f, (92)

B e i s p i e 1

f(a^)= |V0,4rc2+2X0,95C+ 3|, a= 0, 6= 16.

Si ?i 3s ?4 95 Se h h h Sie

a;=1 O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . .

.

1223445667 7 8 9 9 10 10 11...

Die beiden Bedingungen sind fiir beliebige a iind b

ejfiillt.

Be sond re Fálle

«) r(w)=2, /(í*)= i, "fiuj^^u'''



14 X. Franz Rogel:

+ ma)]Hh - «) - S 3a+i[(fi+«.)''- (fi+o -i)'^]. , . (9S):

o=í

b) f{u)—u"\ íiu)=:-—r—^m+i{u), m>l yiu)— u^.
m-t-1

b

(m + 1) S í^'"
(I V^^^^H=^"^H=^ 1)'^=: B„,,+i(fe 4- l)f (6) ;

n—2

—^ B^+i(3a+i) [(f, + (j)'^- (fi + a- 1)''1 .... (94)

a=l

c) y(ií)=:9í(^), Y(^)=^í,

|] |Vapt + 2^pa,+ y|= ^2í(fe + l)f(ž))

-2í(3x)f. + f(a)[2í(3i)-2l(«)]-'^^í(5.). . . .(95)

Grenzen c5i; c52 wie in (80).

6) ^(í)=:í^(í)=f(í); zufolge (50):

2MBr+i[f(& H- D) - B.+iLKí + 1) - 1] - B.+i[f(6)]

+ B,.+l(f,)} -f Br+imm= Br+l[f(6 + 1)+ f (6)

]

+ B,.+i[Ka)+fJ-B,+i[2f(a)], . _ ,(96)

r>l. la

11. f(^)=lfel,

px^^x^^ Primzahl, r ganz und positiv. Ij

.
••5

Da zwischen zwei aufeinaDderfolgenden Quadraten 1

stets mindestens zwei Primzahlen liegen, so foljaft, !



Arithmetiselie Transformationeii. 15

j-

dass
I V px I und umsomehr \^|px\ den beiden Bedingungen ge-

ntigt, und zwar ist

r r

IVS^I — lVpx|= l oder= (^)

"

jenachdem px+\ eine unmittelbar anf eine r— Potenz folgende

Primzahl ist oder nicht.

Aus

folgt

\v=-U-j~v— 1,

und da

f,=:f(a)+ l,

so ist

^= f(a)+ í/ . . . . . . . . (97)

Zur Bestimmung von h dient die Bemerkung, dass dle

aaf pa folgende náchste r^® Potenz

r

p=[|Vj^l+ir

ist. Um die Primzahl zu ermitteln, die unmittelbar auf

P folgt, ist die Anzahl der Primzahlen <;P zu bestimmen;

diese ist=^ 51 (P), somit hat die gefragte Primzahl den Index

t(P) + 1, demnach ist

5i= 2í(P)-j-l

oder

5,=:3l[f(a)+ ir + l (98)

Perner ist 21 (íp der Zeiger jener Primzahl, die un-

mittelbar vor f^ liegt, mithin

5,= 2í(f:)4-l=:2í[f(«)4-.r-f 1 . . . (99)

Speciell fiir a= o ist \,
— l,l— v, 5,, = 2l(i) -j- 1 . (100)

Endlich ist

fn-l= f(5fc-l)=f(6),

^folge (97) aber auch

=+i;— 2= f(a)-h7y— 1,
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sorait

Beispiel 1.

X. Franz Rogel:

,í— l=:f(fe)— f(a)

Hx)=^\^px\, a:>o

(101)1 i

£;=
Px

a it it

16, 17, 18, 19, 20,

47, 53, 59, 61, 67,

6, 7, 7, 7, 8,

Beispiel 2

r(í*-)™ I wíp^\, «=0;

j;= 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

px
iix)

li

17 ...

O 1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 ...

011122 3 3 4 4 45 5 6 6 6 6 7...

BesondereFalle

^) lí(u)= u, f(í*)= l, ^(^)= ^/, a^=^0, b beliebig;

h ,,. f(b)-l

r=l <i=l

íib) —
I
Ví?b

I

'

oder, wenn í; -f- 1= ' nnd « — 1= Kb) (S. 99) gesetzt wird:

fe ^ t f(fe)

'.'f.-

/•=!
S Vp. l+|]^(rO = --|[f(&)1-^ + (^ + f)

f(6)-l. (102)

b) f{u)^'u'",m >1; Y(w)= 'ií^ yC?^)
——^Bn>+i('u),a=Q;w -r 1

í^ >

( m -f 1) i ''"'
( iV I

)'= B..+1 (b -f 1) imv

-SB,„+i[l(rO + l]f/— (t-1)'^] . . .(103)

1



Arithinetische Traiisformatiouen. 17

c) (w)=(^),i>l,/(«)=(,.^ J,T(m)= w,«= 0;

ti''
T=í

^^HV)m^r'^'). (-)

^) (í<)= sin í— , t(tí)= 2sin7r— cos (w + — I cos —

,

>« Z7n \ 2 / m

2 sin
7T y / , 1 l TT

2,,,
^«os ^ + fr;^ (|\p.)' = [KW sin (6 + 1)

TT

sin 2 sin (a— 1) sin 77— cos (a+ 1) cos tí
— [f(íí)]'m 2m 2m

Hi>)

sin^^y (t'-
— r-l|') (105)

r—

2

e) ^{t)= ,^{t):=Ht).

Die Grenzon ri, 7:2 der ersten Šumme in (50) ergeben

sicli aus (^), wonach v die Form ^(g') haben muss; ti, to

miissen d.-iher den Bedingungen

a + 1 > W(rl)^ «, fo ^ 21(tD > & — 1

geniigen. Man findet, m fiir ?' setzend:

2'" ÍB,„+i [t(«) + r^ + 1] - B.,+
, im + rj - B,„+i Uid) + 3]

— B,„+i im + 1]} + B,„+t [2f (a) + 6] + B„,+i [2(6) + 2]

= B,.+i[f(6 + l) + m — f(«)] — B,„+, [2f(a) + 2]4-

+ B^+i [2f(«) + 1] — B,„+] [2f(fl)], w>l .... (106)

In der folgenden Zusammenstellung sind die den bisher

nntersuchten eilf Punctionen entsprechenden Grossen \y,

]r, u — 1 eingetragen, die bei Anwendungen der Formeln (5)

und 50) erforderlich sind.
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1

-o ~C) -C)
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1

!
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?s

+ + T 1

s
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