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S. P. ANTONI DOHRN.

W roku 1 8 9 7  z powodu dwudziesto
pięcioletniego jubileuszu stacyi zoologi
cznej w Neapolu we wszystkich czaso
pismach ogólno - biologicznych, także 
i polskich, ukazyw ały  się a rtyku ły  pod
noszące znaczenie i oceniające niezm ier
ną doniosłość stacyi neapolitańskiej. 
Obecnie s tacya  zoologiczna znowu przy
pomina się wszystkim  biologom, ale tym  
razem nie świętem radosnem, lecz z po
wodu żałobnej wieści, że w dniu 2 6  wrze
śnia r. ub. zmarł w wieku lat 6 9  założy
ciel jej, właściciel i k ierownik prof. dr. 
Antoni Dohrn.

Czem dla nau k  biologicznych s ta ła  się 
stacya zoologiczna w Neapolu, nie trze
ba dzisiaj ponownie wobec biologów 
| przyrodników obszerniej przypominać 
i szczegółowo uzasadniać.

Antoni Dohrn, urodzony 2 9  grudnia  
1 8 4 0  roku w Szczecinie, studyow ał nauki 
przyrodnicze, specyalnie zoologię w Kró
lewcu, Bonn, Jen ie  i Berlinie; w 2 7  roku 
życia habilitował się w Jen ie  i był tam  
przez cztery la ta  docentem.

Studya filogenetyczne Dohrna, głównie 
dociekania nad pochodzeniem zwierząt 
kręgowych, skierowały młodego uczone
go do badania zwierząt morskich w za
toce mesyńskiej i neapolitańskiej, a u je 
mne strony badań dorywczych zrodziły 
myśl założenia stacyi zoologicznej, któ- 
raby, obok gromadzenia okazów, zape
wniała badaczom spokojną pracę nauko
wą i wszechstronne, um iejętne wyzyska
nie głębin morza, tej kolebki życia o rga 
nicznego; w ybór padł na Neapol ze wzglę
du na bogactwo flory i fauny zatoki 
neapolitańskiej. Niezmierne trudności 
piętrzyły się na drodze młodego bada
cza, ale niezmordowanym zabiegom jego 
udało się w obcem społeczeństwie w y
walczyć zrozumienie dla doniosłości idei 
i wybudować w najpiękniejszym punkcie 
Neapolu, we wspaniałym parku  nad mo
rzem, okazały gmach stacyi zoologicznej, 
mieszczący zarówno akw^aryum, jako też 
obszerne sale dla pracowni naukowych 
i biblioteki. W yjednaw szy u rozmaitych 
państw  subweneye na prowadzenie s ta 
cyi, Dohrn stworzył insty tucyę  praw dzi
wie międzynarodową; coroku kilkudzie
sięciu uczonych z rozmaitych krajów 
zjeżdżało się na studya.
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Od samego początku s t a c j a  zoologicz
na s ta ła  się s tacyą  biologiczną w zna
czeniu ogólnem, k tóra dostarczała  mate- 
ryału  i środków do badań  niety lko nad 
organizacyą, rozwojem, ale i sposobem 
życia różnych zwierząt. Zn k res  je j  rósł 
z każdym rokiem. Niedługo, bo ju ż  po 
latach dziesięciu, D ohrn m usiał pomyśleć 
o rozszerzeniu stacyi, s taw ia jąc  nowy, 
duży pawilon, a w  roku 1905 powiększył 
ją  prawie w dwójnasób nowym, wielkim 
budynkiem; trudności uzyskania  od m ia
s ta-N eapolu  dalszych kaw ałków  ogrodu, 
trudności  w w yszukaniu  odpowiednich 
funduszów zwalczał zwycięsko.

Ta konieczność rozszerzania gmachu, 
to w ynik  rosnących n iety lko zbiorów, 
przedewszystkiem  biblioteki, zw iększają
cej się administracyi, ale przedew szyst
kiem zwiększającej się liczby przyjeżdża
jących  ze wszech s tron  pracowników, 
wynik niejako zew nętrzny , a będący w y 
razem znaczenia i roli, j a k ą  w naukach  
biologicznych i zasadniczych podstaw ach 
nauk  lekarsk ich  s tacya  zoologiczna od
g ryw ała  coraz wyraźniej. A by  je j znacze
nie w tym  k ierunku uw ydatnić , trzeba- 
by przytaczać te  se tk i ukazu jących  się 
rokrocznie rozpraw, k tóre oparte  były 
na materyale neapolitańskim. Niechaj 
w ystarczy  przytoczyć zdanie, ku k tó re 
m u dzisiaj każdy biolog m usi się p rzy 
chylić, a k tóre już  w roku  1897 ty s iąca 
mi podpisów stwierdzili w adresie  j u b i 
leuszowym przyrodnicy całego świata: że 
s tacya  zoologiczna w Neapolu pchnęła  
naukę o życiu n a  nowe zupełnie tory, 
tak, iż trudno sobie dzisiaj wyobrazić, 
j a k  w ygląda łyby  obecnie nauk i biologi
czne, gdyby  nie wpływ w spaniałych w y 
ników badań, pochodzących ze stacyi 
neapolitańskiej.

P ierw otnie  zajmowano się w s tacyi 
głównie badaniam i zootomicznemi, poró
wnawczo - anatomicznemi, histologiczno- 
embryologicznemi, badaniem  sposobu ży
cia zwierząt, i do tego celu pracownie 
były przystosowane; ja k  cele je j  i zada
nia rosły, s tw ierdza  najlepiej fakt, że 
dzisiaj ma wzorowo urządzone pracownie 
do badań  botanicznych, fizyologicznych, 
bakteryologicznych, chemicznych, do b a 

dań w k ie runku  m echaniki rozwojowej, 
jed n em  słowem je s t  dzisiaj stacyą bio
logiczną w  najogólniejszym zakresie.

Pomimo, że obecnie cała sieć stacyj 
zoologicznych, urządzonych na wzór 
Neapolu, objęła wybrzeża morskie, stacya 
neapolitańska do dziś dnia zajmuje s t a 
nowisko przodujące.

Aby stw orzyć te najidealniejsze w a 
runki pracy, potrzeba było nietylko bez
przykładnej, niezmordowanej, sprężystej 
zapobiegliwości i daru  adm in is tracy jne
go, jak iem i Dohrn się odznaczał, potrze
ba było przedewszystkiem  niesłabnącego, 
zdążającego z postępem nauki zrozumie
nia  w ym agań  um iejętności i znaczenia 
zagadnień naukow ych. A ten  dar obej
mowania szerokiego w idnokręgu nauko
wego, ten  zapał do nowych zagadnień 
naukowych Dohrn posiadał w najw yż
szym stopniu. Przytem , choćby na jw ięk 
szy przeciwnik w osobistych zap a try w a
niach naukow ych, każdy w stacyi zn a j
dował nietylko gościnność, ale serdeczne 
przyjęcie, wszelkie możliwe ułatwienie 
i udogodnienie w pracy. To też w ża 
dnej pracowni na świecie nie spotykali 
się zapewne nigdy uczeni o tak  różno
rodnych k ierunkach  naukowych, a Dohrn 
zawsze s ta ra ł  się umożliwić pracę jak- 
najw iększej ilości badaczów, p rzykuw a
ją c  każdego osobistą przychylnością i 
uczynnością; piszący te słowa, n iejedno
krotnie, późno zdecydow awszy się na 
wyjazd  do stacyi zoologicznej, jego ty l 
ko uprzejmości zawdzięczał, że pomimo 
iż wszystkie oficyalne miejsca austryac- 
kie były zajęte, otrzym ywał nadliczbowe 
miejsce w ponad miarę przepełnionych 
pracowniach.

J a k  w spraw ach naukow ych obok bez
względnej szczerości i o twartości w yro 
zumiałość dla innych  zapatrywań, ce 
chująca prawdziwie wyższy umysł, tak  
znajomość i wniknięcie w usposobienie 
jednostk i,  pomimo bardzo wysoko posu 
niętych  wym agań, były podstaw ą jego  
s tosunku do otoczenia. Umiał zgrom a
dzić około siebie szereg wybitnych uczo
nych i dzielnych ludzi, którzy mu n ie 
tylko pomagali w s tw arzan iu  stacyi, ale 
i w dalszym ciągu w rozległej admini-



Ne 4 WSZECHSWIAT 51

stracyi, w grupow aniu  materyałówr n au 
kowych, urządzaniu nowoczesnej praco
wni, stwarzaniu najkompletniejszej b i
blioteki biologicznej, ja k a  wogóle istn ie
je, w  redagow aniu  wydaw nictw  tak  ob
szernych j a k  wielkie pomnikowe dzieło 
„Die Flora und  F auna  des Golfs von 
Neapel“, „Mitteilungen der Zoologischen 
Station in Neapel“ i „Zoologischer Jah- 
resbericht" .

A cały zastęp  służby, załoga dwu wła
snych s ta tków  stacyi, kilkudziesięciu ry 
baków, k tórzy  codziennie znosili uzyska
ne z połowu m aterya ły  dla stacyi, wszy
scy mieli w nim serdecznego i troskli
wego opiekuna, tak, iż każdy z nich, po
mimo wym agania najściślejszej sumien
ności i obowiązkowości, do której nie ła
two nagina się na tu ra  południowca, 
by łby  w ogień skoczył dla ,,il signore". 
Ostatniem jeszcze dziełem, które Dohrn 
przeprowadził, było stworzenie funduszu 
emerytalnego dla pracowników stacyi, 
ja k im  rzadko k tóra  insty tucya  p ryw atna  
poszczycić się może.

Ten ogólny szacunek i przyjaźń, k tórą  
D ohrn umiał pozyskać wśród p rzedsta
wicieli św ia ta  naukowego, ta  cześć, ja k ą  
go otaczało obce pierwotnie społeczeń
stwo, to przywiązanie, jak ie  mu okazy
wało otoczenie, były wynikiem nietylko 
jego  naukowego znaczenia, jego dzielno
ści, przedsiębiorczości i energii, miały 
one swe źródło w jego  niepospolitej, w y
soko ponad zwykłą m iarę wyrastającej 
indywidualności i umysłowości, która 
u każdego, k to  się z nim zetknął, pozo
staw iała niezatarte  wspomnienie. Z wszech
s tronną  wiedzą przyrodniczą łączył sze
rokie ogólno filozoficzne wykształcenie, 
chętnie dyskutował o zagadnieniach ogól
nych, interesował się objawami życia 
kulturalnego w najróżnorodniejszych dzie
dzinach, a od zajęć naukow ych szukał 
w ytchnienia  w sztuce, której był w y
tw ornym  znawcą, a k tóra przesiąkała 
w jego  wrażliwą duszę z zabytków k ra 
ju , w którym  przebywał.

To też na zebraniach w jego  gościn- 
nem, ślicznem ustroniu  przy Rione Ame- 
deo obok ludzi nauki, spotykało się ar
tystów, malarzy, rzeźbiarzy, literatów,

muzyków; rozmowy naukowe, artystycz
ne kończyły się nieraz muzyką, najczęś
ciej muzyką klasyczną, której był gorą
cym wielbicielem, a do przednich rozko
szy należały wycieczki po morzu, u rzą 
dzone w błiższem kółku na s ta tku  s ta 
cyi, k tórych  celem najczęściej bywała 
posiadłość państwa Dohrnów na Ischii.

Dla piszącego te słowa urok chwil 
przepędzonych w gościnnym domu pań
stw a Dohrnów podnosiło i to, że gospo
dynią domu była polka, pani Marya z Ba
ranowskich Dohrnowa, której wykształ
cenie i wykw intny umysł pozwalał czyn
nie uczestniczyć w dążeniach naukowych 
męża, a od wtajemniczonych dowiady
wano się dopiero nieraz, z jak iem  to czy
niła zrozumieniem, oddaniem i nieraz po
święceniem; wrażliwy jej umysł brał ży
wy udział w ruchu naukowym i a r ty s ty 
cznym; pomimo oddalenia zachowała go
rące przywiązanie do kraju  i okazywała 
je, przysparzając literaturze włoskiej i nie
mieckiej tłumaczeń utworów polskich, 
między innemi Sienkiewicza, a nawet 
dokonała trudnego zadania przetłumacze
nia i wydania  po niemiecku Sejmu czte
roletniego Kalinki.

Nad chorym mężem czuwała aż do 
chwili zgonu; pociechą dla niej, dla ro 
dziny i dla licznych przyjaciół Dohrna 
może być myśl, że zgon, wywołany cho
robą serca uchronił go od dłuższych cier
pień, a przedewszystkiem  od dłuższej 
bezczynności, k tóra  dla umysłu tak  r u 
chliwego, energicznego i czynnego była
by największą dolegliwością.

Dla wielbicieli ś. p. Dohrna, dla p ra 
cowników i przyjaciół stacyi zoologicznej 
ta  jeszcze płynie wielka pociecha, że 
pomnik, jak i  za życia Dohrn sobie s tw o
rzył, pozostaje zabezpieczony w swem 
istnieniu na przyszłość. Już w ostatnich 
latach życia przygotowywał jako  swego 
następcę, wprowadzając go we wszystkie 
czynności, swego syna, d-ra Reinharda 
Dohrna, k tóry  w krótkim  czasie zyskał 
sobie uznanie i sym patye otoczenia i p rzy
bywających corocznie badaczów; do bo
ku będzie on miał i nadal sztab wypró
bowanych i wytraw nych współpracowni
ków w osobach prof. Meyera, prof. Eisi-
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ga, d-ra Lo Bianco, d-ra Giesbrechta, 
d-ra Schobla, d-ra Gasta, ,Lindena i in., 
jednem  słowem zarząd, k tó ry  się przejął 
duchem ojca, k tó ry  obok zrozumienia do
niosłości celów i dążności stacyj nauko
wych posiada i um iejętność ich przepro
wadzenia, tak, iż wiekopomne dzieło ca
łego życia Dohrna niety lko  dla nauk i po
zostaje, ale daje i rękojm ię  dalszego roz
woju w przyszłości.

K. Kostanecki.

B IO L O G IA  T E R M I T Ó W .
O dczyt w ygłoszony w  K ole A kadem ickiem  
P rzyrodn ików  W szeehn. lw ow . dn. 26/6 i 2/7 

1909 roku.

W  roku ubiegłym  ukazała  się książka 
K. Eschericha p. t. „Die Term iten  oder 
weissen Ameisen, eine biologische Stu- 
d ie“, k tórą  należy uważać za p ierw sze  
opracowanie kry tyczne dotychczasow ego 
materyału, odnoszącego się do term itów. 
O tych  owadach pisano i zajm owano się 
niemi naukowo już  w drugiej połowie 
XVIII w., t. j. wcześniej, niż mrówkami, 
a  jed n a k  w porównaniu z tem i ostatnie- 
mi daleko mniej o nich wiemy. P ie rw 
sze notatk i naukowe zawdzięczam y J. G. 
Konigowi (1779 r.), k tó ry  opisuje życie 
term itów  indyjskich. J e s t  to pierwszy 
krok  na drodze dokładniejszego pozna
nia gospodarstwa term itów. W  dwa la ta  
później ukazał się l is t  S m eathm ana , k tó 
ry  wywołał wielkie zainteresowanie. W ia 
domości przezeń podanych długo nie 
chciano uznać za prawdziwe, aż później
sze badania prawie we w szystk iem  je  
potwierdziły. L is t  S m eathm ana  je s t  pod
staw ą dzisiejszej termitologii.

Potem nas ta je  dłuższa przerwa. Do
piero w 1850 roku nową książkę w ydaje  
misyonarz T. S. Savage, który , p rzeby
wając długi czas na  zachodnich w ybrze 
żach Afryki, studyów ał głównie Termes 
bellicosus. Opisuje bardzo wiele nowych 
faktów i potwierdza wiadomości podane 
przez Sm eathm ana.

W  latach 1855— 1860 wychodzi dzieło

ważnego znaczenia w termitologii, mia
nowicie wielka monografia term itów  II. 
Hagena. Poraź pierwszy znajdujem y tu 
sumiennie zebraną li tera tu rę  naw et roz
proszoną w sprawozdaniach z podróży 
tak , że dla następnych  badaczów m ono
grafia Hagena stała się niezbędną. Ma 
ona wielką w artość dla biologa, albo
wiem autor jej , badając przez szereg la t  
życie termitów, poznał wiele kw estyj bio
logicznych, k tóre poruszył w tem  dziele. 
Przypuszczenia  jego co do stanow iska 
system atycznego termitów, wyprowadzo
ne głównie na podstawie faktów biolo
gicznych, były bardzo trafne, chociaż 
trzeba było jeszcze prawie pół wieku cze
kać, zanim je  uznano.

Monografia powyższa wzbudziła za in te 
resowanie wielu badaczów tak, że od te 
go czasu zaczęły się obficie ukazywać 
rozprawy odnoszące się do termitów.

Ażeby ułatwić dalsze badania, należało 
m aterya ł  ten  uporządkować i opracować 
krytycznie; tego dokonał właśnie K. E- 
scherich. Z jego  dziełka dowiadujem y się, 
co dziś wiemy o term itach , a co należy 
jeszcze zrobić, aby dokładniej poznać te 
tak  ciekawe pod każdym względem 
owady.

Zapoznajmy się z niemi bliżej.
Kastowość termitów. W szystl  ie te r  mity, 

podobnie j a k  mrówki, pszczoły, osy i in
ne owady żyjące towarzysko, tworzą spo
łeczeństwo, którego liczba członków je s t  
nadzwyczaj różna; zależnie od ga tunku  
spo tykam y gniazda liczące od kilku dzie
siątków do k ilku milionów osobników.

Stosownie do tego znajdujem y u nich 
różnego stopnia  zróżnicowanie kastowe. 
Zasadniczo osobniki dzielą się na dwie 
grupy: rozpłodowe i robocze. Ale i ten 
najp rostszy  podział nie zawsze spo tyka
my; zwłaszcza u będących n a  najniższym 
stopniu uspołecznienia osobniki płciowe 
mogą pełnić rolę ruboczych, w początko
wych zaś s tadyach  rozwoju kolonii w y
padek ten  zachodzi ogólnie. Niekiedy 
znowu, t. j. w przypadkach w y ją tko 
wych, pewne osobniki robocze mogą się 
stać  rozpłodowemi.

U wyżej zorganizowanych term itów  
osobniki robocze różnicują się jeszcze na
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kastę  trzecią, t. zw. żołnierzy, k tóre ja k  
i poprzednie u najwyżej uspołecznionych 
mogą jeszcze występować w dwu for
mach, różniących się jednak  tylko wiel
kością.

Obok tych  kas t  w s tarszych  koloniach 
znajdujem y jeszcze osobniki młodociane 
na różnych stadyach  rozwoju.

Należy zaznaczyć, że powyższa kasto- 
wość polega przede wszystkiem  na ró
żnicy w stopniu rozwoju pozarodkowego, 
t. j., że osobniki jednej kas ty  są dalej 
posunięte w rozwoju niż z k as ty  innej. 
I tak  np., osobniki płciowe są formami 
rozw iniętem i zupełnie, gdy robocze przed
staw iają  się jako  niedojrzałe, pow strzy
mane na pewnem stadyum  rozwoju, ule
głe jednak  pewnym  zmianom przystoso
wawczym. Prawie skończonemi w roz
woju są t. z w. imagines, t. j. skrzydlate 
osobniki płciowe, habitualnie  zupełnie do 
siebie podobne; z chwilą zaś kiedy na
tu ra  powoła je  do spełnienia swego za
dan ia  fizyologicznego, wzajemne ich po 
dobieństwo szybko się zmienia do nie- 
poznania. Gdy bowiem otworzymy choć
by nowozałożone gniazdo, zobaczymy s a 
micę z silnie nabrzm iałym  odwłokiem 
tak, że samiec wobec niej wygląda jak  
karzeł. Rozrost sam icy je s t  zależny od 
gatunku, zawsze zaś znajduje się w pro
stym stosunku  do rozmiarów gniazda.

W  kolonii termiciej znajduje się n o r
malnie tylko jed n a  para królewska; cza
sem, chociaż rzadziej, spotykano 5—6 sa
mic i tyleż lub mniej samców.

Niekiedy zdarza się przypadek, że pa
ra królewska ginie; w tedy przez poda
wanie odpowiedniego pokarm u robotnicy 
zmieniają niektóre formy larwalne na 
osobniki płciowe. Te ostatnie zazwyczaj 
pochodzą z t. zw. neotenicznych, t. j. za
pasowych osobników płciowych; w b ra 
ku tych  jednak , mogą się rozwinąć i ze 
zwykłych larw roboczych lub naw et 
z przeznaczonych na żołnierzy.

Co dotyczę osobników kas ty  robotni
czej, należy zaznaczyć, że różnią się one 
zasadniczo od podobnych u resz ty  so- 
cyalnie żyjących owadów; bo gdy u os ta t
nich robotnice są zawsze zredukowane- 
mi samicami, to u term itów nie przed

staw iają  płci żadnej. Posiadają jeszcze 
inne sobie właściwe cechy, mianowicie 
przystosowanie ich do pełnienia funkcyj 
specyalnych je s t  tak  daleko posunięte, 
że pozbawione są wzroku, który, jak  pó
źniej zobaczymy, je s t  im zupełnie zby
teczny; ciało mają miękkie, są zatem zu
pełnie bezbronne, a więc przeciwnie niż 
u  innych owadów uspołecznionych.

Nie je s t to  jednak  upośledzenie, bo 
obroną ich jak  i całego gniazda zajęci 
są żołnierze, którzy, jak  można się do
myślać, są opatrzeni potężnemi szczęka
mi, osadzonemi na równie silnej głowie. 
Cała organizacya żołnierza w ykazuje, że 
stworzony je s t  jedynie  do obrony i pro
wadzenia walki.

Nie wszystkie jednak  rodzaje termitów 
posiadają w swem społeczeństwie żołnie
rzy; są również i takie, u k tórych  bra
kuje  znowu specyalnej kasty  robotniczej, 
a zastępują  ją  żołnierze.

Co zaś do rozwoju postembryonalnego 
i czynników, jak ie  powodują różnicowa
nie się form młodocianych na różne k a 
sty, jak  i zmiany osobnika w inną for
mę k as to w ą—to wiadomości nasze z te 
go zakresu są jeszcze bardzo szczupłe 
i niepewne. Term ity przechodzą prze
obrażenie niezupełne, t. j .  z j a ja  wylęga 
się indywiduum podobne z postaci do 
formy dojrzałej; wzrost i pewne niezna
czne przemiany łączą się ściśle z lenie
niem.

Stwierdzono, że na zmiany morfologi
czne, przynajmniej w pewnym kierunku, 
wpływa rodzaj pożywienia; możliwe, że 
obok tego wywiera tu  wpływ i odpo
wiednia tem peratura.

Początek i rozwój kolonii termitóio. Zo
baczmy teraz, jak i  je s t  początek i roz
wój kolonii i jak i  je s t  w niej rozkład 
pracy.

Podobnie jak  u pszczół i mrówek tak  
i u  term itów  zachodzi rojenie się. W  pe
wnej porze ogromna liczba osobników 
uskrzydlonych opuszcza gniazdo macie
rzyste, wzbija się w powietrze i odbywa 
t. zw. gody. Między term itam i a pszczo
łami je s t  jednak  zasadnicza różnica, bo 
gdy rój pszczół zawsze cały jako taki 
daje początek nowemu gniazdu, zawiera
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ją c  w sobie już w szystkie  kasty , u  t e r 
mitów w yla tu ją  tylko formy płciowe, 
a. odbywszy gody, spadają  masam i na 
ziemię, odłamują sobie sk rzyd ła  i w yszu
kują  param i dogodnego m iejsca na  zało
żenie gniazda. S tosunki zatem  są raczej 
podobne jak  u mrówek. N ie jasną  je s t  
jed n ak  kwestya, j a k  się zachow ują wzglę
dem siebie obie płci w czasie ro jenia się, 
czy w yla tu ją  oddzielnie, a łączenie się 
w pary  następuje  w drodze krzyżowania 
się osobników z gniazd różnych, czy też 
w y la tu ją  obie płci z danej kolonii razem  
i parzą się pomiędzy sobą. Różni b a d a 
cze s tw ierdzają  oba wypadki, ale zdaje 
się, że entogam ia zdarza  się tylko w y
jątkow o, prawidłowo zaś obowiązuje 
krzyżowanie.

Również pora kopulacyi nie j e s t  pewna. 
Jedn i twierdzą, że zachodzi ona w czasie 
rojenia się, inni, że po opadnięciu na  zie
mię, a jeszcze inni, że daleko później, bo 
dopiero po założeniu gniazda. Najpraw- 
dopodobniejszem wydaje się twierdzenie 
ostatnie; przemawia bowiem za niem  sze
reg  faktów, przeczących przypuszcze
niom innym. Obserwowano np. u te rm i
tów dla nich jedyn ie  c h a rak te ry s ty czn y  
okres „narzeczeństw a“. Po spadnięciu na 
ziemię jeszcze niedojrzałych płciowo osob
ników skrzydlatych  spotykano nieroz- 
dzielne pary, pewien czas wałęsające się, 
a potem dopiero zabierające się do zało
żenia gniazda.

Po zbudowaniu  pierwszej kom ory tak  
zw. godowej oba osobniki szybko dojrze
wają, co prawie naocznie daje się zauw a
żyć; mianowicie odwłok w sku tek  rozwo
ju  organów płciowych znacznie w zrasta, 
co zwłaszcza u sam icy je s t  nadzwyczaj 
charak terystycznem ; u n iek tó rych  g a tu n 
ków objętość jej  powiększa się 8—9 ra 
zy, dochodząc około 1 dm  długości.

Należy zaznaczyć, że znaczenie samca 
u term itów  je s t  daleko większe, niż u 
pszczół i mrówek; bo gdy  u tych  o s ta t 
nich po zapłodnieniu sam cy jako  zbyle- 
czne g iną  lub byw ają  tępione, u te rm i
tów samiec zawsze pozostaje p rzy  sam i
cy, co je s t  połączone z częstem jej za- 
pładnianiem.

Samica składa początkowo tylko kilka

ja j ,  ale stopniowo ze wzrostem objętości 
jej ciała ilość ich się powiększa.

Rozwój em bryonalny i postembryonal- 
ny postępuje s tosunkowo bardzo powoli. 
Po kopulacyi samica składa ja ja  dopiero 
po kilkunastu , a u  n iektórych gatunków  
naw et po kilkudziesięciu dniach; na doj
rzenie robotników i żołnierzy potrzeba 
około całego roku, dla osobników zaś 
płciowych dwa lata. Indyw idua p ierw 
szej generacyi są zawsze mniejsze i s łab
sze niż następnych; tak  np. w rodzaju 
Termopsis pierwsi żołnierze m ają zaled
wie 10 mm  długości, gdy normalnie d łu 
gość ich dochodzi 18 m m .

W yżej opisany sposób powstawania k o 
lonii j e s t  norm alny i bez wątpienia p ier
wotny. N iekiedy jed n ak  nowe gniazdo, 
pod.obniejak i u mrówek, powstaje w ten  
sposób, że pewna część osobników robo
czych wraz z żołnierzami opuszcza gn ia 
zdo macierzyste, zabierając ze sobą ja ja  
i la rw y  i zakłada nową kolonię, połączo
ną  z p ierwotną zapomocą kanałów, k tó 
re z czasem zupełnie się przerywają. Co 
do osobników płciowych, to albo wycho
w ują  je  z larw i jaj  zabranych, albo też 
chw yta ją  pary  wałęsające się w okresie 
narzeczeństwa.

Ze sposobu powstawania nowego p a ń 
stw a w ynika  jasno, że para  królewska 
je s t  zmuszona dość długi czas sam a w y 
konyw ać wszelkie prace, j a k  budowanie 
gniazda, pielęgnowanie jaj i larw i do
starczanie  ty m  ostatnim  pokarmu. Za
tem  osobniki płciowe posiadają p rzyna j
mniej początkowo wszelkie instynk ty ;  są 
one pod tym  względem zupełnie podobne 
do sam icy mrówek. Stopniowo jednak , 
w miarę tego ja k  im przybyw a pomoc 
z nowych generacyj, zakres ich działania 
zmniejsza się coraz bardziej, aż w końcu 
ogranicza się u  samicy jedynie  do sk ła 
dania ja j ,  a u samca do dostarczania jej 
spermy. Jeżeli sobie uprzytom nim y, że 
para  ta  daje milionom, a u niektórych 
gatunków  naw et miliardom osobników 
życie, to  widzimy, że je s t to  czynność 
wcale niemała.

Jan Golański.
(O. d. nast.).



JSS 4 WSZECHŚWIAT 55

R Y SZA R D  H E R T W IG

O N O W Y C H  ZAGADNIENIACH 
W  BADANIACH KOMÓRKI.

(Ciąg dalszy).

Częstem zjawiskiem w histólogii i em- 
bryologii są powiększone komórki o j ą 
drach w kształcie morwy, lub postrzę
pionych, lub też olbrzymie komórki o wie
lu jądrach , a raczej o jednem jądrze  roz- 
drobnionem; częstsze jeszcze są  podobne 
objawy w procesach patologicznych. Te 
dziwne k sz ta łty  jąd ra  są uważane po
wszechnie, choć niesłusznie, za przejaw 
amitozy; tłumaczono je  zresztą najroz
maiciej. W edług  pew nych badaczów ta 
ka amitoza poprzedza okres zupełnego 
zwyrodnienia komórki, według innych 
je s t  to konieczny, normalny stan  roz
mnażania komórki, po którym  ponownie 
następuje  podział drogą mitozy. Jeśli 
przejawy podobne t łum aczyć będziemy 
na zasadzie analogii z wymoczkami, doj
dziemy do przeświadczenia, że dziwacz
ne ksz ta łty  ją d ra  są oznaką krytycznego 
okresu w życiu kom órki na sku tek  spo
tęgowanej funkcyi; z łatwością nastąpić 
może w tedy  śmierć, ale może również 
nastąpić odrodzenie komórki. To os ta t
nie je s t  z jawiskiem  sta łem  w przypad
kach tak  zwanej amitozy komórek roz
rodczych, opisyw anych w szczególności 
u płazów. U wymoczków wielojądrowych 
zaobserwowałem inny jeszcze fakt, ma
jący  na  celu zapobieżenie hyperchroma- 
zyi ją d ra  i przywrócenie tym  sposobem 
komórce zdolności funkcyonalnej: fakt 
ten  polega na usunięciu z j ą d ra  cząstek, 
obfitujących w chromatynę, czyli, tak  
zwanych przeze mnie, „chrom idyj“ i za
niku ich w protoplazmie, przyczem nie
jednokrotn ie  tworzy się barwnik. I te 
zjaw iska również spotykam y u istot w ie
lokomórkowych w tkankach  bądź zdro
wych, bądź patologicznych.

W ynik i naszych  badań nad  zmianami 
jądra , k tóreśm y nazwali funkcyonalnemi, 
brzmiały jak  następuje: wszystkie zja

wiska poznane przem aw iają  przeciw te- 
oryi, jakoby  jądro  wyzwalało funkcye 
protoplązmy za pośrednictwem pange- 
nów. Przeciwnie doświadczenie dopro
wadziło raczej do wniosku, że jądro  
w celu pobudzenia czynności protopla- 
zmy odciąga z niej pewne substancye,

Nie zamierzam rozciągać myśli tej do 
znaczenia teoryi, lecz w dalszym ciągu 
tej rozprawy przyrost jąd ra ,  uw arunko
wany funkcyą komórki, nazywać będę 
funkcyonalnym wzrostem jąd ra .

Musimy teraz rozpatrzeć szczegółowo, 
w jak i  sposób w warunkach  normalnych 
wzrost funkcyonalny jąd ra  wpływa na 
stosunek jądroplazmy? W strzym am  się 
chwilowo z odpowiedzią na to pytanie 
i przedstawię j ą  w związku z inną kwe- 
styą: jak ie  znaczenie ma stosunek jąd ro 
plazmy w rozmnażaniu?

Najbardziej rozpowszechnioną i n ie 
wątpliwie najpierwotniejszą postacią roz
mnażania je s t  podział komórki; określano 
go dawniej, jako  wzrost „ponad miarę 
indywidualną".

W  określeniu tem  słuszną jes t ,  można 
powiedzieć aż banalnie słuszną myśl, że 
każdy podział, a także każde rozmnaża
nie wogóle, związane je s t  z poprzedzają
cym je  wzrostem żywej substancyi. Nie- 
odpowiedniem zato je s t  określenie: „po
nad miarę indywidualną"; było też ono 
wielekroć krytykowane, a naw et ośmie
szane. Co się przez to wyrażenie rozu
mie? Je s t  ono pojęciem dogmatycznem, 
które w ym yka się przed wszelkiemi usi
łowaniami dokładnego ujęcia. Przeczy 
mu doświadczenie, gdyż komórki dosię
gają nieraz olbrzymich rozmiarów, i w te 
dy dopiero w pewnych w arunkach  odra- 
zu rozpadają się na setki i tysiące m a
łych komórek. Ja k  widzimy, określenie 
„ponad miarę indywidualną" je s t  niew ia
domą, jakiem ś X, k tó re  normuje s to su 
nek wzrostu do rozmnażania. J e s t  to 
wyrażenie nieodpowiednie, gdyż pozor
nie tylko cośkolwiek wyjaśnia, błędne, 
gdyż w wielu przypadkach rozmnażania 
się kom órek zupełnie nie daje się zasto
sować.

Aby sformułować sobie wyobrażenie 
czynnika nieznanego, kierującego podzia
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łem komórek, wychodzę z założeń n a s tę 
pujących. Podział j e s t  objawem e n e r
gicznej czynności komórki; siły, k tó re  
w okresie w zrostu  pozostawały  w s tan ie  
spoczynku budzą się nagle  do działania. 
Pod koniec podziału rów now aga  sił zo
staje znowu osiągnięta; w nas tępnym  
okresie wzrostu  stopniowo byw a n a ru 
szana, dopóki nie dosięgnie s tanu  nap ię
cia, niezbędnego dla podziału.

Jednocześnie z kom órką rośnie jąd ro . 
Rozpowszechniony j e s t  pogląd—jeśli wo- 
góle można się tak  wyrazić o zagadnie  
niu, k tóre dotychczas nie było rozw aża
ne jako  coś odrębnego, —że między j e 
dnym  podziałem a d rug im  jąd ro  rośnie 
w ty m  sam ym  stopniu, co zaródź. G d y 
by tak  było, s tan  rów now agi sił podczas 
całego okresu w zrastan ia  komórki, t rw a ł 
by w tym  samym układzie, j a k i  stw orzył 
podział poprzedni; nie byłoby powodu do 
jak ichś  szczególnych uksz ta łtow ań  się 
sił, j a k  to się zdarza przed now ym  po
działem. Je s te śm y  zatem  zmuszeni p rzy 
puszczać, że podczas w zrostu  komórki 
we wzajem nym  s tosunku  poszczególnych 
jej części nas tępu ją  zmiany, k tó re  po tę 
gu ją  się aż do osiągnięcia odpow iednie
go napięcia. W edług  mnie zm iany te 
polegają na  n ieproporcyonalnym  s to su n 
ku wzrostu protoplazm y i j ą d ra  w o k re 
sie przyswajania.

Protoplazma je s t  w osta tn ie j instancy i 
podłożem czynności życiowych. M aks 
Schulze p ierw szy  dowiódł stanowczo, że 
tworzy ona wydzieliny, fundam enta lne  
subs tancye  tkank i  łącznej, chrząstkowej 
i kostnej, włókien m ięśniow ych i nerw o
wych, j e s t  źródłem czuciowości i kurczli- 
wości. A więc wzrost p ro toplazm y j e s t  
już  sam przez się wzrostem  subs tancy i  
czynnej lub też w arunk iem  poprzedzają
cym je j  tworzenie się. J ą d ru  przypada  
w udziale wyzwalanie prze jaw ów  życia 
protoplazmy, przyczem  powiększa się 
ono, czyli, j a k  to nazwałem  „rośnie funk- 
cyonaln ie“. Ponieważ doświadczenie 
uczy, że stosunkowo małe siły w y zw a
la ją  duże zapasy energii, prawdopodob- 
nem  jes t ,  że mały p rzyros t  j ą d ra  rów no
ważny je s t  znacznemu p rzyros tow i pro
toplazmy. Jeśli tak  j e s t  isto tn ie , nie-

współmierność mas ją d ra  i protoplazmy 
musi się potęgować od jednego podziału 
do drugiego. Równowaga normy jądro- 
plazmy zostaje naruszona; s tosunek ją- 
droplazmy zmienia się na korzyść jąd ra ,  
pow sta je  s tan  napięcia jądroplazmy, k tó 
ry  potęguje się stopniowo, wreszcie zo
s ta je  osiągnięte to, co nazwałem przed
tem  „napięciem jąd rop lazm y“ w ściślej- 
szem znaczeniu. To napięcie j e s t  według 
mnie przyczyną podziału. Gdy osiągnię
te zostanie m axim um  napięcia, jąd ro  s ta 
je  się zdolnem do w zrostu  kosztem pla
zmy; to nagrom adzenie substancyi pro
wadzi do podziału. W zrost funkcyonal- 
ny  w połączeniu ze wzrostem podziało
w ym  p rzyw raca ją  s tan  normy jądropla- 
zmy.

Ten szkic teoryi podziału kom órki 
p rzy jm uje  jako  założenie dostępne ścisłe
mu badan iu  zm iany w stosunku  jądro- 
plazmy. Chodzi tylko o wynalezienie s to
sow nych objektów i stosownych metod 
w celu graficznego wyobrażenia  wzrostu  
protoplazm y i wzrostu ją d ra  od jednego 
podziału komórki do następnego. O m o
żliwości rozwiązania tej trudności św iad 
czy tablica  I (zob. X  2 str . 27), w ykona
na przez d-ra Popowa. P rzeds taw ia  ona 
graficznie przyrost jąd ra ,  plazmy w y 
moczka F ron ton ia  leucas między jed n y m  
podziałem a drugim. Zadalekoby mnie 
zaprowadziło wdawanie się w szczegóły, 
j a k ą  drogą p. Popow zdobył poszczegól
ne dane do w ykreślen ia  krzyw ych i j a 
kie m usiał zachować ostrożności, aby 
otrzym ać rezu lta ty  wiarogodne. Jakko l
wiek dla nas ważne są tylko wyniki os
tateczne, dla wzbudzenia zaufania do t a 
blicy, przytoczę fakt, że dwaj moi ucz
niowie najzupełniej niezależnie jeden  od 
drugiego, lecz stosując tę sarnę metodę, 
zbierali obserwacye potrzebne do kon- 
s trukcy i krzyw ych. Przed pięciu laty 
dr. W ierzbicki rozpoczął badania, o k tó 
ry ch  wspominałem na zjeździe zoologów 
niemieckich we W rocławiu. Ponieważ 
z powodów n a tu ry  politycznej nie mógł 
p racy  doprowadzić do końca, p. Popow 
podjął też same najściślejsze badan ia  od 
początku. W  zasadzie, wyniki obu bada- 
czów zgadzały się, lecz dr. Popow, dzięki
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s taranniejszym  kulturom, o trzym ał rezul
taty  jeszcze dokładniejsze, niż jego po
przednik.

Między jednym  podziałem a drugim za
równo w zimnie jak  w cieple można ob
serwować stały  i jednos ta jny  w czasie 
przyrost protoplazmy. Inaczej jądro; bez
pośrednio po podziale zmniejsza się jego 
objętość; s tan  tak i  trw a 2 godziny dla 
ku ltu ry  hodowanej w cieple, około 6 go
dzin dla k u l tu ry  w zimnie. Poczem j ą 
dro zaczyna się powiększać (wzrost funk- 
cyonalny). Po 4, a odpowiednio 20 go
dzinach jąd ro  osiąga początkowe rozmia
ry, rośnie bardzo powoli aż do chwili 
kiedy się zaczyna podział, poczem rap to 
wnie znacznie się powiększa (wzrost po
działowy). Przebieg krzywej j e s t  prawie 
taki sam w zimnie, j a k  i w cieple. W y
stępuje to najwidoczniej na  jaw , gdy 
chcemy zrównać k rzyw ą  o trzym aną w zi
mnie z k rzyw ą otrzym aną w cieple nie
tylko pod względem  czasu, ale i pod 
względem wielkości jąd ra .  Jąd ro  w zi
mnie ma się do ją d ra  w cieple, jak  
1,6: 1,0. A by krzyw ą ją d ra  w zimnie 
zrównać z krzyw ą ją d ra  w cieple, m usi
my przyjąć, że 5 podziałek krzywej, k tó 
re w cieple wynoszą 1,0, równają się 
w zimnie 1,6. Skonstruow ane w ten  spo
sób obie krzyw e pokryw ają  się prawie 
zupełnie. Obserwując stosunek jąd ro 
plazmy, widzimy, że u lega on zmianom 
między jednym  podziałem a drugim. 
W początku podziału oznaczał go  Popow 
dla zwierząt w cieple na 1 :6 4  do 67, 
dla zw ierząt w zimnie na 1:54. Tę wiel
kość określiłem, jako  normę jądroplazmy. 
W dalszym ciągu różnica między masą 
jąd ra  a m asą protoplazmy w zrasta  aż do 
piętnastej godziny w cieple, do siedmdzie- 
siątej wr zimnie; i maximum  wynosi 
l : 98 do 100 w cieple, 1: 84 w zimnie. 
Ten s tan  nazw ałem  napięciem  jąd ro p la 
zmy. Tutaj za trzym uje  się szybki wzrost 
jąd ra  a s tosunek  jądroplazm y powiększa 
się, dopóki nie zostanie osiągnięta przez 
podział p ierwotna norm a jądroplazmy.

Analiza krzyw ych i liczb, na  jak ich  się 
one opierają, wykazuje, że spostrzeżenia, 
które posłużyły do skonstruow ania, zga
dzają się w zupełności z mojemi poglą

dami teoretycznemu Niezrozumiałem jes t  
jedynie  zmniejszenie ją d ra  po każdym 
podziale. Zachodzą tu  dwie możliwości. 
Popierwsze, że zmniejszenie je s t  pozor
ne, spowodowane skurczeniem  masy j ą 
dra przez wydalenie części ciekłych. Po- 
drugie, i to miałoby z punktu  widzenia 
teoretycznego duże znaczenie, że wzrost 
funkcyonalny ją d ra  musi być w yrów na
ny przez resorpcyę. Może dalsze bada
nia rozstrzygną, czy nie należy przypi
sać znacznego obniżenia krzywej po prze
biegu podziału podobnej resorpcyi.

Wiele istnieje dróg sprawdzenia w ar
tości teoryi, k tórą  tu  rozwijam i k tórą  
oparłem na ścisłem zbadaniu określone
go faktu. Przew odnią myślą takiego 
spraw dzania  m usiałaby być możność do
wolnej zmiany s tosunku jądroplazm y dro
gą doświadczalną, lub też możność ści
słego zbadania komórek, spotykanych 
w przyrodzie a wykazujących pewne od
rębności w s tosunku jądroplazmy. W zględ
ny wzrost jądra,, to je s t  powiększenie 
się m asy ją d ra  w stosunku  do takiej sa 
mej ilości protoplazmy, bądź też zmniej
szenie m asy protoplazmy w stosunku do 
takiej samej masy jąd ra ,  powinienby w y
wołać opóźnienie podziału komórki, a w 
pierwszym przypadku również przyrost 
podziałowy; przeciwnie, względne zmniej
szenie się m asy ją d ra  powinnoby p rzy 
spieszyć podział, obniżyć wielkość po
działową. Gdyby podział jąd ra  był kon- 
sekwencyą wyłącznie określonego s tosun
ku jądroplazm y, gdyby żadne inne czyn
n ik i,—wynikające z budowy części sk ła 
dowych komórki, np. jej dojrzewania — 
nie wchodziły w grę, możnaby dowolnie 
i każdej chwili wywoływać podział ko 
mórki przez silne zmniejszenie jąd ra .  
W ydaje mi się, że niektóre wymoczki 
nadaw ałyby się do takich eksperym en
tów, a, o ile wiem, n ik t ich dotąd nie 
wykonywał.

Jednakowoż istn ieją  innego rodzaju do
świadczenia, polegające częściowo na bez
pośredniej obserwacyi, k tóre  poniekąd 
urzeczywistniają nasze postulaty. Do
świadczenia na wymoczkach, których j ą 
dra powiększały się pod wpływem hy- 
pertrofii funkcyonalnej lub przez działa
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nie zimna, wykazały, że zmniejszenie m a
sy j ą d r a  opóźnia podział i po tęguje  wiel
kość podziałową. Najw iększą  zasługę 
pod tym  względem m a Gerasimow, k tó 
ry  operował na Skrę tn icach . Że zm nie j
szenie jąd ra  znacznie potęguje  zdolność 
do podziału, dowodzi nad to  brózdkowa- 
nie każdego j a j a  zwierzęcego. Szybko 
po sobie następu jące  podziały tłum aczą  
się w tym  ostatn im  przypadku  olbrzymiem 
napięciem jądrop lazm y na początku pro
cesu, k tóre po każdym  podziale w yró
w nyw a się w drobnej ty lko  części, tak, 
że bezpośrednio po jed n y m  podziale go
towe są w arunk i  dla dokonania  się na
stępnego. Taki s tan  trw a, dopóki nie na 
stąpi norm a jąd rop lazm y czyli s tan  spo
czynku.

Tem i kró tk iem i w yw odam i nie wyczer
paliśmy bynajm niej znaczenia, jak ie  ma 
brózdkowanie dla opracow ania teoryi roz
m nażania  komórki. Należy wyjaśnić  b a r 
dzo ważną osobliwość, mianowicie okre
sowość podziałów, to zjawisko, że napię
cie jąd rop lazm y nie zostaje wyrów nane 
na tychm ias t  po p ierw szym  podziale, co 
byłoby również możliwe, lecz stopniowo 
po całym szeregu podziałów.

Boveri s ta ra  się to zagadnienie rozw ią
zać przez chromozomy, w nich w idząc 
czynnik decydujący  dla nas tąp ien ia  po
działu. Uznając indyw idualność chromo- 
zomów, tw ierdzi on, że podział n a s tę p u 
je ,  gdy chromozomy osiągają  rozm iary  
2 razy  większe, niż w  końcu  poprzednie
go podziału, a tem  sam em  dojrzewają. 
Taki pogląd przy jm uje  w założeniu p e 
w ną norm alną  wielkość chromozomów; 
je s t  to rozszerzenie na  chrom ozomy tw ie r 
dzenia o komórce jak o  o całości: że dzie
lą się one, gdy  osiągną wzrost, p rz e k ra 
czający m iarę indyw idualną . Co do mnie, 
sądzę, że w przebiegu  brózdkow ania , za
równo j a k  w zw ykłym  podziale, decydu
jącym  je s t  s to sunek  m asy  j ą d r a  do m a 
sy protoplazmy. Jeśli  isto tn ie  podział 
uw arunkow any  je s t  tem, że wobec pe
wnego napięcia jąd rop lazm y następu je  
wzrost ją d ra  kosztem  protoplazmy, a 
w sku tek  tego protoplazm a w stępu je  w 
s tan  czynny, czyli j e s t  zdolna do podzia
łu ,—to ilość w ykonanej przez n ią  pracy

m usi pozostawać w pewnym s tosunku 
prawidłowym  do ilości przemian chemi
cznych, jak ie  następu ją  za każdym po
działem. Im większa je s t  podziałowa 
m asa  komórki, tem wydatniejsze muszą 
być przem iany chemiczne. Miarą ich je s t  
wielkość podziałowa chromozomów.

Wielkie napięcie jądroplazm y, is tn ie ją 
ce na początku procesu brózdkowania, 
nie może być wyrównane zaraz po pierw 
szym podziale, dlatego, że chromozomy, 
k tó rych  wielkość je s t  m iarą  ilości che
micznych przemian plazmy, mogą rosnąć 
tylko do pewnych granic; z chwilą, gdy 
granice te zostaną  osiągnięte, następuje  
już  podział komórki.

Zbadanie wielkości chromozomów w ró
żnych fazach procesu brózdkowania po
zwoli rozstrzygnąć, k tó ry  z poglądów ma 
więcej cech praw dopodobieństwa: czy 
Boverego, uwzględniający ustaloną wiel
kość chromozomów, czy też mój, uwzględ
n iający  s tosunek  chromozomów do pla
zmy. Zgodnie z poglądem  Boverego 
wielkość chromozomów powinnaby się 
stale u trzym yw ać praw ie  na tym  samym 
poziomie, według mnie powinnaby sto
pniowo się zmniejszać proporcyonalnie 
do rozmiarów w dzielącej się protopła- 
zmie i zmian chemicznych. Inaczej mó
wiąc: w miarę zmniejszania się rozmia
rów blastomeronów powinnyby p ropor
cyonalnie zmniejszać się chromozomy. 
P anna  E rdm annów na podjęła się żmud
nej pracy  oznaczenia wielkości chrom o
zomów w różnych s tadyach  brózdkowa
nia j a j a  jeżowców. Chromozomy zostały 
w odpowiedniem powiększeniu n a ry sow a
ne, wym ierzono ich długość i szerokość, 
poczem, przy jm ując  szerokość i grubość 
za wielkości równe, obliczono iloczyn 
ty ch  trzech wymiarów. Nie oddawał on 
wielkości is to tnych  chromozomów, lecz 
wielkość czworograniastego pryzm atu , 
w k tó ry  chromozomy byłyby wpisane. 
Jakko lw iek  pom iary dokładne są n iem o
żliwe, sposób w ym ierzania  dla naszych 
celów je s t  w ystarczający . Zrobiono da
lej pom iary ku ltu r  w trzech tem pera tu 
rach: w 10°C, 16°C i 20°C. W ynik  ich 
je s t  p rzedstaw iony na tab licy  II (zob. 
M  2 str . 28), Liczby w rubryce  b ozna
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czają wielkości chromozomów w m ikro
nach sześciennych, liczby w rubryce  o 
oznaczają m inuty, k tóre  upłynęły między 
dwoma po sobie następującem i stadyami; 
liczby w rubryce a oznaczają pojedyncze 
podziały.

Z tablicy widać znaczne obniżenie wiel
kości chromozomów w biegu brózdkowa- 
nia. W stadyum  pluteus m ają  one 7 4 0  

tej objętości, ja k ą  m ają  w pierwszem 
wrzecionie. J e s t  to nader  ważna cecha 
dla przebiegu  brózdkowania. Gdyby 
wielkość chromozomów była stałą, ró
wnowaga części składowych komórki, 
u jaw nia jąca  się w normie jądroplazm y 
byłaby  osiągnięta znacznie wcześniej 
i proces brózdkowania daleko wcześniej 
za trzym ałby  się, niż się to dzieje is to t
nie.

Możnaby mi uczynić zarzut, że zamiast 
oznaczać wielkość chromozomów, byłoby 
znacznie prościej oznaczyć wielkość jąd ra  
w stanie spoczynku. P anna  Erdmannów- 
na dokonała i ty ch  pomiarów; wyniki ich 
nie są wystarczające, gdyż wchodzi tu 
w grę nowy, nieznany czynnik: własność 
pęcznienia jądra . Nie wiemy, czy to 
wchłanianie płynów je s t  cechą s ta łą  czy 
zmienną, zależną od wieku i wielkości 
komórek. Te stosunki, łatw e zresztą do 
zbadania, muszą być nasamprzód w yja
śnione.

Tłum. E. Sokolnicka.
(Dok. nast.).

KOM ETA HALLEYA.

Według telegramu z obserwatoryum Yer- 
kesa w Ameryce w świetle komety Halleya 
w końcu grudnia r. p. bardzo wydatne miej
sce zajmowała trzecia smuga oyanu (zape
wne zielona). P. Kosińska z Aleksandrówki, 
jak już wiadomo czytelnikom Wszechświata, 
miała możność dokonać? obserwacyi te j 
że komety w d. 9 stycznia zapomocą ośmio- 
centymetrowej lunety. Kometa wydawała 
się p. Kosińskiej nieco wydłużoną w k ierun
ku  S E — NW  i nieco jaśniejszą w części SE. 
Czyżby to wydłużenie było zaczątkiem tw o
rzącego się warkocza? dodaje obserwatorka.

Prócz powyższej komety, obecnie świecą

na niebie dwie inne teleskopowe, które je
dnak pozostaną takiemi. Jedna — odkryta 
przez p. Daniela w Princeton 7 grudnia r. z. 
i druga— peryodyozna, Winneckego.

T. B .

SPR A W O ZD A N IE .

Prof. John Perry, członek Tow. Kró
lewskiego. B ą k i .  Z u p o w a ż n i e n i a  
a u t o r a  p r z e t ł u m a c z y ł a  M a t y l 
d a  M e y e r(ó w n a?). Z licznemi ilu- 
stracyam i. Warszawa, nakładem księgarni 
naukowej. 1910.

Mała ta  książeczka, napisana przed 20 
laty, jest w swoim rodzaju arcydziełem, 
prawdziwą antytezą panoszącej się u  nas 
tandety odczytowej. Z kilku podstawowych 
spostrzeżeń nad zwykłym bąkiem (stąd ty 
tu ł książki) autor jej wyprowadza w sposób 
elementarny wszystkie zasadnicze własności 
ruchu  wirowego i wykazuje, że znajomość 
tego ruchu  umożliwia nam zrozumienie ca
łego szeregu najważniejszych zjawisk fizycz
nych, począwszy od precesyi osi ziemskiej, 
a kończąc na skręcaniu płaszczyzny polary - 
zacyi przez pole magnetyczne. Wykład nie
zmiernie pomysłowy, jasny, barwny, ożywio
ny tu  i owdzie przebłyskami wytwornego 
humoru, trzyma na uwięzi uwagę czytelni
ka od pierwszej do ostatniej stronicy, a bi
je z całego dziełka takie gorące umiłowa
nie przedmiotu, taka cześć dla geniuszu 
ludzkiego, że niepodobna nie wybaczyć au
torowi ryzykownego nieco zakończenia, w 
którem czytamy: „niema takiego złego, któ- 
regoby wiedza, kierowana poważną i prawą 
wolą, nie pomogła oczyścić lub zniszczyć1.

Nie ulega wątpliwości, że z takiego od
czytu, objaśnionego wprost nieprawdopo
dobną liczbą doświadczeń, odnieść może pe
wną korzyść nawet słuchacz zupełnie n ie
przygotowany. Z książką atoli rzecz się ma 
inaczej. Czytelnik jest zawsze w gorszeni 
położeniu od słuchacza, a różnica ta  osiąga 
swe maximum wtedy, gdy głównym w arun
kiem zrozumienia jest możność dokładnego 
wyobrażenia sobie pewnych kombinacyj 
przestrzennych. I dlatego prześliczną książ
kę Perryego czytać może z pożytkiem ty l 
ko ktoś taki, komu nie jes t  zupełnie obca 
zasada składania ruchów i kto widział przy
najmniej kilka doświadczeń z liczby tych, 
które były pokazywane na odczycie. A mo
że znów takiego czytelnika „Bąki“ nie za
interesują wcale? Myliłby się bardzo, kto- 
by tak  sądził. Wprost przeciwnie, autor 
w rozprawie swej nagromadził tyle doświad
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czeń oryginalnych, rzucił tyle myśli głębo
kich, że im więcej k to  ma wiadomości z tej 
dziedziny, tem większe znajdzie zadowolenie 
w przestudyowaniu „Bąków". W szczegól
ności, kompetentny nauczyciel fizyki znaj
dzie tam prawdziwą kopalnię cennych wska
zówek.

Przekład ma tę  wielką a rzadką zaletę, 
że nigdzie nie nasuwa wątpliwości co do te 
go, jak  należy rozumieć myśl autora; nad
to, czyta się łatwo, a miejscami sprawia n a
wet wrażenie estetyczne. Tem szpetniej 
uwydatniają się na takiem tle ciężkie wy
kroczenia przeciwko polszczyznie; a liczba 
ich jest, niestety, dość pokaźna: „o wiele 
godzin po trzęsieniu ziemiu (111); „co się 
rozumie pod skręceniem 11 (118); „zostaje wy
ry ta  dokładna skala“ (103); „wykonywują“; 
„absurdalna hypoteza“ (99); „robi nieczyn
ną siłę ciężkości'” (43); „dopóki nie p rzes ta
łaby ona przepuszczać żadnych drgań “ 
(116); „sprowadzeniem wszystkich tych  r u 
chów wirowych do odbywania się“ (107); 
„kto  wie, jak dalece umysłowa niższość ko 
biet uwarunkowana je s t“ zamiast „k to  wie, 
czy niższość umysłowa kobiet nie jes t  uw a
runkowana" (9). Razi także ucho zbyt czę
ste umieszczanie przymiotnika przed rze
czownikiem oraz posługiwanie się zestawie
niami w rodzaju: „ciekawym byłoby zmie
rzenie".

I jeszcze dwie drobne uwagi: na str. 112 
znajdujemy zdanie (o wieży), k tóre  najoczy- 
wiściej domaga się jakiegoś komentarza; na 
str. 22 , gdzie mowa o herbatniku, należa
łoby zaznaczyć, że chodzi tu  nie tyle o kon- 
cepcyę gastronomiczną, ile raczej o pewien 
określonym kształt geometryczny, nie każdy 
bowiem herbatnik warszawski nadaje się do 
opisanego doświadczenia.

Rysunki, k tórych  jest 58, odpowiadają 
najzupełniej swemu celowi.

St. Bouffa łł.

Akademia Umiejętności.
III.  W y d z ia ł  m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n i c z y .

Posiedzenie dnia j j  grudnia 19 0 9  r.

P rzew odn iczący : D y re k to r  E . Janczew ski-

(Dokończenie).

Sekretarz zdaje sprawę z posiedzenia Ko- 
misyi fiżyograficznej, które odbyło się w dniu 
18 listopada 1909 roku.

Przewodniczący prof. dr. Kreutz, poświę
cił gorące wspomnienie wielce zasłużonemu

członkowi Komisyi, ś\v. p. prof. d-rowi S ta
nisławowi Zaręczneniu, zmarłemu w Wie
dniu d. 23 lipca r. b. Obecni uczcili pa
mięć zmarłego przez powstanie.

Dr. W. Łoziński w referacie p. t.: „Utwo
ry dyluwialne w obszarze Kielecko - sando- 
mierskim“ zdał sprawę ze swych badań 
w roku 1909, które objęły: 1) sandomier- 
sko-opatowską wyżynę lesową, 2) grzbiet 
Łysogór.

1) Sandomiersko - opatowska wyżyna le- 
sowa ciągnie się szerokim pasem od lewego 
brzegu Wisły ku  zachodowi aż do samego 
podnóża grzbietu Łysogór. Dyluwialna po
krywa wyżyny spoczywa na u tw orach mio^ 
ceńskich lub staro - paleozoicznych, które 
w skutek denudacyi predyluwialnej tworzą 
podłoże o nierównej powierzchni falistej, za
znaczającej jeszcze predyluwialńe wcięcia 
erozyjne. Północne, po części mieszane dy- 
luwium powleka starsze podłoże nieprzerwa
ną V arstw ą, której grubość wynosi najczę
ściej zakdwie parę metrów. Odkrywki oka
zują przeważnie glinę lodowcową jako w yż
szą, a utwory piaszczyste jako niższą czgść 
glacyalnego (albo też fluwioglacyalnego) 
dyluwium. Na dyluwium glacyalnem roz
pościera się pokrywa typowego lesu eolicz- 
nego i otula płaszezowato nierówne podłoże. 
Zależnie od przebiegu podłoża, grubość lesu 
jes t  chwiejna i wynosi od kilku aż do 30 m 
przeszło, osiągając w ten sposób największą 
miąższość w całej Europie środkowej. W naj
większej grubości i w najbardziej typowej 
postaci les przedstawia się w okolicach, po
łożonych na N i NW od Sandomierza. T u 
taj też krajobraz ma wygląd zupełnie chiń
ski: głębokie, nieraz piętrowe drogi wgłę
bione, dzikie debry z całemi labiryntami 
rozgałęzień, liczne komory, wydrążone rzę
dami w lesowych ścianach, t u  i owdzie na
wet ubogie mieszkania w lesie i t. d. U tw o
rzenie się grubej pokrywy lesowej stępiło 
znacznie nierówności predyluwialnego pod
łoża i wytworzyło niemal równą powierzch
nię wyżyny, która od okolic Sandomierza 
podnosi się bardzo powoli i nieznacznie ku  
zachodowi. Powierzchnia wyżyny, która 
z pewnej odległości wydaje się całkiem ró
wną, jes t  gęsto pocięta wcięciami erozyjne- 
mi, które okazują dwa wybitne typy: l) pła
skie, predyluwialńe zagłębienia erozyjne, wy
ścielone lesem, o łagodniejszych kształtach 
i 2) dzikie typowe debry lesowe, które nie- 
zliczonemi rozgałęzieniami wżerają się bezu
stannie coraz głębiej w wyżynę. Ku o ta
czającym, niżej położonym okolicom wyżyna 
lesowa urywa się stromym, poszarpanym 
brzegiem, jak np. wzdłuż nadwiślańskiego 
niżu lub wzdłuż doliny Kamiennej. Ku za
chodowi pas lesowy zwęża się i miejscami 
rozpada na odosobnione płaty lesu, Najdal



JV6 4 WSZECHSWIAT 61

sza wypustka pasa lesowego kończy się 
u samego podnóża Łysogór.

2) Ukształtowanie Łysogór w obecnej 
postaci jest wynikiem intensywnej denuda- 
cyi w czasach predyluwialnych, która zni
welowała otaczającą wyżynę, gdy tymcza
sem monoklinalny grzbiet Łysogór, zbudo
wany z nadzwyczaj odpornego kwarcytu 
dolnodewońskiego, oparł się zniszczeniu 
i skutkiem tego jako t. zw. „monadnock“ 
wznosi się nagle i stromo na 250 — 300 m 
ponad zdenudowanem otoczeniem. Od stro
ny N E do podnóża Łysogór przypiera San
domiersko - Opatowska wyżyna lesowa. Po 
stronie NW tymczasem sięga aż do samych 
stóp Łysogór obszar, którego powierzchnię 
z wyjątkiem kilku małych płatów lesu (np. 
koło Bodzętyna), zajmują piaski i gliny dy- 
luwialne z rnateryałem północnym lub mie
szanym. Po drugiej zaś stronie Łysogór, 
u południowego podnóża (Huta - Bieliny-Po- 
rąbki-Krajno), ciągnie się pas utworów dy- 
luwialnych, złożonych wyłącznie z materya- 
łu miejscowego, bez żadnej przymieszki pół
nocnego pochodzenia. Ponad otaczającemi 
utworami dyluwialnemi wznosi się stromo 
grzbiet Łysogór, pokryty  od dołu do góry 
wyłącznie własnemi produktami zwietrzenia. 
Podczas największego rozprzestrzenienia pół
nocnych lodów, grzbiet Łysogór sterczał j a 
ko wydłużony „nunatak“ ponad ich powierz
chnią, Z położenia najwyższych stanowisk 
północnego mater.yału skalnego u N podnó
ża Łysogór (Nowa Słupia i t. d.) należy 
wnosić, źe lody sięgały tylko do wysokości 
około 330—340 m. Ponad tą izohipsą sto
ki Łysogór już nie zostały pokryte przez 
lody. Wynika z tego, że maksymalna gru
bość lodów dyluwialnyrch w obszarze Kie- 
lecko-Sandomierskim nie przekraczała 200 m. 
Z południowej strony Łysogór lody nie 
zwarły się zaraz u  podnóża, ale pozostawiły 
pas wolny, zajęty przez miejscowe dylu- 
wium. Rozwaliska kwarcytu  na stokach 
grzbietu Łysogórskiego utworzyły się w sku
tek mechanicznego zwietszenia in situ i nie 
okazują najmniejszego śladu działania lodów. 
Rozwaliska te powstały głównie w dobie 
dyluwialnej jako peryglacyalna facya wie- 
tszenia mechanicznego; ale znacznie przewa
ża zarastanie przez mech, krzaki i wreszcie 
las, wskutek czego rozwaliska zostały po
dzielone na odosobnione płaty. Tak samo 
przedłużenia Łysogór ku  zachodowi (Góra 
Mąchr cka), jakoteż ku  wschodowi (Góra 
Zamkowa, G. Opacza) sterczał}' ponad po
wierzchnią lodów dyluwialnych i są pokryte 
tylko własnemi produktami zwietszenia, 
a po części rozwaliskami kwarcytu. Można 
zatem powiedzieć, że całe pasmo kwarcyto- 
we od zachodniego końca z okolicy Kielc 
aż po wschodni koniec (W od Opatowa)

tworzyło ponad powierzchnią lodów dylu- 
wialnych nunatak, którego długość wyno
siła około 40 m. Nunatak ten był podzie
lony1 na trzy c-sęści przez dwa poprzeczne 
przełomy^ progenetyczne (antecedencyjne). 
W przełom Słupianki, który tworzy wschod
nią granicę właściwych Łysogór, wcisnął 
się język lodów, o czem świadczy glina lo
dowcowa; wody, spływające z tego języka 
lodów, pokryły zrównaną powierzchnię wa
pienia dewońskiego cienką warstwą dylu* 
wiutn piaszczystego (N od Płaczek). W prze
łomie zaś Czarnej Nidy, u zachodniego koń
ca właściwych Łysogór, płynął strumień 
wód lodowcowych i osadził wybitną terasę 
fluwioglacyalną, która zlewa się w dolnym 
końcu przełomu z obszarem piasków, roz
pościerającym się na wschód od Kielc. Na 
stokach Łysogór znajdują się ślady dawnych 
poziomów denudacyjnych w kształcie wy
raźnych stopni (terasa kwarcytu na stoku 
św. Krzyża nad Nową Słupią, skałka kwar
cytu  koło Dębniaka). Stopnie te świadczą 
o tem, źe predyluwialne podniesienie Łyso
gór nie odbyło się jednostajnie, ale z pe
wne mi przerwami.

Dr. L. Sawicki przedstawił sprawozdanie 
tymczasowe ze swych tegorocznych badań 
jezior tatrzańskich, dokonanych z pomocą 
zasiłku ze strony Komisyi fizyograficznej, 
tudzież niektórych innych instytucyj, i p ro
sił o umożebnienie mu dalszych podobnych 
badań w innych okolicach Polski. W spra
wie badań prelegenta w Tatrach zabrali 
w dyskusyi głos pp. prof. dr. M. Rudzki, 
prof. dr. L. JBirkenmajer i dr. W. Kuźniar. 
Dr. W. Łoziński zaznaczył potrzebę dokład
niejszego zbadania jeziorek niżowych w Cie- 
szanowskiem i Jaworowskiem, opisanych 
przez niego w rozprawach Wydziału mat.- 
przyrodniczego, a także jeziorek wygasłych; 
badania takie mogłyby dać wyniki ważne 
dla paleoklimatografii. Po odpowiedzi pre
legenta sekretarz przedstawił zdjęcia foto
graficzne roślin polskich, wykonane i nade
słane przez p. Z. Woycickiego w Warszawie. 
Sprawę ogłoszenia tych zdjęć przekazano 
Sekcyi botanicznej.

P. S. Stobiecki przedstawił Komisyi spra
wę charakterystycznej flory w majątku p. 
Władysława Fedorowicza „Okno“ , następnie 
zaś zawiadomił Komisyę, źe istnieje zamiar 
sporządzenia portre tu  olejnego ś. p. d-ra 
Zaręcznego i ofiarowania go do muzeum Ko
misyi; gdyby zaś z funduszów przeznaczo
nych na pogrzeb ś. p. Zaręcznego pozostała 
jakaś kwota, ma zostać złożona Komisyi 
jako fundusz im. ś. d. d-ra Zaręcznego z prze
znaczeniem na cele muzealne.

Sekretarz zdaje sprawę z posiedzenia Ko
misyi fizyograficznej, które odbyło się w dniu 
11 grudnia 1908 roku.
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Przewodniczący prof. dr. F . Kreutz.
Przyjęto następujący preliminarz stałych 

i koniecznych wydatków Komisyi na rok
1910:

I. W ydaw nictw o  S praw ozdań  K o
m isy i .................................................... K. 4000.—

II .  P o trz e b y  S ekcyi 
m eteoro log icznej:
1. P rzy g o to w an ie  

do druku nadesła
nych  spostrzeżeń
i korek ta  d ruków  K. 480.—

2. R em uneracya p.
H annow i za ro 
bienie spostrze
żeń.................................  72.—

3. R em uneracya za
stępcy  p rzew od
niczącego S ekcyi 
p rzy  pomiarach, 
m agnetycznych  . „ 80.—

4. P o s łu g a . „ 20.—
5. P o rto  i drobne 

w y d a tk i. . . „ 68.—
R azem  . . . . K. 720.— 

I I I .  K oszt u rządzenia 
i u trzy m an ia  Mu
zeum:
1. P o trz eb y  m uze

alne ..........................K . 400.:—
2. R em uneracya za

stępcy  K ustosza. „ 1 400.—
3. R em uneracya po

m ocników  Ku
stosza. . . . .  „ 1400.—

4. P o s łu g a . . . „ 100.—
R azem  . 

I,V. R em uneracya  se
k re ta rz a  K om isyi . . ■

. K. 3300.-

600.—
Sam a . K. 8620.—

Przewodniczący zawiadomił Komisyę, że 
Sekcya geologiczna zażądała wstawienia do 
przyszłorocznego budże tu  Komisyi 1 200 K. 
na remuneracyę dla fachowego pracownika, 
k tóry  miałby zająć się oznaczaniem nieopra- 
cowanych materyałów paleontologicznych 
w Muzeum Komisyi. Zarząd Komisyi po 
stanowił wniosek Sekcyi geologicznej p rzed
stawić Komisyi do rozpatrzenia na posie
dzeniu, odbyć się mającem w m arcu  1910 
roku.

W poruszonej przez p. Stobieckiego na 
poprzedniem posiedzeniu Komisyi a rozpa
trzonej następnie przez Sekcyę botaniczną 
sprawie Ostrej Skały, zabierali głos pp. prof. 
dr. E. Janczewski, F . Yetulani, S. Stobiec
ki i sekretarz, poczein v chwalono projekt 
przedstawić Zarządowi Akademii Um iejęt
ności.

Sekretarz odczytał projekt podania do W. 
Sejmu w uzasadnieniu prośby o nadzwy
czajną subwencyę dla Komisyi fizyograficz- 
nej. W dyskusyi zabierali głos pp. prof. 
dr. B. Godlewski, p. S. Stobiecki, prof. dr. 
Janczewski i sekretarz. Prof. dr. B. Go
dlewski przypomniał akcyę Komisyi w spra
wie badań gleboznawczych, podjętą przed

dwoma laty. Na wniosek prof. d-ra B. J a n 
czewskiego uchwalono wystosować do W y
działu mat. - przyrodniczego prośbę o wyje
dnanie u  W. Sejmu nadzwyczajnej subwen- 
cyi na ogólne cele Komisyi, tudzież dotacyi 
na utrzymywanie osobnego pracownika do 
badań gleboznawczych i pokrywania kosz
tów tych  badań, a do pierwszej części tej 
prośby dołączyć motywy zawarte w odczy
tanym przez sekretarza projekcie petycyi.

K R O N IK A  NAUKOWA.

Chityna, jej w łasności, jej obecność 
U zwierząt i roślin. Pod nazwą chityny, jak 
wiadomo, rozumiemy substancyę, stanowiącą 
część składową organiczną skorupy zwierząt 
stawonogich; spotykamy ją  zresztą i u in- 
113’ch zwierząt i u  niektórych roślin. N a tu 
rę chemiczną chityny znamy bardzo mało. 
Je s t  ona ciałem azotowem, bezbarwnem, 
bezkształtnem, nierozpuszczalnem w zwy
kłych  rozpuszczalnikach. Na gorąco, pod 
działaniem silnych kwasów, chityna daje, 
między innemi, chitozan ciało barwiące się 
na fioletowo wobec roztworu jodu.

W ester (Arch. der Ph. 1909) podaje ró
żne szczegóły o chitynie. Z badań tego au 
tora wynika, że wszystkie chityny, zarówno 
owadów, roślin, jak  mięczaków—są identy
czne; dają bowiem podobne pochodne, w y
kazują tę  samę zawartość azotu (6,11—6,39 
na 100). Ogrzane z 50 - procentowym 
ługiem potażowym do 160° oprócz chitoza- 
nu  dają amoniak, kwas mrówkowy, szcza
wiowy, masłowy, winny; w 250° wydziela 
się jeszcze trochę indolu. Łatwość powsta
wania chitozanu pod działaniem alkalij jest 
rzeczą znamienną. Nawet na chłodno —o ile 
roztwór alkaliczny jest dosyć stężony— prze
miana dokonywa się niemal całkowicie. Z ja
wisko to wystarcza dla wyjaśnienia, w sku
tek  czego przyrodnicy, używający roztwo
rów alkalicznych do oczyszczenia chityny, 
otrzymywali produkty o różnych własnoś
ciach.

Chityna jest rozpuszczalna w kwasach 
stężonych; nie barwi się jodem, lub barwi 
się bardzo słabo na kolor brunatny. N ie
słusznie więc utrzym ują, że chityna barwi 
się jodem na brunatno  i że ta  barwa prze
chodzi w fioletową pod działaniem kw. siar- 
czanego i chlorku cynku; zjawisko to za
chodzi jedynie, gdy chityna jes t  zanieczysz
czona chitozanem. Ważną bardzo rzeczą 
jest, że chityna nie podlega działaniu soku 
żołądkowego, ani trzustkowego, W grzybach
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stanowi ona 5 — 7 proo. ioh substancyi su
chej, a zatem w grzybach jadalnych jest 
substancyą, nie podlegającą strawieniu, co 
zmniejsza wartość odżywczą tych roślin.

Chitynę spotykamy u stawonogów w szkie
lecie zewnętrznych i w dychawkach, wy
ścieła ona częściowo lub całkowicie przewód 
pokarmowy pająków, krocionogów, owadów 
i skorupiaków; u  mięczaków rozmieszczona 
jest nieregularnie w skorupie, szczękach, 
tarce. Z robaków posiadają ją tylko pier- 
ścieniowce. U pierwotniaków, szkarłupni 
i kręgowców niema jej nigdy, Chitynę 
wśród roślin posiadają grzyby; zastępuje tu  
błonnik roślin wyższych. Niektóre po
rosty mają ją również (Peltigera, Oladona). 
Z wyższych roślin— żadne.

N . M.
(Rev. scient.).

Gniazda czerwonaków. O zachowaniu się 
czerwonaków w okresie lęgowym do nieda
wna nie posiadano zupełnie ścisłych wiado
mości. Wiadomo było tylko, zwłaszcza ze 
spostrzeżeń dokonanych w Afryce, że ptaki 
te budują sobie gniazda gromadnie w przy
brzeżnej wodzie z mułu i błota, które zbie
rają nogami i zgarniają w małe stożki, wy
stające nad powierzchnię wody na 40 — 50 
cm. Na wierzchołku stożka znajduje się za
głębienie, stanowiące właściwe gniazdo z 2 
lub 3 jajami. P tak  wysiaduje je 30 — 32 
dni, siedząc na gnieździe z nogami podgię- 
temi, czasami z jedną nogą spuszczoną na 
zewnątrz.

Te dawniejsze spostrzeżenia i wiadomości 
o flemingaoh starego świata uzupełnił w os
tatnich latach F. M. Chapman, k tóry  obser
wował na wyspach Bahamskich 3 gatunki 
amerykańskie, podobne zresztą z obyczajów 
do afrykańskich. Gatunki obserwowane 
przez niego żyją w zimie przeważnie na za
chodniej stronie jednej z wysp (Andros); 
w maju zaś przenoszą się w niezałudniony 
głąb wyTspy, otoczony skałami, a obfitujący 
w jeziorka, aby tam wychować młode. Do
tarłszy do tych-kolonij w głębi wyspy, Chap
man przekonał się przede wszystkiem, że 
czerwonaki odwiedzają wprawdzie tę okolicę 
rokrocznie, nie gnieżdżą się jednak  ciągle 
w tem samem miejscu, lecz co wiosna obie
rają sobie nowe gniazda. W promieniu je 
dnej mili Chapman odkrył 8 grup gniazd, 
jakby 8 osobnych wiosek. Każda grupa słu
żyła najwidoczniej do wylęgu tylko jeden 
raz. Największa z nich znajdowała się tuż 
nad wodą, w miejscu wzniesionem zaledwie 
na kilka cali ponad jej poziomem, ciągnęła 
się na 100 metrów na długość i 30 m na 
szerokość, składała się zaś mniej więcej 
z 2 000 gniazd. W pewnej odległości od tej 
grupy Chapman napotkał gromadę flamin

gów, zajętych budowaniem nowej wioski na 
rok bieżący. Na nieszczęście, przestraszone 
obecnością ludzi, opuściły one gniazda, tak, 
że nie można było obserwować ich dłużej 
przy pracy. Ponieważ jednak poszczególne 
gniazda znajdowały się na rozmaitym sto
pniu wykończenia, dało więc to możność 
wyprowadzenia pewnych wniosków o sposo
bie ich budowania. Chapman pewną liczbę 
gniazd zabrał ze sobą, jako okazy; a oprócz 
tego przyniósł i zdjęcia ptaków przy pracy, 
które udało mu się porobić. Zauważył on 
przytem ciekawy fakt, że gniazda flamingów 
amerykańskich są wybitnie niższe od afry
kańskich. Tłumaczy się to odmiennym cha
rakterem miejsca, obranego pod nie: afry
kańskie flamingi wznoszą gniazda w wodzie, 
muszą więc liczyć się z wahaniami jej po
ziomu i budować gniazda stosunkowo wyż
sze, żeby były dostatecznie zabezpieczo
ne od zalania; amerykańskie tymczasem bu
dują się na lądzie nad wodą, mogą więc so
bie pozwolić na oszczędność materyału, cza
su i pracy. Jes t  to ciekawy objaw przy
stosowania.

B. D.
(La N aturę). .

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
W dniu 13-ym b. m. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Iii-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, na którem, po przemówieniu 
wstępnem dorocznem p. Jana  Tura: „Pod
stawy teoretyczne embryologii anormalnej'1, 
wygłoszono następujące komunikaty i refe
raty: 1) P. J .  Eismond: ,,Badania doświad
czalne nad rozwojem ryb spodoustych44. 2) 
P. L. Silberstein: „Niezmienniki fal Roent
gena44. 3) P. Z. Weyberg: „Cechy charakte
rystyczne składu chemicznego biotytów ska- 
łotwórczych w granitach, syenitach eleoli- 
towych, lamprofirach i bazaltach". 4) P. St. 
Landau: „Spostrzeżenia nad promieniotwór
czością atmosferyczną w okolicy Ojcowa 
i Olkusza4' (przedst. p. S. Dickstein). 5) P. 
W. Sierpiński: „Przyczynek do teoryi sze
regów rozbieżnych41. 6 ) P. St. Kosińska: 
„Dostrzeżenia aberacyi względnej minimów 
Algola44 (przedst. p. Banachiewicz). 7) P. 
L. Lichtenstein: „O niektórych zastosowa
niach teoryi równań całkowych liniowych44 
(przedst. p. S. Dickstein).
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BULETYN METEOROLOGICZNY

za rok 1909.

(Ze sp o s trz eżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rz y  M u zeu m  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).

Miesiące
I I I I I I IY y V I V II V III IX X X I X II Rok

1. S tan  średni barom e
tru: 700 mm 54,6 50,8 45,8 49,6 53,5 47,7 46,5 50,0 51,5 52,4 46,3 47,8 49,7

2. a) Ś rednie tem p. (°0) -3,03 —5,°7 1,05 6,°8 11,°8 17,08. 18,°6 19,°1 16,°5 11,°9 1,05 1,°2 8,01

b) Max. abs (°C) 3,°4 2,°0 14,°6 24,'H 23,°4 29,°0 30,°2 29,°2 26,<>9 21,05 10,°6 8,°0 30,02

c) Min. abs. (°C) - 1 5 ;“5 -21,°0 —5,°7 —3,°3 -0,05 7,07 10,°0 8,07 8,04 3,°2 -9,07 —8,°6 _21,<>0

3. a) Śr. w ilg. bez. {mm) 3,3 2,7 4,1 5,2 5,8 ' 9,2 10,3 10,8 9,9 8,4 4,6 4,5 6,6

b) Śr. w ilg. w zgł. (#/0) 88 87 81 68 56 61 64 67 72 80 87 88 75

4. Ś redni stop ień  za
chm urzenia . . . . 7,2 7,6 6,5 6,8 5,8 6,4 7,4 5,0 5,0 5,4 9,1 7,6 6,7

5. a) L iczba godzin sło
necznych  ..................... 53,6 40,8 110,7 152,7 237,0 252,1 224,4 247,3 189,5 144,1 1S,0 21,5 1696,2

b) %  usłonecznienia 
m ożliw ego . . . 24 19 38 46 54 57 50 61 58 55 8 11 45%

6. a) Sum a opadu {mm) 21,0 24,0 14,6 31,6 25,2 38,3 116,1 46,5 28.1 3,9 52,2 47,4 448,9

b) L iczba dni z opa
dem  > 0 ,1  mm . 13 16 11 14 8 12 17 10 8 6 20 16 151

c) L iczba dni z opa
dem  >  1,0 mm . 8 7 5 9 4 8 13 6 8 1 12 11 92

Ś redn ia dw udziesto le tn ia  roczna l a) barom etru  . . 749,9

(1886—1905) d la  W arszaw y  (M uzeum) ( b) tem p era tu ry  . 8,°4

W ysokość średn ia opadu za okres 1886—1905 ..........................  531,0 mm

NB. T em p era tu ra  średn ia  dw udziesto le tn ia  dla W arszaw y (8,°4) 
w y ra ża  sto sunk i te m p era tu r  w  śródm ieściu i je s t  w  przybliżen iu  o cały 
stop ień  w yższa do te m p era tu ry , obserw ow anej poza m iastem .

TREŚĆ N U M ER U . S. p. A n ton i D ohrn, przez K. K ostaneckiego.—B iologia te rm itów , przez 
Ja n a  G d a ń sk ie g o — R yszard  H ertw ig . O now ych  zagadnieniach w  badaniach kom órki, tłum . E. So- 
kolnicka.. — K om eta H alleya , przez T. B — Spraw ozdanie, przez St. Bouffałła. — A kadem ia um ie
ję tnośc i. — K ronika naukow a.—--W iadom ości bieżące.-—B u le ty n  m eteorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski R edaktor Br. Znatowicz.

D ru k arn ia  L . B ogusław sk iego , Ś -lo k rz y sk a  N r . 11 T elefonu 195-52.




