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S T O S U N E K  P I A S K O W C A  K A R 
P A C K I E G O  DO Ś L Ą S K O  - P O L 

S K I E G O  Z A G Ł Ę B I A  W Ę G L O 
W E G O .

(W edług V. U hliga).

W  pierwszym zeszycie nowego czaso
pism a geologicznego, wydawanego w 
W iedniu znajdujem y rozprawę prof. Uhli
ga *), poświęconą stosunkowi karpackie
go u tw oru  llyszowego do przylegającego 
od północy śląsko-polskiego zagłębia wę
glowego. Zagadnienie to, roztrząsane już 
dawniej, prof. Uhlig wznawia ze wzglę
du na nowe teorye płaszczowinowe, k tó 
re w K arpatach zyskują  coraz więcej 
zwolenników. Kw estya ta  ma znaczenie 
n ietylko teoretyczne, ale także w znacz
nej mierze praktyczne, gdyż rozwiązuje 
zagadnienie, j a k  daleko w k ie runku  po-

*) V . U hlig: „Die K arpath isehe Sandsteinzo- 
ne und  ih r Verhiilt,nis zum  siidetischen Karbon- 
g eb ie t11 M itteilungen  der Geoiogischen Gesell- 
schaft in  W ien. T. I, W iedeń, 1908.

1 łudniowym, a więc ku Karpatom możemy 
posuwać poszukiwanie węgla. Rozprawę 
Uhliga podaję w skróceniu, zaznaczając 
najważniejsze jej momenty, łatwiej dla 
niegeologa zrozumiałe.

Karpaty na przestrzeni od Beczwy na 
Morawach aż prawie po Kraków grani
czą od północy z sudeckim utworem  wę
glowym. Pomiędzy temi dwoma góro
tworami istnieje różnica zasadnicza: K a r
paty  są młodego wieku, gdyż w ytw orzy
ły się w młodszym trzeciorzędzie, góro
twór zaś w'ęglowy został sfaldowany w 
czasach przedpermskich, należy więc we
dług terminologii Suessa do waryscyj- 
skiego system u wypiętrzeń. W k ierun
ku południowym skały  sudeckie, p rzy
kry te  mioceńskiemi, do „szlieru“ zalicza- 
nemi iłami, zapadają pod skały karpac
kie. W  myśl dawnych zapatryw ań ku 
północy obalone, fałdy karpackie zostały 
częściowo nasunięte na pokłady węglo
we. W  takim razie możnaby u północne
go brzegu karpackiego po przebiciu skał 
tlyszowych natrafić na węglowe, ale tyl
ko w nieznacznem ku południowi odda
leniu.

Nieco inaczej będzie, jeżeli przyjmie
my nowe, płaszczowinowe teorye powsta
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nia Karpat. W  tak im  razie K arpaty  b y 
łyby górotworem przyniesionym  zdaleka, 
fałdy karpackie  płaszczowiną nasun ię tą  
w zupełności na  skały  pierwotnie osa
dzone w tych  okolicach, a więc na sk a 
ły system u węglowego. W  tym  w ypad
ku pod Karpatam i i w znaczniejszej od
ległości od ich północnego brzegu mo- 
żnaby się spodziewać skał węglowych, 
a więc i pokładów węgla.

Pierwszy Lugeon rozpoznał płaszczo- 
winową budowę Karpat, wykazując, że 
skały tatrzańskie  nie leżą obecnie w m ie j
scu swego powstania, lecz są fałdami 
płaszczowinowemi, k tó re  przybyły  z po
łudnia; Limanowski był p ierwszym , k t ó 
ry  te teorye rozszerzył na całe Karpaty. 
Jakkolwiek ten  sposób tłum aczenia bu
dowy Tatr  godził w wyniki długoletnich 
badań Uhliga, k tó ry  zapatryw ał się na 
budowę tych  gór w  myśl dawnych teo- 
ryj górotwórczych, Uhlig jed n a k  przy
znał racyę Lugeonowi i L im anow skiem u ' 
i teoryę ich przyjął z pewnemi (zresztą 
znacznemi) zmianami. Nie będzie na- 
szem zadaniem przedstaw iać różnic po
między zapatryw aniam i Uhliga a L im a
nowskiego na budowę Karpat, tem  mniej 
sprawozdawca nie może orzekać, po k tó 
rej stronie j e s t  słuszność, gdyż jedynie  
geolog tek tonik  będzie w tej sprawie 
kom petentny. Obecnie mam zamiar j e 
dynie objektywnie zdać spraw ę z o s ta t 
niej rozprawy Uhliga. Zrozumienie toku 
wywodów ułatw ia ją  w pracy niemieckiej 
trzy profile, jeden  z nich znajdzie czy
telnik w II-gim tomie, „Dziejów z iem i“ 
N eum ayra (str. 569), k tó ry  niedawno - 
opuścił prasę.

Uhlig wyróżnia w K arpa tach  flyszo- 
wych, a więc piaskowcowych, dw a fa- 
ciesowo różne obszary, k tóre  b iegną ró 
wnoleżnikowo: północny, niższy, c h a ra k 
teryzujący  się silnem rozwinięciem oli
goceńskich łupków m enilitowych, p ias
kowców ciężkowickich (również o ligo
ceńskich) i górnokredow ych w arstw  ino- 
ceramowych, nadto  obfitością źródeł n a 
ftowych, i pas południowy wyższy (wła
ściwe K arpaty), w k tó rym  główne z n a 
czenie m ają oligoceńskie (lub eoceńskie) 
piaskowce magórskie. Granicę pomiędzy

tem i dwoma pasami znaczy dobrze w Ga- 
licyi Zachodniej linia t. zw. „transwer- 
sa lna“ kolei żelaznej. Oba te sposoby 
wykształcenia  się różnią się z tej p rzy 
czyny wybitnie, ponieważ są to dwie 
różne płaszczowiny: północna podbeski- 
dowa i górna beskidowa, j a k  je  Uhlig 
nazywa. Nazwy te  mówią już, że płasz- 
czowina podbeskidowa je s t  starsza, gdyż 
leży niżej.

Jakkolw iek brak dotychczas dowodów 
przem awiających wybitnie przeciw przy
jęciu  teoryj płaszczowinowych dla K ar
pat, to przecież Uhlig przedstaw ia fakty, 
które przemawiają za nią. Dokładnie 
rozpatrzył j ą  w innej rozprawie :), w obec
nej reasum uje  poprzednie wywody.

Obecność pasma skałek wr K arpatach 
fleszowych należy do faktów tej kate- 
goryi. Skałki (utwory starsze wiekiem 
od górnej kredy) w płaszczowinie beski- 
dowej leżą zawsze na  zew nętrznym  jej 
łuku, a więc na linii zetknięcia się obu 
płaszczowin (podbeskidowej i beskido- 
wej), a śledzić je  można w tem  położe
niu od Kromieryża na Morawach aż po 
Rzegocinę w Galicyi zachodniej. W  obrę
bie płaszczowiny podbeskidowej skałki 
nie leżą u jej zewnętrznego brzegu, cho
ciaż dosyć często zajm ują to położenie 
(np. dolna kreda  Galicyi zachodniej, t y 
toń w okolicy W ęgierki i Przemyśla).

Skałki m ają  k sz ta łt  brył wielkich, a l
bo luźnych pokładów; wapienno-jurajskie 
w ystępują  najwyraźniej pod względem 
orograficznym z tej przyczyny, ponieważ 
tw arda  ich skała mniej u lega zwietrze
niu, niż otaczające j ą  u tw ory  piaskowco
we. W a rs tw y  skałek zapadają słabo pod 
utwory, k tóre są ich stropem, a ponie
waż leżą na granicy zetknięcia się obu 
płaszczowin, przeto na tu ra lną  je s t  rzeczą, 
że skały leżące ponad skałkam i i poni
żej ich nie są jednakow e.

Skałki często są otoczone zlepieńcami 
i utworam i zlepieńcowemi, zawierające- 
mi w sobie m ateryał skałek. Z tej też

>) V. U hlig: „Uber die T ektonik der Kar- 
p a th e n “. W iedeń, 1907. Spraw ozdania w iedeń
skiej Akad. U m iejętności.
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przyczyny prof. Uhlig uważał dawniej 
procesy denudacyjne za najważniejsze 
w w ytw arzaniu  się skałek i dlatego też 
poczytywał je  za resztki pasma górskie
go ocalałego przed erozyą. Dopiero pó
źniejsze wywody Lugeona skłoniły go 
do porzucenia hypotez pierwotnych.

Prawie poziome ułożenie skał, które 
tworzą podstawę skałek, jakoteż n iek tó 
re inne obserwacye sprawiają, że nie mo
żemy spodziewać się korzeni skałek w 
pobliżu, przeciwnie, należy ich szukać w 
znacznej ku południowi odległości. Sa
me skałki (naturalnie  mówimy zawsze o 
skałkach flyszowych, nie typu  pienińskie
go) byłyby częściami ją d ra  dolno kredo
wego i ju ra jsk iego  obu płaszczowin, k tó
re podczas ich ruchów zostały z jąd ra  
pochwycone, oderwane i ku przodowi 
wysunięte.

Starsze skały, tworzące dwie płaszczo
winy nie są jednakowe. Płaszezowina 
beskidowa zawiera skały starsze od ty- 
tonu tylko na Morawach (w arstw y gres- 
teńskie, ju ra  brunatna), a ze skał k re 
dowych—dolny i średni neokom pod po
stacią piaskowca karpackiego. W plasz- 
czowinie podbeskidowej są tylko nieczę
ste wapienie tytońskie, a ze skał dolno- 
kredowych przedewszystkiem  średni neo
kom i w arstw y  wernsdorfskie.

Z tego więc wynika, że pomiędzy ska
łami dwu płaszczowin je s t  pewna różni
ca, naw et wcale wyraźna; charakterys- 
tycznem  je s t  dla obu silne wykształce
nie się trzeciorzędu starszego i k redy 
górnej w odróżnieniu od innych płasz
czowin, k tóre składają całe Karpaty, a 
więc w odróżnieniu od płaszczowiny Pie
nin, górno i dolno tatrzańskiej. Pod 
względem tek tonik i płaszczowiny flyszo- 
we odznaczają się budową łuskową o 
w arstw ach  ku południowi nachylonych. 
Na tej podstawie należałoby przypusz
czać, że początku obu płaszczowin fly
szowych należy szukać ku południowi i 
ku dołowi, dalszym zaś wnioskiem bę
dzie, że obie te płaszczowiny zanurzają 
się ku południowi pod płaszczowinę Pie
nin i pod pas gór starokrystalicznych. 
Obie płaszczowiny beskidowe odbyły więc 
znaczną drogę ku północy, posuwając się

po skałach sudeckich, k tórych  przedłu
żenia szukać należy pod Karpatami.

Obecność „głazów egzotycznych1* w 
Karpatach łatwo można wytłumaczyć na 
podstawie budowy płaszczowinowej K ar
pat. Brył tych  jes t  szczególnie wiele w 
pasie podbeskidowym, beskidowe pias
kowce magórskie m ają  je  tylko wyjątko
wo. Różny jes t  inateryał tych głazów. 
Ułamki wapienia węglowego z Productu- 
sami, ułam ki skalne z odciskami roślin 
węglowych, górnodewońskie skały ze 
Spiriferami, wapienie ju ra jsk ie  są na tu 
ralnie pochodzenia hercyńskiego. Nie
znane je s t  pochodzenie jasnoróżowych, 
lub jasnożóltych granitognajsów, zielo
nych łupków łyszczykowych i chloryto- 
wych. Uhlig nazywa je  z tej przyczyny 
głazami zagadkowemi. Znane je s t  nato
m iast pochodzenie licznych ułamków bia
łego wapienia tytońskiego (wapień stram- 
berski i inwałdzki), pochodzą one z oko
lic, w których osadzał się m ateryał pła
szczowin beskidowej i podbeskidowej, 
a nie mają niczego wspólnego z płasz- 
czowiną Pienin, albo Tatr, gdyż charak
ter  tych wapieni j e s t  inny. Gtazy egzo
tyczne tego typu okazują zgodność ze 
skałkami płaszczowin (podbeskidowej i 
beskidowej), o których poprzednio mó
wiliśmy, należy je  uważać za części ska
łek (Klippenblocke wedle terminologii 
Heima).

Bloki zagadkowe (kryptotop) są wpraw
dzie wątpliwego pochodzenia, jednako
woż zdołano zauważyć, że są coraz rzad
sze ku południowi, a więc w płaszczowi- 
nach innych, niż obie beskidowe. Mo- 
żnaby przypuszczać, że pochodzą z p ier
wotnego spągu  Karpat.

Głazy egzotyczne pochodzenia sudec
kiego są często bardzo wielkie. Znane 
są przykłady olbrzymich brył węgla czar
nego, które dostarczyły kilku tysięcy 
cetnarów metrycznych węgla. Od tych 
wielkich bloków do mniejszych i cał
kiem małych odłamów są dość liczne 
przejścia. Wszystkie są jednakowego 
pochodzenia, gdyż należy je  uważać za 
porwaki, które z podłoża sudeckiego pod
czas ruchu płaszczowin flyszowych zo
stały oderwane i ku  północy posunięte.
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Obecność b ry ł otoczonych pochodzenia 
sudeckiego w skazuje , że n iegdyś na brze
gach północnych morza karpackiego  le
żało szerokie wybrzeże ze skał sudec
kich. Liczne odłamy tego lądu dostaw ały  
się do osadów morza jako  otoczone żwi
ry. Podczas ruchów płaszczowinowych 
płaszczowiny zajęły i zakryły  ląd ten  na 
znacznej przestrzeni. Odłamy skał su
deckich dostały  się więc do m aterya łu  
płaszczowin beskidowych w dwojaki spo
sób: jako  luźne, otoczone kaw ałki skał, 
k tóre dostały się do osadów morza fly- 
szowego i jak o  nieotoczone, ostrokrawę- 
dziste, mniejsze bryły, lub wielkie par- 
tye  skalne, które, pochwycone ruchem  
płaszczowinowym, zostały przesunięte  ku  
północy. Położenie dawnego morza fly- 
szowego nie j e s t  znane, w każdym  r a 
zie należy go szukać na południe od dzi
siejszych K arpat i tam  też są korzenie 
płaszczowin flyszowych.

Stosunki ułożenia skał przem aw iają  
także za nowszemi teoryam i górotwór- 
czemi. Kreda śląska składa się z łusk 
nachylonych ku  południowi, pod nie za 
padają w ars tw y  trzeciorzędowe typu  pod- 
beskidowego. W  ogólności b rak  kredzie 
śląskiej cha rak te ru  regularn ie  sfałdowa- j  

nego pasm a górskiego. Ponieważ w szę
dzie s ta rszy  trzeciorzęd podbeskidowy 
zapada pod beskidowy pas flyszowy; po
nieważ wTszędzie zauważyć można, że 
pierwszy u tw ór zajm uje m iejsca najniż
sze, podczas gdy wyższe zajm uje  kreda  
typu  beskidowego; przeto n a tu ra ln y m  bę
dzie wniosek, że nie m am y tu  reg u la rn e 
go ułożenia warstw , lecz że pas beskido
wy został nasun ię ty  na podstawowe 
u tw ory  podbeskidowe.

W reszcie i w iercenia dostarczyły w prost 
nam acalnych  dowodów na prawdziwość 
teoryi dalekiego nasunięc ia  w arstw . Prze- 
dew szystkiem  ważne są w ynik i dwu w ier
ceń: w Pskowie i Pogwizdowie. W  pier- 
wszem po przebiciu 400 m s tarszego trze 
ciorzędu osiągnięto w ars tw y  węglowe, 
w k tó rych  wiercono do ]000 metrów, 
drugie wiercenie po 745 m  doszło do 
w a rs tw  węglowych. W  obu wypadkach  
przebijano wierceniam i tylko u tw ory  pa- 
leogeńskie, chociaż rozpoczęto wiercenia

na brzegu skał kredowych. W iercenie 
w Pskowie dowiodło, że kreda tamtejsza 
nie przedłuża się w głębi ku południowi, 
lecz je s t  otoczona dokoła utworam i trze
ciorzędowemu, czyli że je s t  tylko luźną 
wyspą, pływającą wśród starszego t rze 
ciorzędu. Także inne wiercenia doszły 
do tego samego rezultatu: w Komorowi- 
cach koło Bielska pod górną kredą  zna
leziono trzeciorzęd, a w Metylowicach 
kolo F rydlandu na  Morawach pod w a r
stw am i dolno kredow em i—łupki, k tó re  
są łudząco podobne do menilitowych, a 
zatem  wieku oligoceńskiego.

Te wszystkie fak ty  przemawiają b a r
dzo wyraźnie za przyjęciem dwu różnych 
płaszczowin, które w te okolice, gdzie 
dzisiaj są skały  flyszowe, przybyły  z po
łudnia i od spodu. Zrozumiemy teraz 
łatwiej różnorodność m ateryału  skalnego 
w Karpatach śląskich i gdzieindziej, po
nieważ wiemy, że te u tw ory  osadziły się 
w miejscach różnych i znacznie oddalo
nych od siebie. Zrozumiemy teraz, dla
czego in truzye cieszynitu znajdują  się 
tylko w dolno kredow ych skałach śląs
kich, a b rak  ich w utworach trzeciorzę
du starszego. Oto skały dolno kredowe 
z żyłami cieszynitu zostały przyniesione 
zdała, a wylewy cieszynitu nie zdarza
ły się tam, gdzie dzisiaj leżą te skały, 
lecz daleko ku południowi wr okolicach, 
gdzie są korzenie płaszczowiny beskido
wej.

Z tych  roztrząsań w ynika wedle Uhli
ga, że u podnóża K arpat są t rzy  główne 
u tw ory  geologiczne:

1) Stare hercyńskie i waryscyjskie (pa- 
leozoiczne i mezozoiczne) podłoże z przy
kryciem  trzeciorzędowem (szlierem)—oba 
u tw ory leżą na złożu pierwszorzędnem;

2) płaszczowina podbeskidowa;
3) płaszczowina beskidowa.
Z kolei autor nasz p rzystępuje  do 

wniosków praktycznych, k tóre  wynikają  
z dotychczasowych rozważań. Skoro pod 
płaszczowinami znajduje  się s tarsze, miej
scowe podłoże, w takim razie należałoby 
dowiedzieć się, jak iem  je s t  ono w róż
nych okolicach i j a k  głęboko leży. O j a 
kości podłoża możemy wnioskować z g ła
zów egzotycznych.
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Na wschód od Przem yśla  przeważają 
w tam tejszych Karpatach wapienie ju ra j 
skie i charak te rys tyczne  łupki zielone, 
w nioskujem y stąd, że owe skały  muszą 
mieć wielkie znaczenie w podłożu K ar
pat tam tejszych. Na zachód od Prze
m yśla zanikają łupki zielone, natom iast 
bardzo częste są wśród głazów egzoty
cznych gnajsy  czerwonawe, granitognaj- 
sy, kw arcyty , a także wapienie węglowe; 
nadto zasługuje na uwagę rzadkość wiel
kich brył węgla kamiennego x) i obec
ność skał tryasow ych i ju ra jsk ich  o cha- j  
rakterze sudecko-polskim. W obec tego 
wolno się spodziewać, że i podłoże tej 
części K arpat składa się ze skał mezo- 
zoicznych gór wyżyny małopolskiej, k tó 
re leżą zapewne na  utw orach paleozoicz- 
nych.

Na granicy Galicyi i Śląska, na  Śląsku 
i we wschodniej części Moraw znajdu je
my inne stosunki. W prawdzie i tutaj 
zdarzają się granity , gnajsy  i t. d. jako 
głazy egzotyczne, jednakowoż są one w 
mniejszej ilości, natom iast je s t  tu  bardzo 
wiele brył węglowych tak  wielkich, jak  
w żadnej innej części Karpat. Musimy 
je  uważać za porwaki, a w takim razie 
dowodzą one podłoża węglowego.

Ponieważ na Morawach i na Śląsku za
nika pokryw a skał tryasowych i ju r a j 
skich na utworach węglowych, przeto 
wolno przypuszczać, że i podłoże karpac
kie w tych okolicach wolne je s t  od skał 
tryasowych i ju ra jsk ich . Przypuszczenie 
to j e s t  tem  także usprawiedliwione, że 
wśród skał egzotycznych Śląska i wschod
nich Moraw niema takich, k tórym by mo
żna było przypisać wiek tryasowy, lub 
ju ra jsk i .  Wobec tego należy sądzić, że 
podłoża miejscowe K arpat tworzą skały 
węglowe, p rzyk ry te  szlierem. Dalej ku 
południowi musi zanikać pokryw a szlie- 
ru  mioceńskiego, a muszą rozpoczynać się

J) Małe odłam y w ęg la  kam iennego są, jak  
wiadomo, częste w  K arpatach , jednakow oż one 
m ogły zostać zaniesione naw et z dalekich oko
lic podczas istn ien ia m orza karpackiego; małe 
party e  w ęgla m ogły się zresztą i na m iejscu w y
tw orzyć w  skałach karpackich.

skały karpackie miejscowe, a więc nie 
przesunięte ku  północy, lecz będące na 
miejscu powstania (autochtoniczne). Ja k  
daleko jednakowoż ku południowi tego 
miejsca szukać należy, tego wcale nie 
możemy powiedzieć.

Trudno określić dokąd pod Karpatami 
rozpościerają się u tw ory  węglowe. Jako 
w sch jdn ią  granicę Bartonec podał linię 
ciągnącą się od Krzeszowic do Marcypo- 
ręby ku Karpatom, Michael na podstawie 
wiercenia w Zalasiu—linię o 1— 1,5 hm 
bliżej ku zachodowi biegnącą, która , do
szedłszy brzegu karpackiego, zwraca się 
ku W W S. Za granicę południową m o
żna uważać linię przechodzącą przez 
Frydland w dolinie Ostrawicy i Karpęt- 
nę w dolinie Olszy, gdyż tak  daleko ku 
południowi znajdowano wielkie bry ły  wę
glowe. Granicy zachodniej również nie 
można podać ściśle w braku wierceń, 
prawdopodobną je s t  linia biegnąca na 
Hustopecz w połudn. wschodn. Mora
wach.

Ja k  głęboko pod płaszczowinami kar- 
packiemi leżą miejscowe utw ory w ęglo
we, oto pytanie ważne dla górnika, na 
k tóre jednakowoż należycie odpowiedzieć 

1 nie można. Dane z wierceń są niezbyt 
liczne, a nadto są częste nieprawidłowo
ści, ponieważ erozya pomioceńska znisz
czyła skały węglowe niejednolicie, w sku
tek czego gdzieniegdzie miąższość iłów 
szlierowych jes t  znaczniejsza.

Ponieważ w myśl teoryj płaszczowino- 
wych w arstw y  karpackie nie są fałdami 
obalonemi, lecz jako  stosunkowo mniej 
grube pokłady leżą na skałach karpac
kich, przeto nie jes teśm y  zmuszeni do 
przypuszczania, że skały  węglowe zapa
dają szybko wgłąb ku Karpatom. J e 
dnakowoż należy się spodziewać ku po
łudniowi podkładu płaszczowin karpac
kich coraz głębiej, już  chociażby z tej 
przyczyny, że płaszczowiny ku  południo
wi grubieją, gdyż tam  należy oczekiwać 
ich jąd ra  mezozoicznego.

Głębokość, w której znajduje się po
dłoże Karpat, jes t  różna. W  Galicyi 
wschodniej wiercenia na  przeszło 1300 m 
głębokie, nie doszły w Borysławiu do
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spągu skał karpackich, na tom iast w Ga
licyi zachodniej i na  Śląsku stosunki są 
dogodniejsze. W iercenie w Pogwizdowie 
doszło do podkładu węglowego w głębo
kości 745 m, w Pskowie już w głęboko
ści 400 m, co dowodzi, j a k  zmienna je s t  
grubość płaszczowiny podbeskidowej i 
ja k  gdzieniegdzie podłoże węglowe pod
nosi się ku górze.

Jako  wskazówki p rak tyczne  dla po
szukiwań węgla Uhlig  podaje n a s tę p u ją 
ce. Pewną je s t  rzeczą, że ku południo
wi podłoże węglowe zapada i dochodzi 
wreszcie takich głębokości, w k tórych  
już węgla  dobywać nie można. Należy 
się więc ograniczyć ty lko do samego pa
sa północnego, posuwając się ostrożnie 
ku  południowi i k ieru jąc  się wynikam i 
wierceń, a w tedy będzie można uzyskać 
część węgla pogrzebanego pod K arpata
mi. Do wierceń należy wyszukiwać miej
sca położone w obrębie płaszczowiny pod
beskidowej, gdyż w tedy  grubość pokła
dów karpackich je s t  mniejsza. Obiera
j ą c  miejsca na płaszczowinie beskidowej, 
należałoby się z tem  liczyć, że wiercenie 
musi przejść przez plaszczowinę beski- 
dową, a następnie  podbeskidową, zanim 
dojdzie do podkładu węglowego, k tó ry  
więc znajdować się będzie w głębokości 
zbyt wielkiej, aby można było szyb za
kładać.

W obec opisanych stosunków  geologi
cznych nie każde na tu ra ln ie  wiercenie 
próbne da rezu lta ty  pomyślne, s t ra ty  m u
szą tu  być nieraz, jednakowoż, w razie 
rozłożenia kosztów wierceń próbnych na 
wielkie tow arzystw a górnicze, należy się 
spodziewać pomyślnego rezultatu .

D r. Wilhelm Friedbery.

P O S T Ę P Y  G E O G R A F II  B O T A N IC Z 
N E J  O D  1884 r.

Gałąź ta  geografii ma za przedm iot b a 
dań rozliczne stosunki, jak ie  zachodzą 
pomiędzy roślinami oraz złożonem środo
wiskiem, w jak iem  żyją.

W  szeregu czterech poddziałów geo
grafii fizycznej: morfologii, klimatologii, 
geografii biologicznej i antropogeografii, 
geografia botaniczna (wraz z geografią 
zwierząt czyli zoogeografią) zajmuje miej
sce między klimatologią, badającą przy
czyny takiego lub innego rozprzestrze
nienia roślin, oraz antropogeografią, k tóra  
stanowi poniekąd ciąg dalszy geografii 
biologicznej. Roślinność, ten najdosko
nalszy wyraz całości stosunków klim a
tycznych, z kolei k ieruje  wędrówkami 
ludzkości i ewolucyą cywilizacyi. To też 
uważam y za niezbędne zwrócić uwagę 
geografów na pracę epokową, ogłoszoną 
świeżo przez pierwszorzędnego uczonego 
we Francyi, na polu geografii botanicz- 

j  nej, prof. Karola F lahaulta  w Montpellier 
i („Les progres de la geographie botaniąue 

depuis 1884“ wr Progressus  Rei Botanicae,
; w ydaw anem  przez „Association In terna

tionale des Botanistes“ i redagowanem  
przez dr. J. P. Lotsy, Vol. I, 1906, Gust. 
Fischer, Jena). „Nie można zrozumieć 
człowieka, jako czynnika geograficznego, 
jeśli  się nie zwróci przedtem uwagi na 
roślinność, pisze ten w ybitny botanik. 
S tudya nad roślinnością są niezbędnym 
wstępem  do antropogeografii".

Aby módz się zabrać do poszukiwań 
nad stosunkam i rozmaitych gatunków  
roślinnych do klimatu, trzeba przedtem  
poznać te gatunki. J e s t  to rzeczą flory- 

| styki. Pierwsi botanicy byli florystami, 
których zadanie stanowiły badania nad 
budową roślin i ich katalogowanie; mniej 

i zajmowali się oni tu  stosunkam i między 
roślinami a w arunkam i ich życia,

Jednakowoż już  Wildenow, w 1792 r., 
w ykry ł kilka stosunków między roślina
mi a klimatem, a A. Humboldta (około 
1815 r.), za liczne jego ‘obserwacye na 
obszarach rów nikow ych Ameryki, można 
nazwać praAvdziwym ojcem geografii bo
tanicznej.

Praca  florysty nieomal j e s t  bez zna
czenia dla geografii, o ile poprzestaje na 
wyliczaniu wszystkich  gatunków  w do
wolnym porządku. Należy notować sta- 
c y e , oznaczać, w ja k i  sposób ga tunk i 
g rupu ją  się w zbiorowiska, oraz formuło- 

I wać stosunki, zachodzące między tem i
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s tacyam i a zbiorowiskami. Wreszcie je s t  
rzeczą niezbędną wykreślić na mapie 
syntezującej dane, dotyczące rozmiesz
czenia roślinności na rozpatryw anym  
obszarze, przyczem ten  ostatni powinien 
stanowić całość możliwie naturalną. W szy
stko to je s t  zadaniem eko log ii1).

Roślina, przytwierdzona do ziemi, albo 
przystosowuje się do środowiska albo g i
nie; j e s t  ona niby kamieniem  probierczym 
klimatu. Fytogeografia fizyologiczna bada 
jak  i dlaczego ga tunk i i zbiorowiska ga
tunków przystosowują się do środowiska.

Na to ostatnie składa się akcya jedno
czesna i nierozłączna licznych czynni
ków ekologicznych, nie występujących 
n igdy oddzielnie.

Czynniki
ekolo
giczne

M artw e K lim a
tyczne

Eda-
iiczne

Żyjące

T em peratura 
W oda 
Św iatło 
A tm osfera 
W łasności 
fizyczne i 
chem iczne 

gleb. 
Symbioza, 
komensa- 

lizm, paso- 
rzy tn ictw o

Czynniki, wywierające wpływ na wiel
kich przestrzeniach, nazyw am y geogra- 
ficznemi; te zaś, które wywołują jed y 
nie różniczkowanie na klim aty  m iejsco
we—topograficznemi.

Tem pera tu ra  bynajm niej nie ma tak 
wyłącznego wpływu na rozmieszczenie 
klimatów, ja k  to dawniej sądzono. W oda 
natom iast posiada znaczenie decydujące. 
Żaden przejaw życiowy nie j e s t  bez niej 
możliwy; nadto  od niej zależą formy ro
ślinności. Np., na północy Europy, g ra 
nica lasów nie je s t  zależna od obniżenia 
się tem pera tury , lecz od suchych wia
trów  zimowych, a największe zimna na 
świecie obserwowano na przestrzeniach 
zalesionych Syberyi wschodniej.

Światło wyw iera  na roślinność wpływ 
znaczny, ustępu jący  tylko wpływowi wo
dy. Poszukiw ania  system atyczne w tym  
kierunku, nadzwyczaj subtelne, są do
tychczas bardzo nieliczne (podnieść tu

') Od oikos — dom, mieszkanie..

należy nadzwyczaj interesujące ekspery
m enty J. Wiesnera).

Atmosfera wchodzi w rachubę, jako 
środowisko mniej lub więcej przezroczy
ste, oraz z powodu wiatrów; ma ona 
ważne znaczenie topograficzne.

Takie samo znaczenie, przeważnie to 
pograficzne, posiada ziemia. Z punktu  
widzenia chemicznego np., n iektóre  g a 
tunki pochłaniają wapń w ilościach nad
miernych i jeśli  substancyi tej w rośli
nie je s t  dużo, przeszkadza to absorbow a
niu przez roślinę ilości potasu, niezbęd
nej do należytego funkcyonowania o rga
nizmu. W krajach południowych, s u 
chych, ciecze w ziemi się znajdujące do
starczają  korzeniom mało wapnia; dlate
go też tak i  kasztan  np. w krajach  śród
ziemnomorskich w czasie zwykłym nie 
zawiera ilości nadm iernych wapnia; ten 
osta tn i daje mu się we znaki tylko 
w ciągu la ta  wilgotnego.

Środowisko biologiczne składa się z dro
bnoustrojów, znajdujących się w war
stwach powierzchniowych ziemi, głównie 
w próchnicy.

Geografia rolnicza zależna je s t  przede- 
wszystkiem  od roślinności, z konieczno
ści podwładnej . klimatom. Koppen był 
pierwszym, który  w 1901 r., w ykrył za
leżności ogólne, wiążące klimat, roślin
ność i urodzajność ziemi. Ale autor ten  
zaniedbał uwzględnić wpływ atawizmu 
w roślinności dzisiejszej. Należy zatem 
udzielić m iejsca paleobotanice.

Przed końcem okresu kredowego kli
m at zwrotnikowy i roślinność tropikalna 
panowały jednosta jn ie  na powierzchni 
ziemi. Dopiero z końcem tego okresu 
klimat, jak  się zdaje, zaczyna się różni
cować; typy  roślinne, koniecznie w ym a
gające k lim atu  zwrotnikowego, stopniowo 
się usuwały z sąsiedztwra z b iegunem  
i cofały się na południe; bez t ru d u  prze
śledzić można przez cały czas ery  trze 
ciorzędowej to cofanie się owych typów 
z północy na południe.

Roślinność eoceńską Europy zachodniej 
cechował jeszcze charak te r  zwrotnikowy 
i trzeba dziś zbliżyć się o 20° do równi
ka, aby spotkać się z roślinnością analo
giczną.
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W  ciągu oligocenu dzisiejsze w ybrze
ża Bałtyku obfitowały jeszcze w palmy. 
Poczem zimy, ja k  się zdaje, s ta ły  się ła
godne, a lata dżdżyste, dąb, kasztan, la
torośl winna ukazuje się w momencie, 
k tó ry  traci stopniowo typy  zwrotni
kowe.

W pliocenie cofanie odbywa się w dal
szym ciągu. Cham aerops hum ilis  je s t  
jed y n ą  palmą, ja k a  uchowała się w Pro- 
waneyi. F lora  Europy  i wszystko prze
mawia za tem, że u tworzenie na  począt
ku pliocenu morza Śródziemnego je s t  
główną przyczyną względnego ubóstw a 
dzisiejszego naszej flory.

Jeśli  nie znam y przeszłości, j e s t  rzeczą 
zupełnie niemożliwą zrozumieć dokładnie 
s tosunki obecne roślin do klimatu. Za
tem paleobotanika je s t  jak b y  wstępem  
niezbędnym  do studyów  w dziedzinie 
geografii botanicznej. Rzecz polega mia
nowicie na tem, że typy roślinne, jak ie  
otrzymaliśmy w spuściźnie po ubiegłych 
okresach geologicznych, straciły  w więk
szości wypadków zdolność przystosow y
wania się do środowiska. Punk tem  sła
bym słynnej rozprawy Koppena o klasy- 
fikacyi k lim atów (1901 r.) j e s t  właśnie 
zapominanie o przeszłości roślinności. 
Od tego czasu falanga fytogeografów 
usiłuje sformułować prawa, rządzące roz
mieszczeniem roślin alpejskich, oraz w y
kryć  pochodzenie ga tunków  endem icz
nych.

Rasy ludzkie są również zależne od 
ziemi-gleby, na k tórej żyją, oraz od k li
m atu, k tóry  je  otacza. Umieć odczyty
wać i analizować krajobraz roślinny 
to znaczy potrafić w ykreślić  w ogól
nych zarysach możliwość rozwoju ro l
nictw a i możliwość rozwoju ludzkości. 
Rośliny, dziko rosnące, dostarczają  w ska
zówek pozytyw nych co do w yboru g a 
tunków do hodowania w danym  kraju. 
Przem ysł rybny  nawret j e s t  ściśle zw ią
zany za pośrednictwem plank tonu  z roz
mieszczeniem geograficznem roślin.

Tym  sposobem fytogeografia również 
się przyczyni do zwiększenia wydajności 
ziemi pod względem produktów  ekono

micznych i zwierzęcych, a zatem rów 
nież — do zwiększenia wydajności ludzi.

L. H.
(La G eographie X V II, JMa 2).

E D W IN  G. C O N K L 1N .

T E O R Y A  M U T A C Y J N A  E W O L U -  
C Y I  O R G A N I C Z N E J

Teorya  mutacyjna ze stanowiska cytologii.

Teorya m utacyjna  opiera się na poję
ciu, że m utacye są pierwotnie zawiązko- 

! we, t. j .  że powstają w elementach płcio
wych jedne j lub obudwu płci, aby n a 
stępnie ujawnić się w organizmie dojrza
łym. W  przeciwstawieniu do innych teo- 
ryj ewolucyjnych, k tóre  zajm ują się głó
wnie zmianami s tru k tu r  dojrzałych, teo
rya m utacy jna  interesuje  się przedewszy- 
stkiem  zmianami zachodzącemi w ko
mórkach płciowych, a stąd znajduje się 
w ścisłym związku z nauką o komórce, 
t. j. cytologią. De Vries mówi, że fun
dam enty  teoryi m utacyjnej oparł na swej 
nauce o pangenezie środkomórkowej. Po
dobnie ja k  Darwin, Galton, W eismann 
i wielu innych, de Vries przyznaje, że 
teorya ewofucyi j e s t  w gruncie rzeczy 
zagadnieniem o dziedziczności i wraz z 
Osbornem sądzi, że „kiedy rozwiążemy 
teoryę dziedziczności, tak, aby zostały 
wytłumaczone zjawiska dziedziczenia, te 
orya ewolucyi stanie się sama przez się 
rzeczą przeszłości'1.

Zdaje się być rzeczą łatwo zrozumiałą, 
że ewolucya zwierząt i roślin musi się 
odbywać równorzędnie z ewolucyą ko
mórek rozrodczych i że zasadnicze za
gadnienie ewolucyi polega nie na tem, 
ja k  przebiegają modyfikacye u zwierząt 

| dorosłych, ale na tem jak  one powstają 
| w komórkach rozrodczych. Dotychcza

sowe teorye ewolucyi natom iast z małe
mi w yjątkam i zajmowały się tylko zmia-

J) Science, tom  21.
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nami form dojrzałych, nie zwracając 
uwagi na zmiany w ja ju , spermie lub 
zarodku. Teorya m utacyjna  je s t  więc 
teoryą ewrolucyi organizmu drogą ewo
lucyi komórek zarodkowych, opiera się 
tedy przedewszystkiem na zjawiskach 
cytologicznych.

Pierwszy zarzut, czyniony tej teoryi, 
opiera się na ogólnej opinii, że komórki 
rozrodcze są zbudowane „z jednolitej nie- 
zróżnicowanej plazmy“ i nie zawierają 
specyalnych elementów morfologicznych, 
na k tóreby działały siły ewolucyjne. J e 
dnakże pogląd ten nie j e s t  poparty ani 
przez obserwacyę, ani przez wyniki osta
tnich doświadczeń. Wiemy, że komórka 
je s t  daleko bardziej skomplikowana, niż 
to przyjmowano przed kilkoma laty, i 
nie m am y powodu przypuszczać, aby 
wszystkie jej  składniki morfologiczne 
były znane. Fakt, że odłamki jajowe 
mogą w pewnych w arunkach wytworzyć 
całe zarodki, niekoniecznie dowodzi tego 
co zwykle przyjmują, że ja je  je s t  nie- 
wyróżnicowane.

W yczerpujące studya, dokonane nad 
budową jądra , wykazały zupełnie nieo
czekiwanie wysoką organizacyę tej czę
ści komórki. Było rzeczą dawno wiado
mą, że liczba pętli chrom atynow ych, t. j. 
chromosomów je s t  stała dla wszystkich 
komórek danego ga tunku  z wyjątkiem 
ostatnich stadyów rozwojowych komórek 
rozrodczych, gdzie liczba chromosomów 
wynosi połowę liczby normalnej; przez 
połączenie jąd e r  plemnika i ja ja  liczba 
normalna zostaje przywrócona. Van Be- 
neden, Boveri, Hertw ig i inni wykazali 
w sposób najbardziej przekonywający, 
że chromosomy są głównem podłożem 
m ateryalnem podczas przenoszenia dzie
dzicznego a Boveri niedawno zwrócił 
uwagę na fakt, że poszczególne chromo
somy różnią się między sobą właściwo
ściami, k tóre  w sobie ukrywają. Zgodnie 
z tem M ontgomery odkrył, że redukcya 
ilości chromosomów w komórkach płcio
wych polega na łączeniu się chromoso
mów parami, przyczem przytoczył dowo
dy, na k tórych zasadzie można przypusz
czać, że jeden człon tej pary pochodzi 
od ojca, drugi natom iast od matki. Ten

wniosek został poparty i rozszerzony 
przez Suttona, który również ja k  i inni 
podniósł ten ważny fakt, że w podzia
łach, prowadzących do wytworzenia doj
rzałego ja ja  czy plemnika, tylko jeden 
chromosom z każdej pary  wchodzi do 
każdej komórki płciowej dojrzałej. Ta 
odziedziczona czystość poszczególnych 
chromosomów w komórkach płciowych 
ma swój wyraz w czystości cech rodzi
cielskich w doświadczeniach Mendla. Na
tomiast kombinacye cech w przypadku 
krzyżowania wynikają  z dowolnych po
łączeń chromosomów' w pary podczas za
płodnienia. To zadziwiające odkrycie 
istnienia organizacyi w jądrze wskazuje, 
że komórki płciowre nie są żadną miarą 
proste i niezróżnicowane, jak  to często 
utrzymują, że raczej zawierają liczne 
elementy morfologiczne, z których ka
żdy ma specyalne znaczenie w sprawie 
przenoszenia dziedziczności. Nasuwa się 
zarazem myśl, że zmiany w tych elemen
tach, w jakikolw iek sposób spowodowa
ne, są prawdziwą przyczyną ewolucyi.

Prawie we wszystkich dawniejszych 
badaniach doświadczalnych spotykamy 
się z wnioskiem, że substancya komór
kowa je s t  izotropiczna i niezróżnicowa- 
na. Natomiast liczne spostrzeżenia póź
niejsze wykazały w cytoplazmie jajowej 
wielu zwierząt wyraźne ułożenie w kilka 
warstw, przyczem substancya tych warstw 
w toku rozwoju ma dawać początek or
ganom lub częściom zarodka. Je s t  rze
czą obecnie znaną, że w ja jach  znacznej 
liczby zwierząt, należących do różnych 
typów, wszystkie osi i płaszczyzny sy- 
metryi przyszłego osobnika są już  zazna
czone w niepodzielonem jaju. U niektó
rych pierścienic, mięczaków, jeżowców 
i żachw (ascidia) okazało się, że nawet 
m ateryał na poszczególne tkanki założo
ny je s t  w jaju , które jeszcze nie uległo 
brózdkowaniu. U niektórych żachw, zna
lazłem w stadyum  2 blastomeronów za
łożone, jako  wybitnie różne, substancye, 
mające dać mięśnie, entodermę, ektoder- 
mę, system  nerwowy i strunę grzbietową. 
Te dane wrskazują, że w niektórych g ru 
pach zwierząt istnieje pewnego rodzaju 
morfologia jaja, że więc w cytoplazmie
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są e lem enty morfologiczne, na k tóre  m o
gą działać siły ewolucyjne.

Je s t  rzeczą pierwszorzędnej wagi zba
danie, czy jedynie  jądro  zawiera mate- 
ryal odziedziczony z jednej generacyi 
na drugą, czy też pewne właściwości, 
jak: sym etrya, biegunowość i lokaliza- 
cya organów nie mogą mieć siedliska 
w cytoplazmie ja ja . J a k  na teraz, przed
wcześnie byłoby opowiadać się za tem, 
ale wszelkie dane zdają  się wskazywać, 
że jąd ro  je s t  głównym przenośnikiem 
cech dziedzicznych. Naw et w przypad
kach takich jak  u żachw, gdzie cyto- 
plazma je s t  tak wysoko zróżnicowana, 
ten wniosek zdaje się potwierdzać. Trzy 
zasadnicze rodzaje protoplazmy ja jk a  
żachw przed brózdkowaniem  są to: ekto- 
plazma, k tó ra  da ektoderm ę, mesoplazmu 
m ateryał na przyszłą mesodermę, i ento- 
plazma, z której się wy tworzy entoderma. 
Każda z tych  trzech substancyj zawiera 
cząstki pochodzące z j ą d ra  jaja: ekto- 
plazma otrzym uje je z j ą d ra  na począt
ku pierwszego podziału w okresie doj
rzewania, dwie inne z j ą d ra  we wcze- 
snem stadyum  owogenezy W każdym 
okresie podziału, znaczna ilość chroma- 
tyny  dostaje się do cytoplazmy i, j a k  
udało mi się wyśledzić w ja jach  m ięcza
ków i żachw, subs tancya  ta uk łada  się 
W ja ju  w rozmaitych w ars tw ach  i daje 
początek substancyom  twórczym zarod
ka. F ak t  ten popiera de Yriesow ską hy- 
potezę pangenezy śród komórkowej; w ska
zuje on, że chociaż naw e t  pewne ogólne 
zróżnicowania jak  biegunowość, sy m e
trya  i lokalizacya, mogą być przenoszo
ne przez cytoplazmę, to jed n ak  m echa
nizm ten  znajduje się pod kontrolą jąd ra  
i tym sposobem zostaje sharm onizow any 
fakt organizacyi cytoplazmicznej z te- 
oryą dziedziczenia przez jądro.

Znaleźliśmy więc, że komórka płciowa 
nie je s t  bynajmniej prosta, naw et jeżeli 
będziemy rozpatrywali jedyn ie  widoczne 
s truk tu ry  komórki i że jej organizacya 
je s t  dość skomplikowana na to, aby w y 
wierać wpływ determ inu jący  na rozwój 
i ewolucyę. Podobieństwa w c h a ra k te 
rze i lokalizacyi substancyj jajow ych są 
pierwszą przyczyną wszelkiego podobień-

! s tw a i homologii, które zjawiają się w 
| toku rozwoju. Zmiany w tej organiza

cyi zawiązkowej (germinalnej), niezależ
nie od tego, w ja k i  sposób powstały, są 
prawdopodobnie bezpośredniemi przyczy
nami ewolucyi.

Jeżeli zastanaw iam y się nad tem, j a k  
powstają te zmiany w komórce płciowej 
i które z tych zmian wywołują mutacye 
organizmu dojrzałego, to opuszczamy dzie
dzinę faktów i przenosimy się na obsza
ry  hypotezy, gdyż rzadko tylko były 
obserwowane mutacye zawiązko we. Tem 
nie mniej jed n ak  dość już  wiemy o or
ganizacyi komórek płciowych, aby ośmie
lać się wysnuw ać pewne wnioski do ty 
czące mutacyj środkomórkowych.

Teorya dziedziczenia jądrowego opiera 
się na zmianach w budowie, liczbie i roz
mieszczeniu chromosomów lub ich sk ła
dników, stanowiących pierwszą przyczy
nę mutacyi. Fakt, że prawo Mendla 
dziedziczenia podczas krzyżowania spo
tyka  się z prawem rozmieszczenia chro
mosomów podczas dojrzewania i zapłod
nienia ja jka , wskazuje, że w tem przy- 

I padkowem ułożeniu chromosomów mamy 
główną zasadę prawa dziedziczenia cech 
mieszanych, jak  to już  wskazał Wilson, 
Sutton, Cannon i inni. Jes t  więc rzeczą 

! słuszną przyjąć,’ że w tem ułożeniu przy- 
padkowem chromosomów mamy najw aż
niejszą przyczynę zmienności indyw idu
alnych.

Je s t  rzeczą znaną, że nieujawnianie 
pewnych cech nie świadczy jeszcze ko
niecznie o ich zupełnem zniknięciu; wie
le właściwości dziedzicznych pozostaje 
uk ry tych  w przeciągu kilku generacyj, 
aby w generacyach następnych ujawnić 
się jako  charak te ry  wybitne. W  tych 
p rzypadkach  je s t  rzeczą prawdopodobną, 
że podłoże m ateryalne tych właściwości 
pozostaje również w ukryciu, chociaż nie 
możemy zupełnie orzec, co stanowi stan 
nieczynny w przeciwstawieniu do stanu 
czynnego chromosomów.

Stosunkowa mało wiemy, jak ie  czyn
niki określają liczbę chromosomów i j a 
kie są wyniki różnej ich ilości u  orga
nizmów dojrzałych. Na podstawie sw o
ich badań nad półskrzydłemi (Hemiptera)
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Montgomery dochodzi do wniosku, że 
u tych  zwierząt pewne chromosomy ule
gają degeneracyi i zanikowi. W  tym 
wypadku te cechy dziedziczne, k tóre  one 
przedstawiały, zanikają również, co s ta 
nowi, według terminologii de Yriesa, wy
padek „mutacyi reg resyw ne j“. W in 
nych razach natom iast widać u pewnych 
gatunków w stosunku do innych przy
rost ilości chromosomów; chociaż niewia
domo dotąd, czy przyrost ten powstaje 
drogą podziału pojedynczych chromoso
mów, czy też przez powstawanie nowych 
drogą nienormalnego podziału, czy wre
szcie przez krzyżowanie. Odstępstwa od 
zwykłej ilości i podziału chromosomów 
wr krzyżowaniu są zdarzeniem częstem, 
jak  to wykazał Juel, Guyer, Cannon. Ze 
wzrostem liczby chromosomów, czy też 
jednostek  je  składających, prawdopodo
bnie wzrasta  suma cech dziedzicznych, 
co w języku  de Vriesa stanowi „muta- 
cyę progresywną". Nic nie wskazuje ani 
pozwala przypuszczać, że nowe elementy 
chromatynowe w jądrze powstają z cy- 
toplazmy, lub tem  mniej, że powstają 
de novo. Te nowe elementy mogą p o 
w stawać drogą nowych kombinacyj e le
mentów istniejących, czy to, jak  p rzy j
muje de Yries, przez wymianę czynną 
cząsteczek m ateryalnych  chromosomu oj
ca z takiemiż cząsteczkami z chromoso
mu matki, lub, ja k  chce Haecker, przez 
krzyżowanie części chromosomów dziad
ka lub przez nieprawidłowe mitozy.

Guyer wykazał, że w razie krzyżowa
nia podział chromosomów może być czę
sto lub stałe n ieregularny i przypuszcza, 
że takie nieregularne mitozy mogą doda
wać lub usuwać pewne składniki chro
mosomów, co stanowi podstawę mutacyi. 
Te wypadki, są jednak  hypotetyczne i, jak  
dotąd, musimy się zgodzić na to, że nie 
wiemy, j a k ą  drogą powstają mutacye 
i j a k  się u jaw nia ją  w chromatynie.

Co dotyczę cytoplazmy, to przytoczy
łem dowody, które pozwralają przypusz
czać, że znajdują się wśród niej cząstki, 
pochodzące z jądra ; cała więc komórka 
znajduje się pod kontrolą jądra. Orga- 
nizacya cytoplazmy ujawmia się głównie 
w biegunowości, sym etryi i lokalizacyi

substancyj różnorodnych. Są pewne fa
kty, pozwalające przypuszczać, że wiele 
zwierząt dwubocznie symetrycznych po
siada już w niepodzielonem ja ju  założo
ną dwuboczność i biegunowość; jednakże 
sam typ lokalizacyi zawiązków organów 
jes t  różny u różnych grup; to znaczy, 
że lokalizacya jajow a w jajach żebropła- 
wów (Ctenophora), nicieni (Nemertini), 
szkarłupni (Echinodermata), pierścienic 
(Annelida), mięczaków (Mollusca) i żachw 
(Ascidia) je s t  różna i typowa dla każdej 
grupy i, z wyjątkiem pierścienic i mię
czaków, mało je s t  cech podobnych w lo
kalizacyi cząstek protoplazmy jajowej. 
Pomimo tego jednak  można przypusz- 

: czać, że niektóre z tych typów powstały 
z innych; w rzeczywistości, te przemiany 
mogą łatwiej zachodzić w ja ju  niż w or
ganizmie dojrzałym.

Pomimo trudności widocznych i cza
sem niepokonanych, zoologowie nie za
wahali się przed wykazaniem, w jaki 
sposób jed n a  forma dojrzała powstała 

' z innej również dojrzałej Powstały tym 
sposobem hypotezy co do pochodzenia 
kręgowców od szkarłupni, jamochłonów, 
nicieni, pierścienic i w każdym przypad
ku, zapomocą zdumiewających transfor- 
macyj, degeneracyj i przekształceń z for
my dojrzałej zwierzęcia bezkręgowego 
miał się tworzyć organizm doskonały 
kręgowca, wykształcony w każdym kio- 
runkn, podobnie jak  Minerwa wyszła do
skonale utworzona z mózgu Jowisza. We 
wszystkich tych spekulacyach przypadek 
zajmuje tak  wybitne miejsce, a fakty są 
tak rzadkie, że przestaje  nas dziwić, iż 
cały „business fllogonetyczny* stracił na 
opinii. Tem nie mniej jednak  idea ewo
lucyi zmusza nas do przyjęcia mniej lub 
więcej odległych związków między wszy- 
stkiemi rodami i do twierdzenia, że je 
den ród wyszedł z drugiego, drogą pro
cesów naturalnych.

Nie s tara jąc  się bronić żadnej ze wspo
mnianych hypotez, chcę tu  tylko wska
zać, że najdrobniejsze zmiany w organi- 
zacyi elementów płciowych mogą prze
mienić jeden  typ wr drugi.

Cechą charakterystyczną  teoryi muta- 
i  cyjnych je s t  przyjmowanie właściwości
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i cech zasadniczych, u jaw niających  się 
w różnych okolicach ciała osobnika doj
rzałego, np. obecność lub b rak  włosów, 
lub ubarwienia; jeżeli  p rzyjm iem y nm- 
tacyę zawiązkową, łatwo nam w ytłum a
czyć najróżnorodniejsze zm iany u osobni
ka dojrzałego. S tosunkowo nieznaczne 
zmiany w elemencie płciowym, które 
powstały  w jak ikolw iek  sposób, mogą 
prowadzić do głębokich i różnorodnych 
zmian u zarodka i formy dojrzałej.

•Tedną z głównych trudności w y tłum a
czenia na podstawie teoryi ewolucyjnej 
pochodzenia różnych rodów od siebie 
było wyjaśnienie nierównego us tosunko
wania odpowiednich części składowych 
i organów. Trudności te najłatw iej spo- 
strzedz w teoryi, starającej się wypro
wadzić zwierzęta kręgowe od pierścienic 
lub z innego typu bezkręgowych. Jeżeli 
ewolucya odbywa się drogą transform a- 
cyi elementów płciowych raczej niż dro
gą zmian, zachodzących u osobnika doj
rzałego, nie trudniej w ytłum aczyć zmia
nę w umiejscowieniu odpowiednich czę
ści j a k  ich różne właściwości. Przem iany 
w stosunkowem położeniu różnych czę
ści, k tórych nie możemy sobie wyobra
zić, aby zachodziły u osobników dojrzą 
łych, mogą. z łatwością odbywać się w 
ja ju  niepodzielonem, jak  to łatwo w y k a 
zać w przypadku sym etry i  odwrotnej. 
Pow sta je  więc zagadnienie, czy kilka n a 
głych zaburzeń w organizacyi elemen
tów płciowych nie mogłoby być podsta
wą do powstawania nowych typów.

Tłumaczyła J. M.

!

O P Ę C H E R Z Y K A C H  B A K T E R Y J 
N Y C H  ( B A K T E R Y O C Y S T A C H ) 1)

H. Muller Thurgau, dyrektor szkoły i sta- 
cyi doświadczalnej ogrodniczej w Wiidens- 
weil nad jeziorem ziirichskiem  w Szwajcaryi, ! 
ogłosił przed paroma miesiącami rozprawę

') H. M uller Thurgau. „B akterienblasen  (Bak- 
te riocysten )“. Centralbl. f. B akterio log ie und 
P arasitenkunde , cz. II, 1908.

bakteryologicznę, której wyniki niepozbawio- 
ne są interesu o^ólno-przyrodniczego. Może 
więc krótki referat niniejszy zaciekawi i 
czytelnika Wszechświata.

Bakterye, jak wiadomo powszechnie, na
leżą do organizmów morfologicznie najprost
szych: komórki pojedyńcze lub w luźnym  
pomiędzy sobą zostające związku, którego  
krańcowym wyrazem jest t. zw. zoogloea—  
oto wszystko, co dotychczas o naturalnym  
ich układzie wiedziano. Niema tu  m owy  
naturalnie o grupie myksobakteryj, które 
pod wieloma względami odrębne zajmują 
stanowisko. Oo zaś do rozmaitych form 
„kolonij“ bakteryjnych na pożywkach sta
łych, to mają one tylko znaczenie dyagno- 
styczne i w opisie morfologii danego orga
nizmu nie mogą być brano pod uwagę, jako 
skupienia, w których komórki osobne nie 
pozostają pomiędzy sobą w związku orga
nicznym , lecz tylko przypadkowym.

Okazuje się jednak, że znane dotychczas 
układy nie wyczerpują jeszcze wszystkich  
ugrupowań naturalnych. Właśnie Miiller- 
Thurgau odkrywa u niektórych gatunków  
nową formę ugrupowania w postaci pęche
rzyków (cyst); oo zaś najważniejsza, są to 
układy morfologicznie wyższe od zw ykłych  
skupień bezkształtnych, ja sie  znajdujemy 
w zoogloeach. Pęcherzyki te albo baniecz- 
ki, w które łączą się bakterye Thurgaua 
(Bacterium mannitopoeum, Bact. gracile, 
M icrocoeeus cystiopoeus), otoczone są błonką 
j-dnorodną elastyczną i przenikliwą, zupeł
nie na podobieństwo zwykłej błony komór
kowej. Pod względem chem icznym  stw ier
dzono, że błonka ta nie daje reakcyj celu
lozy— nie rozpuszcza się w  roztworze amo
niakalnym tlenku miedziowego i nie barwi 
się od jodu z jodkiem potasu w obecności 
kwasu siarkowego. Zachowanie się jej 
w św ietle spolaryzowanem jest takie samo, 
jak błony komórkowej roślin wyższych —obie 
są izotropowe.

Tworzenie się owych błonek zauważono 
u wym ienionych gatunków podczas ich roz
woju w  sokach owocowych. Głównym w a
runkiem ich powstawania, podług przypusz
czenia autora, jest pewna zawartość garbni
ka w podłożu. Garbnik to prawdopodobnie 
powoduje pierwotne ustalenie się błonki osa
dowej na granicy zetknięcia się z białkowa
tą wydzieliną bakteryj. Powstawanie tej 
błony M. T. tłum aczy sobie w następujący  
sposób: substancya, wiążąca pojedyńcze bak
terye pomiędzy sobą i otaczająca całą zoo- 
gloeę, jest ciałem koloidalnem; na granicy 
pomiędzy niem a otaczającym sokiem ow o
cowym powstają napięcia powierzchniowe, 
powodujące dalsze nagromadzenia koloidu, 
który w reszcie skupia się w postaci błonki
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koloidalnej. Garbnik, przenikając tę błonkę, 
czyni ją nierozpuszczalną i trwałą.

Okazuje się, że banieczki opisywane po
większają się z czasem, rosnąc jak zwykła 
zoogloea. W  kropli wiszącej nie można te
go stwierdzić— tu przerywa się wszelki dal
szy rozwój zarówno banieczki, jak i izolowa
nej zoologloei. Autor obserwował jednak 
eałemi miesiącami rozwój baniek w butel
kach z winem owocowem i stwierdził drogą 
bezpośrednich pomiarów, że wzrost odbywa 
się zarówno u młodych baniek, jeszcze pra
wie całkowicie wypełnionych wewnątrz przez 
bakterye, jak i u  starszych, w  których sku
pione w środku bakterye oddzielone są od 
błonki zewnętrznej większą lub mniejszą 
warstwą cieczy.

Forma tych  pęcherzyków bakteryjnych  
jest najczęściej prawidłowo-kulista, rzadziej 
przybierają postać kiszkowatą lub inną. Ich 
zawartość wykazuje reakcyę kwaśną.

Jakież znaczenie mogą mieć utwory tego  
rodzaju dla zamieszkujących je bakteryj, 
jaką korzyść ozerpie z nich gatunek? Miil- 
ler-Thurgau porównywa korzyść tę z tą, 
jaką przedstawia zoogloea wogóle: w jednym  
i w drugim przypadku mamy przed sobą 
środki ochronne w walce o byt z innemi 
organizmami. W ydzieliny b ę d ą c e -ja k  wia
domo— u organizmów niższych, jak np. bak
terye, drożdże i t. p. głównym  środkiem  
ochronnym, zabezpieczającym rozwój danego 
gatunku w walce konkurencyjnej z innemi, 
działają intensywniej, gdy osobniki łączą się 
w skupienia. Połączone w zoogloeę orga
nizmy są również lepiej zabezpieczone od 
szkodliwego wpływ u groźnych dla nich w y
dzielin organizmów obcych. W ytworzenie 
się dookoła danej grupy stałej błony o okre
ślonych własnościach diosm otycznych potę
guje w  znacznym stopniu ów wpływ ochron
ny skupienia. Prócz tego zarówno zoo
gloea jak i bakteryocysta chroni zamknięte 
w nich osobniki przed wyschnięciem , jeśli 
rozwój zachodzi na podłożu stałem.

D r. L. Garbowaki.

Korespondencya W szechśw ia ta .

Xantium spinosum.

Po przeczytaniu w korespondencyi W szech
świata (Na 36 r. b.), podanej przez prof. 
Br. Pawlewskiego notatki, jakoby Xantium  
spinosum należało do rzadko u nas w ystę
pujących osobliwości florystycznych, spieszę 
zakomunikować, że podczas swych w ycie

czek krajoznawczych, odbywanych w osta
tnich latach po Litw ie i Rusi spotykałem  
się z gatunkiem tym kilkakrotnie.

Z odnotowanyca ściśle miejscowości wska
zać mogę szczególniej dwie: na W ołyniu  
(pod Równem) i na Podolu. Na ostatniej 
swej wybieczce, odbytej z uczniami szkoły 
W . W róblewskiego w czerwcu r. b. spoty
kałem liczne i bardzo obfite zarośla tej ro
śliny w różnych okolicach Podola: pod Ba
rem, pod Kamieńcem i wogóle wzdłuż Dnie
stru aż do Mohylowa bardzo pospolicie tak 
po stronie podolskiej, jak i bessarabskiej.

Kazim ierz Kulwieć.

KRONIKA NAUKOWA.

Promieniowanie nocne. Wobec tego, że 
najnowsze pomiary promieniowania nocnego, 
nawet te, które dokonywane były metodą 
Angstroma z pomocą jego pyrheliometru  
kompensacyjnego, nie dawały rękojmi zu
pełnej ścisłości, Lo Surdo przedsięwziął sze
reg nowych obserwacyj, dotyczących tego  
ważnego czynnika m eteorologicznego, przy- 
czem miał do swego rozporządzenia akty- 
nometr sporządzony przez Angstroma, oraz 
taras Instytu tu  geofizycznego w Neapolu, 
wzniesiony na 60 metrów nad poziom mo
rza, położony w miejscu zupełnie otwartern.

Pomiarów dokonywano tylko w takie no- 
cy, gdy niebo było stale zupełnie wolne od 
chmur, co zdarzało się dość rzadko. Gdy 
niebo było częściowo zachmurzone, otrzy
mywano natężenia promieniowania zmienia
jące się ustawicznie od chwili do chwili w 
zależności od postaci i rozciągłości chmur 
nawet w takim razie, gdy chmury te  były  
odległe o kilka kilometrów. W  nocy po
godne czyniono spostrzeżenia mniej więcej 
co godzina, przyczem za każdym razem mie
rzono także temperaturę powietrza oraz 
prężność pary wodnej w atmosferze. Ze 
wsżystkich obserwacyj, poczynionych latem, 
roku ubiegłego, wyprowadzono szereg wnio
sków następujących:

l-o  Promieniowanie nocne osiągało za
wsze o godzinie 9-ej wieczorem wartość, 
zbliżoną do maximum (więcej niż 0,8 tego  
maximum), jakie w razie nieba stale wolne
go od chmur zdarzało się w ciągu całej no
cy. Tak np. w nocy z 5-ego na 6-y wrze
śnia natężenie promieniowania nocnego w y
nosiło już o godzinie 9-ej 0,178 kaloryj gra
mowych na centym etr kwadratowy i minu
tę, t. j. wynosiło przeszło 0,9 maximum, 
zaobserwowanego podczas całej nocy. Oka-
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żuje się więc, że wystarczy dokonać obser- 
waoyi o godzinie 9 wieczorem, by otrzymać 
przybliżoną wartość promieniowania podczas 
nocy.

2-o W ciągu nocy występują dwa ma- 
xima: jedno w parę godzin po zachodzie 
słońca, drugie zaś — niedługo przed w scho
dem.

3-o N atężenie prom ieniowaniarośnie szyb 
ko przed wschodem słońca, jak również pod
czas zmroku, maleje natom iast ze świtem; 
w ciągu samej nocy wahania w promienio
waniu są bardzo małe.

4-o Największą wartość natężenia pro
mieniowania zaobserwowano w dniu 5 ym | 
września na pół godziny przed wschodem  
słońca wśród warunków wyjątkowo sprzyja
jących; wartość ta doszła do 0,196 kaloryi 
gramowej na centym etr kwadratowy i m i
nutę. Z pośród wszystkich wartości, otrzy
manych w warunkach atm osferycznych z w y 
czajnych, minimum zdarzyło się w dniu 16 
września pod niebem całkow icie zakrytem  
chmurami i wynosiło 0,08 kaloryi gramo- ( 
wej na cm kwadratowy i m inutę, co stano
wi mniej więcej połowę tej wartości śre
dniej, jaką otrzym uje się w pogodne wie
czory o tej samej godzinie.

W e dnie dokonywano również pomiarów, 
podczas których bezpośrednie promieniowa
nie słońca zatrzym ywano zapomocą podw ój
nej zasłony. W artości otrzymane nie są zu 
pełnie pewne, a to z powodu niezupełnie 
jednakowej absorpcyi powierzchni zaczernio
nej i powierzchni polerowanej w ystawionego  
krążka pyrheliometru. Ponieważ jednak ró
żnica jest naogół drobna, przeto autor z 
pomiarów swoich wnioskuje: po wschodzie 
słońca oraz przed zachodem, promieniowanie 
przez kilka godzin odbywa się w tym sa
mym kierunku, co i w nocy, ale około po
łudnia kierunek ton na pewien czas się od
wraca.

W krótce po zachodzie oraz przed 
wschodem słońca w gałęzi wznoszącej się 
i w gałęzi opadającej krzywej, która przed
stawia bieg promieniowania nocnego, znaj
dujemy prawie zawsze w ygięcie.

S. B.
(N aturw . Rundsch.).

Świecące szlaki meteorytyczne. Meteory 
pozostawiają często po sobie szlaki gazu lub 
pyłu, które pozostają widoczne nieraz w cią
gu  kilku godzin na przestrzeni od 1 do 3 
kilometrów.

Podobne zjawisko badali niedawno w Ob- 
serwatoryum w Flagstaff pp. See i Lowell. 
W  Ąstronom ische N achrichten prof. See 
opisuję obserwowane zjawisko, co w stresz
czeniu wygląda, jak następuje:

Obłok ukazał się na południu od Flagstaff 
o 6 m. 30 wieczorem i widoczny był pra
wie w ciągu dwu godzin. Blask jego, 
początkowo bardzo żyw y, stopniowo słabł 
i, chociaż mrok nie zapadł joszcze, zniknął 
dopiero między 8-ą a 9-ą wieczorem. Sze
rokość pasma świecącego równała się prze
cięciu księżyca, a długość wynosiła około 
dwudziestu szerokości.

Zjawisko to obserwowane było w wielu 
m iejscowościach.

r.

Zmiana poziomu morza pod w p ływ em  bu
rzy. Wiadomo, że przejście burzy bardzo 
często zaznacza się przez gwałtowne pod
niesienie się barometru z następującem po- 

l wolnem obniżaniem się jego. Jest to tak 
zw. gew itternase u Niem ców. Czy właśnie 
tym  zmianom w ciśnieniu należy przypisać 
zmiany poziomu morza, które tak często 
obserwowano po burzach a stwierdzono do
syć dokładnie na morzach duńskich? W e
dług inżyniera Buseka zmiany te (w ra
zach jednakże wyjątkowych) dosięgają 1 m e
tra; charakteryzują c i ę  one przez gw ałtow ne  
podniesienie się poziomu, : a którem nastę
puje serya wahań, których amplituda sto
pniowo się zmniejsza. Pierwsza fala w y
twarza się po przejściu burzy, przyczem  
opóźnienie czasami sięga godziny czasu. Po
dług p. Paulsena zjawisko zależne jest od 
ciśnienia, towarzyszącego burzom i powstaje 
jedynie w miejscach, położonych na brze
gach mórz zam kniętych.

r.

Utlenianie się siarki pod ciśnieniem. J e 
żeli spalamy siarkę w tlenie (lub wT powie
trzu) pod ciśnieniem zwykłem , otrzymujemy 
zawsze S 0 2 (dwutlenek) z pewnemi do
mieszkami w zależności od warunków do
świadczenia, warunków mas, ciśnienia i tem 
peratury; ilość otrzym ywanego S 0 3 jest n ie
znaczna, gdyż jak dotychczas przypuszczano 
utlenianie się S 0 2 na S 0 3 jest paraliżowane 
nawet w temperaturach wysokich przez re- 
akcyę odwrotną. Obecnie p. F . Franek do
konał doświadczeń w warunkach zwiększo
nego ciśnienia i doszedł do zupełnie odmien
nych, niż dotychczas rezultatów. Oto już 
pod ciśnieniem 40 —50 atmosfer 50°/0 siarki, 
spalanej w tlenie, przekształca się w SO,. 
Następnie p. F. Franek zastosował ciśnienie 
100 atmosfer i zamiast siarki spalał miesza
ninę S 0 3 i tlenu. R ezultaty były joszcze 
lepsze.

Tymczasem notujem y sam fakt, jako cie
kawy ze względów teoretycznych, nie wia
domo bowiem jeszcze, czy znajdzie to jakie 
zastosowanie praktyczne

r .
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Reakeye cyklopów na św iatło  i siłę c ięż
kości. W edług badań p. C. O. Esterleya  
słodkowodny Oyolops albidus jest wyraźnie 
ujemnie fototaktyczny. Osobniki, które po
przednio czas dłuższy przebywały w ciem
ności, zachowują się zupełnie obojętnie wzglę
dem światła słabego i dopiero wobec natęże
nia dochodzącego 320 świec metrowych w y 
kazują geotaksyę odjemną. Przystosowanie 
do światła i ciemności ma również wpływ  
na geotaksyę. W  warunkach normalnych 
zwierzęta te są dodatnio geotaktyczne; jeżeli 
zwierzęta te poprzednio oświetlone przeniesie
my do ciemności, to stają się one odjemnie 
geotaktyczne— czyli wypływają na powierz
chnię wody. Zjawisko to musi być bra
ne w rachubę w tłum aczeniu codziennych 
pionowych wędrówek planktonu.

J. K. S.

Przyczynek do teory i rezonatorów  Helm- 
holtza. P. W ittm aack w ciągu czterech ty 
godni codzień poddawał 5 świnek morskich 
działaniu bardzo silnych i czystych tonów  
z piszczałki odpowiadających c 3 i po 1 0 —12 
tygodniach zwierzę tę zabił. Badanie histo
logiczne wykazało istnienie bardzo wyraź
nych zmian w narządzie Cortiego, na w y
sokości drugiego zwoju, licząc od dołu. 
W szystkie inne skręty były całkowicie nor
malne, z wyjątkiem  kilku miejsc w błonie 
Reissnera. Analogiczne zjawisko tenże au
tor stwierdził drogą kliniczńo-anatomiczną 
i dowiódł, że obniżanie górnej granicy sły 
szalności tonów w starości związane jest z 
zanikiem organu Cortiego i nerwowych zwo
jów w przedsionku i w podstawowym skrę
cie ślimaka.

J. K. S.

Czynności pęcherza pławnego u ryb. Z
obszernych badań p. Baglini wynika, że 
w szystkie ryby nektoniczne, t. j. wolno pły
wające w wodzie, posiadają pęcherz pławny. 
Dwa tylko znamy wyjątki od tej zasady: 
są to Scomber i Orthagoriscus mola. R yby  
bentoniczne, t. j. spędzające życie leżąco na 
dnie morza, nie mają pęcherza pławnego. 
Uranoscopus scaber, który w wieku dojrza
łym  prowadzi życie bentoniczne, nie posia
da pęcherza pławnego; młodociana zaś jego 
forma żyje pelagicznie i posiada pęcherz 
pławny. Organ ten spełnia czynności apa
ratu hydrostatycznego— z jego pomocą ryba 
może pływaó w pewnej warstwie wody z mo
żliwie małym wysiłkiem  mięśniowym . Gaz 
znajdujący się w pęcherzu pławnym za
wdzięcza swe pochodzenie procesom natury 
wydzielniczej i może również podlegać wchła
nianiu. Regulowanie ilości gazu w pęche
rzu odbywa się w drodze odruchowej. P ę
cherz pławny do pewnego stopnia gra rolę

organu zmysłów, gdyż przyjmuje pewne 
podn ety swoiste, wywoływane przez roz
szerzenie lub zmniejszenie objętości gazu, 
co znowuż jest zależne od zmian ciśnienia 
otaczającego. Te podniety, prawdopodobnie 
za pośrednictwem labiryntu, wywołują pewne 
skoordynowane ruchy pławne, które prze
noszą rybę do warstw wody odpowiednich.

J. K . S.

Powstanie gatunku nowego przez p rzy 
stosowanie się du nowego gospodarza. P.
Marchal, znany ze sw ych studyów biologi
cznych, ogłosił niadawno niezmiernie zajmu
jące spostrzeżenia, dotyczące koszenilli, Le- 
canium robiniarum, która żyje jako paso- 
rzyt na gatunku Robinia pseudo-acacia (gro
chodrzew). Drzewo to, popularnie zwane 
akacyą, pochodzi z Am eryki i zostało przy
wiezione do Europy na początku X V II w. 
Aż do r. 1880 nie zauważono nigdy na 
niem żadnych pasorzytów ani w A m eryce  
ani w Europie. Pierwszy napad owadów  
na plantacye Robinii zdarzył się na W ę
grzech i przyczynił wiele szkód, owady opi
sano jako nowy gatunek pod nazwą Leca- 
nium robiniarum. Od tej pory widziano je 
w różnych stronach; w Alzacyi np. zrobiły 
wielkie spustoszenia w 1898 r. Pomimo je
dnak, że są obecnie bardzo rozpowszechnio
ne, pochodzenie ich było otoczone tajemni
cą. Przypuszczano, że zostały przeniesione 
z Ameryki na Robinii; ta hypoteza jednak 
okazuje się mylną, ponieważ dotąd nie za
uważono ich w Am eryce, a niepodobna, aby 
owad, wielkości grochu, uszedł uwagi ento
mologów amerykańskich, tak licznych i tak 
czujnych na wszystko, co dotyczę gatunków  
roślinożernych.

P. Marchal wpadł na pomysł, że Leca- 
nium robiniarum mogło się utw orzyć przez 
przystosowanie z Lecanium corni, jednego  
z dawniej znanych gatunków  europejskich. 
Pomiędzy temi dwoma gatunkam i bowiem, 
jak okazał p. Marchall, istnieją tylko różni
ce ilościowe co do postaci, zabarwienia i 
chropowatości a za to można spotkać formy 
przejściowe. Tylko jednak doświadczenie 
mogło stwierdzić identyczność tych dwu ga
tunków. P. Marchall spróbował doświad
czenia i udało mu się znakomicie. W  czer
w cu 1907 r oddał młody grochodrzew na 
pastwę Lecanium corni, pozbieranych na 
brzoskwini. W ylęgnięte gąsienice um ieściły  
się na liściach. W  jesieni przeniosły się na 
pień i zostały tam na zimę. Przez kwie
cień i maj r. 1908 rozwijały się normalnie, 
ostatecznego rozwoju dosięgły w czerwcu  
1908 r. W  tym  czasie miały wielkość, za
barwienie i wygląd Lecanium robiniarum. 
A więc przez przystosowanie do nowego 
gospodarza gatunek owadu zmienia się w
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sposób tak charakterystyczny, że entom olo
gowie nie wahają się opisywać go jako sa
moistną nową odmianę.

P. Marchall stwierdził jeszcze inny fakt 
bardzo ciekawy. W idzieliśm y w yżej, że 
przystosowanie się Lecanium  corni do gro
chodrzewu jest stosunkowo łatwe. Doświad
czenie przeciwne jednak nie udaje się: p. 
Marchall napróżno probował hodować I,eea- i

nium robiniarum na brzoskwini, róży lub 
winie. Jak się zdaje, owad dochodzi na gro
chodrzewie do pownego stanu specyaluej 
równowagi, która nie pozwoliłaby mu już 
powrócić do dawnej postaci i do dawnego 
gospodarza.

M.

(Rev. scient.)

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 1/IX do 10/IX 1908 r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rzy  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).
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