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N O W S Z E  PO G L Ą D Y  NA PŁC IO - 
W O Ś Ć  PL E ŚN IA K Ó W .

Jak  wiadomo, pleśniaki rozmnażają się 
w dwojaki sposób, mianowicie: bezpłcio
wy i płciowy; pierwszy polega na two
rzeniu się licznych zarodników w zarod- 
niach, drugi to kopulacya dwu nitek 
grzybni, której następstwem jes t  powsta
nie zygospory.

Płciowy sposób rozmnażania się ple
śniaków był oddawna wielokrotnie ba
dany porównawczo z rozmnażaniem bez- 
płciowem; szło o stwierdzenie przyczyn,— 
dlaczego rozmnażanie bezpłciowe jest 
formą powszechnie i codziennie spostrze
ganą, gdy tymczasem płciowe występuje 
bardzo rzadko.

Pierwsi badacze szukali wytłumacze
nia. tej zagadki w warunkach zewnętrz
nych, sądząc, że one to decydują o spo
sobie rozmnażania się pleśniaków. A. de 
B a ry 1) przypuszczał, że zmniejszona ilość 
tlenu w kulturach, zwalniając zjawiska

‘) A. de Bary. BeitrMge zur M orphologie 
tm d P h y sio lo g ie  d, P ilze. 1864—1870.

oksydacyi w ciele grzyba, wywołuje two
rzenie się zygospor. Ph. v. Thiegem J) 
przyjmował, że tworzenie się zygospor 
następuje w razie zmniejszenia ilości j e 
dnego z 3-ch koniecznych składników 
pożywki, t . j .  1) powietrza (tlenu), 2) wo
dy, 3) ogółu substancyj rozpuszczalnych, 
tworzących właściwą pożywkę. Spostrze
żenia dokonane nad Sporodinia grandis, 
w których w razie zmniejszenia ilości 
tlenu występowało tworzenie się zygo
spor, skłoniły go do uważania względnej 
ilości tlenu za główny czynnik warunku
jący rozmnażanie płciowe.

Odmiennie zapatrywał się na kwestyę 
rozmnażania się pleśniaków Brefeld 2), 
utrzymywał bowiem, że warunki roz
mnażania się tak płciowego, jak  bezpłcio
wego są dla nas nieznane, że ani wiek 
kultury, ani pora roku, ani rodzaj ilości 
pożywienia nie mogą być czynnikami de
cydującemu

!) Ph. v. T hiegem . Sur 1‘Absidia, genre non* 
veau. Buli. d. 1. Societ. bot. d. France 1876.

P h. v. T hiegem . O M ervation aa su jet d‘un 
travail de M. B refeld . Ibidem . 1876.

2) B refeld. U eber copulierende P ilze . Berlin  
1875 Sitz. d. bot. Gslft,
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Badając ten sam gatunek co v. Thie- 
gem, Klebs (11 , 12) doszedł do innych 
rezultatów; według niego pobudki do 
tworzenia zarodni lub zygospor należy 
szukać w stopniu nasycenia powietrza 
parą wodną. Tworzeniu się zygospor 
sprzyja powietrze nasycone parą wodną 
wskutek uniemożliwienia transpiracyi; 
tworzeniu zarodni sprzyja powietrze su
che. Na pożywce wystarczającej do two
rzenia zarodni i zygospor, stwarzając na- 
przemian odpowiednie warunki, można 
dowolnie otrzymać zygospory lub zarod- 
nie. Co do wpływu samej pożywki, to za- 
rodnie tworzą się na chemicznie najroz
maitszych substratach, jeżeli te wogóle 
umożliwiają rozwój, zygospory natomiast 
powstają na pożywkach, zawierających 
węglowodany i alkohole wielowartościo- 
we; na pożywkach zawierających orga
niczne związki azotowe Klebs nigdy nie 
otrzymywał zygospor. Stopień koncen- 
tracyi uważa za warunek tworzenia się 
zygospor, na pożywkach o słabej kon- 
centracyi powstają tylko zarodnie; od
wrotnie, wobec wysokich koncentracyj — 
zygospory (naturalnie do pewnych gra
nic).

Palek (6), badając również Sporodinia 
grandis, przypisuje innym czynnikom 
wpływ rozstrzygający na sposób rozmna
żania; według niego momentem rozwią
zującym sposób rozmnażania je s t  wzmo
żone w protoplazmie grzybni ciśnienie 
wskutek nadmiaru pożywienia nie zaś 
transpiracya; nie jakość i ilość pojedyn
czych składników pożywki i ich w za
jemny stosunek, ale stopień koncentra- 
cyi pożywki decyduje co do obu form roz
mnażania. Stan wiadomości o płciowości, 
pleśniaków do roku 1 9 0 4  był bardzo nie
dokładny. Wiedziano, że są takie ga 
tunki, u których zygospory występują 
tylko wyjątkowo (np. Phycomyces nitens, 
Rhizopus nigricans), i że są gatunki, 
u których zygospory spotyka się pospo
licie (np. Sporodinia grandis). Dlaczego 
jedne tworzą często zygospory, drugie 
wyjątkowo, trzecie zaś wcale ich nie pro
dukują, było tajemnicą. Klebs wykazał 
wprawdzie, że warunki zewnętrzne w kul
turach laboratoryjnych decydują o spo

sobie rozmnażania się Sporodinia grandis, 
stwierdził, że można dowolnie otrzymy
wać u tego gatunku zygospory lub za
rodnie, zależnie od koncentracyi węglo
wodanów w pożywce i jej jakości, jednak 
dokładne poznanie warunków rozwoju 
Sporodinia grandis zupełnie nie tłuma
czyło zachowania się innych pleśniaków. 
Mimo wysiłków, zmuszenie do tworzenia 
zygospor u innych gatunków nie uda
wało się, a o ile znano ich zygospory,— 
to było to kwestyą szczęśliwego przy
padku.

Punkt zwrotny w studyach nad ple
śniakami zaczyna się od przełomowych 
badań A. P. Blakesleęgo (l).

Badania A. F. Biakesleego.

Teorya homo i heterotalizmu pleśniaków. 
Jest ona ogromnem posunięciem się 
naprzód i skierowaniem badań na wła
ściwą drogę. Blakeslee sprowadza punkt 
ciężkości w rozmnażaniu płciowem z wa
runków zewnętrznych, do wewnętrznej 
organizacyi pleśniaków. Mianowicie w cią
gu swych siudyów Blakeslee zauważył, 
że jedne gatunki jak  np. Sporodinia gran
dis i Spinellus fusiger tworzą zygospory 
wyhodowane nawet z jednego zarodnika, 
inne zaś, gdy się je hoduje z jednego 
zarodnika, zupełnie zygospor nie tworzą. 
U tych drugich zygospory można otrzy
mać tylko w razie wysiewania wielkiej 
liczby zarodników z kultur tworzących 
zygospory. Pakt ten nasunął Blakesleemu 
myśl, że możliwem jest, iż w pierwszym 
przypadku mamy do czynienia z gatun
kami jednodomowemi, w drugim z dwu- 
doinowemi, skupił więc całą uwagę ty l
ko na rozstrzygnięcie tej kwestyi. J e 
żeli istnieją gatunki dwudomowe, to bę
dzie można wyosobnić dwie płci, a w tym 
celu Blakeslee przecinał tworzące się zy
gospory i każdą połowę razem z pozo
stałym kawałkiem grzybni wysiewał od
dzielnie na pożywce. Po licznych usiło
waniach, często bezowocnych, w kilku 
przypadkach nastąpił rozwój wyosobnio
nych części, a ponieważ każda z nich 
pochodziła tylko od jednej z kopulują- 
cych strzępek, reprezentowała jednę płeć,
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w razie istnienia dwudomowości. W kul
turach, gdzie rosły wyosobnione płci ple
śniaków, były tylko zarodnie, skoro je 
dnak Blakeslee wysiał zarodniki z tych 
kultur na płytce Petrego, jedne w pe
wnej odległości od innych, to w miejscu 
zetknięcia się obu grzybni powstawała 
czarna linia zygospor (fig. 1). Dwudo-

Mncor M ucedo, lin ie  zygospor na gran icy dw u  
pici. W ed łu g  B lak esleego  (1).

mowość pleśniaków została więc stwier
dzona bezwzględnie, ponieważ jednak 
wyosobnione płci nie różnią się morfolo
gicznie, Blakeslee oznacza je znakiem -(- 
i — .

Po tem doświadczeniu stało się zrozu
miałem, dlaczego tak  rzadko pojawiają 
się zygospory w kulturach laboratoryj
nych,—powodem braku zygospor je s t  po
chodzenie kultury z jednego zarodnika,— 
a więc obecność tylko jednej płci, nie 
wystarczająca do produkcyi zygospor.

Blakeslee podzielił pleśniaki na 2 gru
p y ,— jedna obejmuje gatunki jednodo- 
mowe, inaczej homotaliczne, druga zaś 
gatunki dwudomowe, heterotaliczne. Po
dział ten nie je s t  teoretyczny, ale uza
sadniony ogromną liczbą eksperymentów 
nad licznemi gatunkami.

Jako gatunki homotaliczne Blakeslee 
wymienia następujące: Sporodinia gran
dis, Spinellus fusiger, Zygorhynchus 
Moellerii, heterogamus, Dicranophora sp.; 
gatunki te tworzą zygospory wysiane 
nawet z jednego zarodnika, kopulacya 
następuje więc w obrębie jednego indy
widuum obuplciowego.

Druga grupa obejmuje gatunki dwu
domowe. dające zygospory tylko wtedy, 
gdy rosną obok siebie dwa indywidua,

jedno -f, drugie — , reprezentujące dwa 
domy, dwie płci. Naturalnie w tej g ru
pie na grzybni wyrosłej z jednego za
rodnika, a więc posiadającej znak -(- 
lub — , (nie +), zygospory powstać nie 
mogą, bo grzybnia je s t  jednodomowa. 
Do tworzenia się zygospor potrzebny jest 
udział grzybni należącej do płci prze
ciwnej. Za gatunki dwudomowe, hete
rotaliczne Blakeslee uznał Mucor Muce
do, Rhizopus nigric.ans, Phycomyces ni- 
tens, Absidia coerulea, Absidia repens, 
Circinella umbellata, Helicostylum, Cu- 
ninghamella echinulata, Syncephałas- 
trum,—oraz kilka jeszcze gatunków z ro
dzaju Mucor, (nie opisanych zupełnie 
i dla systematyki mających wartość no- 
mina nuda).

Ciekawe je s t  wreszcie wyosobnienie 
w niektórych przypadkach osobników zu
pełnie neutralnych, nie kopulujących ani 
z płcią -}-, ani z —. Przypuszczalnie we
dług Blakesleego zatraciły one zdolność 
płciowego łączenia się z płcią przeciwną 
wskutek niedogodnych warunków ze
wnętrznych.

W razie hodowli różnych gatunków 
z sobą według Blakesleego tworzyły się 
liczne pęcherze kopulacyjne,—były więc 
próby bastardacyi — nigdy jednak nie- 
dobiegające do końca (Phycomyces ni- 
tens X Mucor Mucedo, Rhizopus nigri- 
cans X Absidia coerulea).

Rezultaty badań Blakesleego mają 
nietylko ogromne znaczenie teoretyczno- 
naukowe, ale są też niezmiernie ważne 
w zastosowaniu do systematyki, pogłę
biły bowiem wiadomości o naturze ple
śniaków z jednej strony,—z drugiej zaś 
stanowią kryteryum w sprawie odróż
niania gatunków podobnych do siebie, 
lub łączenia razem płci jednego gatunku 
różniących się morfologicznie.

Dalsze badania nad heterotalizmem ple- 
śniaków. Hemihomotalizm i hemilieterotalizm. 
Po klasycznych studyach Blakesleego, 
ukazał się szereg badań uzupełniających 
i pogłębiających stan wiadomości o n a 
turze pleśniaków,, doprowadzając dzisiaj 
do znacznego wysubtelnienia pojęć.

Przed Blakesleem wyróżniano gatunki 
tylko na podstawie cech moriologicz-
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nych, od czasu odkrycia homo i hetero- 
talizmu posunięto się o tyle naprzód, że 
w gatunkach morfologicznych na podsta
wie procesu kopulacyi wykryto istnienie 
płci -j- i —, a nadto osobników płciowo 
obojętnych. Badania lat ostatnich wy
kazały istnienie faktów nadzwyczaj 
ciekawych u gatunków znanych przed
tem lub nowo opisanych, odkrywając 
znaczną rozmaitość w dziedzinie płcio- 
wości.

U gatunków uznanych za heterotalicz- 
ne w kilku przypadkach stwierdzono tak 
że możliwość powstawania zygospor na 
drodze homotalicznej. Stwierdzenie tego 
faktu je s t  ważne, ponieważ nie pozwala 
na uogólnianie teoryi heterotalizmu, wy
kazując z bezwzględną pewnością możli
wość homotalizmu u gatunków heterota- 
licznych.

Blakeslee u heterotalicznego Phyco- 
myces nitens stwierdził także homota- 
liczne (2) powstawanie zygospor przez 
rozwidlenie się nitki grzybni (fig. 2); u ga-

P h ycom yces nitens. H om ota liczn e tw orzen ie  
się zygospor. W edług A. F . B lak esleego  (2).

tunku Rhizopus nigricans, uznanego przez 
Blakesleego za dwudomowy, Hamaker (9) 
i Namysłowski (15) stwierdzili równo
cześnie tworzenie się zygospor w k u l tu 
rach nawet z jednego zarodnika pocho
dzących, a więc homotalięzne.

Blakeslee tłumaczył identyczność re
zultatów Hamakera i moich (3, 4), przy
puszczeniem, że albo 1) mieliśmy kultu
ry zanieczyszczone zarodnikami drugiej 
pici, 2) albo kultury nasze pochodziły 
z zarodników homotalicznych. Bezwzględ
nie kwestyę istnienia homotalizmu u Rhi- 
zopas nigricans rozstrzygnęło spostrze
żenie Mc. Cormicka (5), który obserwo

wał u Rhizopus nigricans tworzenie się 
zygospory w obrębie jednej nitki (fig. 3), 
a więc homotaliczne.

R hizopus nigricans. H om otaliczne tw orzen ie
się zygospor. W edług F . Ale. Cormicka (5).

Nie wyłącza ono heterotalizmu u Rhi
zopus nigricans, który obserwował Bla
keslee, a którego Hamaker i ja  nie wi
dzieliśmy w ciągu swych doświadczeń.

Heterotalizm u Mucor racemosus wy
krył Kominami (13) fig. 4. Szereg ga
tunków heterotalicznych opisał Hagem, 
mianowicie Mucor hiemalis, silvaticus, 
Absidia glauca, Orchidis, cylindrospora 
(7, .8). Doświadczenia Hagema, Leudnera 
(14), Namysłowskiego (17) wykazały, że 
dwudomowe gatunki nie są wyłącznie 
dwudomowemi, i że u nich możliwe jest 
tworzenie się zygospor także i na innej 
drodze.

(F ig . 4).

Mucor racem osus. Schem at kopulacyi dw u płci.
W ed łu g  K om inam iego (13).

U Absidia Orchidis dwudomowej Leud- 
ner (14) widział, jak  dwa wyrostki Avy- 
chodzące z jednego wieszadełka (suspen- 
sora) fig. 5, a więc będące jedną płcią, 
kopulowały z sobą, co znajduje się 
w sprzeczności z twierdzeniem, jakoby 
Absidia Orchidis, była gatunkiem tylko 
dwudomowym. Także więc i u dwudo-
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mowej Absidia Orchidis możliwe je s t  ho- 
motalicztie tworzenie się zygospor.

(F ig . 5).

A bsidia glauca. H om otaliczne tw orzeu io  się 
zygosp ory  w sk u tek  kopulacyi (a) dw u w y ro st
ków  z jed n ego  w ieszadełka. W edług A. Leud- 

nera (14).

Zupełnie odrębne zjawiska procesu 
płciowego u Absidia glauca opisał Na
mysłowski (17) (t. zw. A. glauca parado- 
xa) a u Absidia cylindrospora Hagem (8). 
Absidia glauca Hagema jest gatunkiem 
wybitnie dwudomowym, występującym 
w postaci dwu płci, które oddzielnie ho
dowane tworzą tylko zarodnie. Z próbki 
ziemi wyosobniłem rasę Absidia glauca 
v. paradoxa, zachowującą się odmiennie, 
aniżeli płci +  i — (nazwijmy je a i l) 
opisane przez Hagema. Różnica polegała 
nie na cechach morfologicznych, orygi
nalne kultury Hagema są morfologicznie 
identyczne z mojemi, ale tylko na od- 
miennem zachowaniu się pod względem 
rozmnażania płciowego. Moja rasa Absi
dia glauca, hodowana z jednego zarodni
ka na najlepszych pożywkach, nigdy nie 
tworzy zygospor, rozwijają się jednak 
narządy kopulacyjne normalnie, ale tyl
ko do pewnego stadyum, mianowicie do 
odcięcia gametów (fig. 6). Na tem koń-

(F ig. 6).

A bsidia g lauca  paradoxa. K ońcow e stadyum  
rozw oju  jako przykład  hem ihom otalizm u. W e

dług B . N am ysłow sk iego  (17).

czy się rozwój organów płciowych, są 
tylko próby kopulacyi w olbrzymiej ilo
ści (zależnie od jakości pożywki); do za
wiązania zygospory nie dochodzi nigdy. 
Mimo wybitnych różnic fizyologicznych 
uznałem moję rasę za Absidia glauca 
Hagem, a że się nie omyliłem, wykazały 
dalsze doświadczenia. Liczne próby ho- 
howli z płcią „a“ i „6“ Absidia glauca, 
otrzymanych od Hagema, wykazały, że 
rasa moja nie łączy się zupełnie z płcią 
„a“ kultur Hagema, z płcią „b“ natomiast 
na granicy zetknięcia daje linie zygos- 
por (fig. 7).

(F ig . 7).

Absidia glauca paradoxa. Schem at kopulacyi 
z jej płcią przeciw ną.

Stwierdziłem, że prócz dwu płci Absi
dia glauca, które hodowane oddzielnie 
tworzą tylko zarodnie, razem zaś zy
gospory, istnieje rasa flzyologiczna, two
rząca w najlepszych warunkach tylko 
liczne próby kopulacyi; zygospory po
wstają tylko w hodowli z jej płcią prze
ciwną.

Absidia glauca v. paradoxa jest rasą „a“ 
Absidia glauca Hagem, posiadającą skłon
ność do rozwoju homotalicznego, chociaż 
niezupełną, — bo kończy się na próbach 
kopulacyi, w hodowli z jednego zarod
nika.

Jest to więc rasa hemihomotaliczna, 
która wystąpiła u płci „a“ dwudomo- 
wych kultur Hagema; dowodem prawdzi
wości mego zapatrywania—łączenie się 
jej z płcią przeciwną „6“ (uzupełniającą). 
Prócz homo i heterotalicznych form, 
istnieją więc także i formy połowiczne, 
hemihomotaliczne;' dlatego moję Absidia 
glauca paradoxa nazywam hemihomota- 
liczną, bo homotalizm mej rasy jest nie
zupełny,—połowiczny,—jednak bezsprze
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cznie stwierdzony, aczkolwiek przeważa 
heterotalizra, bo tylko w obecności płci 
„bu zawiązuje ona zygospory.

Inne stadyum  rozwoju plciowości opi
sał Hagem (8) u dwudomowej Absidia 
cylindrospora. G atunek ten  istnieje  w po
staci dwu płci „a“ i ,,b“, — które hodo
wane oddzielnie nie tworzą zygospory,— 
tylko w razie hodowli razem. Prócz płci 
„a‘‘ i „b“ Hagem w ydzielił  rasę, k tóra 
hodowana osobno lub z płcią tw o 
rzy tylko zarodnie, w ysiana  zaś z płcią 
„6“ nie w ytw arza  zygospor, ale czyni l i 
czne próby kopulacyi, kończące się na 
odcięciu gametów i w yrostków  na su- 
spensorze. Rasa ta  należy więc do płci 
„a“, ponieważ nie kopuluje  z płcią „a“, 
łączy się zaś z płcią „b“, chociaż bezsku
tecznie. Rasa ta  nie j e s t  ani homotalicz- 
ną, ani hem ihom otaliczną,—heterotalizm  
jej je s t  niewątpliwy,— ponieważ reaguje 
płciowo n a p le ć  przeciwną czyniąc liczne 
próby kopulacyi; j e s t  to jednak  hetero
talizm niezupełny, bo nie tworzą się z y 
gospory tylko próby kopulacyi, analo
giczny całkiem z hem ihomotalizmem  Absi- 
dia glauca paradoxa. Zjawisko, opisane 
przez Hagema u Absidia cylindrospora, 
można słusznie nazwać hemiheterotali-  
zmem.

Do homo i heterotalizm u pleśniaków, 
przybył więc hernihomotalizm i hemihe- 
terotalizm.

Kwestya bastardacyi. Blakeslee podaje 
w swej rozprawie (1), że na gran icy  k u l 
tu r  Phycom yces n itens  i Mucor Mucedo, 
Mucor sp. i Cunningham ella  ech inu la ta— 
tudzież Rhizopus n ig ricans  i Absidia 
coerulea były próby bastardacyi, jednak  
niezupełne. Rysunki owych prób nie we 
wszystkich przypadkach  opisanych przez 
Blakesleego są dowodem, przem aw iają  
cym za bastardacyą.

W ysiewałem  razem Rhizopus nigricans, 
nodosus, Mucor racemosus, Phycomyces 
nitens, — żadnych prób basta rdacy i nie 
widziałem, nie mogłem więc stw ierdzić 
istn ien ia  hybrydów  na podstawie w ła
snych obserwacyj. Niedawno Hagem (8) 
opisał powstawanie  mieszańców między 
Mucor lam prosporus Leudner a Mucor 
d ispersus Hagem. Na granicy z e tkn ię 

cia się kolonij tych dwu gatunków is tn ie 
j ą  próby kopulacyi, kończące się tem, 
że suspensor Mucor lamprosporus odcina 
gamet, — nigdy zaś suspensor Mucor di
spersus (fig. 8). Zjawisko to byłoby do-

P róby kopulacyi dw u  p ici Mucor lamprosporus 
L eud. które H agem  uw aża za hybridy m iędzy  
M. dispersus Hag-, a M. lam prosporus Leudner.

(W edług H agem a) (8).

wodem istnienia bastardacyi, — gdyby 
była pewność, że Mucor dispersus i lam 
prosporus są ga tunkam i oddzielnemi. 
Hagem sam zaznacza, że „bezwątpienia 
są to ga tunk i  bardzo blisko spokrewnio
ne, że zarodnie, zarodniki, trzonki zaro- 
dnionośne są szczególnie bardzo podobne“ 
mimo to, nie łączy ich w jeden  gatunek, 
bo 1) M. lamprosporus tworzy gęste ma
sy trzonków zarodnionośnych, u M. di
spersus natom iast trzonki zarodnionośne 
sto ją  rzadko rozrzucone, 2) ponieważ 
grzybnia  pokrywająca pożywkę u M. di
spersus ma częste rozdęcia wielokomór
kowe pełne tłuszczu, nigdy nie w ys tępu 
jące  u M. lamprosporus.

Oba ga tunk i mają identyczne zarodni
ki, zarodnie i trzonki zarodnionośne, brak 
igiełek szczawianu wapniowego u M. 
lam prosporus na ścianie zarodni, nie do
wodzi jego  odrębności gatunkowej od M. 
dispersus, — wobec znanego powszechnie 
faktu, że u tego samego ga tunku  na j e 
dnych zarodniach są igiełki krystaliczne, 
na innych zaś ich niema. W prawdzie 
zarodniki M. d ispersus są o 1 -  2 n zwy
kle większe, od zarodników M. lampro- 
sporus,—różnica to jednak  n iew ysta rcza
jąca, wobec wahania się wielkości zaród-
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ników od 9 — 18 ;x, do oddzielenia obu ga
tunków. Jest zgodność całokształtu cech, 
wyjąwszy tylko u jednego wzrost gęsty, 
u drugiego rzadki,—i obecność u jedne
go rozdęć na grzybni pokrywającej pod
łoże, a brak ich u drugiego.

Istnieje różnica zmuszająca do zasta
nowienia się, czy na jej podstawie mo
żna odróżniać gatunki. Hagem uznał ją 
za wystarczającą i na podstawie tej ce
chy głównie oparł swój gatunek M. di- 
spersus, wyróżniając go od M. łampro- 
sporus Leudner.

Według mego zapatrywania fakt ko
pulacyi, chociaż niedoszłej, jest dowodem, 
że mamy do czynienia w tym przypad
ku nie z dwoma gatunkami,—ale z dwie
ma płciami należącemi do jednego ga
tunku, u których nastąpiło zróżnicowa
nie morfologiczne, niejako dimorflzm 
płciowy.

Sam Hagem, mówiąc o teoryi Blake
sleego, uważa fakt kopulacyi dwu grzy
bni za „znakomite kryteryum ich przy
należności do jednego gatunku1' fi7), 
w stosunku do M. łamprosporus i M. di- 
spersus postąpił jednak sprzecznie z swem 
zdaniem wypowiedzianem gdzieindziej, 
mimo, że dimorflzm grzybni +  i — u kil
ku gatunków z rodzaju Mucor stwier
dził już Blakeslee (także i Hagem np. 
u Mucor hiemalis).

Według mego zapatrywania proces ko
pulacyi, obserwowany u M. łamprosporus 
X dispersum, a nazwany tworzeniem się 
„hybrydów", nie jest dowodem bastar- 
dacyi pleśniaków; jest to niedoszła ko- 
pulacya dwu pici gatunku M. lamprospo- 
rus Leudner, z wybitnym dimorfizmem 
płciowym morfologicznym i fizyologicz- 
nym. U jednej płci zdolność łączenia się 
je s t  silniejsza, niż u przeciwnej, jedna 
bowiem tylko odcina gamet. M. łampro
sporus Leud. zaliczam do gatunków he
terotalicznych,—bo obie grzybnie reagu
ją  na siebie płciowo, — ponieważ jednak 
niema tworzenia się zygospor, wskutek 
niedojścia do skutku kopulacyi, należy 
go wcielić do hemiheterotalicznych. 
Jest to hemiheterotalizm, odmienny j e 
dnak nieco od hemiheterotalizmu rasy 
Absidia cylindrospora. -

Kwestyę bastardacyi pleśniaków mo
żna uważać za otwartą, — badania Bla
kesleego, Hagema, Leudnera, Hamakera, 
Kominamiego i moje, stwierdziły tylko 
niespodziewaną rozmaitość w dziedzinie 
płciowości, wykryto całą skalę zaniku 
płciowości od heterotalizmu, — do homo
talizmu, hemiheterotalizmu, hemihomo- 
talizmu i zupełnej neutralności.

Istnienie hybrydów wymaga jeszcze 
stwierdzenia.

D r Bolesław Namysłowski.
(Dok. nasfc.).

I. H. F. K O HLBRUGG E.

K U L T U R A  A M Ó Z G .

(D okończenei).

Sergi i ja  opisaliśmy 85 pozaeuropej
skich mózgów i doszliśmy do rezultatu, 
że żadne różnice nie dają się wykazać, 
prócz niewielkich zmian w częstości od
chyleń. Nie udało się jednak wrykazać, 
by różne częstości odchyleń były cha
rakterystyczne dla różnych ludów. Dla 
ludów Europy mamy mało badań, doty
czących całej powierzchni mózgu — wy
mienić tu możemy właściwie tylko pra
ce Retziusa, Weinberga i moje. Retzius 
zestawił dane, dotyczące 100 mózgów, 
Weinberg opisał 25 mózgów łotewskich, 
9 estońskich, 1 litewski i 50 polskich, ja 
zaś 10 holenderskich J). Retzius nie wy
prowadzał żadnych wniosków, lecz jego 
tablice spożytkowane zostały przeze mnie 
i przez Weinberga. Weinberg z począt
ku skłaniał się do uznawania rezultatów 
pozytywnych, lecz później, zestawiwszy 
cały swój materyał, napisał: „co dotyczę 
wspólnych cech w budowie powierzchni 
mózgu, to nieraz są one tak uderzające, 

< że możnaby na ich zasadzie uznać Po
laków i Łotyszów za pokrewnych raso-

i)  W einberg opisał poza tem  3 m ózgi żyd ow 
skie, 1 perski, Ret&ius zaś -1 lapoński.
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wo, nawet za braci, gdy  tymczasem  są 
to obce sobie szczepy 1). Również i z a 
pomocą m etody s ta tystycznej W einberg  
wykazał, że częstości n iek tó rych  form 
u bardzo odrębnych ludów nie różnią 
się naw et na  %%. Doszedłem także do 
wniosku, że w szystk ie  możliwe odchyle
nia zachodzą u w szystk ich  ludów i że 
częstości w ahań  są prawie te sam e tam, 
gdzie ty lko rozporządzamy większym 
m ateryałem , zda tnym  do opracowania 
s ta tystycznego (Łotysze, Jawańczycy). 
Dodajmy do tego rezu lta ty  badań  Ser- 
giego, a otrzymamy, że złożoność brózdo- 
wań bynajmniej nie wzm aga się wraz 
z większą kulturą . W ysoce nieprawdo- 
podobnem je s t  też przypuszczenie, by 
rezulta ty  badań s ta ty s tycznych  nad wię
kszym m ateryałem  niż ten, k tó rym  obec
nie rozporządzamy, m iały wykazać w ię
ksze różnice w częstości w ahań. Nie 
miałbym nic przeciwko uznaniu  mate- 
ryału  mojego, W einberga  i Sergiego za 
n iew ystarczający, uważać jed n ak  muszę 
wówczas za nielogiczne przypisywanie 
większej wagi rezu lta tom  innych bada- 
czów, rozporządzających jeszcze m nie j
szym m aterya łem  od naszego. Na po
wierzchni mózgu oprócz brózd mamy 
jeszcze do czynienia również ze zrazami, 
sk ładającemi się z brózd, oraz z ośrod
kami ruchowemi, czuciowemi i skojarzę- 
niowemi. Strtimpell u trzym yw ał o z ra 
zie czołowym, że w rzeczywistości ba r 
dzo je s t  prawdopodobny ścisły jego zwią
zek z funkcyam i psychicznemi, lecz w e 
dług Sergiego, j a k  widzieliśmy wyżej, 
u lu d ó w  pierwotnych nie j e s t  on bynaj
mniej mniejszy niż u cywilizowanych. 
Na zasadzie licznych badań  Crochley 
i Clapmann 2) uznali zraz potylicowy j a 
ko siedlisko in teligencyi, tym czasem  zaś 
Gratiolet twierdził, że zraz potylicowy 
zmniejsza się wraz z posuwaniem  się n a 
czelnych na wyższy szczebel łańcucha 
rozwojowego. Znany już je s t  obecnie 
fakt, że u n iek tórych  naczelnych kreso-

!) W einberg. Com ptes rendus du X II  con- 
gres In ternational de m edecino. M oskw a, 7— 14 
sierpnia 1897.

2) Journal o f  m ent. science. Tom X L IV . 1898.

mózgowie bardziej przykrywa móżdżek 
niż u  człowieka. W edług  moich badań 
właśnie pod względem konfiguracyi zra
zu potylicowego człowiek najbardziej się 
różni od innych naczelnych.

Zwracano często uwagę, że wielki mó
wca Gam betta  miał silnie rozwinięty ośro
dek mowy: zbieżność ta mogła być czy
sto przypadkowa, gdyż i zbrodniarz Va- 
cher posiadał tęż samę cechę. Retzius 
pisze: „zwrócono szczególną uwagę na 
tę część kory  mózgowej (pars opercula- 
ris  superior), uzależniono jej ksz ta łt  i wiel
kość od słabszego lub silniejszego roz
woju organu mowy i zdolności kraso
mówczych. Zgadzam się z Eberstalle- 
rem, że uczeni poszli w tej kw estyi zbyt 
daleko. Bardzo je s t  wątpliwe, czy mo
żna wyciągać pewne wnioski z zew nętrz
nego ksz ta łtu  i pozornej wielkości p e 
wnej części kory mózgowej" J). W edług  
badań Monakowa ośrodek mowy nie daje 
się odgraniczyć brózdami; to samo s tw ie r
dzili Beevor i Horsley dla ośrodków ru 
chowych m ałpy Macacus sinicus. Je s t  
bardzo charakterystyczne , że tak  ważna 
brózda, j a k  brózda środkowa (Rolanda) 
nie stanowi bynajmniej wyraźnej g ran i
cy między ośrodkami i że w zakrę tach  
środkowych kresomózgowia przednim 
i ty lnym  znajdujem y dużo modyfikaeyj, 
niezachęcających nas bynajmniej do 
uzależnienia funkcyj psychicznych od 
konfiguracyi brózd i zakrętów. Tiger- 
s ted t  pisze o ośrodkach kory: „ogólnie 
przyjęte obecnie j e s t  mniemanie, że już  
samo podrażnienie kory mózgowej w y
wołuje odpowiednie proste czucia zmy
słowe, tak, że np. proste czucia wzroko
we powstają w ośrodku wzrokowym zra
zu potylicowego, proste słuchowe czu
cia — w ośrodku słuchowym zrazu skro
niowego i t. p. Nie można jednak  uznać 
tego za rzeczywiście dowiedzione11. „Do
piero skoro przyjmiemy, że czynność 
choćby najmniejszego kawałka kory mó
zgowej wywołuje s tany  świadomości, mo
żna dalej wnioskować, że i proste czucia 
wzrokowe są wywoływane podrażnieniem

!) R etzius. D as M enschenhirn. Sztokholm . 1896
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odpowiedniego ośrodka kory, co je s t  j e 
dnak  postulatem jeszcze niedowiedzio- 
n y m “ ').

Opierając się na powyższem, możemy 
na razie nie zatrzym ywać się dłużej nad 
związkiem danych ośrodków z inteligen- 
cyą.

Inna je s t  kwestya, czy wewnątrz je
dnej i tej samej rasy  większy rozwój 
duchowy albo wykształcenie umysłowe 
w ym agają  pewnego zwiększenia s u b s ta n 
cyi mózgowej. Beyerthal, Lomer, Galton, 
Venn, Vashide, Pelletier i M atiegka są
dzą, że udało im się wykazać, iż zdol
niejsi uczniowie i studenci posiadają cza. 
szkę większą niż mniej zdolni. Obser- 
wacye te musimy uznać za słuszne, po
nieważ nie znamy przeczących im ba
dań. Przypuszczam z tego powodu, że 
mózg, k tóry  zawczasu natężam y usilną 
nauką, s taje  się hypertroflcznym. Uży
wam umyślnie term inu  używanego w p a 
tologii, gdyż Galton i Venn znaleźli, że 
najgorsi uczniowie byli zarazem najlepiej 
uposażeni fizycznie, tak, że niejeden 
z nich mógłby być całkiem zadowolony, 
że należał do obciętych na egzaminie. 
W szak egzamin nie jest  właściwym mier
nikiem intełigencyi! Miałem niegdyś spis 
w ybitnych  uczonych niemieckich, którzy 
byli bardzo lichymi uczniami. Dobry 
uczeń je s t  dobrą m aszyną odtwórczą. 
Mózg Chińczyka może się zwiększyć od 
nauki tak  trudnego pisma chińskiego 
z tysiącam i znaczków; toż samo w yw o
ływać mogą i sury  Koranu, k tórych  m u
si się uczyć Arab. Oddawna już zwró
ciło moję uwagę, że badacze japońscy 
podają coraz wyższe średnie dla mózgów 
swych współziomków; być może, trzeba 
to przypisać coraz silniej wzrasta jącem u 
szkolnictwu. Dolnitz podawał w 1874 r. 
średnię 1 337 g, Taguchi w 1881—1 356 g, 
tenże Taguchi w 1903 już 1 367 g. Na 
uwagę zasługuje też fakt, że podobny 
przyrost w ykazują i mózgi w Europie; 
Rossyanie i Czesi wykazują  obecnie wię
ksze średnie, niż dawniejsze według ta 

blic Vierordta. Podawano dawniej jako 
średnią dla Europy 1 360 g, dziś zaś dla 
Rossyan mamy 1 412 g (dawniej 1 328 
i 1 346), dla Szwedów 1 409 g, dla Cze
chów 1441 g, Łotyszów 1403 g, Heseń- 
czyków 1400 g. W idzę w tem nowy 
przyczynek do kw estyi przeciążenia szkol
nego J). Ciekawe byłoby stwierdzić, czy 
mieszkańcy wysp Filipińskich, tak  ener
gicznie tresowani obecnie przez A m ery
kanów, nie wykażą w krótkim  czasie 
podobnego zwiększenia objętości czaszki. 
Inteligencya ich jednak  może się nie 
zwiększyć.

Jak  małą rolę społeczną odgrywają 
nieraz dobrzy uczniowie, j a k  często zo
sta ją  w tyle za innymi! W szak nieraz 
niewykształcona żona okazuje więcej 
intełigencyi od męża uczonego. Podobne 
fak ty  zachodzą wśród różnych stanów. 
Wyżej wykształceni, więcej umysłowo 
pracujący mają posiadać zarazem  większą 
głowę (Płltzner, da Costa Pereira, Bed- 
doe, Porchappe, Broca, Matiegka). P rzy
pisuję to tej samej przyczynie, lecz nie 
uznaję, by mieli oni posiadać i więcej 
intełigencyi.

Porównywano nieraz wagi mózgów 
znakomitych ludzi, a skoro znajdowano, 
że przewyższają średnie wagi mózgów 
ludzi zwykłych, wnoszono z całą pewno
ścią, że wyższy poziom intełigencyi idzie 
w parze ze zwiększeniem wagi mózgu. 
W niosek ten  wydaje mi się całkiem 
przedwczesnym.

Gdyby wraz ze zwiększaniem się p ra 
cy wykonywanej przez organ miała od
powiednio wzrastać morfologiczna wyż
szość fozwoju, to wówczas ciężka i nie
zgrabna ręka  kowala powinnaby być 
zręczniejsza od delikatnej i lekkiej ręki 
hafciarki. Jasne je s t  przecież, że, gdy 
chodzi o rozwój duchowy, raczej o ja k o 
ściowych niż ilościowych różnicach m y
śleć należy. W einberg  zwraca uwagę, 
że pocieszyć się możemy w zawiedzio
nych nadziejach myślą, że chronom etry

!) M atiegka i Topinard rów n ież przyznają, 
*) Lehrbuch der P h y sio lo g ie . W j7d. 3, tom  że w aga m ózgu m oże się zw ięk szyć skutkiem  

2-gi, str. 390. L ipsk 1905. ćw iczen ia , kształcenia i w ychow ania.
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kieszonkowe zwykle lepiej chodzą niż 
zegary na wieżach. 0  geniuszu decyduje 
mojem zdaniem nie waga, ale subtelniej
sza budowa, a jeżeli wzrasta jednocze
śnie i waga, to podobnie jak  u kowala 
należy to przypisać nadzwyczajnej pra 
cy, jaką znakomici ludzie często muszą 
wykonać, zanim zasłyną. Spitzka obliczył 
dla 105 znakomitych ludzi średnią 1 473 <7, 
lecz z nich aż 28 miało mózg lżejszy od 
europejskiej średniej czyli 1 360 g. Jak  
widzieliśmy wyżej nowsze źródła podają 
znacznie wyższą średnią, po części może 
dlatego, że rozporządzamy obecnie trupa
mi ludzi lepiej odżywianych niż dawniej. 
Heseńczycy, Rossyanie, Czesi przewyż
szyli już 1400 g , do której to średniej 
nie doszło aż 41 znakomitych mężów. 
Weźmy Czechów z wagą 1441 g, opartą 
na 376 pomiarach, wówczas aż 55 zna
komitości wykaże niższe wagi. Sądząc 
według Czechów, średnia znakomitych 
ludzi będzie tylko o 32 g większa niż 
średnia zwykłych śmiertelników. Boć 
chyba nie wszyscy Czesi mają dane do 
stania się ludźmi wybitnymi. Jeżeli roz
dzielimy wybitnych ludzi podług naro
dowości, to wówczas Niemcy z wagą 
1 439 g staną bardzo nisko, bo geniusz 
niemiecki nawet nie osiągnie poziomu 
średniego Czecha x).

Ponieważ Matiegka dowiódł, że na wa
gę mózgu -wpływa wysoki wzrost, silnie 
rozwinięte kości, dobre odżywianie i sil
nie rozwinięta muskulatura, więc zesta
wienia Spitzki nie będą miały wartości, 
dopóki i dla znakomitych ludzi nie 
uwzględnimy tych czynników.

Matiegka -) znalazł, że waga mózgu 
wynosi:
w razie wysokiego wzrostu 1 486 g
i jednocześnie silnie rozwiń, kości 1 498 g 
i jednocześnie dobrego odżywiania 1511 g 
i jednocześnie silnej muskulatury 1591 g

Powyższe dane przewyższają średnią 
sławnych ludzi. U przedstawicieli za-

*) A m erykanie 1 519 <j, A n g licy  i Szkoci 
1 481 g, Francuzi 1 456 g, N iem cy  i A u stryacy  
1 139 g.

2) P olit. anthr. R evu e. R ok II I , z e szy t 1. 
A nat. H efte , tom  28, z e sz y t  73, 1904.

wodów, wymagających wyższego wy
kształcenia, np. studentów, urzędników 
i lekarzy, dobrze odżywiających się, lecz 
zazwyczaj o słabej muskulaturze, mamy 
w Czechach ciężar mózgu 1 500 g, a więc 
przewyższający średnią dla ludzi wybit
nych. Ciężar mózgu bynajmniej nie je s t  
nam tedy potrzebny do wytłumaczenia 
geniuszu. Wybitni ludzie w porównaniu 
z ludźmi swego stanu bynajmniej nie 
posiadają cięższego mózgu. Ałbo może 
Czesi stoją wyżej od wszystkich innych 
narodów cywilizowanych? Z powyższego 
wynika, że wybitnych ludzi nie możemy 
porównywać z mieszkańcami Paryża, jak 
to uczynił Manouvrier. Paryżanin nie 
je s t  decydujący dla całej Francyi; wy
bitny Francuz winien być porównywany 
tylko ze średnią depertamentu, z które
go pochodzi.

Wybitni ludzie dopóty tylko u trzy
mywali swą przewagę, dopóki zapomina
no, że dobre odżywianie ma duży wpływ 
na wagę mózgu i dopóki ich porówny
wano ze zwykłym materyałem szpital
nym. Pytanie, czy mózg traci na wadze 
z wiekiem, poruszymy tylko w kilku sło
wach. Matiegka potwierdza to przypusz
czenie, Weigner zaś je  odrzuca. Byłoby 
trudno znaleść dowód bezpośredni, gdyż 
substancya mózgowa może zanikać, za
stępowana. przez tkankę łączną, przez co 
waga mózgu się nie zmieni. Znamienne 
jest, że Matiegka znalazł u umysłowo 
chorych starców większy ciężar mózgu 
niż u obłąkanych w sile wieku; podobne 
stosunki zachodzą może również i u lu
dzi wybitnych. Topinard przypuszcza, 
że wskutek nieustannej pracy u uczone
go zachodzi hypertrofla mózgu, przedłu
żająca życie. Inni także doszli do wnio
sku, że, by długo żyć, należy posiadać
1) odpowiednie dane dziedziczne i 2) 
usilnie pracować w ciągu całego życia. 
Nie je s t  to nieprawdopodobnem, trzeba- 
by tylko wyłączyć młodość z czasu wy
tężonej pracy.

Musimy też i to uwzględnić, że nie
które szczególnie duże mózgi wybitnych 
ludzi były spowodowane hydrocefałią Za 
młodu, np. Cuvier, TurgenieW, Helmholtz, 
Guido Gezelle, Ryszard Wagner. Yirchow
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twierdził też, że i rachitis może powo
dować ciężkie mózgi w skutek  zwiększe
nia się ilości neuroglii. Marchand też 
się przychyla do uważania bardzo du 
żych mózgów za objawy patologiczne. 
Wśród obłąkanych nieraz spotykano b a r 
dzo ciężkie mózgi, czy zaś i średnia dla 
nich byłaby większą od normalnej — co 
do tego niema jedności zdania wśród b a 
daczów. Nie może też być jednom yślno
ści, dopóki nie będą ustanowione średnie 
dla każdej grupy etnicznej i każdego jej 
s tanu  i dopóki w takiż sam sposób nie 
rozsegreguje  się umysłowo chorych.

Co dotyczę brózd mózgowych, to nikt 
jeszcze nie dowiódł, by pod tym wzglę
dem zachodziły różnice między ludźmi 
znakomitym i a zwykłymi. Materyał, k tó 
rym rozporządzamy obecnie, nie upoważ
nia nas do wysnuw ania żadnych wnios
ków.

Zupełnie niedozwolone j e s t  wniosko
wać o norm alnych  mózgach na podsta
wie patologicznych i przyjmować, że np. 
gdyby obłąkani, idyoci i t. p. mieli lżej
szy mózg lub prostszy typ brózdowań, 
to i wśród normalnych osobników ró
żnym stopniom inteligencyi towarzyszyć 
muszą odpowiednie objawy fizyczne. Ma- 
t iegka  dodaje: „tak samo nie można
wnioskować o stanie i stopniu czynności 
innych organów na zasadzie znalezisk 
patologicznych". Idyoci nie nauczą nas 
niczego o normalnym człowieku; powo
ływanie się na nich je s t  tak samo nie
słuszne, j a k  uważanie ich za stopnie 
przejściowe między człowiekiem a mał
pami, j a k  to się działo dawniej.

Nacke sta ra ł  się niedawno dowieść, że 
niektóre cechy budowy mózgu spotyka
my u paralityków częściej, a inne nawet 
wyłącznie tylko u nich. Powinnibyśmy 
więc otrzymać duże ilościowe różnice.

Nacke porównał swój duży materyał, 
złożony z paralitycznych mózgów z 60 
normalnemi, przytacza jednak  dane ty l 
ko dla 40 zboczeń, z których przytem 
niektóre opatruje  znakiem zapytania. 
Lecz nawet i wartość swych danych 
Nacke podaje w wątpliwość, gdyż pro
wadził badania w rozmaitych czasach, 
kiedy zapatryw ania  jego ulegały zmia

nom. Dane jego są więc słuszne tylko 
w przybliżeniu, a z tego powodu różni
ce, które dla rzadszych odchyleń w yni
kać mogą częściowo ze zbyt małego ma
teryału, są też zbyt niewielkie, by z nich 
można było wysnuwać wnioski. Jak  to 
dowiodłem na innem miejscu, trzeba roz
porządzać bardzo dużym materyałem  dla 
rzadszych odchyleń, ażeby uniknąć błęd
nych wniosków. Zresztą sam Nacke, 
zdziwiony niewielkiemi różnicami, do
szedł do wniosku, że jego  normalni lu
dzie nie byli zupełnie normalnymi. Gdy
by przed rozpoczęciem badań ktoś wy
raził opinię, że przypuszczalnie dałyby 
się wykazać różnice ilościowe dla para
lityków albo innych umysłowo chorych, 
odpowiedziałbym mu: „być może, że
niasz pan słuszność, ale to dopiero po
winny wykazać badania". Takie jednak 
badania, jak  Niickego, nie dowodzą ni
czego. Zanim się kto weźmie do opisy
wania chorego organu, powinien naprzód 
dobrze wiedzieć, jak  wygląda organ zdro
wy; postaram się dowieść, że właśnie 
Nacke nie wie tego.

Widzieliśmy już wyżej, że rozmaici 
autorowie przyjmowali dla jednej i tejże 
rasy  różnice wagi mózgu zależnie od sto
pnia inteligencyi, że inni u trzym ywali 
istnienie podobnych różnic w stosunku 
do ras oraz że wew nątrz  dużych grup 
rasowych spotykam y grupy o lekkich 
i o ciężkich mózgach. Wielu uczonych 
przypuszcza, że np. w Niemczech mamy 
do czynienia z dwiema różnemi rasami.

Dotychczas zwracano też uwagę tylko 
na objętość czaszki, ciężar mózgu i t. p. 
Trzebaby zaś stwierdzić, że powyż
szym różnicom odpowiadają różnice bu
dowy mózgu. Kto się zgadza z Karplu- 
sem, że formy brózd mózgu dziedziczą 
się, musi przyjąć a priori, że istnieją 
pod względem brózdowań naw et  różnice 
płciowe.

Na zasadzie większego m ateryału  na
leżałoby stwierdzić:

1) J a k  np. wygląda mózg Niemców 
w ogólności, a więc i w stosunku do czę
stości znanych odchyleń. Tego dotąd 
n ik t  nie wie...
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2) Czy poszczególne g rupy  wśród 
Niemców w ykazują  te same częstości 
odchyleń.

3 ) Czy niejednakow y poziom um ysło
wy oraz różnice w ykształcenia (stanu) 
powodują pewne szczególne cechy mor
fologiczne.

Dopiero, gdy  się stwierdziło w szystko 
wyżej wymienione, należałoby rozdzielić 
paralityków według powyższych grup. 
Gdyby zaś okazać się miało, że niema 
różnic u zdrowych, to możnaby zarzucić 
i segregowanie chorych. Dopiero w ów 
czas m ateryał Nackegn byłby w artośc io
wy. Dotychczas nie zrobiono jeszcze po
czątku badań nad częstością odchyleń 
u Niemców.

Co zaś dotyczę innych ludów, to j e 
s teśm y już  lepiej poinformowani. Na po
równania może sobie obecnie pozwalać 
tylko ten, kto przyjm uje, że n iem a ró 
żnic rasowych w konfiguracyi mózgu. 
Tylko z takiem  założeniem można badać, 
czy opisani przez Nackego para litycy  od
chylają się od norm alnych  ludzi bada
nych przeze mnie, Retziusa, W einberga 
i Sergiego. Mózgi para lityków  niem iec
kich poznaliśmy dzięki Nackemu, lecz 
mózgów normalnych Niemców nie zna
my jeszcze.

Bardzoby mię ucieszył wszelki wynik  
pozytywny, przykrość mi też sp raw ia ją  
nega tyw ne rezu lta ty  moich własnych b a 
dań nad  różnicami rasowemi. Bynajmniej 
nie jes tem  opozycyonistą z zasady, ja k  
to szczegółowo wyłożyłem w m ych dwu 
rozprawach o mózgach 1), zwalczam ty l 
ko tych, którzy, opierając się na wniosku 
błędnie wyprowadzonym  z teoryi roz
woju, p rzesądzają  z góry  rezu l ta ty  wła
śnie dlatego, że są przeświadczeni o ko
nieczności wyników pozy tyw nych . D o 
póki nie stw ierdzim y, j a k  w ygląda  i ile 
waży mózg norm alny w rozm aitych  oko
licach, dopóty wszystkie  ważenia i opi
sy mózgów ludzi chorych umysłowo oraz

!) D ie  G ebirnfurehen der Javanen. K onink  
A kadem ie. A m sterdam  X II, .Na 41906. D ie  Ge 
^irnfurchen m alaiseher V olk er  v erg lich en  m it  
denen der A u stra lier  und E uropaer. XV. 1909.

ludzi znakomitych, jakoteż i rozważania 
o dziedziczności muszą pozostać bezo- 
wocnemi.

Laboratorya do badań nad mózgiem 
powstają obecnie w rozm aitych m iej
scach, lecz zajm ują się n ies te ty  zagad
nieniami z embryologii i anatomii poró
wnawczej, a nie powyżej roztrząsanemi 
kwestyami.

Koniecznem je s t  pewne współdziałanie 
dla otrzym ania rezulta tów  wartościo
wych; nic nie daje się osiągnąć przez 
chodzenie samopas. Osiągnięte przez nas 
rezulta ty  pozytywne, acz negatyw nego 
rodzaju, zawdzięczamy tylko temu, że ja  
oparłem się na badaniach Ziehena, Re
tziusa i W einberga, a Sergi na  moich J) . , 
Może byłoby tu ta j pożytecznem jakieś 
porozumienie międzynarodowe. Że ten 
mój projekt nie został jeszcze osiągnię
ty, zawdzięczamy to małej tendencyi n a 
szych oportunistycznych czasów do b ra 
nia się na seryo do badań nad zagadnie
niami, k tóre dają się rozwiązywać tylko 
pracą długą, t ru d n ą  i uciążliwą tech 
nicznie.

Tłum. A. S.

SP OSTRZEŻENIA NAUKOWE.

Stan słońca w  ubiegłem półroczu 1911 roku.

Od ostatniej działalności maximum 
słońca w roku 1905 zaczyna się stopnio
we zmniejszanie plam na  słońcu. W  ro 
ku 1905 było plam 1 191, w roku 1906 — 
l 000, w roku 1907 — 850. Dosyć silna 
działalność słońca powtarzała się jeszcze 
w roku 1906 i 1907. W niektórych  mie
siącach ilość plam była prawie jednako 
wa: w listopadzie 1905, w lipcu 1906 
i w lutym 1907 roku. Drugie półrocze 
1909 i 1910 roku przewyższyło liczbą 
i rozmiarami plam pierwsze półrocze 
1911 roku. Poniżej zamieszczam tabelkę

!) Sergi, S. Cerebra H ereriea. Schultze, For- 
schungen im  w estlich en  und eentralen Sudafrika. 
Jena, 1909.
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czynności słońca, ułożoną na podstawie 
moich obserwacyj od 1 stycznia do 30 
czerwca (włącznie) roku bieżącego.
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Rozpatrując powyższą tabelkę, musimy 
wziąć pod uwagę te dnie, w których mo
gły znajdować się plamy na słońcu, lecz 
nie były dostrzeżone z powodu zachmu
rzonego nieba, np. miesiąc styczeń miał 
około 20 dni pochmurnych. Powyższe 
obserwacye wykonywałem przed połu
dniem, pomiędzy godz. 7 V2 i 8Va, a cza
sami też przedłużały się do l l  rano. 
Obserwacye plam i ich statystykę pro
wadziłem z pomocą lunety, o średnicy 
objektywu 4f cm. Wschodnia tarcza słoń
ca przewyższała zachodnią pod wzglę
dem ilości i wielkości plam. Jeżeli kto 
z czytelników Wszechświata zajmuje się 
badaniem słońca i prowadzeniem sta ty 
styki plam, to prosiłbym o zamieszcze
nie jej w niniejszem piśmie, lub też

o osobiste doręczenie jej mnie, w celu 
sprawdzenia liczb powyższych.

Maksymilian Białecki.

KRONIKA NAUKOWA.

Nowe pomiary stałej słonecznej. Jak
wiadomo, najdokładniejsze pomiary natęże
nia promieni słonecznych, zarówno widzial
nych jak i chemicznych, otrzymuje się z po
mocą termometru elektrycznego, zwanego  
bolometrem. Przyrząd ten jest tak czuły, 
że pozwala wykryć zmianę temperatury, nie 
przenoszącą jednej milionowej stopnia Cel- 
syusza. W obserwatoryum astrofizycznem 
Instytutu Smithsona w Waszyngtonie doko
nywano przez lat 7 pomiarów stałej słone
cznej z pomocą bolometru. Stała ta przed
stawia liczbę stopni (Celsyusza), o jaką pod
niosłaby się temperatura grama wody, gdy
by woda ta pochłonąć mogła wszystko cie
pło, które w ciągu minuty pada na po
wierzchnię centymetra kwadratowego, umie
szczoną poza obrębem atmosfery ziemskiej, 
w średniej odległości od słońca. Ponieważ 
wszelkie życie na ziemi i wszystkie prawie 
objawy energii zależą od dopływu promieni 
słonecznych, przeto znajomość stałej słone
cznej posiada dla nas wagę niemniejszą niż 
znajomość odległości Ziemi od Słońca. Jesz
cze przed pięciu laty wartość stałej słone
cznej znana była tylko w granicach bardzo 
szerokich. Obecnie przyjąć można, że war
tość ta wynosi 1,93 kaloryi na centymetr  
i minutę z błędem prawdopodobnym, nio 
przenoszącym jednego procentu. Taki przy
najmniej wniosek wypływa ze zgodnych po
miarów, poczynionych w Waszyngtonie (na 
poziomie morza), na górze Wilsona (na w y
sokości jednej mili angielskiej) oraz na g ó 
rze Whitneya (na wysokości trzech mil an
gielskich). Pomiarów takich dokonano bli
sko 500. Okazało się, że stała słoneczna 
nie jest, ściśle rzecz biorąc, wielkością sta
łą, lecz że waha się dokoła podanej wyżej 
wartości średniej w granicach, które różnią 
się o 8°/0, a stąd wynika, że słońce jest 
gwiazdą zmienną. Można mieć nadzieję, że 
niebawem wniosek ten da się stwierdzić 
z zupełną pewnością, a jest to sprawa dla 
meteorologii przynajmniej tak ważna, jak 
samo oznaczenie stałej słonecznej.

S. B.
(Naturę).

M etale  w  stan ie  tw a rdym  a m iękkim.
W odczycie, poświęconym ternu przedmio-
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towi, dr. Beilby, wypowiada szereg cieka
wych bardzo uwag. Pakt, że obrabianie na 
zimno wywołuje twardnienie metali ciągli- 
wych, a ogrzewanie następne miękczy je, 
musiał byc3 znany najdawniejszym metalur
gom. Zjawiska te tłumaczono sobie „ści- 
skającem“ działaniem młota oraz „rozluźnia- 
jącem" działaniem ciepła. Wprowadzenie 
metod naukowych wykazało błędność tego  
poglądu i doprowadziło do wykrycia całkiem 
innych różnic pomiędzy dwoma stanami me
talu. Odkrycie faktu, że polerowaniu wszel
kiej substancyi, nawet tak twardej jak an
tymon, towarzyszy topienie się cieniutkiej 
warstewki powierzchniowej, rzuciło nowe  
światło na całą sprawę. Metal ciągliwy, 
oziębiony stopniowo, począwszy od stanu  
ciekłego, ma budowę ściśle krystaliczną  
i znajduje się w stanie największej m iękko
ści. Wszelkie odkształcenie stałe, w ytw o
rzone przez kucie młotem walcowanie lub 
wyciąganie, w druty, dodaje metalowi twar
dości i sztywności. Badanie mikroskopowe 
takiego metalu wykazuje, że pierwotna jego 
budowa krystaliczna została naruszona i za
stąpiona przez układ nowego typu. Gdy 
metal, który nabył twardości, poddamy dzia
łaniu temperatury dostatecznie wysokiej, 
odzyskuje 011 w zupełności pierwotną swą 
miękkość, a jednocześnie i pierwotną swą 
budowę krystaliczną. W metalach ciągli- 
wyeh najwyższy stopień miękkości idzie za
wsze w parze z doskonale rozwiniętą kry- 
stalizacyą. Zawiły charakter budowy me
talu w stanie twardym, budowj7, która 
w wielu razach przypomina pokład warstw, 
połamanych i poskręcanych, spojonych w je- 
duę całość rodzajem cementu, daje się wy
tłumaczyć jedynie obecnością dwu rozmai
tych  składników: jednym z nich są resztki 
połamanych kryształów, drugim —• metal 
w postaci inasy szklistej, która tak mocno 
spaja ze sobą owo resztki, że całość ma zna
cznie większy stopień sztywności i odporno
ści mechanicznej aniżeli metal w stanie kry
stalicznym. Ten stan metalu bezpostaciowy  
czyli szklisty znajduje się w tym Samym 
stosunku do postaci krystalicznej, w jakim 
szkło jest do krzemianów krystalicznych, 
z których powstało, albo w jakim szklisty  
cukier karmelków względem kostkowego. 
Metali czysto ciągliwych nie można otrzy'- 
mać w stanie szklistym przez oziębienie, 
ponieważ cząsteczki ich zachowują dość ru
chliwości, by mogły się ułożyć w szeregi 
krystaliczne w temperaturze około 800° po
niżej punktu zestalania się; wszystkie atoli 
fakty dowodzą, że w razie, gdy proces to 
pienia się wywołany jest drogą mechanicz
ną, zestalanie się odbywa się tak szybko, 
że ciało stałe, które wtedy powstaje, przed
stawia się w stanie szklistym. Badanie mi- [

kroskopowe warstewki powierzchnio>vej, któ
ra powstaje przez odpolerowanie płytki kal- 
eytu, wykazało, że zakłócenie, wywołane 
przez proces polerowania, sięga wgłąb mniej 
więcej na jednę tysiączną część milimetra 
i że następne „zabliźnienie się“ jest tak do
skonałe, że może być wytłumaczone jedynie  
przejśoiowem stopieniem warstwy, grubej 
na kilka tysięcy cząsteczek. Jest rzeczą 
oczywistą, że warunki, niezbędne do w yw o
łania topienia się i zestalania na powierz
chni, istnieją również i w głębi substancyi 
a budowa mikroskopowa metalu w stanie 
twardym potwierdza w zupełności ten p o
gląd.

S. B.
(N aturę).

W y p ra w a  Carruthersa. W Annales de 
geographie znajdujemy ciekawe wiadomości
0 rezultatach wyprawy angielskiej Douglasa 
Carruthersa na pograniczu chińskiem. W y
ruszywszy z Minusińska, wyprawa przeszła 
przez góry Sajańskie, i zbadała wielką do
linę leżącą między tyin łańcuchem a grzbie
tem Tannu - ola, w której biorą początek  
źródła Jeniseju. Skutkiem ustronnego po
łożenia kraj ten był dotychczas niezbadany
1 wyprawa miała sposobność zebrania mnóst
wa ciekawych spostrzeżeń dotyczących flo
ry, fauny i ludności doliny. Pod tym w zglę
dem olbrzymie różnice zachodzą między 
wschodnią a zachodnią częścią doliny. Część 
wschodnia jest zarosła lasem, typu  syberyj
skiej tajgi, ktery ku wschodowi stopniowo 
ustępuje miejsca florze stepów mongolskich. 
Miejscowość zamieszkują plemiona Ouriank- 
hai, rasy pochodzenia finno-tatarskiego, od
znaczające się nadzwyczaj małym wzrostem; 
mieszkają w chatach budowanych z drzewa 
i kory drzewnej, i zajmują się hodowlą re
niferów, co jest zupełną niespodzianką w gra
nicach Państwa Niebieskiego. Renifery do
starczają tubylcom skóry, mięsa i mleka, 
i służą jako zwierzęta pociągowe. Miesz
kańcy hodują dwie odmiany reniferów, bru
natno czarną i białą; oprócz tego renifery 
białe żyją w stanie dzikim w górach Sajań- 
skich na przestrzeni od Sisti-kem do jeziora 
Kosso-gol. Część zachodnią doliny zajmują 
stepy z florą mongolską, a tubylcy miesz
kają w jurtach ze skór. W Kemczyk w y 
prawa znalazła ślady dawnych cywilizacyj, 
w postaci mogił, grobowców i posągów, tu 
dzież wyraźne jeszcze ślady jakiejś wielkiej 
drogi w dolinie rzeki Ululu kem. Następnie  
wyprawa przeprawiła się przez Tannu - ola, 
dotarła do jeziora Ubsa-nor i zbadała leżące 
na Południo-Zachód od jeziora terytoryum  
mongolskie, którego środek zajmują góry 
wysokie na 4 000 m i uwieńczone lodowca
mi (Turgun i Kundełun 49°40'N, 9l°29'.G).
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Następnie przeszła przez Ałtaj chiński i do
tarła do Tulty. Wobec zbliżającej się zimy 
zawrócono do Kuldży. Droga powrotna 
wiodła od Chugunczaku przez słynne wrota 
D żungaryi,. t. j. wązką cieśninę równinową 
(300— 400 m  nad poziomem morza), łączącą 
równiny jezior arało - kaspijskich, Bałkaszu 
i Ala - kul z równinami Dżungaryi, otacza- 
jącemi Tiań-Szań środkowy. Gdyby poziom 
jezior, które pozostały się po dawnem mo
rzu Środkowo-azyTatyckiem (Balkasz, Ała- 
kul, Ebi-kul) podniósł się ponad l 000 m 
nad poziom morza, to wody wylałyby się 
przez cieśninę i zatopiły równiny na półno
cy i na południu. Fakt ten miał miejsce 
podczas ery czwartej i trzeciej, jak świad
czę, o tem warstwy iłów na zboczach pół
nocnych gór Barlyk. Oprócz tego w bli
skości tych  gór liczne ślady dowodzą że 
morze było pokryte lodami w okresie lo
dowcowym. Wrota Dżungaryi przedstawiały 
wówczas wązką cieśninę łączącą morze ark- 
tyczne Arało - Kaspijskie z morzami Azyi 
Środkowej, o brzegach wygładzonych przez 
icebergi, które schodziły z dawnych lodow
ców Barlyka i Ala-tau.

C. Ł.
Annałes de geographie.

Phyllophora, Znane dotychczas „morza 
sargassowe", t. j. znaczne przestrzenie mor
skie zarosłe przez wrodorost Sargassum zna
lazły swój odpowiednik w „morzu filoforo- 
w em “, które Zernow znalazł na przestrzeni 
około 2 000 mil morskich w północno za
chodniej części morza Czarnego. Wodorost 
ten z rodziny krasnorostów (Rhodophyceae) 
stanowi warstwy grubości 15 — 30 sążni. 
Rozprzestrzenienie tych warstw zdaje się 
znajdować w zależności od prądów morskich, 
„pola filoforoweK rozwidlają się bowiem 
w kierunku dwu prądów’, z których jeden 
biegnie od brzegów Krymu do Odesy, dru
gi zaś od tegoż brzegu do Rumelii (Burgas, 
Warna). Fauna warstw fiłoforowych jest 
;bardzo uboga, uderza nas jednak tem, że 
wszystkie prawie organizmy jej zabarwione 
są na kolor bordo, odpowiadający barwie 
filofory. Piękny' to przykład zmian zacho
dzących pod wpływem środowiska.

B ł.

Trophospongia. W ostatnim dziesięciole
ciu badacz szwedzki Holmgren i kilku jego 
uczniów opisało swoiste utwory w komór
kach zwojowych i wydzielniczych, które 
nazwano trofospongiami. Według tych ba- 
daczów wyrostki niektórych wielobieguno- 
w^ych komórek, trofocytów, przenikają do 
protoplazmy komórek otaczających, gdzie 
się rozgałęziają, tworząc miejscami sieć „tro- 
fospongialną1'. Fizyologiczne znaczenie tych  
sieci, jak to już sama nazwa wskazuje, jest

odżywcze. Jako motyw swego poglądu 
Holmgren podaje, że w dobrze odżywianych  
organizmach trofospongie występują znacz
nie wyraźniej. Głód doprowadza jo do za
niku. Utwory Holmgrena tłumaczono sobie 
bardzo rozmaicie (między innemi widziano 
w nich kanały międzykomórkowe, będące 
w związku z systemem limfatycznym), nie 
zdołano jednakże znaleśó szczegółowych obja
śnień. Goldschmidt przypuszcza, że w tro- 
fospongiach widzieć należy utwory nukleino
we, opisywane jako aparat chromidyalny. 
W związku z tym poglądem Erhart podjął 
zadanie wyświetlenia, w jakim stosunku znaj
dują się tu utwory jądrowe. Za materyał 
badań posłużyły mu komórki wątrobowe 
winniczka (Helis:), komórki wydzielnicze 
przyjądrza i gruczoł białkowy tegoż mięcza
ka. Nad temi samemi objektami pracował 
niegdyś Holmgren. W pierwszych dwu 
przypadkach Erhart obserwował, że chro- 
matyna jądrowa pęcznieje w formie pęche
rzyka a wyrostki jej przedostają się do pla
zmy, gdzie po pewnym czasie tworzą typo
we trofospongie. Są to więc właściwe chro- 
midya, które Holmgren musiał widzieć w ka
nałach wątrobowych i w przyjądrzach m y
szy. Zmiany podczas odżywiania są zmia
nami funkcyonalnemi aparatu chromidyal- 
nego. W przyjądrowych komórkach myszy 
trofospongia biorą udział w tworzeniu wy
dzieliny, znikając jednakże w miarę postę
powania procesu w’ydzielniczego. Erhart  
rozpatruje też szczegółowo przebieg powsta
wania wydzieliny, prz> ozem zwraca specyal- 
ną uwagę na udział w tym procesie diplo- 
somy. Wyraża on pogląd, że diplosomy 
w przyjądrzu i w innych komórkach w y
dzielniczych (np. gruczoł białkowy winnicz
ka) nie mają żadnego absolutnie związku 
z powstawaniem wydzieliny, nawet wówczas, 
gdy diplosomy leżą pośród samej wydzie
liny.

BI.

W iadomości bieżące.

XI Zjazd przyrodników i lekarzy polskich
w chwili wydania niniejszego zeszytu Wszech
świata był już ukończony. Ze skąpych  
wiadomości w pismach peryodycznych i z 
„Dziennika XI Zjazdu“ wnosić można, że 
Zjazd był bardzo liczny, posiedzenia publi
czne — wypełnione wspaniałemi przemówie
niami, a praca w sekcyach —  ożywiona  
i owocna. Rzadka więc dla nauki polskiej 
uroczystość, pozwalająca zetknąć się osobi
ście Polakom, pracującym nad nauką a roz
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sianym po całej powierzchni globu, pozwa
lająca im zastanowić się nad mnóstwem za
gadnień, wymagających wspólnego rozpa
trzenia, i tym razem, podobnie jak na dzie
sięciu Zjazdach poprzednich, została mądrze 
i pracowicie wyzyskana. Niepodobna wąt
pić, źe kilkodniowe to obcowanie ze sobą 
ludzi, którzy w szukaniu prawdy widzą naj

krótszą drogę do szczęścia ludzkości, nie 
minie bez trwałych śladów.

Dorobek naukowy Zjazdu XI poznamy, 
gdy zostaną drukiem ogłoszone sprawozda
nia z posiedzeń sekcyjnych. Wtedy też 
i Wszechświat postara się czytelników sw o
ich zapoznać z tym dorobkiom jaknąjśoiślej.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 lipca 1911 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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