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Π ΕΡ Ι Α Ρ Χ Ε Ζ Ω Ω Ν  Έ  ΑΝΙΣΤΟΖΩΩΝ
( P rotozo a ) .

ΥΠΟ

H P  Λ Κ Α Ε Ο Τ Σ  Μ Η Τ Σ Ο Π Ο ΐ Α Ο Τ  

β ' ,  ή λ ε ό ζ ω α  (Heliozoa).

Ταΰτα εLvs τών γλυκέων ύδάτων ριζόποδα, καί 
τά  πλεΐστα εχουσιν έν έαυτοΐς χωρίδια οφύζυντα καί ενα, 
ολίγα δε' τινα  καί πλείονας πυρήνας τινά δ’ αύτών α κ τ ι
νωτόν, έκ χαλαζίου σκελετόν, καί έντεΰθεν τό όνομα αύ
τών ήλιόζωα.

Πάντα δέ όμοιάζουσι πρός τά μονοθαλάμια τών γλυ 
κε'ων ύδάτων, και Ιδίως πρός τά  γυμνά τούτων, περί ών 
είπομεν έν τοΐς άνωτε'ρω π. χ. αί άκτινόφρυες τών ήλιο
ζώων δυσκόλως διακοίνονται τών μονοθαλαμίων έκείνων· 
άλλ ’ όμοιάζουσιν ετι μάλλον καί πρός τά  τ·7)ς γ ' τάξεως 
άκτιν ιδ ιω τά , διότι φέρουσι πέριξ άκτΐναςέκ χαλαζίου, είς

άλλά πάλιν ή σαρκώδης ουσία, έξ ής συνίσταται τό σώμά 
των, δέν φέρει διαφοράς έν έαυτή, οποίας φέρει ή σαρκώ
δης τών άκτινιδ ιω τών.

Τών άκτινιδ ιωτών ή σαρκώδης έκβάλλει πανταχόθεν 
τοΰ σώματος αύτών ψευδοπόδια, δυνάμενα καί ν’ άναστο- 
μώνται, κινεί δέ έν τοΐς ψευδοποδίοις αύτών καί μόρια 
κεγχροειδη άλλά βραδέως. Έν τω κεντρικώ δέ μέρει αυ
τής έμφανίζει πολλάκις καί διαφοοάς τινας. α ΐτινες όμοιά
ζουσι κατά τ ι πρός τάς τοΰ κεντρικού μέρους τ ώ ν  ά κτι- 
νιδιωτών. Είδη δέ τινα τών ήλιοζώων φέρουσιν, ώς είπο-. 
μεν, καί ακτίνας έκ χαλαζίου, ώς τά  άκ.τινιδιωτά.

Διαιωνίζουσι δέ τό είδος των τά  ήλιόζωα, συσσωμα- 
τούμενα δύο ή πλείονα καί επειτα  χωοιζόμενα είς πλείονα· 
τοΰτο παρετηρήθη πολλάκις είς τάς άκτινόφρυας· άλλά 
πολλάκις παρετηρήθη έν τοΐς ζωΰφίοις τούτοις καί γέν»- 
σις κα τ ’ αύτοτόμησιν. Τών ομοιογενείων τήν περιγραφήν 
παραλείπω συντομίας χάριν· άναφέρω δέ μόνον ότι έν
ταΰθα κατατάσσουσι τάς άκτινόφρυας, τά ; άκανθοκυστί- 
δας, καί άλλα τινά .

Χ ά ξ ι ς  γ ' .  ά κ τ ι ν ι δ ι ω τ α  (Radiolaria).

Ταΰτα ώνομάσθησαν οϋτω διότι τό σώμα τών πλεί- 
στων φέρει ακτίνας έκ χαλαζίου. Διά ταΰτα  είς τών φυ
σιογράφων προέτεινε νά ονομάζωνται έχινοκυστίδες. Τά 
πλεΐστα είνε μικροσκοπικά ζωύφια.

II άποτελοΰσα τό σώμά των σαρκώδης διακρίνεται 
είς 2 μέρη, είς κεντρικόν καί είς περικεντρικόν. Τό κεντρι
κόν είνε έγκεκλεισμένον είς θήκην, ήτοι καψάκιον κεντρι
κόν, άποτελούμενον έξ ύμένος· ή έν τούτω σαοκώδης είνε 
βλεννώδης λεπτοκόκκιος, ένέχουσα σφαιρία πιμελής, έ- 
λαίου, λευκώματος, πυρήνια, ένίοτε δέ καί κυύελίδια 
καί κρυσταλλίδια. Τό περιφερικόν μέρος τής σαρκώδους 
έμπεριέχει κυψελίδας κιτρίνας. Πάντως δέ τό ένδο ·
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καψάκιον μέρος τοϋ σαρκώδους καί το εξωκαψακιον αυ
τής ή περιφερικόν συγκοινωνοΰσιν άλλήλοις διά τοϋ πορώ
δους τοϋ καψακίου. ΓΙρώτην λοιπόν ήδη φοράν εμφανίζον
τα ι ήαΐν ζώα εκ. σαρκώδους ή πλασίμ-.υ ούσίας (πρωτο
πλάσματος), συναποτελουμένης έκ μερών διαφόρων πρός 
άλληλα , όποιον δεν έμφανίζουσιν at προηγούμενα', τάξεις. 
Τό καψάκιον δε έν τοΐς νεογνοΐς είνε άτελε'ς, τελειούμε- 
νον επειτα. Τά πλεΐστα τών άκτινιδ ιωτών εχουσι με'ρη 
σκληρά έξ όξυπυριτίου ώς είδός τ ι σκελετού. Καί άλλων 
μέν τά  σκληρά με'ρη ύπάοχουσιν έπί τού κεντρικού καψα- 
κίου ώς μικρά άκάνθια, έν άλλοις μέν ασύνδετα, έν άλλοις 
δέ συνεχόμενα άλλήλοίς δίκην δικτύου ή πλέγματος· άλ
λων δέ αί οηθεΐσαι άκτΐνες εξέρχονται έκ τοϋ εξωτερικοί 
μέρους τής σαρκώδους,μη συνεχόμεναι μετά τού καψακίου. 
Τινών πάλιν ό τοιούτος σκελετός εχει μεταξύ τών άκτι- 
νων του άκάνθια ομόκεντρα. Υπάρχουσιν άλλα (τά  πο λυ- 
κύστια  λεγόμενα, polycystia), ών ό σκελετός άποτελεΐ 
κιγκλίδωμα έξ έπιμήκων σκληρών έκ χαλαζιού μερών. 
'Υπάρχουσι δε καί άκτιν ιδ ιω τά  ζώντα συμπεφυκότα, ών 
ή συμφυΐα καταφαίνετα ι έκ τοϋ πολλαπλού τών εν αυτή 
κεντρικών καψακίων.

Τά πλεΐστα τών άκτινιδ ιωτών βιοΰσιν έν θαλάσσν) 
πλέοντα έπί τής έπιφανείας αύτής, δύνανται όμως νά 
πλέωσι καί ύπό την έπιφάνειαν είς βάθος· εινε δέ πελά
γ ια  ζώ α, άλλά δέν ζώσι καί έπί βαθυτάτων βυθών. Σκε
λετοί αύτών εύρίσκονται πολυπληθείς έν τνί άμμω τών 
βυθών. Εύρίσκονται δέ καί ορυκτά έν μαογαϊκνί κοη- 
τίδ ι καί έν στιλβονίτιδι λίθω άκτών τινων τής Μεσογείου 
π . χ. έν Ζα,ύνθω, έν Αίγίντ), έν Σικελία καί άλλαχόθι 
π. χ. έν Barbados, κτλ. όπου εκτεταμένοι βράχοι άπο- 
τελούνται έκ σκελετικών λειψάνων άκ,τινιδιωτών.

‘Υποδιαιρούνται δέ τά  άκτιν ιδ ιω τά  είς 3 τμήματα, 
α .) Είς θαλασσίκολλα ( th a la s s ic o l la ) .Τούτων τά  μέν 

εχουσι σκελετόν, τά  δέ εχουσι μικρά άκάνθια όξυπυριτιακά 
τε ταγμένα έπί τοϋ καψακίου.

β '.) Είς πολυκύστινα (polycystines). Ταύτα εχουσι 
σκελετόν κιγκλιδωτόν διαφόρων ειδών, καί κατά τάς δια
φοράς τοϋ κιγκλιδώματος διακρίνονται τά γένη τού τμή
ματος τούτου.

γ .) είς άκανθόμητρα (ac&nthometra). Ταύτα δέν 
εχουσι σκελετόν κιγκλιδωτόν, άλλά άκτΐνας έξερχομένας 
έκ τού έξωτερικοϋ μέρους τής σαρκώδους αύτών.

'Υποδιαιρείται δέ καί ’έκαστον τών τμημάτων είς ό- 
μοιογενείας, άλλά παραλείπομεν τά  περαιτέρω

Τά δέ ζώντα συμφυτά ητοι συμπεφυκότα ε ίν ϊ, ώς ά- 
νωτέοω, διαφόρων ειδών, τών όποιων άλλα μέν δέν εχουσι 
σκελετόν (collozoa), άλλα δέ εχουσιν άκάνθια έν τν) περι
φερική σαρκώδει (sphaerozoa) άλλα δέ εχουσι σκελετόν 
(collosphaera).

Β ΟΜΟΤΑΞΙΑ
’Εγχυμ.α,τογεν/} ζωΰφια,

Imfusoria, imfusoires.
Τά μικροσκοπικά ταύτα  ζωύφια ώνομάσθησαν καί εγ- 

χυματογενή, διότι ζώσιν είς έγχύματα, ήγουν είς ϋδατα 
είς τά  όποια ύπάρχουσι καί όργανικαι ούσίαι, ζω ϊκαί ν.αί 
φυτικα ί.

Είνε αέν καί ταύτα  έκ τών άρχεζώων ή πρωτοζώων 
ητοι συνίστανται καί αύτά έκ σαρκώδους λεγομένης ου
σίας, άλλ’ όμως ή μορφή των είνε μάλλον ώρισμένη ή ή 
τών προηγουμένων όμοταξιώνδ ιότι τά έγχυματικά ή εγχυ- 
ματογενή εχουσι δέρμα, όπερ φέρει κα ί άλλας άποφυάδας, 
βλεφαρίδας καί σμήριγγας. Προσέτι εχουσι στόμα, πολλά 
δέ αύτών καί πόρον εκφορτωτικόν τών περιττωμάτων των, 
καί χωρδιον σφύζον ήτοι μικροτάτην κοιλότητα σφύζου- 
σαν, καί ένα ή πλείονας πυρήνας (nucleus) μετά πυοη- 
νίων (nucleolus) άντικαταστατικώ ν.

’Έγειναν δέ γνωστά τά  ζωύφια ταύτα  πρός τό τέλος 
τής 17ης έκα . ονταετηρίδος ύπο Leeuwenhoek,μετά τον 
όποιον ήσχολήθησαν πολλοί φυσιοδίφαι πρός άκριβεστέ- 
ραν γνώσιν αύτών, ών σημαντικώτεροι είνε Όδοφρεΐδος 
Muller, Ehrenberg, Dujardin, Clapurede, Lach- 
mann, Balbiani καί άλλοι πολλοί.

ΙΊρότερον συγ ατέτασσον είς τά  έγχυματικά καί άλλα 
ζωύφια , άτινα  τό μικροσκόίϊΐον εϋρισκεν είς λιμνάζοντα 
ϋδατα· άλλ’ έπειτα διέκοινον ότι τ ινά  αύτών είνε κατα- 
τακτέα  άλλαχόθι τού ταξινομήματος τών ζώ ω ν  π. χ. αί 
έρπυλλάδες (Vibriones) εινε κατατακτέα ι είς τά  νημα
τοειδή λεγόμενα, διότι ό οργανισμός αύτών προσομοιάζει 
τά  νηματοειδή· τά  δέ τροχοφόρα λεγόμενα (Rotifera) δέον 
ν’ άποτελώσιν ιδίαν ομοταξίαν. Καί άλλοι δέ οργανι
σμοί συγκατετάττοντο πρότερον μετά τών έγχυματογενών, 
ενώ είνε ή φυτάρια μικροσκοπικά ή ζωοσπέοματα, ήτοι 
σπορίδια κρυπτογάμων φυτών. ’Αλλά καί τήν σήμερον δέν 
συμφωνοϋσιν οί φυσιοδίφαι ώς πρός τά  όρια τής ομοτα
ξίας ταύτης, διότι οί ρ.έν κατατάττουσ ιν είς αύτήν ζωύ
φια , τά  όποια οί δέ άποκλείουσιν αύτής (π . χ. τά  μαστι- 
γιοφόρα λεγόμενα (Flagellata) καί τά  μετά μαστιγίου 
βλεφαριδωτά (Cikoflegellata).

Περί τού έκ ποίων τινών συνίσταται τό σωμάτιον τών 
ζωϋφίων τούτων διαφωνούσιν οί φυσιοδ.φαι.Ό  μέν Ehren
berg έθεώρει αύτά ώς ’έχοντα οργανισμόν πολύπλοκον. 
Ά λ λ ’ ό Dujardin άντετάχθη κατά  τής θεωρίας ταύτης 
ποοσπαθήσας ν’ άποδείξν), ότι συνίσταται τό σωμάτιον 
των μόνον έκ σαρκώδους όμοφυοϋς. Μετά δέ τόν φυσιοδί
φην τούτον ύπεστήοιξαν άλλοι ότι τό σωμάτιον των είνε 
αονοκυψέλιδον, ότι μόνον μία κυψελίς άποτελεΐ αυτό .Ά λ)ιά  
μετά τούτους ό Clapurede, ό Lachmam, ό Stein, ό 
Balbiani καί άλλοι κατεπολέμησαν τό μονοκυψέλιδον, 
διότι πολλά τών ζωϋφίων τούτων φαίνονται νά συνίσταν- 
τα ι έκ πολλών κυψελίδων.

Τό σωμάτιον των περιβάλλεται ύπό μεμβράνης λεπτό
τατης, ά λλ ’άμοίρου παντός ιστού. Κατεδειξε δέ τήν ϋπαρ-
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ξιν τής μεμβράνης ταύτης ό Cohn, όνομάσας αύτήν ΰ('ρ- 
f i iSa (outicula).T^v δεομίδα ταύτην δύναται τις νά κατα- 
στήση όοατήν δ ι’ άλκονολίου, δι’ όξυχρωμιακοΰ καί οξι
κού όξέος. Διά τών άντιδραστηρίων τούτων ή καί διά 
μιας δι’ ϋδατος σηκόνεται ή δερμίς φυσαλιδοειδώς. 'Υ 
πάρχουσι δε έγχυματογενή, τά  όποια εχουσι καί 
κέλυφος διαφόρου λεπτότητος (εύπλώτης =  euplo- 
tes, κώληψ =  coleps). Ύπάρχουσιν άλλα, τών όποιων 
το κέλυφος δέν συνέχεται μετά τοϋ σωματίου αυτώ ν, 
ά λλ ’ εινε είδος κολεού ή θήκης προφυλαττούσης τό 
ζωύφιον· άπαντώσι πολλά είδη, τά  όποια είνε ακ ίνη 
τα  έκ τής προσφυής, καί τά  μέν είνε χαμαιφυή ή ά
μισχα, τά  δέ είνε έμμισχα, ών ό μοΐσχος κοίλος έχει ά 
ξονα συσταλόν (ή στροβιλή= :νοΐ’Πθβ8) άλλά τά  αύτά 
είδη εύρίσκονται ένίοτε καί άπολελυμένα έκ τή ; προσ
φυής.

Τό σωμάτιον των εχει καί άποφυάδας· αύτα ι είνε 
τών πλείστων βλεφαρίδες κραδαινόμεναι, ύπάρχουσαι ή 
έφ’ όλου τοϋ σώματός τω ν, ή έπί τινων μόνον μερών αυτού. 
Δέν είνε δέ τής δερμίδος των άποφυάδες αί βλεφαρίδες, 
άλλά τής ύπ ’ αύτήν έσωτερικής σαρκώδους, έξεοχό- 
μεναι δι’ οπών τής δερμίδος Πολλά αύτών εχουσιν 
εκτός τών βλεφαρίδων καί άλλας μείζονας άποφυάδας καί 
ιδίως περί τό στόμα τω ν, διά τών στροβιλοειδών κινή
σεων τών οποίων άγουσιν είς τούτο έκ τού ϋδατος μόρια 
οργανικής ϋλης τρόφιμα αύτο ΐς. Πλήν δέ τούτων εχουσι 
καί άλλα όργανα άγκιστροειδή, χρησιμεύοντα αύτοΐς ώς 
κινητικά όργανα, διά τών οποίων καί πλέουσι καί κινούν
τα ι έπί φυτών ή έπί ζώων· προσέτι τ ινά  αύτών εχουσιν 
όργανα δι’ ών δύνανται νά κινώνται καί πηδώντα. 'Υ 
πάρχουσι καί έγχυματικά τά  όποΐα εχουσι μίαν ή πλείο
νας άποφυάδας έν είδη μαστιγίου, καί άλλα πάλιν τά  
όποΐα εχουσιν άποφυάδας όργανα μυζητικά τροφής.

Ή  περιβαλλόμενη ύπό τής δερμίδος των καί άποτε- 
λούσα τό σώμά των σαρκώδης διακρίνεται διά τοΰ μικρο
σκοπίου, ότι συνίσταται έκ δύο στιβάδων, έκ περιφερικής 
ύπό τήν δερμίδα καί έξ έσωτέρας ήμιρρεύστου. Τήν έσω- 
τερικήν έθεώρησάν τινες ώς χυμόν έμπεριεχόμενον είς πε
πτικήν κοιλότητα- άλλά δέν είνε είμή σαρκώδης άπλώς, 
σαοκώδης όμοφυής. ’Ολίγα δέ τών έγχυματικών είσάγου- 
σιν είς εαυτά τροφήν κατά διαπίδυσιν έπί τά  έκτος, ήτοι 
κα τ ’ άναμύζησιν διά τής δερμίδος των, μή έχοντα στόμα 
Ά λλά  τά  πλεΐστα αύτών είσάγουσιν είς τά  ένδον τοΰ 
σώματός των τά  σ ιτ ία  των δι’ οπής στοματοειδοΰς. Είσ- 
αχθέντα δέ τά  σ ιτ ία  τω ν, ποιοΰσιν άύτά κοιλότητας προσ 
καίρους έν τ·?5 έσωτέρα σαρκώδει αύτών, καί έν αύτίί πέ- 
πτοντα ι. Είς τινα  αύτών ώφθη διά μικροσκοπίου και όπη 
άλλη , δι’ ής άποβάλλονται τά  έκ τών σιτίων περ ιττώ
ματα, δέν ώφθη όμως εις ούδέν τών ζωϋφίων τούτων καί 
πεπτηκός οχετός. Οί πολλοί δέ στόμαχοι οί περιγραφέν- 
τες ύπό Ehreuberg, ών ένεκα ό άνήρ ούτός ώνόμασέ τινα  
αύτών πολύγαστρα, ούδέν άλλο είνε είμή αί ποιούμενα ι 
ύπό τών βλωμιδίων των πρόσκαιροι κοιλότητες. (Πώς

ζώσι τά  έγχυματογενή, τ ί δηλ. καί πώς, λαμβάνουσιν ώ? 
τροφήν των ίδε κάλλιον τον GlauSS I- 103). Η υπο την 
δερμίδα περιφερική στιβάς τής σαρκώδους έχει καί τινα  
μέρη διάφορα πρός άλληλα. Καθορώνται δηλ. διά τοϋ μ ι
κροσκοπίου ευθυτενή τινα  πλάσματα μυώδους φυσεως, τά  
όποΐα έν τισ ιν αύτών είνε λίαν άνεπτυγμένα καί επιδε
κτικά  συστολών ισχυρών (π . χ. οί Στέντοοες λεγόμενοι. 
Πολλάκις παρατηρούνται έν τοΐς έγχυματικοΐς καί μικρο- 
σκοπι * οί τινες ραβδίσκοι, τούς όποιους τριχοκύστεις ώνό- 
μασεν ό Allmam, ήτοι τριχοκολεούς. Οί κολεοί ούτοι 
έρεθιζόμενοι ύπό τινων ερεθισμών, προεκβάλλουσι νηματώ- 
δές τ ι στερεόν καί άκαμπτον, όμοιον πρός βελόνην κρυστα- 
λοφυά καί θεωρούνται ώς όργανα κνιδωτικά, [κνίδωσις, 
κν;δωτικός παράγων έκφοινισμόν τοϋ δέρματος] τά  όποΐα 
παράγουσιν έκφοινισμόν τοΰ δέρματος, ώς αί κνίδαι.

’Εν τνί περιφερικνί ύπό την σαρκώδει δερμίδα καθορών- 
τα ι διά τοϋ μικροσκοπίου μία ή δύο κυστίδες συσταλταί 
καί δ ιασταλτα ί, ήτοι συστενούμεναι ή εύρυνόμεναι, α ΐτ ι-  
νες δέν έχουσιν ιδίας πλευράς, ήγουν δέν είνε καθ’ αυτό 
κυστίδια , άλλ’ είνε χωρίσκοι αύτής τής σαρκώδους, εύρί- 
σκ,ονται όμως έν τ·7) αύτή πάντοτε θέσει τής σαρκώδους. 
’Ενίοτε οί χωρίσκοι ούτοι συγκοινωνοϋσι πρός σωληνίσκους 
εύρυνοιιένους, όταν οί χωρίσκοι συστέλλωνται καί το άνά- 
παλιν (π. χ. Paramoecium aurelia). Ποιον δέ τό έο- 
γον τών μικρών τούτων οργάνων, είνε λίαν άβέβαιον. Καί 
οί μέν Clapurede καί Lachmann θεωροΰσιν αύτά ώς 
συσκευήν κυκλοφοοικών οργάνων, ό δέ Stein ώς ανάλογα 
πρός τά  ύδροφόρα αγγεία  τών σκωληκοειδών καί επομένως 
ώς όργανα άπεκκοίσεως. Δέχονται δέ οί άνδρες ούτοι, ότι 
οί χωρίσκοι ούτοι συγκοινωνοϋσι μετά τού εξωτερικού κό
σμου διά μικρών οπών κατά  τήν έπιφάνειαν άνοιγομένων 
ή τελευταία δόξα είνε καί ή πιθανωτέρα.

("Επεται τί) τέλος τοΰ περί άνιστοζώω/).

Ο  Π Α Ρ Α Σ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε \  ΤΩι ΖΩΙΚΩι ΒΛΣΙΛΕΙΰι

Α’.

ΤΑ ENT0ZQA Η ΖΩΙΚΑ ΕΝΤΟΝΑΡΑΙΙΤΑ ΕΝ ΤΟΙΙ ΖΩΟΙΣ
Κατά τόν καθηγητήν W . Hess.

ΥΠΟ

Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
τακτικού καθηγητοΰ εν τω  Πανεπιστημίω·

Τινές τών παρασίτων μητέρες φροντίζουσι νά κατα- 
στήσωσι τόν βίον τών τέκνων των έτι ευμαρέστερον, επ ι- 
θέτουσαι τά  ώάρια αύτών άμέσως έπί τού τόπου επί τοϋ 
όποιου ζώσι καί οί σκώληκες τούτων, οϋτως ώστε ούτοι 
δέν λαμβάνουσι ανάγκην νά έατελέσωσι διατρήσεις δέρ
ματος ή σπλάγχνων. Είς ταύτας άνήκει μικρά τις  μυία, 
φ ο ρ ά ή π υ κ ν ή, ής τό θήλυ είσερχόμενον είς κυψέλην 
μελισσών, άναζητεΐ αύξήσασαν τούτων σχαδόνα, τής ό
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ποιας διατρυπώσα διά τοΰ σωλήνος τό λεπτόν δέρμα με
ταξύ τών δακτυλίων τοΰ σώματός τη ς, έπιθέτετ εν ώά
ριον. Ή  έκ τούτου έξελθούσα ε ύ λ η (σκωλήκιον σεσηπό- 
των κρεάτων) τρέφεται κ α τ ’ άρχάς έκ τής πιμελής (Cor- 
pus adiposum, Fett Korper), ακολούθως δέ προσβάλ
λει τά  εύγενή τοΰ ζώου όργανα καί συνεπώς έπιφέρει τόν 
θάνατον τούτου. Μετά ταΰτα  διατρυπώσα την σχαδόνα(*), 
έξέρχεται καί διαμένει έντός τοΰ κυττάρου τοΰ κηφήνος- 
τόν τών έργατίδων όμως κύτταρον, όστις δέν παρέχει 
αΰτη εΰρΰν χώρον, έγκαταλείπει καί π ίπ τει έπι τοΰ έδά 
φους, ένθα διαμένει μετά τών ακαθαρσιών η έρπουσα έξ- 
έρχεται της κυψε'λης καί διατρυπώσα την γην, είσε'ρχεται 
είς αΰτήν, όπως μεταβληθή είς νύμφην.

Τών σ τ ρ ε ψ ι π τ ε ' ρ ω ν  τά θήλεα καί οί σκώληκες 
ζώσι παρασιτικώς, ένώ τά  άρρενα το των, άτινα  φέρουσι 
πλατε'α δρεπανοειδή πτερά, διάγουσι βίον ελεύθερον. Τό 
σκωληκοειδές θήλυ διαμε'νει καθ’ άπαντα αύτοΰ τόν βίον, 
μέχρι τοΰ άκρου της κεφαλής το·» τεθαμμένον έν τώ  ό- 
πισθίω τμήματι τοΰ σώματος σφηκός, έν τώ όποίω καί 
τ ίκ τε ι τά  ωάρια αύτοΰ. Οί εκ τούτων έκκολαφθέντες νεα
ροί σκώληκες, μακοοΰς έχοντες πόδας, διατρυπώντες τό 
σώμα τοΰ σφηκός, τρέχουσιν έπί τοΰ σώματος τούτου, 
άχρις οΰ εΰρωσιν εΰκαιρίαν καί είσδύσωσιν εις τινα  κύτ- 
rapov σφήκειον. Έ νταΰθα , διατρυπώντες σχαδόνα τινα  
τούτου εισέρχονται είς ταύτην, έν ή, δ ι’ άποδερματώσεως 
άπαλλαγέντως τών ποδών, τρέφονται έκ της πιμελής τοΰ 
ξενοδόχου, χωρίς τοΰτον νά θανατώσωσιν. Άφοΰ δέ αύ
ξηση ό σκώληξ ή διατρύπα τήν σφήκειον σχαδόνα καί έξ- 
έρχεται, όπως διά μεταμορφώσεως μεταβληθή είς τό έ- 
λεύθερον βίον διάγον άρρεν, ή μεταμορφούται είς τό σκω
ληκοειδές θήλυ, όπερ καθ’ άπαντα τόν βίον αύτοΰ μένει 
προσκεκολλημένον έπί της σφηκός.

Καθ’ όμοιον τρόπον έπί ζώντων έντόμων έναποθέτου- 
σιν τά  ώάρια αύτών οί λεγόμενοι ίχνεύμονες. ΙΙερί τό φυ- 
τόν κράμβην, έπί της οποίας εύρίσκονται κατά μεγάλας 
ποσότητας α γνωστότατα ! κάμπαι τής π ι ε ρ ί δ ο ς, 
περιπέτεται σμικρά τις  σφήξ, μ ι κ ρ ο γ α σ τ ή ρ ή 
σ φ α ι ρ ι κ η  καλούμενη. Το ιπτάμενον τοΰτο εντομον 
από καιροΰ εις καιρόν επικαθηται επί τίνος κάμπης καί 
δια τοΰ προετοιμασμένου αυτής ωοθέτου διατουπα τα ύ 
την μεταξύ τών δακτυλίων τοΰ σώματός της καί έναπο- 
θέτει εν ώάριον, αρκούντως βαθέως, ώστε κατά  τήν άπο- 
δερμάτωσιν τής κάμπης νά μή άποπίπτη τοΰτο. Άφοΰ 
δέ εναπόθεση τό ώάριον, συστέλλει τόν ώοθέτην καί εισ
άγει τοΰτον πάλιν μετά ετέρου ωαρίου έπί άλλου τινός 
μέλους τοΰ σώματος τής κάμπης, άχρις ού είσαγάγη είς 
ταύτην 30 περίπου ώάρια. Έ κ τών ωαρίων τούτων μετά 
χρόνον βοαχΰν αναπτύσσονται σμικραί λευκαί και άπο- 
δες εύλαί, α'ίτινες εΰθΰς άρχονται τρεφόμενοι διά τής π ι-

(*) Προς εύκολωτερχν κατανόησιν τούτων παρβλ. τά φύλλα 
τοΰ ΙΙρρμ,ι,δ. 1, 2 , 3 Γου ετου; τούτου, εν οίς το άρθοον « τ  ά έ'θνη 
τώ> μελισσών.

μελής της κάμπης. Αύξήσασα δέ ή κάμπη έγκαταλείπει 
τήν κράμβην καί αναζητεί κρυπτόν τ ι μέρος, όπως μετα- 
μορφωθή είς νύμφην, όπερ όμως ώς έπί τό πολΰ δέν έπι- 
τυγχάνει. Έ π ί τίνος τοΰ σώματός της μέρους άνυψοΰται 
τό δέρμα ολίγον καί έκ τοΰ ρήγματος έμφανίζεται σμικρά 
καί λευκή ευλή, ήτις άποσύρεται, εμφανίζεται πάλιν, 
τανύετα ι καί έκτείνεται, περιστρέφεται καί κλίνει καθ’ ά- 
πάσας τάς διευθύνσεις, άχρις οΰ έξέλθη τό ήμισυ τοΰ σώ
ματός της. Τοΰτο ομως δέν έξαρκεΐ· έπί έτέρας τίνος θέ
σεως έμφανίζεται δευτέρα λευκή εΰλή, ήν παρακολουθεί 
τρίτη καί τετάρτη , καί .έντός ολίγου ή κάμπη καλύπτε
τα ι πανταχόθεν ύπό λευκών εΰλών, α ΐτινες διά διαοκοΰς 
κινήσεως προσπαθοΰσι νά έξέλθωσιν. "Αμα δέ τ ι τών ζωυ
φίων τούτων έλευθερωθή, άρχεται άμέσως περιβάλλον ε
αυτό διά πράσινης μετάξης. Καί οΰ πολύ ύστερον ό θά
νατος απαλλάσσει τήν δυστυχή κάμπην τών βασάνων της. 
Ά λ λ ά  καί μετά τόν θάνατόν της προφυλάσσει διά τοΰ 
σώματός της έκείνας, α ΐτινες τή άφήοεσαν τήν ζωήν 
κατά τοιοΰτον σκληρόν τρόπον. Ό  παρατηρητής νομίζει, 
ότι ή κάμπη επί τοΰ μικροΰ τούτου σωροΰ τ ίκ τε ι κιτρι- 
νόχροα ώάρια, οί δέ περί τά  το ιαΰτα  άδαεΐς συνθλίβουσι 
τά  βομβύκια τα ΰτα , εχοντες τήν ιδέαν ότι καταστοέφουσι 
τά  τέκνα τής κάμπης, ένώ πράγματι διαφθείρουσι τούς 
ίδιους αύτών φίλους καί έχθροΰς τής μεγάλας ζημίας ά- 
περγαζομένης κάμπης τής κράμβης. ·;ί

Παρατήρησαν προσέτι, ότι έπί τών σφηκείων τούτων 
βομβυκίων έναποθέτει έτερον είδος σφηκός τά  ώάρια αύ
τή ς, οί δέ έκ τούτων έξερχόμενοι σκώληκες καταβιβρώ- 
σκουσι τόν· ιδιοκτήτην τοΰ βομβυκίου καί έντός τούτου 
μεταμορφοΰνται είς νύμφην. Προσέτι παρετήρησαν, ότι 
έπί τοΰ δευτέρου βαθμοΰ παρασίτων τούτων ζώσι πάλιν 
ετερα παράσιτα τρίτου βαθμοΰ. ("Ωστε γενική άλληλο- 
φαγία  έν τοΐς ζώοις).

Μικροί ίχνεύμονες έναποθέτουσι συνήθως πολλά ώά
ρια έπί τίνος ζώου, μεγάλοι δέ ώς έπί τό πολύ εν μόνον. 
Πολλάκις κάμπαι ή σκώλ^η'/,ες, φέρουσαι παράσιτα, μετα- 
μορφοΰνται είς νύμφας.

"Αλλοι ίχνεύμονες έναποθέτουσι τά  ώάρια αΰτών έπί 
τών ωαρίων έτέρων έντόμων, οί δέ σκώληκες των τρέφον
τα ι έκ τοΰ έμπεριεχομένου τών ωαρίων. Οί ό φ ι ό ν ε υ- 
ρ ο ι έναποθέτουσι τά  ώάριά των έπί τών ωαρίων τής 
κραμβικής πιερίδος καί οΰτω καταστρέφουσι πολλάκις 
τόν τόκον της έπιβλαβοΰς ταύτης χρυσαλλίδας. Οί ά φ ί 
δ ι ο ι  έπιθετουσι τά  ώάριά των έπί τών ωαρίων τοΰ φθει- 
ρος τών φύλλων και οί π ο λ ύ μ η ν ο ι  έπί τών ωαρίων 
της π α ρ θ έ ν ο υ  τ ώ ν  ύ δ ά τ ω ν  (Libella).

Καί επί τελειοτέρου οργανισμού έντομα έπιθέτουσι 
τά  ώάρια αύτών παράσιτα. Οΰτω είδός τις κ ύ ν ι π  ο ς 
(Allotria  vistrix) επιθέτει τά  ώάρια αύτής έπί τοΰ 
φθειοός τών ρόδων, ο'ίτινες ύπό τών σκωλήκων κατατρώ- 
γονται καί μετά θάνατον λαμβάνουσι χρώμα λευκόν· διά 
τοΰτο δέ τά  οΰτω κεχοωματισμένα ζώα δέν εινε ανάγκη
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νά έξαφανισθώσι, διότι έμπεριέχουσι τά  ώφέλιμα παρά
σ ιτα .

Κ ατ’ άλλον τρόπον αί οκαπτικα ί σφήκες φροντίζουσι 
διά τόν τόκον αύτών, οστις έπίσης έντοπαρασιτικώς ζή 
έντός άλλων έντόμων. Σ φ ή ξ  ή α μ μ ώ δ η ς  άφοΰ άνα- 
σκάψη έπι ψαμμώδους έδάφους κοιλότητας, αναζητεί άκο- 
λούθως κάμπας, τάς όπυίας διά κεντημάτων, καταφεοομέ- 
νων έπί τών γαγγλιακών δεσμών τοΰ στήθους, καθιστά 
άναισθήτους καί σύρει είς τόν λάκκον.

Έ νταΰθα έπιθέτει έπί τής κάμπης εν ώάριον καί ά- 
κολούθως κλείει πάλιν τόν διορυχθέντα λάκκον. Αί τα - 
φεΐσαι οΰτω κάμπαι δέν σήπονται άλλά διαμένουσιν ά - 
ναίσθητοι, άχρις' οΰ δ έκκολαφθείς σκώληξ τής σφηκός 
διατρυπών τήν κάμπην καταφάγη τό έσωτερικόν ταύτης, 
δτε κα τ ’ άνάγκην έπέρχεται ό· θάνατος. 'Έτερον είδος 
σφηκών φέρει είς τήν φωλεάν αΰτοΰ τ  έ τ  τ ι γ α ς, έτε
ρον ά κ ο ί δ α ς, τά  δέ είδη τών π  η λ ο π α ί ω ν, άρά- 
χνας. 'Ο λ ύ κ ο ς  τ ώ ν  μ ε λ ι σ σ ώ ν  (φίλανθος ό τρι
γωνικός) τήν προσοχήν αύτοΰ εχει κατά τών φίλεργων 
τοΰ μέλιτος συλλεκτριών. Τό γονιμοποιηθέν θήλυ όρύσ 
σει τή βοήθεια τών ισχυρών αύτοΰ γνάθων καί ποδών 
μετά θαυμασίας ταχύτητος καί έπιτηδειότητος άρκούν- 
τως βαθύν σωλήνα, διαμέτρου 2 εκατοστών τοΰ μέτρου 
καί πολλάκις ενός ποδός μακρόν, δπερ εινε έργασία τερα- 
στία  διά τοιοΰτο ζωύφιον. Παρά τό πέρας τούτου δια- 
νοίγει μείζονα κοιλότητα καί τοποθετεί έν ταύτη  εν ώ ά
ριον. Ακολούθως σύρει είς τό όρυγμα τοΰτο 4— 6 μέλισ
σας, άς διά κεντημάτων καθιστά άναισθήτους καί ακο 
λούθως συσσωρεύει πάλιν τό χώμα είς τοΰτον. ‘Ο La-  
tr*eille άναφέρει, ότι πολλάκις έπί έπιφανείας μήκους 
120 ποδών δύναταί τις νά μετρήση 50— 60 τοιαύτας 
όπάς, α ΐτινες είνε τά  νεκροταφεία 300 περίπου μελισσών.

Τήν έκ τών έντοπαρασίτων μετάβασιν πρός τά  έ
λευθέρως ζώντα ζώα άποτελοΰσιν αί μορφαί έκεΐναι, α ΐ 
τινες είνε είς θέσιν έλευθέρως μέν νά τρέφωνται, άλλά 
καί πεοιστάσεως τυχούσης δύνανται νά ζώσι καί έντοπα- 
ρασιτικώς.

Τοΰτο π. χ. συμβαίνει είς σΐΛίκρόν τινα  σκώληκα λ ε- 
π τ ό δ ε ρ α ς  (appendiculosa), δστις ζή έντός σηπομέ- 
νων οΰσιών, έν αίς λαμβάνει χώραν συνεχής γένεσις τού
του. Ά ν  όμως έξαλειφθώσιν αί σηπόμεναι ούσίαι, τά  
νεαρά τούτων ζωύφια εχουσι τήν ικανότητα νά έγκλείων- 
τα ι έντός κύστεως, χωρίς νά καταστρέφωνται. Ά ν  δέ έν 
τοιαύτη καταστάσει είσέλθωσιν είς τό σώμα μελανός 
τίνος κοχλίου, ζώσιν έν τούτφ  παρασιτικώς, διακρινόμενα 
τών έλευθέρως ζώντων, ότι εχουσι διπλάσιαν μήκος καί 
δύω ταινιοδεΐς άποφύσεις έπί τής κέρκου. "Οπως δέ κα- 
ταστώσι γόνιμα τά  ζώα τα ΰτα , πρέπει νά έγκαταλείψωσι 
τόν ξενοδόχον αΰτών καί νά άναζητήσωσιν εστίαν τινά 
σηψιγόνον. "Οτι ό παοασιτικός οΰτος τρόπος είς τόν σκώ
ληκα τούτον δέν είνε έντελώς σπάνιος, εξάγεται έκ τού
του, οτι άν χαράξωμεν διά βελόνης τόν πόδα μέλα-

νός τίνος κοχλίου, βλέπομεν σχεδόν πάντοτε έκ τούτου 
νά έξέρχωνται παράσιτα.

Ή  φαιόχρους τοΰ κρέατος μυία, ή λεγομένη σ α ρ 
κ ο φ ά γ ο ς  ή φ ι λ ό σ α ρ κ ο ς (S. carnaria) επιθέ
τει τάς ευλάς αΰτης έπί παντός είδους ζωικών καί φ υ τ ι
κών ουσιών έν σήψει εύρισκομένων, καί ευκαιρίας τυχού
σης καί επί πυορροούντων πληγών τοΰ άνθρώπου καί τών 
ζφων. Οΰτω άναφέρει ό καθηγητής Taschenberg, δτι 
εξήγαγε τάς εΰλάς ταύτας εκ τίνος λίαν οδυνηρού οιδή
ματος παιδός τίνος. Είς έτέραν περίπτωσιν, ήν άναφέρει 
ό αυτός συγγραφεύς, αί εύλαί έκ νεκρών σαρκών μετέβη- 
σ?ιν είς ζών σώμα. Ε πα ίτη ς τ ις , δστις τάς έξ άρτου και 
κρέατος έλεημοσύνας, άς έλάμβανε, έθετίν είς τό στήθος 
του, μεταξύ δέρματος καί χιτώνος. ένφ ώδοιπόρει, α ι
σθανθείς άδιαθεσίαν έκάθησε παρά τήν ατραπόν κα άπε- 
κοιμήθη. Τοΰτο δέ έγένετο περί τά  μέσα Ιουνίου, ότε 
θερμότης μεγάλη επεκράτει. Ό τε ακολούθως τόν άνεύοον, 
εγεμε σκωλήκων ού μόνον τό κρέας τό όποιον έφε- 
ρεν, άλλά καί τό σώμα του ήτο διάτρητον ύπό ευλών 
καί είς τοιοΰτον βαθμόν, ώστε μεθ’ όλ̂ ας τάς καταβλη- 
θείσας προσπαθείας ό δυστυχής άπέθανε.

Καθ’ δμοιον τρόπον ζή καί ό σκώληξ τής ά ν θ ο - 
μ υ ί α ς  τ  ή e κ υ ν ι κ ή ς έντός σ·σηπυ'.ών οΰσιών. Αν 
δμως τά  ώάρια ταύτης είσέλθωσι μετά τοιούτων ουσιών, 
π . χ. σεσηπότος τυρβΰ, είς τόν στόμαχον τοΰ άνθρώπου 
εκκολάπτονται έν τώ  στομάχφ κα·. οί σκώληκες τούτων 
ζώσι παρασατικών έν τώ  έντερικφ σωλήνι.

Τ Ε Λ Ο Σ
Έ ποντα ι βραούτερον «Τά ζω ϊκά έκτοπαράσιτα έν τοΓς ζώοι;··.

Τ Α  ΕΝ m ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΑ, ΑΕΡΙ
Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι  \

(Συνέπεια , ίοε προηγούμενο ν φΰλλον) 

Κ ϊλ λ ' .έ ρ γ ε :»  τών β α χτηρ ίω ν .
'Ένεκα τής έσχάτης αύτών σμικρότητος τά  βακτήρια 

είνε δυσόρατα καί δυσδιάγνωστα έντός τών ύγρών τών συν- 
τηρούντων αΰτά. Πρέπει δέ, διά νά δυνηθώσι νά παρατη- 
ρήσωσιν αΰτά καλώς, νά προκαλέσωσι τήν άνάπτυξιν καί 
τόν πολλαπλασιασμόν αΰτών έντός καταλλήλως παρε- 
σκευασμένων πρός τόν σκοπόν τοΰτον ύγρών, καλώ ; καθα- 
ρισθέντων έκ, τών προτέρων, ώστε νά μή περιέχωσιν ίχνος 
βακτηρίου ζώντος ή σπορίου. Τοιαΰτα κατάλληλα ύγρά 
είσιν αί διαλύσεις τοΰ Past eur καί Cohn, έγχύματα 
χόρτων ή γογγυλίων, ζαψ.ός βοείου ή όρνιθείου κρέατος κλ.

Τό σπουδαιότατον δμως εγκειται είς τό νά καταστή 
τό ύγρόν καθαρόν, μή πεοιέχον ούδ’ ί’χνος βακτηρίου προη
γουμένως. Τοΰτο έπεχείρησαν νά κατορθώσωσι καταστρέ- 
φοντες τά  έν τώ ύγρώ βακτήρια (Pictet, Young) δι’έντα- 
τικωτάτου ψύχους — 70° έως — 130°.  'Έτεροι παρεδέ- 
χθησαν δτι διά βρασμού τού ύγροΰ είς 100°, ότε πήγνυτα ι
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το ■πρωτόπλααμκ τών κυττάρων, καταστοέφονται καί βα
κτήρια και σπόρια· άφ’ ετέρου όμως ό Ghamberlaild 
παρετήρησεν οτι είς τήν ρηθεΐσαν θερμοκρασίαν ή και εις 
ετι κατωτέραν καταστρέφονται τά  ζώντα βακτήρια ουχί 
δέ και τά  σπόρια. Ό  K och εκθειάζει τήν μέθοδον τής 
διαλειπούσης θερμάνσεως τοΰ ύγροΰ είς 70°.  Τουτεστι να 
θερμαίνεται τό ΰγοόν είς 70° ώστε νά καταστρε'φωνται 
τ ' άναπ-.υ^θέντα βακτήρια, κατόπιν δε ν’ άφίνηται το υ 
γρόν είς άπόψυξιν όπως άνκπτυχθώσι τά  ύπολειπομενα 
σπόρια, καί πάλιν νά θερμαίνεται είς 70° πρός καταστρο
φήν τών νεωστί άναπτυχθέντων κλπ. Οπωσδήποτε π α 
ρουσιάζονται άρκεταί δυσκολίαι περί τόν εντελή καθαρι
σμόν τοΰ ύγροΰ.

’Ά παξ έπιτυγχανομένου τάύ ύγροΰ καθαροΰ, άφίνουσι 
νά είσχωρήσωσιν είς αύτό σπόρια ή ζώντα βακτήρια ώρι- 
σμε'να, άτινα  προτίθενται νά έξετάσωσι, ταΰτα  δε ευρί- 
σκοντα έν τώ  ύγρφ εύνοϊκ.ώτατον μέσον αναπτύσσονται 
καί πολλαπλασιάζονται καί δύνανται ούτω νά υποβληθώ- 
σιν είς τήν μικροσκοπικήν ’έρευναν.

Β

Μ
©

Λ, Β, Γ, Μικρόκοκκος (Micrococcus prodigiosus) ύπ'ο δια
φόρους μορφάς. Δ, Βακτήριον βουτυριχής ζυμώσεως (Bacillus 
aniylobartcr) κατά διάφορα στάδια τής άναπτύξεως αΰτον. Ε, τό 
αύτό βακτήριον ένεσκηνωμένον έντός φυτικοΰ κυττάρου καί τρε- 
φόυ,ενον έκ τοΰ περιεχομένου αΰτοΰ. Ο, Κλαδότριχα. Μ, Κ,Σπει- 
ροβακτήρια.

Λ ιά φ ο ρ χ  ε ’ίδ η  β α κ τ η ρ ίω ν .
Έ κ τών πολυαρίθμων ειδών τών βακτηρίων, τινά  

βιούσιν έντός ά δ ρ α ν ώ ν  ο ρ γ α ν ι κ ώ ν  ο ύ σ ι ώ ν ,  οίον 
θρεπτικών ούσιών (γάλακτος, οίνου, ζωμοΰ), λειψάνων 
ζώντων σωμάτων, καί προκαλοΰσιν έν αύτοΐς χημικάς άπο 
συνθέσεις, άς ή χημείΛ καλεΐ ζ υ μ ώ σ ε ι ς .  Τοιαΰτα με 
ταξύ τών άλλοιν είνε : τό μ υ κ ό δ ε ρ μ α  τ ο ΰ ο ί ’ ν ο υ  
(mycoderma vini), μετατρέπον τό οινόπνευμα είς άν- 
θρακικόν όξύ καί ύδωρ· τό μ υ κ ό δ ε ρ μ α  τοΰ ό ξ ο υ ς 
(mycoderma aceti) μετατρέπον τό οινόπνευμα τών πο
τών είς όξος· thorula cerevisiae, έκτελοϋν τήν οίνο- 
πνευματικήν ζύμωσιν καί μετατρέπον τό σταφυλοσάκχα- 
ρον είς οινόπνευμα καί άνθοακικόν όξύ· micrococcus ΙΙΓΘ- 
cae, μετατρέπον τήν ουρίαν είς άνθρακικήν άμμωνίαν 
micrococcvis nitrilicans, μετατρέπον τάς άζωτούχους 
είς νιτοικάς κλπ.

’Εκτός τούτων έχομεν έν τ·7ι τάζει ταυτγι και τα  χ ρ ω- 
μ α τ ο γ ό ν α  β α κ τ ή ρ ι α, άτινα προκαλοΰσι διάφο
ρους χρωματισμούς έπί τοΰ γάλακτος, τοΰ αίματος, τοΰ 
άρτου (micrococcus prodigiosus, candidus, luteus).

'Ετέοα τάξις βακτηρίι·'ν είνε τά  καλούμενα π α- 
ο γ ό ν α β α κ τ ή ρ ι α ,  άτινα  έγκατασκηνοϋσι καί 

βιούσιν έν τοΐς ΐστοΐς τών ζώντων ζώων, προκαλοϋντα τας 
μιασματικάς άσθενείας καί-επιφέροντα ουχί σπανίως τόν 

άνατον. Εύλογία, διφθερΐτις, άνθραξ, σήψις όδόντων, χο
λέρα κλπ. είνε αποτελέσματα τής δράσεως ειδικών παθο
γόνων βακτηρίων έν τοΐς ΐστοΐς τοΰ σώματος.

Συνεπώς εξεταζόμενα τά  βακτήρια έν σχέσει πρός την 
έπίδρασιν αύτών είς τήν ζωήν τοΰ ανθρώπου, δύνανται 
νά ύπα^θώσιν είς δύο κατηγορίας : 1) είς έ χ θ ρ ο ύ ς
τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ π ο υ  καί  2)  εις φ ί λ ο υ ς  α υ τ ο ΰ .

ΙΙαΟογόνα rt άσΟενοποια βακτήρ ια
εχθροί τοΰ άνθρώπου

ΙΙολυαριθμότατοί είσιν οί έκ τών βακτηρίων εχθροί 
τοΰ άνθρώπου. Υπάρχοντα έν μεγάλη άφθονίοχ. πανταχοΰ, 
έν τώ  άέρι, έν τώ ύδατι, έν τώ εδάφει, δράττονται τής 
πρώτης τυχούσης εύνοϊκής περιστάσεως καί εισερχόμενα 
είς τό άνθρώπινον σώμα παλαίουσι τόν περί ύπάρξεως α 
γώνα μετά τών κυττάρων τών ιστών, καί θριαμβευοντα 
ώ ; έπί τό πλεΐστον έπιφέοουσι τήν καταστροφήν τών ιστών 
καί είς διάστημα όλιγ.'στου χρόνου πολλάκις επιφεροσι 
τόν θάνατον. Άρκεΐ ν’ άναφέρωμεν τάς άσθενείας τοΰ α - 
$(αχος, της σηψ α ιμ ία ς ,  της δ ιφθερ ίτ ιδος, τοϋ τυψοειδονς 
πυρετόν χ.Ι. διά νά έννοήσωμεν τήν σπουδαιοτητα καί 
βαρύτητα τών μιασματικών νόσων, ών πρόξενα γίνονται 
τά  παθογόνα βακτήρια.

Καλοΰμεν άσθενείας κ ιασματικάς η παρασιτιχάο , εκεί- 
νας, α ΐτινες ποοκαλοΰνται διά τής εξωθεν εισόδου ζώντος 
σώματος ή σπορίου είς τό σώμα τών ζώων. 'Η γνώσις τών 
ύπό τών βακτηρίων προκαλουμένων τοιούτων άσθενειών υ
πήρξε δύσκολος καί λίαν έπισφαλής· διότι διά τής παρου
σίας ώρισμένου είδους βακτηρίων έν τοΐς ΐστοΐς τοΰ εξ ώρ ι - 
σμένης άσθενείας άποθανόντος σώματος, δέν ήτο άναγκαίως 
επόμενον ότι τά  βακτήρια ταΰτα  υπήρξαν οι προξενοι τής 
άσθενείας. Πολύ πιθανόν άλλο νά ήτο τό αί'τιον τής ασθε- 
τείας, κατόπιν δε κατά τήν διάρκειαν τής πειραματίσεως 
νά είσείλασαν τά  σπόρια καί διά τάχιστης άναπτυςεως εν 
βραχυτάτω χρόνω νά έπλήρωσαν τούς ιστούς τοΰ ζώου. 
’Εν τούτοις όταν κατά  τήν έμφάνισιν τής αυτής ασθενείας, 
τοϋ άνθρακος π. χ ., ή μικροσκοπική εξετασις ανευρισκ,ε τα  
αύτά μικρόβια πάντοτε, ήδυνατο μετά μεγάλης πιθανό- 
τηυος τήν γένεσιν τοΰ άνθρακος ν ’ άποδώση εις τό ωρι- 
σμένον έκεΐνο είδος τών βακτηρίων, τό πάντοτε κατ αυ
τήν παρατηρούμενον. Ά λ λ ’ όμως διά νά σχηματισθνί τε
λεία περί τοϋ ποάγαατος βεβαιότης, έπρεπε νά ληφθώσι 
τινά  έκ τού ώρισμένου τούτου είδους τών βακτηρίο>ν, 
ν’ άπομονωθώσι δέ άπό παντός άλλου ξένου, να καλλιερ- 
γηθώσιν έν ύγρώ καθαρώ καί νά ένοφθαλμισθώσιν άκολού 
θως δι’ αύτών ζώα, καί έάν ταΰτα  παρουσίαζον τήν
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αύτήν ασθένειαν καί άπέθνησκον μετά τών αύτών συμπτω
μάτων τοΰ άνθρακος,τότε πλέον ή άπόδειξις θά ήν πλήρης.

Ό  Davaine πρώτος τω  1850 έξετάζων τό αίμα ζώου 
άποθανόντος έξ άνθρακος άνεκάλυψεν έντός αύτοΰ έν 
τω  ίΛεσω τών αιμοσφαιρίων, ty]v 7τζρουαίαν άκ,ιννιτων 
ραβί) ίων στενών, μήκους διαπλασίου τοΰ τών αιμο
σφαιρίων μόλις δέ κατά τό 1863 διέγνωσε τήν δρά- 
σιν τών μικροσκοπικών τούτων ραβδίων έν τή άσθε- 
νεία τού άνθρακος καί έζήτησε ν’ άποδείξη τούτο διά 
πειραμάτων ένοφθαλμισμοΰ. Πράγματι δέ δι’ ένοφθαλ- 
μισμών δ ι’ αΐματος ζώων ττεοιέχοντος τά  βακτήρια 
τοΰ άνθρακος κατώρθωσε νά παραγάγν) τήν ασθέ
νειαν καί έπί άλλων καί ν’ άποδείξη τό αληθές τών ει
κασιών του. Ά λ λ ’ όμως, έπειδή πρός τά  πειράματα ταΰτα  
ήλθον είς άντίφασιν τά  πειράματα τών κκ. Ja illa rd  καί 
Leplat καί τού Paul Bert, δέν έσχηματίσθη πεποίθησις 
περί τής άκριβείας τών πορισμάτων τοΰ Davaine καί μεθ’ 
ολην τήν ύποστήριξιν ήν ή γνώμη αύτοΰ εύρεν έν τα ΐς 
βοαδύτερον έρεύναις τού K och. Ή  πλήρης άπόδειξις έδόθη 
κατόπιν ύπό τοΰ Pasteu r,  όστις τφ  1877 έπαναλαβών 
τά  πειράματα τοΰ Davaine άπεμόνωσε καί έκαλλιέργησε 
τό βακτηρίδιον τοΰ Davaine έντός έγχύματος άφροζύθου 
καθαρισθέντος προηγουμένως άπό παντός μικροβίου καί 
μετά δέκα ή είκοσι καλλιεργείας διαδοχικάς ένωφθαλμίασε 
διά τοΰ ύγροΰ κόνικλον, όστις τάχ .στα  άπέθανε μεθ’ όλων 
τών συμπτωμάτων τοΰ άνθρακος.Τό αύτό ύγρόν ομως διη- 
θούμενον καταλλήλως διά πορώδους αργίλου καθίστατο 
όλως άβλαβες, είς όσαδήποτε ένοφθαλμισεις καί άν ύπε- 
βάλλετο δ ι’ αύτοΰ τό ζώον.

Α ναπτύσσεται δέ τό βακτήριον τοϋ άνθρακος άποκλει- 
στικώς είς τό αίμα,διότιό μικρομύκης ούτος έ'χων ανάγκην 
οξυγόνου διά νά ζήστρ, προμηθεύεται τοΰτο έκ τού αΐματος 
άπορροφών έκ τών αιμοσφαιρίων τό όξυγόνον, οπερ παρέ- 
λαβον ταΰτα  έκ τών πνευμόνων. Έκλείποντος ούτω τοΰ 
οξυγόνου τό ζώον άποθνήσκει έξ άσφυξίας. Διά τόν αύ- 
τόν λόγον, ένεκα τής έλλείψεως τοΰ οξυγόνου,καί τό 
χρώμα τοϋ α ΐματος τών ύπό τοϋ άνθρακος προσβαλλομέ- 
νων γ ίνετα ι μέλαν, πραγμα τό όποιον εινε χαρακτηριστι
κόν τής άσθενείας καί έξ ού έδόθη είς αύτήν καί τό ό
νομα άνθραξ .

Ούτως άπεδείχθη πληρέστατα ή παρασιτική φύσις τοϋ 
ι'ίι’βραχος, πρώτον μέν διά τής παρουσίας τού βαχτηρ ίο ν  
τον ανθραχος  είς τό αίμα τών ύπ ’ αυτού προσβληθέντων 
(Davaine 1863), καί δεύτερον διά τής καλλιεργείας τοΰ 
βακτηρίου τούτου έν ύγρώ καθαρώ καί τής δ ι’ εμβολια
σμού παραγωγής τής αύτής άσθενείας είς ετερα ζώα, 
άτινα  προσεβλήθησαν καί άπέθανον μεθ’ όλων αύτής τών 
συμπτωμάτων (Pasteur 1877).

Ν. Κ Γ ερμανός..
(’Ακολουθεί).

ΤΟ Φ Ο Τ Α Ε Ρ Ι Ο Ν
(Συνέχεια).

Άεριοφυ.Ιάχιον. Ούτω παραχθέν καί καθαρισθέν τό 
φωταέριον είναι έτοιμον πρός διοχέτευσιν είς τούς φανούς 
τής πόλεως· άλλ’ έπειδή ή μέν παραγωγή είναι συνεχής 
ή δέ κατανάλωσις διακεκομμένη, γινομένη ιδίως κατά 
τήν νύκτα, παρίσταται ή ανάγκη τής άποθηκεύσεως τού 
άερίου κατά ποσότητας άναλόγους πρός τάς άπαιτήσεις 
τών καταναλω τώ ν. ’Εκτός τούτου, ή παραγωγή είναι 
μέν συνεχής, άλλ’ ούχί καί κανονική, ή ποσότης δέ τής 
παραγωγής δέν είναι άνά πάσαν στιγμήν ή αυτή, καί ώς 
έκ τούτου ή πίεσις, ήν τό αέριον εξασκεΐ, είναι διάφορος, 
ένφ αί συσκευαί τής άναφλέξεως τού άερίου άπαιτοΰσι 
τήν αύτήν πίεσιν. "Ωστε πρέπει νά ρυθμισθτί ή πίεσις ήν 
πρέπει νά έχνι τό αέριον έξερχόμενον τοϋ εργοστασίου. 
Πρός τούτο χρησιμεύουσι τά  καλούμενα άεριοψν.Ιάχια  
(Γαλλ. Gazometres Ά γ γ λ . gasholder).

Παν άεριοφυλάκιον συνίσταται έκ μιας δεξαμένής κυ
κλικής πλήρους ύδατος, καί ενός ύπερκειμένου κώδωνος 
εύμεγέθους έκ σιδηρού έλάσματος κατεσκευασμένου, κά 
τωθεν τοϋ οποίου εισέρχεται τό άέριον. Ή  δεξαμενή είναι 
συνήθως κτ ισ τή , ένίοτε μεταλλική· ό δέ κώδων κρέμαται 
διά κρίκων, οΐτινες δύνανται νά ολισθαίνωσι κατά  μήκος 
σιδηρών ράβδων στηοιζομένων καθέτως έπί κιόνων σιδηρών 
καί δύναται ν’ άνέρχηται καί νά κατέρχηται διά μηχα
νής βαρούλκου ή τροχαλίας, καί νά πιέζγι ούτω κατά τό 
μάλλον καί ήττον τό έγκεκλεισμένον άέριον, όπερ έξωθεΐ- 
τα ι είς τούς άγωγούς. Τά άεριοφυλάκιον είναι έκεΐνο όπερ 
μακρόθεν είναι ορατόν έν τοις έργοστασίοις όμοιάζον πρός 
πελώριον λέβητα περιπεφραγμένον δίκην κλωβοϋ ύπό σιδη
ρών στύλων.

δ '.) Αιοχέτενσ ις  πρός χ α τ α ν ά ίω σ ι ν . Τό αεριόφως δια
νέμεται πρός κατανάλωσιν κατά δύο τρόπους· ή μετακο- 
μ ίζετα ι συμπεπιεσμένον έντός καταλλήλων άμαξών καί 
πω λείτα ι, οτε λέγεται φορητόν άεριόφως (gaz porta tif), 
ό δέ τρόπος ούτος εφαρμόζεται όταν ή κατανάλωσις είναι 
μικρά καί δέν επαρκή είς τάς δαπάνας τής διοχετεύσεως, 
ή διοχετεύεται ύπογείως δι’ αγωγών σωλήνων, ότε λέγε 
τα ι ρέον άέρ ιον  (gaz COUrant). Τούς άγωγούς σωλήνας 
έδοκίμασαν νά κατασκευάσωσιν, έξ όπτής γής, έκ ξύλου, 
έκ ποττιολλάνης καί έκ πεπιεσμένου άκόμη χάρτου· 
γενικώς όμως γ ίνετα ι χρήσις τών έκ χυτού σιδήρου ή 
έλάσματος σιδηρού έπεκεχρισμένου δι’ ασφάλτου.Οί αγω 
γοί σωλήνες εχουσι μήκος 2 περίπου μέτρων σχήμα δέ 
κυλινδρικόν καί συνδέονται μετ’ άλλήλων ερμητικώς 
εισερχομένου τοϋ άκρου τοΰ ένός έντός τού άλλου 
καί παοεντιθεμένου ή μολύβδου ή δακτυλίου έξ έλαστι- 
κοΰ κόμμεος (caoutchouc), άποτελοΰσι δέ ύπόγειον σύ(. - 
πλέγμα οχετών, ού ό κορμός εύρύτερος, αί δέ διακλαδώ
σεις έπί μάλλον καί μάλλον στενώτεραι, οσω άπεμακρύνον- 
τα ι τοΰ κεντρικοΰ κλάδου. ’Εν γένει ή διοχέτευσις άπορ- 
ροφα μέγα μέρος τών κεφαλαίων τής εταιρείας άπα ιτεΐ
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όέ τήν έκπλήρωσιν πολλών τεχνικών ορων ΐνα έπ ιτυγ- 
χάνγι τοΰ σκοποΰ της.

Εις την διοχετεύσω άνήκουσι κα\ Ιδιαίτερα τινα μη— 
χανηματα δευτερευουσης σημασίας· το ιαΰτα είναι· 1) ό 
όνβιικττψ; της έχπομπψ; (regulatcur d’cmission)· ούτος 
τοποθετείται εις την εξοδον εκ τοΰ εργοστασίου τοΰ αε
ριόφωτος- χρησιμεύει δ ’ ΐνα κανονίζτι την πίεσιν καί καθ
ιστά αυτήν έκάστοτε σταθεράν, καί ί'σην ποός εκείνην ην 
ποεπει νά εχν) τό άέριον εντός τών αγωγών της διανομής· 
2) ο ρυθμιστή*: r&r χαταγαΑχ,η.&ν (regulateur rt’abon- 
nes) δστις χρησιμεύει είς την ρύθμισιν της φλογός τών 
λαμπτήρων·3) ο σίψων, δι’ού άφαιρεΐται τό υδωρ τό έκ της 
συμπυκνώσεως υδρατμών τών έκ τοΰ άεροφυλακίου ποοερ- 
χομε'νων· 4) α ί χατατταχταί (vannes), δι’ ών δύνατα ι νά 
δ ιακόπτητα ι ή συγκοινωνία με'οους τοΰ όχετοΰ μετά τοΰ 
λοιποΰ συμπλε'γματος, καί τοΰτο ή πρός έπιδιόοθωσιν η 
διά παν άλλο ενδεχόμενον 5) το μανόμετρον, δ ι’ ού εξ
ελέγχεται έκάστοτε έάν τό πρός κατανάλωσιν άφικνούμε- 
νον άε'ριον έχν; την δε'ουσαν πίεσιν, διότι ένδέχεται πολ
λάκις νά εκφεύγη τό άε'ριον εκ τίνος συνδέσμου τών σω
λήνων- 6) ό γν<,'ψων(*) (μετρητής compteur a gaz) δι’ 
ου μετρεΐται τό ποσόν τοΰ καταναλισκομε'νου άεριόφωτος. 
Είς με'γας γνώμων υπάρχει έν τώ έργοστασίω, εκκστος 
ί>έ καταναλωτής λαμβάνει ενα τοιοΰτον μικοότερον καί 
ανάλογον τοΰ ποσοΰ δπερ καταναλίσκει, ΐνα  μετρηται τό 
ποσόν τοΰτο καί καταβαλλ/ι τό άντιτίμον.

Δέν επιχαροΰμεν νά περιγράψωμεν ένταΰθα τάς συ- 
σκευάς τοΰ δι’ άεριόφο>τος φωτισμοΰ, αΐτινες παρουσιά- 
ζουσι σήμερον μεγάλην ποικιλίαν καί τελειότητα. Τά 
διάφορα σχήματα τών φανών τοΰ άεριόφωτος, τών λαμ
πτήρων, τών άπλών καί συνθε'των μυκτήρων (bees), οί 
πρός θε'ρμανσιν λύχνοι (τοΰ Bunsen), αί κάμινοι 
αί εστία ι κτλ. είναι γνωστά είς πασαν πόλιν είς ήν είσή- 
χθη ό δι’ αεριόφωτος φωτισμός.

Ή  τιμή τοΰ άεριόφωτος εχει ώς εξής : Έ ν Λονδίνω
πω λείτα ι 0,11 φρ. τό κυβικόν με'τρον ή εΰθυνία αύτη 
οφείλεται εί; τήν χαμηλήν τιμήν, είς ήν πωλοΰνται έκεΐ 
οί λιθάνθοακ ς. Έν Παρισίοις 0 .30  φρ. τό κυβ. με'τρον. 
Έν τή ήμετέρα πόλει (Θεσσαλονίκ·/]), έν ή πρό τριών μό
λις έτών είσήχθη τό αεριόφως καί εχει ίσχ„ρόν ανταγω 
νιστήν τό εύθηνότατον πετρε'λαιον, τιμώμενον μόνον 1 
γροσίου ήτοι 20 περίπου λεπτών κα τ’ όκάν, πωλείτα ι 
πρός 0 ,32  φρ. τό κυβικόν με'τρον.

Τελειοποιούμενων όσημε'ραι τών πρός έξαγωγήν τοΰ 
φωταερίου μεθόδων ή τιμή αύτοΰ έκπίπτει· τούτου λοι
πόν εν:κα καί άν ποτε ό δι’ ήλεκτρισμοΰ φωτισμός, ό 
τόσα πλεονεκτήματα παρουσιάζων, άντικαταστήσνι τόν 
διά τοΰ φωταερίου, πάλιν τοΰτο θά είναι χρήσιμον, ώ ; 
δυνάμενον νά παράσχν) ευκόλως θερμότητα εί'ς τε τάς

εστίας τών οικιών ήμών καί είς τάς τών βιομηχανικών έρ- 
γοστασίων.

Ί  πολείπεται νά εΐπωμεν ολίγα έν τοΐς έπομε'νοις περί 
τών δευτεοευοντων προϊόντων τής βιομηχανίας τοΰ 
φωταερίου.

θκίσα.Ιονίχ ij
Γ . ΧΙί.

("Επεται τό τέλος.)

Έ ,

ΙΊΕΟΙΚ.Ι-Λ. Α.

Ο Γάλλος πλοίαρχος Μ-νάρ περιηγούμενος τήν πρός νότον τοΰ 
ποταμοΰ Νίγερ παρά τόν Κόγκον χώραν έφονεύθη ύπό τών ιθαγε
νών τη 4 παρελθόντος Φεβρουάριου. Οί σωθέντες έκ τώ ν παρακο- 
λουθουντων αυτόν κακώς έ'χοντες κατυ>οθωσαν νά φθάσωσιν εις Τήν 
παραλίαν τής ’Αφρικής πλησίον τώ ν έκεΐ άποκατεστημένων Ευ
ρωπαίων.

X
Καθά άναγινώσκομεν εις τον tG lo b u s» , είς τάς Ινδ ία ς  ήρ- 

χ ισαν καί πάλιν οί ιθαγενείς νά ιιο ιώ νται χρήσιν εθίμου βαρβαρό
τατου από ετών ήδη ήμποδισμένου. 'Οσάκις χολέρα ή εύφλογία ή 
ανομβρία καί λιμός μαστίζη τήν χώραν αύτών πρός έξιλέιοσιν τοΰ 
προκαλοΰντος αύτάς θεοΰ Μαριαμάν άναοτώσιν έαυτούς άπό άγκ ι
στρου. Έ π ί άμάςης φέρεται πάσσαλος ί ο '  ού ώς άπό ίκρίου είναι 
άνηρτημένα αιχμηρά σιδηρά άγκιστρα1 ά π ’ αύτών είς τήν τραχη- 
λικήνχώραν εμπηγνυομένων κρέμαντ*'. δίκην ιχθύων.Τόέθιμον τοΰτο 
δέν είχεν έφαρμοσθή άπό τοΰ 1869 χ_άρις είς τάς άπαγορεύσε'ς τής 
κυβερνήσεως. έπανελήφθη δέ ήδη ενεκα τοΰ μαστίζοντος ιά  ι.έρη 
εκείνα λιμοΰ παρά τάς προσπαθείας δέ τής κυβερνήσεοις καί τών 
ιεραποστόλων.

X
Παρεσκευάσθη έσχάτως ούσία έ'χουσα έ'ξοχον λευκαντικήν δύ- 

ναμιν. "Εν γραμμάριον τής ούσίας ταύτη ς, ή τις έκλήθη όζονίνη, 
έντός ένός λίτρου ίίδατος διαλυόμενον έπαρκεΐ πρός τελείαν λεύ- 
κανσιν ινών ζω ικών καί φ υτ ικώ ν , ξύλω ν, χάρτου, σάπωνος, 
διαλύσεως γύμμας κ .π .ά '. Πρός παρασκευήν αύτής διαλύομεν 125 
γρ. ρητίνης έντός 200 γρ. τερεβινθελαίου καί ρίπτομεν είς αύτό 
22-25 γρ. καυστικοΰ καλίου διαλελυμμένα έντός 40 γρ. ϋδατος, 
προσθέτομ,εν δέ >αί 90 γρ. ύπεροξειδίου τοΰ ύδρογόνου, μεθ' ο ά- 
φίνομεν τό οϋτω αποκτηθέν μΐγμα τών ούσιών είς το φώς· μετά 
δύο ή τρεις ήαέοας λαυ,βάνουιεν τήν ζητουυιένην όζονινην.

X
Φ ωτογραφία τ ώ ν  χ ρ ω μ ά τ ω ν .  Τό ζήτημα τής φωτογραφίας 

τών χρωμάτων εις ο πρό πολλοΰ καταγίνεται ό έν Παρισίοις κα
θηγητής τής Φυσικής κ. L ippm ann έλύθη ύ π ’ αύτοΰ όρ ιττικώ ς· 
τά τελευταία τοΰ ανδρός τούτου π ε ι:άμ ατα  έστίφθησα / ύπο πλή
ρους επ ιτυχ ία ς , εις δέ τήν συνεδρίασιν τής ’Ακαδημίας τών έπ ι
στημών τής 13 ]25 ’ ’Απριλίου παρουσίασεν έπ ιτυχ ε ΐς  φωτογραφίας 
τώ ν 7 χρωμάτων τοΰ ήλιακοΰ φάσμα :ος, σημαιών, ψητακοΰ πολυ 
χρώμου κ .τ .τ , (Περί τοΰ ζητήματος τούτου ΐδε καί Προμηθέως 
έτος Β. σελ. 317.

Τό γραφεϊον τοΰ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ μετεφέρΟη έπί 
, , , της ό^οΰ Πατησίων άριθ. 30  πλησίον τών Εΰρω-

(*) Περιγραφήν τής λειτουργίας τοΰ γνωμονος ευρίσκει ο ανα- 1
γνώστης έν τώ  ύπ ’ άρ. 50 φύλλω τοΰ «Προμηθέως» τοΰ 1391. π α ύ ώ ν  λουτρών τοΰ Γ. Διαμαντοπούλου ίατροΰ.

άριθ, 14. Όδός ΠοαΕιτέλουί — Τύ«οι$ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟ Υ aN. ^ΓΡΙΜΗ —Όδός Ιΐραξιτ.λους, άριθ. 14.


