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A N A T O M I A  P O R Ó W N A W C Z A  
I PODSTAWY MORFOLOGII1).

Początki anatomii porównawczej są rów
nież starożytne jak i rodzaj ludzki. W sta
dyum, w okresie rozwojowym, gdy człowiek 
począł rozmyślać i obserwować, zaczątki 
większej części nauk i ich zastosowań od- 
żwierciadlały się już w pierwotnym jego 
umyśle: tworzył on astronomię dnia, obser
wując, że słońce każdego ranka wschodzi 
w określonem miejscu horyzontu i zachodzi 
w przeciwległej części sklepienia niebieskie
go i przewidując powtarzanie się tego zja
wiska w przyszłości; budował zasady aryt
metyki, rachując członków swego plemienia 
lub owce stad własnych; poznawał zjawiska 
fizyczne, krzesząc ogień z krzemienia lub 
trąc o siebie dwa kawałki drzewa. W po
dobny sposób stwarzał on podłoże dla ana
tomii porównawczej, gdy nazwę jednakową 
dawał podobnym częściom ustrojów różno
rodnych, gdy nazwę „nogi“ jednakowo sto
sował do określenia odpowiednich narządów 
jak konia, tak i psa. Wszystkie ogólne ter

*) Odczyt, wygłoszony na kongresie między
narodowym w Saint-Louis, drukowany w „B,evue 
scientifiąue11 «NłN° 5 i 6, półrocze II. 1905 roku.

miny anatomiczne, takie jak głowa, ogon, 
rogi, włosy, serce, wątroba i t. p. posiadają 
odpowiedniki anatomo - porównawcze, acz
kolwiek intuicyjne w genezie swej, jednak 
jasne i odpowiadające rzeczywistości.

Ten rodzaj pierwotnej anatomii porównaw
czej, mający za podstawę ogół podobieństw 
jakiejkolwiekbądź treści anatomicznej, bez 
wysiłku umysłowego poznawanej, przetrwał 
aż do czasów obecnych, a ci, którzy nie od
dawali sięstudyom ana,tomo-porównawczym, 
nie o wiele posunęli się pod tym względem 
od swych przodków człekokształtnych.

Anatomia porównawcza powoli występo
wała z tego pierwotnego okresu intuicyjne
go. By stać się nauką prawdziwą, musiała 
ona zaczekać na skrystalizowanie się innej 
nauki, zootomii, od której zapożycza ma- 
teryał faktyczny. Ta ostatnia, niestety, nie 
zdołała pierwotnie zwrócić na siebie uwagi; 
z racyi utylitarnej natury swej anatomia 
człowieka, antropotomia, przez lekarzy ba
dana była w pierwszym rzędzie, zootomia 
zaś — przypadkowo, o tyle, o ile wyniki po
szukiwań w tym kierunku mogły dla antro- 
potomii stać się pożytecznemi, a to przez 
porównywanie między sobą właściwości 
strukturalnych ustroju ludzkiego i zwierzę
cego. Z tego też powodu zootomię utożsa
miano błędnie z anatomią porównawczą, 
a do chwili nawet obecnej spotkać się można
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było z poglądem, że anatomia porównawcza 
jest jedynie anatomią zwierząt w przeciwsta
wieniu do anatomii człowieka.

Pierwszym przedmiotem badania anatomii 
porównawczej jest grupowanie w odpowie
dni sposób i porównywanie między sobą fak
tów zootomicznych.

Zootomia opisuje topografię i budowę 
wszystkich narządów każdego ustroju zwie- 
i’zęcego, i w podobny sposób bada ogół 
przedstawicieli świata zwierzęcego; daje ona 
obraz organizacyi każdego zwierzęcia zupeł- { 
ny i konkretny. Anatomia porównawcza ba- ! 
da budowę i topografię jednego określonego ' 
narządu u wszystkich zwierząt, i w taki spo- J  

sób postępuje ze wszystkiemi narządami: | 
stwarza ona zupełny lecz abstrakcyjny obraz j  

pewnego narządu w całokształcie ustrojów 1 
świata zwierzęcego. Nie jest więc ona z tego 
względu twórczą: z odmiennego jedynie sta
nowiska grupuje i oświetla fakty, zdobyte 
przez zootomię. Z tego też punktu widze
nia anatomia porównawcza nie jest nauką.

Pogardzanie jednak tą nauką z tego po
wodu, że nie nie posiada ona w rzędzie nauk 
miejsca niezależnego, jest pozbawione słusz
ności. Anatomia porównawcza rozszerza 
horyzont umysłowy anatoma, porządkuje 
ogrom różnorodny wiadomości, nadaje fak
tom postać inną: jest ona niezbędnem dopeł
nieniem zootomii.

Powyższy przedmiot anatomii porównaw
czej nie jest uważany za najgłówniejszy, ja 
ko taki, któremu zawdzięcza przypisywane 
jej znaczenie. Posiada ona inno, bardziej 
trudne do osiągnięcia zadanie: poszukuje 
praw ogólnych, które ujawnić mogą bada
nia porównawcze nad organizacyą ustrojów.

Z tego stanowiska patrząc na anatomię 
porównawczą przyznać należy, źe jest ona 
twórczą, że jest nauką prawdziwą ponieważ 
posiada swój własny przedmiot — dochodzi 
do nowych uogólnień, aczkolwiek powstaje 
w zależności od zootomii, zapożyczając od 
niej materyał faktyczny. Należy jednak zau
ważyć, że t. zw. prawa nie są zasadami kie- 
rującemi, lecz posiadają jedynie znaczenie 
wniosków ogólnych, wyprowadzanych z wiel
kiej ilości zaobserwowanych faktów.

Oto najgłówniejsze z tych uogólnień:
P r a w o  ł ą c z n o ś c i .  Porównywając ce

chy pewnego narządu w mniej lub więcej

licznym szeregu zwierząt, przekonywamy się, 
że są one w znacznym stopniu zmienne: bar- 

{ wa, kształt i budowa wykazują olbrzymie 
I wahania. Lecz jedna cecha—fakt łączności 

narządu z innemi, czyli stosunki ciągłości, 
pozostają prawie niezmiennemi: statocyty np, 
małżów występują, jak wiadomo, w okolicy 
nożnej ciała, w znacznej odległości od miej- 
ca zajmowanego przez nie u innych mięcza
ków, u których umiejscowione są one w bliz- 
kości zwojów mózgowych, związek atoli ich 
anatomiczny z temi zwojami zmianie nie 
ulega.

Zasada łączności jest więc równoznaczną 
z poglądem na narządy, jako na utwory, po
zostające w łączności z pewnym punktem 
stałym, a związek ten z pierwotnein miej
scem powstania przejawia się wciąż, bez 
względu na możliwe zmiany położenia topo
graficznego, występujące w różnych eta- 

j  pach filogenii danego narządu.
Z a s a d a  w a h a ń  w s p ó ł z a l e ż n y c h .  

! Wiadomo, że stopień rozwoju stosunkowego 
narządów u różnych zwierząt wykazuje wa
hania. Geoffroy Saint-Hilaire stwierdził, że 
jeżeli pewien organ rozwija się nadmiernie, 
wtedy jeden lub wiele innych ulegają odpo
wiedniej atrofii. Zasada ta wynika z tego, 
że warunki odżywiania ustrojów nie zezwa
lają na jednoczesne funkcyonowanie wielu 
narządów z natężeniem, przewyższającem 
średnią ich sprawność: funkcyonujące po
nad normę narządy ulegają nadmiernemu 
rozwojowi materyalnemu, lecz współzależnie 
inne organy ujawniają stosunkowy zanik.

Z a s a d a  k o o r d y n a c y i  l u b  kor -  
r e l a c y i  ( w s p ó ł c z y n n o ś c i ) .  Nie
zbędnym warunkiem życia jest zachowanie 
zależności ścisłej między narządami a funk- 
cyami przez nie pełnionemi. Jeleń nie uniósł
by swych rogów, gdyby nie posiadał dosta
tecznie rozwiniętych mięśni szyjowych. Za
sada współczynności rozpościera się na zja
wiska o charakterze bardzo ogólnym: np. ssą
ce jednokopytne są zwierzętami trawożerne- 
mi, posiadaj ącemi korony zębów trzonowych 
płaskie, sfałdowane, poprzerzynane pasmami 
szkliwa, najzupełniej odpowiadające czynno
ści miażdżenia przyjmowanego przez te zwie
rzęta pokarmu roślinnego; przeciwnie — po
siadające silnie rozwinięte kły zwierzęta 
mięsożerne mają kończyny pięciopalcowe,
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opatrzone pazurami. Opierając się na zasa
dzie korrelacyi, można na podstawie budo
wy jednego narządu sądzić z dużym stopniem 
prawdopodobieństwa o ukształtowaniu inne
go, współczynnie odeń zależnego: na podsta
wie budowy kła lwiego, kopyta końskiego 
lub rogów jelenia możemy przypuszczać, że 
pierwsze zwierzę posiada opatrzone pazura
mi kończyny, drugie—sfałdowane zęby trzo
nowe, trzecie wreszcie — silnie rozwinięte 
mięśnie szyjowe.

Zasadę powyższą po raz pierwszy uzasad
nił i zastosował Cuvier.

Z a s a d a  p o d z i a ł u  p racy . Niezbęd
ne dla życia ustrojów i ich spraw rozrod
czych funkcye ogólne są identyczne na dwu 
krańcach hierarchii państwa zwierzęcego.

Ustroje najprostsze, najniżej uorganizowa- 
ne pełnią właściwe sobie czynności prawie 
bez narządów: substancya tworząca ich cia
ło, protoplazma, posiada wszystkie dla życia 
niezbędne własności w formie zaczątkowej: 
asymiluje, rozkłada, wykonywa ruchy i ule
ga podziałowi. W miarę udoskonalania się 
form ustrojowych powstają bardziej zróżni
cowane narządy, coraz bardziej zdolne do 
wykonywania pracy specyalnej, coraz mniej 
do wypełniania funkcyj różnorodnych: czyn
ności ruchowe i nerwowe skupiają się na 
dwu odmiennych elementach histologicz
nych, na kurczliwej lecz nie czującej komór
ce mięśniowej i na elementach nerwowych, 
zdolnych do odbierania i przenoszenia po
drażnień ruchowych ku mięśniom, posiada
jącym własności kurczenia się.

Zasada ta, wygłoszona i rozwinięta przez 
Milne-Edwardsa, należy w jednakowej mie
rze do anatomii i do fizyologii porównaw
czej, a zastosowanie posiada jak w świecie 
zwierzęcym, tak też i roślinnym.

Z a s a d a  z m i a n y  f u n k c y j  sformu
łowana poraź pierwszy również przez Milne- 
Edwardsa, polega na tem, że jeżeli zjawia 
się jakakolwiekbądź nowa czynność, to po
wstaje pierwotnie ona w narządach lub 
w częściach ich już istniejących, których 
funkcye ulegają zmianie. Przykłady są 
bardzo liczne: gruczoły jadowe żmij pow
stają Ti gruczołów ślinowych, dwie pierwsze 
pary kończyn odwłokowych przekształcają 
się n dziesięcionogów w męskie narządy 
spółkowania, i t. d.

Z powyższego streszczenia praw anatomii 
porównawczej wynika, że mają one przeważ
nie podłoże porównawczo - fizyologiczne, 
a niektóre szczególniej te, które zostały wy
głoszone przez Milne-Edwardsa, posiadają 
treść o charakterze bardziej fizyologicznym 
niż anatomicznym. Należy również zwró
cić uwagę, że ilość tych praw jest istotnie 
nader ograniczona, i gdyby zakres anatomii 
porównawczej wyczerpywał się i kończył się 
na tym drugim przedmiocie, t. j. na poszuki
waniu praw ogólnych to nauki tej nie mogli- 

1 byśmy zaliczyć do rzędu bardzo płodnych. 
Istnieje jednak jeszcze jedna zasada, należą
ca całkowicie do anatomii i posiadająca za
stosowanie daleko szersze, niż dwie powyż
sze wzięte razem. Zasada ta — to jedność 
budowy ustrojów.

Dostatecznie rzucić okiem na organizacyę 
ustrojów zwierzęcych, aby w budowie ich 
zauważyć uderzające podobieństwa: wszyst
kie zwierzęta ssące posiadają sutki i uwło- 
sienie, ptaki—pióra i skrzydła, kręgowce — 
kończyny i szkielet, większość zwierząt—żo
łądek, jelita, gębę, odbyt, mięśnie, układ 
nerwowy, narządy zmysłowe, układ krwio
nośny i t. d. Zasada ta została już przez 
Arystotelesa wyraźnie sformułowana, dopie
ro jednak Geoffroy Saint-Hilaire naukowa 
ugruntował jąpod mianem „zasady analogii".

Będąc rozpostartą na ogół państwa zwie
rzęcego zasada ta sprawdza się jedynie w sto
sunku o charakterze bardzo ogólnym, bardzo 
niewyraźnym, w stosunku zaś do szczegółów 
stwierdzamy wybitną rozbieżność i przefor- 
sowując jedynie i fałszując porównania do
chodzimy do ustalenia analogij widocznych 
między organizacyami zasadniczo różnemi:

| układ np. nerwowy mięczaka niema prawie 
J nic wspólnego z układem nerwowym kręgow

ców, organizacyą jeża morskiego i budową 
żachwy; narząd węchowy krabów nie wyka
zuje żadnych cech podobieństwa z narządem 
węchowym ssących.

Całkiem jednak inaczej rzecz przedstawia 
się, jeżeli porównywać będziemy w obrębie 
działów poszczególnych świata zwierzęcego, 
ustalonych na podstawie badań anatomo- 
porównawczych przez Cuviera. W każdym 
dziale organizacya wszystkich w skład wcho
dzących zwierząt posiada wiele cech wspól
nych, i jeżeli istnieją różnice, to są one nie
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istotne, nie wpływające bezpośrednio na 
wartość porównawczą cech zasadniczych.

Zasada jedności w budowie ustrojów sta
nowi trzeci przedmiot badania anatomii po
równawczej, ujawnia trzecie jej zadanie, 
trudniejsze do osiągnięcia, posiadające atoli 
stosunkowo większą wartość od dwu po
przednich. Dzięki temu nowemu przedmio
towi badań, anatomia porównawcza staje się 
nauką niezależną, nauką, przed którą otwie
ra się nowe, nieskończone dla poszukiwań 
naukowych pole.

To trzecie zadanie anatomii porównawczej 
polega na porównywaniu wszystkich przed
stawicieli typów poszczególnych, na poszu
kiwaniu cech podobnych, a wskutek zasadni
czego podobieństwa przedstawicieli gromad 
zwierzęcych — na ustaleniu dla każdego 
z nich określonego typu budowy, od którego 
mocą przekształceń wtórnych powstać miały 
wszystkie wchodzące w skład określonego 
działu państwa zwierzęcego istoty. Jeżeli 
zatem ogół należących do danego działu 
zwierząt pochodzi od jednego typu, więc 
i właściwości narządów każdego z pojedyń- 
czych przedstawicieli są wynikiem różnico
wania się narządów typu grupowego; jakie
kolwiek bądź zatem istnieją różnice między 
porównywanemi narządami dwu przedstawi
cieli gromady zwierzęcej, różnice te są wtór
ne, przypadkowe, zatarte przez podobień
stwo zasadnicze, a narządy ich, będące od
powiednikami narządu typu grupowego, od
powiadają sobie wzajemnie, — są homologi
czne. A więc, główne, najważniejsze zada
nie anatomii porównawczej polega na poszu
kiwaniu homologij: nauka o homologiach, 
czyli morfologia, jest najistotniejszym i naj
płodniejszym składnikiem anatomii porów
nawczej.

Porównywając narządy różnych zwierząt, 
Geoffoy Saint-Hilaire i współcześni mu ba
dacze brali pod uwagę wszystkie cechy, jak 
anatomiczne, tak i fizyologiczne; nie wahano 
się porównywać płuca ssących ze skrzelami 
ryb. R. Owen położył rzetelną zasługę usta
lając dwie kategorye cech: anatomiczne i f i 
zyologiczne; dowiódł on prócz tego, że pierw
sze ujawniają homologie, natomiast drugie— 
dają podstawę do wyprowadzania analogij: 
skrzydła np. ptaków i owadów są narządami 
analogicznemi, służą bowiem do wspólnej

funkcyi—latania, lecz nie są homologiczne- 
mi, ponieważ wykazują budowę zasadniczo 
odmienną; skrzydło ptasie jest natomiast ho
mologiczne z ręką ludzką, gdyż ujawnić 
w niem można podobne, aczkolwiek w zmie
nionej znacznie postaci, części składowe ręki: 
kości ręki, przedramieniowe i kość ramie
niową.

Widzimy więc, że morfologia całkowicie 
zależy od określenia typu zwierzęcego—roz
wiązanie zagadnień morfologicznych zależ- 
nem będzie od pojęcia jedności budowy i od 
określenia typów. Pod tym względem zna
czne zachodzą różnice między poglądami 
poszczególnemi.

Deiści i Arystoteles jedność budowy tłu
maczyli jednością planu: Bóg aktem swej 
woli stwarzał gatunki podług jednego pla
nu—zadanie anatomii porównawczej polega 
według ich mniemania na wykryciu tego 
planu.

Inni, w koncepcyach mniej lub więcej 
panteistycznych przypisują naturze to, co 
deiści uznawali za pochodzące od Boga: we
dług nich w naturze również istnieje pewien 
plan bezwiedny, pewien model, typ niema- 
teryalny, kierujący urzeczywistnieniem się 
form realnych. Typ ten bywa pojmowany 
dwojako: według jednych jest to „prototyp11, 
forma pierwotna, względem których istoty 
realne są formami doskonalszemi, inni zaś 
utworzjdi pojęcie „architypu"—formy bez
względnie doskonałej, ist ty  bowiem zwie
rzęce są w stosunku do niej formami mniej 
doskonałemi, jakby zwyrodniałemi. Zada
nie anatomii porównawczej—wykryć ten typ 
i określić związek między nim a formami re- 
alnemi.

Dopiero wprowadzenie do nauk biolo
gicznych pojęcia ewolucyi wywołało prze
wrót zasadniczy w tej dziedzinie: prototyp 
idealny stał się realnym pod postacią „typu 
rodzicielskiego11: jeżeli dwa ustroje zwierzę
ce nie różnią się od siebie bardzo pod wzglę
dem budowy, posiadają one wspólnych przod
ków, z których naczelny jest prototj^pem ma- 
teryaluym form potomnych, przyczem orga
ny przodków rzeczywiście przekształciły się 
w organy ustrojów pochodnych. Dlatego 
też upoważnieni jesteśmy twierdzić ze stano
wiska filogenetycznego, że organy potom
ków rzeczywiście „odpowiadają11 organom
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przodków, i że te narządy, które odpowiada
ją jednemu narządowi typu rodzicielskiego, 
odpowiadają sobie wzajemnie.

Idea odpowiedników, przez którą morfo
logia stała się nauką bardziej pozytywną, 
pi’zybrała kształty realne; cel morfologii.— 
określenie homologii, przyczem narządami 
homologicznemi są te, którym u formy ro
dzicielskiej odpowiada wspólny zaczątek. 
Morfologia zatem ma za podstawę filogenię, 
lecz ta ostatnia nie jest nauką obserwacyi 
bezpośredniej, gdyż konstrukcya jej powsta
ła na podstawie danych anatomii porównaw
czej, paleontologii i embryogenii porównaw
czej.

A więc, w celu porównania dwu narzą- j  

dów, między któremi podejrzewa się homo- 
logię, a które pochodzą od dwu odmiennych 
gatunków zwierzęcych, należy na podstawie 
wiadomości anatomo-porównawczych, pa
leontologicznych i embryogenetycznych okre
ślić nie ogół cech przodka zwierzęcego dwu 
gatunków, lecz—budowę typową tego narzą
du u przodka wspólnego i stwierdzić, czy te 
dwa narządy istotnie pochodzą od odpowie
dniego narządu typu rodzicielskiego: w razie 
wyniku dodatniego narządy są homologiczne 
bez względu na mogące występować różnice, 
w przeciwn3'm razie nie są one homologiczne 
bez względu na podobieństwo.

Należy przyznać, że wprowadzenie do ana
tomii porównawczej nowego przedmiotu ba
dań, poszukiwania homologij między narzą
dami, nie jest wyłączną zasługą zwolenni
ków teoryi ewolucyi i że fakt użytkowania 
przez ewolucyonistów wyników badań pa
leontologicznych i embryogenetycznych by
najmniej nie jest w stanie wyosobnić ich sta
nowiska pod tym względem. W jednako
wej mierze deista mógłby poszukiwać w pa
leontologii śladów myśli twórcy, jak natur- 
filozof, wykrywając przejawy praw przyro
dy, prowadzących do ujawnienia archetypu. 
Grdyby nie wyłoniła się idea ewolucyi, to 
prawdopodobnie deiści i naturfilozofowie 
poczęliby również poszukiwać w zdobyczach 
paleontologii i embryogenii faktów, nadają
cych się do uzasadnienia ich poglądów.

Prócz zagadnień z zakresu morfologii, bę
dącej nauką o homologiach między podobne- 
mi narządami przedstawicieli gatunków j  

zwierzęcych, anatomia porównawcza posia

da inne jeszcze. Anatomowie porównywa
ją np. nie tylko narządy odmiennych gatun
ków zwierzęcych, lecz i narządy jednego i te
go samego zwierzęcia, poszukując między 
niemi również homologij, które w tym przy
padku nazywają się homologiami ogólnemi, 
w przeciwstawieniu do homologij specyal- 
nych, o których mowa była powyżej: usiłu
ją więc wykryć homologie między kością po
tylicową a kręgami, między kością ramienio
wą a udową, stopą a dłonią i t. d. Dla zwo
lenników jedności planu, prototypu lub ar- 

! chetypu zagadnienia o homologiach ogólnych 
i specyalnych nie różnią się zasadniczo, je 
dność planu ujawniać się może jednakowo 
w częściach odpowiednich jednego gatunku, 
jak i w narządach wielu; prototyp lub arche
typ możo być pojmowany jako taki, który 
posiada identyczne dłonie i stopy, kość po
tylicową ukształtowaną w postaci kręgu... 
Dla zwolenników jednak idei nowoczesnych 
kwestya ta wikła się, ponieważ nie jest zna
ny taki typ rodzicielski, u którego dłoń i sto
pa, kość potylicowa i kręgi odpowiadałyby 
utworom pojedyńczym. Można jednak roz
wiązaniu zagadnienia powyższego nadać pe
wne cechy przedmiotowe, rozumując w spo
sób następujący: jeżeli kość potylicowa pier
wotnie odpowiadała kształtom kręgu, stopa— 
dłoni, kość ramieniowa— kości udowej, to 
należy narządy te uznać za homologiczne 
tak, jak kręgi uważa się za utwory homolo
giczne względem siebie. Jeżeli, zdążając 
wstecz hierarchii państwa zwierzęcego i od
twarzając filogenię na podstawie paleonto- 
gii i embryogenii, zdołamy wykryć ustroje, 
posiadające utwory podobne lub identyczne 
z porównywanemi narządami, wtedy dosta
teczne posiadamy prawo ich do homologizo- 
wania.

Streścił K. Białaszewicz.
(PN)

JESZCZE W KWESTYI POCHODZENIA 
CZŁOWIEKA.

(Polemika Schwalbego i Kollmanna)

W  numerze 33-im Wszechświata z roku 
bieżącego podałem streszczenie artykułu 
prof. Kollmanna, zawierającego poglądy jego 
w kwestyi^pochodzenia człowieka, oraz kry
tyką odpowiednich poglądów prof. Schwal-
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bego. Poniżej, również w streszczeniu, 
zamieszczam odpowiedź S chwali) ego na 
wzmiankowany artykuł Kollmanna, podana 
we wrześniowym zeszycie Globusa.

,---------------
Przedewszystkiein Schwalbe zarzuca Kol-

mannowi zupełne niezrozumienie i przeina
czenie jego poglądów na kwestyę pochodze
nia człowieka; według Kollmanna Schwalbe 
przypisuje człowiekowi obecnemu [homo sa
piens] zupełnie inne pochodzenie, niż Nean
dertalczykowi [homo primigenius]: Neander
talczyk jest związany genetycznie z Pithec- 
antbropusem, homo sapiens, natomiast, 
pochodzi w linii prostej od nieodkrytej jesz
cze dotąd małpy człekokształtnej z trzeciorzę
du. Otóż, podczas gdy Schwalbe przyznaje 
się w zupełności do pierwszej połowy przy
pisywanego mu poglądu, mianowicie do wy
prowadzania Neandertalczyka od Pithecan- 
thropusa, przeczy on natomiast kategorycz
nie drugiej jego połowie i zapytuje, jaką dro
gą i na podstawie jakich danych mógł Koll- 
mann wyciągnąć z prac jego podobnie fał
szywy i sprzeczny z jego poglądami wnio
sek? Schwalbe twierdzi, że zawsze uważał 
Pithecanthropusa, Neandertalczyka i czło
wieka dzisiejszego za postaci genetycznie 
ze sobą związane, bądź bezpośrednio, bądź 
pośrednio i na potwierdzenie tego przytacza 
dosłownie ustęp z pracy swej: „Die Stellung 
des Menschen im zoologischen System1* — 
1903:... „czy więc ów rozpoczynający się 
w górnym pli ocenie szereg: Pithecanthro- 
pus, homo primigenius, homo sapiens jest 
bezpośrednio, czy też pośrednio związany 
ze sobą, w każdym razie składające go 
postaci są członkami jednej rodziny, rodzi
ny Hominidów, która, różniąc się wprawdzie 
od dziś żyjących małp człekokształtnych 
swą dwu-nożnością, niemniej miała prawdo
podobnie wraz z niemi wspólny pień w mio- 
cenie“.

Po takiem sprostowaniu przypisywanego 
sobie poglądu Schwalbe przystępuje do kry
tyki hypotezy Kollmanna, co do pochodze
nia wszystkich ludzi, z Neandertalczykiem 
włącznie— od Pigmejów.

Główna podstawa, na której Kollmann 
opiera swe mniemanie jest następująca: 
w szeregu rozwojowym najróżnorodniejszych 
rodzin kręgowców, kształty większe zawsze

powstawały z mniejszych, nie zaś odwrot
nie. Otóż Schwalbe, przyznając że zdanie 
takie ma pewne podstawy, gdyż rzeczywiś
cie niektóre rodziny ssaków, (np. wielbłądo- 
wate, według Wortmanna, konie i t. p.), do
starczają przykładów w tym zakresie, prze
czy jednocześnie uogólnianiu poglądu owe
go i twierdzi, że historya wytwarzania się 
poszczególnych rodzajów zwierząt dostarcza 
wielu bardzo przykładów wręcz przeciw
nych, wykazując powstawanie ras karlich 
z ras większych, a to zarówno wśród zwie
rząt domowych, (koń, osioł, koza, bydło i t. p.) 
jak dzikich: Elephas melitensis—-kształt karli 
Elephas antiquus, według Pohliga; odmiany 
karle u dzika, u Bos primigenius, według 
Nehringa, u kun (Mustelidae) według Hen- 
sela. Dowodem, jak wielkie różnice wzro
stu zachodzą np. wśród kun, są czaszki wy
dry, znajdujące się w ilości 340 egzemplarzy 
w Instytucie anatomicznym w Strassburgu. 
Z pośród nich z wszelką łatwością wybrać 
można dwie czaszki o szwach zupełnie zroś
niętych, o więc należące do osobników doro
słych, a wykazujące niemal 20 mm różnicy 
w wymiarze długości. I  gdyby nie obecność 
szeregu postaci pośrednich, to, pomimo całej 
zgodności kształtu można byłoby wziąć owe 
czaszki za należące do dwu rodzajów zupełnie 
odrębnych; tymczasem są one tylko krańco- 
wo-indywidualnemi odmianami.

Podobne przykłady, zdaniem Schwalbego, 
przecząc teoryi Kollmanna, przemawiają na
tomiast za jego własnem mniemaniem, że 
pigmejów należy uważać za odmianę lokalną 
homo sapiens, powstałą pod wpływem ze- 
nętrznych warunków istnienia.

Jednocześnie Schwalbe oświadcza, że skła
nia się w zupełności do poglądu E. Schmid
ta, iż w większości przypadków, gdzie Koll
mann podaje jednoczesne znalezienie w gro
bowcach szczątków ludzi wzrostu karlego, 
obok osobników wysokich, nie mamy do czy
nienia z rasami różnemi, lecz tylko z odmia
nami jednej i tej samej rasy; tembardziej, że 
szkielety kobiece ras niewielkiego wzro
stu mogą częstokroć wykazywać nader 
mały wymiar. Doskonałego przykłądu w tym 
zakresie dostarczają wogóle nie mali dolno- 
alzatczycy; średnia ich wzrostu wynosi 
168 cm dla mężczyzn, a 157 cm dla kobiet; 
obok tego jednak 20$ mężczyzn wyka-
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żuje wzrost pomiędzy 150-iu a 160 cm i 
a 21$ kobiet — pomiędzy 140-tu a 150 cm 
wreszcie niektóre osobniki żeńskie nie dosię- j 
gają nawet 130 cm\ Wobec tego łatwo pojąć, I 
że wśród ras o 160 cm średniego wzrostu 
(Kollmann ras takich nie zalicza jeszcze do | 
pigmejów) wymiar długości częstokroć scho
dzić może do liczb jeszcze mniejszych. Myśl 
podobna nasuwa się właśnie przy rozpatry
waniu dowodów Kollmanna w zakresie ist- 
nia szczątków pigmejów w grobowcach sta
ro - egipskich, staro - peruwiańskich i t. p. 
Wizerunki podane przez Kollmanna świad
czą bowiem tylko o różnicach pod wzglę
dem wielkości jednego i tegoż samego typu 
czaszki. Na tej podstawie Schwalbe uważa 
dowody w zakresie istnienia ras karlich 
w czasach przedhistorycznych i na konty
nencie Ameryki za niewystarczające i, wraz J  

z E. Schmidtem, poczytuje domniemane | 
szczątki Pigmejów poprostu za indywidual- | 
ną odmianę wewnątrz rasy, za szczątki ludzi j  

wprawdzie bardzo małego wzrostu, lecz na- j 
leżących do tej samej rasy, co ludzie wzrostu 
wyższego, odnalezieni pospołu z nimi.

Natomiast istnienie pigmejów w czasach 
dzisiejszych uznaje Schwalbe w zupełności, 
zaliczając jednak do ras karlich właściwych 
stosownie do skali E. Schmidta, te tyl
ko rasy, wśród których mężczyzni wykazują 
średnią wzrostu poniżej 150 cm. Należą tu  
więc prawie wyłącznie rasy krętowłose: Środ
kowo-Afrykańscy karli, Buszmani, Aetowie 
na Filipinach, Andamanowie i Semangowie 
na półwyspie Malajskim, oraz prostowłosi 
Lapończycy; natomiast poczytywani przez 
Kollmanna za pigmejów falistowłosi Wed- 
dowie, zarówno jak Senoiowie z półwyspu 
Malajskiego i Toalowie z Celebesu, przekra
czają, już granicę właściwego karlego wzro
stu. Pod tym względem i prof. Martin po
dziela zdanie E. Schmidta. W przeciwień
stwie do teoryi Kollmanna, ustanawiającej 
wewnątrz rodu ludzkiego trzy odrębne i ści
śle w sobie zamknięte grupy wzrostu, Martin 
dowodzi, że naprzykład jedne tylko ludy, 
zamieszkujące południo-wschód Azyi wy
kazują jaknajróżnorodniejsze wymiary przej
ściowe od wzrostu pigmejów, aż do 160 cm.

Co dotyczy specyalnie Neandertalczyka, 
którego Kollmann, pospołu z całą ludzkością 
wyprowadza od pigmejów, to przeciw twier- |

dzeniu podobnemu Schwalbe wysuwa dwa 
argumenty:

I) że Neandertalczyk jest geologicznie 
bez porównania starszy, niż pigmeje, nawet 
w tym przypadku, jeśli przyjmiemy wraz 
z Kollmannem egzystencyę pigmejów w młod- 
szem dyluwium [Mentona], co jednak E. 
Schmidt uznaje za nieuzasadnione.

II) że kształt czaszki pigmejów, dokładnie 
nam znany dzięki badaniom, przeprowadzo
nym na Akkach, Andamanach, Semangach, 
Weddach i innych, różni się w wysokim sto
pniu od typu homo primigenius, a wkracza 
natomiast najzupełniej w dziedzinę kształ-

{ tów właściwych homo sapiens.
Wprawdzie Kollmann twierdzi, że właśnie 

czaszka stosunkowo krótka a wysoka, właś
ciwa starszym płodom i młodszym osobni
kom małp człekokształtnych, jest pierwot
nym kształtem czaszki człowieka, gdyż isto
ty, które krocząc po drodze rozwoju zdołały 
dojść do postaci człowieka musiały nietylko 
przyjść na świat z pomyślnym kształtem 
głowy, lecz musiały zachować owe pomyśl
ne właściwości i nadal, przynajmniej w zna
cznej części. Lecz Schwalbe dowodzi prze
ciwnie, że znamienny fakt występowania 
silniejszego rozwoju czaszki u młodych oso
bników małpich i ludzkich, niż u dorosłych, 
należy wyprowadzić z zasady, że w rozwoju 
osobnika te części ciała dosięgają szczególne
go rozwoju, które w historyi szczepu pierw
szorzędne posiadają znaczenie. Tak więc 
i mózg, a zależnie od niego i czaszka, tem 
dłużej i silniej się rozwijają, im dany rodzaj 
wyższe pod względem intelektualnym zaj
muje stanowisko. Mózg i czaszka małpy 
kończą swój rozwój bardzo wcześnie, u czło
wieka trwa on bezporównania dłużej.

Uważając kwestyę za niewyczerpaną, 
Schwalbe obiecuje podać wkrótce dokładniej
szy jej rozbiór. K. Stołyhwo.

O NAUCE BASTARDACYI I  JE J  
ZNACZENIU DLA CHOWU ZWIERZĄT.

fDokończenie).

By wyjaśnić niezależność poszczególnych 
par cech, de Vries buduje hypotezę, że po
łówki jąder nie rozchodzą się bez wywarcia 
uprzednio na siebie jakiegoś wpływu, że one 
przed rozejściem się wymieniają wzajemnie 
zawiązki. Ilość wymienionych zawiązków
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jest rzeczą przypadku, w każdym razie mo
gą, według de Vriesa, wskutek tej wymiany 
powstać wszystkie możliwe nowe kombina- 
cye ojcowskich i matczynych zawiązków 
w obu połówkach jąder i w chwili, gdy one 
przy powstawaniu komórek płciowych od
dzielają się od siebie, kryje już w sobie każda 
w jakiejś części zawiązki cech ojca i matki.

Hacker tej hypotezy nie uznaje; raz dla 
tego, że nie ma ona dla siebie podwalin 
w badaniach komórkowych, że tej wymiany 
zawiązków nie można zestawić z żadnemi 
mikroskopowo zaobserwowanemi wynikami 
ą następnie, że wobec takiej już to dokony- 
wującej się, już to nie mającej miejsca wy
mianie par zawiązków, staje się niezrozumia
łą ta wielka prawidłowość jaka się objawia 
w doświadczeniach Mendla. Pogląd zaś, ja 
ki sam w to miejsce rzuca, tłumaczyć ma 
jasno zarówno normalne niehybrydalne roz
mnażanie jak i zjawiska rozdziału Mendla 
u bastardów rasowych, obejmując z sobą za
razem bezpłodność bastardów -rodzajowych 
i zupełną niemożliwość krzyżowania.

Wspomniane już badania Hackera nad 
rozwojem jaja Copepodów okazują przede
wszystkiem, że po rodzicach przejęte po
łówki jąder, aż do początków procesu doj
rzewania jaja nie zmieniają wzajemnego do 
siebie ułożenia, co więcej, że ta przestrzenna 
autonomia zachowuje się wśród i przez prze
różne generacye komórek (Fig. B.). Nato
miast podczas okresu dojrzewania nie tylko 
nie następuje rozłączenie owych połówek tak, 
jak to de Yries przyjmuje, lecz przeciwnie za
chodzi pewne pi’a widłowe połączenie się ich 
części t. j. chromosomów w taki sposób, że 
każdy ojcowski chromosom łącży się z mat
czynym, czyli, że następuje ich konjugacya. 
W normalnych zatem warunkach jaje otrzy
muje chromosomy, które składają się do po
łowy z ojcowskich i matczynych zawiązków, 
ale ponieważ chodzi tu o początek 3-ej ge- 
nei’acyi, z dwu połówek zawiązków praro- 
dzicielskich.

Na tych podstawach Hacker buduje nastę
pujący szereg:

I. Grdy oboje rodzice A. i B należą do te
go samego i’odzaju i rasy, to istnieje nie ty l
ko pomiędzy komórkami płciowemi i ich 
jądrami, lecz także pomiędzy ojcowskiemi 
a macierzystemi chromosomami całkowite

powinowactwo płciowe. Niet.ylko więc po
łączenie obu komórek płciowych t. j. zapło
dnienie jaja i połączenie się obu jąder ko
mórek płciowych t. j. kopulacya jąder prze
biegnie bez przeszkody, lecz także, gdy przez 
połączenie się A z B nowo wytworzony or
ganizm C tworzyć będzie komórki płciowe, 
przy dojrzewaniu tychże kopulacya chromo 
somów odbędzie się w prawidłowy sposób, 
tak, że substancye jądrowe a zatem i zawiąz
ki rodziców (a także prarodziców) w pra
widłowy sposób na komórki płciowe C roz
dzielone zostaną.

II. Oba indywidua rodzicielskie A i B 
mogą jednak należeć do dwu różnych od
mian lub ras i to tak, że np. A jest formą 
rodową, B jej pochodną. W tym przypadku 
pewne chromosomy osobnika B będą odmien
ne od odpowiadających sobie chromosomów 
osobnika A i to właśnie te, w których znaj
dują się zawiązki cechy zmienionej. Połą
czenie komórek płciowych i ich jąder odbę
dzie się i tu normalnie, ale powinowactwo 
między zmienionemi chromosomami osobni
ka B, w stosunku do odpowiadających chro
mosomów indywiduum A, będzie niedosta
teczne, aby podczas tworzenia się komórek 
płciowych w A owa symmixis między niemi 
nastąpiła. Wskutek tego zmienione chro
mosomy B i z  niemi korespondujące zostaną 
rozdzielone na różne komórki płciowe, wy
stąpi zatem podczas tworzenia się komórek 
płciowych osobnika A częściowy rozdział 
substancyi jądrowych a tem samem zawiąz
ków, w sposób wymagany przez przypadki 
Mendla.

III. Grdy pokrewieństwo między A a B 
jest jeszcze dalsze, to nastąpi wprawdzie po
łączenie ich komórek płciowych i jąder, ale 
powinowactwo pomiędzy połączonemi w bas- 
tardzie E  połówkami jąder będzie już zna
cznie mniejsze. Wskutek tego podczas dojrze
wania komórek płciowych A a więc na wstę
pie tych zasadniczych przemiennych proce
sów, które prowadzą do symmixis, wystąpią 
zaburzenia wszelkiego rodzaju a głównie 
w tem objawi się owo wzajemne unikanie 
się gouomeronów, że wytworzą się patologi
czne figury karyokinetyczne znane pod na
zwą wrzecion podwójnych (Doppelspindel) 
i inne nieprawidłowości. Te odstępstwa od 
normalnego przebiegu prowadzą do tego, że
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komórki płciowe wogóle nie osiągną dojrza
łości i zdolności do zapłodnienia, wskutek 
czego bastardy staną się niepłodne. W rze
czywistości różni badacze znaleźli obrazy 
w tworzeniu się komórek płciowych bas- 
tardów, gołębi, bawełny, bzu, mieczyka, któ
re mogą służyć na potwierdzenie wypowie
dzianego poglądu.

IV. W końcu może jeszcze czwarty za
chodzić przypadek, mianowicie możliwość, 
że powinowactwo między całemi jądrami ko
mórek płciowych i wśród samychże komó
rek może byćn iedostateczne. Wtedy przez 
krzyżowanie dwu form A i B może jeszcze 
dojdzie do połączenia się ich komórek 
płciowych a więc do zapoczęcia procesu za- I 
płodnienia, ale wskutek niedostatecznego 
powinowactwa między jądrami komórek 
płciowych wystąpią już w pierwszych J  

stadyach rozwoju zapłodnionego jaja zabu- J  

rżenia w przebiegu podziałów, które w krót- | 
szym lub dłuższym czasie spowodują śmierć i 
zarodka. Gdy owo płciowe powinowactwo 
jest jeszcze słabsze, to jaje wogóle nie będzie 
w stanie przyciągać plemników, albo te nie 
będą mogły wniknąć do jaja, czyli, że cho
ciażby się akt kopulacyi odbył, proces za
płodnienia dozna przeszkody, lub będzie uda
remniony a wtedy bastardy wogóle nie po- [ 
wstaną.

Zatem stopień powinowactwa między ko- : 
morkami płciowemi, jądrami ich i rodziciel
skimi chromosomami byłby czynnikiem wa
runkującym wyniki bastardowania.

Jak  widzimy, badania ostatnich lat przy
niosły cały szereg ważnych rezultatów, któ
re oparto na podstawie badań nad komórką 
i zapłodnieniem, dozwalają już dziś wy
snuć kilka konsekwencyj, posiadających 
praktyczne znaczenie dla chowu zwierząt 
i kultury roślin. I tak niedawno temu Tscher- 
mak usiłował prawo Mendla zużytkować 
dla otrzymania nowych ras zboża. Za głów
ne zadanie w tym  kierunku uważa on z pla
nem przeprowadzone wyhodowanie stałych 
ras, któreby mieściły w sobie w sposób od
powiadający życzeniu hodowcy wszystkie te 
dobre cechy, które do chwili zabiegu rozło
żone były wśród różnych ras. Zauważyć 
przytem należy, że w prostym przypadku 
prawa Mendla, już w drugiej generacyi bas- 
stardów (generacya rozdziału), czwarta część

indywiduów posiada jeszcze tylko dominu
jące, trzy czwarte tylko recesywne zawiązki 
(Fig. A VII—VIII) i że wskutek tego w na
stępnym t. zw. próbnem pokoleniu, potom
kowie tych dwu czwartych części wyłącznie 
dominujące, albo też recesywne cechy na 
sobie objawią. Należy zatem na podstawie 
zachowania się trzeciego pokolenia bastar- 
dów, pokolenia próbnego, wyszukać już usta
lone formy wśród generacyi drugiej i te od
dzielić jako formy rodowe od niestałych 
jeszcze a, więc dalej podlegających prawu 
rozdziału.

Przygotowawczą pracą w tym kierunku 
jest próba wartości i sposobu przenoszenia 
się poszczególnych morfologicznych i fizyo- 
logicznych cech, tak, jak to usiłował przepro
wadzić Tscherinak wśród ras różnych rodza
jów zboża.

Ten stosunek wartości dwu odpowiadają
cych sobie cech t. j. że pewne cechy ze wzglę
du na indywidua biorące udział w krzyżo
waniu nabierają znaczenia dominującego, in
ne recesywnego w myśl prawa prewalencyi 
i rozdziału Mendla, występuje również wy
raźnie w doświadczeniach zebranych na 
polu chowu zwierząt. Już we wstępie podnie
siono przykład przewagi skomplikowanych 
kształtów Working i Indian Games nad grze
bieniem kur Leghorns a należą tu także po
dane przez Batesona i Castlea pary cech, 
w których zawsze pierwsza cecha jest domi
nującą, druga recesywną; biała i brunatna 
barwa ras kur, pigmentacya i brak barwnika 
świnek morskich, brak rogów u bydła Aber- 
deen-Augus i Galloway a ich obecność 
w obrębie rasy Shorthorns. Pierwszem za
tem zadaniem praktycznego chowu zwierząt, 
byłoby zbadanie owego stosunku wartości, 
tudzież bliższe określenie wpływu, jaki wiek, 
płeć i inne czynniki na ten stosunek wywie
rają. W ten sposób możnaby tymczasowo 
podane zasady w rodzaju tej, że w prze
ważnej ilości przypadków dominują ce- 
cechy filogenetycznie wcześniejsze, zastąpić 
ogólnie i trwale ważnemi a tem samem 
w miejsce luźnych doświadczeń wziąć za wy
tyczną w praktyce ' doświadczeniem ugrun
towane zasady a później i prawa dziedzi
czenia.

Drugim ważnym momentem jest stwier
dzenie, że niektóre zawiązki wskutek swego
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charakteru recesywnego, mogą przez wiele 
pokoleń pozostać w stanie utajonym, ale że 
potem u pewnej procentowo dającej się ozna
czyć ilości indywiduów objawić się muszą, | 
wśród innej natomiast giną na zawsze. Na | 
podstawie tego faktu można niektóre już od | 
dłuższego czasu znane wyniki chowu zwie- I 
rząt postawić w innem niż dotychczas świe- J  

tle. Niedawno temu Amerykanin Castle J  

zwrócił uwagę na to, że zwykliśmy wraz 
z Darwinem długie uwłosienie kóz, psów I 
owczarskich i kotów angorskich brać na ra
chunek bezpośredniego działania klimatu 
i że również owce Karakuły zawdzięczać ma
ją swe delikatne kędzierzawe rano klimato
wi swej ojczyzny graniczącej z Bucharą. ] 
Cechę tę zatem powinny utracić, jeżeli tylko 
zostaną ze swej ojczyzny w inny klimat prze
niesione.

Tymczasem Castle wykazał, że specyalnie 
u świnek morskich i królików charakter A n 
gora jest recesywny i że przez krzyżowanie 
ras angorskich z rasami krótkowłosemi, 
dziedziczy się on ściśle według praw Mendla, 
że więc w dalszem krzyżowaniu objawi 
się w coraz to mniejszej ilości przypadków, 
aż do zupełnego zaniku. Można sobie pomy
śleć, że w przypadkach wspomnianych przez 
Darwina, utrata cech rasy angorskiej i K a
rakuł nie została wywołana zmianą klimatu, 
lecz krzyżowaniem się z rasami uposażone- 
mi w cechy dominujące, że zatem utrata ta 
była koniecznym skutkiem recesywnej war
tości odpowiednich cech.

Gdyby i inne przykłady poparły myśl wy
rażoną przez Castlea, możnaby z tego wy
snuć cały szereg praktycznych zastosowań, j

Istotne znaczenie dla chowu mogłaby | 
mieć i trzecia grupa wyników. Przeróżne ; 
doświadczenia, przeprowadzane na roślinach 
i zwierzętach, zdają się dowodzić, że w wie
lu przypadkach owe dominujące zawiąz
ki nie tylko nie są prostszej, lecz owszem 
bardziej złożonej natury od recesywnych.
I  tak, jak to już Mendel podał, wyniki krzy
żowania ras fasoli czerwono i biało kwitną
cych da się zrozumieć najlepiej, gdy wyjdzie
my z założenia, że czerwbna barwa kwiatu 
Phaseolus multiflorus składa się z dwu lub 
więcej barw, z których każda zachowuje się 
w krzyżowaniu w sposób określony regu
łami Mendla. Podobnie należy sobie tluma-

[ czyć otrzymane przez Batesona wyniki krzy
żowania ras kur.

Pod rubrykę cech złożonych trzeba pod
ciągnąć także te przypadki, w których pewna 
rasa obok zawiązków dla cech stanowiących 
jej zewnętrzne morfologiczne składniki, po
siada ukryte zawiązki rodowe czyli swych 
przodków. Otóż z zupełnem potwierdze
niem już przez Darwina podniesionego 
i doświadczalnie wypróbowanego faktu, że 
przez krzyżowanie dwu różnych ras lub ro
dzajów często ujawnia się zjawisko atawizmu 

i  czyli zwrotu wstecznego w kierunku bar- 
i dziej odległych przodków, wykazano obecnie 
) ze strony botanicznej, że krzyżowanie oso

bników obcych sobie (należących do różnych 
ras, rodzajów) może być powodem ujawnie
nia się, aż po chwilę krzyżowania ukrytych 
cech rodowych. W szczególności Tschermak 

I przeprowadził nader zajmujący dowód, że 
przez dalszy chów bastardów cecha ata- 

j wi styczna i cechy obu form rodzicielskich 
j  rozdzielają się w prawidłowych, ze schema

tem Mendla w zgodzie pozostających sto
sunkach liczbowych na potomne indywidua.

| Gdyby naprzykład jedna forma rodzicielska 
j I. należała do rasy różowo kwitnącego gro- 
j  chu, który prócz tego zawierałby zawiązki 

dla czerwonej barwy kwiatu, a druga for
ma II. byłaby rasą o białych kwiatach, to 
w bastardach pierwszej generacyi ujawniła
by się rodowa barwa czerwona kwiatu, 

i u bastardów zaś pokolenia drugiego zacho- 
| wałaby się czerwień (c): różu (a): bieli (b)
; jak 9 : 3 : 4, przyczem c : a =  3 :1  a (c +  a) : b 

również jak 3 : 1.
Ale teoretyczne rozpatrywania na tem po

lu są jeszcze dalekie od zupełnej zgodności 
ze sobą a usiłowania tego rodzaju zjawiska 
rozdziału połączyć z spostrzeżeniami badań 
komórkowych napotkałoby również na zna
czne trudności. Na razie należy i to już za 
wielką zdobycz uważać, że można zjawisko 
atawizmu ująć w ściślejszy związek z obja
wami bezpośredniego dziedziczenia a to po
łączenie poprowadzić może do praktycznych 
wniosków.

Przypadki, w których przez krzyżowanie 
dwu ras ujawniają się ukryte cechy, są zna
ne każdemu hodowcy. Przypomnieć tu 
można wyniki podane przez prof. Sieglina 
(Hohenheim): jeżeli się krzyżuje czystą białę
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rasę „Rosensteiner“, która jest produktem 
siedmiorakiego pomieszania ras, z żółtemi 
Si mm entaleram i, to owoce tego krzyżowania 
nie noszą barw rodzicielskich, lecz cały szereg 
barw swych dawniejszych przodków. Opra
cowując systematycznie tego rodzaju przy
padki, można będzie może dojść do rozwią
zania pytania, w jakiej mierze praktyczny 
chów zwierząt jest w stanie używać krzyżo
wania form sobie obcych jako probierza czy
stości rasy.

Pozostaje jeszcze 4 punkt do rozpatrzenia, 
który dla hodowców nie jest bez znaczenia, 
t. j. możność badania drogą krzyżowania 
korelacyi pomiędzy różnemi cechami jakie
goś organizmu. Z korelacyą mamy wtedy 
do czynienia, gdy dwa narządy są w ten 
sposób od siebie zależne, że zmiany jednego, 
wywołują również zmiany w drugim. Do j  

najlepiej znanych przykładów należy kore- | 
lacya organów rozrodczych z t. zw. drugo- 
rzędnemi cechami płciowemi np. rogów u je
leniowatych. Uszkodzenie albo atrofia ją
der powoduje przedwczesne zrzucenie rogów 
a naodwrót jałowe samice otrzymują rogi.
I dla praktycznego chowu odgrywają kore- 
lacye ważną rolę. Doświadczeniem stwier
dzono, że u Simmentalerów jednobarwność 
jest w pewnym stosunku do dojnośei, jakkol- j  

wiek stosunek ten, bynajmniej nie stanowi j  

stanowczego wskaźnika w tym kierunku, j 
jak to wykazał dyrektor Strebel(Hohenheim). 
Nowsze wyniki badań nad bastardacyą wska
zują nam obecnie drogę, po której możemy i 
dojść do pewniejszych podstaw dla nauki
0 korelacyach.

Widzieliśmy, że przez krzyżowanie dwu 
ras, dwie pary cech zachowują się w ogólno
ści zupełnie niezależnie od siebie. Ale tu
1 tam zauważono, że w pewnych warunkach 
niektóre cechy ze sobą konjugują albo są ze 
sobą sprzężone, t. j. że ich zawiązki w ko
mórkach płciowych stale są ze sobą połączo
ne. Correns znalazł, że przez krzyżowanie 
owłosionej, fioletowo kwitnącej i łysej, żół- 
to-białej rasy lewkonii, cała ilość cech dzieli 
się zupełnie niezależnie od siebie, że nato
miast barwa fioletowa u włosienia z jednej 
a żółto-białe ubarwienie i brak włosów z dru
giej strony zawsze pozostają ze sobą połą
czone, tak, że ze względu na te dwie pary

cech nie różnorakie, lecz tylko dwojakie ko
mórki płciowe powstają.

Podobne badania, jak to zwłaszcza de 
Yries w swej „Elementare Bastardlehre“ 
w obszerny sposób przeprowadza, dadzą nam 
z czasem pewną podstawę dla nauki o ko
relacyach t. zn., że doświadczenia nad bas
tardacyą będą miały za zadanie wykazać dla 
tych cech, do których prawa Mendla mają 
swe zastosowanie, czy ich zawiązki przy 
tworzeniu się komórek płciowych mogą być 
oddzielone od siebie, czy też są one ze sobą 
sprzężone t. j. czy są one do siebie w ja
kimś ściślejszym korelatywnym związku. 
Tego rodzaju systematyczne śledzenie sto
sunków korelacyi pomiędzy poszczególne- 
mi narządami będzie miało nietylko teorety- 
czno-fizyologiczne dla kwestyi pochodzenia 
znaczenie, lecz także bez wątpienia bardzo 
daleko idące praktyczne zastosowanie.

E. Kiernilc.

KRONIKA NAUKOWA.

—  0  istnieniu pola magnetycznego w są
siedztwie słońca. Kwestya istnienia tego pola 
jest jedną z najważniejszych ze względu na różne 
teorye, w których powoływano się na nie, by 
wytłumaczyć zjawiska, zachodzące w atmosferze 
słonecznej. W  czerwcu roku bieżącego Salet wy
kazał sposób wykrycia tego pola, jeżeli istnieje 
ono, oraz zmierzenia jego natężenia. Warunki, 
w któiych odbyło się ostatnie zaćmienie słońca, 
były szczególne pomyślne dla takiego przedsię
wzięcia. Wiadomo, że słońce otacza atmosfera 
gazowa, rzadka coprawda, ale rozciągająca się na 
znaczne bardzo odległości. Wiadomo również, 
że światło, odbite od cząstek, unoszących się 
w koronie, jest spolaryzowane i że wskutek sy- 
metryi płaszczyzna polaryzacyi powinna być pro
stopadła do brzegu tarczy, (jak to wykazał 
w r. 1860 Prażmowski). Z drugiej strony Bec- 
ąuerel zmierzył magnetyczną moc obracającą ga
zów i stwierdził w szczególności wpływ magne
tyzmu ziemskiego na płaszczyznę polaryzacyi at
mosferycznej. W przypadku, który nas zajmu
je, składowa pola magnetycznego słonecznego 
w kierunku promienia wzrokowego powinna wo
bec tego odchylać płaszczyznę polaryzacyi, która- 
to płaszczyzna nie powinna być ściśle prostopa
dła do brzegu słońca.

Przypuśmy, że grubość warstwy gazowej wy
nosi tylko dwa miliony kilometrów i że gaz ten 
znajduje się pod ciśnieniem średniem, równem 
tylko jednemu lub dwu milimetrom i w tempe
raturze wahającej się od 2000° do 4000°. W tych 
warunkach, jeżeli przypuścimy, że składowa ma
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gnetyzmu ziemskiego równa się np. polu magne
tycznemu ziemskiemu, to odchylenie płaszczyzny 
polaryzacyi powinnoby wynieść około stopnia lub 
dwu, t. j. mniej więcej trzy ra/y tyle, ile otrzymał 
Becąuerel na wartość polaryzacyi atmosferycznej. 
Jeżeli więc uwzględniwszy błędy, które wprowa
dza polaryzacya atmosferyczna, znajdziemy, że 
płaszczyzna polaryzacyi światła, pochodzącego od 
korony, jest prostopadła do brzegu słońca w gra
nicach błędów doświadczenia, to można będzie 
stąd wywnioskować, że, mimo znaczną swą masę, 
słońce posiada pole magnetyczne daleko mniej
sze od pola ziemskiego.

Zaćmienie słońca z dnia 30 sierpnia r. b. przy
padło w epoce maximum plam słonecznych, tak 
że linie czarne widma korony musiały być wzglę
dnie łatwe do dostrzeżenia, a ilość światła spola
ryzowanego stosunkowo znaczna. Nadto w tej 
porze roku rzut osi słońca na promień wodzący 
ziemi był bardze blizki swej wartości największej. 
Wobec tego wszystkiego można oczekiwać, że 
pole magnetyczne, które prawdopodobnie skiero
wane jest mniej więcej wzdłuż tej osi posiadało 
składową, dającą się uchwycić. A zatem warun
ki były wyjątkowo pomyślne dla badań tego ro
dzaju. W  najbliższej przyszłości dowiemy się 
prawdopodobnie, jakie otrzymano wyniki.

(Ciel et Terre). S. B .

—  Stosunek wzajemny kwiatów i owadów.
Uczony amerykański Ch. Robertson (1895), ba
dając stosunki pomiędzy owadami a kwiatami 
w okolicach Carlinville (Illinois) dowiódł, że ist
nieje tam bardzo ścisła zależność pomiędzy cza
sem kwitnienia roślin, a zjawianiem się pewnych 
owadów. Obecnie to samo spostrzeżenie potwier- [ 
dza dla stosunków europejskich E. Loew, który 
badał pod tym względem dziko rosnące kwiaty 
Brandeburgii. (Mitth. d. Bot. Yer. d .' Prov. 
Brandenburg, Jahrg, XLVII. 1905, str.[20—34). 
Na wiosnę najwięcej znajdujemy kwiatów otwar
tych, z miodnikami łatwo dostępnemi dla owa
dów; w lecie na ich miejsce zjawiają się kwiaty 
z miodnikami schowanemi głęboko i ze złożonym 
mechanizmem zapylania, tymczasem w jesieni wi
dzimy najwięcej typów przejściowych pomiędzy 
temi dwu krańcowościami. Odpowiednio do tego 
na wiosnę widzimy przeważnie owady o krótkich 
ssawkach; w lecie dopiero zjawiają się zręczni za- 
pylacze o ssawkach długich, doskonale przystoso
wanych do złożonego mechanizmu zapylania; w je
sieni zaś spotykamy pośrednie pod tym względem 
typy owadów. Tak samo na dalekiej północy 
spotykamy tylko kwiaty otwarte o prymitywnych 
sposobach zapylania, a im dalej na południe, tem 
więcej widzimy  ̂ kwiatów przystosowanych do.za
pylania przez trzmiele i motyle, tem częściej też 
spotykamy ostatnie typy owadów. B . H .

—  Przyczynek do chemizmu czerwonych cia
łek krwi. Zjawisko hemolizy, związane z pro
cesem rozpadu krwinek, zwróciło uwagę fizyolo- 
logów w stronę zagadnienia, w jaki sposób hemo

globina związana jest z rusztowaniem (stromą) 
erytrocytów. Co do tej kwestyi istniały wśród 
uczonych dwie sprzeczne teorye. Jedna grupa 
badaczy, z Hamburgerem i Koppem na czele przy
puszcza, że barwnik krwi w stanie płynnym za
warty jest pomiędzy oczkami stromy. Dzięki 
nawpół przepuszczalnej ścianie czerwonych ciałek 
krwi barwnik normalnie nie występuje z krwinki 
do osocza. Następuje to dopiero z chwilą uszko
dzenia tej ściany na drodze fizycznej lub chemi
cznej. Druga grupa fizyologów, między innemi 
Rollet, zwalczają energicznie pogląd Hamburge
ra. Rollet, opierając się na fakcie, że w czerwo
nych ciałkach krwi znajduje sią do 33$ hemoglo
biny, utrzymuje, że niemożliwa jest taka koncen- 
tracya barwnika i dlatego przypuszcza, że hemo
globina występuje nie w postaci roztworu, 
a przynajmniej w większej swej części w stanie 
stałym, jako endosoma w samej masie stromy. 
Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, np. przez pęcz
nienie stromy, cząsteczki barwnika wypchnięte 
zostały ze swego łoża, rozpuszczają się one i na
stępuje zjawisko hemolizy. Jako dowód przeciw 
teoryi Hamburgera-Koppego przytacza ten fakt 
znany, że hemoliza nie połączona jest z rugowa
niem elektrolitów z krwinek, jak to ma miejsce 
w przypadku hemolizy pod wpływem zamrażania 
i kolejnego odmrażania lub pod wpływem działa
nia prądu elektrycznego. Rollet nie wyjaśniał 
jednak, czy jego endosoma związana jest ze stro
mą chemicznie, czy też mamy tu do czynienia 
z połączeniem czysto-mechanicznem. Rosenthal 
w swej „Fizyologii ogólnej “ przypuszcza, że he
moglobina „wstępuje w luźny związek chemiczny 
z niedyfundującem ciałem krwinki, przez co sama 
utraca własność dyfundowania“.

Dr. Riwosz z Warszawy przedsięwziął szereg 
doświadczeń w celu wyświetlenia tej dotychczas 
spornej kwestyi. W  tym celu zastosował on do 
niszczenia krwinek tę samę metodę, której uży
wał Buchner w swoich badaniach nad komórkami 
drożdżowemi, a mianowicie rozcierał świeżą krew 
wołów, świń, kotów z suchym piaskiem morskim 
dopóki nie otrzymał mniej lub więcej jednolitej 
masy. Część tej masy mieszał z wodą przekro- 
ploną, drugą jej część, w tej samej ilości, z 0 ,9$  
roztworem soli kuchennej albo z izotonicznym 
roztworem cukru. Cząsteczki każdej próby takiej 
umieszczał w 0,9$ roztworze soli i badał mikro
skopowo. Pod mikroskopem nie znalazł autor 
ani jednej krwinki nieuszkodzonej, a tylko od
łamki ciałek różnej wielkości. Autor rozumował 
dalej w następujący sposób. Jeżeli hemoglobina 
w jakikolwiek sposób związana jest ze stromą, 
a nie leży swobodnie w oczkach jej sieci, wtedy 
w próbie z izotonicznym roztworem NaCl lub cu
kru nie nastąpiłoby wyługowanie hemoglobiny, 
gdy tymczasem w mieszaninie wodnej należałoby 
oczekiwać jej rozpuszczenia. Okazało się jednak 
że w obudwu przypadkach nastąpiło rozpusz
czenie hemoglobiny. Przypuszczać więc należy, 
że barwnik nie związany jest z istotą stromy, lecz
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leży swobodnie w oczkach sieci stromowej. Nie- | 
wiadomo tylko, czy występuje w postaci płynnej 
czy stałej. A. E.

(Zentralblatt f. Physiol.).

—  Gaiwanotaktyzm u członowców (Entomo-  
straca). Wiadomo, że prąd, przechodzący przez 
naczynie z wodą, w której umieszczone są wymo
czki (np. Paramaecium), wywiera wpływ specyal- 
ny na te organizmy: ustawiają się one w kierun
ku prądu i kierują się ku anodzie—jest to t. zw. 
gaiwanotaktyzm dodatni. Zjawisko to początko
wo zauważone u pierwotniaków, było następnie 
stwierdzone i u zwierząt wyższych; Nagel opisał 
gaiwanotaktyzm odjemny u widłonogów (Gopepo- j  

da), szczególniej u Cyklopów.
Ostatnio p. J. Paulsen przedsięwziął podobne 

doświadczenia nad Płesznicami (Daphnia) i Małżo- { 
raczkami (grzępik— Cypris).

Zapomocą prądu, odpowiadającego 20 woltom, 
przechodzącego przez wodę destylowaną i elek
trod w postaci wężownic, nie mógł ten autor 
stwierdzić żadnych zjawisk galwanotaktycznych 
u badanych członowców.

Następnie doświadczenia te były zmodyfiko
wane w ten sposób, że stosowano prąd o 60 wol
tach—prąd ten wprost zabijał zwierzęta. Jednak
że przez zastosowanie elektrod o większej po
wierzchni i w naczyniu o większej pojemności —  
udało się autorowi stwierdzić ruchy raczków 
w kierunku ku katodzie, czyli zjawisko galwano- 
taktyzmu odjemnego (albo, jak to obecnie nazy
waj ą— katodalnego).

Warunki tych doświadczeń nie były zgoła po
dobne do tych, wśród jakich prowadzone były 
badania Nagela, co tłumaczy prawdopodobnie 
brak galwanotaktyzmu przy potencyale słabym. 
Fakt galwanotaktyzmu katodalnego w razie stoso
wania prądu o 60 woltach nie wyklucza możli
wości, że w razie stosowania prądu o słabszym po- | 
tencyale kierunek taktyzmu może się zmienić, I 
stwierdzono już bowiem niejednokrotnie, że rodzaj 
działania elektryczności zależy od siły prądu.

(Rev. Sc.). J. T:
— - Badania nad słuchem i wechem u pają

ków, przeprowadzone niedawno przez pannę Prit- 
chett miały na względzie dwa gatunki tych sta
wonogów: Geolycosa texana i Pardosa mercuria- 
lis. Zwierzęta te były umieszczone w klatce 
o dnie muślinowem, zaopatrzonej u góry w otwór, 
służący dla obserwacyi. Klatka ta, oparta na 
trzech podstawkach drewnianych była umieszczo
na na desce, pływającej w naczyniu z wodą, to 
ostatnie zaś spoczywało na stołku, od którego 
powierzchni było oddzielone grubą na 8 cm war
stwą trocin drewnianych, a to w celu uchronie
nia pająków od drgań mechanicznych.

Cały szereg doświadczeń, dokonanych zapomo
cą diapazonów, dających od 128 do 512 drgań 
nie dał żadnych wskazówek dodatnich Zdaje się, 
że pająki badane były jaknajzupełniej pozbawio
ne zmysłu słuchu; ich zachowanie było zupełnie

jednakowe tak wśród ciszy jak podczas różnych 
odgłosów.

Doświadczenia nad zmysłem węchu, prowadzo
ne przeważnie nad pająkiem z gatunku Pardosa 
mercurialis, zapomocą różnych olejków nie-draź- 
niących (lawenda, olejek migdałowy, bergamoto- 
wy i t. p.), lub też drażniących (olejek musztar- 

i  dowy, pieprzowy), dały w każdym przypadku 
[ odczyn jednakowy— pająki uciekały zawsze czy

niąc ruchy wibrujące swemi szczękami i głaszcz- 
kami. Zachodzi teraz pytanie, gdzie mianowicie 
jest umieszczony narząd węchowy pająków? 
P. Pritchett próbowała rozstrzygnąć to zapomocą 
rozmaitych doświadczeń nad kaleczonemi w róż
ny sposób pająkami, lecz bez powodzenia. Na- 
pewno zostało stwierdzone, że zmysł węchu nie 
jest umiejscowiony ani na głaszczkach, ani na 
pierwszej parze odnoży. P. Pritchett sądzi ra
czej, że zmysł ten jest u pająków rozsiany na ca
łej powierzchni skóry. J. T.

(Rev. Sc.),

—  Związek pomiędzy jajnikiem, macicą a gru
czołem mlecznym. Wiadomo oddawna, że u no
wonarodzonych samiczek ssaków po kastracyi zu
pełnie nie rozwija się tkanka gruczołowa mlecz
na; nasuwało się jedynie pytanie, czy gruczoł 
mleczny zanika pod wpływem bezpośrednim wy
cięcia jajników, czy też z powodu kastracyi nastę
puje zanik macicy i dopiero pośrednio zanik gru
czołu mlecznego. Należało znaleźć odpowiedź na 
pytanie, czy gruczoł mleczny zależny jest troficz
nie od jajnika, czy też od macicy.

W celu należytego wyświetlenia tego zagad
nienia, dr. Foges z Wiednia przedsięwziął szereg 
doświadczeń nad nowonarodzonemi królikami 
i kotami (dwu — do pięciotygodniowemi). Do
świadczenia te, jak czytamy w Zentralblatt fur 
Physiologie, dowiodły przekonywająco, że rozwój 
gruczołu mlecznego zależny jest jedynie od istnie
nia czynnych jajników.

Doświadczenia były przeprowadzone w ten spo- 
I sób, że zwierzęta jednego pomiotu rozdzielano na 

trzy grupy, z których jednym wycinano obydwa 
jajniki, drugim—-macicę, trzecie pozostawiono bez 

| zmiany w celu kontroli. Po 5 miesiącach, kiedy 
| normalnie następuje zupełna dojrzałość płciowa 
I zwierzęta sekcyonowano. Okazało się już ma

kroskopowo, że zwierzęta, które pozbawiono ma
cicy, posiadały wyraźnie wyczuwane sutki, gdy 
tymczasem u zwierząt kastrowanych (pozbawio
nych jajników a posiadających macicę) ledwie 
znajdowano ślady brodawek sutkowych. Histo
logiczne badania wykazały u zwierząt bez maci
cy, tak samo jak u zwierząt wziętych dla kontroli 
liczne, obficie rozgałęzione, sięgające głęboko 
przewody gruczołowe; przeciwnie, u zwierząt ka
strowanych, lecz posiadających macicę, miało się 
do czynienia prawie z zupełnym brakiem gruczo- 
ła: wszystko sprowadzało się dó pojedyńczego, 
krótkiego nierozgałęzionego przewodu, nie prze
bijającego skóry.
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Co dotyczę zależności pomiędzy jajnikiem a ma
cicą, to doświadczenia Pogesa wykazały, że jajni
ki rozwijają, się całkowicie nawet z chwilą wycię
cia macicy t. j. zupełnie niezależnie od niej, co 
zgadza się z badaniami Grrammatikati, Mandl- 
Biirgera, Keitlera i inn., którzy wykazali, że po 
wycięciu macicy, w jajniku dalej odbywa się pro
ces dojrzewania pęcherzyków (folliculi).

A. E .

—  Badania nad statocystami. W  jednym 
z ostatnich tomów „Pflugers Archivu znajdujemy 
dokończenie szeregu prac Froh licha o statocystach 
z ich wycinaniem lub uszkodzeniem. U  gło- 
wonogów (Eledone moschata, Eledone Aldrovan- 
di i Octopus macropus) niszczenie statocystów 
wywoływało taczanie się mięczaków około osi po
dłużnej i obroty około osi poprzecznej (koziołko
wanie). Kierunek taczań nie zależał od tego czy 
wycinano prawą czy też lewą lub obiedwie stato- 
cysty. Ruchy te uwarunkowane były zmianą 
napięć mięśniowych, wywołaną przez brak stato- 
cyst. Zwierzęta pozbawione wspomnianych na
rządów wykazują zmieniony sposób trzymania się 
w przestrzeni, gdyż trzymają się wierzchołkiem J  

płaszczu ku górze, głową ku dołowi. Prócz tego j  

vi zwierząt takich w porównaniu z osobnikami j  

nortnalnemi skonstatować się dało: zmniejszenie 
się siły ruchowej, wzmożenie się refleksów, 
mniejszą frekwencyę oddechową. U raków, j  

a mianowicie u Penaeus membranaceus, w razie | 
jednostronnego uszkodzenia statocysty następują ' 
typowe taczania się około osi podłużnej ciała, | 
a mianowicie w razie uszkodzenia statocysty j 
prawej, ruchy w kierunku wskazówki zegarowej, | 
w razie uszkodzenia lewej —  w  przeciwnym kie
runku. W przypadku obustronnego wycięcia 
statocyst zwierzęta pływają na grzbiecie, stają 
na głowie i t. d. Typowe taczania się po jedno- 
stronnem uszkodzeniu statocyst objaśnić się dają 
wywołanem przez tę operacyą osłabieniem mu
skulatury po stronie przeciwległej. U  Penaeus 
tak samo jak u głowonogów, autor stwierdził fakt 
wzmożenia się refleksów.

U koników morskich (Hippocampus antiąuo" 
rum) uszkodzenie błędnika (labyrinthus) wywołu" 
je podczas pływania obracanie się ryby około os1 
podłużnej, a mianowicie w razie uszkodzenia błęd
nika po stronie lewej, ruchy w kierunku wska
zówki zegarowej, w razie operacyi po stronie ! 
prawej—ruchy w przeciwnym kierunku. Przy- ; 
czjmę ruchów tych autor również przypisuje osła- i 
bieniu muskulatury płetwy przeciwległej. Re- i 
fleksy u konika morskiego pod wpływem danej ! 
operacyi również się wzmagają.

Normalne oryentowanie się poziome konika mor
skiego nie zostaje naruszone przez uszkodzenie 
błędnika; uwarunkowane ono zostaje przez poło- 
żenie pęcherza pławnego i wagą ogona. Jeżeli 
wpuścimy kilka kropel wody do pęcherza, oryen- ' 
towanie się poziome zostaje naruszone.

A. E .  i

—  Wpływ głodzenia na budowę histologiczną 
słodkowodnych robaków płaskich (Triclada). Zo
olog Stoppenbrink z Bonn ogłosił niedawno 
w Zeitsch. f. wiss. Zoologie wyniki swych badań 
nad wpływem głodzenia na budowę Triclada. Do 
swych doświadczeń brał on gatunki Planaria al- 
pina, Planaria gonocephala, Plan. polychroa, Po- 
lycelis cornuta, Polycelis nigra i Dendrocoelum 
lacteum. Wpływ wspomniany wyrażał się nietyl- 
ko w zmniejszeniu się rozmiarów ciała, ale rów
nież w zmianie jego postaci. Zmiana zasadzała 
się głównie na wybitnem przeważaniu odcinka 
głowowego zwierząt głodzonych nad ich częścią 
pozagłowową. Pakt ten dowodzi, że zmniejszenie 
się rozmiarów ciała nie polega na jednostajnem 
zmaleniu wszystkich komórek, albo, jak przy
puszczał Schultz, na proporcyonalnej redukcja 
wszystkich narządów, lecz przeciwnie na nieje
dnostajnych zmianach w poszczególnych tkankach 
i to w ten sposób, że mniej potrzebne do życia 
narządy giną, aby swym materyałem utrzymać 
przy życiu narządy niezbędne dla danego osobni
ka. Najmniejsze zmiany zauważył też autor w sy
stemie nerwowym zwierząt głodzonych, z czego, 
wypływa stosunkowo mniejsze zmalenie odcinka 
głowowego. Tak samo w przewodzie pokarmo
wym, systemie wydzielniczym, muskulaturze skór
nej i nabłonku nie widzimy gwałtownego rozpa
du komórek; przeciwnie, w obrębie narządów 
płciowych zauważyć się dają znaczne procesy 
rozpadowe, prowadzące ostatecznie do zupełnego 
zaniku tego systemu narządów. Proces rozpado
wy odbywa się w tym porządku, że początkowo 
ulegają rozpadowi worki żółtkowe samiczek gdy 
tymczasem pozostałe części jej aparatu rozrodcze
go pozostają nietknięte; następnie uwstecznia się 
aparat spółkowania a ostatecznie zanikają narzą
dy gruczołowe męskie i żeńskie. Porządek ten 
odpowiada, jak już zaznaczył Schultz, odwrotne
mu porządkowi rozwoju zarodkowego narządów 
płciowych. Zmiany histologiczne, odpowiadające 
stopniowemu zanikowi narządów, polegają na 
procesach nekrobiotycznych, a mianowicie na 
rozpadzie pierwiastków komórkowych i wchłania
niu produktów rozpadu. Zjawiska fagocytozy 
nie udało się autorowi w danym przypadku zau
ważyć. A . E .

—  Pierwsze ssaki Już od kilku lat, dzięki 
poszukiwaniom Dolloa i Bensleya, została przyję
ta w nauce hy po teza, wyprowadzająca torbaczów 
(Marsupialia) od przodków, którzy pędzili życie 
na drzewach. Obecnie W. D. Matthew sądzi, że 
można od form podobnych wyprowadzić też i ssa
ki łożyskowe (Placentalia). Przodkowie więc 
wszystkich ssących późniejszych, wyłączając, oczy
wiście, Prototheria, mieliby być zwierzętami, za
mieszkującemi drzewa.

Podług Matthewa cechy owych ssaków pier
wotnych musiały się przedstawiać w sposób na
stępujący:

1) Musiały to być zwierząta nieduże, o czaszce 
krótkiej, o typie ogólnym budowy wyższym, ani-
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żeli gady (Reptilia), lecz bezwarunkowo niższym 
niż ssaki dzisiejsze

W  rzeczywistości wszyscy przodkowie ssących 
współczesnych są tem mniejsi, im bardziej są od 
potomków swych oddaleni. J?ak np. przodkowie 
konia i wielbłąda, w pierwszych czasach epoki 
trzeciorzędowej nie byli więksi od dzisiejszego 
królika. Tak samo przodkowie słonia, nosorożca 
tapira, byli bardzo mali. A z drugiej strony 
wielkie zwierzęta z początku trzeciorzędu — były 
formami pośpiesznie wyspecyalizowanemi, które 
też wprędce wyginęły.

2) Zęby przodków ssaków powinny były nale
żeć do typu „bunodontowego", o koronie niskiej, 
złożone z kilku ostrz niskich, szerokich, zaokrą
glonych; zęby trzonowe były przystosowane do 
przenikania, siekacze do odcinania. W rzeczy 
samej, podług Copego takie mianowicie uzębienie 
posiadały ssaki pierwotne.

3) Szyja ich była krótka, cienka, giętka, zdol
na do szybkich poruszeń. Ciało cienkie, żebra 
krótkie i niezbyt liczne; okolica lędźwiowa długa 
i dość giętka. Wyliczone tu cechy charaktery* 
żują wszystkie znane ssące w początku trzecio
rzędu.

4) Ogon długi, giętki, u podstawy silnie utnię- 
siony, prawdopodobnie chwytny.

5) Obojczyk istniał stale, nawet u przodków 
takich grup, które obecnie tej kości nie mają. 
Kość krucza (os coracoideum) wątpliwa.

6) Kości biodrowe wązkie. Mięśnie pośladka 
długie i cienkie.

7) Odcinek proksymalny kończyn długi; wią
zanie wolne, ułatwiające wielką swobodę ruchów. 
Cecha ta jest bardzo wyraźnie zaznaczona; z cza
sem ramię i udo skróciły się, natomiast przedra
mię i piszczel uległy wydłużeniu u potomków 
późniejszych.

8) Kości promieniowa i prętowa były oddzielo
ne i jednakowo rozwinięte, główka promieniowa 
była zaokrąglona, co umożliwiało swobodną pro- 
nacyę i supinacyę. Piszczel i strzałka oddzielone,
0 ruchach ograniczonych.

9) Ręka i stopa bardzo giętkie; kości śródrę- 
cza oddzielone; kość środkowa (centrale) obecna; 
znajdujemy to u wszystkich ssaków z początku 
eocenu. Typ ten pozostał i nadal u naczelnych, 
owadożernych i większości gryzoniów.

10) Pięć palców u każdej kończyny o ruchach 
bardzo swobodnych. Na końcach palców małe 
pazury.

Palec pierwszy przeciwstawiający się pozosta
łym i to zarówno w kończynach przednich, jak
1 tylnych. Widzimy rzeczywiście tę cechę u pier
wszych ssaków z epoki trzeciorzędowej.

Oto są najważniejsze cechy ssaków najpierwot
niejszych, odbudowane na podstawie znanych 
szczątków tych zwierząt, oraz na zasadzie rozwa
żań teoretycznych. Cechy te przechowały się 
w znacznej swej części u współczesnych nam ssą
cych, pędzących życie na drzewach, pomimo, że 
kończyny ich uległy dość znacznemu wydłużeniu,

I okolica twarzowa skróciła się, mózg zyskał na 
| objętości i stopniu złożoności. Współczesne nam 

gryzonie zachowały w postaci najczystszej typ 
pierwotny koścca, lecz uzębienie ich uległo waż
nym zmianom, za wyjątkiem wiewiórek. Wiele 
owych cech pierwotnych dochowało się aż do dzi
siaj u ssących owadożernych, a także u mięsożer
ców, za wyjątkiem—u tych ostatnich—budowy 
kończyn i zębów. Natomiast u kopytnych widzi
my najznaczniejsze odchylenia od typu pierwot
nego, lecz ich sery a paleontologiczna jest o tyle 
zupełna, że można tu wyśledzić cały łańcuch prze
mian stopniowych. U szczerbatych (Edentata), 
a raczej u potomków pierwotnej gałęzi bocznej 
prarodzicieli szczerbatych, zaszły głębokie zmiany 
które rychło zamaskowały cechy pierwotne.

Zdaniem p. Matthewa ewolucya ssaków odby
wała się w sposób następujący: przodkowie
z Kredy ssaków trzeciorzędowych byli zwierzęta
mi, żyjącemi na drzewach, o szkielecie bardzo je
dnorodnym, lecz o uzębieniu zmiennem, a to za
leżnie od rodzaju pożywienia (orzechy, owoce, 
ziarna, owady). Na początku epoki mezozoicznej, 
skutkiem ubóstwa flory lądowej, fauna cała krę
gowców wyższych rozmieszczała się w wodzie na 
drzewach i powietrzu—a więc składała się z żyją
cych nawpół w wodzie na wpół na lądzie gadów 

j a wreszcie z ssaków i ptaków. W końcu okresu 
kredowego, dzięki nagłemu rozszerzeniu się flory 
lądowej, otworzyło się pole szerokie i urozmaicone 
dla świata ssaków. Wówczas to mianowicie wyspe- 
cyalizowały się one w różnych kierunkach drogą 
nader rozmaitych przystosowań. J .  T.

(Rev. Sc.).

NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE.

— Das Huzulenpferd. Eine zuchterische 
Studie nach Untersuchungen in Seiner Heimat 
von Apollinaris Osowicki. Stuttgart 1904 str. 54.

Autor wespół z profesorem Holdefleissem od
był w sierpniu 1903 roku wycieczkę w północno- 
wschodnie Karpaty dla poznania małych koni 
górskich, pochodzenia przeważnie oryentalnego, 
znanych pod nazwą koni huculskich. Opis mor
fologiczny tej rasy autor oparł na średnich 
z pomiarów 85 koni huculskich. Z każdego ko
nia brał 13 pomiarów. Za wielką zasługę auto
ra należy poczytywać podanie opisu powyższego 
na tle wiadomości etnograficznych o ludności hu
culskiej, hodującej tego konia, danych fizyogra- 
ficznycb, dotyczących klimatu, chemicznego skła
du gleby, roślin łąkowych i t. d. Nie zapomniał 
też autor o zarysie historycznym rozwoju tego 
szczepu koni oryentalnych o sposobie wychowu 
i współczesnych usiłowaniach, mających na celu 
podźwignięcie hodowli hucułów. Po przeczyta
niu monografii powyższej ma się dokładne i wy
raźne pojęcie o koniu huculskim. 3 fotografie 
uzupełniają opis.
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Na zakończenie autor formułuje w 14 punktach 
wnioski, wynikające z jego badań. Punkt ósmy 
zawiera następujące liczby średnie, charakte
ryzujące najważniejsze pomiary konia huculskiego: 

wysokość w kłębie . . . . 131,2 cm\
wysokość zadu . . . . . 132,4 cm;
wysokość nasady ogona . . . 123,5 m ;
długość tułowia . . . .  . 142,2 cm;
Stosunek wysokości w kłębie do długości tuło

wia wynosi 100 : 106,55.
Z liczb powyższych wynika, że koń huculski 

jest nizki i względnie wybitnie długi, ma wysoki 
zad, krzyże spadziste, nizką nasadę ogona.

Dr. A. B.
— Newcomb-Engelmann. Astronomia po

pularna (Populare Astronomie), wydanie 3 pod 
reaakcyą Dr. Vogela. In 8°, str. 748 ze 198 
rĵ s. i 12 tablicami. Lipsk 1905, nakład W . En- 
gelmanna. Cena w oprawie 16 marek.

Nie jest to zwykła książka popularna, mająca 
na celu przedewszystkiem rozrywkę czytelnika 
i dlatego przedstawiająca tylko wybrane działy 
nauki w możliwie pociągającej formie, lecz dzieło, 
pisane zwięźle i ciężko, ale zaznajamiające czytel
nika— o ile to jest możliwe w wykładzie bez wyż
szej matematyki— ze wszystkiemi najważniejsze- 
mi rezultatami i metodami astronomii w ich histo
rycznym rozwoju. W trzeciem wydaniu grunto
wnie przerobione zostały rozdziały o analizie 
widmowej, fotometryi i fotografii; dodano też 
przedstawienie poglądów na budowę świata Seeli- 
gera i Kapteyna. Tad. Ban.

— L . De Launay. Geologia praktyczna 
wraz ze słowniczkiem terminów geologicznych 
najczęściej nżywanych (Geologie pratiąue et Petit 
Dictionnaire techniąue des termes geologiąues les 
plus usuels). Z 41 rys. Paryż. Armand Colin. 
Cena 3 fr. 50 c.

B U L . E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  

za czas od d. 1 do d. 10 października 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -f-

|
Temperatura w

1
st. Cełs.

Kierunek 
i prędk. wintru 

w m/sek.

Zachmurze
nie 

(0 -  10) H .n  o 
mm

UWAGI

1 7 r | lp . 9 w. 1 7 r - 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. lp . 9 w. 7 r. 1P- 9 w.

In. 37,8 39.2 39,4 8,2 10,1 9,4 14,0 7,5 sw„ sw,„ SW, ©5 ©8 4 1 M •  ▲ g 4 15p,7I0p;
2p 40,3 40,4 40,5 8,4 12,0 8,8 12,5 8,0 8 W. w 10 W1 10 10 1 0,8 • w  n o cy

3w. 38 2 38,2 41 3 8,4 12.6 7,7 13,3 7,5 NW, W2 W, 10 ©7 3 —
4 ś. 43,5 45,1 44,1 5,6 10,4 6,5 11,0 5,0 w 6 w r 10 ©7 0 —
5 c. 37,6 37,1 38,1 7,8 11,8 9,3 12,1 5,5 Sir S5 S4 10 10 3 3,3 # 8 15a 2 303p;

6p. 38,1 38,4 39,6 8,8 11,8 8,C 12,5 8,0 SWs s w , s w . ©6 10 10 7,5 ® 9 15 a,215 p,410p
7 s. 42,1 43,4 45,1 7,4 8.2 6,8 8,7 7,2 s w , w 5 W2 10 10 5 0,0 • a p.
8n 45,7 46,7 50.3 7,4 9,8 7,6 10,4 5,3 w , W6 w 10 10 10 5,2 • P-
9p. 50,3 51,6 51,5 6,6 7,4 62 9,1 5,7 W3 W5 •s, 10 10 7 —

10 w. 54.0 56,0 57,2 5,3 10,5 7,5 10,7 4,0 n e 3n e 7n e 90 3 ©2 10 ' 1,6 • w  nocy;

42,S 143,6 | 44,7 17 II 7,4 | 10,5 | 7,8 | 11,4 6,4 6,9 6,4 4,°; 8,4 8,4 5,3 i  - I I

Stan średni barometru za dekadę: ’/j (7 r. -j- 1 p. 9 w.) =  743,7 mm
Temperatura średnia za dekadę: '/i (7 r. - f  1 p. -j- 2 X  9 w.) =  8°,4 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  19,8 mm
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