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Treść: 1. J ą d ro  k o m ó rk o w e  i cy top lazm a, po ję
cie ch ro m ato p lazm y . 2. C hrom  atop lazm a u p ie r 
w o tn iak ó w . 3. — w kom órkach  nab łonkow ych . 
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to p lazm aty czn y ch , ich  k lasy flkacya: ergas top la - 

zm a, m ito ch o n d ry e  i ch rom idya.

1. Jądro komórkowe i cytoplazma.

Pojęcia jądra i cytoplazmy powstają 
jako pojęcia topograficzne wyłącznie 
i w tym charakterze wchodzą do cyto
logii. Badania doświadczalne doprowa
dzają następnie do poznania odmienno
ści charakterów fizyologicznych tych ob
wodów,— którą Wilson zwięźle tak uj
muje, że plazma je s t  siedliskiem regre- 
sywnych, jądro zaś progresywnych pro
cesów przemiany materyi. Na tym grun
cie rozrasta się szybko przekonanie o in
dywidualności jądra  z jednej, plazmy 
z drugiej strony. Związanie jednak po
znanych w jakimkolwiek jednym okre

sie życia właściwości morfo—czy fizyolo
gicznych któregokolwiek z tych teryto- 
ryów z jego pojęciem na stałe napotyka 
na tę trudność, że prawidłowo, za każdą 
mitozą powtarza się zupełne zatarcie 
granic, terytorya te dzielących. Możliwe 
byłoby to jedynie wtedy, gdybyśmy mo
gli za jądro podstawiać sumę utworów 
chromatynowych i chromatynę przeciw
stawiać plazmie. Chromatyna, jak wia
domo, w każdej chwili życia komórki 
daje się doskonale od plazmy odróżnić 
na zasadzie odmiennego barwienia się. 
Czynić tego jednak nie m o ż ^ y  raz dla
tego, że chromatyna nie jest jedynym 
składnikiem jądrowym, a powtóre dlate
go, że, jak  nowsze badania wskazują, 
chromatyna nie je s t  składnikiem wyłącz
nie tylko jądrowym. Sam fakt, że ist
nieje strukturalne rozgraniczenie między 
jądrem a plazmą, nie upoważnia nas do 
wnoszenia, jakoby na wytworzenie ich 
musiały się składać zasadniczo odmiennei 
jednostki morfo czy fizyologiczne. Zgoła 
przeciwnie. Badania ostatnich lat zwró
ciły uwagę na to, że, przedewszystkiem 
tak jądro jak  plazma są kompleksami 
bardziej złożonemi -niż to dawniej przyj
mowano i że niektóre ze składników wy*
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stępują tak w jednem jak  w drugiem. 
Poznano szereg zjawisk świadczących 
o tem, że na terytoryum plazmatycznem 
mogą występować stale, czy chwilowo 
substancye o właściwościach przypisy
wanych dawniej wyłącznie składnikom 
jądrowym, mianowicie substancye o spo
sobie barwienia się jednakowym z chro- 
matyną.

Chcąc je opisać, muszę pobieżnie przy
pomnieć rezultaty morfologicznej analizy 
podłoża, na którem występują — t. j. j ą 
dra i cytoplazmy, zaznaczając zresztą, 
że pojęć jądra i plazmy nie uważam za 
możliwe używać inaczej ja k  w ich pier
wotnym, wyłącznie topograficznym cha
rakterze.

Jądro od plazmy rozgranicza błona j ą 
drowa, która powstaje jako warstewka 
jednolitej plazmy zamykającej wodni- 
ezek jądrowy. Od strony jądra  może się 
następnie odkładać warstwa wewnętrz
na, barwiąca się barwnikami zasadowe- 
mi, kiedy zewnętrzna przyjmuje barwni
ki kwaśne. U wielu komórek stwierdzo
no taką złożoną budowę błony jądrowej 
(Cyto- u. Karyogene Kernmembran Auer- 
bacha), w każdym razie jednak nie wy
stępuje ona stale.

Wnętrze jądra  przedstawia się roz
maicie w różnych komórkach i w ró
żnych okresach życia jednej komórki. 
W zasadzie podstawę stanowi zawsze 
zrąb lininowy o siatkowatym, albo pę- 
cherzykowatym układzie. Przestrzenie 
wolne wypełnia sok jądrowy — zdaniem 
jednych badaczów bezkształtna substan
cya, nie wchodząca w skład żywej pla
zmy, według innych — Reinkego przede- 
wszystkiem — nagromadzenie drobnych 
trudno lub wrcale się nie barwiących 
ziarnek żywej substancyi. Reinke sub- 
stancyę tę nazywa oedematyną. W ścian
kach zrębu rozmieszczona je s t  w różnej 
ilości substancya chromatynowa, znana 
oddawna z powodu intensywnego swego 
barwienia się roztworami zasadowemi 
barwników.

Według dawniejszych opisów — prze: 
dewszystkiem Plemminga — zrąb jądra 
miał być jednolitym utworem chromaty- 
nowym. Dopiero w jednej z później- I

szych rozpraw swoich Flemming podaje, 
że w jądrach leukocytów salamandry 
pomiędzy silnie zabarwionemi beleczkami 
zrębu istnieją włókna prawie bezbarw
ne. Włókna te, przypuszcza on, tworzy 
substancya, która prawdopodobnie prócz 
tego wchodzi w budowę całego zrębu, 
zamaskowana tylko przez silniej się bar
wiącą chromatynę.

Znacznie przed ukazaniem się rozpra
wy Plemminga podobne zapatrywanie na 
budowę jądra wypowiedział Carnoy. Ba
dania jąder różnych komórek u owadów, 
gdzie chromatyna często i w międzypo- 
działowym okresie występuje skupiona 
w zwiniętą wstęgę, zostawiając znaczną 
część zrębu nieprzesłoniętą, pozwoliły 
mu stwierdzić, że osnowa jądra  jest 
utworzona z jednolitej słabo - barwnej 
substancyi, którą on nazywa karyopla- 
zmą, a cytologowie niemieccy — lininą, 
lub plastyną.

W razie barwienia regresy wnego (prze
barwiania hematoksyliną, safraniną, ka r
minem z wyługowy waniem później barw
nika), linina może przyjąć po części 
zabarwienie chromatyny, skąd błąd pier
wotny Plemminga. W preparatach bar
wionych progresywnie pozostaje zupełnie 
prawie bezbarwną.

O konstytucyi chromatyny zdania są 
do dziś różne. Dla jednych jest ona 
substancyą nieukształtowaną, nasycającą 
w mniejszym lub większym stopniu pod
kład lininowy, zdaniem innych, chroma
tyna występuje wyłącznie w postaci bar
dzo drobnych ale doskonale zindywidu
alizowanych ziarnek, t. zw. nukleo - mi- 
krosomów lub chromioli. Chromiole do
piero łączą się w pewnych okresach cza
su, l u b — jeżeli uznajemy niezależność 
chromosomów — pozostają stale połączo
ne w pewne określone grupy: chromo
somy. Tak czy inaczej przedstawiając 
sobie układ chromatyny, zawsze musi
my przyjąć ścisły związek pomiędzy nią 
a lininą. W okresie podziałowym two
rzone przez komórkę chromosomy będą 
zawsze nagromadzeniem pewnej określo
nej ilości chromatyny lub chromioli w od
cinkach zrębu lininowegn, których wiel
kość zdaje się być również ściśle dla
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każdej komórki określona. Zrąb jądra 
spoczynkowego powstaje, jak  wiadomo, 
przez anastomozowanie chromosomów, 
ich pęcznienie i wakUolizacyę— związek 
lininy z chromatyną zostaje w nim za
chowany.

Wprowadziwszy do techniki cytologi
cznej skombinowane metody barwienia, 
badacze stwierdzili dalej, że nawet cliro- 
matynowe części jądra, chromiole, zacho
wują się rozmaicie. W mieszaninie Ehr- 
licha i Biondego (zieleń metylowa, fu
ksyna kwaśna i oranż G.) jedne części 
zrębu chromatynowego przyjmują czysty 
ton zielony, inne różowo-pomarańczowy. 
Wyraźnie zaznacza się też ta różnica 
w razie użycia karminu z zielenią mety
lową. Obok zabarwionych wyłącznie zie
lenią, wystąpią tu części chromatyny 
niebieskawo - różowe, o ubarwieniu po- 
średniem między jądrem a cytoplazmą, 
używając wyrażenia cytologów francus
kich—amfichromatyczne.

Chromatynę barwiącą się wyłącznie 
zasadowemi roztworami M. Heidenhain 
nazywa chromatyną właściwą lub bazi- 
chfiomatyną; tę, której zachowanie się 
w stosunku do barwników przypomina 
plazmę — oksychromatyną. (Właściwie, 
barwiąc chromatynę barwnikami kwaso- 
wemi, nie otrzymujemy nigdy tak czy
stego zabarwienia jak  dla cytoplazmy, 
zawsze zostaje ślad działania barwników 
zasadowych. Dlatego termin amfichro- 
matyny lepiejby się tu  może nadawał). 
Tak bazichromatyna, jak  oksychromaty- 
na występują zdaniem Heidenhaina w po
staci chromioli.

Chromosomy figur podziałowych, grub
sze części zrębu jądrowego zawierają 
w osnowie lininowej wyłącznie bazichro- 
miole — oksychromatyna gromadzi się 
w delikatnych włókienkach spajających 
beleczki zrębu.

Jąderek nie możemy uważać za stały 
składnik jądra. Występują one w zmien
nej liczbie, okresowo zdają się zupełnie 
niknąć. Typowe jąderka plazmosomy są 
kulistemi utworami różnej wielkości bar- 
wiącemi się bardzo intensywnie amfichro- 
matycznie, zamkniętemi błoną jąderko- 
wą, która się barwi ja k  chromatyna wła

ściwa. Gdzie zrąb jest wyraźny, jąder- 
ko leży zawsze w osnowie zrębu, nie 
w oczkach siatki. Obok tych t. zw. ją
derek właściwych opisywano liczne ziar
na wewnątrzjądrowe jako jąderka. Ku
liste ziarna substancyi niczem się od 
chromatyny właściwej nie różniącej, któ
re Carnoy określał jako „nuclćoles nu- 
cleiniens“, wydaje nam się słuszniejszem 
odnieść do jednej kategoryi z resztą chro- 
matynowych utworów śródjądrowych. 
Czy jąderko właściwe może ulegać schro- 
matynieniu i w ten sposób dawać takie 
właśnie utwory, to nie jest pewnem. Na
tomiast znane są wszystkie stadya przej
ściowe między jąderkiem właściwem a 
ziarnami barwiącemi się tylko kwaśnemi 
barwnikami, które opisywano w wielu 
jądrach, jako występujące równocześnie 
z właściwem jąderka „poboczne". Obst 
badał te stosunki szczegółowo w jajkach 
mięczaków i pająków. Barwiąc swoje 
preparaty boraks - karminem i zielenią 
metylową otrzymywał jąderko właściwe 
niebieskie—obok niego w starszych ja j 
kach występowały liczne, boraksem we 
wszystkich odcieniach zabarwione, jąder
ka poboczne, zwykle w bezpośrednim 
z niebieskiem kontakcie.

Najprędzej można sobie te obrazy tak 
tłumaczyć, że w jąderku nagromadzają
ca się substaneya ulega jeszcze dalszej 
zmianie, stopniowo wykształcając się we 
właściwą substancyę jąderkową o ubar
wieniu amfichromatycznem.

Jąderka poboczne składają się na głó
wne.

Cytoplazmę w komórce żywej charak
teryzuje odmienne, słabsze niż w pęche
rzyku jądrowym załamanie światła, w ko
mórkach utrwalonych i barwionych bar
wienie się roztworami kwaśnemi. Bu- 
dowę cytoplazmatycznej osnowy komór
ki przedstawiano sobie rozmaicie, kolej
no panowały w cytologii poglądy Fro- 
manna i Heitzmanna przyjmujących na
turę siateczkowatą, Plemminga—włókni
stą, Biitschlego—piankowatą, Altmanna— 
ziarnistą. Coraz częściej pojawiają się 
zdania o trudności utrwalenia tu jakie
goś jednego schematu. W jednej i tej 
samej komórce, zależnie od zmian, j a 
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kim ona ulega w biegu życia, mogą wy
stępować wszystkie te typy struktural
ne. Różne teorye schodzą się w roz
różnianiu w osnowie komórki dwu sub- 
stancyj. Jedna barwi się silnie, ma okre
ślony układ (ziarn, włókien, banieczek) 
będzie to spongioplazma Biitschlego, mor- 
foplazma Prćnanta i Bonina. Druga — 
hyaloplazma—barwi się słabo, łączy lub 
wypełnia utwory morfoplazmy.

Nie kończy się tu  jednak analiza mor
fologiczna cytoplazmy.

Pomiędzy substancyą żywą komórki 
a jej produktami, zatracającemi już wła
ściwości życia, niema ostrej granicy. Nie
podobna przeprowadzić wyraźnie roz
działu na substancyę żywą twórczą i wy
twarzaną przez nią substancyę martwą. 
Całkowita twórczość żywej komórki od
bywa się na drodze stopniowej przemia
ny miarowego zatracania życia. Takie 
części żywej plazmy, które, różnicując 
się, tracą całkowicie lub częściowo wła
ściwości plazmy żywej i dają różnego 
rodzaju wydzieliny komórki, Prćnant i Bo
nin nazywają piastami. Tu będą nale
żały amylo i leukochloroplasty komórek 
roślinnych, tonoplasty komórek roślin
nych i zwierzęcych, glikogenoplasty, 
ziarna białkowe i śluzowe komórek zwie
rzęcych i t. d. Piasty zdają się wystę
pować, a przynajmniej swój rozwój re- 
gresywny przebywać, w obrębie hyalo- 
plazmy. Zrąb morfoplazmatyczny nie bę
dzie jednak również utworem jednolitym. 
Zauważono już oddawna, że w niektó
rych komórkach części zrębu barwią- się 
intensywniej, reakcyą na barwniki przy
pominając bądź bazi —bądź oksychroma- 
tynę. Tych utworów barwnych w mor- 
foplazmie komórek zwierzęcych i roślin
nych opisywano w ostatnich latach pod 
różnemi, często bardzo nieustalonemi na
zwami, tyle, że rozpatrzenie całej litera
tury tego przedmiotu byłoby istotnie 
trudnem bardzo zadaniem, którego nie 
podejmuję. Chodzi mi o zestawienie tych 
przynajmniej zjawisk, z których pozna
niem łączą się niektóre nowsze teorye 
cytologiczne. Chciałabym możliwie mało 
posiłkować się terminologią specyalną. 
Nazwy są tu mało ustalone, stale jedne

i te same służą dla oznaczania zjawisk, 
których tożsamość jest con^mniej wąt
pliwa i odwrotnie—ciała niemal jednakie, 
ale badane równocześnie przez różnych 
badaczów, bywają umieszczone w różnych 
kategoryach. Stąd posługiwanie się ob
fitą terminologią tego działu w jakiejś 
próbie zestawienia jego rezultatów' sta
nowi nieraz utrudnienie. Czasowo i wy
łącznie dla potrzeb tego zestawienia li
teratury  użyję zatem terminów posiłko
wych: chromatoplazmy i chromatopła-
stów. Przez chromatoplazmę rozumiem 
każdą część plazmy barwiącą się inten
sywniej i odmiennie od otaczającej mor
foplazmy, przez chromatoplasty—różne 
ukształtowania chromatoplazmy, zatem 
ciała, które, leżąc w ściankach sieci pla- 
zmatycznej będą przypominać sposobem 
barwienia się bądź amfi, bądź bazichro- 
matynę. Zaznaczam, że terminów tych 
używam chwilowo, ze względu na tre- 
ściwość, uważając za dogodniejsze mó
wić o chromatoplastach niż o „utworach 
plazmy wyższego rzędu", jakby się one 
nazywać mogły w razie spolszczenia okre
ślenia o podobnem znaczeniu, danego 
w swoim czasie przez Prónanta dla całej 
sumy tych zjawisk (le protoplasme su- 
pćrieur). Również zaznaczyć muszę, że 
przeważnie pomijam obszerny dział zja
wisk, podpadających jednak pod moje 
określenie — mianowicie wszystkie pla- 
zmatyczne utwory z epoki podziałowej: 
centrosomy z centryolami, sfery, pro
mieniowania, wrzecionka i t. d. Dział  ̂
ten wymagałby specyalnego uwzględnie
nia. Byłoby z wielu powodów dogodniej 
rozróżniać stale między chromatoplazmą 
komórek w okresie podziałowym a w tak 
zwanym spoczynkowym. Uwzględniam 
tu wyłącznie ten drugi. Rozgraniczenie 
terytoryalne między jądrem a plazmą 
istnieje tylko w tym okresie, więc i chro
matoplasty, utwory o charakterze między 
jądrem a plazmą pośrednim, będą tu 
miały specyalne znaczenie. Niema dziś 
prawie komórek, w którychby nie znaj
dowano chromatoplazmy. Tak w różnych 
komórkach jak  w jednej i tej samej mo
że ona występować w postaci ciał różno- 
kształtnych. Między temi kształtami mor
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żna odnaleść kilka zasadniczych, najczę
ściej się powtarzających typów: Będą to:

1) Ziarna luźno rozrzucone, lub two
rzące skupienia różnych rozmiarów.

2) Włókna, pętle, pasma o ostrym 
konturze.

3) Utwory kuliste—jednolite lub uwar- 
stwowane.

4) Utwory siatkowate i
5) Bezkształtne i niewyraźnie okon- 

turowane masy substancyi barwnej, j e 
dnorodne lub złożone.

Ziarna rozmaitych rozmiarów i sposo
bów barwienia się opisywano jako mito- 
chondrya, chondrya, plazmosomy, chro- 
midya, „grains spumeux“, „Volutinkor- 
ner“, „lnterstitialkorner“, ciałka podsta
wowe, ziarna pierwotne i t. d.

Szkic fig. l przedstawia drobne chro- 
matoplasty tego typu z dojrzewającego

(F ig . i).

J a jk o  ć o c c o th ra u s te s  ch lo ris  z p o czą tku  okresu  
w z ro s tu  (w ed łu g  L oyeza). chr nagrom adzen ie  

z ia rn is te j ch rom atop lazm y .

ja jka ptaków. Obok ziarn, najpospolit
szą formą, w której chromatoplazma wy
stępuje, są włókienka, różnej znowu wiel
kości, bardzo rozmaicie barwiące się
1 położone w komórce. Włókienka dro
bne to kształt wspólny chondryomitów, 
włókien ergastoplazmatycznych—większe 
włókna i pętle to chondryokonty, chon- 
dryosomy, pyrenosomy, cytochromoso- 
my, pseudochromosomy i t. d. Na szki
cu fig. 2 widzimy włókienka luźno w ko
mórce gruczołowej leżące. Obok w fig.
2 a również w komórce gruczołowej pa
smo zwinięte o wyraźnej jeszcze budo
wie włóknistej.

Utwory kuliste to przedewszystkiem 
wydalane z jądra do plazmy jąderka —

karyo lub plazmosomy, przyjądra, ciała 
Balbianiego, parasomy i t. d. Ciało Bal-

 -■'-"■-■chrpl-

(F ig . 2).

K om ó rk a  z g ruczo łu  m lecznego  (w ed ług  L im o- 
na). chrpl ch ro m a to p la s ty  w łókn is te .

bianiego z ja ja  pajęczaków przedstawio
ne w szkicu fig. 3 je s t  właśnie pięknym

(Fig. 3).

D o jrzew ające  ja jk o  T eg en a ry i (w ed ług  v an  d e r 
S trich ta). chrpl k u lis te , u w a rs tw o w a n e  ciało 
ch rom atop lazm atyczne. chrpl1) n ag rom adzen ie  

z ia rn is te  ch rom atop lazm y .

typem chromatoplastów kulistych uwar- 
stwowanych. Siatkowatą budowę posia
dają chromatoplasty opisywane jako tro- 
fospongia, aparaty Golgiego (fig. 4), sieci 
chromidyalne.

(F ig . 2a).

K om órka  p ian k o w a ze ślin iank i w inn iczka , chr 
u tw ó r  ch ro m ato p lazm aty czn y  w łó k n is ty .
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Grupa piąta będzie obejmowała oczy
wiście największą różnorodność form.

(F ig . 4).

K om órka  n e rw o w a  zw o ju  rd zen io w eg o  k ró lika . 
chrpl ch rom atop lazm a tw o rz ą c a  sia tkę .

Przedstawione w szkicu fig. 5-ej pasma 
barwne bezpośrednio połączone z siecią 
morloplazmatyczną (bandelettes chro- 
mophiles) stanowią jednę z częściej spo
tykanych.

K om ó rk a  ze ś lin ian k i w in n iczk a  (w ed łu g  
P a c a n ta  i V ig iera).

Chcąc zestawić najpospolitsze chro- 
matoplasty opisuję je  zosobna w tych 
kilku rodzajach komórek, gdzie najczę
ściej były znajdowane, uwzględniając 
przedewszystkiem pierwotniaki jako od
rębny typ komórkowy, żadnemu typowi 
komórek tkankowców nieodpowiadający.

2. Chromatoplazma pierwotniaków  
i bakteryj.

Utwory chromatoplazmatyczne wystę
pują u pierwotniaków często, opisywane 
były bodaj częściej niż dla tkankowców. 
Aparat jądrowy ma tu odrębne cechy 
i niezupełnie odpowiada stosunkom, po
znanym dla komórki metazoalnej. Ta od
mienność zaznacza się wybitnie w uksz
tałtowaniu zjawisk podziałowych. Typo
wą mitozę spotkać można wprawdzie,

częściej jednak widzimy podziały nie- 
podpadające pod jej schem at/  U niektó
rych pełzaków znaleziono w przygotowu- 
jącem się do podziału jądrze kuliste ciało 
wielkości sporego jąderka, barwiące się 
zgodnie z chromatyną — ze względu na 
zachowanie się podczas podziału zwane 
centro-nucleolus — śródciałko jąderkowe.

Od niego wychodzi podnieta podziało
wa. Powstałe przez proste przewężenie 
macierzystego centro - nukleolusa ciałka 
potomne rozsuwają się na przeciwległe 
bieguny jądra, grupując dokoła siebie 
rozpadłą tymczasem na sztabki chroma- 
tynę. Powstaje obraz zwykłej gwiazdy 
potomnej z tą różnicą, że rolę centroso- 
mu pełni utwór odmiennego wyglądu 
i że brak sfer. W warunkach normal
nych podział centro-nucleolusa przebiega 
wewnątrz błony jądrowej. Schaudinn, 
trzymając wiciowca Oxhyrris marina 
w rozcieńczonej wodzie morskiej, zauwa
żył, że w tych zmienionych warunkach 
centro-nucleolus niepodzielony wywędro- 
wuje do plazmy i dopiero tu przewę
ża się, poprzedzając podział jądra.

We wspomnianych przypadkach centro- 
nukleolus jest składnikiem jądrowym. 
U innych pierwotniaków opisywane były 
podobne utwory jako stałe składniki cy- 
toplazmy. Takie kuliste, w podłożu j ą 
dra leżące ziarna, barwiące się jakchro- 
matyna, opisywane były wielokrotnie 
U Noctiluca. Ziarno takie, zwykle nie
wielkie, w przedpodziałowym okresie ro
śnie silnie, tworząc masę owalną, wydłu
żającą się w kierunku prostopadłym do 
płaszczyzny podziału w kształt wrzecion- 
ka, które, przewężając się, daje dwa ziar
na potomne. Za tym podziałem idzie 
podział jądra.

Podobnego wyglądu „ciato poboczne" 
Schaudinn opisuje u Paramoeba Eilhar- 
dii. W stadyum pełzaka równie jak  
w stadyum wiciowca występuje ono tu 
jako duży utwór kulisty, którego środ
kowa część, czerniąca się intensywnie 
hematoksyliną Heidenhaina, otoczona je s t  
przez jednolitą, słabiej się barwiącą war
stwę. Tu również odnieść można „cen- 
trosomy gąbczaste", znajdowane przez 
R. Hertwiga w figurach podziałowych
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u Actinosphaerium. Hertwig stwierdza 
dla nich powstawanie z jądra w taki 
mianowicie sposób: W okresie, poprze
dzającym podział, chromosomy układają 
się na dwu biegunach jądra. W miejscu 
zetknięcia się ich z błoną jądrową od
dziela się od nich część substancyi chro- 
matynow'ej, zbijającej się w kulisty utwór
0 zabarwieniu zgodnem jeszcze z pozo
stałą masą chromosomów, silnie zwaku- 
olizowany, który właśnie Hertwig nazy
wa „centrosomem gąbczastym". Będzie 
to jeden typ chromatoplazmy pierwotnia
ków: ciała kuliste lub o budowie siatecz- 
kowatej, mające czynny udział w podziale 
komórki.

Obok tego istnieją tu liczne utwory 
chromatoplazmatyczne typu ziarnistego. 
Ziarnka substancyi chromatycznej roz
rzucone w plazmie R. Hertwig nazywa 
chromidyami. Chromidya bądź rozrzu
cone luźnie w plazmie, bądź skupione 
w siatki, lub otoczki jądrowe są stale 
pochodzenia jądrowego. Hertwig i Schau- 
dinn obserwowali powstawanie nowych 
jąder z sieci chromidyalnych u Thala- 
mophorów—tęż samę moc prospektywną 
posiada utworzona z chromidyj otoczka 
jądrowa u Acantometridów, którą Hert
wig nazywa „warstwą korową". Po kla
sycznych pracach tych dwu badaczów 
następuje cały szereg obserwacyj nad 
analogicznemi utworami u innych pier
wotniaków. Calkins bada pojawianie się 
chromidyj w gametogenezie u Amoeba 
proteus, Butt również u ameb, Doflein
1 Goldschmidt u Rhizomastigina, Neren- 
heimer u Opaliny, Leger u gregaryn. 
Wszyscy ci badacze opisują chromidya 
jako ziarna chromatyny lub analogicz
nie z nią barwiącej się substancyi, wy
dalane z jądra macierzystego i skupia
jące się w plazmie dla wytworzenia lub 
dla współudziału w wytworzeniu jąder 
potomnych.

Zupełnie podobnego wyglądu ziarnka 
Hertwig i Goldschmidt znajdują w pla
zmie pierwotniaków głodzonych. U Acti
nosphaerium, nad którem przeważnie 
obserwacye Hertwiga były czynione, pla
zma zawiera w normalnych warunkach 
liczne ziarna i sztabki chromatynowe—

chromidya. Tu jednak nie mają one zna
czenia substancyi twórczej, zdają się być 
tylko degenerującą się chromatyną wy
dalaną z jądra do plazmy i dającą w dro
dze dalszego rozpadu pigment. Hertwig 
zauważył, że to wydalanie chromatyny 
w postaci chromidyj zostaje silnie wzmo
żone tak u głodzonych jak  i u nadmier
nie odżywianych osobników. W obu tych 
pozornie wbrew przeciwnych przypad
kach zmiany degeneracyjne jądra przed
stawiają się podobnie: rozpad na chro
midya, tworzące dalej masy pigmentowe. 
Hertwig przyjmuje, że w obu razach 
tworzenie chromidyj ma na celu uregu
lowanie stosunku objętości jądra do pla
zmy. Jak wiadomo, przyjmuje on, że 
normalnie stosunek ten utrzymuje się 
w pewnych stałych granicach. W  razie 
głodu jądro, odporniejsze niż plazma, nie 
ulega redukcyi, gdy ilość plazmy znacz
nie się już zmniejszyła, w razie obfitego 
odżywiania rośnie silniej niż plazma. 
W obu przypadkach powstaje nadmierna 
ilość chromatyny; tworzenie chromidyów 
jest tu poprostu usunięciem z jądra nad
miaru chromatyny.

Goldschmidt i Butt, którzy badali też 
same zjawiska, wywołane działaniem gło
du u Polystomella crispa, znajdują, że 
gdy część chromidyów ulega rozpadowi, 
część może się skupiać, tworząc liczne 
jądra i dając w ten sposób podnietę do 
tworzenia gametów. Głód działa tu jako 
podnieta do rozmnażania płciowego. Po
jawiające się pod działaniem głodu chro
midya można uważać zatem za analo
giczne z temi, które normalnie w okre
sie rozmnażania się występują (obserwa
cye Hertwiga i Schaudinna) za posiada
jące tęż samę zdolność: tworzenia jądra.

W razie zbyt szybkiego przebiegu ina- 
nicyi zdolność ta nie może zostać wy
zyskana, chromidya degenerują się, da
jąc pigment (u Actinosphaerium stale, 
u Polystomella w części).

Swellengrebel u trypanosomów i Pro- 
wazek u Bodo lacertae opisują występo
wanie w plazmie w normalnych warun
kach ziarnek substancyi jądrowego jako
by pochodzenia, barwiącej się jednak od
miennie od chromatyny — ziarna „wolu-
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tyny“ według wprowadzonego dla nich 
przez Swełlengrebla terminu, czyli pla- 
styny według Prowazka.

Ponieważ za chromidya w myśl okre
ślenia Hertwigowskiego uważamy ziarna 
chromatyny rozproszonej w plazmie, te 
więc utwory będą stanowiły odrębną 
grupę chromatoplastów pierwotniaków.

U bakteryj trudnoby mówić o utwo
rach wspólnych między jądrem a cyto- 
plazmą, bo same te pojęcia terytoryalue 
tracą tu znaczenie. Badania Biitschlego, 
Verworna wykazywały wprawdzie obec
ność substancyj jądrowych u niektórych 
form—nowe, wyczerpujące studyum Wo- 
bella pozwala przyjąć, że istnieją one 
prawdopodobnie u wszystkich. Jestto j e 
dnak zawsze system ziarnek, wstęg, szta- 
bek czy grud chromatynowych rozrzuco
nych w plazmie, z wysoce uorganizowa- 
nem właściwem jądrem komórkowem 
niedający się homologizować. Gdybyśmy 
chcieli mówić o chromatoplazmatycznych 
utworach u bakteryj — właśnie cały ich 
aparat jądrowy odpowiadałby naszemu 
określeniu chromatoplazmy: substancyi 
z ubarwienia pokrewnej z chromatyną, 
rozrzuconej w plazmie.

3. Chromatoplazma komórek 
nabłonkowych.

Tkanki o bardzo różnem dla organi
zmu dorosłego zwierzęcia znaczeniu mo
żna, uwzględniając ich genezę, zaliczyć 
do nabłonkowych. Tak przedewszyst- 
kiem olbrzymią grupę wyspecyalizowa- 
nych nabłonków stanowią gruczoły i mię
dzy niemi jako specyalny znowu ich 
typ — gruczoły rozrodcze. Wielka od
mienność funkcyj i łącznie z tem całej 
budow'y komórek w tych różnych tkan 
kach nabłonkowych utrudnia zestawianie 
ich w jednę grupę, tam, gdzie nie cho
dzi zupełnie o przebieg histogenezy lecz 
o szczegóły budowy komórek w tkan
kach już zróżnicowanych. Dlatego wolę ' 
równie komórki gruczołowe jak komórki 
płciowe, w których zjawiska chromato- 
plazmatyczne są bardzo częste, a kształ
tują się rozmaicie, traktować jako od
rębne zupełnie działy, opisawszy naprzód

komórki nabłonkowe w ścisłem tego sło
wa znaczeniu. Za takie uw ^arn  te ko
mórki, które K. C. Schneider oznacza, 
jako „Deckzellen“ albo „Tectocyten", ko
mórki nabłonków pokrywających, nie po
siadające zupełnie własności wydzielni- 
czych. Po tem ograniczeniu nie będzie
my tu opisywać ciał chromatoplazma
tycznych różnego wyglądu znajdowanych 
w nabłonkach jelitowych i pokryciach 
kanałów odprowadzających różnych gru
czołów — tych komórki bowiem raczej 
należą do naszej grupy komórek gruczo
łowych. Jako chromatoplasty komórek 
nabłonkowych pokrywowych zostaną: 
włókna korzeniowe rzęs i ciałka podsta
wkowe w komórkach migawkowych oraz 
t. zw. włókna wspierające, bardzo rozpo
wszechnione w nabłonkach ektodermal- 
nych.

Według nowszych badań nad nabłon
kami migaw'kowemi rzęsy okazują skom
plikowaną strukturę—składają się wszę
dzie z trzech części: t. zw. korzenia, któ
ry w postaci włókna bazichromatynowe- 
go przeciąga całą komórkę, ciałka pod
stawowego, leżącego w zewnętrznej war
stwie hyaloplazmatycznej i barwiącego 
się równoznacznie, tylko silniej, i z wła
ściwej rzęsy, czy wici, już do zwykłej 
cytoplazmy w sposobie barwienia się po
dobnej. Ciałka podstawowe w komór
kach obficie urzęsionych zlewają się 
w jednę płytę. Z kształtu i z intensy
wności w barwieniu się przypominają 
centrosomy. Lenhossek i Henneguy 
przyjmowali tu homologię, będąc zdania, 
że w różnicowaniu się zwykłej płaskiej 
komórki nabłonkowej w urzęsioną centro- 
som dzieli się wielokrotnie, produkty 
podziału przeobrażają się w ciałka pod
stawowe. Żaden z nich jednak nie po
pierał tego przypuszczenia obrazami po
działów, które powinnoby się jednak 
z wielką łatwością napotykać, zważyw
szy, że ilość rzęs w niektórych komór
kach może wynosić około 10-u tysięcy, 
że zatem podział centrosomów w takiej 
komórce musiałby się powtarzać najmniej 
trzynaście razy.

Wobec braku odpowiednich obrazów 
przyjęcie centrosomalnego pochodzenia
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dla ciałek podstawowych je s t  trudne. 
Natomiast podobieństwo między niemi 
a centrosomem, oraz fakt, że utwory te 
nigdzie nie współistnieją, pozwala przy
puszczać, że są to utwory jakiejś homo
logicznej może substancji, zależnie od 
kierunku, jaki rozwój komórek nabłon
kowych przybiera, różnicującej się roz
maicie. Prenant, który to przypuszczenie 
wyraża, jest zdania, że ciałka podstawo
we jak centrosomy mogą być w biegu 
życia komórki wielokrotnie odtwarzane, 
nie są jej stałemi składnikami.

Co do korzeni rzęs Apathy widział 
w nich delikatne zakończenia włókien 
nerwowych. Przeciwko temu przypusz
czeniu przemawia fakt, że włókienka te 
nie zwężają się, biegnąc ku zewnętrznej 
powierzchni komórki, przeciwnie grubie
ją  tu, wyglądając tak, jakby raczej wy
rastały z ciałek podstawowych w kie
runku do podstawy komórki.

Specyalne utrwalenie i barwienie sto
sowane przez Bendę pozwoliło mu stwier
dzić, że pozornie jednolite włókienka te 
rozpadają się na szereg drobnych ziarn. 
Benda odnajduje w nich swoje mito- 
chondrya. Przyjmowanej przez Bendę 
budowie ziarnistej włókien korzeniowych 
przeczy Erhard w swojej rozprawie z ro
ku ubiegłego. W  każdym razie, czy to 
będą szeregi ziarn, czy jednolite włó
kienka, ze względu na sposób barwienia 
się i ostrość konturu zdają się one nale
żeć do utworów mitochondryałnych.

Prócz korzeni rzęs komórki nabłonko
we mogą zawierać włókienka odmiennej 
natury, t. zw. włókna wspierające. Opi
sywano je  w bardzo wielu nabłonkach 
pokrywających; zdaniem Gurwitscha po
siadają one dla komórek nabłonkowych 
doniosłe znaczenie, zapewniając im sta
łość formy. Ścianki boczne komórek na
błonkowych pozostają zwykle bardzo de- 
likatnemi, co umożliwia swobodną wy
mianę materyi mimo zwartości całej 
tkanki. Kutikula, zamiast odkładać się 
w ściankach, przepaja zapewne właśnie 
pęczki tych włókienek, ugrupowanych 
zwykle wzdłuż bocznych ścian komórki. 
W sumie stanowią one aparat szkieleto
wy, zastępujący tęgość ścianek. Pomi- I

mo, że w!ókna szkieletowe barwią się 
bazichromatycznie, nieraz bardzo wybit
nie powinniśmy je jednak z pomiędzy 
chromatoplastów wyłączyć lub przynaj
mniej rozpatrywać jako ich typ specyal- 
ny. Nazwaliśmy chromatoplastami żywe 
składniki komórki zdolne do regresyw- 
nego lub progresywnego rozwoju — te 
przepojone kutikulą włókienka są praw
dopodobnie martwe, podobnie jak  wię
ksza część utworów szkieletowych. Ist
nieje może homologia między niemi a włó
knami szkieletowemi, opisanemi przez 
Goldschmidta w komórkach mięsnych 
obleńców, włóknami osiowemi (igłami 
równikowemi) u promieniowców i t. d.

D r. M. Krahelska.
(C. d. n ast.).

IVES DELAGE i M. GOLDSMITH >)•

D O B Ó R  P Ł C IO W Y .

Pewne cechy zwierząt zwróciły uwagę 
Darwina, jako niedające się wyjaśnić za
pomocą doboru naturalnego, ponieważ 
nie przedstawiają żadnego pożytku dla 
zachowania gatunku. Takiemi są liczne 
cechy, które u najróżnorodniejszych istot 
tworzą różnice zewnętrzne pomiędzy 
osobnikami dwu płci, niebędąc wyraźnie 
pożytecznemi podczas aktu rozmnażania 
lub podczas wychowu młodych. Niekie
dy cechy te zależą od różnic w trybie 
życia samca lub samicy, jak  to jest np. 
u pewnych skorupiaków pasorzytnych, 
gdzie jedna płeć prowadzi życie swobod
ne, druga osiadłe; dymorfizm płciowy 
w danym razie tłumaczy się zapomocą 
doboru naturalnego. Lecz kolory błysz
czące wielu ptaków (papugi, pawie, koli
bry), motyli, ryb; grzywy, pęki włosów 
mnóstwa ssaków; śpiew ptaków, ich tań
ce i parady; ornamentacye wszelkiego

*) T łum aczen ie  V I rozdz ia łu  z książki I. D e- 
ia g e a  e t  M. G o ld sm ith a , L es th ó o rie s  de  l ‘evolu- 
t io n , P a ry ż  1909, F lam m arion .
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rodzaju, jakie spotykamy u tylu organi
zmów, wydają nam się bez wszelkiego 
pożytku. To, że spotykamy je zazwy
czaj u jednej płci tylko, u samca po
wiedzmy, gdy tymczasem samica ich nie 
posiada, i że często cechy te zjawiają się 
tylko w okresie rozmnażania, podsunęło 
Darwinowi ideę, że muszą mieć one pe
wne znaczenie w stosunku do tej funk- 
cyi i że się rozwinęły skutkiem doboru 
specyalnego rodzaju. Dobór ten, usku
teczniający się na mocy tych cech płcio
wych, został przez Darwina nazwany do
borem płciowym. Następstwem jego dzia
łania nie będzie przeżywanie najlepiej 
przystosowanych, lecz danie pewnym 
osobnikom przewagi nad innemi tej sa
mej płci, bądź przez umożliwienie im re- 
produkcyi, z wyłączeniem innych, bądź, 
dla powodów dalej wyłożonych, przez za
pewnienie temu rozmnażaniu warunków 
najlepszych w stosunku do liczby i siły 
potomków. A ponieważ są to samcy, 
ubiegający się o samice, przeto dobór 
płciowy działa, i te z pośród samców, 
które mają najlepszą broń w tej spokoj
nej walce: żywe kolory, głos melodyjny 
i t. p. będą wybrane przez samice prę
dzej od innych.

Lecz te cechy zbytkowne same nie 
określają jeszcze, którzy to samcy będą 
posiadali samice: obok nich widzimy
prawdziwą broń do walki, jak  ostrogi ko
gutów, rogi jeleni i t. d. Jakkolwiek or
gany te mogą być pożyteczne w ogólnej 
walce o byt, Darwin uznając to, przypi
suje im jednak i niemniejsze znaczenie 
w doborze płciowym.

Nasuwa się pytanie: U zwierząt, u któ
rych ilość samców jest większa niż sa
mic, działanie doboru płciowego samo 
przez się się rozumie: najlepiej obdarzo
ne lub najsilniejsze samcy znajdują sa
mice i przenoszą swe przewagi na po
tomstwo. Darwin istotnie stwierdził to 
u kilku ssaków, wielu ptaków, pewnych 
ryb i niektórych owadów; poligamia wy
wołuje ten sam rezultat, gdyż jeżeli ka 
żdy samiec weźmie wiele samic, to inni 
samcy pozostaną wolni. Lecz u wielu 
zwierząt stosunek liczebny dwu płci jest 
ściśle równy; otóż, jak  w takim razie we

dług Darwina działa dobór płtiowy, by 
wywołać ten sam rezultat? U ptaków 
emigrujących np., samcy zazwyczaj przy
latują przed samicami do krajów, gdzie 
następuje zapłodnienie; mogą zatem ubie
gać się o pierwsze samice, które przyla
tują. Podobnież u owadów pierwsze 
osobniki wylęgłe z poczwarki są wogóle 
samcami. Z drugiej strony najsilniejsze 
i najmężniejsze z pośród samic mają do 
rozmnażania więcej szans, a ponieważ 
samcy ubiegają się, zwycięscy przeto 
silni lub bardziej ozdobni wezmą te wła
śnie najlepsze samice. Następna serya 
samic słabszych weźmie w udziale sam
ców zwyciężonych; ich potomstwo będzie 
zatem mniej liczne i mniej obdarzone 
od potomstwa par pierwszych. „Mamy 
zatem wszystko, czego trzeba, wnosi D ar
win, aby, w biegu kolejnych pokoleń, do 
wymiarów dołączyła się siła i odwaga 
i aby broń odporna została ulepszona"1).

W wielu jednak razach samica zdaje 
się sama wybierać, przekładając najpię
kniej zabarwionego samca, najbardziej 
ozdobnego, najlepszego śpiewaka i t. p. 
Darwin przytacza znaczną liczbę przy
kładów (nadewszystko u ptaków), w któ
rych samiec stara się rzeczywiście przy
podobać samicy. I tak słowiki śpiewają 
w kilku jednocześnie, a samice pocią
gnięte wybierają najlepiej śpiewających. 
Inne ptaki odbywają przeróżne tańce 
i parady miłosne. „W Ameryce północ
nej, opowiada Darwin, mnóstwo osobni
ków gatunku Petras phasaniellus zbiera 
się co rano w okresie rozmnażania 
w obranem miejscu, gdzie biegają w kole 
mającem 1 5 — 20 stóp średnicy, a kręcąc 
się nieustannie niszczą trawnik w tem 
miejscu. W tych tańcach kuropatwich, 
jak  je  myśliwi nazywają, ptaki przybie
rają najdziwaczniejsze pozycye, przechy
lając się to na prawą, to na lewą stro- 
nę“ 2). Oto kilka innych przykładów, 
kiedy samcy wytwornością swych orna

1) Ch. D arw in . L a  descenclance de 1‘hom m e 
e t  la  Belection sexue lle , t , I, p. 283 (trad , J ,  J ,  
M oulinie, R e in w ild  1872).

») Ib id . t. I I  s tr . 70.
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mentów starają się oczarować samice. 
„U rajskich ptaków tuzin lub więcej 
samców pięknie upierzonych zbiera się 
na drzewie na tańce, jak nazywają miej
scowi, i podlatując tu i owdzie, podno
sząc swe skrzydła, nastroszając swe pię
kne pióra i wibrując niemi, sprawiają 
wrażenie, zgodnie z obserwacyą A. Wal- 
lacea, że całe drzewo przyodziane jest 
w pióra powiewające" (str. 90).

Paw, gdy się chce pokazać „rozpoście
ra i wyprostowywa swój ogon w' kie
runku poprzecznym, ponieważ ustawia 
się naprzeciw samicy i jednocześnie po
kazuje swą pierś i gardło tak bogato na 
niebiesko ubarwione". Inny ptak, pod 
względem ozdób swych przypominający 
pawia, Polypectron, przybiera pozycyę 
różną cokolwiek. „Pierś ma ciemniejszą 
i oka na sterówkach pozbawione są ob
wódek. To też Polypectron nie ustawia 
się naprzeciw samicy; lecz rozpościera 
swe sterówki nieco pochyło, opuszczając 
z jednej strony skrzydło, a podnosząc 
z drugiej. W tej to pozycyi pokazuje 
samicy całą powierzchnię swego ciała 
usianą oczkami (str. 9 2 ). Całego mnóstwa 
analogicznych przykładów dostarczają 
nam ptaki egzotyczne lub nasze krajo
we (gile, zięby, czeczotki, szczygły itd.): 
samcy ich starają się oczarować samice 
przybierając pozycye najbardziej uwy
datniające ich ozdoby. Te to cechy po
ciągające lub pożyteczne dla samców 
w ich walkach ze sobą, przeniesione na 
potomstwo i nagromadzone podobnie jak  
w działaniu doboru naturalnego, wywo
łują ostatecznie tę znaczną różnicę cech 
zewnętrznych, jaką dostrzegamy u sam
ców i samic.

Teorya Darwina utworzona w celu 
uzupełnienia teoryi doboru naturalnego 
znalazła odrazu dobry posłuch pomiędzy 
przyrodnikami i przez długi czas była 
przyjmowana bez dyskusyi. I dziś jesz
cze uznawana je s t  przez pewnych wy
znawców doboru, w tej liczbie Weisman- 

. na. Jednakże Weismann wprowadził tu 
kilka zmian oraz kilka omówień. I tak 
odgranicza on ściśle to, co zdaniem jego 
daje się wyjaśnić zapomocą doboru na
turalnego (np. broń do walki samców),

zwężając przez to pole działania duboru 
płciowego; nadto niezawsze przyjmuje 
świadomy wybór samicy, kierowany przez 
pobudki estetyczne, lecz sądzi, że pewne 
podniety płciowe samca mogą poprostu 
wpływać na samicę i wywoływać analo
giczne działanie. W ten sposób mogły
by działać pewne zapachy. Jednocześnie 
Weismann zwraca uwagę i na to, że pe
wne cechy płciowe drugorzędne, które 
zjawiają się pierwotnie u jednej tylko 
płci, w następstwie mogą przenieść się 
na obie pici i stać się cechami wyróżnia- 
jącemi nowy gatunek. Dobór płciowy 
występowałby zatem jako czynnik po
tężniejszy aniżeli sądzono dotąd x).

Jednak w obecnej chwili ta hypoteza 
Darwina podlega licznym krytykom i na
wet przez większość naturalistów jest 
odrzucana całkowicie. Rozpatrzymy te
raz pokrótce główniejsze zarzuty skie
rowane przeciwko niej przez różnych 
uczonych.

Jedne z tych zarzutów skierowane są 
przeciwko hypotezie o przewadze liczeb
nej samców, hypotezie, która była konie
czna dla teoryi doboru płciowego. A po
nieważ u większości gatunków przynaj
mniej pośród kręgowców dwie płci 
w przybliżeniu są równe liczebnie, prze
to posiadacze tych -cech przyciągają
cych — mówią ci krytycy — nie rozmna
żają się sami z wyłączeniem innych, 
lecz i inni znajdują również samice. 
A w takich wrarunkach trudną jest rze
czą, by cecha się rozwijała i utrwalała, 
ponieważ ilość osobników, mających tę 
cechę, będzie większa w drugiem poko
leniu niż w pierwszem.

Widzieliśmy, że Darwin sam przyjmo
wał także i równość liczebną dwu płci, 
jednakże przypuścić należy nierówność 
liczebną stworzoną przez warunki czaso
we. Czy rozwiązanie dane przez Darwi
na jest zadawalające, czy też nie, zarzut 
niemniej nie chybia celu.

Możnaby, coprawda, przypuścić, jak 
chcą niektórzy, że samcy obdarzone ce
chami ozdobnemi są jednocześnie bar-

Y o rtrag e  iiber D eszen d en z th eo rie  I , t. X I.
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dziej silni i produkują potomstwo licz
niejsze lub bardziej odporne, lecz po
dobna obserwacya nie była czyniona 
i założenie byłoby dowolne. Gdybyśmy 
przypuścili nawet, że dla takiego lub in
nego powodu działanie doboru płciowe
go istnieje i że samcy pozbawieni cech 
ozdobnych rzeczywiście są odsuwani 
przez samice w chwili rozmnażania, by
łoby to nietylko niepożytecznem lecz 
wręcz szkodliwem dla dobra gatunku; 
a zatem musiałoby zginąć pod działa
niem doboru naturalnego.

Dobór przez samice nie był stwierdzo
ny doświadczalnie, twierdzą inni. D ar
win z góry przewidział tę krytykę. Daje 
on nam liczne dowody dążeń samców do 
przypodobania się samicy, lecz bardzo 
mało takich, w których można bezpo
średnio stwierdzić wybór przez samicę.

Wiadomo, mówi Darwin, że zwierzęta 
rozróżniają barwy, dźwięki, zapachy, 
a zatem możemy przypuścić istnienie za
wiązków smaku estetycznego, tembar- 
dziej, że mogły się one rozwijać stopnio
wo, by stać się tem czem są u człowie
ka. Bardzo to prawdopodobne, lecz przy- 
tem narażeni jesteśmy na liczne błędy, 
przypisując zwłaszcza niższym zwierzę
tom zmyst estetyczny analogiczny z na
szym. U niektórych’ (np. u pajęczaków) 
wzrok je s t  zbyt niedokładny, by mógł 
dostrzegać podobne różnice. Pewne obja
wy samców, jak  tańce u owadów, które 
zazwyczaj przypisują doborowi płciowe
mu odbywają się w takich warunkach, 
że stanowczo nie mogą wywierać żadne
go wrażenia na samice: wir taneczny 
utworzony jest często z samych samców, 
bez samicy w sąsiedztwie A gdy ptaki 
śpiewają, głos samca, znajdującego się 
cokolwiek bliżej samicy, może wydać się 
dla niej silniejszym, jakkolwiek bynaj
mniej nie pochodzi od lepszego śpie
waka x).

Cechy ozdobne nie stosują się zresztą 
tylko do jednej płci; jestto  przypadek

D w a  te  o s ta tn ie  p rz y k ła d y  zapożyczone  
z d z ie ła  V. L . K e llo g a , D a rw in ism  to  - day , s tr. 
115.

najczęstszy, lecz nie jest prawem bez- 
względnem i teoryą z trudem zaledwie 
nam tłumaczy te przykłady, gdy dwie 
płci w jednakowym stopniu posiadają te 
cechy lub nawet u samie występują one 
w wyższym stopniu niż u samców. Lecz 
teoryi doboru płciowego najbardziej prze
czy ten fakt, że wiele samców u zwie
rząt z zapłodnieniem zewnętrznem w okre
sie rozmnażania ma żywe kolory; samica 
tu składa ja ja  do wody, niewidząc zu
pełnie samca, który je zapłodni. Tutaj 
niema mowy o żadnym doborze i jeżeli 
uda się znaleść tłumaczenie odrębne tych 
faktów, ono niewątpliwie da się zastoso
wać do wszystkich innych i teoryą do
boru płciowego stanie się zbędną.

Pewne doświadczenia, przeprowadzone 
na owadach, dostarczają również prze
ciwko tej teoryi ciekawych argumen
tów. Mayer i Soule zabarwiają sztucz
nie skrzydła samców motyla Porthetria 
dispar i zmiana zabarwienia nie wywo
łuje najmniejszych różnic w zachowaniu 
się samic; przeciwnie zachowują się w sto
sunku do obecności lub braku skrzydeł, 
opierając się samcom, których pozbawio
no skrzydeł !). Ozdobna cecha pozostaje 
zatem nazewnątrz działania doboru płcio
wego, działającego jednak na cechę 
(obecność skrzydeł), której nikt nie prze
widział. Mayer uczynił inne doświad
czenie ciekawe, jeszcze bardziej decydu
jące: motylowi (Callosamia promethea), 
którego samiec ma zabarwienie ciemne, 
a samica brunatno - czerwone, obciął 
skrzydła samicy i przykleił samcowi 
i odwrotnie: żadna zmiana w zachowa
niu się owadów nie zaszła 2). Nawet zu
pełny brak skrzydeł nie wywoływał 
w nich żadnego wrażenia; jednocześnie 
doświadczenia, czynione na temi moty
lami, podobnież jak  i nad Porthetria, 
wykazały, że samcy są kierowani spe- 
cyalnym zapachem, wydzielanym przez 
samice.

!) A. Gr. M ayer an d  C. G. Soule . Som e re- 
ac tio n s  o f C a te rp illa rs  and  m o ths (J o u rn . exper. 
Zool. I I I ,  1906).

2) K e llo g  1. c. s tr . 122.
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Inne zarzuty również uczyniono. T. H. 
Morgan wylicza około dwudziestu *), 
najważniejsze zostały przez nas już wy
mienione. A konkluzya z tego, że co- 
najmniej dla większości tych faktów na
leży szukać innego tłumaczenia. Darwi
na tłumaczenie oddało wielką usługę, 
dostarczając wyjaśnienia naturalnego, 
pozbawionego wszelkich rozpatrywali fi- 
nalistycznych; utrzymało się ono o tyle,
0 ile zaspakajało umysły, zadowalające 
się tego rodzaju objaśnieniami; może za
tem ustąpić miejsca innemu, zastoso
wanemu bardziej do faktów doświadczal
nych i opartemu na nowszych poszuki
waniach.

Niebrak hypotez, dotyczących tej kwe- 
styi. Jedni naturaliści wygłaszają ideę, 
że cechy zabarwienia samców należy 
uważać za znaki służące do rozpoznawa
nia, lecz to nam nie tłumaczy, dlaczego 
tylko samcy je mają; zdawałoby się prze
ciwnie, że samice, jako naogół bardziej 
pasywne i poszukiwane przez samców, 
powinnyby posiadać cechy, wyróżniające 
je, aby samcy mogli je znaleść.

Istnieje także tłumaczenie, wedle któ
rego pewne niepożyteczne cechy mogą 
być wynikiem dążenia samców do poka
zania się bardziej strasznemi swym ry
walom (rozgałęzione rogi u starych je 
leni np.); lecz mamy tu przypuszczenie 
tak samo, jeżeli nie bardziej dowolne, 
jak  dobór przez samicę.

Inna hypoteza wydaje się bardziej 
prawdopodobną. Lekko dotknięta przez 
samego Darwina, głosi ona, że samcy 
gatunków, u których istnieją cechy 
ozdobne, posiadają nadmiar energii, któ
ry to nadmiar uzewnętrznia się w pe
wnych strukturach (bardziej intensywne 
zabarwienie piór); różne ruchy (tańce
1 t. d.) są następstwem większego po
drażnienia płciowego. Tłumaczenie to 
jednak je s t  cokolwiek nieokreślone, gdyż 
nie wiemy, jakim sposobem właśnie ów 
nadmiar energii powoduje np. zabarwie
nie bardziej żywe.

Ostatnia wreszcie hypoteza, która, zda
je się, dobrą wskazuje drogę i która zre
sztą ma pewne punkty wspólne z po
przednią, dowodzi, że wtórne cechy płcio
we wynikają z przyczyny tkwiącej wprost 
w organach płciowych, jak  np. z wydzie
lania wewnętrznego, które działa na tkan
ki organizmu. Emery pierwszy stworzył 
to przypuszczenie *); mnóstwo doświad
czeń wykazało, że po usunięciu tych or
ganów lub pewnych ich części zanikają 
również i owe cechy. Wypada przyto
czyć przedewszystkiem poszukiwania Bo
nina i Ancela nad gruczołem wewnątrz- 
jądrowym ssaków, z których wynika, że 
w istocie sekrecya tego gruczołu wa
runkuje wtórne cechy płciowe, a nawet 
sam instynkt płciowy. Jednocześnie in
ne poszukiwania dowiodły, że specyficz
ne zmiany chemiczne zachodzą w tkan
kach pewnych zwierząt (np. ryb) w okre
sie rozmnażania.

Lecz jeżeli teorya doboru płciowego 
ustąpi zapewne, to jednak nie należy 
przesadzać znaczenia, jakie to może mieć 
dla teoryi darwinowskich wogóle. Pewni 
przyrodnicy uważają ją  jako pomocniczą 
tak konieczną dla teoryi doboru natural
nego, iż sądzą, że po upadku jej i ta 
ostatnia równieżby upadła. Nie widzimy 
zupełnie powodów, dlaczego tak byćby 
miało: Darwin nie mógł wyjaśnić dobo
rem naturalnym pewnych faktów, dla 
których zmuszony był stworzyć teoryę 
specyalną. Inna teorya specyalna może 
ją  zastąpić bez narażenia teoryi doboru 
naturalnego. Nawet kompletna błędność 
idei doboru płciowego w żadnym razie 
nie może być bronią w rękach przeci
wników doboru naturalnego.

Tłum. Kazimierz Demel.

’) Gedanken zur Deszeridenz-und Vererbungs- 
theorie (Biolog. Centralblatt 1903).

!) M organ , T3volntion and adaptat.ion 1903, 
Btr. 107—221.
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JAK W Y G L Ą D A Ł  C Z Ł O W IE K  
P I E R W O T N Y ?

Ciekawy artykuł znanego antropologa, 
d-ra L. Wilsera znajdujemy w niemiec
kim dwutygodniku „Natur", organie nie- 
mieck. Tow. przyrodn.-naukowego. W dzi
siejszym stanie wiadomości naszych mo
żemy — powiada autor — w następujący 
sposób przedstawić sobie wygląd czło
wieka pierwotnego w Europie. Najstar
szy ten gatunek człowieka odznaczał się 
średnim, przysadkowatym wzrostem i sil
ną budową ciała. Na krótkiej szyi i mo
cnym karku spoczywała potężna, podłu
żna głowa o niskiem czole i plaskiem 
sklepieniu. Dziki, zwierzęcy niemal wy
gląd nadawały twarzy wielkie oczy, osło
nięte grubemi nabrzmieniami czołowemi, 
szeroki nos płaski, wystające naprzód 
szczęki, tworzące jakby pysk zwierzęcy, 
tudzież brak brody. Podobnem już na
tomiast do naszego było uzębienie, po
zbawione właściwych zwierzętom dra
pieżnym kłów wydłużonych, jak  je po
siadają dzisiejsze małpy większe. Na 
szerokich barach umieszczone były po
tężne, lecz stosunkowo nie długie ramio
na ze zwinnemi, ruchliwemi rękami. 
Długi tułów z obszerną klatką piersiową 
i zwieszającym się nieco brzuchem, koń
czył się spadzistemi skrzydłami wąskiej 
miednicy. Podobnież i nogi były krót
kie a mocne, w kolanach prawdopodob
nie jeszcze nie zupełnie wyprostowane; 
stopy przystosowane do noszenia cięża
ru ciała i dlatego wcale ludzkiego kształ
tu, zaopatrzone były w wystający znacz
nie i ruchomy prócz tego wielki palec 
(ksiuk). Twarz, powierzchnie rąk, stopy 
a prawdopodobnie już i piersi i siedze
nie, wolne były od włosów, gdy inne czę
ści ciała pokrywało silne uwlosienie; wło
sy na głowie nie były ani tak gęste, ani 
tak długie jak  u dzisiejszego człowieka. 
Oko było najprawdopodobniej koloru cie
mnego, uwłosienie brunatnawe, a miej
sca wTolne od włosów koloru nieco j a 
śniejszego. Różnice płciowe, uwydatnia
jące się obecnie, zwłaszcza u ras wyżpj

rozwiniętych w uwłosieniu głowy i za
roście brody, nie były jeszcze wówczas 
tak znaczne. Gdyby paleontologicznie 
ten stwierdzony praczłowiek nie miał się 
okazać na podstawie przyszłych badań, 
przodkiem dzisiejszych ludów cywilizo
wanych, to mimo to w obrazie nakreślo
nym widzieć musimy przedstawiciela 
przodka naszego, który bezsprzecznie nie 
inaczej też w rzeczywistości mógł wy
glądać. Posiada on wprawdzie rozmaite, 
niekoniecznie szlachetne a od niżej sto
jących przodkó.w oddziedziczone własno
ści, j e d n a k — jak  to widać z uzębienia 
i ramion—odmienny je s t  całkiem od po
bocznych krewniaków, małp człekokształ
tnych, przedstawiając się w całokształcie 
zupełnie po ludzku.

Fizycznemu rozwojowi odpowiadał du
chowy. Pod względem władz swych 
umysłowych i duchowych wprawdzie eu
ropejski praczłowiek wznosił się już wy
soko ponad zwierzęciem, jednak stał zna
cznie niżej od najpierwotniejszych z dziś 
żyjących plemion; sztukę mowy posiadał 
tylko w najprymitywniejszym zakresie, 
ograniczającym się jedynie do poszcze
gólnych dźwięków i określeń dla najnie
zbędniejszych rzeczy i codziennych zja
wisk. Wykopaliska dostarczają pozatem 
dowodów, że wyrabiał narzędzia z ka
mienia, a nieraz i z rogu, kości i drze
wa, grzebał celowo swych zmarłych, 
umiał znajdować zaciszne i bezpieczne 
jaskinie i rozpalał ogniska, przy których 
grzał się i gotował sobie pożywienie. 
Straszliwą, ale i dobroczynną działalność 
ognia poznać mógł przy sposobności po
żarów lasów i stepów, skutkiem uderze
nia piorunów i wybuchów wulkanów, 
a niemniej podczas obrabiania krzemie
nia. Z t. zw. „eolitami", t. j. kamienia
mi jutrzenki kultury ludzkiej, przypusz
czalnie najstarszemi narzędziami z mio- 
cenu, a nawet z eocenu, wielu uczonych 
postępuje zbyt niekrytycznie, starając się 
za ich pomocą wykazać istnienie czło
wieka już w epoce trzeciorzędowej. Po
nieważ kamienie podobne powstają ró
wnież w sposób całkiem naturalny przez 
ucisk, toczenie i ścieranie, więc uważać 
je należy za wyrób rąk ludzkich jedynie
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wówczas, kiedy znalezione zostaną obok 
innych bezsprzecznych śladów człowie
ka. Gdyby nawet istniały — co nie ule
ga wątpliwości — wyroby, przewyższa
jące wiekiem obecnie jako najstarsze 
znane, to musiałyby one trafiać się poza 
granicami dzisiaj zamieszkałych obsza
rów, na dnach oceanów lab pod zwałami 
odwiecznych śniegów Północy.

B. J.

Korespondencya W szechśw iata.

Kometa 1911 c.

Mając wiadomość o komecie Brooksa 
(1911 c), podaną w J\° 35 Wszechświata, roz
począłem poszukiwanie jej wieczorem 28 
sierpnia. Dostrzegłem kometę w gwiazdo
zbiorze Łabędzia, jako mglistą wyraźną pla
mę o zgęszczeniu środkowem. Kometa znaj
dowała się na przedłużeniu linii łączącej 
gwiazdy O1 i O2 Łabędzia; spółrzędne jej 
były: a =  20h, 5 =  -j-50°. 29 sierpnia do
strzegłem kometę już nieco ku północy — 
znajdowała się około gwiazd d i t|> tegoż 
gwiazdozbioru; spółrzędne w tym dniu były: 
a =  20 h 8 m, § =  -f- 50°. 30 sierpnia nie 
mogłem zobaczyć komety, z powodu złego 
stanu nieba. Obserwacye robiłem lunetą 
o otworze 4 |  cm.

M. Białecki.
W arszaw a , 3 ł |V I I l  1911.

KRONIKA NAUKOWA.

0 przewodnictwie cieplnem ciał sprosz
kowanych i opartej na niem nowej meto
dzie chronienia ciał chłodnych przed ogrza
niem mówił prof. Maryan Smoluchowski ze 
Lwowa na kongresie międzynarodowym 
chłodnictwa w Wiedniu jeszcze w r. 1910. 
Streszczenie tego referatu dopiero teraz 
ukazuje się w zagranicznych pismach refe
rujących. Wiadomo, że w celu zabezpiecze
nia od ogrzewania się otaczamy ciała chłod
ne warstwą ciał drobno podzielonych— tro
cinami korkowemi, ziemią okrzemkową, pil
śnią i t. p., albo też umieszczamy je w tak 
zw. chłodnicach Dewarowskich. Sposób dzia
łania tych ostatnich je=t zrozumiały; ponie
waż między ich pud wójuemi ścianami jest

próżnia, przeto ciepło nie może przechodzić 
skutkiem przewodnictwa albo konwekcyi, 
posrebrzenie zaś ścianek chłodnicy zapobie
ga promieniowaniu. Działanie proszków było 
mniej zrozumiałe, ponieważ ich przewod
nictwo zależy przedewszystkiem od zawar
tego między cząstkami proszku powietrza. 
I ten wniosek teoretyczny został sprawdzo
ny doświadczalnie przez p. Smoluęhowskie- 
go. Jeżeli teraz w zbiorniku, w którym 
znajduje się proszek i powietrze pod zwy
kłem ciśnieniem wywoływać będziemy ci
śnienia coraz niższe, to naturalnie, przewod
nictwo zmniejszać się będzie coraz bardziej. 
Ale zmniejszanie to nie jest proporcyonalne 
do ciśnienia, lecz wyprzedza to ostatnie, co 
również z teoretycznych względów było prze
widziane. W próżni zupełnej ciała proszko
wate okazują się szczególnie doskonałemi 
nieprzewodnikami. Jeżeli za miarę skutecz
ności działania weźmiemy czas, potrzebny 
do przesunięcia się skazówki termometru 
o pewną wielkość oznaczoną, przekonamy 
się, że niektóre proszki, umieszczone między 
ścianami chłodnicy Dewara, powiększają jej 
nieprzewodnictwo aż do dwu razy. Na tej 
właściwości opiera się propozycya prof. M. 
używania naczyń o podwójnych ścianach po
srebrzonych (Dewarowskich), między które- 
mi znajdują się ciała proszkowate, np. sa
dza, powietrze zaś z tej przestrzeni jest zu
pełnie usunięte. M.

Otrzymywanie roztworów kauczuku bar
dzo lepkich. Roztwory kauczuku w toluolu 
lub w benzolu, nie są właściwie roztwora
mi; są to raczej bardzo gęste zawiesiny. 
Wogóle roztwory te nie dają się filtrować 
przez bibułę, jednak, jeżeli przed rozpusz* 
czaniem kauczuk nie doszedł do stanu kru
chości, można otrzymywać roztwory, które 
aż do stężenia \% przechodzą przez bibułę. 
Wychodząc z tego założenia, Ahrens przy
gotował roztwory, które wydają mu się być 
właściwemi roztworami, a w każdym razie 
wobec tej samej zawartości kauczuku są 
daleko bardziej lepkie, aniżeli zwykłe roz
twory. Wiadomo, że kauczuk traci z cza
sem swoję sprężystość. Równocześnie z tern 
zachodzi zmiana stanu fizycznego, gdyż zni
ka budowa kauczuku; pochodzi to z działa
nia jednoczesnego, lub też następczego, 
wpływów mechanicznych, tlenu z powietrza, 
światła i nieco podniesionej temperatury. 
Przez ugniatanie, zwłaszcza, jeśli się odby-_ 
wa w zwykłej temperaturze, na świeżem 
powietrzu i w lecie, kauczuk traci całą swą 
sprężystość, swoję jędrność, staje się takim, 
jak kauczuk martwy z Borneo (dead Bor
neo), który zupełnie nie ma sprężystośoi. 
Ahrens przygotował roztwór, w kf,órvm 
kauczuk zachowuje swoje pierwotne wła*
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sności i nawet w stężeniu wynoszącem 10°/0 
przechodzi jeszcze przez bibułę. Roztwór 
ten jest bardziej lepki, aniżeli roztwór osiem
nasto procentowy, przygotowany zapo- 
mocą sposobów dawniejszych. Rozpuszczal
nikiem jest octan amylowy; rozpuszcza się 
w nim kawałki kauczuku Para. Kawałki te 
powinny mieć co najwyżej jeden centymetr 
grubości, a otrzymuje się je z gumy suro
wej, z której skrajano wierzchnią skorupę. 
Trzeba się strzedz wstrząsania i na począ
tek jedynie zwolna od czasu do czasu poru
szać zapomocą pręcika szklanego. Po ośmiu

dniach roztwór jest gotowy, nieczystości 
gromadzą się na spodzie. Prz<ps zlanie od
dziela się płyn koloru bursztynowego, o w y
glądzie oleju rycynowego, z którego alko
hol strąca kauczuk bardzo czysty i bardzo 
biały, identyczny co do własności z użytym  
kauczukiem surowym, o ile się nie wysta
wiło roztworu na wpływ światła. Na świe
tle i na powietrzu roztwór ten utlenia się, 
zresztą daleko wolniej, niż roztwory przy
gotowywane w zwykły sposób.

H. G.
(Rev. sc ien t.).

SPOSTRZEZEMIR METEOROLOGICZNE
od 21 do końca sierpnia 1911 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rzy  M uzeum  P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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