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GŁOWONOG1 (Cephalopoda). ’>
W  obszernym typie mięczaków (Mollusca) 

gromada głowonogów (Cephalopoda) skupia 
w sobie zwierzęta wyłącznie morskie, zasłu
gujące na bliższe po
znanie tak  ze względu 
na budowę ich ciała, 
jakoteź i osobliwe, w 
wielu razach, obyczaje.

Przebywając nad 
brzegiem morza, nie
raz można zauważyć 
na wybrzeżu najpospo-

')  Streszczenie odczy
tu prof. Ludwika Joubin 

„Les Cephalopodes” . 
Conference faite a l ’occa- 
sion de la reunion gene
rale annuele de la Socie- 
te zoologiąue de France. 
(Revue Scientifiąue, n -r 
14, 1897 r.). Uzupełnio
ne co do budowy anato
micznej według C. Clausa 
T raite de Zoologie, Pa
ryż, 1884.

Fig. 1. Ośmiornica (Octopus macropus). 
Zwierzę, widziane z grzbietu, z ramionami roz- 

postartem i podczas pełzania. T —lejek.

litszego z głowonogów : ośmiornicę (Octopus 
vu!garis), pełzającą niezdarnie po dnie płyt
kiej wody przy pomocy ośmiu długich czer
wonawych ramion, pokrytych groźnemi przy
ssawkami. Inaczej jednak przedstawia się 
taż sama ośmiornica, widziana w zwykłem 
otoczeniu, na otwartem morzu, w zato

kach morskich albo też 
w obszernych akwa- 
ryach pracowni mor
skich, gdzie można do- 
woli badać je j ruchy, 
poznawać obyczaje i 
przyzwyczajać ją  na
wet do przyjmowania 
pokarmu z ręki. W  ta 
kich warunkach ośmior
nica wygląda korzyst
niej i nietrudno do- 
strzedz, że jestto  zwie
rzę bardzo inteligen
tne, o doskonale roz
winiętych zmysłach.

Anatomia uczy nas, 
źe z pomiędzy zwierząt 
bezkręgowych, głowo- 
nogie są najwyżej roz
winięte we wszystkich 
kierunkach; organy ich
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są  bardziej skomplikowane i doskonalsze niż 
u niektórych kręgowców. Szczególniej mózg 
ich posiada budowę wyższą od mózgu wszyst
kich tak  zwanych zwierząt bezkręgowych. 
Układ nerwowy głowonogów wogóle odzna
cza się tem, że wszystkie wielkie zwoje ner
wowe, ja k o to : mózgowe, podprzełykowe
(nożne), trzewiowe, skupione są naokoło 
przełyku, a spoidła są tak  skrócone, że zwoje 
te bezpośrednio się z sobą stykają, mieszczą 
się w chrząstkowym szkielecie głowy, w któ • 
rym po bokach znajdują się doły dla oczu 
(fig. 2). Oczy m ają wielkie o budowie bar

Fig. 2. Układ nerwowy mątwy (Sepia officinalis).

Cg zwój mózgowy, Vg zwój trzewiowy, zwój 
gębowy, Sjjg zwój pod podprzełykowy, Tg zwój 
ramieniowy, Gst zwój gwiazdowy, Ot kamyczek 

słuchowy (otolit).

dzo złożonej, o źrenicy otoczonej złotym 
krążkiem, zmieniającej co chwila kształt, 
k tórą można porównać tylko do źrenicy ko
tów. Gdyby głowonogi nie były tak  deli
katne i mogły żyć w niewoli, w ciasnem wię
zieniu, zastąpiłyby w zupełności złote rybki, 
te niemądre i posępne stworzenia. Chcąc 
sobie zdać sprawę, co to są głowonogi, nie 
można poprzestać na badaniu jednej tylko 
ośmiornicy.

Do głowonogów zaliczamy wiele zwierząt, 
różniących się znacznie od siebie, lecz mimo

tego mających pewne cechy wspólne i spo
krewnionych z ośmiornicą. Jedne są grube, 
inne szczupłe, jedne zręczne, inne mało po
wabne. Są wśród nich olbrzymy i karły, 
tygrysy i baranki, myśliwi i rybacy, zupełnie, 
jak  wśród ludzi.

Zanim zrobimy przegląd najciekawszych 
przedstawicieli głowonogów, zobaczmy z ja 
kich części składa się każde takie zwierzę. 
Weźmy ośmiornicę zabitą, rozciągniętą na 
grzbiecie, zwróconą stroną brzuszną ku gó
rze. W ciele jej, podobnie jak i innych

Fig. 3. Anatomia ośmiornicy Octopus vulgaris 
Zwierzę widziane ze strony brzusznej; skóra 
(płaszcz) rozcięta i odrzucona na boki; ściana 
dolna jam y brzusznej odcięta, podobnie jak  

wątroba.
B m  masa gębowa, Stf gruczoły ślinowe przednie 
(górne), Sd" gruczoły ślinowe tylne (dolne), Oe 
przełyk, Jn  wole, M  żołądek, A  koniec kiszki 
prostej, k tóra je s t odrzucona ku tyłowi i na le 
wo; Oc oko, T  lejek, B r  skrzela, Ov jajn ik , Od 
jajow ód, N  nerki, Kv żyły skrzelowe, C serce, 

Ao aorta, V  żyła główna.

głowonogów, odróżniamy głowę i tułów. 
Głowa silnie rozwinięta, okrągła, o dwu du
żych oczach. Osiem ramion wyrasta z gło
wy. Tułów krótki, zaokrąglony i gruby. 
N a granicy głowy i tułowia znajduje się
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duża poprzeczna szpara, prowadząca do ob
szernej kieszeni, zawierającej skrzela, czyli 
jamy skrzelowej (fig. 3), do której woda do
staje się obficie. N ad szparą widać grubą 
i krótką rurkę, otwartą na obu końcach, 
jestto lejek, którym zwierzę wyrzuca wodę, 
służącą mu do oddychania. Lejek odpowia
da nodze innych mięczaków. Przy podstawie 
lejka znajduje się otwór gruczołu, wydziela
jącego obficie płyn, pięknego czarnego kolo
ru, który zwierzę może dowolnie wylewać. 
Kiedy ośmiornica kurczy nagle ściany kie
szeni, czyli jamy skrzelowej, aby ją  opróżnić, 
woda napełniająca kieszeń, wychodząc pod 
ciśnieniem przez wąski otwór lejka, nadaje 
ciału ośmiornicy ruch przeciwny przypływowi 
wody, mniej lub więcej szybki, zależnie od 
tego, czy zwierzę chce płynąć prędzej, czy 
wolniej. Tym sposobem głowonogi mogą 
pływać wstecz czyli zwrócone głową ku ty 
łowi, a końcem tułowa ku przodowi. Jeżeli, 
wyrzucając wodę, zwierzę doda do niej kroplę 
swego atramentowego płynu, otacza się w jed 
nej chwili nieprzejrzystą chmurą, k tóra je  
zasłania przed wzrokiem nieprzyjaciół.

Przypatrzm y się ramionom ośmiornicy. 
Wszystkie te ramiona, opatrzone podwójnym 
szeregiem przyssawek, schodzą się dokoła 
środkowego otworu ust. Głowonogie posłu
gują się przyssawkami do obrony, do chwyta
nia zdobyczy i do pełzania, kiedy nie pły
wają.

K ażda przyssawka (fig. 4) jest rodzajem 
miseczki mięsistej o brzegach spłaszczonych 
z ruchomem dnem.

Jeżeli zwierzę, przyłożywszy swe przy
ssawki do jakiegokolwiek przedmiotu, podnie
sie dno przyssawek, pod każdą z nich powsta
je  próżnia i wszystkie te organy nadzwyczaj 
ściśle przylegają. U jednych głowonogów 
przyssawki są siedzące, u innych opatrzone 
krótkiemi łodyżkami; niekiedy brzeg przy
ssawek jest opatrzony pierścieniem chityno- 
wym (rogowym) na zewnętrznej stronie deli 
katnie ząbkowanym. N a każdem ramieniu 
ośmiornica ma bardzo wiele takich przyssa
wek, do stu niekiedy, łatwo więc pojąć z ja 
ką siłą ośmiornica może się przyczepić do 
jakiegoś przedmiotu lub innego zwierzęcia 
i jakie niebezpieczeństwo przedstawiałoby 
dla pływającego spotkanie z wielką ośmior
nicą.

N a szczęście ośmiornice nie odznaczają się 
odwagą i nie rzucają się na człowieka, o ile 
ten ich nie zaczepi. Przyssawki służą ośmior
nicom do wsuwania drobnych kamyczków, 
między połowy skorup mięczaków bezgło
wych czyli małżów, leżących na piasku 
i otwierających skorupy.

Mięczak nie może zamknąć skorupy, 
a ośmiornica wyciąga go i pożera z ła t 
wością.

Potem, znowu zapomocą przyssawek,ośmior
nica wyrzuca na próg swego mieszkania puste 
muszle, obgryzione pancerze skorupiaków 
i ości ryb, starannie obrane ze wszystkich 
części jadalnych.

Fig. 4. Końcowa rozszerzona cz§ść ramienia 
mątwy (Sepia tuberculata), uzbrojona przyssaw

kami rozmaitej wielkości.

Ta właśnie okoliczność często się staje 
przyczyną zguby dla ośmiornicy, bo, zoba
czywszy kupę takich ogryzków (przypomina
jących z wielu względów „Kjókkenmoddingi” 
naszych przodków przedhistorycznych) przed 
otworem w skale, jesteśmy pewni, że tam 
przebywa ten głowonóg.

Ośmiornica jest zwierzęciem bardzo żar- 
łocznem, o czem świadczą odpadki znajdowa
ne przed jej mieszkaniem. Jeżeli umieścimy 
kilka ośmiornic różnej wielkości w akwaryum, 
gdzie pożywienie obficie bywa codzień wy
dzielane, to jednak zdarza się, że większe 
zjadają mniejsze żywcem. Pomimo nieustan
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nie pobudzonego apetytu ośmiornice nie jedzą 
wszystkiego n a r a z : robią zapasy na czas 
głodu. Często można znaleźć w ich norach 
dosyć znaczną liczbę żywych mięczaków i to 
nie byle jakich, bo omułków, Mytilus edulis, 
które rodowity marsylczyk nabyłby na wagę 
złota. K to  wie czy ci smakosze nie tuczą 
swych świątecznych kąsków, tak jak  ludzie 
ostrygi?

Szczątki pokarmów, wyrzucone przez 
ośmiornicę nazewnątrz schronienia czy miesz
kania, nie są jeszcze zupełnie bezużyteczne 
i mogą jej służyć za obronę w niebezpieczeń
stwie. Jeżeli chcemy ją  wyciągnąć z nory 
gwałtem lub znienacka, chwyta pośpiesznie 
zapomocą każdej przyssawki jakąś resztkę 
raka, pustą muszlę lub kamyk, potem okręca 
ramiona, najeżone tą  bronią, dokoła ciała 
i udaje martwą. Przypomina wtedy jeża, 
mającego różne obce ciała zamiast kolców.

Przyssawki nie m ają żadnego związku z ka
nałem pokarmowym i zupełnie nie służą do 
przyjmowania pokarmów.

To też wspaniały opis walki ośmiornicy 
z bohaterem „Pracowników m orza” należy j 

do fantazyj literackich, a ta  nieprawdopo
dobna ośmiornica, wyposażona w zmyślone 
organy, powstała jedynie w wyobraźni W ikto
ra  Hugo.

Zapewne, spotykamy w przyrodzie zwie
rzę ta  bardzo dziwaczne, ale żadne z nich nie 
przedstawia tyle cech sprzecznych, co gło- 
wonóg wymarzony przez poetę.

Otwór ust znajduje się wśród ramion 
(fig. 3). Opatrzony jest parą  szczęk rogo
wych, silnych, ostrych, twardych i czarnych, 
poruszanych przez potężne mięśnie i stano
wiących groźną broń nawet dla człowieka, 
który niezręcznie bierze się do chwytania 
ośmiornicy lub innego głowonoga, dużego 
wzrostu. Szczęki głowonogów podobne są 
do dzioba papugi, mianowicie zaś pochodzące 
z dużego zwierzęcia.

Ośmiornica chwyta zdobycz zapomocą 
przyssawek, rozdziela ją  na kawałki szczęka
mi, a potem, ponieważ kęsy byłyby zaduźe, 
przerabia je  na papkę, przy pomocy języka, 
pokrytego na powierzchni górnej drobnemi 
ząbkami rogowemi, ułoźonemi w kształcie 
tark i (radula), umieszczonej w głębi jamy 
ustnej.

Poznawszy najważniejsze cechy ustroju

głowonogów poznajmy kilku ich przedstawi
cieli.

W  morzu Sródziemnem mieszka inny ga
tunek ośmiornicy (Octopus macropus Rissa) 
(fig. 1), odznaczający się świetnemi barwami 
długich, biało centkowanych ramion.

Z  tego samego morza pochodzi Eledone 
moschata Leuck. Skóra tego zwierzęcia za
wiera ogromną ilość gruczołów wydzielają
cych piżmo. Zapach Eledone jest nader 
przenikliwy i tak go się trudno pozbyć, że 
z wielkim wysiłkiem zaledwie można go zmyć 
z ręki, k tórą dotknęliśmy tego zwierzęcia. 
Przy pomocy odpowiednich sposobów piżmo 
można otrzymywać w dość dużej ilości.

Eledone Aldrovandi JR,afinesque nie posia
da piżma, ale zato jest jadalna i ma wielki 
popyt na targach nadmorskich.

Ocythoe tubercuiata Eafinesąue ma skórę 
na brzusznej powierzchni ciała pokrytą kra- 
teczką z włókien i drobnych brodawek pereł- 
kowatych, niby fartuszkiem gipiurowym.

Wymienione dotąd głowonogi m ają tylko 
po osiem ramion, istnieją jednak dość liczne 
zwierzęta tej gromady, zaopatrzone w dzie
sięć ramion, z których dwa dłuższe od innych 
różnią się kształtem  i odmienną budową 
(fig. 6), przytem są zwykle zwinięte. Skoro 
tylko nieostrożny jaki skorupiak lub inny 
mieszkaniec morza, znajdzie się w blizkości 
dziesięcioramiennego głowonoga, zwinięte ra 
miona wyciągają się z błyskawiczną szybko
ścią, chwytają go zapomocą przyssawek i zbli
żają do otworu ust. Szczęki, mające kształt 
dzioba papugi, rozrywają zdobycz na kawał
ki, a ta rk a  (język), umieszczona w jamie gę
bowej, rozciera ją  na papkę, która musi być 
bardzo smaczna, sądząc po oznakach zado
wolenia, jakie okazuje myśliwiec.

Do rodziny głowonogów dziesięcioramien- 
nych należy m ątwa (Sepia officinalis Linne), 
której skorupę wewnętrzną, zwaną „kością” 
sepii, używają w medycynie, a nadto dają 
ptakom drobnym (kanarkom), trzymanym 
w klatkach.

M ątwa żywa jest bardzo ciekawem stwo
rzeniem; pływa przy pomocy wąskiej płetwy, 
otaczającej boki jej ciała. Ruchy ma żwawe 
i zręczne, niepodobne do ciężkich ruchów 
ośmiornicy, której zdają się przeszkadzać 
wielkie ramiona.

Znosi spore czarne ja ja  i przyczepia je  do
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roślin morskich (fig. 5). Rybacy nazywają, 
te ja ja  winnemi gronami morskiemi.

To porównanie je s t wcale trafne, zwłasz
cza jeżeli mątwa wybiera do umieszczenia 
swego potomstwa gałązkę, opatrzoną jeszcze 
listkowatemi organami. Arystoteles znał 
dobrze te ja ja  i na wiele wieków przed nasze- 
mi uczonemi opisał tworzenie się młodej 
mątwy pod osłoną tej czarnej pokrywy.

Sądził on, źe mątwa znosi ja ja  białe, a do
piero przez polanie ich swym atram entem  
nadaje im wygląd czarnych winogron.

Mątwy łowią w dość osobliwy sposób. 
W  pewnych krajach biorą kawałek korka, 
obrobiony mniej więcej w kształcie mątwy, 
przyczepiają do niego zwierciadełko i umiesz
czają na powierzchni wody, której drobne 
fale poruszają przyrząd i wywołują blask.

Fig. 5. Grupa ja jek  mątwy lekarskiej Sepia 
officinalis wielkości naturalnej.

N a bardzo wielką odległość mątwy dają się 
łapać przy pomocy takiej zasadzki. Gdzie
indziej przywiązują na brzegu samicę mątwy 
zapomocą sznurka, przewleczonego przez 
otwór z tyłu kości; samce zbierają się z całe
go sąsiedztwa i pozwalają się łatwo chwytać.

K ałam arnica (Loligo vulgaris Lam arck) 
ma świetne barwy, pływa zręcznie, przyczem 
jej płetwa ogonowa jest bardzo czynna 
(fig. 6).

Zapomocą tej płetwy może wyskakiwać 
nad wodę, jak  ryby latające i pada nieraz 
na pokład okrętu.

Kałam arnicę sprzedają w wielkiej ilości na 
pokarm w miastach południowych Francyi.

Inny gatunek kałam arnicy (Loligo Forbesi 
Steenstrup), jadalny zamłodu, jest pospolity 
w zatoce Arcachon.

Todarodes sagittatus Steenstrup ma kształt 
bardziej skulony, ramiona zaopatrzone w wiel
kie przyssawki; dochodzi do m etra długości

Fig. 6 . Kałamarnica, Loligo yulgaris.

i często bywa spotykany w oceanie A tlan
tyckim.

Nie wszystkie głowonogi m ają skórę nagą 
i pozbawioną narządów ochronnych, tak jak  
te, któremi zajmowaliśmy się dotąd. Są 
i takie, które usiłują zabezpieczyć siebie

Fig. 7. Żeglarek, Argonauta argo, samica pod
czas pływania.

i swoje potomstwo zapomocą mniej lub wię
cej twardej skorupy.

T ak np. powabny żeglarek (Argonauta 
argo Linne) (fig. 7), śliczny mały głowonóg
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ośmioramienny o świetnych barwach wydzie
la skorupkę, cienką jak  papier, najczystszej 
białości, w której pływa po powierzchni mo
rza lub zanurza się w głębinie, jeżeli fale są, 
wzburzone.

Starożytni myśleli, że argonauta podnosi 
nad wodę ramiona rozszerzone niby maszty, 
których wierzchołek szeroki, cienki i błonko- 
waty tworzy parę delikatnych żagli, a wiatr 
wydymając te żagle pędzi zwierzę po fa 
lach. Jes tto  jednak tylko ładna bajeczka, 
bo w rzeczywistości ramiona te służą zrazu 
do wytworzenia, a potem do utrzym ania sko
rupki. Skorupka jest gniazdem, gdzie się 
rozwijają i wykluwają młode, posiada ją  
więc tylko samica. Samiec żeglarka jest 
mniejszy i pozbawiony skorupy (fig. 8).

Fig. 8 . Żeglarek, Argonauta argo, samiec.
Hc liektokotyl.

Inny gatunek, łodzik (Nautilus pompilius 
Linne) (fig. 9), wytwarza także skorupę ży
wej barwy, wyłożoną wewnątrz masą perło
wą i rozdzieloną na komory. Zwierzę na
pełnia te komory powietrzem czy innym ga
zem lub je  wypróżnia, a tym sposobem może 
się pogrążać lub wypływać na powierzchnię 
z zadziwiającą zręcznością. Żeglarek jest 
ostatnim przedstawicielem wielkiej rodziny 
amonitów, zupełnie obecnie zaginionej, a któ
rej niezliczone gatunki, jako skamieniałości, 
odnajdujemy w formacyi jurasowej i kre
dowej.

Zadalekoby nas zaprowadziło zagłębianie 
się w historyą form zaginionych głowonogów, 
zaludniających dawne oceany, znanych nam

tylko ze skorupki,— poprzestaniemy na za
znaczeniu, że łodzik tylko jeden pokazuje 
nam, czem byli jego przodkowie zaginien 
Istnieje jeszcze bardzo ciekawa forma Spi-

Fig. 9. Łodzik, Nautilus pompilius.

T  ramiona, P  oko (źrenica), E K  ostatnia komo
ra  skorupy, zaję ta  przez zwierzę, K  komory 
porozdzielane przegrodami, S  sifon (wiąz), Ma 
płaszcz, M  mięsień, przy pomocy którego zwie

rzę przymocowane je s t do skorupy.

ru la  (fig. 10), stanowiąca przejście od gło
wonogów zaginionych do żyjących. Skorup
ka jej niewielka jest podzielona na komory 
przegródkami, jak  u łodzika i zaginionych 
amonitów, a do połowy zagłębiona pod skórę 
(płaszcz) jak  u mątwy.

Fig. 10. Spirula spiralis.

Różne głowonogi, przejrzane dotąd, m ają 
powierzchnię ciała upstrzoną drobnemi, 
barwnemi kropeczkami, które choć niewielkie 
posiadają budowę dość złożoną. Dzięki 
tym kropeczkom zwierzę może zmieniać bar
wę ciała. Sąto kropelki żywej materyi barw
nej, mogące się zwężać lub rozszerzać w m a
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łą gwiazdkę. Nazywają się chromatofory 
i mają rozmaite barwy : czarną, bronzową, 
mahoniową, czerwoną, różową, żółtą, zieloną, 
błękitną. N a jednem zwierzęciu spotykamy 
chromatofory we wszystkich kolorach.

Jeżeli zwierzę rozszerzy chromatofory żół
te, wydaje się całe na żółto zabarwione, jak  
np. Octopus salutii Yerany. Jeżeli prze
ciwnie zwęzi żółte, a rozszerzy czerwone, 
staje się całe czerwone. Zmiany barwy od
bywają się nadzwyczaj prędko, często w jed
nej chwili, a co najważniejsza zależą w zu
pełności od woli zwierzęcia. To też głowo
nogi mogą nietylko zabarwiać dowolnie całe 
ciało, ale i nadawać różne kolory oddzielnym 
częściom ciała, które może się stawać żyłkowa- 
nem lub podobnem do marmuru, ożywiać lub 
przyćmiewać kolory. Związek między chro- 
inatoforami a ośrodkami nerwowemi tak  jest 
ścisły, że przecięcie nerwu ruchowego przy 
wyjściu z mózgu ubezwładnia te organy, 
a zwierzę traci barwę i nie może jej już od
zyskać.

Inne ciekawe doświadczenie wykazuje jesz
cze jaśniej ten związek między chromatofo- 
rami a mózgiem. Jeżeli przetniemy tylko 
z jednej strony wspomniany nerw, cała od
powiednia strona zwierzęcia zostaje pozba
wiona władzy i barwy. Przeciwnie druga 
strona zwierzęcia, w której nerw pozostał 
nietknięty, przechodzi kolejno przez wszyst
kie odcienie koloru żółtego, czerwonego i czar
nego, okazując tym sposobem gniew, do 
którego doprowadziła zwierzę ta  operacya, 
lekka zresztą, gdyż nerw przechodzi na 
wierzchu skóry. Szczególny jest widok t a 
kiego głowonoga napół białego, napól czer
wonego, rzucającego się na wszystkie strony 
i przypominającego barwnym strojem i sko
kami błaznów nadwornych z czasów odro
dzenia.

Ż adna grupa zwierząt nie posiada w tak 
wysokim stopniu zdolności zmieniania barwy. 
T a zdolność pozwala głowonogom stosować 
swe zabarwienie do tła , na którem się znaj
dują i stawać się niedostrzeżonemi dla nie
przyjaciół. Jeżeli np. znajdują się na jasno- 
żółtym piasku, usianym drobnemi kamyczka
mi, szczątkami muszli, wodorostami, rozsze
rzają żółte chromatofory, a tu  i owdzie białe, 
zielone i czarne, naśladując do złudzenia 
małe nierówności tła . Zdolność taką nazy

wamy mimetyzmein, a jej znaczenie pod róż- 
nemi względami wykazane zostało przez 
Darwina.

Zapomocą tych samych drobnych narzą
dów głowonogi wyrażają także swe uczucia : 
Podrażnione, najeżają się, stają się całe 
czerwone, przybierając odstraszającą postać. 
Jeżeli im podsuniemy coś ponętnego, zmiany 
w zabarwieniu wyrażają drżenie zadowole
nia, przebiegające po ich skórze.

G ra barw łączy się często z użyciem czer- 
nidła; za przykład może posłużyć mątewka 
(Sepiola Rondeleti Leach), małe zwierzątko, 
mające 4 —5 cm długości, ładne, bardzo bo- 

! jaźliwe, z płetwami podobnemi do skrzydeł 
! motylich. Zwykle spoczywa na dnie akwa- 

ryurn na piasku, a dzięki chromatoforom 
przybiera barwę tła, trudno byłoby ją  do- 
strzedz gdyby nie cień, który rzuca. Jeżeli 
wprowadzimy do akwaryum inne jakie zwie
rzę, np. rybkę, mątewka, gdy dojrzy ją , w tej 
chwili staje w pozycyi obronnej. S tara się 
odstraszyć przypuszczalnego napastnika groź- 

| nym wyglądem : najeża się, rozszerza czer- 
j  wone chromatofory, podnosi się, gotowa w r a 

zie potrzeby użyć szczęk dziobiastych. Ryb
ka zbliża się do mątewki, k tóra poruszając 
płetwami utrzymuje się w miejscu naprzeciw 
nieprzyjaciela, rozkłada szeroko ramiona 
pokryte przyssawkami, wysuwając szczęki 
i rozszerzając chromatofory czerwone i bru
natne, co jej nadaje przerażający wygląd. 
Ale ryba ma wrogie zamiary, jest duża i sil
na, trudno ją  będzie odstraszyć, najlepiej 
podstępnie uciec. W tedy mątewka wyrzuca 
na swego przeciwnika kłąb cieczy atram en
towej, a potem kurczy szybko chromatofory, 
stając się bezbarwną, a więc niewidzialną. 
Ryba się rzuca na chmurkę ciemną sądząc, 
że schwyta mątewkę, która tymczasem zwi
nąwszy ramiona chyłkiem ucieka, zadowolona 
zapewne z podstępu, jakiego użyła.

Dotąd rozpatrywaliśmy głowonogi bardzo 
zwykłych rozmiarów, rzadko dochodzących 
metra. Ale, jakeśmy wspomnieli, grom a
da ta  zawiera i olbrzymy, przejrzyjmy nie
które z nich.

A rchiteuthis princeps ma płetwę ogonową 
długą na 84 cm. Długość ciała wraz z gło
wą wynosi 2,89 m, dwa ramiona brzuszne 
(najdłuższe) m ają 9,15 m długości i są za
kończone rozszerzeniami na  77 cm długiemi
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Architeuthis Harveyi ma od nasady płet
wy do końca ramion 15,75 m  długości. Od 
nasady ramion do końca ogona liczy 4,55 w 
długości. Inny okaz miał 16,70 m. N a 
reszcie największy okaz został świeżo złapany 
na wybrzeżu Nowej Z elandy i: całkowita d łu
gość jego wynosi 17,35 m, same ramiona 
dłuższe dochodziły 14,98 m.

Dokładne wiadomości o olbrzymich głowo- 
nogach podaje d-r A. M. Norm an w rozpra
wie swej „Revision of British Mollusca” '). 
W edług tej rozprawy, jeden z gatunków ro
dzaju Architeuthis (A rchiteuthus) znajdo
wany był po kilkakroó na brzegach Anglii. 
Verril, który ze wszystkich przyrodników 
widział największą liczbę okazów tego zwie
rzęcia, uważa gatunek ten za A rchiteuthis 
(Architeuthus) monachus Steenstrup. Uszko
dzony tułów olbrzymiego głowonoga złowiony 
został w r. 1860 czy 1861 na zachodniem 
wybrzeżu Szkocyi. Z  wiadomości, udzielonej 
przez prof. Allmanna, zdaje się, że ramiona 
dłuższe jego miały 16 stóp ang., krótsze zaś 
ramiona dochodziły do połowy tej długości; 
tułów głowonoga miał około 7 stóp i był 
zakończony płetwami. Jedna z przyssawek, 
zbadana przez prof. Allmanna, posiadała 
średnicę %  cala ang.

P . A. G. More podaje opis olbrzymiego 
głowonoga, zamieszczony w „Zoologist” z lip- j 

ca 1875 r. Głowonóg ten był wyrzucony na 
brzeg w Dingle (hr. K erry) przed 200 laty; 
długość całkowita zwierzęcia miała docho 
dzić do 19 stóp; ramiona dłuższe były znacz
nie uszkodzone, a część z nich pozostała wy
nosiła 11 stóp długości i grubości ramienia 
ludzkiego. Ramiona krótsze dochodziły 6 do 
8 stóp długości i dość pokaźnej grubości, by
ły zaopatrzone w dwa rzędy dużych przyssa
wek. Gęba była uzbrojona silnemi, dzio- 
biastemi szczękami, szerokości dłoni ludz
kiej. P . More nazwał ten gatunek Dino- 
theutis proboscideus, lecz Verril jes t zdania, 
że niema zgoła podstawy do przypuszczenia, 
żeby ten okaz różnił się od A rchiteuthis dux.

Dnia 26 kwietnia 1875 r. ogromny głowo- 
nóg napotkany został na północo-zachód 
wyspy Connemara (Boffia Island). Cały za-

')  . From  the Annals and M agazine of Natu- 
ra i History. Sixt Series, vołs, 5 d. 6 , 1890.

stęp łodzi zwanych „curragh” (łodzie zbudo
wanych z mocnego rusztowania drewnianego, 
pokrytego płótnem żaglowem smołowanem) 
dostrzegł od strony morza dużą masę płyną
cą, której towarzyszyły liczne mewy. Łodzie 
skierowały się ku tej masie, otoczyły ją 
i przekonały się, że to był olbrzymi głowo- 
nóg, leżący spokojnie na powierzchni wody. 
S terując ostrożnie zdołano odciąć jedno ra 
mię głowonogiego mięczaka, który natych
miast zagłębił się w morze i popłynął gwał
townie naprzód. Łodzie puściły się w pogoń 
i po wytrwałej gonitwie złowiono wreszcie 
owego głowonoga w odległości 5 mil ang. na 
otwartym oceanie (Atlantyku). Zdobycz 
(część zwierzęcia) znajduje się obecnie w mu
zeum Dublińskiem, odpowiednio zachowana.

Ramiona krótsze mierzą 8 stóp długości 
i 15 cali obwodu u podstawy; ramiona zaś 
dłuższe m ają mieć 30 stóp długości. G a tu 
nek ten został opisany przez A. G. More pod 
nazwą Arcbiteuthis dux Steenstrup.

Niema więc przesady w nazywaniu tych 
zwierząt olbrzymami.

Jakże dziwny i straszny musi być widok 
i takiego olbrzymiego czerwonego cielska wy

machującego na powierzchni wody wielkiemi 
ramionami i wyrzucającego strumienie czar
nego płynu atramentowego.

Łatwo sobie przedstawić jak  widok podob
nych potworów musiał oddziaływać na wyo
braźnię żeglarzy i zrozumieć, że mogli prze
sadzać w cyfrach, które rzeczywiście są b a r
dzo wysokie.

Toteż przyrodnicy wieków ubiegłych poda
ją  w swych dziełach, opowiadanie o zbrod
niach ośmiornic i węża morskiego. P rzedsta
wiano głowonoga mordującego marynarzy, 
a nawet niszczącego okręty.

Ciekawą próbkę takich okropnych opisów 
jest książka Denys de Montfort, który w r. 
1801 opowiada o rozbiciu się trójmaszto- 
wego okrętu, zagrożonego połknięciem przez 
ośmiornicę. Obraz to ciekawy, ale nigdy 
żaden głowonóg nie stał się przyczyną po
dobnej katastrofy. Z resztą zamach nie zo
stał w zupełności dokonany, załoga uniknęła 
szczęśliwie szczęk i tark i językowej ośmior
nicy.

Ale olbrzym ten niczem jest jeszcze w po
równaniu do tych, których czyny opowiada 
Pliniusz i biskup Pontoppidan, a wobec któ-
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rych drobnemi się wydadzą te 17-nietrowe 
zwierzątka, o których mówiliśmy wyżej.

Głowonogi są zwierzętami mięsoźernemi, 
ale niektóre z nich, pozbawione narządów 
potrzebnych do poławiania na wielką skalę, 
muszą poprzestawać na łatwej zdobyczy, na 
krabach i ślimakach, które chwytają pełzając 
po dnie lub w zagłębieniach skał.

W  taki sposób żywi się ośmiornica pospo. 
lita, która nieszczególnie pływa. Zwierzęta, 
które nieustannie pływają, muszą chwytać 
w biegu zdobycz pływającą także. Przyssaw
ki ich stają się groźną bronią; często wzmac
nia je  krążek rogowy, opatrzony ostremi zę
bami, służącemi do szarpania. Niekiedy je 
den ząb jest znacznie dłuższy i ma postać 
haczyka, a wtedy odgrywa rolę wędki. Tak 
są uzbrojone Onychoteuthis Bergi Lichten 
stein, oraz Ancistroteuthis Lichtensteinj 
Ferussac (Gray.). U większych gatunków 
haczyki przewyższają rozmiaram i pazury 
takich zwierząt drapieżnych jak  tygrysy 
i lwy. W  ostatniej wyprawie na wyspy 
Azorskie książę Monaco złowił jedno z tych 
olbrzymich zwierząt, mające na każdem 
z dziesięciu ramion przeszło sto ogromnych 
pazurów (Cucioteuthis unguiculatus (Molima) 
Steenstrup). Pewne głowonogi przywdzie
wają jeszcze dla uzupełnienia zbroi koszulkę 
z siatki, jak  np. Lepidoteuthis Grimaldii 
Joubin, również przywiezioną przez ks. Mo
naco. Jednak  i ten środek ochronny nie 
zdołał obronić głowonoga przed napaścią 
silniejszego i większego wroga, gdyż znale
ziono go w żołądku kuszalota, schwytanego 
wkrótce po spożyciu pół tuzina głowonogów, 
którym jednem kłapnięciem zębów poucinał 
głowy.

Pomiędzy ośmiornicami spotykamy jak 
i wśród ludzi zwolenników łowienia na węd
kę, z tą  jednak różnicą, że gdy człowiek za
siada na brzegu rzeki, a często nawet zasypia, 
zwierzę płynie zwolna, zapuszczając wędkę.

Do takich rybaków należy Chiroteuthis 
Verany Ferussac. Jestto  mięczak długości 
15 — 20 cm, zupełnie przezroczysty, o żywej 
barwie lazurowej. Gdy płynie trudno go 
odróżnić od otaczającej błękitnej wody. Ma 
parę cienkich długich ramion, zakończonych 
drobniutkiemi haczykami i stanowiących jego 
wędkę. D la zwabienia zwierzątek, które 
chce chwytać, sprawia zapomocą chromato-

forów, że drobne kuleczki srebrzyste migo
czą. Gdy jakieś nieprzezorne stworzenie 
zbliży się do migoczącej kuleczki, chwyta je 
niewidzialna przyssawka, umieszczona przy 
kuleczkach a opatrzona ostremi haczykami.

Nasz rybak nie poprzestaje na samej węd
ce, używa także sieci. W zdłuż ramion jego 
są umieszczone kosmyki lepkich poplątanych 
włókien, nieustannie poruszanych przez wo
dę i chwytających drobne skorupiaki i rybki, 
zwabione blaskiem kuleczek. Od czasu do 
czasu zwierzę zbliża swe sieci do gęby i wy
biera z nich pokarm.

Nie wszystkie głowonogi żyją na po
wierzchni morza w świetle słonecznem. Nie
które z nich wolą się ukrywać we dnie po 
ciemnych szczelinach skał, a wychodzą tylko 
wieczorem lub w nocy; inne żyją na średniej 
głębokości, gdzie światło jes t bardzo przy
ćmione i barwa niebieska przeważa; jeszcze 
inne nie wznoszą się nigdy ponad głębie kil
kuset lub kilku tysięcy metrów, nie znają 
więc blasku słonecznego, a jednak mają oczy 
duże i dobrze zbudowane. Musimy więc 
przypuścić, że w tych głębiach nie jest tak 
ciemno, jakby się zdawać mogło, gdyż wtedy 
oczy na nic by się nie zdały, a rozwijanie 
organów niepotrzebnych sprzeciwia się p ra
wom natury.

Mamy dowody, że w ciemnościach podmor
skich mnóstwo zwierząt, niewydających na 
brzegu żadnego światła, silnie fosforyzuje, 
oświetlając dokoła głębię morza. Widziano 
je  w dragach, któremi wyciągane były 
z ciemnych mieszkań, świecące blaskiem zie
lonym lub niebieskim jeszcze na pokładzie 
statku. Własność taka jest wspólna głowo- 
nogom żyjącym w głębiach; m ają one liczne 
i wysoko wykształcone narządy świetlne, 
których nie spotykamy u gatunków brze
gowych.

W e wrześniu łowią naprzeciw Nicei dziw
ne zwierzę o ramionach połączonych błoną 
mocno czerwoną, o ciele usianem pięknemi 
błękitnemi plamami, które stanowią właśnie 
narządy świetlne. Jestto  Histioteuthis Riip- 
pelli, a Yerany, jedyny przyrodnik, który go 
żywego widział, tak  o nim p isze: „Pewien 
rybak zawołał mnie i pokazał mi go przy
czepionego do sieci. Kazałem go włożyć do 
szaflika z wodą i wtedy mogłem podziwiać 
widok błyszczących punktów, które ozdabiają
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skórę tego głowonoga. Baz olśniewał mnie 
blask szafiru, drugi raz zwracał moję uwagę 
opalowy połysk, to znów dwie barwy mie
szały swe promienie, w nocy zaś punkty opa
lowe świeciły fosforycznem światłem. Mię
czak ten należy do najświetniejszych tworów 
przyrody”.

Opis powyższy Y eranyegojest może zbyt na
puszony, zgadza się jednakże z danemi ana- 
tomicznemi.

Zadługoby trwało wyjaśnienie tu taj budo
wy tych organów świetlnych, które najlepiej 
można porównać do la ta rk i przy bicyklu 
z ogniskiem świetlnem, reflektorem posre
brzanym i soczewką skupiającą. Jedno zwie
rzę posiada przynajmniej sto takich latarek- 
Pewne głowonogi m ają jeszcze dziwny mały 
przyrządzik, jakby rodzaj oka odczuwającego 
promienie nie świetlne lecz cieplikowe. J e s t 
to jakby przenośny term om etr, pokazujący 
właścicielowi o każdej porze stan tem pera
tury morza. Te drobne narządy mało są 
znane, znaleziono je dotąd u niewielu zwie
rząt, to też niemożna jeszcze wyrzec nic 
pewnego o ich celu i budowie.

Nietylko co do budowy i obyczajów, ale 
i pod różnemi innemi względami głowonogi 
zasługują na naszą uwagę.

N a wszystkich targach  w miastach po- 
brzeźa śródziemnomorskiego spotykamy 
w wielkiej obfitości sepie, kałam arnice i ele- 
dony używane na pokarm. Ośmiornica po
spolita je s t znacznie twardsza i mało poszu
kiwana, to też jedzą ją  tylko biedacy.

Te same gatunki jedzą na brzegach kana
łu L a  Manche i Atlantyku, równie jak  ładną 
m ałą kałam arnicę (Loligo media Linne), ło
wioną w wielkiej ilości w zatoce Mont Saint- 
Michel.

N a New-Fundlandzie łowią w wielkich ilo
ściach inny gatunek kałamarnicy, służący za 
przynętę przy połowie dorszów (Gadus mor- 
rhua). W  celu schwytania kałam arnic przy
czepiają do wędki pęczek haczyków, a nad 
niemi kawałek czerwono pomalowanego oło
wiu. K ałam arnice rzucają się gromadnie 
na przynętę, a ponieważ wędka nieustannie 
się porusza, zaczepiają się o haczyki. K a ła 
marnice są tak  obfite koło New-Fundlandu, 
że po gwałtownej burzy morze wyrzuca je  
milionami na wybrzeże.

W  Grecyi i Portugalii suszą ośmiornice,

a  w Japonii i Chinach wędzą je przed usu
szeniem i prowadzą niemi znaczny handel.

W Polinezyi i na Nowej Kaledonii jedzą 
mięso łodzika (Nautilus), a ze skorupy jego 
robią czasze, naśladownictwa kamei, drobne 
klejnociki, lub wyrzynają na niej różne de
senie.

Jedno z najbardziej poszukiwanych pach- 
nideł, dochodzące nieprawdopodobnych cen, 
am bra, pochodzi z wnętrzności kaszalotów, 
żywiących się prawie wyłącznie głowonogami. 
Piżmo, zawarte w skórze eledony (Eledone 
moschata) przechodząc przez wnętrzności ka- 
szalota zamienia się na ambrę. Kawałki tej 
substancyi pływają po powierzchni morza; 
a rybacy poszukują jej we wnętrznościach 
kaszalotów, które ćwiertują i zbierają nieraz 
z jednego za cenę kilku tysięcy franków.

Pomimo sławy brzydkich, głowonogi do
starczają pomysłów artystom. Na wielu mo
netach greckich spotykamy ich wyobrażenia 
tak dokładne, że można w nich rozpoznać 
rodzaj a  nawet gatunek. Ośmiornicę pospo
litą widzimy na monetach z Krotonu, Messa- 
ny, Dikaia, w Chalcydzie jako główną ozdo
bę; na monetach zaś z Tarasu, Poseidonii, 
Kretonu, Argosu i t. p. jako ozdobę drugo
rzędną. Sepia ozdabia różne monety z Azyi 
Mniejszej, eledone inną monetę grecką.

N a niektórych gemmach w Luwrze i Bri- 
tish-Museum poznajemy także z łatwością 
głowonogi. Artyści współcześni znaleźli 
także u głowonogów piękne pomysły dekora
cyjne, czego dowodem są naczynia śpiżowe 
roboty Ledru.

Ośmiornica nie może być brzydką, skoro 
mogła natchnąć artystów. W naturze niema 
nic brzydkiego dla człowieka wolnego od 
uprzedzeń.

A. S.

E. D. COPE.

Dnia 12 kwietnia r. b. zmarł w Filadelfii 
w sile wieku jeszcze, bo zaledwie 56 lat liczą
cy profesor uniwersytetu pensylwańskiego, 
Edw ard D rinker Cope, którego zasłngi nau
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kowe zjednały mu zaszczytne imię nietylko 
w Ameryce, ale i w Europie.

E. D. Cope urodził się w Filadelfii d. 28 
lipca 1840 r. Pochodził on ze starej ame
rykańskiej rodziny; jeden z przodków jego, 
01iver Cope, należał do towarzyszów Penna 
i był współzałożycielem tej pierwszej kolonii 
angielskiej. E. D. Cope kształcił się począt
kowo w domu, później w Westtown Acade- 
my. Wcześnie bardzo rozbudziło się w mło
dym chłopcu zamiłowanie do nauk przyrod
niczych. Spędzał całe dnie w muzeum na 
studyach, których owoce dały się prędko 
poznać. M ając la t 19 wydał już pierwszą, 
rozprawę naukową, dotyczącą klasyfikacyi 
salamander.

Rozprawa ta  była wynikiem studyów, odby
tych nad płazami w słynnem Smithsońian 
Institution w Waszyngtonie, którym poświę
cał się w r. 1859. Powróciwszy następnie do 
akademii w Filadelfii spędził tu  trzy lata; 
później udał się na rok do Europy. Rok ten 
nie był spędzony na słuchaniu wykładów lub 
pracy pod kierunkiem profesora, lecz na sa
modzielnych studyach, odbytych w licznych 
muzeach, które zwiedzał w rozmaitych 
miastach.

W  r. 1864 wróciwszy do Ameryki, został 
profesorem „zoologii porównawczej i botani
ki” w H arvard College. Dosyć jest przejrzeć 
ówczesne program aty jego wykładów, aby 
przekonać się, jak  dalece odbiegał od ru 
tyny wykładów ówczesnych amerykańskich 
(a nawet i nieamerykańskich) profesorów. 
K ursy jego były ściśle porównawcze i morfo
logiczne zamiast czysto opisowej zoologii 
i botaniki analitycznej, wykładanych w in
nych uniwersytetach. Chwile wolne od nau
czania poświęcał poszukiwaniom naukowym; 
szczególniej zajmował się płazami. Był on 
wówczas może jedynym z zoologów amery
kańskich, „który w wężu lub żabie widział 
coś więcej nad łuski i rysunek kolorowy 
skóry”—powiada jeden z jego przyjaciół 
i uczniów. Opracował on na podstawach 
badań osteologicznych i anatomo-porównaw- 
czych klasyfikacyą skrzeków (anura), która 
stała się podstawą wszystkich późniejszych 
prac w tym kierunku.

Zrzekłszy się w r. 1867 posady profesora 
a przygotowany przez poprzednie studya 
osteologiczne, Cope przystąpił do badań

paleontologicznych, mianowicie rozpoczął od 
studyów nad płazami z dołów marglowych 
w New-Jersey i niebawem został pierwszym 
paleontologiem w Ameryce. Obok tego nie 
zarzucał badań zoologicznych. D al klasy
fikacyą wężów i jaszczurek Ameryki północ
nej, ogłosił synopsis żab i ropuch również 
jak  salamander tego kraju, zbadał faunę 
jaskiń, ogłosił klasyfikacyą ryb.

Dwie cechy, charakteryzujące jego um ysł: 
ścisłość i zdolność uogólniania odbiły się na 
wszystkich pracach, zarówno zoologicznych 
jak  i paleontologicznych; mianowicie dokład
ność w opisie i umiejętność pochwycania 
istotnych i charakterystycznych cech gatun
ku, również jak  szukanie i dostrzeganie 
związku pomiędzy opisywanym gatunkiem 
a innemi bliźszemi lub dalszemi. W spół
czesne formy badał zawsze ze stanowiska 
światła, jakie rzucają na kopalne, a gdy 
opisywał cokolwiek, czytelnik odrazu wie
dział dokładnie z czem ma do czynienia. To 
też w badaniach szczegółowych stanął na- 
równi z Huxleyem i Owenem.

Od Dynosaurów Nowego Jerseyu Cope 
przeszedł do fauny miocenicznej Marylandu 
i Yirginii, a w r. 1868 zajął się badauiam i 
kręgowców lądowych w pokładach stanu 
Ohio. Studya te doprowadziły go do utwo
rzenia osobnego rzędu—Stegocephala, obej
mującego labiryntodonty i inne olbrzymy 
minionych okresów. Rzęd ten powszechnie 
został uznany przez uczonych.

Od r. 1870 Cope przeniósł pole badań 
swoich na zachód od rz. Missisipi, badając 
skały, nad któremi trochę już pracowali po
przednio Owen i Leidy; pomimo tego, rzec 
można, że otworzył on tu zupełnie nowe pole 
badań. W pokładach kredowych stanu 
Kansas wykrył olbrzymie płazy, charak
terystyczne dla tej miejscowości. W r. 1872 
widzimy go pracującym nad Green River 
w Wyoming, a w 1873—w Colorado.

Tyle studyów dokonanych musiało zwró
cić nań uwagę rządu, który w tym kraju po
piera w sposób bardzo gruntowny wszelkie 
badania fizyologiczne. Zamianowano więc 
Copea paleontologiem rządowym dla teryto- 
ryów (V ertebrate Paleontologist of the T er- 
ritories) pod ogólnym kierunkiem F. V. Hey- 
dena, a później takimże paleontologiem dla 
wszystkich krajów na zachód od 100 połud-
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nika pod kierunkiem ogólnym Lieuhr-W hee- 
lera. Teraz corocznie Cope odbywał wy
cieczki do wszystkich stanów na zachód od 
Missisipi, przywożąc zawsze bogate łupy.
A  nie tylko sam robił wycieczki, ale nieraz j 

organizował własnym kosztem całe partye 
dla poszukiwań paleontologicznych. Zbiory, 
które nagromadził, były olbrzymie, może 
największe, jakie miał kiedykolwiek paleon
tolog. Zajmowały one cały dom jego, a n a
wet wkrótce wyrugowały rodzinę do osob
nego mieszkania. Piwnica zajęta była przez 
okazy w słojach w spirytusie, pokoje i pię
t r a —przez okazy paleontologiczne, zbiory 
osteologiczne i t. d.

Owocem tych badań było wielkie dzieło 
in ąuarto p. t. Tertiary Y ertebrates, dzieło, 
wykonane przez Copea osobiście; nie mógł 
on bowiem nigdy pogodzić się z etyką tych, 
którzy powierzają innym pracę za pieniądze, 
a później wyniki ogłaszają pod swojem na
zwiskiem.

Ogromne mnóstwo poczynionych przez nie
go odkryć jeszcze dotąd nie może być zreasu
mowane i zestawione z badaniami europej- 
skiemi. J .  S. Kingsley, który podał jego 
życiorys w Am erican N aturalist, oblicza nie 
mniej jak  na tysiąc ilość form opisanych 
przez Copea. Wymieniamy tu niektóre waż
niejsze; do takich należą : olbrzymie płazy 
Cam arasaurus i Clioastes; Anaptom orphus— 
który nabył szczególniejszego znaczenia 
wskutek stosunku, w jakim  go postawiono 
z poglądami H ubrechta na pochodzenie pry
matów; Phenacodus —■ stanowiący niejako 
środkowy pień genealogiczny wyższych ssa
ków; klasyfikacya gromady Therom orpha 
wśród płazów i uznanie jej stanowiska gene
alogicznego jako punktu węzłowego, w k tó 
rym zaczyna się oddzielenie się od siebie 
płazów i ssaków i t. d.

Przed 30 laty Cope nabył zbiór szkieletów 
ryb od H yrtla, zawierający około 600 oka
zów. Nabytek ten stał się bodźcem do no
wych studyów, a w r. 1871 wydana była 
klasyfikacya ryb, oparta na podstawach ana
tomii porównawczej. Klasyfikacya ta zna
lazła uznanie uczonych i wyrugowała stop
niowo dawniejsze—Cuviera i Giinthera; jest 
ona jedyną i nieocenioną dla każdego, kto 
studyuje ryby kopalne. Oprócz tego Cope

wydał szereg rozpraw o rybach wód słod
kich Ameryki północnej i południowej.

Najwaźniejszemi w zakresie systematyki, 
opartej na morfologii, wśród badań Copea są 
te, które dotyczą skrzeków i płazów; ważne 
są także studya nad wężami; praca nadosteo- 
logią Lacertilla jest kopalnią faktów struk
turalnych; do zakresu zwierząt bezkręgo
wych, nad któremi mało stosunkowo praco
wał, należą badania fauny jaskiń oraz studya 
nad krocionogami (Myriapoda).

Obok badań szczegółowych Cope rozwinął 
jeszcze niemniej płodną działalność w zakre
sie teoryi istot organicznych, a mianowicie 
na polu biologii.

Ju ż  w pierwszych swoich pismach w tym 
zakresie Cope dowodził, że „dobór na tu ra l
ny”, wprowadzony przez K. Darwina jako 
przyczyna zmienności organizmów, a stano
wiący podstawę jego hypotezy, nie może być 
przyjęty jako causa vera w tłumaczeniu po
chodzenia gatunków. Nie zdaje on bowiem 
sprawy z powstawania zmian, tłumacząc je 
dynie ich utrzymanie się, jeżeli są użyteczne. 
Szukając więc przyczyn zmienności orga
nizmów, Cope rehabilituje zasadę Lamar- 
c k a—użycia lub nieużycia organów i w taki 
sposób staje się założycielem szkoły nowo- 
lamarkistów, czysto amerykańskiej odmiany 
translormizmu, popierany będąc w tym 
kierunku przez prace H yatta, Packarda 
i inych.

Poglądy swoje Cope opierał na olbrzymim 
zasobie faktów paleontologicznych, mając 
pod tym względem ogromną przewagę nad 
większością darwinistów europejskich, którzy 
najwięcej budują swoje przypuszczenia na 
faktach embryologii. Stosunek pomiędzy 
obu temi źródłami naszej wiedzy filogene
tycznej a pośrednio i teoryi rozwoju dosko
nale Cope sformufował w ostatniem swojem 
dzie le : „Chcąc zbadać czynniki ewolucyi, 
musimy przedewszystkiem wiedzieć jej prze
bieg. To zaś możliwe jes t w formie osta
tecznej i pozytywnej jedynie przez zbadanie 

| następstwa w przebiegu życia. Świadectwa 
j  zaś tego przebiegu zawarte są w składnikach 

osadowych skorupy ziemskiej i z konieczno
ści są niedoskonałe. Jednak  postęp wiedzy 
w tym kierunku był bardzo znaczny w ciągu 
ostatnich lat, tak  że niektóre części drzewa 

| genealogicznego są dosyć lub nawet zupełnie
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wypełnione. Mamy racyonalną podstawę 
ufać w trwały postęp w tym kierunku i jeżeli 
można sądzić z przeszłości o przyszłości, ilość 
braków naszej wiedzy będzie wciąż ubywała. 
W  braku danych paleontologicznych, z ko
nieczności uciekamy się do embryologicznych, 
które są niejako ich powtórzeniem. Jednak 
niedoskonałość danych embryologicznych jest 
bardzo wielka, a różnią się one od paleonto
logicznych tem, że żaden postęp w embryo- 
logii nie w stanie poprawić ich nieregularno- 
; ci. Przeciwnie, każde odkrycie paleontolo
giczne jest dodatkiem do genealogii pozy
tywnej ” ').

Poglądy swoje na teoryą ewolucyi Cope 
wygłosił już w roku 1868, a poczęści nawet 
w 1866 2) (jednocześnie z Hyattem ); rozwi
jając je  później, oparł je  o szereg nowych 
zasad i teoryj, jak  zasada „przyśpieszenia 
i opóźnienia”, zasada „ścisłej równoległości”, 
w świetny sposób udowodniona na przykła
dzie skrzeków bezogonowych (Anura), „bo- 
mologii” i „świadomej ewolucyi” .

W późniejszych czasach zwrócił się do 
kwestyj trudniejszych, jak  powstawanie in- 
teligencyi i rozwój etyki ludzkiej. A rtyku
ły, dotyczące tych przedmiotów, drukowane 
w różnych czasach w czasopismach specyal- 
nych, zebrał później w jednym tomie p. t. 
The Origin of the F ittest, n-r 9, 1887, 
a w końcu zreasumował swoje poglądy 
w dziele p. t. The Prim ary Factors of O rga
nie Evolution, Chicago, 1896, które sam 
w przedmowie nazywa książką, napisaną 
w obronie lamarkizmu, a które krytyka 
uznała za najbardziej utalentowany wykład 
zasad przeciwnych Weissmannowi. Poglą
dom teoretycznym Copea mam zamiar po
święcić osobny artykuł, nie zatrzymuję się 
więc tu  dłużej nad niemi.

Tyle prac i tak ważnych zmusiły nareszcie 
świat uczony do uznania dla ich autora. 
Cope został wybrany członkiem kilku uczo
nych towarzystw amerykańskich i europej - 
skich, oraz członkiem honorowym kilku uni
wersytetów. Towarzystwo geologiczne W iel

*) P rim ary Factors of Organie Evolution, by 
E. D. Cope, Chicago, 1896; str. V I—VII.

2) W Transactions of the American Philoso- 
phical Society, 1866.

kiej Brytanii przyznało mu złoty medal 
Bigsbyego. W  r. 1889 został on powtórnie 
po\fołany na katedrę, mianowicie geologii 
i mineralogii w uniwersytecie pensylwańskim, 
N a tem stanowisku został do śmierci.

Od r. 1877 został właścicielem i redakto
rem miesięcznika American N aturalist, który 
pod jego kierunkiem stanął na wysokiej sto
pie naukowej, nieprzestając być przystępnym 
dla przyrodniczo wykształconego ogółu.

Prostota i skromność stanowiły cechy jego 
charakteru osobistego, obok prawości, która 
była przyczyną, że raz zdecydowawszy, co 
dobre, a co złe. szedł bez wahania obraną 
drogą, nie powodując się żadnemi względami 
ubocznemi. Usłużny i towarzyski dla ucz
niów i współpracowników, zawsze chętnie 
darowywał nawet rzadkie i niezbadane jesz’ 
cze przez niego okazy, jeżeli komu były po
trzebne. Z łatwością przyznawał się do błę
dów swoich; tak np. wystąpiwszy przeciwko 
H. B. Pollandowi za wygłoszony przez niego 
pogląd, że skrzeki (Batrachia) pochodzą od 
gromady Crossopterygia ryb kostołuskich 
(Ganoideae), w rok później przyznał słusz
ność tego poglądu; obok tego wszystkiego 
był przyjemnym współbiesiadnikiem—zaleta 
nie mało ceniona przez amerykanów, którzy 
nawet na posiedzeniach swoich uczonych 
„klubów” lubią wtrącać do referatów jakieś 
wesołe a niewinne dowcipy. W  poglądach 
ogólnych był optymistą i idealistą, zasadni
czym przeciwnikiem materyalizmu, zwłaszcza 
etycznego, a miał określone opinie tak w po
lityce jak  i w innych zakresach życia.

Cope ożeniony był z Annie Pym; córka 
jego Julia jest obecnie żoną W. H . Collinga, 
profesora astronomii w H aryard  College. 
Część bogatych jego zbiorów, mianowicie 
ssaki kopalne, stanowią już od kilku la t 
własność Muzeum historyi naturalnej w N o
wym Yorku, o którem miałem już sposobność 
podać wiadomość we Wszechświecie ').

Wl. M. Kozłowski.

')  Podane tu  szczegóły biograficzne wzięte są 
z artykułów przyjaciół Copea, J . S. Kingsleya 
oraz Persifora F razera w American Naturalist.
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Kopalnie starożytnych egipcyan. *

Kopalnie miedzi na Synaju są najstarsze,
0 jakich wogóle wspomina historya. W edług 
dokumentów zupełnie pewnych eksploatowa
no je  od czasów I I I  dynastyi, a więc na 
5 000 lat przed naszą erą, aź do X I I I  wieku 
przed Chrystusem. W pierwszych czasach 
istnienia monarchii egipskiej były to może 
nawet jedyne znane pokłady miedzi. O wła
danie niemi stoczono wtedy niejednę wojnę; 
od trzech tysięcy la t jednak porzucono je 
zupełnie, gdyż rudy synajskie wogóle są 
w miedź ubogie. Dziś jednak znajdujemy 
tam jeszcze ślady dawnych robót i liczne n a 
pisy, z których możemy wnioskować o epoce 
samej. Z tych kopalń zapewne pochodzi 
berło króla Pepi z V I  dynastyi egipskiej, 
zrobione z czystej miedzi.

Kopalnie synajskie leżą w sąsiedztwie za
toki Sueskiej; w dwu miejscach przynajmniej 
miedź wydobywano napewno : w W adi -
M aghara i w Serabil - el - Khadem . W edług 
M organa półwysep Synajski zawdzięcza swe 
istnienie wybuchowi granitow em u: granity 
są obficie przenizane żyłami diorytu. K raina 
kopalń, kraj „M afek” starożytnych egipcyan 
(od słowa „M afek”—kamień zielony) składa 
się z piaskowców zielonych i rozciąga się na 
północo-wschodzie półwyspu wzdłuż 31 po
łudnika; ma długości około 40-tu, a  szero
kości około 6 km. N a  miejscu dawnych ko
palń zostały dziś jeszcze galerye i oszalowa
nia, odłamki pieców, tygli, żużli, szczątki 
mieszkań górników, ułam ki ich narzędzi. 
W S erab il-e l-K hadem  znajdowano nawet 
krzemienie łupane i inne oznaki niezmiernej 
starożytności. Ruda miedziana w Synaju 
składa się z turkusów, krzemianów miedzi
1 z piaskowców, inkrustowanych solami mie
dzi (węglanem, fosforanem i krzemianem 
tlenku miedzi). Nie spotykamy tu zupełnie 
ani siarku, ani tlenku miedzi, ani wreszcie 
miedzi rodzimej. Może jednak w głębszych 
pokładach znajdować się będą siarki miedzi, 
z których minerały inne pod działaniem wód 
podziemnych powstały i wydostały się na po
wierzchnię. W  każdym razie starożytni

górnicy ograniczali się do rud, które znaj
dowali tuż pod powierzchnią. Rudę wyła
mywano oskardami, najpierw zrobionemi 
z krzemienia, następnie róźnemi narzędziami 
miedzianemi, których szczątki dziś jeszcze 
tam się znajdują. Z kopalń tych szły do 
Egiptu turkusy, poszukiwane jako drogie 
kamienie, następnie miedź metaliczna, wyta
piana w piecach tuż przy kopalniach i wresz
cie barwniki—zielone i niebieskie—które się 
otrzymuje z miedzi.

Turkusy („cherbet” dawnych egipcyan) 
zawierają stosunkowo niewiele miedzi: próby 
z W adi - M aghara—około 3,3%.

Oprócz ru d  miedzianych w tych okolicach 
Synaju znajduje się jeszcze hem atyt (tlennik 
żelaza), gdzieniegdzie w dużych bryłach, 
w innych znów miejscach w kształcie włó
kien. Znaleziono również dwutlenek manga
nu, bądź jako pyroluzyt krystaliczny, bądź 
jako pomieszany z hematytem. W apienia 
wogóle w okolicy kopalń znajduje się nie
wiele; jes t on zwykle pomieszany z żelazem. 
Jako paliwa i do odtlenienia rudy używano 
węgla drzewnego, lub wprost drzewa. Ma- 
teryał ten musiano sprowadzać z daleka, bo 
Synaj jest bardzo mało zalesiony. Rudę 
wytapiano w piecach i tyglach; ani jedne, 
ani drugie nie dochowały się w całości. 
Istnieje natomiast mnóstwo odłamków, które 
p. M. Morgan przywiózł do Europy. Z po
wodu silnego ich uszkodzenia trudno wnios
kować napewno, z jakich materyałów je  ro
biono. Zdaje się, że piece budowane były 
głównie z głazów piaskowcowych; do tygli 
używano piasku, spojonego przez dodanie 
gliny. W odłamkach często znajdują się 
kryształy anortytu, cyrkonu, rutylu.

Żużle zawierają żelazo, mniej wapnia 
i kwas krzemowy, a więc te same składni
ki, które spotykamy w dzisiejszych żużlach- 
Jedne z nich są bardzo niejednorodne, za
wierają obce składniki i świadczą o bardzo 
niskim stopniu przemysłu; inne znów musiały 
być nadzwyczaj łatwo topliwe, bo potrafiły 
np. otoczyć i oblać zewsząd kości jakiegoś 
drobnego zwierzęcia.

Z dawnych narzędzi znaleziono w W a d i- 
M aghera oskard do łupania skały, długi na 
37 mm, kształtem przypominający nieco mo
tykę. Zrobiony jest z miedzi bez dodatku 
cyny; natom iast zawiera arszenik. J a k  wia
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domo, obecność arszeniku nadaje miedzi 
twardość. Alchemicy greccy i egipscy uży
wali arszeniku dla nadania miedzi srebrnego 
połysku. Ciekawem i ważnem jest, że żaden 
z minerałów w okolicach kopalń nie zawiera 
arsenu. S tąd  należałoby przypuszczać, że 
arsenu dodawano do rudy oddzielnie, z wy
raźnym i świadomym celem otrzymania alia- 
żu twardszego od miedzi. Prócz oskardu 
wykopano również rylec, długi na 24 mm; 
metal w rylcu tym jest bardzo twardy i za 
wiera miedź z m ałą domieszką cyny. Znale
ziono tamże kilka igieł miedzianych, m ają
cych od 5,4 do 8,2 cm długości. Igły zao
patrzone są w uszka do nawlekania nici; 
jedne z nich są pełne wewnątrz, inne puste, 
a zatem robione widocznie z blaszek mie
dzianych, które odpowiednio skręcano i za
wijano.

Z tych uwag, które podaliśmy wyżej, mo
żemy sobie już wyrobić pewne pojęcie o gór
nictwie egipcyan w tej odległej epoce, gdy 
używali oni jeszcze broni drewnianej i ka
miennej. Miedź była wtedy niesłychaną 
rzadkością, skoro opłacało się dla jej uzyska
nia eksploatować kopalnie synaj skie, w rudę 
tak  bardzo ubogie. N akład pracy nie od
straszał jednak egipcyan, bo tę spełniali nie
wolnicy, z którymi, jak  świadczą napisy na 
budowlach, obchodzono się w sposób nie- 
litościwy.

W ytapianie rudy, potłuczonej ręcznie 
tłuczkami kamiennemi, odbywało się w spo
sób zupełnie podobny do dzisiejszego, a więc 
zapomocą węgla i drzewa, jako środków od- 
tleniających. Doświadczenie najdawniejszych 
■wieków bez wszelkich teoryj odkryło więc 
odrazu metody metalurgiczne, które prze
trwały bez zmiany istotnej aź do chwili dzi
siejszej; dopiero użycie elektryczności, oparte 
na zdobyczach teoretycznych, zwycięsko wy
stępuje do walki z metodami, których wiek 
rzeczywisty przenosi już la t siedem tysięcy ').

L. B r un er.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

') W edług M. Berthelota : Les Mines du Si- 
nai w Annales de Chimie et de Physique, maj, 
1897.

Donoszą nam ze Lwowa, żę w kołach nauko
wych tamtejszych powstała myśl uczczenia setnej 
rocznicy pierwszych wykładów Jędrzeja Śnia
deckiego przez ustawienie popiersia wielkiego 
uczonego w gmachu Instytutu chemicznego uni
wersyteckiego. W celu ziszczenia tego zamiaru 
utworzył się komitet pod przewodnictwem profe
sora Br. Radziszewskiego, jubilata, mający zająć 
się zebraniem funduszów drogą składek publicz
nych. Komitet oblicza przypuszczalny koszt 
marmurowej podobizny nieśmiertelnego twórcy 
naszego języka chemicznego na 2 000 złotych 
austryackich. W przewidywaniu, że składki po
płyną obficie od licznych w naszem społeczeń
stwie czcicieli wiekopomnych zasług Śniadeckie
go, komitet ma zamiar zużytkować przypuszczal
ny nadmiar funduszów na utworzenie premiów 
za badania chemiczne, albo, gdyby ten nadmiar 
był mniej znaczny— na wybicie medalu pam iąt
kowego.

R O Z M A IT O Ś C I.

—  0  wartości pożywnej wyciągu mięsnego
ogłosił ostatnio zajmującą pracę znany fizyolog 
monachijski, profesor K. Yoit. Kładzie on tu  
szczególny nacisk na fakt niedostatecznie jeszcze 
rozpowszechniony, że mianowicie wyciąg, ekstrakt 
mięsny i przetwory podobne nie są właściwie 
środkami pokarmowemi. Przypuszcza się ogól
nie, że ponieważ mięso je s t pożywne, zatem 
i wyciąg mięsny pożywnym być musi i to w tem 
większym stopniu, o ile że ze znacznej ilości 
mięsa wytrawia się dość mała ilość wyciągu, 
który zatem je s t niejako mięsem mocno skon- 
centrowanem. Lecz bynajmniej tak  nie jest. 
Podczas przyrządzania ekstraktu mięsnego wła
ściwe pożywne części składowe pozostają nie- 
wytrawione i w stanie suchym służą następnie za 
pokarm dla zwierząt. Natomiast wyciąg mięsny 
zawiera tylko sole i składniki działające pobudza
jąco, z których najważniejszemi są kreatyna 
i kreatynina. Te materye, wprowadzone do or
ganizmu naszego w nieznacznej ilości, działają, 
podobnie jak  główne części składowe herbaty 
i kawy, pobudzająco i podniecają apetyt. By
najmniej nie są one bez znaczenia dla ustroju 
ludzkiego. Nie jesteśm y w stanie przez czas
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dłuższy istnieć, posługując się wyłącznie pokar
mem złożonym z samych tylko prawdziwych środ
ków pokarmowych, choćby zmieszanych ze sobą 
w sposób najracyonalniejszy. Pokarm, złożony 
we właściwym stosunku z białka, tłuszczów, wo- 
danów węgla, soli i wody, wzbudza po pewnym 
czasie odrazę, uniemożliwiającą w zupełności 
jego spożywanie. Jedynie przy dodatku pewnym 
t. zw. używek odżywiać się możemy racjonalnie. 
Otóż, w wyciągu mięsnym, który zawiera wymie
nione wyjjej związki działające podniecająco na 
układ nerwowy, mamy doskonały środek, który 
w małych dodawany ilościach do prawdziwego 
pokarmu, czyni ten ostatni odpowiedniejszym 
i ułatwia zużytkowanie tegoż przez nasz orga
nizm. W szelkie wszakże zachwalanie ekstrak
tów mięsnych jako  prawdziwych środków pokar
mowych, ciał pożywnych, je s t niczem innem jak  
reklam ą handlową, nie popartą  zupełnie przez 
naukę.

M. F I

—  U dzia ł zw ie rzą t ssących w  roznoszeniu  
pyłku kw iatow ego. Poznano obecnie pierwszy 
przykład rośliny, której pyłek przenoszony je s t 
przez zwierzęta ssące, podobnie ja k  to często 
dzieje się przy udziale owadów. Rośliną tą  jest 
Bauhinia magalandra, nowo opisany gatunek ro
dziny strąkowych, zwierzęciem zaś, które jej 
wspomnianą usługę świadczy, je s t nietoperz, k ‘ó- 
rego nazwa bliżej podauą nie została. Nie na
leży wszakże sądzić, by nietoperz ten miał skłon
ność do wegetaryanizmu; zwiedza on kwiat nie 
dla nasycenia się jego nektarem, ani dla napa
wania się jego wonią, ale, poprostu, polując na 
owady, które nęci sok słodki kwiatów. Czepia
jąc  się pręcików i płatków korony, nietoperz 
łatwo pokrywa łapy swe pyłkiem, a następnie, 
px-zenosząc się na kwiaty inne, pozostawia go na 
znamionach słupków,

T. R.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od d. 23 do 29 czerwca 1897 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma
opadu

U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Na}n.

23 S. 54.8 55,o 56,2 18,3 21,9 18,1 23,0 12,7 58 W3,NW 3,N4 _
24 C. 56,2 51,9 52,7 16,4 22,6 22,3 24,9 l3 ,o 58 N3,NE3,SE2 —
25 P 5 o,q 49 3 47.4 25,6 28,1 25,o 3o,5 18,0 46 S5,SW2,SW 3 —
26 S. 41.7 4«.9 00,4 22,2 24,6 20,6 26,5 19,0 52 W 6,NW 5,NW 3 o,4 #  zrana ok. 4 h. a. m.
27 N. 53,o 53,6 5.3,4 l5,o 19.9 19,0 21,3 13.1 57 N6,NE4.E4 —
28 P. 54 3 54,4 55,3 15,8 19,8 19,0 21,2 1 1,5 45 E5 N E’,NE4 —
29 W. 56,4 55,9 54,9 >3,6 22,6 19.2 22,6 13,0

58
N it3,N E 1,E 1

Średnia 53, i 20,4 53 °,4

T R E  Ś ó. Głowonogi (Cephalopoda), przez A. Ś, —  E . D. Cope, przez Wł. M. Kozłowskiego. —  
Kopalnie starożytnych egipcyan, przez L. Brunera. —  Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

Î,0 3 B0 j[eH0  IJeHaypoio. BapmaBa, 20 iWHa 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego,
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Olbrzymi krab llacrocbeira ( t a k s )  Eaempferi.

Liczna grom ada skorupiaków (C rusta- 
cea) mieści w sobie przedstawicieli, zasłu 
gujących na uwagę nietylko ze względu 
na szczególną, postać, budowę i oby
czaje, ale i wymiary. Jako dowód, |ga[ 
inoże służyć krab, znajdujący się 
w Pradze Czeskiej w muzeum przy- 
rodniczem p. W acława Fricza, tak 
znacznych wymiarów, że wogóle 
w gabinetach zoologicznych euro
pejskich podobnych okazów mało 
daje się spotykać. Podany rysunek 
(Yesmir, n-r 13, 1897 r.) z fotografii, 
wykonanej ( '/to wielk. nat.) w zesta
wieniu z wzrostem człowieka, najle
piej to objaśnia i wykazuje. K rab  
olbrzym i, M acrocheira (Inachm ) 
Kaempferi de Haan, pochodzi z mo
rza Japońskiego. D -r Haan, który 
pierwszy opisał tego kraba, zaliczył 
go do rodzaju Inachus. Prof. Sie- 
bold w dziele a wojem „F auna j a 
pońska 1839 r .” w prow adził nazwę 
rodzajową M acrocheira od wielkości 
pierwszej pary nóg. Krab olbrzym i 
mieszka na znacznych głębokościach 
w morzu Japońskiem  i zaraz na 
pierwszy rzut oka odznacza się tem, 
że samica jest. olbrzymiej wielkości 
w porównaniu z samcem. N a rysun
ku widzimy samicę niżej z nadzw y
czaj dlugiem i nogami, samca zaś 
ponad nią wyżej, z krótkiemi noga
mi. Płci różnią się nietylko pod 
względem wielkości, ale też i kształ
tami. Samica ma wszystkie pary

nóg silnie wydłużone, a szczególniej pierw
szą, zaopatrzoną w szczypce; długość nogi 
opatrzonej szczypcami, u okazu prze Ista-

Olbrzymi krab, Macrocheira (Inachus) Kaempferi de Haan. 
U góry mniejszy ̂ -samiec, u dołu większa -  samica.
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wionego na rysunku wynosi 143 cm, na
stępnej zaś nogi (druga para) 98 cm, d łu 
gość zaś samego ciała czyli głow otułow ia 
39 cm. Odległość pomiędzy końcami roz
stawionych nóg szczy (>cowatych wynosi 
304 cm. Samiec ma nogi stosunkowo 
znacznie krótsze niż samica, a przednia ‘ 
para szczypcowata grubsza i mocna jest 
krótszą. od nóg par następnych, cienkich. 
No.>i szczypcowate samca (pierw sza para) 
są 50 cm długie, a nadto lewa słabsza 
i mniejsza od prawej, ja k  to bywa u wielu 
krabów. Najosobliwsza jed n ak  u samca 
je s t ostatnia para nóg, nie je s t ona wygięta 
i usposobiona do chodzenia jak  u samicy, 
ale przeciwnie, rsopi te samca są podobne 
do nóg właściwych krabom grzbieton >żnym 
(Notopoda), do których samiec zbliża się 
pod względem budowy tych nóg i sposobu 
ich użycia

Obyczaje tejjo olbrzym iego kraba nie są . 
znane, oprócz tego szczegółu, że mieszka 
na znacznych głębokościach i dotąd, dopóki 
nie będzie hodowany w akw aryach nad 
morskich Japonii, gdzieby samiczki z sam
cami mogły swobodnie pływać i żyć, oby
czaje nie mogą być zbadane. T y lko  przez 
porównanie z inneini krabam i, szczególniej 
jrrzbietonożnemi, można robić przypuszcze
nia i wnioski o obyczajach tego olbrzym a. 
Wogóle wiadomo, że kraby grzbietonożne 
(Notopoda) są zwierzętam i leniwemi, po
wolnie poruszaj ącemi się, porośniętem i 
przez rozmaite wo lorosty morskie, gąt>ki, 
wąsonogie (C irripedia) i t. p. do tego stop
nia, że praw ie ciała ich nie widać, przez co 
z jednej strony są zabezpieczone od n ie 
przyjaciół, z drugiej zaś korzystają ze zbli- j 

żających się do nich rozmaitych zw ierząt, 
które chw ytają swojemi szczypcami i kar- j 

mią się niemi. Zapewne i obyczaje kraba 
olbrzym iego są podobne.

W Europie M acrocheira Kaempferi mało 
był znany, niewiele też o nim wspom inają 
karcynologowie. P iękny okaz posiada rów 
nież muzeum zoologiczne w W iedniu.

A . Ś.

O bjaw y astronom iczne

na lipiec.

M erkury je s t w początku miesiąca gwiaz
dą poranną, wschodzi o godz. 3, na godzinę 
przeto przed  wschodem słońca; następnie 
wschodzi coraz później i przestaje być wi- j

dzialnym , zbliżając się do słońca, z którem  
dnia 15 jest w połączeniu górnem; w dru
giej połowie miesiąca wynurza się z pro
mieni słonecznych w godzinach wieczor
nych, a dnia 30 czerwca zachodzi w trzy 
kwadranse po zachodzie słońca. D nia 9 
przechodzi przez punkt przysłoneczny swej 
droiń. — W enus przypada dnia 6 w naj- 
większem wydłużeniu wschodniem, co zna
czy, że przechodzi przez punkt, swej drogi, 
najbardziej na wschód od słońca oddalony; 
dla obserw atora ziemskiego oddalenie ką
towe planety od słońca wynosi przeszło 
45°, wschodzi więc ona znacznie wcześniej 
aniżeli słońce, w połowie miesiąca ju ż  o go
dzinie 1 min 15, o trzy godziny zatem 
wschód słońca wyprzedza, jasność jej 
w s/akże wciąż słabnie. Dnia 23 jest w po
łączeniu z Cererą, t. j . z planetoidą, ozna
czoną liczbą 1, pierwsza z nich bowiem 
odkrytą została dnia 1 stycznia 1801. J a k 
kolwiek jestto  jed n a  z najjaśniejszych pla- 
netoid, okiein nieuzbrojoriem widzialna nie 
jest i tylko w wyjątkowo korzystnych wa
runkach podobno bez pomocy lunety do
strzeganą była. — M ars w gwiazdozbiorze 
Lwa zachodzi wczesnym wieczorem; w po
czątku miesiąca o godz. 10 min. 20, w koń
cu zaś już  o godz. 9. Jowisz w sąsiedz
twie M arsa jest z nim w połączeniu d. 25, 
niespełna o stopień od niego na północ 
usunięty. Obie planety zachodzą wtedy 
współcześnie; w początku miesiąca Jow isz 
zachodzi o kw adrans później aniżeli M ars, 
po połączeniu zaś już M ars nieco później 
zachodzi. Saturn, w gwiazdozbiorze W a
gi, świeci w początku miesiąca praw ie 
do brzasku dziennego, zachodzi bowiem 
o godz. 1 min 40, następnie zaś coraz 
wcześniej, w ostatnich dniach miesiąca już 
przed północą. Uran je s t w sąsiedztwie 
Saturna, a Neptun, w gwiazdozbiorze By
ka, gołem okiem niewidzialny, jest dnia 28 
w połączeniu z W enerą.

Pierw sza kwadra księżyca ma miejsce 
dnia 7, i ełnia dnia 14, druga kwadra d. 21, 
nów dnia 29. Dnia 4 księżyc je s t w połą
czeniu z M arsem i Jow iszem , dnia 19 z Sa
turnem , dnia 25 z W enerą, dnia 31 z Mer
kurym , dnia 1 sierpnia z Jowiszem.

Dnia 29 ma miejsce zaćmienie słoń
ca obrączkowe, widzialne wszakże tylko 
w Ameryce północnej i południowej. J e s t 
to drugie i ostatnie zaćmienie roku bieżą- 

| cego, w którym  zaćmienie księżyca zgoła 
nie przypada.

Dnia 2 słońca ziemia przechodzi przez 
punkt odsłoneczny swej drogi, co znaczy, 
że znajdujem y się w odległości od słońca 
największej. Pomimo tego ogrzewa nas 
silnie, z powodu bowiem położenia swego 
na półkuli północnej nieba przez przew aż-



ną część doby nad poziomem naszym bawi 
i promienie jego pod znacznym kątem do 
nas dobiegają.

Nr 27.

Drobne wiadomości.

—  Rozkład geograficzny zw ie rzą t. P . P . L .
Selater, znany z badań swych natl roz
mieszczeniem geograficznem zwierząt, pro
ponuje wprowadzenie trzech nowych te r
minów, które uważa za potrzebne w tej 
dziedzinie wiedzy. Pierwszy z tych no
wych wyrazów je s t „topopolityzm ”,—- ma 
być pojęcie wręcz przeciwne kosm opolityz
mowi. Kosm polita jestto  mieszkaniec całej 
ziemi i napotyka się wszędzie; topopoli- 
ta natomiast zamieszkuje li tylk> okolice 
określone, ograniczone, a poza ich obrębem 
nie znajduje się nigdzie. G atunki zwierzę
ce są w ogólności topopolityczne; gatunki 
prawdziwie kosmopolityczne napotykają się 
bardzo rzadko, jak  np pies. Niektóre ga
tunki są, wszakże praw ie kosmopolityczne, 
jak Calidris arenaria i Pandion halietus 
wśród ptaków. — D rugi term in propono
wany je s t „topomorfizm”. Topomoifiezną, 
według Sclatera, je s t forma, k tóra cechuje 
daną okolicę, obszar oznaczony. Tak np. 
żyrafa jest formą topomorficzną okolicy 
etyopskiej, mrówkojad okolicy nowo zwiot- 
nikowej (neotropikalnej), dziobak A ustra
lii, kiwi (A pteryx) — Nowej Zelandyi. 
Wreszcie dana forma może być „lipomor- 
ficzną”. Lipomorficzną, mianowicie, jest 
forma, której niedostnje tam, gdzie wedle 
prawdop idobieństwa powinnaby istnieć. 
T ak np. grupa kotów, której brak 
w A ustralii, je s t dla tej części ziemi lipo
morficzną; tożsam o dotyczy niedźwiedzia 
i jelenio watych co do Etyopii.— Pod w pły
wem powagi autora wyrazy te przyjm ą się 
zapewne w nauce.

T. B.

—  Nowe pismo specyalne. Kwestya skrap
lania gazów zyskała obecnie specyalny 
swój organ, a mianowicie pismo „Zeitschrift 
fur com prim irte und fłussige G ase“. Z aj
muje się ono zarówno samemi metodami 
skraplania gazów, ja k  i technicznemi zasto
sowaniami gazów skraplanych. R edakto
rem jest p. A ltschul, daw niejszy asystent 
Pioteta. Num er pierwszy, k tóry  niedawno 
się ukazał, zawiera artykuły  : prof. P icteta 
„Przem ysł gazów zagęszczonych i skroplo
nych”; prof. Wiebe „Przyrządy do mie-
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rżenia wysokich ciśnień”, oraz prof. Thie- 
sena „Uwagi o krzywej prężności gazów”1 
oprócz drobniejszych wiadomości. Samo 
ukazanie się pisma tak specyalnego świad
czy, że gazy skroplone posiadają już obec
nie doniosłe znaczenie nietylko * nauce, 
ale i w technice.

—  Surogaty m asła. Ustawiczne podno
szenie się cen dobrego masła, utrudniające 
zwłaszcza klasom uboższym nabywanie te 
go łatwo strawnego tłuszczu ju ż  dość 
dawno temu dało pochop do wprowadzenia 
na rynki surogatów. które mogłyby przy
najmniej w potrzebach kuchennych masło 
zastąpić Przeciwko najważniejszemu z tych 
przetworów, t. zw. margarynie, składającej 
się z łatwo topliwych części dobrego tłu sz
czu wołowego, można ze stanow iska hygie- 
ny tyle tylko powiedzieć, że brak  w niej 
glicerydów kwasów tłuszczowych o niskim 
ciężarze cząsteczkowym, które stnnowią 
właśnie najbardziej straw ną część masła. 
W ielokrotnie przeto proponowano wpro
wadzenie w użycie zamiast masła tego 
tłuszczu, który w krajach zwrotnikowych 
istotnie zastępuje w części masło, mianowi
cie tłuszczu kokosowego. Ma on w zu
pełności konsystencyą masła i podobnie 
jak  to ostatnie zawiera wymienione wyżej 
łatwo straw ne glicerydy. Lecz tłuszcz ko
kosowy dzieli też z masłem inną własność, 
mianowicie skłonności łatwej dojełczenia, 
tak że na rynkach prawie zawsze spotyka
my go już w lekko zjełczałym stanie. P o 
dejmowano już często próby uwolnienia 
takiego zjełczałego tłuszczu kokosowego 
od innych składowych części o przykrym  
sinaku i zapachu, ażeby uczynić go odpo
wiednim do spożywania. Pierwsze usiło
wania w tym kierunku zawiodły. Zdaje 
się wszakże, że nowsze próby, dokonane 
przez fabrykę przetworów chemicznych 
w Thann w Alzacyi rozwiążą wreszcie to 
zagadnienie. Patent, wzięty już przez tę 
fabrykę, opisuje m anipulacyą w ten spo
sób, że najlepszy tłuszcz kokosowy cey- 
loński poddaje się działania przegrzanej 
pary wodnej, a po usunięciu złowonnych 
lotnych produktów  rozkładu pozostawia się 
tłuszcz bez dostępu pow ietrza. Nowy ten 
surogat masła cieszy się już wzięciem, 
zwłaszcza we Francyi.

(Prometheus).

A. L.
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W YSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom X IV  za rok 1894,

za w ie ra  nas tęp u jąca  ro zo ra w y : D z ia ł  l-s *y : M ETEOROLOGIA i HYDROGRAFIA S postrzeżen ia  m eteoro log iczne,
dokonane w c ią g u  roku 1 8 9 3 . - -  A W a ł e c k i e g o .  W ykaz spostrzeżeń  fenolog icznych za r. 1 8 9 3  i 1 894  
D z ia ł ll-g i. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEO tTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a  K ró tk ie  spraw ozdanie z badań  
geologicznych w  gub, k ie le c k ie j. — S t. D o b o r z y ń s k i e g o .  Z ło ż a  m in e ra łó w  r a  w ap ien ia  podstaw owym  
i p rzyczynek do w y ja ś n ie n ia  sposobu p o w sta w a n ia  ź ró d e ł wód żelazistych w  okolicach Lub lina  —  A. S I ó s a r -  
s k i e g o. Z w ie rzę ta  zag in io n e  (d y lu w ia ln e ). -  D z ia ł  l l l -c i .  BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  S praw o
zd an ie  z w y r ie c z k i bo tan icznej do pow iatu  w ęgrow skiego  w  r. 1 8 9 3  i 1 8 9 4  —  F. K w i e c i ń s k i e g o ,  "ośl n 
ność gminy Hańsk pow iatu  w ło d a w s k ie g o . — F. S ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flo ry  grzybów  P olski. —  
A. M i s s u n a . Spis ro ś lin , zebranych w  pow d ziśn ieńskim  w r. 1 8 9 3  i 1 8 9 4 .—  M . T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z S zem etow o zczyzny i z W eleśnicy w  la ta c h  1893 i 1 8 9 4  —  8. E i c h I e r a. M ateryaty do flory  
w odorostów  o k o lic  M ięd zyrzeca. —  J P a c z o s k i e g o .  D odatek do spisu roś lin , zebranych w pow. dubieńskim  
gub. w o ły ń s k ie j, o ra z  P rzyc zy n e k  do h is tory i badań flo ry  k ra jo w e j. —  L. F. H i I d t a  Żuki czy li gnojów ce k ra jo w e  

Tom XIV P a n ię tn ik a  F izy o g ra fic zn eg o  o patrzo ny  je s t 10-m a tab lic a m i rysunkdw lito g r. i 2 -m a  d rze w o ry ta m i. 
Prenum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a  z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 

adresem  W ydawnictwa Pam iętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.

UtaŁiAmŁ.UiU.Ł.UlU.ŁJ.till.Ł.UmŁ.hŁtU.Ł.aLU.Ł.littU.Ł.IiHU.Ł^
Wyszedł z pod prasy

E razm a {Majewskiego

SłoWnik ąa^toisk. zoologicznych i botanicznych
P O L S K I C H .  -------------------

Tom I (polsko-laciński), in 4°, str. L X lV  +  546, na pap. wel. CEIJA PS. lO  kup. 50.

Tom II (łacińsko-poiski) cz. 1, str. LX -|-466, na pap. welin. CENA TS. 11.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

*3 G łów n y skład: E. W ende i S-ka w  W arszawie.

Nakładem  Kedakcyi „P rac  m atem atyczno-fizycznych” świeżo wyszło z druku dzieło 
d-ra fil., JH . ł l U l S S T A ,  pod tyt.:

ASTRONOMIA GWIAZD STAŁYCH.
Cena rubli 3, z przesyłką. 3 rs. 30 kop.; dla prenum eratorów  Wszechświata rs. 2 kop. 50;

z przesyłką rs 2 kop. 80.

Dzieło świeżo wydane nakładem  R edakcji „Prac matematyczno-fizycznych"

E. Pascal. R achunek nieskońezonośeiowy,
przełożył S. D IC K S T E IN .

Część I. R achunek różniczkowy. 8°. str. 265. Cena rs 2.
Część I I . R achunek całkowy. 8°, str. 250. Cena rs. 2.

„Wiadomości matematyczne"
wychodzą zeszytami w ilości 4—6 zeszytów rocznie, z których każdy składa się z 2—4 
arkuszy druku w ósemce. P renum erata  roczna w ilości rubli 3 w W arszawie, rubli 3 
kop. 60 z przesyłką do innych miejscowości, przyjm uje księgarnia G ebethnera i Wolffa 

w W arszaw ie (K rakow skie Przedm ieście n-r 15).

Ao3bo jch o  UeH 3ypoio. BiipmiiBii, 20 iioini 1897 r. Warszawa. Drak Emila Skiwskiego


