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Z KRYTYKI POJĘCIA P R Z Y S T O 
SOWANIA.

Każdy organizm żyje w pewnein śro
dowisku, od którego jest jaknajściślej 
zależny, a zależność ta ujawnia się 
w całym szeregu wymian wzajemnych 
między środowiskiem a organizmem. Ze 
środowiska organizm czerpie materyę 
niezbędną, z niego bierze konieczną mu 
energię jak  również wszystkie bodźce 
i podniety warunkujące przejawy życio
we. Na tem polega zasadnicza zależność 
organizmu od warunków zewnętrznych.

Ujawnia się ona tembardziej, gdy ba
damy organizm w jego naturalnem śro
dowisku; wówczas dopiero spostrzegamy 
cały szereg urządzeń w jego ciele, umo
żliwiających owe wymiany ze środowis
kiem; w rezultacie otrzymujemy wraże
nie niezwykłej harmonii między warun
kami środowiska a budową organizmu.

Mówię o t. zw. przystosowaniu czyli 
adaptacyi. Obserwacya zwierząt, zamie
szkujących np. wodne środowisko, stwier
dza istnienie całego szeregu organów, 
umożliwiających pobyt w tem środowis

ku, a organy oddechowe kręgowców w po
staci skrzel najbardziej rzucają się w oczy. 
Organy te, jako par excellence typu wo
dnego, mogą spełniać swą funkcyę tylko 
w tem środowisku. Przystosowanie za
tem daje nam możność ułożenia dosyć 
naturalnego zbiorowiska organizmów, za
mieszkujących odpowiednie środowiska. 
Innemi słowami organizmy, pozbawione 
zupełnie związku rodowego, mogą posia
dać wiele cech wspólnych, zależnych od 
czynników środowiska. Dla badania po
wierzchownego wszystkie te cechy ada
ptacyjne noszą piętno celowości i zape
wne niejednego biologa zmusiły do przy
jęcia celowych sił, rządzących czynno
ściami i budową organizmu.

Dostrzegając zatem owe zjawisko wszę
dzie w przyrodzie żywej, pytamy, jak  je 
możemy sobie wytłumaczyć? Cuenot, za
służony zoolog francuski, wydał niedawno 
książkę o pochodzeniu gatunków zwie
rzęcych 1), w której znajdujemy bardzo 
dużo cennych danych, dotyczących ada
ptacyi. Jakkolwiek niewszystkie poglą-1 
dy tego autora nadają się do przyjęcia,

J) L. Cuenot. La genese des especes anima- 
les. Paryż, E. Alcan, 1911.
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nie zmniejsza to bynajmniej wielkiej 
wartości dzieła, które znaleść się powin
no w rękach każdego młodego zoologa; 
mamy w niem bowiem cały szereg da
nych o zwierzęciu w jego środowisku 
naturalnem, ja k  również wiele badań do
świadczalnych nad zasadniczemi proble
matami biologii: dziedzicznością, zmien
nością, pochodzeniem płci i t. d. Nie- 
wdając się w szczegółowe przedstawie
nie poglądów Cuenota na adaptacyę x), 
powtórzę tylko, że przyjmuje on, podo
bnie jak  zoolog amerykański Dayenport, 
istnienie t. zw. preadaptacyi. Zwierzę, 
mające budowę przystosowaną do wa
runków, w których żyje, nie nabyło jej 
pod wpływem tych warunków, lecz, ma
jąc już poprzednio wszystkie swe cechy, 
dostało się do danego środowiska. Je 
żeli bowiem nie przypuścimy tego, nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć, jak  z po
czątku zwierzę mogło się utrzymać w no- 
wem środowisku. Pochodzenie preada
ptacyi je s t  mutacyjne. Niema zatem 
związku między warunkami środowiska 
a organizacyą zwierzęcia—oto zasadnicza 
konkluzya Cućnota, dotycząca adaptacyi.

Czy tak  je s t  w istocie?
Wniosek wydaje się cokolwiek pospie

sznym. Jeżeli na adaptacyę patrzymy 
jako na taką cechę organizmu, bez któ
rej życie w danem środowisku wydaje 
się niemożliwem, to bezsprzecznie najlo
giczniejszą je s t  rzeczą przyjęcie istnie
nia owej cechy przed wtargnięciem do 
danego środowiska, lecz to bynajmniej 
nie dowodzi, że między środowiskiem 
a zwierzęciem żadnego niema związku. 
Siuszną je s t  rzeczą, że do życia w wo
dach słodkich mogły przystosować się 
te tylko ze zwierząt morskich, które od
znaczały się małą wrażliwością na zmia
ny koncentracyi środowiska t. zw. zwie
rzęta „euryhalinowe"; bez tej zasadni
czej właściwości zwierzę morskie nie
chybnie zginie w wodzie słodkiej, lecz 
czy to ma dowodzić, że i wszystkie inne 
cechy aż do drobnych szczegółów orga- 
nizacyi również poprzednio istniały i że

środowisko słodkowodne na „habitus“ 
swych mieszkańców żadnego nie wy
warło wpływu?

Podobnież u zwierząt zamieszkujących 
odrębne środowiska (wody przesolone, 
ląd, pustynie, miejsca ciemne i t. p.) przy
jąć  musimy istnienie pewnych właściwo
ści organizacyi, które umożliwiają dosta
nie się do nowego środowiska.

Pojęcie preadaptacyi zastosować można 
również i do naszego pierwotniaka (Ar- 
cella), który pływra często po powierz
chni wody, posiadając wewnątrz swego 
jednokomórkowego ciała wakuole gazo
we; powstały one zapewne jako produk
ty przemiany materyi wtedy, gdy Arcella 
pełzała po podwodnych roślinach, a gdy 
uczyniły jej ciało lżejszem od wody, 
wówczas wypłynęła na powierzchnię. 
Przyrodnik tłumaczący rzeczy antropo- 
morficznie dojrzy w tem cudowne przy
stosowanie organizmu do życia pelagicz- 
nego.

Uogólniać jednak pojęcia preadaptacyi, 
jak  to czyni Cućnot, stanowczo niemo
żna wobec istnienia faktów, które prze
czą temu.

Znamy mnóstwo zwierząt, które będąc 
niegdyś lądowemi przystosowały się do 
życia w wodzie (Ichtyosaurus, Plesiosau- 
rus z kopalnych, żółwie morskie, syre- 
nowate, wieloryby i in. z dziś żyjących). 
U nich to kończyny zmieniły swą budo
wę, przybierając formę pletwowatą. Nie
możliwą jest rzeczą, aby ta forma koń
czyn powstała na lądzie mutacyjnie, a 
zwierzęta w następstwie tego miały się 
przenieść do wody. Podobnież formowa
nie się błon między palcami u zwierząt 
wodnych (żaby, Ornithorhynchus, bobry, 
foki) zależne je s t  tylko od życia w śro
dowisku wodnem. U żadnego typowego 
zwierzęcia lądowego tego nie spotykamy, 
a gdyby takie adaptacyjne cechy powsta
wały niezależnie od środowiska, to czę
sto widzieć powinniśmy wielkie dyshar- 
monie między organizacyą zwierzęcia 
a warunkami środowiska *). Rzeczywi
stość jednak inaczej nam mówi.

i) K rótkie streszczen ie  ty c h  p og ląd ów  zna- Comptes R endus de l‘A cadem ie des Scien -
le ść  m ożna w e  „W szechsw iecie"  <Na 47, 1911. ces Ns 25, str. 1340, P aryż 1911.
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Bezwątpienia w wytwarzaniu się cech 
adaptacyjnych u zwierząt, zamieszkują
cych różne środowiska, wielkie znaczenie 
ma lamarkistyczny czynnik używania lub 
nieużywania organów, który jest zupełnie 
odrzucany przez prof. Cućnota. A prze
cież istnienie takich organów jak błony 
między palcami tym tylko sposobem daje 
się wytłumaczyć.

Jeszcze widoczniejszy je s t  wpływ nie
używania organów', którego klasyczne 
przykłady spotkać można wszędzie. W y
starczy wspomnieć o istnieniu organów 
szczątkowych, o zaniku pewnych orga
nów u pasorzytów, o zaniku oczów u zwie
rząt zamieszkujących jaskinie i inne cie
mne miejsca i t. p.

Cuenot twierdzi, że oczy u zwierząt, 
zamieszkujących jaskinie, poczęły zani
kać jeszcze przed dostaniem się do miejsc 
ciemnych, a nawet ich częściowa lub 
całkowita ślepota była przyczyną dosta
nia się do tych środowisk.

Jednakże fakt istnienia zwierząt z wy- 
kształconemi normalnie oczami, zamie
szkujących groty i jaskinie, wyraźnie 
przeczy przypuszczeniu Cuenota, stając 
się zrozumiałym w świetle badań Ra- 
bauda 1).

E. Rabaud, surowy krytyk poglądów 
Cuenota, wrykazał, że w grotach i jaski
niach panuje stale niska temperatura, 
zmniejszająca parowanie, co powoduje 
mniej lub więcej znaczną wilgoć atmo
sfery; to przyciąga organizmy, których 
budowa wymaga wilgoci. Organizacya 
takiego zwierzęcia, które dostało się do 
groty, w następstwie się zmienia w za
leżności od warunków cechująch to śro
dowisko; organy niespełniające swej fun- 
kcyi, jak  oczy, mogą stopniowo zaniknąć 
zupełnie.

Takie są główniejsze zarzuty, które 
uczynione zostały teoryi Cuenota przez 
niektórych jego krytyków.

Zobaczmy obecnie, jak na kwestyę 
przystosowania zapatrują się inni biolo
gowie. Z ostatnich prac w tym kierun

L e peup lem ent des cavernes et les compor- 
teinent des etres vivants. B io log ica , listopad 1911.

ku na uwagę zasługują poglądy E. Ra- 
bauda 1), który, będąc wybitnym lamar- 
kistą, stara się wszystkie cechy organi- 
zacyi, a więc i przystosowanie, sprowa
dzić do działania czynników zewnętrz
nych.

Obserwacya wykazuje, że organizmy 
żywe w każdej swej czynności zależne 
są od czynników zewnętrznych. Rozu
mieć to należy w ten sposób, że ze zmia
ną warunków zewnętrznych i ich orga
nizacya również ulega zmianom. Wie
lokrotne spostrzeżenia i eksperymenty 
tego nam dowodzą. Ryby dwudyszne, 
kiedy żyją w wodzie, mają jako organy 
óddechowre skrzela; lecz ze zmianą wa
runków zewnętrznych i ich budowa ule
ga zmianom. Kiedy woda, w której ży
ły, wysycha, dostrzegamy znaczne zmia
ny w systemie krwionośnym, a nade- 
wszystko w pęcherzu pławnym, który, 
ulegając wpływowi czynników zewnętrz
nych, zmienia swą budowę i funkeye 
w znacznym stopniu, przypominając płu
ca zwierząt lądowych. W  tym, znanym 
zresztą wszystkim, fakcie widzimy wpływ 
warunków zewnętrznych na budowę or
ganizmu. Podobnież mamy cały szereg 
doświadczeń, które dowodzą wpływu ze
wnętrznych czynników na organizm.

Wspomnę tu o znanych badaniach 
Szmankiewicza nad skorupiakiem Arte- 
mia, o niedawnych badaniach Ferronie- 
rea nad robakiem Tubifex i t. d.

Nasuwa się tu jednak bardzo ważne 
pytanie. Ponieważ cechy adaptacyjne 
z naszego antropomorfleznego stanowiska 
wydają się celowemi, musimy się zapy
tać, czy organizm działa w sposób celo
wy na zmianę warunków zewnętrznych. 
Przypuszczenie celowej reakcyi ze stro
ny organizmu nic nam zgoła nie wyja
śnia, a nawet wiele bardzo faktów prze
czy temu stanowczo. Organizm, posia
dający dane właściwości chemiczne, re
aguje na czynnik zewnętrzny w taki

*) E . Rabaud. Le transform ism e et l ‘expe- 
rience. P aryż 1911.

E. Rabaud. L e determ inism e des changem ents 
de m ilieu. B uli. Scien t de la Pr. e t de la B elg . 
1911, zeszy t 3.
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a nie inny sposób zależny od swego che- 
mizmu; jeżeli reakcya ta je s t  taka, że 
niemożliwemi czyni w następstwie prze
jaw y życiowe, wówczas organizm umie
ra; gdy, przeciwnie, po całym szeregu 
procesów chemicznych, odbywających się 
w organizmie pod wpływem danego czyn
nika, organizm ulegnie takim zmianom, 
że te bynajmniej nie przeszkadzają pro
cesom życiowym w tych nowych w arun
kach, wówczas organizm żyje i budowa 
jego wydaje się nam przystosowaną do 
tych nowych warunków. Adaptacya je s t  
taką cechą organizmu, która umożliwia 
przejawy życia. Doświadczenie w rze
czywistości tego nam dowodzi: gdy we
źmiemy kilka osobników, nawet do j e 
dnego należących gatunku (które jednak 
różnią się mniej lub więcej swym che- 
mizmem) i umieścimy w nowych warun
kach, spostrzeżemy, że jedne z nich za
mrą szybko, inne opierają się dłużej 
śmierci, wreszcie nieznaczna część może 
zostać przy życiu i te, zmieniwszy mniej 
lub więcej swą budowę, wydają nam się 
przystosowanemi do tych nowych wa
runków. Dowodzi to tego, że każdy 
z nich zależnie od swego chemizmu za
reagował na ten sam czynnik rozmaicie. 
Dobór najlepiej przystosowanych je s t  
konsekwencyą różnego chemizmu ró
żnych organizmów. Celowość budowy 
wszystkich organizmów tłumaczy się tem 
tylko, że nie zwracamy uwagi na te, któ
re śmiercią zareagowały na dany czyn
nik. Niewątpliwie i walka o byt przy
czynia się do utrwalenia pewnych d ru 
gorzędnych szczegółów w budowie, jeśli 
są one pożyteczne dla danego zwierzę
cia, a następstwem tego je s t  adaptacya 
zupełna wszystkich części.

Jeżeli niedźwiedź polarny je s t  biały, 
to nie dowodzi tego, że dostał się do 
krain polarnych, będąc już białym, po
dobnież nie dowodzi to celowej reakcyi 
ze strony organizmu, przewidującej nie
jako ubarwienie ochronne, lecz je s t  to 
tylko następstwem tego, że organizm 
niedźwiedzia polarnego reagował i re 
aguje na chłód białem ubarwieniem swej 
szerści, podobnież jak  inny organizm pół
nocny na ten sam czynnik reaguje sza-

rem ubarwieniem (ren, leming i t. d.)- 
Prawdą jest, że walka o byt może usu
nąć gatunki, nieposiadające zabarwienia 
ochronnego, lecz nie tworzy ona właści
wej adaptacyi: ta  jest tylko wynikiem 
działania czynników środowiska i reak
cyi organizmu.

Jeżeli teraz uprzytomnimy sobie, jak  
w przyrodzie każdy organizm narażony 
jest na działanie nowych warunków, bądź 
przez zmianę tychże w danem środowi
sku, bądź przez wędrówki czynne lub 
bierne z jednych miejsc w inne, to mo
żemy sobie zdać sprawę, jak  często m u
szą w nich zachodzić zmiany adaptacyj
ne. Zwierzę, które dostało się do nowe
go środowiska, ma dwie alternatywy: al
bo zamiera, albo żyje będąc przystoso- 
wanem.

Nie można również twierdzić, że miej
sca wolne (niezamieszkałe przez organi
zmy) są najodpowiedniejszemi środowi
skami, ściągającemi gatunki preadapto- 
wane. Tutaj grają rolę tylko warunki 
tych wolnych środowisk i konstytucya 
fizyko chemiczna organizmów, które, kie
rując się różnemi tropizmami, mogą je 
zamieszkać lub nie, samo zaś niezalud- 
nienie w żadnym razie nie ma znaczenia. 
Przeciwnie często bardzo, ja k  to Rabaud 
wielokrotnie zauważył, może istnieć prze
ludnienie jednych środowisk, gdy tym 
czasem sąsiednie są zupełnie puste. W ąt
pliwe je s t  bardzo, czy wyszukiwanie nie
jako środowisk przez gatunki preadapto- 
wane może wogóle zachodzić.

Streszczając powyższe zdania, można 
sądzić, że w powstawaniu przystosowa
nia działają przedewszystkiem przeróżne 
czynniki środowiska i reakcya na nie 
organizmów, i w znacznej mierze dalsza 
konkurencya życiowa między organizma
mi. Związek przyczynowy między śro
dowiskiem a organizmem istnieje, i to 
je s t  najbardziej typową cechą wszyst
kich jestestw" żywych.

Kazimierz Demel.
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P rof. dr. A U G U ST  B R A U E R  (z Berlina).

ZOOGEOGRAFIA a TEORYA ROZ
WOJU 1).

Szanowni słuchacze!
Gdy chodzi o rozstrzygnięcie pytania, 

czy pierwszeństwo należy dać teoryi 
stworzenia, t. j. nauce o stworzeniu ga
tunków zwierzęcych i ich niezmienności, 
czy też teoryi descendencyi, t. j. nauce
0 zmienności i powolnem przetwarzaniu 
gatunków — obok anatomii, embryologii
1 paleontologii, może stanąć i zoogeogra
fia, t. j. nauka o rozsiedleniu zwierząt. 
Jej znaczenia dowodzi już bodajby ten 
fakt, że właśnie zjawiska rozprzestrze
nienia zwierząt pierwsze wzbudziły w Dar
winie wątpliwość co do stałości gatun
ków. Rozmieszczenie zwierząt w prze
strzeni musi dać inny obraz, jeśli zwie
rzęta są stworzone i niezmienne, aniżeli, 
jeśli z biegiem czasu podlegają zmianom. 
Zoogeograf ma w swych badaniach tę 
jeszcze dogodność, że wnioski swe może 
wyciągać nietylko ze stanu obecnego, 
lecz wie z paleontologii, jak  w epokach 
ubiegłych zwierzęta były rozmieszczone, 
oraz z geologii, jakie zmiany zachodziły 
w postaci powierzchni ziemi, w rozkła
dzie lądów i wód, gór i dolin, w klima
cie. Bezwątpienia zmiany te musiały 
znacznie wpływać na rozsiedlenie zwie
rząt. Jeśli więc po zbadaniu dojdziemy 
do wniosku, że rozsiedlenie to będzie 
zrozumiałe tylko po przyjęciu zmienno
ści organizmów, i jeśli zgadza się to 
z pewnemi wynikami paleontologii i ge
ologii, to, po bezstronnem rozważeniu za 
i przeciw, musimy bezwzględnie przy
znać znacznie większe prawdopodobień
stwo teoryi descendencyi, odrzucając te- 
oryę jednorazowego stworzenia. Oczy
wiście ten ostatni pogląd nie jest nie
możliwy i dawniej był on przez wszyst-

') O dczyt w y g ło szo n y  w  Monachium, w yd a
n y  następnie w  zbiorow em  dziele p. t. „D ie Ab- 
stam m ungslekre". Jena 1911. (Przyp. tłum.).

kich zoogeografów podzielany. Uważali 
oni jednak za jedyne swe zadanie doko
nanie możliwie ścisłego zdjęcia statysty
cznego zwierzęcych mieszkańców ziemi, 
na myśl im zaś nie przychodziło pytać 
o przyczyny powstania dzisiejszego obra
zu rozsiedlenia. Niemożna również udo
wodnić, że teorya stworzenia jest błę
dna, lecz, jak  to zobaczymy dalej, każdy, 
kto stoi na jej stanowisku, musi albo 
zrezygnować z jakiegokolwiek wyjaśnie
nia zjawisk, albo też musi dojść do sprze
czności i pojęć nielogicznych.

Rozejrzyjmy się więc cokolwiek po 
tym olbrzymim obszarze i wyrwijmy zeń 
kilka faktów, ważnych dla naszej kwe
styi.

Podczas swej słynnej podróży naokoło 
świata, Darwin w 1 8 3 5  roku przybył do 
Galapagos, małej grupki wysepek, leżą
cej na równiku w odległości około 100 
mil geograficznych od zachodnich wy
brzeży Ameryki południowej. Zbadanie 
świata zwierzęcego ukazało mu tam roz
liczne ciekawe zjawiska.

Przedewszystkiem gatunki zamieszku
jące wyspy są po większej części od
mienne od znajdujących się na stałym 
lądzie; tak np. prawie wszystkie ptaki 
(oczywiście z wyjątkiem wielu ptaków 
morskich, których tu nie można brać 
w rachubę, ze względu, że bez trudno
ści mogą przelecieć przestrzeń morską, 
oddzielającą Amerykę południową od Ga
lapagos), dalej gady, większość owadów, 
jak również i rośliny. Wszystkie te j e 
dnak gatunki mają swych najbliższych 
krewnych w sąsiedniej Ameryce połu
dniowej. Gdyby na wyspach istniały ty 
py zupełnie odmienne, lub też zupełnie 
identyczne z gatunkami lądu stałego, nie 
byłoby w tem nic nadzwyczajnego i ta 
ki stan rzeczy łatwo dałby się wyjaśnić 
z punktu widzenia teoryi stworzenia. 
Gdyż w jednym przypadku możnaby po
wiedzieć, że Stwórca odpowiednio do od
miennych warunków życia, panujących 
na wyspach w porównaniu z temi wa
runkami stałego lądu, stworzył zupełnie 
odmienne zwierzęta i rośliny, w drugim 
zaś możnaby wnioskować, że wyspy s ta 
nowiły niegdyś część Ameryki południo
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wej i że po oddzieleniu się wysp, pomi
mo ogromnego przeciągu czasu, jaki od 
tej chwili upłynął, zwierzęta pozostały 
niezmienionemi. Gatunki jednak  chociaż 
są odmienne, posiadają blizkie pokre
wieństwo z gatunkami lądu Ameryki po
łudniowej, wreszcie same wyspy są wul
kanicznego pochodzenia, nie wchodziły 
Więc nigdy w skład lądu stałego, lecz 
powstały niezależnie i w oddali od n ie 
go. Oczywiście zwierzęta i rośliny do
piero po utworzeniu wysp mogły na nich 
powstać lub też dostać się na nie. J e 
żeli są one stworzone, dlaczego, spytamy 
z Darwinem, są wszystkie stworzone po
dług typów organizacyi południowo-ame- 
rykańskich? Wyspy Zielonego Przylądka 
przy zachodnich wybrzeżach Afryki pod 
względem warunków fizycznych zbliżają 
się znacznie bardziej do Galapagos, ani
żeli te ostatnie do Ameryki południowej, 
należałoby oczekiwać, że obiedwie te g ru 
py wysp otrzymają od Stwórcy podobne 
formy zwierzęce, gdyż podług nauki stwo
rzenia zwierzęta tam bywają stwarzane, 
gdzie istnieją najbardziej im odpowiada
jące warunki życia — tymczasem fauny 
tych dwu grup są zupełnie różne, gdyż 
wyspy Zielonego Przylądka posiadają ty 
py afrykańskie, Galapagos południowo
amerykańskie. Czyż nie prościej będzie 
przypuścić, że na Galapagos zwierzęta 
nie zostały stworzone, lecz przybyły 
z Ameryki południowej, i tylko w ciągu 
długiego czasu, skutkiem swej zmienno
ści, uległy przeobrażeniu, pod wpływrem 
różnych warunków życia, tak, że obecnie 
musimy je opisywać jako gatunki od
mienne od południowo - amerykańskich?

Darwin stwierdził jeszcze inny ważny 
fakt: niewrszystkie gatunki są rozmiesz
czone na poszczególnych wyspach archi
pelagu jednostajnie, lecz każda z wię
kszych wysp posiada znów swe gatunki 
specyalne; prawie wszystkie jednak n a 
leżą do tych samych lub bardzo pokre
wnych rodzajów, tworzą więc razem je 
dnolitą, ściśle zamkniętą grupę. Zadzi
wiającą byłoby rzeczą, gdyby Stwórca 
dał każdej wyspie specyalne gatunki, ca
łość jednak tak urządził, aby się wyda
wało, iż są one blizko spokrewnionemi.

0  ileż prościej i naturalniej rozwiąże za
gadkę teorya rozwoju. Jak  zwierzęta na 
wyspach w stosunku do lądowych uległy 
zmianom wskutek oddzielenia się od ga
tunków południowo - amerykańskich, po
dobnie, rozsiane na poszczególnych wy
spach, zostały poddane rozlicznym zmia
nom, aczkolwiek nie tak daleko idącym, 
w stosunku do gatunków wysp sąsied
nich. Ten sam proces poszedł tylko da
lej.

Słuszność tego poglądu zostanie wzmo
cniona, gdy zauważymy, że wyspy Gala
pagos nie są wyjątkiem, który możnaby 
było tłumaczyć sobie jako przypadek, 
lecz, że wszystkie wyspy wykazują w swej 
faunie podobne stosunki, które możemy 
wyjaśnić tylko wiekiem geologicznym 
wysp i ich historyą, co daje jasne świa
dectwo na korzyść teoryi rozwoju.

Przez liczbę i gatunki zwierząt, przez 
ich rozsiedlenie oraz ich stosunek do fa
uny lądów stałych — wyspy zadają nam 
zagadnienia, spotykane często i na kon
tynentach, choć rzadko wyrażone w tym 
samym stopniu; wyspy jednak, skutkiem 
ograniczenia i stałości swego obwrodu, 
oraz pokrywania się wzajemnego swych 
granic geograficznych i klimatycznych, 
w większym stopniu umożliwiają rozwią
zanie tych problematów, aniżeli to było
by możliwe na kontynencie, gdzie często 
jedne zjawiska są zamaskowane przez 
inne. Dlatego wyspy chcemy rozpatrzeć 
pierwej i cokolwiek szerzej.

Geograf odróżnia wyspy pierwotne
1 kontynentalne. Pierwsze powstały bez 
ściślejszych stosunków z lądem, t. j. nie 
stanowiły nigdy części tego ostatniego, 
lecz wyłoniły się z morza. Tu należy 
np. większość wysp wulkanicznych, jak  
np. znana wam dobrze mała wysepka 
Stromboli przy Sycylii, Islandya, Wyspa 
św. Heleny, Galapagos, Azorskie. Kana
ryjskie, Wniebowstąpienia, Sandwich i in
ne; dalej większość wysp koralowych, 
zawdzięczających swe powstanie pracy 
zbiorowej zwierząt, budujących rafy w 
przeciągu wielu setek tysięcy lat, jak  
np. Bermudzkie na oceanie Atlantyckim, 
Maledywy, Chagos na oceanie Indyjskim, 
i inne. Leżą one zwykle w oddali od



Afc 6 WSZECHSWIAT 87

kontynentów, otoczone głębiami morza. 
Wyspy zaś kontynentalne, na podstawie 
swych własności geologicznych uważane 
za oddzielone części lądu stałego, leżą 
zwykle w jego pobliżu, jak  np. Wielka 
Brytania, Madagaskar, Sumatra, Borneo, 
Nowa Gwinea, Tasmania; rzadko są one 
od lądu oddalone, jak  Nowa Zelandya 
i Seychelle.

Co dotyczę czasu powstania wysp od
różniamy stare i młode wyspy kontynen
talne i pierwotne, przyczem jednak n a 
leży zauważyć, że ten podział niezawsze 
opiera się wyłącznie na budowie geolo
gicznej, lecz, że decyduje tu również 
w znacznym stopniu rodzaj fauny i flory.

Rzecz to niezwykle interesująca i wa
żna, że sposób powstania, na którym ge
ograf ugruntował podział wysp, dalej ich 
wiek oraz rozmaitość ich odległości od 
kontynentów odbiły się wiernie ilościo
wo i jakościowo na ich faunie.

Rozważmy naprzód, jakie zwierzęta 
żyją na wyspach. Wyspy kontynentalne 
mogą posiadać oczywiście wszystkie 
zwierzęta, znajdujące się na lądzie s ta 
łym, od którego wyspa się oddzieliła 
w mniej lub więcej' odległych czasach. 
Jaka  jest jednak fauna wysp pierwot
nych, leżących w pewnem oddaleniu, co 
najmniej 5 mil geograficznych, od lądu, 
które napewno dopiero po ich wynurze
niu się z morza mogły otrzymać swój 
świat zwierzęcy? Jeżeli nastąpiło tam 
stworzenie zwierząt, to i tam mogą być 
reprezentowane wszystkie formy, gdyż 
wyspy pierwotne są w części dostatecz
nie duże i mają tak bujne życie roślinne 
oraz odpowiedni klimat, że zwierzęta 
wszystkich grup mogą tam istnieć. O ile 
jednak zwierzęta na nich nie zostały 
stworzone, to musiały przybyć na te wy
spy z lądu stałego, lecz w takim razie 
powinniśmy tam znaleść tylko te zwie
rzęta, które są w stanie przebyć wielkie 
odległości morskie, oddzielające wyspy 
od lądu, nie zaś te, którym brak zdolno
ści do tego. Zbadanie fauny musi wy
świetlić tę kwestyę, oraz przynieść roz
wiązanie; rozwiązanie to sprzyja wyłącz
nie teoryi rozwoju.

Wyspom pierwotnym brak zupełnie 
ssaków lądowych, prócz nietoperzy, brak 
dalej wszystkich płazów. Znamy obecnie 
ssaki lądowe na wyspach pierwotnych, 
lecz te wyjątki potwierdzają tylko re 
gułę. Tak np. znajdujemy wśród miesz
kańców wysp białe niedźwiedzie i lisy 
polarne. Wyjaśnić to łatwo. Pływające 
kry lodowe są dla nich tratwą, na któ
rej dostają się do wszystkich stałych 
punktów okolic podbiegunowych. Na 
krach lodowych jeżdżą one regularnie do 
północnych wybrzeży Islandyi, na wyspę 
Jana Mayena, na wyspy Niedźwiedzie, 
dostają się nawet do wybrzeży new - 
foundlandzkich i zjawiają się na morzu 
Behringa. Granica południowa rozprze
strzenienia kry je s t  więc zarazem grani
cą rozmieszczenia niedźwiedzi i lisów 
polarnych.

Znajdujemy dalej na wielu wyspach 
pierwotnych króliki, szczury, myszy, by
dło, krowy i owce, lecz łatwo wykazać, 
że te zwierzęta zostały wprowadzone 
przez ludzi umyślnie lub też nieumyślnie 
na statkach, w rzeczach i t. p. Rozmna
żanie się ich i rozkwit Są jednak dla nas 
cenną wskazówką, że przyczyną braku 
ssaków nie mogą być nieodpowiednie w a
runki bytu. Przyczyna polega jedynie 
na fakcie, że ssaki nie mogą przepłynąć 
większych przestrzeni morskich nad 9 
mil geograficznych.

Jeszcze trudniej wytrzymują wpływ 
wody morskiej płazy, ich skrztik lub 
larwy.

Brak również wszystkich istotnie słod
kowodnych ryb, raków rzecznych, małży 
i ślimaków słodkowodnych, które widzi
my na lądach stałych, a które zostają 
przez wodę morską zabijane. Co prawda, 
znajdują się w rzekach wysp pierwot
nych przedstawiciele tych grup (z wy
jątkiem małży), lecz, ciekawa rzecz, są 
to zawsze jedne i te same typy; pocho
dzi to stąd, że te formy, podobnie jak  
łosoś, stinka (Osmerus eperlanus L.) 
i t. p. mogą bez trudności przechodzić 
z morza do wody półsłonej, a z tej do 
słodkiej; w części wracają one od czasu 
do czasu do morza. Znajdujemy je  oczy
wiście w dolnym biegu rzek kontynen-
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talnych. Ich powszechne występowanie 
na wyspach pierwotnych objaśnia się 
więc ich rozpowszechnieniem w morzu.

Z owadów brak odznaczających się 
słabym lotem, ja k  Cicindellidae, Melolon- 
tidae, Cetoniidae, które pozatem szeroko 
są rozsiedlone.

Zwierzęta, zamieszkujące wyspy pier
wotne są to przedewszystkiem te, które 
zapomocą własnych narządów ruchu mo
gą przebyć wielkie przestrzenie morskie, 
ja k  ptaki, nietoperze, wiele owadów, lub 
też te, co, jak np. małe ptaki lądowe, 
owady, jaszczurki, niektóre ślimaki i t. p., 
biernie mogą być z lądu na wyspy prze
niesione, czy to jako zwierzęta dorosłe, 
czy w postaci jajek, przez wiatry, p rą
dy, na kawałkach pływającego drzewa, 
i temu podobnie. Doświadczenia wyka
zały np., że niektóre ślimaki długo sta
wiają opór szkodliwemu wpływowi wody 
morskiej, mogąc w ciągu całego życia, 
albo też tylko w młodości, zamykać swą 
skorupkę zapomocą pokrywki. W 1899 
roku olbrzymie chmary szarańczy zostały 
przyniesione przez wiatr na Maderę, cho
ciaż ta wyspa je s t  odległa od lądu o 50 
mil geograficznych. Kto jeździł na wy
spy Kanaryjskie lub Maderę, mógł, szcze
gólniej na wiosnę lub w jesieni w okre
sie „ciągu“ ptaków, obserwować na s ta t
kach ptaki, zagnane przez wiatr na mo
rze i długi czas na statkach wypoczy
wające. W swej podróży Darwin w od
ległości 110 km  od wybrzeży Ameryki 
południowej znalazł pajęczynę, zwaną 
u nas „babiem la tem “, zaplątaną w liny. 
Po zbadaniu dokładnem stwierdził, że 
każda nitka mieściła małego pajączka. 
Na nogach ptaków często znajdowano 
cząsteczki błota, a w niem młode śli
niaczki i inne drobne zwierzątka. Oczy
wiście te i wiele innych sposobów roz
przestrzeniania są w części przypadko
we, w części bardzo rzadkie, lecz nie na
leży zapominać, że większość wysp pier
wotnych istnieje już od setek tysięcy 
lat i, że do zaludnienia wystarcza jedna 
tylko para. Jak  się to szybko odbywa, 
poucza następujący przypadek. Wielu z 
was przypomina sobie zapewne wielki 
wulkaniczny wybuch na małej wysepce .

Krakatau, położonej między Jawą a Su
matrą, który zdarzył się w 1883 roku. 
Po wybuchu wyspa została pokryta po
piołem, bombami wulkanicznemi i t. p. 
tak, że życie roślinne i zwierzęce zostało 
całkowicie zniszczone. Ale już w 5 lat 
potem wyspa była pokryta zielonością. 
Posłuchajcie, co prof. Selenka, który 
ostatnie lata swego życia spędził tu, 
w Monachium, mówi o swej wizycie na 
tej wyspie: „W cieniu zarośli, między 
palmami kokosowemi o wysokości czło
wieka, znalazłem ku memu wielkiemu 
zdziwieniu znów bogate życie zwierzęce; 
pająki, muchy, pluskwy, chrząszcze, mo
tyle, nawet jaszczurki, długości 80 cm, 
ożywiały obraz. Wszystkie te rośliny 
i zwierzęta zostały tu przez wiatr i wo
dę przyniesione z Sumatry i Jawy, aby 
w ciągu niewielu lat nanowo zastąpić 
zaginiony świat żywy“.

Nie ulega więc wątpliwości, że świat 
zwierzęcy wysp wulkanicznych i koralo
wych, położonych daleko od kontynen
tów, nie został na nim stworzony, lecz 
dostał się z okolic zamieszkałych dopie
ro po ich powstaniu.

Dokładne przestudyowanie i porówna
nie faun wysp uczy nas jeszcze więcej. 
Zbadajmy ptaki i gady wysp Bermudz- 
kich, Azorskich, Kanaryjskich, lub Ma- 
dery (wszystkie one leżą na oceanie 
Atlantyckim), a zauważymy, że wszyst
kie te wyspy są do siebie podobne pod 
tym względem, że nie posiadają ani j e 
dnego prawie gatunku, któryby wystę
pował wyłącznie na nich; różnią się one 
między sobą o tyle, że wszystkie gatun
ki, żyjące na Bermudach, schodzą się 
z amerykańskiemi, wszystkie zaś żyjące 

\ na wyspach innych z europejskiemi ga
tunkami. Ta różnica popiera znów nasz 
pogląd, że zwierzęta wysp pochodzą z lą
dów stałych i to zawsze z najbliżej po
łożonych. Na wyspach zaś Sandwich 
i św. Heleny prawie wszystkie ptaki 
i gady są tym wyspom swoiste i tak wy- 
specyalizowane, że dla mieszkańców wysp 
pierwszych w przybliżeniu tylko można 
ustalić ich pochodzenie po części z Ame
ryki, po części z Australii, dla wyspy 
zaś św. Heleny jest rzeczą jeszcze tru-
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dniejszą podać ojczyznę jej fauny. Znów ] 
jednak ptaki lądowe a nie morskie wy- j 
kazują tak wielką różnorodność. Te ró
żnice w stopniu pokrewieństwa, które 
widzimy u ptaków jednych i drugich 
wysp wyjaśniają się przedewszystkiem 
przez różnice wieku wysp (im są one 
starsze, tem dłużej są zamieszkiwane | 
i tem większe zmiany zajść mogły w fau
nie), a dalej wyjaśniają się przez różni
ce stosunku do lądów. Jeżeli wyspy le
żą stosunkowo blizko lądu, jak  np. Ka- I 
naryjskie lub Madera, lub jeżeli wieją 
stale lub tylko w określonych porach ro
ku wiatry w kierunku z lądu ku wy
spom, jak  to je s t  na wyspach Bermudz- ; 
kich, i jeżeli zwierzęta łatwo dają się 
rozprzestrzeniać, jak  np. ptaki, nietope
rze i niektóre owady, to zmiany albo 
wcale nie następują, albo też tylko w sto
pniu nieznacznym. Tak wyspy Bermudz- 
kie, jak  również Kanaryjskie i Madera 
co roku są odwiedzane przez te same 
ptaki, które tam w części zostają. O ile ! 
jednak zachodzi stale tak częsty dopływ, 
nie mogą wystąpić nowe właściwości 
u gatunków oddawna zamieszkujących 
wyspy. Gdzie jednak tego dopływu nie
ma, lub też zdarza się tylko czasami, 
w wielkich odstępach, wskutek braku 
odpowiednich wiatrów, jak  np. na wy
spach Sandwich lub św. Heleny, lub 
wskutek mniejszej zdolności gatunków' 
do rozprzestrzeniania się, tam je s t  nie- 
tylko możliwość lecz nawet prawdopodo
bieństwo, że zwierzęta wprowadzone ule- j  
gną przemianom pod wpływem nowych 
warunków bytu i staną się odmiennemi 
od mieszkańców dawnej ojczyzny. To 
oczekiwanie, które żywić musimy, o ile 
teorya rozwoju je s t  słuszna, Sprawdza 
się, jak  to wykazaliśmy na kilku przy
kładach, a na wielu innych wykazać mo
glibyśmy, tak, że rodzaj świata zwierzę
cego jakiejś wyspy nietylko potwierdza 
wnioski co do jej wieku, jakie geolog 
może z jej budowy wyciągnąć, ale na
wet tam, gdzie geologia nie ma żadne
go pewnego punktu oparcia, on może tę 
kwestyę wyjaśnić.

W wielu razach inne zjawiska prze
mawiają jeszcze wyraźniej za zmienno- ;

ścią zwierząt po przeniesieniu na wyspy. 
Na Maderze i Kerguelach, małej grupce 
wysepek wulkanicznych, położonej na 
oceanie antarktycznym na południo - 
wschód od Afryki, mamy wielką liczbę 
owadów pozbawionych skrzydeł, lub z tak 
uwstecznionemi skrzydłami, że nie mogą 
już latać. Na Maderze np. z 393 gatun
ków swoistych wyspie, jest nie mniej, 
niż 178 niezdolnych do lotu. Niemożli* 
we jest, ażeby one już w tym stanie 
przybyły przez morze z lądu stałego; mu
siały skrzydła stracić dopiero na wyspie. 
Za tem przemawia jeszcze ta okolicz
ność, że pokrewne im gatunki lądowe 
prawie wszystkie są uskrzydlone.

To samo nam mówią bezskrzydle pta
ki, szczególnie często występujące na 
wyspach. Wszystkim wam znane są 
chróściele (Rallidae), do której to rodzi
ny należą i nasze krajowe ptaki, derka
cze, łyski. Rodzina ta je s t  rozpowszech
nioną po całym świecie, prócz okolic 
arktycznych i antarktycznych. Z 55 ro
dzajów prawie połowa, bo 25, zamiesz
kuje wryspy. Każda wyspa ma swój oso
bny rodzaj z niewieloma 1 — 2 gatunka
mi, gdy tymczasem rodzaje kontynen
talne są znacznie bogatsze w gatunki; 
prócz tego, co jest jeszcze ciekawsze, 
z tych 25 rodzajów nie mniej niż 10 jest 
niezdolnych do lotu. Ponieważ wyspy 
po większej części są wulkanicznego po
chodzenia, mieszkańcy ich musieli przy
być z lądów. Chociaż chróściele są pta
kami błotnemi i umieją pływać, niemo- 
żebne jest, aby mogły w stanie bezskrzy- 
dłym przepłynąć ogromne przestrzenie 
morskie oddzielające wyspy od lądów; 
nikt też nie przypuszcza chyba, że Stwór
ca tych mieszkańców wysp stworzył ze 
skrzydłami szczątkowemi, gdy gatunkom 
kontynentalnym dał skrzydła dobrze roz
winięte.

Tłum. W. Roszkowski.

(Dok. nasfc.).
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O U T L E N I A JĄGEM  D ZIA ŁA N IU  
ŚLIN Y.

Prof. A. Herlitzka w badaniach swych 
nad smakiem soli doszedł do wniosku, 
że przewaga w ich smaku anjonu, lub 
katjonu zależy od elektrolitycznego na
pięcia roztworu dwu jonów; ustalił, że 
gdy pewien współczynnik napięcia % (wy
rażony jako stosunek pomiędzy różnicą 
a sumą napięć roztworu dwu jonów) soli 
przewyższa =  0,75 — sól ta ma tylko 
smak katjonu, — smak zaś anjonu poja
wia się wtedy, gdy wartość % je s t  mniej
sza od 0,15; pomiędzy temi granicami 
smak soli waha się. Wyjątek z tej zasa
dy, potwierdzonej zachowaniem się wielu 
soli, stanowią jedynie jodki Na i K, któ
re — pomimo, że mają współczynnik n a 
pięcia niższy od wszystkich innych soli 
zbadanych — wykazują, oprócz smaku 
anjonu (słonego), bardzo wyraźny smak 
kwasowy,—właściwość katjonu. Właści
wość ta wprowadziła prof. Herlitzka na 
drogę dochodzenia, czy wyjątek ten nie 
je s t  następstwem zmiany chemicznej, 
której jodki podlegają w ustach i pod 
wpływem której tworzy się substancya 
kwaśna. Wracając więc do badań Schón- 
beina i innych nad utleniającem działa
niem śliny na jodki alkaliczne, p. H. prze
prowadził szereg doświadczeń, w celu do
wiedzenia się, pod jaką  postacią jodki 
się utleniają i pod wpływem jakiego 
czynnika zjawisko to się odbywa. Dzia
łania utleniającego śliny na jodki alkali
czne próbował on najczęściej bez doda
wania kwasu, lecz niekiedy do pewnej 
objętości roztworu soli (o różnej koncen- 
tracyi) p. H. dodawał kilka cm3 śliny i po 
pewnym (zmiennym) czasie do tej mie
szaniny dolewał 3 krople słabego roztwo
ru H3S 0 4 i 1 lub kilka cm3 kleju kroch
malowego, a niekiedy naprzód dodawał 
kwasu, a potem śliny. Gdy kwas zostaje 
dodany później — iod wydziela się nie
zwłocznie, w razie równoczesnego doda
nia śliny i kwasu barwa niebieska uka
zuje się po dłuższym czasie dopiero. Do
wodzi to, że nawet pod nieobecność kwa

su ślina działa na jodek, przeistaczając 
go w związek, który pod wpływem kw a
su uwalnia jod. Wiadomo, że odbywa 
się to według wzoru:

Kr0:j+ 5 K I+ 3 H 2S 0 4= 3 K 2S04+ 3 H 20 + 3 I 2.

Jednak przed rozważaniem utleniania się 
jodku na jodan, należy zbadać, jaki jest 
utleniający czynnik śliny.

Przedewszystkiem nasuwa się przypu
szczenie, że czynnikiem tym jes t  oksy
daza, ponieważ obecność tego fermentu 
została stwierdzona przez wielu bada- 
czów. Aby skontrolować tę hypotezę, p. 
H. bada, czy czynnik ten je s t  obojętny 
na ciepło. Pewnem jest (według różnych 
uczonych), że oksydaza śliny w 100° tra 
ci zdolność utleniania. Z badań p. H. wy
nika, że ślina poddana przez pewien czas 
temperaturze wrzenia działa utleniająco 
na jodki alkaliczne. Czynnik jej utle
niający jest zatem substancyą wytrwałą 
na działanie ciepła. Jest to więc zape
wne jakiś nadtlenek. Dla sprawdzenia 
tego przypuszczenia p. H. działał na śli
nę fermentem, rozkładającym nadtlenki; 
używał mianowicie katalazy z wątroby 
wołu, rozpuszczając ją  w 2°/0 roztworze 
fluorku sodowego; roztwór ten przeflltro- 
wano i dodano go do śliny. Katalaza sa
ma nie utlenia jodków—po dłuższem dzia
łaniu katalazy na ślinę — i następnem 
dodaniu do tej mieszaniny jodku alkali
cznego — ten ostatni nie zostawał utle
niony. A więc zdolność utleniająca śli
ny zależy od nadtlenku. Ze szczegółowej 
analizy doświadczenia wrynika, że nie je t  
to nadtlenek wodoru, lecz jakiś związek 
trwalszy. Pomimo to, roztwór wody utle
nionej daje z jodkami sodu lub potasu 
te same reakcye, co ślina. Dodając do 
roztworu jodu H20 2, rozpuszczony w roz
tworze kwaśnym, otrzymamy wolny jod 
prędzej lub później—zależnie od stężenia 
H,02. Działając w roztworze alkalicz
nym, nie otrzymuje się jodu, lecz po
jawia się on natychmiast po dodaniu 
kwasu i to nawet wtedy, gdy przedtem 
zniszczono H20 2 przez katalazę. Z do
świadczeń tych wynika, że w razie utle
niania jodków nadtlenkami w roztworze 
alkalicznym lub obojętnym tworzą się
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nietrwałe pod-jodki i trwałe jodany, a za
tem wytworem utlenienia jodków przez 
ślinę je s t  anjon kwasu jodowego.

Lecz zawartość nadtlenku w ślinie jest 
zmienna, zależna od dni, — czasem brak 
go nawet zupełnie. Zależy to prawdopo
dobnie od funkcyonowania tego lub in
nego gruczołu ślinowego; ślina np., wy
wołana działaniem cukru — zawiera nad
tlenek w znacznej ilości, — ślina, wywo
łana przez kwas octowy, nieposiada go 
wcale. Z doświadczeń nad psami wyni
ka, że ślina, pochodząca z gruczołu za- 
usznego i gruczołów podszczękowych nie 
działa utleniająco. Stężenie nadtlenku 
wpływa również na szybkość reakcyi. 
Wielu uczonych jednak wykazuje w śli
nie obecność oksydazy, którą można uja
wnić, działając śliną na żywicę gwaja- 
kową. Z badań p. H. wynika, że czyn
nik, utleniający żywicę gwajakową, jest 
nietrwały wobec ciepła. (Katalaza niwe
luje działanie śliny, po przegotowaniu 
jednak traci tę właściwość, co świadczy, 
że właściwość ta pochodzi z jej zdolno
ści fermentacyjnych).

Wedle Bacha, Chodata oksydazy utwo
rzone są z nadtlenku i nadoksydazy, któ
ra rozdwaja nadtlenek, wyzwalając czyn
ny Hen (uczeni powyżsi spostrzegli to 
w fermentach roślinnych). Wyniki ba
dań wykazały, że działanie śliny na ży
wicę gwajakową zależy nietylko od fer
mentu utleniającego, lecz związane jest 
również z obecnością nadtlenku. Chodzi 
tu więc o oksydazę w sensie Bacha 
i Chodata, t. j .o  związek nadtlenku i na 
doksydazy. Niszcząc pierwszy katalazą, 
która wyzwala nieczynny tlen, łub dru
gą ciepłem, niwelujemy działanie śliny 
na gwajak.

Ważnem jes t  też, że dodanie H20 2 s ta 
je na przeszkodzie utlenieniu żywicy 
gwajaku przez ślinę. Pochodzi to może 
stąd, że woda utleniona działa na nad
tlenek lub na nadoksydazę, albo stąd, że 
przez swój charakter redukujący woda 
utleniona nie dopuszcza do utlenienia 
żywicy. To redukujące jej działanie ob
jawia się wyraźnie wobec silnych utle
niaczy, jak  np. tlenek srebra.

Badania H. wykazują w rezultacie, że 
w organizmie zwierzęcym istnieją sub- 
stancye utleniające, które działają zapo
mocą fermentów lub nadtlenków; jest to 
tem ważniejsze, że zjawisko to je s t  roz
powszechnione wśród roślin. Substancyę 
samoutleniające się uprzystępniają u tle
nianie innych, tworząc nadtlenki, które 
im oddają 1 atom czynnego tlenu; gdy 
substancyę utleniają się trudno—pojawia 
się nadoksydaza. Wskutek obecności na
doksydazy katalaza w organizmie jest 
niemal niezbędna, gdyż, rozkładając nad
tlenki i wyzwalając tlen nieczynny, osła
bia utleniające działanie tej substancyi.

iY. M.
(W edług A rchives Ita liennes de B iologie. Tom 

L V I 20/X II 1911 r.). •

GRZY BEK  Ł O W IĄ C Y  D R O B N E  
Z W IE R Z Ę T A .

(Zoophagus insidians Som m erstoff). .

Łowienie żyjątek przez rośliny, czer
piące z tych ofiar substancyę azotowe, 
jest znanym oddawna faktem, lecz tylko 
przeważnie wśród roślin wyższych. P e
wne rodziny roślin kwiatowych zawie
rają prawie wyłącznie gatunki „owado- 
żerne“. Takiemi rodzinami są mianowi
cie: Nepenthaceąe, Sarraceniaceae, Dro- 
seraceae, Cephalotaceae, Lentibulariaceae. 
Wśród bezkwiatowych, np. grzybów, zna
my olbrzymią ilość t. zw. pasorzytów, 
osiedlających się właśnie na żywych or
ganizmach bądź to roślinnych, bądź zwie- 

i rzęcych, lecz tworów łowiących żyjątka 
tylko przygodnie a normalnie rozwyjają- 

i cych się nie na żywem podłożu nie zna
liśmy zupełnie, jeśli nie zaliczymy do 
tej kategoryi opisanego w roku 1883  

przez W. Zopfa1) pleśniaka Arthrobotrys 
oligospora spotykanego na gnijących ro
ślinach i nawozie i łowiącego w pętle

]) Nova A cta d. kai«. L eopol. Carol. deutschen  
A kadem ie der Naturforneher, tom  52 JSE7—Halla  
1888.
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swej grzybni węgorków (Anguillulae), 
wysysającego następnie ich trupy swemi 
strzępkami (hyphae). W danym razie je 
dnak można również przypuścić, że grzy
bek korzysta tylko z trupów, które zna
lazł przypadkowo zaplątane w siatce swej 
grzybni. Obecnie jednak znajdujemy w li
teraturze pewien fakt niezbicie w ykazu
jący czynne chwytanie żyjątek przez 
grzybek, wegetujący normalnie w środo
wisku wodnem wraz z glonami. Miano
wicie w 10-ym numerze Oesterreichische 
Botanische Zeitschrift 1911 roku p. H. 
Sommerstoff opisał pod nazwą Zoopha- 
gus insidians !), znaleziony przez siebie 
wśród nici glonów Cladophora i Spiro- 
gyra, zebranych w Gratweinie w Slyryi 
i ogrodzie botanicznym w7 Gracu. Nazwa 
rodzajowa wskazuje właściwość jego od
żywiania się, gatunkowa zaś czyni alu- 
zyę do rodzaju przymocowania strzępków 
grzybka na niciach glonu. .

Ciało Zoophagus składa się z długich, 
mających około 7 mikronów w średnicy 
strzępków, przylegających lub oplatają
cych nici Cladophora lub Spirogyra, bę
dących jakby podporą grzybka. Od tych 1 
długich strzępków odchodzą prostopadle 
niby w postaci gałązek liczne krótkie 
(długość około 20  mikronów) i cienkie I 
(średn. 3 mikr.) strzępki. Młody, rosną
cy strzępek pozbawiony je s t  przegród, 
tak, iż długi strzępek i cienkie gałązki 
stanowią jednę całość, wewnątrz której 
można dostrzedz dość szybkie krążenie 
rzadkiej zarodzi z pogrążonemi w niej 
okrągłemi i jakiemiś przewężonemi (w 
kształcie biszkopta) ziarnkami. W mia
rę obumierania tylnego końca grzybni 
tworzą się przegródki, oddzielające tę 
część od żyjącego i rosnącego wierz
chołka.

Rozpatrując pod mikroskopem ów grzy
bek, badacz dostrzegł na nim wielką 
ilość nieżywych robaczków z pośród Ro- 
tatoria, uczepionych otworem ustnym za 
wierzchołki krótkich strzępków^ Obser
wując czas dłuższy materyał z akwaryum,

Zoon =  żyjątko; phagein — .jeść; inside- 
re — osiadać, siedzieć na czem ś.

w którym były nici grzybka i różne ży
ją tka, ujrzał on naraz ze zdziwieniem, 
jak  robaczek pełzający po nitce wodoro
stu, oplecionego strzępkami Zoophagus, 
natrafiwszy na sterczący krótki strzępek 
ustami, przylgnął nagle doń i pomimo 
wszelkich wysiłków w celu uwolnienia 
się zamarł po upływie kilkudziesięciu 
minut nie zerwawszy się ze swej wędki. 
Spostrzeżenie to udało mu się potwier
dzić kilkadziesiąt razy. Chwyciwszy ofia
rę, grzybek poczynał ją  użytkować. Cien
ki strzępek, odgrywający rolę wędki, 
wrastał do wnętrza ofiary, wypuszczając 
licznie rozgałęzione ssawki, zapomocą 
których wysysał soki z żyjątka i tran
sportował je  następnie do matczynego 
(długiego) strzępka, co można było wnio
skować z obfitego strumienia zarodzi, pły
nącego od ssącego strzępka do długiego 
pnia. Po upływie mniej więcej doby 
z robaczka pozostawała jedynie skórecz- 
ka kutikularna i części chitynowe; strzę
pek, który wyssał żyjątko i spełnił przez 
to swe zadanie życiowe, wciągał swą za- 
rodź do długiej nici i oddzielał się prze
gródką od narastających części. Jeśli j e 
dnak ofiara była dość duża z obfitą ilo
ścią pokarmu dla grzybka, to tworzyła 
się nietyłko ssawka lecz cała masa g ru 
bych (około 40 mikronów w średn.) 
strzępków, które całkowicie wypełniały 
trupa, a następnie, przebijając pokrowiec 
zewnętrzny, rozrastały się, dając począ
tek nowym strzępkom. To stadyunl za
wiera, być może; w sobie także proces 
płciowego rozmnażania się, albowiem ba
dacz znalazł obok takiego „nadzianego“ 
grzybnią robaczka jakieś cysty i kupkę 
złożoną z ośmiu gołych wiciowatych za
rodników, które następnie pokryły się 
błonkami.

Powstaje pytanie — zapomocą jakiego 
mechanizmu grzybek łowi robaczki? Wo
bec dość prostej budowy strzępków upa
da przypuszczenie istnienia u grzybka 
jakiegoś złożonego przyrządu i pozostaje 
jedynie prawdopodobna hypoteza, że głó
wne znaczenie ma tu osobliwa jakaś lep
kość końców strzępka. Z badań Som- 
merstoffa wynika, że normalnie strzępki 
nie są lepkie i stają się dopiero takiemi
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w chwili zetknięcia się z otworem u s t
nym robaczka; powstaje wtedy jakiś dzi
wny, momentalny, proces chemiczny ze- 
śluzowacenia błonki strzępka i robaczek 
zostaje nagle przyklejony do tego ostat
niego. Dowodzenie swre opiera na spo
strzeżeniach, że okrzemki i drobne wy 
moczki pełzają i. dotykają wierzchołków 
krótkich strzępków, a jednakże nie przy
klejają się do nich. Nawet chwycony za

■Na 1.—Strzępek Zoophagus z trzem a schw ytane-' * 
mi żyjątkam i. N» 2. — Strzępek przym ocow any  
do n ici Cladophora. Na' 3. — Trup jak iegoś w ro t
ka z rozw iniętą  ssaw ką strzępka; przy a krótki 
strzępek z oślizłym  w ierzchołkiem  w skutek  ze-- 

tknięcia z pyszczkiem  robaczka.

pyszczek jakiś przedstawiciel Rotatoria, 
czyniąc wysiłki w celu uwolnienia się, 
dotyka bezkarnie ogonkiem i bokami in
nych strzępków, dopiero, jeśli uda mu 
się oderwać otwór ustny, a dotknie w te 
dy tegoż strzępka inną częścią ciała, to 
przyklei się również. Badacz odrywał 
sztucznie uwięzione żyjątko i wtedy do
strzegał, jak  do uwolnionego strzępka 
przyklejały się okrzemki. Barwiąc błę
kitem metylenowym (dość specyficznym 
barwnikiem na śluz) strzępki, od któ
rych oderwano robaczka, otrzymywano 
silne zabarwienie części będącej w ze
tknięciu z ustami tego ostatniego; uda
wało się wprost wykazać jakby czapecz
kę śluzową na wierzchołku strzępka. Ro
baczek więc może być przeważnie po
chwycony za otwór ustny i dlatego w spo
rej ilości zbadanego materyału tylko dwa 
razy obserwowano robaczki przyklejone 
inną częścią ciała. Dlaczego te żyjątka 
chwytają ustami za strzępki? Otóż tu 
zbytecznem jes t  doszukiwanie się u grzyb
ka jakiejś specyalnej zdolności przynę

cającej, albowiem ofiarami jego padają 
te żyjątka, które mają zwyczaj pełzania 
po niciach glonów i zbierania gnieżdżą
cych się na tych ostatnich epifytów. Ta- 
lciemi mianowicie są niektóre Rotatoria: 
Salpina, Monostyla, Colurus lub pewne 
Infusoria z grupy Gastrotricha. Grzyb 
jakgdyby przystosował się do sposobu 
żerowania swych ofiar: usadawia się na 
niciach glonu, ustawiając na drodze 
pełzających żyjątek swe zdradzieckie 
strzępki, które zawsze z łatwością mogą 
się zetknąć ze zwróconym na dół pysz
czkiem żyjątka.

O ile spostrzeżenia Sommerstoffa i li
czne rysunki, które dołącza do swej roz
prawy, oparte są na rzeczywistych tak
tach, a nie na złudzeniu badacza, to ma
my w danym przypadku do czynienia 
z bardzo ciekąwem zjawiskiem biologi- 
cznem.

Jan Muszyński.

W A Ż  M O R S K I .

Dzienniki i czasopisma szwedzkie (Fi- 
skerierna z 5 /1 L 1910 roku), a za niemi 
niemieckie ogłosiły spostrzeżenia podró
żnika szwedzkiego (nazwisko niewymie- 
nione), z których się okazuje, że osła
wiony wąż morski, zjawiający się zazwy
czaj w lecie w czasie ogórkowym, je s t  
tylko płodem złudzenia i fantazyi.

Na wstępie artykułu autor jego podaje 
okoliczności i warunki, w jakich podró
żnicy spostrzegają tego mitycznego wę
ża. Wąż zjawia się tylko podczas zupeł
nej ciszy w powietrzu; jeżeli słońce 
oświeca całkiem spokojną powierzchnię 
wody; jeżeli słońce znajduje się z tyłu 
za obserwatorem; wąż ma zawsze ciało 
ciemno zabarwione i tułów zgięty; naj
większe zgięcia występują w pobliżu 
„głowy", a stąd stale maleją w kierunku 
ogona; na przodzie zgiętego, ciemnego 
tułowia znajduje się biała, lub szara gło
wa; wąż zawsze płynie w takim kierun
ku, że względem obserwatora porusza 
się z prawej strony ku lewej, lub od-
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wrotnie, nigdy zaś wprost ku niemu, al
bo w dal od niego; zjawisko okazuje się 
kilka razy raz po raz w tej samej oko
licy.

Po tym wstępie autor opisuje obser
wowane zjawienie się węża morskiego 
w następujący sposób:

Parowiec sunął szybko po spokojnem 
zwierciadle wody wybrzeży norweskich 
i zrobił nagle ostry zwrot, wytwarzając 
przez to fale znacznej wysokości. Znaj
dowałem się w tylnej części pokładu, 
oczy moje zwrócone były w kierunku 
przeciwnym ruchowi statku, słońce stało 
wysoko, poza mną w kierunku ruchu 
statku. W chwili, kiedy obserwowałem 
fale z boku nadpływające, dostrzegłem, 
że fale te w przebiegu swym utworzyły 
czarne zgięte cielsko z białą pluskającą 
pianą przed pierwszem wzniesieniem fali, 
a całość przedstawiała dokładnie opisy
wanego tak  często węża morskiego. Po
twór kołysał się i przewalał, a wygląd 
miał bardzo niemiły. W kilka chwil wąż 
dał nurka, to znaczy fale się wyrównały, j 
a morze pozostało znów gładkie ja k  szkło.

Na zasadzie licznych swych spostrze
żeń autor opisu wyprowadza następujące 
wnioski: Potworne „węże morskie" po
wstają w ten sam sposób, t. j .  nie wsku
tek fal wytworzonych przez parowiec, 
lecz wskutek zjawiska w przyrodzie, zwa
nego przez geologów trzęsieniem morza 
(drżeniem dna morskiego). Jeżeli wstrzą- 
śnienie występuje w skorupie ziemi na 
lądzie, to mamy trzęsienie ziemi, jeżeli 
zaś skorupa ziemi drży w miejscu przy- 
krytem wodą (morzem), to mamy trzę
sienie morza.

Jeżeli trzęsienie morza wydarzy się 
podczas zupełnej ciszy w powietrzu, j e 
żeli słońce znajduje się poza obserwato
rem, i tenże widzi fale przed sobą, to 
wtenczas właśnie widzi „węża morskie- 
go“. Łatwo teraz zrozumieć, że, wobec 
stopniowego zmniejszania się wielkości 
fali, „głowę“ jaśniej zabarwioną stanowi 
piana, wytworzona na powierzchni wody 
przez pierwszą górę fali.

Jeżeli wstrząśnienie było bardzo silne 
} nagłe, natenczas mogą się na grzbie

tach fal tworzyć także grzebienie piany, 
które brano za płetwy grzbietowe po- 
tworu, do nich rzeczywiście bardzo po
dobne.

W wytworzeniu obrazu fantazya pa
trzącego ma oczywiście największe zna
czenie. Gdyby jednak było kilku obser
watorów zjawiska, to z pewnością każdy 
z nich przedstawiłby odmiennie szcze
góły.

Pojawianie się „węża morskiego*' ma 
przeto związek z miejscowemi zmianami 
na dnie morskiem zachodzącemi i wła
śnie dlatego łatwo pojąć, że zjawisko to 
widzieć można często w pewnych okoli
cach, np. na oceanie Spokojnym i innych, 
w których drżenie dna morskiego czę
ściej się powtarza.

D r. F. W.

Kalendarzyk astronom iczny  na luty r .  b.

Merkury ukrywa się wśród promieni zo
rzy porannej.

Wenus, jako Ju trzenka, świeci przez go
dzinę przed wschodem słońca.

Mars góruje pomiędzy godz. 6-ą a 7-ą 
wiecz. i widoczny jest na niebie do późnej 
nocy. Porusza się ruchem prostym poprzez 
gwiazdozbiór Byka. Blask planety słabnie.

Jowisza widać przed wschodem słońca 
nizko na połudn.-wschodzie, w gwiazdozbio
rze Niedźwiadka.

Saturn widoczny jest w pierwszej poło
wie nocy. Świeci na zachód i niżej od 
Marsa.

Pełnia księżyca 3-go.
T. B .

KRONIKA NAUKOWA.

Dwa główne apeksy ruchu własnego 
gwiazd. W  roku 1908-ym ukazało się kil
ka ciekawych rozpraw, które potwierdzają 
zdanie Kapteyna, że z pośród wszystkich 
ruchów własnych gwiazd można wydzielid 
dwa główne kierunki. Te „prądy gwiazdo
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w e“ zmierzają ku  dwu punktom (apeksom) 
południowym nieba nie przeciwległym sobie. 
Wznoszenia proste i zboczenia tych apeksów 
naogół zgadzają się dosyć dobrze, pomimo, 
że były otrzymane rozmaitemi metodami.

0 0 0 0 Tfł r—|
'-p

!
»o

1
CO L -

! i
o
O O O O
z o O CO GO
CM 'M CO <M

c
>1<D

W

boG
•"5
W

a
o-*->boa aoW>>fi

Gwiazdy, dążące w kierunku 1 go apeksu, 
mają ruch najszybszy.

M. B.

Badania organometryczne nad ptakami.
W ostatnich czasach zrodziła się nowa ga
łąź biologii doświadczalnej, nazwana przez 
jej twórcę, zoologa paryskiego, Houssaya 
morfologią dynamiczną. Zadaniem jej jest 
badanie zmienności różnych organów pod 
wpływem warunków zewnętrznych. Do pier
wszych w tym  kierunku należą ceime ba
dania p. J .  de la Raboisierea nad zmienno
ścią organizacyi ptaków w zależności od po
żywienia. Badania były prowadzone na 156 
gatunkach ptaków, należących do różnych 
grup. P. R. wykazał, że pożywienie po
zwala określić grupy jednolite. Najważniej
szym jednak wynikiem jego badań jest 
stwierdzenie odwrotnego stosunku, zacho
dzącego między rozwojem wątroby a piór;

innemi słowy między wagą tych organów. 
Ten sam stosunek istnieje u  różnych przed
stawicieli jednej grupy, pobierającej ten 
sam pokarm, podobnież jak i pomiędzy ró- 
żnemi osobnikami jednego gatunku. Ten 
charakterystyczny odwrotny stosunek mię
dzy rozwojem wątroby, a rozwojem piór t łu 
maczy się naturalnie w następujący sposób: 
pióra powstają z produktów dezasymilacyj- 
nych (keratyna), czyli są niejako wydzieliną 
organizmu; podobnież wątroba jest organem 
wydzielniczym. Prócz tego pióra są orga
nem utrudniającym promieniowanie skórne, 
zaoszczędzając przez to pracę i rozwój wą
troby — tego głównego produktora ciepła. 
Ciężar wątroby plus ciężar piór są wobec 
tego miernikiem zdolności wydzielniczej or
ganizmu; im więc pokarm pobierany zawie
ra więcej części trujących, lub nienadają- 
cych się do asymilacyi, tem samem i roz
wój tych organów jest znaczniejszy. Po
karm owadzi, podobnież jak składający się 
z ryb jest dla ptaków niejako najbardziej 
trujący, co warunkuje u  nich znaczny roz
wój wątroby i piór. Tymczasem u ziarno- 
jadów organy te są mniej rozwinięte. Od
żywianie zatem w myśl powyższych badań- 
jest przyczyną warunkującą zmiany w orga
nizmie ptaków; bezpośrednio w wątrobie, 
pośrednio, na zasadzie być może korelacyi, 
w innych organach.

K. D.

Wpływ braku tlenu na meduzę Eleutheria.
Niezwykle ciekawy fakt obserwowali w ostat
nich czasach A. Drzewina i G. Bohn u  me
duzy Eleutheria dichotoma Quafcref. Medu
za ta  posiada 6 ramion rozdwojonych, z po
mocą których może się poruszać; przytem 
jedna z gałęzi takiego rozdwojonego ramie
nia zakończona jest przyssawką, druga zaś 
główką z nematocystami. W przerwach mię
dzy ramionami powstają pączki, rozwijające 
się w małe meduzy; dojrzewają one nieje
dnocześnie, wobec czego u  jednego osobnika 
mogą się znajdować pączki różnego wieku. 
Nadto charakterystyczną cechą tej meduzy 
jest nadzwyczajna odporność na brak tlenu; 
może przebywać od 24 do 48 godzin w sła
bym roztworze cyanku potasu, który niemal 
momentalnie zabija skorupiaki i ryby. W wo
dzie zupełnie pozbawionej tlenu zapomocą 
pyrogalolu Eleutheria żyje 12 godzin. Po
byt zaś w takiej wodzie od 6 do 8 godzin 
wywołuje charakterystyczne zmiany cechu
jące się tem, że zaczątki pąozków zamie
niają się w ramiona, zwiększając wobec te
go ogólną liczbę ramion meduzy. Ramiona 
te mają formę ramion normalnych. Wsku
tek tego badaczom tym udało się otrzymać
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pączków u tego samego indywiduum; a bar
dziej w rozwoju posunięte, bardziej zróżni
cowane już, zazwyczaj, nie ulegają zmianie 
pod wpływem braku tlenu.

K. D.
(O. r.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 20 do 31 stycznia 1912 r.

(W iad om ość  S ta cy i C en tra ln ej M eteo r o lo g ic z n e j  p r z y  M u zeu m  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).
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Wydawca W. Wróblewski. ________________________ Redaktor Br. Znatowicz.

iormę z 12  ramionami, kfcora w następstwie 
obficie odżywiana tworzyła normalne pączki. 
U większości jednak osobników udało się 
zmienić 1, 2 lub o pączki na ramiona, ho
dując meduzę w wodzie, pozbawionej tlenu. 
Przyczyną tego zapewne jest  różny wiek

D rukarn ia  L. B o g u s ła w sk ie g o , S -to k r z y sk a  N r . 1 1 . T elefon u  1 9 5 -5 2 .




